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Πρόλογος  

 

Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) 

παρουσιάζονται και αναλύονται τοµεακά οι βασικές συνιστώσες, πρωτοβουλίες, ενέργειες 

και αποτελέσµατα του Προγράµµατος ∆ράσης που εφάρµοσε η Αρχή το έτος 2014. Το 

Πρόγραµµα αυτό στηρίζεται στο λεπτοµερή Οδικό Χάρτη και Σχέδιο ∆ράσης για τη 

συνολική αναδιάρθρωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς και την προσαρµογή της στο 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Target Model), τον οποίο η ΡΑΕ εκπόνησε και δηµοσιοποίησε 

το ∆εκέµβριο του 2011, έθεσε δε σε σταδιακή εφαρµογή από το 2012 και µετά. 

Βασικός στόχος του εν λόγω Προγράµµατος είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει µια 

ολοκληρωµένη δέσµη ρυθµιστικών µέτρων και δράσεων που θα προετοιµάσουν τη χώρα 

µας για να συµµετάσχει, µε οµαλό, οργανωµένο και αποδοτικό τρόπο, στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

διαφυλάσσει την αναγκαία ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, τόσο σε φυσικό 

επίπεδο, όσο και σε οικονοµικό, και να εξασφαλίζει κόστος ενέργειας προσιτό για την 

εθνική οικονοµία και τον έλληνα  καταναλωτή. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΡΑΕ προχώρησε το 2014 στην έκδοση µιας σειράς κοµβικών 

αποφάσεων, ρυθµιστικών κειµένων (Κωδίκων/Κανονισµών), γνωµοδοτήσεων και 

εισηγήσεων προς την Πολιτεία, καθώς και στην ανάληψη και υλοποίηση συναφών  

πρωτοβουλιών και δράσεων, πάντα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που έχει προδιαγραφεί 

για την Αρχή από την ελληνική νοµοθεσία (Ενεργειακός Νόµος 4000/2011) και το 

κοινοτικό δίκαιο (Τρίτη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή ∆έσµη Οδηγιών & Κανονισµών). Μερικές 

από τις κοµβικές αυτές αποφάσεις και δράσεις της ΡΑΕ στον ενεργειακό τοµέα της χώρας 

µας αφορούν: 

• Στην αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού µε  

κατάργηση, όπως αναλύεται στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας Έκθεσης, των 

µεταβατικών µηχανισµών και µέτρων που είχαν εφαρµοστεί τα προηγούµενα χρόνια 

για την ανάπτυξη ισόρροπου ανταγωνισµού (κατάργηση, από την 1.1.2014, του 

λεγόµενου κανόνα 30%, κατάργηση, από την 1.7.2014, του Μηχανισµού Ανάκτησης 

Μεταβλητού Κόστους, ολοκληρωµένη πρόταση για την πλήρη αναδιάρθρωση του 

Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κ.α.). 

• Στην οριστική διαµόρφωση και υποβολή για έγκριση/θεσµοθέτηση από την Πολιτεία 

την αναλυτικής, βελτιστοποιηµένης πρότασης της ΡΑΕ για τη διενέργεια δηµοπρασιών 

προθεσµιακών προϊόντων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (τύπου ΝΟΜΕ), 
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ως µέσου για το άµεσο και ουσιαστικό άνοιγµα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισµού στον 

ανταγωνισµό, προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του έλληνα καταναλωτή. 

• Στην ολοκλήρωση και θέση σε δηµόσια διαβούλευση του έργου «Βασικές Αρχές 

Σχεδιασµού και Χρονοδιαγράµµατα Ενεργειών για την Προσαρµογή της Εγχώριας 

Αγοράς Ηλεκτρισµού στις Απαιτήσεις του Target Model», το οποίο σχεδιάστηκε, 

ανατέθηκε και συντονίστηκε από κοινού από τους τρεις θεσµικούς φορείς της αγοράς, 

τη ΡΑΕ, τον Α∆ΜΗΕ και το ΛΑΓΗΕ. 

• Στην έκδοση της κατά νόµο ρυθµιστικής απόφασης για τη θέσπιση νέας µεθοδολογίας 

υπολογισµού του Απαιτούµενου Ετήσιου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.), για την τριετία 2015-

2017. 

• Στην έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών (Μ∆Ν), ενός καινοτόµου ρυθµιστικού κειµένου, που αποτυπώνει ένα ιδιαίτερο 

θεσµικό πλαίσιο για τα αυτόνοµα (νησιωτικά) ηλεκτρικά συστήµατα της χώρας µας. 

• Στην πιστοποίηση της εταιρείας ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. ως του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 

Μεταφοράς του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). 

• Στην έγκριση του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο 

2014-2023. 

• Στην ενεργοποίηση των διατάξεων σχετικά µε το Λογαριασµό Ασφάλειας Εφοδιασµού 

της χώρας σε φυσικό αέριο, που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος 

Φυσικού Αερίου και την έκδοση αναλυτικής µεθοδολογίας υπολογισµού του 

αντίστοιχου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού. 

• Στη χορήγηση άδειας Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην 

εταιρεία TAP A.G., την έγκριση Προγράµµατος Συµµόρφωσης της ίδιας εταιρείας, 

καθώς και την έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών και της Πρόσκλησης για 

συµµετοχή στο δεύτερο δεσµευτικό στάδιο του ελέγχου της αγοράς (Market Test) για 

τον αγωγό TAP. 

• Στην έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών και της Πρόσκλησης για συµµετοχή στο 

δεύτερο δεσµευτικό στάδιο του ελέγχου της αγοράς (Market Test) για τον αγωγό IGB. 

• Στη συνδροµή της ΡΑΕ στην αξιολόγηση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της ∆ΕΠΑ 

έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τη διενέργεια ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 

διάθεσης φυσικού αερίου και στον ανασχεδιασµό αυτών, ως τη µοναδική δυνατότητα 

εναλλακτικής της ∆ΕΠΑ προµήθειας φυσικού αερίου. 
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• Στην ουσιαστική συµβολή της ΡΑΕ προς την ελληνική Πολιτεία στην εφαρµογή 

σειράς ενεργειών για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας τόσο της χονδρεµπορικής 

όσο και της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου.  

• Στη γνωµοδότηση προς την Πολιτεία για τη θέσπιση ειδικού νοµοθετικού πλαισίου για 

την αυτοπαραγωγή µε ΑΠΕ µε συµψηφισµό ενέργειας (net metering). 

• Στο σχεδιασµό και την υλοποίηση, µέσα στο 2014, ευρείας ενηµερωτικής εκστρατείας 

της ΡΑΕ προς τους καταναλωτές ενέργειας, πάνω σε βασικά ζητήµατα του τοµέα που 

τους απασχολούν (προµήθεια και τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και του 

φυσικού αερίου, Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, δικαιώµατα των καταναλωτών, κ.α.), 

µε την παραγωγή και αποστολή σε όλα τα ΚΕΠ της Αττικής σειράς συναφών 

ενηµερωτικών φυλλαδίων. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 
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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.  

Ο Ενεργειακός Νόµος 4001/2011, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Αυγούστου 2011 (ΦΕΚ 

Α’ 179) µετέφερε στην ελληνική έννοµη τάξη την Τρίτη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή ∆έσµη 

(Third Energy Package).  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 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 2014, 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 2014.  

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 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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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 

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. 
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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 

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 20ης 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.  
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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 

∆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 
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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. 

• 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. 
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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 

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 2014, πραγµατοποιήθηκαν σαράντα έξι (46) συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και 

ελήφθησαν 773 αποφάσεις. Στις αποφάσεις αυτές πρέπει να προστεθούν: α) 358 βεβαιώσεις 

εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
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εφεδρικές µονάδες Η/Ζ ή µονάδες Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας ισχύος µέχρι 20 kW, σύµφωνα 

µε την παρ. 11 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, και β) 248 βεβαιώσεις της Γραµµατείας 

της Αρχής για µεταβολές στοιχείων Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ.  

Η θεµατική κατηγοριοποίηση των 773 αποφάσεων της ΡΑΕ εµφανίζεται στο Σχήµα 1.1 που 

ακολουθεί: 

 

Σχήµα 1.1 Θεµατική κατανοµή των αποφάσεων που έλαβε η ΡΑΕ µέσα στο 2014 

 

Σηµειώνεται ότι στις 15/12/2014 έληξε η πενταετής θητεία του Α’ Αντιπροέδρου και ενός 

Μέλους της Ολοµέλειας της Αρχής. Αναµένεται η πλήρωση των θέσεων αυτών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4001/2011, η οποία είναι απαραίτητη για την 

εύρυθµη λειτουργία της Αρχής και την πλήρη άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Σε κάθε 

περίπτωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί 

κανονικά για έξι (6) µήνες από την ως άνω ηµεροµηνία.  

 

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.  

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 
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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 ν. 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 µεγάλα 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 µιας σύνθετης 

αλγοριθµικής εφαρµογής (βελτιστοποίηση αντικειµενικής συνάρτησης) που επιδιώκει την 

ελαχιστοποίηση του κόστους κατανοµής των µονάδων παραγωγής, βάσει τεχνικών 

στοιχείων που διέπουν τη λειτουργία τους και το Σύστηµα. Ο αλγόριθµος απαιτεί την 

εισαγωγή των προβλεπόµενων για την επόµενη µέρα τιµών θεµελιωδών µεγεθών σε ωριαία 

βάση (όπως η ζήτηση, οι διαθεσιµότητες των συµβατικών µονάδων, η παραγωγή ΑΠΕ, οι 

διασυνοριακές ροές, κ.α.). Στην επίλυση υπεισέρχονται επίσης αρκετές παράµετροι, οι 

οποίες είτε τίθενται ρυθµιστικά, είτε αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από τη ΡΑΕ.  

Το µοντέλο του ΗΕΠ περιλαµβάνει υποβολή υποχρεωτικών προσφορών 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, όλες 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 γι’ αυτήν οι εγχώριοι 

Κ ε φ ά λ α ι ο  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
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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 

επικουρικών υπηρεσιών διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία της τροφοδοσίας της 

χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια. 

Συµπληρωµατικά στον ΗΕΠ, λειτουργούν, επίσης, οι εξής µηχανισµοί αγοράς: 

• Μηχανισµός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, όπου εκκαθαρίζονται οποιεσδήποτε έκτακτες 

συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της φυσικής ισορροπίας του 

Συστήµατος κατά την Ηµέρα Κατανοµής, λόγω στοχαστικών διακυµάνσεων της 

ζήτησης ή της παραγωγής.  

• Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος (Μ∆ΕΙ), όπου οι παραγωγοί αµείβονται 

για τη διατήρηση των µονάδων τους σε λειτουργική ετοιµότητα. Κατά τον αρχικό 

σχεδιασµό του, βασικός στόχος του εν λόγω µηχανισµού ήταν η ασφάλεια εφοδιασµού 

της χώρας και, εποµένως, η δηµιουργία οικονοµικών κινήτρων για την εγκατάσταση και 

λειτουργία νέων, αξιόπιστων µονάδων παραγωγής, ως αντιστάθµισµα στο αντικίνητρο 

που αποτελούσαν, για την είσοδο νέων παραγωγών, οι δοµικές ασυµµετρίες της αγοράς, 

λόγω µη ισότιµης πρόσβασής τους στο µίγµα παραγωγής. Πλέον, µια νέα σηµαντική 

παράµετρος στη στόχευση του µηχανισµού αυτού είναι η διασφάλιση επαρκούς αλλά 

και ευέλικτης ισχύος για την αντιµετώπιση των ισχυρών διακυµάνσεων που 

χαρακτηρίζουν την παραγωγή ΑΠΕ, τόσο σε εποχικό όσο και σε ενδο-ηµερήσιο 

επίπεδο, ειδικά µε τους υψηλούς ρυθµούς διείσδυσης της παραγωγής αυτής που 

σηµειώθηκαν από το 2011 και µετά. Ο 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 να εξασφαλίζουν οµαλότερη διακύµανση των τιµών της 

ενέργειας που προµηθεύονται από τη χονδρεµπορική αγορά, ακριβώς διότι µειώνεται ο 

βραχυχρόνιος κίνδυνος των παραγωγών. Βάσει του µηχανισµού αυτού, οι παραγωγοί 

εκδίδουν Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι) για το σύνολο της Καθαρής Ισχύος 

κάθε µονάδας παραγωγής τους, οι δε προµηθευτές έχουν την υποχρέωση να αγοράζουν 

Α∆Ι από τους παραγωγούς, προκειµένου να προσκοµίσουν εγγυήσεις διαθεσιµότητας 

ισχύος για το φορτίο που εκπροσωπούν. Όπως αναλύεται στην ενότητα 2.1.4.4, ο Μ∆ΕΙ 

βρίσκεται συνολικά υπό αναθεώρηση. 

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

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

Σύστηµα και την οποία 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 
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, 

που διαµορφώνεται σε καθηµερινή βάση από τους καταναλωτές.  

Επιχειρώντας µια απλουστευµένη 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.  Γενικά, η ΟΤΣ συµπίπτει µε την προσφορά της τελευταίας 

(της πιο «ακριβής») µονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση. 

Τελικά, καλούνται να λειτουργήσουν οι µονάδες εκείνες που υπέβαλαν προσφορές 

µικρότερες ή ίσες µε την ΟΤΣ και αµείβονται όλες στην ΟΤΣ (και όχι στην τιµή που 

προσέφερε η κάθε µία). Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η λειτουργία µιας µονάδας 

µπορεί να γίνεται και για λόγους ευστάθειας του Συστήµατος, για την παροχή δηλαδή ενός 

περιθωρίου για αυξοµείωση της παραγωγής, εάν προκύψει ανάγκη, και όχι αυστηρά για την 

ικανοποίηση της προβλεπόµενης ζήτησης. 

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών και διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισµού, τίθεται διοικητικά ανώτατο όριο ως προς την προσφερόµενη από τις 

διαθέσιµες µονάδες τιµή, το οποίο είναι σήµερα ίσο µε 150 €/MWh, καθώς και κατώτατο 

επίπεδο προσφορών, το οποίο είναι ίσο µε το µεταβλητό κόστος κάθε µονάδας, ώστε οι 

παραγωγοί να πληρώνονται τουλάχιστον το κόστος του καυσίµου τους και να αποτρέπονται 

αθέµιτες συµπεριφορές εκ µέρους της δεσπόζουσας εταιρείας. 

Τέλος, αναφέρεται ο Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ), ο οποίος 

έχει καταργηθεί από την 1η.07.2014, και ο οποίος διασφάλιζε ότι οι µονάδες που 

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

είχαν αρχικά ενταχθεί στον ΗΕΠ, ή που κατανέµονταν για λόγους εφεδρείας και η ΟΤΣ 

υπολείπονταν της προσφοράς τους, αµείβονταν µε το δηλωµένο ελάχιστο µεταβλητό τους 

κόστος, προσαυξηµένο κατά ένα ποσοστό, ενιαίο για όλες τις τεχνολογίες, που 

καθορίζονταν από τη ΡΑΕ. Το ποσοστό αυτό ετέθη το 2010 ίσο µε 10% («προσαύξηση 

10%» ή «κανόνας του 10%»). ∆ηλαδή, µε το µηχανισµό αυτό, οι µονάδες αµείβονταν εκ 

των υστέρων για τη λειτουργία τους, όταν η ΟΤΣ δεν αποτύπωνε (κάλυπτε) το µεταβλητό 

τους κόστος. Ο µηχανισµός αυτός αποδείχθηκε στην πράξη ότι παρείχε µεν ένα ελάχιστο 

επίπεδο ασφάλειας ανάκτησης κόστους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τους 

καθιστούσε σχετικά αδιάφορους ως προς την προσφερόµενη από αυτούς τιµή στον ΗΕΠ. 

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της χονδρεµπορικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή προέβη, στις 11.07.2013, στην έγκριση και εφαρµογή 

µιας ολοκληρωµένης δέσµης ρυθµιστικών µέτρων (Αποφάσεις 338 και 339/2013), µε κύρια 

σηµεία τα ακόλουθα: 
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- την άµεση (Ιούλιος 2013) κατάργηση του ποσοστού προσαύξησης 10% στο Μηχανισµό 

Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους,  

- την κατάργηση της ισχύος του «κανόνα του 30%» στην υποβολή των προσφορών 

έγχυσης από την 1η.1.2014. Προκειµένου να διασφαλιστεί η εφικτότητα της κατανοµής 

των µονάδων από τεχνικής πλευράς (λειτουργία πάνω από το τεχνικό τους ελάχιστο), 

κάθε παραγωγός είχε τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς κάτω του ελάχιστου 

µεταβλητού του κόστους, για ένα τµήµα έως το 30% της ισχύος της µονάδας του 

(«κανόνας του 30%»). 

- την πλήρη κατάργηση του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από την 

1η.07.2014, 

- τη µεταβατική αναδιοργάνωση του Μηχανισµού ∆ιασφάλιση Επάρκειας Ισχύος, µε 

διπλασιασµό του αριθµού των Α∆Ι που εξέδιδαν οι ευέλικτες µονάδες σύγχρονης 

τεχνολογίας (φυσικού αερίου) έως το τέλος του έτους αξιοπιστίας 2013-14, µε 

ταυτόχρονη απένταξη από το Μητρώο Α∆Ι ανενεργών µονάδων παραγωγής που είτε 

είχαν παύσει τη λειτουργία τους, είτε τελούσαν υπό απόσυρση, και 

- τον καθορισµό του µοναδιαίου τιµήµατος πληρωµής ισχύος (Α∆Ι) στα 56000 €/MW-

έτος, από την 01η.08.2013 έως την 30η.09.2014. 

Όπως είχε διαπιστωθεί και στην Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ για το έτος 2013, οι ως άνω 

αποφάσεις της ΡΑΕ έχουν συντελέσει, σε µεγάλο βαθµό, ήδη από το τελευταίο τρίµηνο του 

2013, στη διόρθωση αναποτελεσµατικοτήτων που είχαν ανακύψει παλαιότερα στην 

κατανοµή των µονάδων παραγωγής, καθώς και στη σηµαντική εξοικονόµηση πόρων 

(οικονοµικών και ενεργειακών), τόσο στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, όσο και σε 

επίπεδο εθνικής οικονοµίας γενικότερα. Η ΡΑΕ συνεχίζει να αποτιµά τα στοιχεία που 

παρέχουν ο Α∆ΜΗΕ και οι ηλεκτροπαραγωγοί, προκειµένου να καταλήξει σε τελική, 

βέλτιστη ρύθµιση (βλ. ενότητα 2.1.4.2). 

 

2.1.1.1 ∆υναµική της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

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 το 2014 περαιτέρω 

πτώση -1,5% συγκριτικά µε το 2013 (έχοντας ήδη υποχωρήσει κατά 7,6% το 2013, 

συγκριτικά µε το 2012), αποτυπώνοντας τη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση, αλλά κυρίως 

τη διείσδυση της παραγωγής ΑΠΕ που συνδέεται απ’ ευθείας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, 

αποµειώνοντας την ανάγκη παραγωγής στο επίπεδο του Συστήµατος. Στην υψηλή τάση, η 

ζήτηση σηµείωσε το 2014 αύξηση της τάξης του 2,6%, ενώ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής υπήρξε 

περαιτέρω πτώση κατά 1,4%. Σηµειώνεται ότι οι πτωτικές τάσεις της ζήτησης που 

αποτυπώθηκαν παραπάνω ήταν αρκετά πιο περιορισµένες σε σχέση µε αυτές που είχαν 
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καταγραφεί κατά το προηγούµενο έτος. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τα προαναφερθέντα 

στοιχεία του Α∆ΜΗΕ δεν λαµβάνουν υπ’ όψη τους τις εγχύσεις ΑΠΕ και Συµπαραγωγής 

Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο ∆ίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης, εξαιρώντας έτσι την 

παραγωγή κυρίως των φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι ποσότητες αυτές εµφανίζονται στα 

∆ελτία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του ΛΑΓΗΕ, ο οποίος και καταβάλλει τις πιστώσεις (πληρωµές) 

στους παραγωγούς ΑΠΕ. Σηµειώνεται επίσης ότι ο Α∆ΜΗΕ, στα ∆ελτία Ενέργειας που 

καταρτίζει από τον Ιούνιο του 2013 και µετά, δηµοσιεύει πλέον και εκτίµηση της συνολικής 

ζήτησης.  

Στο Σχήµα 2.1 απεικονίζονται οι µηνιαίες διακυµάνσεις της «πραγµατικής», ως άνω, 

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

∆ίκτυο, όπως αυτές εµφανίζονται στο µηνιαίο ∆ελτίο Ενέργειας του Α∆ΜΗΕ για το µήνα 

∆εκέµβριο του 2014. Επισηµαίνεται ότι η κατανάλωση στο ∆ιασυνδεµένο Σύστηµα το 2014 

(εξαιρουµένης της άντλησης) µειώθηκε, συγκριτικά µε το 2013, κατά 0,9%, και πιο 

συγκεκριµένα από 50,66 TWh σε 50,23 (έναντι 52,6 TWh το 2012). 

 

Μηνιαία ∆ιακύµανση Ζήτησης
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Σχήµα 2.1 Μηνιαία διακύµανση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2014 

Στη διακύµανση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του έτους, αποτυπώνεται εµφανώς η 

επίδραση των ήπιων γενικά θερµοκρασιών που επικράτησαν, ειδικά κατά τη θερινή 

περίοδο, σε αντίθεση µε µεµονωµένα αλλά έντονα διαστήµατα ψύχους κατά τη χειµερινή 

περίοδο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η πραγµατική κατανάλωση εµφάνισε την πιο έντονη 

µείωση, ποσοστιαία σε µηνιαία βάση, κατά τους χειµερινούς µήνες, υποχωρώντας κατά 

4,6% τον Ιανουάριο και κατά 3,8% το ∆εκέµβριο του 2014, σε σχέση µε τους αντίστοιχους 

µήνες του 2013. Αν και τα κλιµατιστικά συνέχισαν να υποκαθιστούν σε σηµαντικό βαθµό 
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το πετρέλαιο θέρµανσης, η υποχώρηση της ζήτησης το ∆εκέµβριο του 2014 

αντιπαραβάλλεται αισθητά µε την άνοδο (2%) που είχε καταγραφεί τον ∆εκέµβριο του 

2013, αντανακλώντας ενδεχοµένως την επίδραση της διολίσθησης της τιµής του 

πετρελαίου. Είναι ενδεικτικό ότι η υποχώρηση της κατανάλωσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής τον 

∆εκέµβριο του 2014 άγγιξε το 6,2%, σε αντίθεση µε τον Νοέµβριο κατά τον οποίον είχε 

καταγραφεί άνοδος 5,1%.  

Εν συνεχεία της ισχυρής υποχώρησης (-13%) που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2013, η 

κατανάλωση κατά τον Ιούλιο του 2014 εµφάνισε περιορισµένη άνοδο (0,5%), 

υποδηλώνοντας ότι η χρήση των κλιµατιστικών κατά τη θερινή περίοδο του 2014 υπήρξε 

αισθητά περιορισµένη, παρά τις σηµαντικές ανοδικές τάσεις στον τοµέα του τουρισµού.  

Στο γ΄ τρίµηνο του 2014, ο ρυθµός µείωσης της συνολικής ζήτησης περιορίστηκε σε 3,4%, ενώ 

αν εξαιρέσουµε τις εξαγωγές και την άντληση, η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει αύξηση κατά 

1,4%, η οποία προέρχεται κυρίως από τους πελάτες Χαµηλής Τάσης. 

Η αιχµιακή ζήτηση του Ιουλίου 2014 περιορίστηκε στις 8667 MWh, έναντι 9161MWh τον 

Ιούλιο του 2013. Επισηµαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η µέγιστη 

ζήτηση του Ιουλίου δεν συνιστά το ετήσιο µέγιστο. Αντιθέτως, η µέγιστη ωριαία ζήτηση 

σηµειώθηκε στις 31.12.2014, την 19η ώρα κατανοµής (9263 MW), λόγω δυσµενών και 

ακραίων καιρικών συνθηκών. Αν η αιχµιακή ζήτηση του Ιουλίου 2014 αντιπαραβληθεί µε 

αυτές των ετών 2007 και 2008, δηλαδή µε 10610 MWh και 10393 MWh, αντίστοιχα, , τότε 

γίνεται σαφέστερη και πιο έντονη η διάσταση της οικονοµικής ύφεσης στη χώρα. 

Σχετικά µε την επίπτωση της οικονοµικής κρίσης στην εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή, 

είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κατανάλωση των πελατών υψηλής τάσης παρουσίασε 

τάση ανάκαµψης, ειδικά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, όπου και εµφάνισε την 

υψηλότερη άνοδο, σε ποσοστιαία µηνιαία βάση (6,5% και 8,3%). Η µέγιστη τιµή 

σηµειώθηκε τον Ιούλιο του 2014 και ήταν 595 GWh, έναντι 580 GWh και 553 GWh κατά 

τα δύο προηγούµενα έτη, και 675 GWh τον Ιούλιο του 2008, δηλαδή πριν από την 

εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης. 

 

2.1.1.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιµο 

Η υποχώρηση της κατανάλωσης κατά το 2014, καθώς και η σηµαντική ενίσχυση των 

εισαγωγών συµπίεσαν αισθητά την ηλεκτροπαραγωγή από συµβατικές τεχνολογίες. Πιο 

συγκεκριµένα, η λιγνιτική παραγωγή µειώθηκε κατά 2,2% (-522 GWh) το 2014 σε σχέση 

µε το 2013, υποχωρώντας στις 22,7 TWh, έναντι 23,2 TWh το προηγούµενο έτος. Η 

παραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε στις 6,3 TWh, έναντι 12,1 TWh το 2013, 

εµφανίζοντας ισχυρή πτώση της τάξης του 43%. Η υδροηλεκτρική παραγωγή µειώθηκε 

επίσης αισθητά, υποχωρώντας στις 3,9 TWh έναντι 5,6 TWh το 2013, ενώ επισηµαίνεται 

ότι το ύψος της παραγωγής κατά το 2013 αποτύπωνε σε µεγάλο βαθµό την έντονη 
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υδραυλικότητα που είχε σηµειωθεί κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους αυτού. Η παραγωγή 

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη στις 8,6 TWh, ενώ η πετρελαϊκή 

παραγωγή στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ήταν 1 MWh (στο πλαίσιο της διενέργειας 

δοκιµών εναύσεων νέων µονάδων), έναντι µηδενικού επιπέδου το 2013. Συνολικά, η 

εγχώρια παραγωγή παρουσίασε πτώση 14,4%, αγγίζοντας τις 41,6 TWh έναντι 48,6 TWh. 

Μηνιαία Παραγωγή ανά Τεχνολογία
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Σχήµα 2.2 Μηνιαία παραγωγή ΗΕΠ ανά τεχνολογία κατά το έτος 2014 

 

Στο Σχήµα 2.2 απεικονίζεται η µηνιαία διακύµανση της πραγµατικής παραγωγής ανά 

τεχνολογία, αποτυπώνοντας τις εποχικές µεταβολές της ζήτησης, καθώς και την επίδραση 

στοχαστικών παραγόντων αλλά και ρυθµιστικών µέτρων. Εν γένει, η λιγνιτική παραγωγή 

παρουσίασε µια οµαλή εξέλιξη, ακολουθώντας τις διακυµάνσεις της ζήτησης, κυµαινόµενη 

µεταξύ 1664 και 2280 GWh σε µηνιαία βάση. Είναι αξιοσηµείωτη η έντονη υποχώρηση της 

λιγνιτικής παραγωγής το Νοέµβριο του 2014, λόγω συντηρήσεων και τεχνικών 

προβληµάτων σε αρκετές µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων και έκτακτων περιστατικών, 

όπως η πυρκαγιά στην Πτολεµαϊδα που έθεσε εκτός λειτουργίας τις Μονάδες 3 και 4.  

Η παραγωγή από µονάδες φυσικού αερίου εµφάνισε σηµαντική συρρίκνωση µέσα στο 

2014, αλλά και ισχυρή µεταβλητότητα, µε µηνιαία επίπεδα µεταξύ 262 και 856 GWh. Η εν 

λόγω παραγωγή µειώθηκε σηµαντικά από το Μάρτιο του 2014 και µετά, ενισχύθηκε 

προσωρινά τον Ιούλιο λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της ∆ΕΗ, και ανέκαµψε µόλις 

κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους. Η τελευταία εξέλιξη συναρτάται εν µέρει και µε την 

επιδίωξη των παραγωγών φυσικού αερίου να καταναλώσουν τις συµβατικές τους 

ποσότητες, ώστε να αποτρέψουν την έκθεσή τους στη ρήτρα του take-or-pay σε περίπτωση 
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συνολικής ενεργοποίησής της από τη ∆ΕΠΑ. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η πλήρης 

κατάργηση του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από την 1η.7.2014 οδήγησε 

σε συµπίεση της παραγωγής των ανεξάρτητων παραγωγών, καθώς η ένταξη των µονάδων 

τους συνοδεύεται πλέον από ανεπαρκή ανάκτηση κόστους κατά τις ώρες που η ΟΤΣ δεν 

αντανακλά το µεταβλητό κόστος της ακριβότερης µονάδας που κατανέµεται, αλλά 

αντιθέτως, υπολείπεται σηµαντικά από αυτό (βλ. ενότητα 2.1.4.2). 

Η υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσίασε χαµηλά επίπεδα εν γένει, λόγω περιορισµένων 

εισροών, κυµαινόµενη µεταξύ 234 GWh τον Απρίλιο και 523 GWh τον Ιούλιο του 2014. Η 

παραγωγή ΑΠΕ, ως στοχαστικό µέγεθος που συναρτάται µε κλιµατικούς παράγοντες, 

παρουσίασε τις αναµενόµενες εποχικές διακυµάνσεις, κυµαινόµενη µεταξύ 586 GWh το 

Νοέµβριο (λόγω ασθενών ανέµων και περιορισµένης ηλιοφάνειας) και 841 GWh το Μάρτιο 

του 2014, διατηρούµενη σε υψηλά επίπεδα από τον Απρίλιο µέχρι και τον Οκτώβριο. 

Μια κρίσιµη παράµετρος είναι η εκτίναξη του ισοζυγίου διασυνδέσεων, από 2,1 TWh το 

2013 σε 8,8 TWh το 2014, η οποία εκφράζει την ισχυροποίηση των εισαγωγών λόγω των 

χαµηλότερων τιµών που επικράτησαν σε όµορες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τους 

µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2014, το ισοζύγιο διασυνδέσεων 

κινήθηκε σε επίπεδα της τάξης της 1 TWh. 

Εξέλιξη Ισοζυγίου ∆ιασυνδέσεων: 2013, 2014
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Σχήµα 2.3 Μηνιαία εξέλιξη ισοζυγίου διασυνδέσεων κατά τα έτη 2013 και 2014 
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2.1.1.3 Μερίδια αγοράς στην ηλεκτροπαραγωγή 

Κατά το 2014, η συγκέντρωση της αγοράς στον τοµέα της συµβατικής παραγωγής 

σηµείωσε πολύ µικρή αύξηση, λόγω της εισόδου της νέας υδροηλεκτρικής µονάδας της 

∆ΕΗ Ιλαρίων, ισχύος 155 ΜW, η οποία τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία στις 15 

Φεβρουαρίου 2014. Έτσι, σε επίπεδο ισχύος, το µερίδιο της ∆ΕΗ επί του συνόλου των 

συµβατικών τεχνολογιών (πλην ΑΠΕ) ανήλθε στο 80,6%, έναντι 80,4% το 2013. 

Επισηµαίνεται ότι η συγκέντρωση του τοµέα της παραγωγής από συµβατικές τεχνολογίες 

είχε ενισχυθεί και το 2013, λόγω της εισόδου της νέας µονάδας φυσικού αερίου της ∆ΕΗ, 

Αλιβέρι V, ισχύος 420 MW. Το µερίδιο της ισχύος των συµβατικών τεχνολογιών της ∆ΕΗ 

ως προς το σύνολο της ισχύος, συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΠΕ, µειώθηκε από 60,5% 

το προηγούµενο έτος σε 60,3% το 2014, καθώς η αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ υπερκέρασε 

την προστεθείσα ισχύ του Ιλαρίωνα. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, η συνολική ισχύς των µονάδων 

φυσικού αερίου υπερβαίνει πλέον την αντίστοιχη ισχύ των λιγνιτικών µονάδων. Η εξέλιξη 

αυτή είναι απόρροια των ισχυρών επενδυτικών κινήτρων που δόθηκαν, από το 2006, µέσω 

του µηχανισµού των Α∆Ι, µε στόχο να αντιµετωπιστεί το σοβαρό έλλειµµα ισχύος που 

διαφαινόταν την περίοδο εκείνη, πριν από την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης, καθώς 

και της επιλογής της Πολιτείας να µην γίνουν επενδύσεις σε λιθανθρακικές µονάδες. Η 

σταδιακή απόσυρση πεπαλαιωµένων λιγνιτικών µονάδων αναµένεται, µεσοπρόθεσµα, να 

επηρεάσει σηµαντικά το µίγµα της ηλεκτροπαραγωγής.  

Πιο αναλυτικά, η εγκατεστηµένη ισχύς κατά το 2014 επιµερίζεται µεταξύ τεχνολογιών και 

εταιρειών παραγωγής, όπως απεικονίζεται στα σχήµατα που ακολουθούν: 

Εγκατεστηµένη ισχύς (ΜW)

Λιγνιτικές Μονάδες; 

4456; 25%

Μονάδες Φυσικού 

Αερίου; 4906; 28%Πετρελαϊκές 

Μονάδες; 698; 4%

Υδροηλεκτρικές 

Μονάδες; 3173; 

18%

ΑΠΕ; 4464; 25%

 
Σχήµα 2.4 Εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων (MW) στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ανά καύσιµο, στο τέλος του 

2014 
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Εγκατεστηµένη ισχύς πλην ΑΠΕ (ΜW)

Λιγνιτική ∆ΕΗ; 4456; 

34%

Υδροηλεκτρική ∆ΕΗ; 

3173; 24%

Φ.Α. Ηρων OCGT; 148; 

1%

Φ.Α. Protergia; 433; 

3%

Φ.Α. Korinthos Power; 

434; 3%

Φ.Α. Ηρων CCGT; 422; 

3%

Φ.Α. Elpedison; 799; 

6%

Φ.Α. ∆ΕΗ OCGT; 339; 

3%

Φ.Α. ∆ΕΗ CCGT; 

1998; 15%

Αλουµίνιον 

Συµπαραγωγή; 334; 

3%

Πετρελαϊκή ∆ΕΗ; 698; 

5%

 
Σχήµα 2.5 Ποσοστό (%) επί της εγκατεστηµένης ισχύος, ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην ΑΠΕ), στο 

αντίστοιχο σύνολο ισχύος, στο τέλος του 2014 

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

εταιρειών παραγωγής διαµορφώθηκαν το 2014 όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2.6.  

 
Σχήµα 2.6 Ποσοστό (%) επί της παραγόµενης ενέργειας, ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην ΑΠΕ), στο 

αντίστοιχο σύνολο ενέργειας, κατά το 2014 

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, αυξήθηκε αισθητά το 2014, φθάνοντας στην τιµή 8091, 
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από 6553 που ήταν το 2013. Η ενίσχυση της συγκέντρωσης στον τοµέα της παραγωγής 

αποτυπώνει σε σηµαντικό βαθµό τη συρρίκνωση των ανεξάρτητων παραγωγών, µε στόχο 

τον περιορισµό των οικονοµικών απωλειών που υφίσταντο στο νέο πλαίσιο συνθηκών. Ο 

ίδιος δείκτης, αν υπολογιστεί ως προς τα µερίδια της ισχύος, εµφανίζει τιµή 6624 για το 

2014, έναντι τιµής 6597 το 2013. Σηµειώνεται ότι οι µονάδες Protergia, Αλουµίνιον και 

Korinthos Power ανήκουν στον Όµιλο Μυτιληναίου, εξ ολοκλήρου ή σε βαθµό µεγαλύτερο 

του 50% (η τελευταία µονάδα), οπότε έχουν αντιµετωπιστεί ενιαία κατά τον προηγούµενο 

υπολογισµό. 

 

2.1.2 Εξέλιξη της Οριακής Τιµής Συστήµατος το 2014  

Η µέση Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ) κατά το 2014 διαµορφώθηκε στα 57,56 €/MWh, 

σηµειώνοντας αισθητή άνοδο (38,8%), σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (41,47 €/MWh) 

και πλησιάζοντας το µέσο επίπεδο του 2012 (56,6 €/MWh). Για την ορθή ερµηνεία της 

ανοδικής αυτής τάσης, είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι συνιστά µια, εν µέρει, 

διόρθωση της ΟΤΣ, αντανακλώντας την πιο ρεαλιστική σύνδεσή της µε το µεταβλητό 

κόστος των µονάδων που εντάσσονται στον ΗΕΠ, καθώς, έως και το Σεπτέµβριο του 2013, 

τα επίπεδα της ΟΤΣ είχαν συµπιεστεί ισχυρά, αποκλίνοντας συστηµατικά και σηµαντικά 

από το πραγµατικό µεταβλητό κόστος των µονάδων παραγωγής, όπως επεξηγείται στην 

επόµενη ενότητα.  

Εστιάζοντας στις µηνιαίες διακυµάνσεις της, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήµα 2.7, είναι 

αξιοσηµείωτο ότι η µέση ΟΤΣ εµφάνισε αρκετά οµαλή συµπεριφορά εντός του 2014, 

κυµαινόµενη µεταξύ 49,48 €/MWh το Μάιο και 65,75 €/MWh τον Ιούλιο. Το µέγιστο 

µηνιαίο επίπεδο της ΟΤΣ προέκυψε πρωτίστως λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στη 

∆ΕΗ για το διάστηµα 3-7 Ιουλίου, και όχι λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς οι 

θερµοκρασίες κατά τον µήνα Ιούλιο ήταν χαµηλότερες από τα συνήθη επίπεδα, µε τη 

µέγιστη θερµοκρασία του έτους να καταγράφεται εν τέλει, τον Αύγουστο. Εν γένει, η 

διόρθωση της ΟΤΣ που επετεύχθη συγκριτικά µε τα συµπιεσµένα επίπεδα του εννεαµήνου 

του 2013 κυµαίνεται σε µηνιαία βάση µεταξύ 37% και 75%, ενώ κατά το τελευταίο τρίµηνο 

του έτους οι µηνιαίες µεταβολές της ΟΤΣ ήταν πιο περιορισµένες (15% τον Οκτώβριο, 24% 

το Νοέµβριο, ενώ το ∆εκέµβριο σηµειώθηκε πτώση 1%), εκφράζοντας εν µέρει, τη σταθερή 

προσαρµογή της συµπεριφοράς των παραγωγών στον ΗΕΠ, που είχε ήδη εκδηλωθεί από 

τον Οκτώβριο του 2013. 

Οι µηνιαίες διακυµάνσεις της ΟΤΣ αντανακλούν σε σηµαντικό βαθµό την εποχικότητα της 

ζήτησης και επιµέρους παράγοντες που αναλύονται σε επόµενη ενότητα. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνονται ότι η διακύµανση της παραγωγής ΑΠΕ είχε µια πιο οµαλή επίδραση 

συγκριτικά µε το 2013, έτος κατά το οποίο, λόγω νοµοθετικών ρυθµίσεων της Πολιτείας, τα 

ΑΠΕ είχαν σηµειώσει ραγδαία αύξηση, διπλασιάζοντας εν τέλει τη συµµετοχή τους στον 

ΗΕΠ.  Με εξαίρεση τον Ιούλιο και τις ειδικές συνθήκες που περιλαµβάνει, τα υψηλότερα 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 23 

µηνιαία επίπεδα της ΟΤΣ καταγράφονται τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η πτωτική 

τάση που ακολούθησε από το Μάρτιο και µετά αποτυπώνει την έκπτωση στην τιµή 

προµήθειας φυσικού αερίου που εφαρµόστηκε από την Gazprom στη ∆ΕΠΑ, η οποία, για 

τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται περίπου στο 10%.  Η ενίσχυση της ΟΤΣ 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014 αποτυπώνει ζητήµατα στη διαθεσιµότητα των µονάδων 

της ∆ΕΗ, όπως εκτενείς συντηρήσεις αλλά και βλάβες µονάδων της (τόσο λιγνιτικών όσο 

και µονάδων φυσικού αερίου, και δη καθοριστικής σηµασίας, όπως το Αλιβέρι V, το 

Λαύριο 4 και το Λαύριο 5), υποτονική παραγωγή ΑΠΕ, καθώς και περιορισµένη 

υδροηλεκτρική παραγωγή. 

 

 
Σχήµα 2.7. Εξέλιξη της µέσης ΟΤΣ, ανά µήνα, κατά το έτος 2014 

 

Η µεταβλητότητα των ωριαίων επιπέδων της ΟΤΣ, όπως αποτυπώνεται στην τυπική τους 

απόκλιση, εµφάνισε σηµαντική µείωση, σηµειώνοντας µέση τιµή σε ηµερήσια βάση 11,14 

€/MWh το 2014, έναντι 13,17 €/MWh και 27,22 €/MWh κατά τα έτη 2013 και 2012, 

αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πιο οµοιογενή διακύµανση των τιµών γύρω από 

τα πιο εύλογα επίπεδα στα οποία διαµορφώθηκαν κατά το 2014. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

αποτυπώνονται εµφανώς στην καµπύλη διάρκειας της ΟΤΣ, η οποία απεικονίζεται στο 

Σχήµα 2.8. Είναι ενδεικτικό ότι η ΟΤΣ υπερέβη τα 80 €/ΜWh µόλις στο 8% των ωρών 

κατανοµής (σε σύγκριση µε το 7% των ωρών κατά το 2013 και το 30% των ωρών κατά το 

2012), καθοριζόµενη στις περιορισµένες αυτές περιπτώσεις κυρίως από µονάδες φυσικού 

αερίου, αλλά και σε µικρότερη συχνότητα από εξαγωγές ή υδροηλεκτρικές µονάδες. Το 

αποτέλεσµα αυτό υποδεικνύει ότι ο τρόπος υποβολής προσφορών από τις υδροηλεκτρικές 

µονάδες, στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, δηµιουργεί µια ισχυρή, σχεδόν άκαµπτη, 
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υπερκείµενη ζώνη ισχύος, η διαθεσιµότητα της οποίας εµφανίζεται σχεδόν οµοιόµορφη, 

χωρίς να συναρτάται άµεσα µε τις στάθµες και τις εισροές των ταµιευτήρων. Η ζώνη αυτή 

συµπιέζει µε τρόπο σχεδόν οµοιόµορφο την ΟΤΣ, ενώ απαιτείται να ανακύψουν πολλαπλές 

και ειδικές συνθήκες στην αγορά για την παράκαµψή της.   

 

Καµπύλη διάρκειας ΟΤΣ
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Σχήµα 2.8 Καµπύλη ∆ιάρκειας ΟΤΣ για τα έτη 2013 και 2014 

 

Αναφορικά µε ακραίες ωριαίες τιµές, η ΟΤΣ άγγιξε το ανώτατο όριο των 150 €/MWh σε 

µία µόλις ώρα κατανοµής, καθώς δεν υπήρξαν ακραίες συνθήκες που να σηµατοδότησαν, 

έστω προσωρινά, πιθανότητα ελλείµµατος ισχύος, ακόµη και κατά το διάστηµα των 

απεργιακών κινητοποιήσεων στη ∆ΕΗ. Τέτοιες περιπτώσεις είχαν παρατηρηθεί τα 

προηγούµενα έτη, και ειδικότερα για τριάντα εννέα (39) ώρες κατανοµής κατά το 2012, 

λόγω της κρίσης εφοδιασµού σε φυσικό αέριο το Φεβρουάριο, και για δεκατέσσερις (14) 

ώρες κατανοµής τον Ιούνιο του 2011, λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, αλλά όχι το 

2013. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι η συχνότητα των µηδενικών τιµών περιορίστηκε σηµαντικά κατά το 

2014 σε 31 µόλις ώρες κατανοµής, έναντι 674 ωρών κατά το 2013 και 97 ωρών κατά το 

2012. Επισηµαίνεται ότι οι µηδενικές τιµές εµφανίζονται κατ’ εξοχήν σε ώρες µειωµένης 

ζήτησης, κατά τις οποίες οι υποχρεωτικές εγχύσεις (υδροηλεκτρικά, παραγωγή ΑΠΕ, 

τεχνικά ελάχιστα θερµικών µονάδων, εισαγωγές) υπερβαίνουν την κατανάλωση. Στις 

περιπτώσεις αυτές γίνεται περικοπή των εισαγωγών, λόγω της δοµής των περιορισµών 

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

είχε υποβληθεί µε µηδενική τιµή.  Ο περιορισµός των µηδενικών τιµών αποτυπώνει εν 
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µέρει την αισθητή υποχώρηση της εγχώριας παραγωγής, µε αποτέλεσµα τα τεχνικά 

ελάχιστα των συµβατικών µονάδων να υπεισέρχονται στην περικοπή των εισαγωγών σε 

µικρότερο βαθµό. Το 58% των µηδενικών αυτών τιµών, που αντιστοιχούν σε 18 ώρες 

κατανοµής, παρατηρήθηκε κατά το µήνα Μάρτιο, όποτε και σηµειώθηκαν υψηλές 

υποχρεωτικές υδροηλεκτρικές εγχύσεις, εξαιτίας εποχικών κλιµατικών παραγόντων 

(εισροές από χιονοπτώσεις). 

Στο Σχήµα 2.9 απεικονίζεται ο κυλιόµενος µηνιαίος µέσος όρος για την ΟΤΣ, 

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

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

τις ώρες κατανοµής που ακολουθούν (8:00-24:00, αιχµιακά). 

 

ΟΤΣ Κυλιόµενος Μηνιαίος Μέσος Όρος
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Σχήµα 2.9 Κυλιόµενος µέσος όρος τριάντα (30) ηµερών για την ηµερήσια ΟΤΣ, καθώς και για επιµέρους 

ενδοηµερήσια χρονικά διαστήµατα, κατά το έτος 2014 

 

2.1.2.1 Παράγοντες που επηρέασαν την Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το 2014 

Παρ’ όλη τη διόρθωση που επήλθε στο θέµα αυτό το 2014, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι 

τα επίπεδα της ΟΤΣ δεν αποτυπώνουν ακόµα πλήρως το πραγµατικό µεταβλητό κόστος των 

µονάδων παραγωγής, αλλά συχνά απέχουν συστηµατικά και σηµαντικά από αυτό, για 

λόγους τεχνικής, δοµικής ή και στρατηγικής φύσης. Γενικά, στη συµπίεση των επιπέδων της 

ΟΤΣ συντείνουν, εν γένει: i) η µειωµένη διαθεσιµότητα των λιγνιτικών µονάδων σε σχέση 

µε τη δηλούµενη ισχύ τους στον ΗΕΠ, ii) οι υποχρεωτικές εγχύσεις υδροηλεκτρικών, iii) οι 

εγχύσεις ΑΠΕ, αλλά και iv) η περιορισµένη πρόθεση και δυνατότητα των παραγωγών να 
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αναπροσαρµόσουν τις προσφορές τους πάνω από το µεταβλητό τους κόστος. Οι παράγοντες 

αυτοί αναλύονται στη συνέχεια. 

1) H µειωµένη διαθεσιµότητα των λιγνιτικών µονάδων κατά την πραγµατική 

λειτουργία τους, σε σχέση µε τη δηλούµενη ισχύ τους στον ΗΕΠ. Οι αρνητικές 

αποκλίσεις της λιγνιτικής παραγωγής απορρέουν από τεχνικούς λόγους (παλαιότητα 

µονάδων, τυχαιότητα βλαβών), από πιθανόν ελλιπείς διαδικασίες ή αναποτελεσµατικότητες 

στη διαχείριση του ορυκτού πόρου (π.χ. αναφορικά µε τη διαφοροποίηση της ποιότητας του 

λιγνίτη, πιθανόν µη έγκαιρη διαπίστωση υποβαθµισµένης ποιότητας ή µη εφαρµογή 

βέλτιστης διαδικασίας οµογενοποίησης ή/και µεταφοράς), ή και για στρατηγικούς λόγους, 

καθώς η συµπίεση της ΟΤΣ είναι, θεωρητικά, ευνοϊκή για τη δεσπόζουσα εταιρεία, ενώ το 

κόστος των αποκλίσεων των λιγνιτικών της µονάδων µπορεί να αντισταθµιστεί από άλλες 

τεχνολογίες που διαθέτει.  

Οι αποκλίσεις των λιγνιτικών µονάδων κατά το 2014 ανέρχονται συνολικά σε -1520 GWh, 

δηλαδή οι λιγνιτικές µονάδες παρήγαγαν εν τέλει, κατά την πραγµατική λειτουργία τους, 

ποσότητα ενέργειας κατά 1,5 TWh λιγότερη συγκριτικά µε το πρόγραµµα κατανοµής που 

προκύπτει από την επίλυση του ΗΕΠ.  Πιο συγκεκριµένα, η κατανεµηθείσα στον ΗΕΠ 

παραγωγή των λιγνιτικών µονάδων ανήλθε στις 24.480 GWh, ενώ η πραγµατική τους 

παραγωγή ήταν 22.960 GWh, δηλαδή 6% χαµηλότερη. Σε ετήσια βάση, το έλλειµµα 

παραγωγής των λιγνιτικών µονάδων µπορεί να θεωρηθεί σχετικά περιορισµένο και 

ενδεχοµένως εύλογο, δεδοµένης της παλαιότητας των µονάδων και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν (µειωµένη ευελιξία). Ωστόσο, η µακροσκοπική 

θεώρηση των αποκλίσεων είναι η πρώτη διάσταση για την αξιολόγησή τους. Η ΟΤΣ 

καθορίζεται σε ωριαία βάση και εποµένως, είναι απαραίτητη η διερεύνηση των αποκλίσεων 

σε ωριαίο επίπεδο. Κρίσιµες παράµετροι, προκειµένου να αξιολογηθεί η ένταση των 

αρνητικών αποκλίσεων και η εν δυνάµει επίδρασή τους στη διαµόρφωση της ΟΤΣ, είναι το 

ύψος τους σε ωριαία βάση, η συχνότητα εµφάνισής τους, και η ενδοηµερήσια κατανοµή 

τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναλύονται στη συνέχεια. 

Κατ’ αρχάς επισηµαίνεται ότι οι λιγνιτικές µονάδες, µέσα στο 2014, εµφάνισαν ετερογενή 

συµπεριφορά ως προς το βαθµό συµµόρφωσής τους µε το πρόγραµµα του ΗΕΠ. Ενώ οι 

αρνητικές αποκλίσεις είναι κυρίαρχες σε ετήσια βάση, δύο εκ των µονάδων, η Μελίτη και η 

Μεγαλόπολη 3, εµφανίζουν αποκλίσεις αντίθετου προσήµου, παρουσιάζοντας έτσι 

αυξηµένη παραγωγή κατά την πραγµατική λειτουργία τους σε σχέση µε τον ΗΕΠ, κατά 52 

και 51 GWh, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες µονάδες εµφανίζουν αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες 

κυµαίνονται µεταξύ 32 GWh, για την Καρδιά 3 έως 237 GWh για το Αµύνταιο 1, ετησίως. 

Ειδικότερα, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι λιγνιτικές µονάδες κατά το 2014 υπάγονται σε τρεις 

(3) κατηγορίες ανάλογα µε το πρόσηµο και το ύψος των αποκλίσεων τους:  
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α) µονάδες που η ετήσια απόκλισή τους είναι ισχυρά αρνητική, υψηλότερη των 160 

GWh κατ’ απόλυτη τιµή, µε µέγιστο επίπεδο τις 237 GWh, κατηγορία στην οποία 

ανήκουν οι 4 εκ των 5 µονάδων του Αγ. ∆ηµητρίου και οι 2 µονάδες του Αµύνταιου,  

β) µονάδες που εµφανίζουν αισθητά πιο περιορισµένες αρνητικές αποκλίσεις, στο φάσµα 

των 31-99 GWh κατ’ απόλυτη τιµή, κατηγορία στην οποία ανήκουν οι µονάδες της 

Καρδιάς, η Μεγαλόπολη 4 καθώς και ο Αγ.∆ηµήτριος 2, 

γ) δύο µονάδες, η Μελίτη και η Μεγαλόπολη 3, οι οποίες, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες 

λιγνιτικές µονάδες, εµφανίζουν αυξηµένη παραγωγή κατά την πραγµατική λειτουργία 

τους σε σχέση µε την κατανοµή του ΗΕΠ. 

 

Ετήσιες Αποκλίσεις (ΗΕΠ - Πραγµατική Λειτουργία) 

Λιγνιτικών Μονάδων (GWh) κατά το 2014
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Σχήµα 2.10 Αποκλίσεις µεταξύ ΗΕΠ και Πραγµατικής Λειτουργίας ανά λιγνιτική µονάδα 

 

Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήµα, η συχνότητα εµφάνισης των ωρών κατανοµής 

που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση υπερβαίνει το 50% για 9 εκ των 16 λιγνιτικών 

µονάδων. Τα ποσοστά κυµαίνονται µεταξύ 63% και 75% για τις µονάδες του Αµύνταιου, 

του Αγ.∆ηµητρίου (πλην της Μονάδας 2) και τις µονάδες Καρδιά 1 και 4. Τη χαµηλότερη 

συχνότητα αρνητικών αποκλίσεων εµφανίζουν η Μελίτη και οι µονάδες της Μεγαλόπολης, 

µε φάσµα τιµών 23-35%, ενώ ακολουθούν οι µονάδες Καρδιά 2 και 3, Πτολεµαϊδα 3 και 4, 

καθώς και Αγ.∆ηµήτριος 2, µε επίπεδα 40-47%. 
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Ποσοστό Ωρών του 2014 µε Αρνητική Απόκλιση

ανά Λιγνιτική Μονάδα
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Σχήµα 2.11 Ποσοστό ωρών του 2014 µε αρνητική απόκλιση ανά λιγνιτική µονάδα 

 

Η ενδοηµερήσια κατανοµή των αποκλίσεων είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίδραση 

που ασκεί στην ΟΤΣ, στο βαθµό που αποτρέπει τη λειτουργία άλλων µονάδων κατά την 

επίλυση του ΗΕΠ. Η συχνότητα των αρνητικών αποκλίσεων ενισχύεται, γενικά, κατά τις 

ώρες της βραδινής αιχµής, αγγίζοντας, στην περίπτωση του Αγ.∆ηµητρίου 3, το 83-86% 

κατά τις ώρες κατανοµής 19-22. Αναφορικά µε το ύψος τους, οι αποκλίσεις είναι 

περιορισµένες από τη 2η έως την 7η ώρα κατανοµής, παρουσιάζοντας επίπεδα κάτω των 20 

GWh, εκτινάσσονται την 8η ώρα κατανοµής στις 80 GWh και, εν συνεχεία, κυµαίνονται 

µεταξύ 80 και 50 GWh έως την 18η ώρα κατανοµής. Μια εξαίρεση είναι η προσωρινή 

υποχώρηση των αποκλίσεων στις 40 GWh κατά την 15η ώρα κατανοµής. Κατά τις 

απογευµατινές ώρες, οι αποκλίσεις κλιµακώνονται σε επίπεδα άνω των 100 GWh από την 

19η ώρα κατανοµής και έπειτα, µε ακρότατη τιµή τις 125 GWh την 23η ώρα κατανοµής.   
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Συνολικές Αποκλίσεις Λιγνιτικών Μονάδων 

κατά το 2014 ανά Ώρα Κατανοµής
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Σχήµα 2.12 Συνολικές αποκλίσεις λιγνιτικών µονάδων ανά ώρα κατανοµής κατά το έτος 2014 

 

2) Οι 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 της στάθµης των ταµιευτήρων (όπως η αποτροπή κινδύνου 

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

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

ελαστικότητας). 

Κατά το 2014, οι υποχρεωτικές υδροηλεκτρικές εγχύσεις υποχώρησαν αισθητά στις 2817 

GWh έναντι 5357 GWh κατά το προηγούµενο έτος, αποδεσµεύοντας έτσι ένα σηµαντικό 

τµήµα της καµπύλης φορτίου, το οποίο καλύφθηκε πρωτίστως από εισαγωγές παρά από 

εγχώρια παραγωγή. Η µέγιστη ωριαία τιµή τους άγγιξε τις 2290 MWh. Ενώ κατά το 2013 οι 

υποχρεωτικές υδροηλεκτρικές εγχύσεις κινούνταν συχνά σε ωριαία επίπεδα µεταξύ 1400 

και 2100 MWh, µε εξαίρεση το τελευταίο τρίµηνο του έτους, κατά το 2014 οι ωριαίες 

εγχύσεις σπανίως υπερέβησαν τις 1800 MWh. Η διακύµανση των υποχρεωτικών 

υδροηλεκτρικών εγχύσεων σε ωριαία βάση απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήµα. 
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Σχήµα 2.13 Ωριαίες υποχρεωτικές υδροηλεκτρικές εγχύσεις (MWh) κατά το 2014 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η εξέλιξη των εισροών κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014, η 

οποία ανέστρεψε σε κάποιο βαθµό την τάση περιορισµένης υδραυλικότητας που είχε 

αποτυπωθεί εµφανώς κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Επισηµαίνεται ότι οι 

συνολικές εισροές κατά το 2014 ανήλθαν στις 4486 GWh έναντι 5785 GWh για το 2013. 

Εξετάζοντας τα στοιχεία εισροών της τελευταίας πενταετίας, προκύπτει ότι το 2014 

εµφανίζει ένα µέτριο επίπεδο υδραυλικότητας, καθώς συγκαταλέγεται στο ενδιάµεσο 

µεταξύ ετών υψηλής ή και ακραίας υδραυλικότητας (2013 και 2010, αντίστοιχα) και ετών 

χαµηλών εισροών (2011 και 2012). Η δυναµική εισροών για τα έτη 2010 έως 2014 

αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραµµα.  
 

∆ιακύµανση Ετήσιων Εισροών κατά την πενταετία 2010-2014 
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Σχήµα 2.14 Ετήσιες εισροές κατά τα έτη 2010-2014 
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Αξιοσηµείωτη είναι και η διακύµανση των εισροών εντός του έτους, µε έντονες 

διαφοροποιήσεις τόσο στο τελευταίο τρίµηνο, καθώς και στους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, 

µε την επίδραση των χιονοπτώσεων να επηρεάζει κυρίως τον Μάρτιο. Για το 2014, οι 

εισροές του τελευταίου τριµήνου (Q4) αποτέλεσαν το 19% των εισροών του έτους, ενώ για 

τα προηγούµενα έτη το ποσοστό αυτό κυµάνθηκε από 9% (για το 2013) έως 34% (για το 

2010). Οι υψηλές αυτές διακυµάνσεις εισάγουν µια πρόσθετη παράµετρο αβεβαιότητας για 

τους µετέχοντες στην εγχώρια αγορά, καθώς επηρεάζουν σηµαντικά τις υποχρεωτικές 

εγχύσεις των υδροηλεκτρικών µονάδων και το περιθώριο λειτουργίας των θερµικών 

µονάδων.  

Επισηµαίνεται ότι τα υδατικά αποθέµατα στα τέλη Νοεµβρίου 2014 διαµορφώθηκαν στις 

1467 GWh, εµφανίζοντας επίπεδα αντίστοιχα µε το Νοέµβριο του 2011, έναντι αισθητά 

υψηλότερων τιµών (1856 GWh) το Νοέµβριο του 2013.  Ωστόσο, τον ∆εκέµβριο του 2014 

διαπιστώθηκε µια ενίσχυση των αποθεµάτων, τα οποία ανήλθαν στο τέλος του έτους στις 

1618 GWh, υπερβαίνοντας το πολύ χαµηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί το 2011 (1547 

GWh), αλλά και αποκλίνοντας αισθητά από τα δύο προηγούµενα έτη (1872 GWh το 2013 

και 2038 GWh το 2012). Οι εισροές στα τέλη ∆εκεµβρίου 2014 εκτιµώνται στα 465 GWh, 

εµφανίζοντας ένα επίπεδο που υπερβαίνει το σενάριο χαµηλής υδραυλικότητας (το 

προβλεπόµενο επίπεδο του οποίου περιορίζεται στις 360 GWh) και προσεγγίζει 

περισσότερο την πρόβλεψη του σεναρίου µέτριας υδραυλικότητας (534 GWh).  

3) Οι σηµαντικές εγχύσεις ΑΠΕ, οι οποίες, καθώς αυξάνεται η διείσδυσή τους, 

περικόπτουν ανταγωνιστικό σκέλος της καµπύλης φορτίου. Μέσα στο 2014, η παραγωγή 

ΑΠΕ που υπεισήλθε στην επίλυση του ΗΕΠ ανήλθε σε 7912 GWh, έναντι 7263 GWh το 

2013, σηµειώνοντας δηλαδή αύξηση 9%. Ο ρυθµός αυτός είναι αισθητά περιορισµένος σε 

σχέση µε τους ρυθµούς που είχαν καταγραφεί τα δύο προηγούµενα έτη, 103% (2013) και 

18% (2012). Σε ωριαία βάση, η µέγιστη παραγωγή ΑΠΕ ανήλθε στις 2920 GWh το 2014, 

έναντι 2840 GWh το 2013. 

 
Σχήµα 2.15 Παραγωγή ΑΠΕ κατά την επίλυση του ΗΕΠ το έτος 2014 
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4) Η περιορισµένη τάση αναπροσαρµογής των προσφορών των παραγωγών πάνω από 

το µεταβλητό τους κόστος, λόγω: 

α) του σηµαντικού πλεονάσµατος ισχύος, τόσο σε επίπεδο συµβατικών τεχνολογιών όσο 

και ΑΠΕ, και των ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων που αυτό προκαλεί. Είναι ενδεικτικό 

ότι κατά την τελευταία τετραετία προστέθηκαν στο σύστηµα 2250 ΜW συµβατικής 

ισχύος, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκε αντίρροπα, υποχωρώντας κατά 

12% στο ίδιο χρονικό διάστηµα (2009-2014), στα όρια του Συστήµατος.  

β) τεχνικών χαρακτηριστικών που δηµιουργούν πλεονεκτήµατα ένταξης σε 

συγκεκριµένες µονάδες της ∆ΕΗ, δηµιουργώντας στους υπόλοιπους παραγωγούς κίνητρο 

για περαιτέρω συµπίεση των προσφορών τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Λαύριο 4 

είναι η µοναδική µονάδα πολλαπλών αξόνων, χαρακτηριστικό που της προσδίδει την 

ευελιξία να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων ισχύος, µε ελάχιστο τα 94 MW, 

έναντι 190-210 MW άλλων µονάδων φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, το Αλιβέρι V 

διαθέτει τον υψηλότερο βαθµού απόδοσης µεταξύ όλων των µονάδων του Συστήµατος, 

καθώς και διάταξη παράλληλων καυστήρων που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του. Στη 

βάση των τεχνικών αυτών λόγων, για να καταστεί εφικτή η ένταξη άλλων µονάδων 

φυσικού αερίου όταν επικρατούν µέτρια επίπεδα ζήτησης, απαιτούνται συχνά ειδικές 

συνθήκες, όπως περιορισµένες υποχρεωτικές εγχύσεις ή χαµηλό κόστος καυσίµου λόγω 

εισαγωγής φορτίων LNG. 

γ) των εσόδων που προκύπτουν από συµπληρωµατικούς µηχανισµούς (και ειδικότερα τα 

Α∆Ι), παρ’ όλο που τα έσοδα αυτά έχουν µειωθεί σηµαντικά µετά την κατάργηση του 

ΜΑΜΚ από την 1η Ιουλίου του 2014.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί επιδιώκουν γενικά τη συµπίεση των προσφορών τους, 

προκειµένου να διασφαλίσουν την ένταξη των µονάδων τους στον ΗΕΠ. 

Για λόγους πληρότητας και συγκριτικής αξιολόγησης, αναφέρεται συµπληρωµατικά, στο 

σηµείο αυτό, ότι σηµαντικός παράγοντας για τη συµπίεση της ΟΤΣ εντός του 2013 ήταν ο 

τρόπος εφαρµογής εκ µέρους των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ορισµένων 

ρυθµιστικών κανόνων/µηχανισµών, οι οποίοι και αναθεωρήθηκαν στη συνέχεια λόγω των 

αναποτελεσµατικοτήτων που διαπιστώθηκαν στην εφαρµογή τους.  Ειδικότερα, µια κρίσιµη 

παράµετρος ήταν η συµπεριφορά των µονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες επεδίωκαν να 

διασφαλίσουν την ένταξη των µονάδων τους στον ΗΕΠ ανεξάρτητα από το επίπεδο της 

ΟΤΣ, στο πλαίσιο του κινήτρου που δηµιουργούσε ο Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού 

Κόστους (ΜΑΜΚ), και δη η προσαύξηση που αυτός εµπεριείχε έως τον Ιούλιο του 2013. 

Για την επίτευξη της οµαλής λειτουργίας των µονάδων τους, οι παραγωγοί φυσικού αερίου 

υπέβαλαν σχεδόν µηδενικές προσφορές δευτερεύουσας εφεδρείας, µε αποτέλεσµα την 

κατάτµηση των ποσοτήτων της (400 MW) µεταξύ 5-7 µονάδων. Λόγω της συν-

βελτιστοποίησης των αγορών ενέργειας και εφεδρείας, και καθώς ο κανόνας του 30% 
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επέτρεπε στις µονάδες να υποβάλουν προσφορές κάτω του µεταβλητού τους κόστους για 

ένα σηµαντικό τµήµα της ισχύος τους, η παραπάνω συµπεριφορά προκαλούσε την ένταξη 

πολλαπλών µονάδων φυσικού αερίου για εκτενή χρονικά διαστήµατα, µε τρόπο αρκετά 

σταθερό και οµοιόµορφο, σχεδόν ανεξάρτητα από το επίπεδο της ζήτησης. Η εξοµάλυνση 

αυτή περιόριζε µεν αισθητά τις σβέσεις των µονάδων φυσικού αερίου, καθώς και τα κόστη 

που αυτές θα συνεπαγόταν, ωστόσο συµπίεζε ισχυρά τα επίπεδα της ΟΤΣ, η οποία συνήθως 

δεν αποτύπωνε το µεταβλητό κόστος των µονάδων φυσικού αερίου, παρά την εκτενή 

λειτουργία τους. 

Παρά ταύτα, ήδη από τον Οκτώβριο του 2013 έγινε φανερό ότι οι µονάδες φυσικού αερίου 

έχουν διαφοροποιήσει πλέον σηµαντικά τα χαρακτηριστικά των προσφορών τους, 

επιδιώκοντας πλέον συστηµατικά µια πιο περιορισµένη κατανοµή, ως προς το συνολικό 

αριθµό των µονάδων φυσικού αερίου που εντάσσονται σε ηµερήσια βάση, αλλά και µια πιο 

εστιασµένη ένταξη, σε ώρες µε υψηλότερα επίπεδα ΟΤΣ.  Έτσι, είχε µειωθεί τόσο ο 

αριθµός των ωρών κατανοµής κατά τις οποίες οι µονάδες εντάσσονταν για τεχνικούς 

λόγους (κυρίως για την παροχή δευτερεύουσας εφεδρείας) χωρίς να επηρεάζουν την ΟΤΣ, 

όσο και το πλήθος των µονάδων που επιµερίζονταν την απαίτηση της εφεδρείας. Πέρα από 

την υψηλότερη συσχέτιση της ένταξής τους µε το επίπεδο της ζήτησης, ο τρόπος 

λειτουργίας των µονάδων τους, όποτε εντάσσονται, εµφανίζει πλέον υψηλότερες 

διακυµάνσεις. Οι παραγωγοί έχουν αναθεωρήσει δύο παραµέτρους της τεχνικοοικονοµικής 

τους δήλωσης, τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας και τον ελάχιστο χρόνο κράτησής τους, 

επιδιώκοντας να προσαρµόσουν τη λειτουργία τους στις ώρες που η ΟΤΣ εµφανίζει 

υψηλότερα επίπεδα.  

Ωστόσο, µετά την κατάργηση του ΜΑΜΚ, διαπιστώνεται ότι ακόµη και όταν συντρέχουν, 

παράλληλα, ειδικές συνθήκες που ευνοούν την ένταξη των ανεξάρτητων παραγωγών, όπως 

εκτενείς βλάβες και συντηρήσεις µονάδων της ∆ΕΗ, υποτονική παραγωγή ΑΠΕ, ή/και 

περιορισµένη υδροηλεκτρική παραγωγή, παρά το περιθώριο παροχής ενέργειας και 

εφεδρείας που αποδεσµεύεται, και παρά το επιτακτικό ζήτηµα της ρήτρας του take-or-pay 

για τις µονάδες των ανεξάρτητων παραγωγών, ο βαθµός κατανοµής τους περιορίζεται από 

το ενδεχόµενο οικονοµικής απώλειας που προκαλείται από το ενδογενές χαρακτηριστικό 

του ΗΕΠ να µην αποτυπώνει πάντα την προσφορά της ακριβότερης µονάδας που 

κατανέµεται (λόγω συν-βελτιστοποίησης αγοράς ενέργειας και εφεδρείας και τεχνικών 

περιορισµών µονάδων). Ακόµη και σε περιπτώσεις που η µη διαθέσιµη παραγωγή θερµικών 

µονάδων της ∆ΕΗ άγγιξε τα 1800 MW, οι προσφορές των ανεξάρτητων παραγωγών 

αποτύπωσαν την επιφύλαξη αυτή, κυµαινόµενες συχνά σε επίπεδα της τάξης των 140-150 

€/MWh. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της αγοράς το δεύτερο 

εξάµηνο του 2014, η οικονοµική απώλεια που µπορεί να προκληθεί σε µια µονάδα φυσικού 

αερίου λόγω συµπιεσµένων επιπέδων ΟΤΣ δύναται να ανέλθει στις 100 χιλ. €. ηµερησίως. 
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2.1.2.2 Πιστώσεις ηλεκτροπαραγωγών 

Η απόκλιση µεταξύ του πραγµατικού κόστους παραγωγής και του κόστους που αποτυπώνει 

η ΟΤΣ παρέµεινε αισθητή κατά το 2014, αµβλύνθηκε ωστόσο συγκριτικά µε το 

προηγούµενο έτος. Ενώ η µέση ΟΤΣ διαµορφώθηκε στα 57,56 €/MWh, το µέσο κόστος 

παραγωγής (ως άθροισµα των πιστώσεων ΗΕΠ και συµπληρωµατικών µηχανισµών) ανήλθε 

στα 79,5 €/MWh. Επισηµαίνεται για συγκριτικούς σκοπούς ότι, κατά το 2013, τα 

προαναφερθέντα µεγέθη είχαν διαµορφωθεί στα 41,47 €/MWh και 74,8 €/MWh, 

αντίστοιχα.  

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 2014, η µέση ΟΤΑ 

διαµορφώθηκε στα 62,66 €/MWh, αυξηµένη κατά 14,2% σε σχέση µε το 2013. Σε µεγάλο 

βαθµό, η ΟΤΑ εφαρµόστηκε στις αρνητικές αποκλίσεις (έλλειµµα) των λιγνιτικών µονάδων 

(βλ. ενότητα 2.1.2.1), οι οποίες αντισταθµίστηκαν από θετικές αποκλίσεις υδροηλεκτρικών 

µονάδων και µονάδων φυσικού αερίου. 

Η µέση ωριαία απόκλιση µεταξύ ΟΤΑ και ΟΤΣ ήταν 5,1 €/MWh, έναντι 13,43 €/MWh 

κατά το 2013, κυµαινόµενη σε µηνιαία βάση µεταξύ 0,19 €/MWh το ∆εκέµβριο έως 7,57 

€/MWh το Φεβρουάριο. Η αισθητή µείωση της απόκλισης αποτυπώνει την καλύτερη 

συσχέτιση της ένταξης των µονάδων φυσικού αερίου µε το επίπεδο της ζήτησης και της 

ΟΤΣ, ειδικά µετά την κατάργηση του κανόνα 30% από την 1η.1.2014, καθώς και όλη τη 

δέσµη ρυθµιστικών µέτρων που αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 2013. Στο σχήµα που 

ακολουθεί αντιπαραβάλλονται οι µηνιαίες διακυµάνσεις της ΟΤΣ και της ΟΤΑ. 

Μηνιαία ∆ιακύµανση ΟΤΣ και ΟΤΑ
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Σχήµα 2.16 Μηνιαία εξέλιξη της ΟΤΣ και της ΟΤΑ κατά το έτος 2014 
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Σε επίπεδο χρηµατορροών, τα έσοδα των παραγωγών συµβατικών τεχνολογιών (πλην ΑΠΕ) 

που προκύπτουν από την επίλυση του ΗΕΠ, ανήλθαν κατά το 2014 σε 2 δις € (έναντι 1,8 δις 

€ το 2013), ενώ οι εκ των υστέρων εκκαθαρίσεις που διενεργεί ο Α∆ΜΗΕ σε 0,7 δις €. 

∆ηλαδή, η συνολική αξία της χονδρεµπορικής αγοράς το 2014 διαµορφώθηκε στα 2,7 δις €. 

Ο µηχανισµός ΜΑΜΚ, ο οποίος έπαυσε στις 30.6.2014, υποχώρησε στα 57 εκ. € το 2014 

(ουσιαστικά κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους), έναντι 556 εκ. € το 2013, δηλαδή 

σηµείωσε µείωση περίπου 500 εκ. € ή κατά 90%. Πέραν της µη εφαρµογής του εν λόγω 

µηχανισµού κατά το 2ο εξάµηνο του 2014, µια σηµαντική παράµετρος για την συρρίκνωση 

των σχετικών πιστώσεων ήταν, όπως προαναφέρθηκε, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος 

λειτουργίας των µονάδων φυσικού αερίου, ήδη από τον Οκτώβριο του 2013, αλλά κυρίως 

µε την κατάργηση του «κανόνα του 30%» από 01.01.2014.  

Ο µηχανισµός ∆ΕΙ ανήλθε το 2014 στα 565 εκατ. €, έναντι 546 εκατ. € κατά το 

προηγούµενο έτος (αύξηση 3,5%). Η µικρή αυτή αύξηση αντανακλά κυρίως την αύξηση 

του µοναδιαίου τιµήµατος πληρωµής ισχύος που τέθηκε σε εφαρµογή από τον Οκτώβριο 

του 2013, στο πλαίσιο των Αποφάσεων 338 και 339/2013 της ΡΑΕ.  

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το 2014 η συνιστώσα του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο υποχώρησε στα 

76 εκατ. € (έναντι 148 εκατ. € το 2013), γεγονός που αποτυπώνει τη συρρίκνωση της 

λειτουργίας των µονάδων φυσικού αερίου. Το τέλος λιγνιτικής παραγωγής που καταβάλει η 

∆ΕΗ διατηρήθηκε σχεδόν σταθερό, στα 45 εκατ. €. 

Συνεπώς, για το 2014, ο ΗΕΠ αποτέλεσε το 76% (έναντι 61% το 2013) των εσόδων για το 

σύνολο των παραγωγών, µε το ποσοστό αυτό να διαφοροποιείται από 79% για τη ∆ΕΗ έως 

44% για τους ανεξάρτητους παραγωγούς (εξαιρώντας τον ΕΦΚ και το τέλος λιγνίτη). Στο 

Σχήµα 2.17 απεικονίζονται οι συνιστώσες εσόδων, αρχικά για το σύνολο των παραγωγών, 

και στη συνέχεια, διακριτά για τη ∆ΕΗ και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς. Είναι 

αισθητή η διαφοροποίηση του ποσοστού των πιστώσεων του Μ∆ΕΙ µεταξύ των 

παραγωγών, καθώς για τη ∆ΕΗ οι εν λόγω πιστώσεις συνιστούν µόλις το 17% των εσόδων 

της, ενώ για τους ανεξάρτητους παραγωγούς αποτελούν το 40%. Επισηµαίνεται για 

συγκριτικούς σκοπούς ότι, τo 2013, o MAMK αποτελούσε το 40% των εσόδων των 

ανεξάρτητων παραγωγών. Τέλος, το Σχήµα 2.18 αποτυπώνει τη µηνιαία εξέλιξη των 

εσόδων αυτών, για τη ∆ΕΗ και τους ανεξάρτητους παραγωγούς.   
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Έσοδα Παραγωγών ανά Συνιστώσα 

(εκατ.€ και ποσοστά)

ΗΕΠ; 2.005; 76%

Αποκλίσεις; 9; 0%

Πρωτεύουσα 

Εφεδρεία; 0; 0%

∆ευτερεύουσα 

Εφεδρεία; 9; 0%

Αποσυγχρον ισµός; 

33; 1%

ΜΑΜΚ; 57; 2% Α∆Ι; 565; 21%

 

Έσοδα ∆ΕΗ ανά Συνιστώσα (εκατ.€ και ποσοστά)

ΗΕΠ; 1.807; 79%Αποκλίσεις; -19; 

1%

Πρωτεύουσα 

Εφεδρεία; 0; 0%

∆ευτερεύουσα 

Εφεδρεία; 6; 0%

Αποσυγχρον ισµός; 

12; 1%ΜΑΜΚ; 37; 2%
Α∆Ι; 381; 17%

 

Έσοδα Ανεξάρτητων Παραγωγών ανά Συνιστώσα 

(εκατ.€ και ποσοστά)

ΗΕΠ; 197; 44%

Αποκλίσεις; 29; 6%

Πρωτεύουσα 

Εφεδρεία; 0; 0%∆ευτερεύουσα 

Εφεδρεία; 2; 1%

Αποσυγχρον ισµός; 

21; 5%

ΜΑΜΚ; 20; 4%

Α∆Ι; 183; 40%

 
Σχήµα 2.17 Επιµερισµός εσόδων παραγωγών το 2014, ανά συνιστώσα προέλευσης: α) για το σύνολο των 

παραγωγών, β) για τη ∆ΕΗ, γ) για τους ανεξάρτητους παραγωγούς 
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Έσοδα ∆ΕΗ ανά συνιστώσα (εκατ. €)
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Σχήµα 2.18 Μηνιαία εξέλιξη των εσόδων των παραγωγών, ανά συνιστώσα προέλευσης: α) για τη ∆ΕΗ, β) 

για τους ανεξάρτητους παραγωγούς 
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2.1.3 Εξελίξεις κατά το έτος 2014 

2.1.3.1 Νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, «… η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και 

υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» (Άρθρο 96 παρ. 1), ενώ «… η 

λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της 

Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ» (Άρθρο 120 παρ. 2).  Ως απόρροια των αρµοδιοτήτων 

της αυτών, η ΡΑΕ, το 2012, ενέκρινε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΚΣΗΕ – Απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012) και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ – Απόφαση ΡΑΕ 

57/2012, ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012). 

Κατά τη διάρκεια του 2014, προέκυψε η ανάγκη συγκεκριµένων τροποποιήσεων των 

κειµένων των δύο ως άνω Κωδίκων, ιδίως προκειµένου: 

• να εναρµονιστούν µε τις προβλέψεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Κώδικας Μ∆Ν), ειδικότερα σχετικά µε τις χρεώσεις ΥΚΩ 

και µε τον Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, 

• να αποσαφηνιστούν διατάξεις σχετικά µε την αποζηµίωση µονάδων, τον υπολογισµό 

των ωρών αυξηµένης πιθανότητας απώλειας φορτίου (ΩΑΠΑΦ), τον υπολογισµό της 

διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων µονάδων ΣΗΘΥΑ, την έγκριση παραµέτρων,  

• να τερµατιστεί η ισχύς του Μεταβατικού Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

(ΜΜ∆ΕΙ), προκειµένου να εφαρµοστεί νέο σχήµα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί 

(notification) στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 

∆εκέµβριο του 2014 (βλ. ενότητα 2.1.4.4), 

καθώς επίσης και µικρότερων σε έκταση τροποποιήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.1. 
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Αριθµός 

Απόφασης 

ΡΑΕ 

Αριθµός ΦΕΚ Σύντοµη περιγραφή 

339/2014 Β΄ 1778/30.06.2014 Τροποποίηση του Άρθρου 176, ώστε να εναρµονιστούν οι 

διατάξεις του Κ∆Σ µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών 

Συστηµάτων Μ∆Ν. Αναδιατύπωση φράσεων και διόρθωση εκ 

παραδροµής σφαλµάτων. 

459/2014 Β' 2499/19.09.2014 Τροποποίηση του Άρθρου 189 του Κ∆Σ, αναφορικά µε τον τρόπο 

υπολογισµού των ΩΑΠΑΦ, µε την εισαγωγή ενός κατωφλίου 300 

ωρών (εφόσον δεν συµπληρώνονται 300 ώρες µε αρνητική 

εφεδρεία, λαµβάνονται υπόψη οι 300 ώρες µε την µικρότερη 

διαθέσιµη εφεδρεία). 

474/2014 Β' 2599/30.09.2014 Τροποποίηση των άρθρων 288 και 290 του Κ∆Σ για την παράταση 

της ισχύος του Μεταβατικού Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς 

Ισχύος, σύµφωνα µε τους όρους των Αποφάσεων 338/2013 και 

339/2013, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Αντίστοιχα, παράταση της 

ισχύος των εφαρµοστικών διατάξεων του Εγχειριδίου Μηχανισµού 

∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος του Κ∆Σ. 

554/2014 Β' 2841/22.10.2014 Τροποποίηση του Άρθρου 116 του Κ∆Σ, ώστε να µην εγκρίνονται 

σε ετήσια βάση οι αριθµητικές τιµές του Αναµενόµενου Ρυθµού 

Παραγωγής υπό ΑΡΠ, αλλά µόνο έπειτα από εισήγηση του 

Α∆ΜΗΕ, όποτε αυτός κρίνει σκόπιµο. 

Επίσης, τροποποίηση του Άρθρου 186 του Κ∆Σ σχετικά µε το 

Συντελεστή Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε 

Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου για τις Κατανεµόµενες Μονάδες 

ΣΗΘΥΑ. 

625/2014 Β' 3305/10.12.2014 Τροποποίηση των άρθρων 72 του ΚΣΗΕ και 175 του Κ∆ΕΣΜΗΕ, 

σχετικά µε τον Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143 του ν. 

4001/2011, ώστε αφ’ ενός να αποσαφηνίζεται ότι οι ρυθµίσεις τους 

ισχύουν µόνο για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, αφ’ ετέρου να 

συνάδουν και µε τις µεταγενέστερες προβλέψεις των διατάξεων του 

άρθρου 178 του Κώδικα Μ∆Ν. 

713/2014 B' 3524/30.12.2014 Τροποποίηση του άρθρου 159 παρ. 5 Κ∆Σ και εισαγωγή 
ερµηνευτικής διάταξης, προκειµένου να αποσαφηνιστεί η 

δυνατότητα αποζηµίωσης Μονάδων, σε περίπτωση που 

λειτουργήσουν κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 

υπό περιστάσεις εκτάκτων συνθηκών και εφόσον τα µεταβλητά 

τους κόστη –λόγω του ύψους τους– δεν είναι δυνατόν να 

προκύψουν από τη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων τους.  

Πίνακας 2.1 Αποφάσεις τροποποίησης των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ κατά το έτος 2014 

 

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

κανονιστικού περιεχοµένου, αποφάσεις της: 
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• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 41/2014 (ΦΕΚ Β' 501/28.02.2014), για την έγκριση της 

βάσης υπολογισµού που εισηγήθηκε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος 

απωλειών στο πλαίσιο της εφαρµογής του µηχανισµού ITC, και τον καθορισµό του 

Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2014 στα 65 €/MWh. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 44/2014 (ΦΕΚ Β΄ 396/20.02.2014), για την έγκριση του 

πίνακα ποσών εγγυήσεως για το έτος 2014. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 170/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1131/05.05.2014), για την έγκριση της 

χρήσης εισοδήµατος συµφόρησης από την εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στις 

διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2014. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε η 

έγκριση χρήσης ποσού € 30.000.000 από το Λογαριασµό 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 το έτος 2014, και η διατήρηση του υπολοίπου, το οποίο ανέρχεται σε € 

445.650,48, στο Λογαριασµό Ειδικού Αποθεµατικού για µελλοντική χρήση στο πλαίσιο 

των σκοπών που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 16 του Κανονισµού 

(ΕΚ) 714/2009. Επίσης, βάσει των υποχρεώσεων της ΡΑΕ που προκύπτουν από τον 

προαναφερθέντα Κανονισµό, δηµοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Αρχής σχετική αναφορά1 

για τη χρήση του εν λόγω εισοδήµατος κατά το προηγούµενο έτος. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 179/2014 (ΦΕΚ Β' 1090/20.04.2014), για τον καθορισµό 

διοικητικά οριζόµενων τιµών για την 29η και 30η Ιανουαρίου 2014. Κατά την 28η και 

29η Ιανουαρίου 2014, δεν κατέστη εφικτή η πρόσβαση του αρµόδιου προσωπικού του 

Α∆ΜΗΕ στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων του προσωπικού, µε συνέπεια ο ∆ιαχειριστής του 

Συστήµατος να µη δύναται να αποστείλει στο Λειτουργό της Αγοράς τα απαραίτητα 

στοιχεία για την επίλυση του ΗΕΠ της 29ης και 30ης Ιανουαρίου, και ο ΛΑΓΗΕ να 

εκδώσει ∆ήλωση Έκτακτης Ανάγκης σχετικά µε την αδυναµία επίλυσης του ΗΕΠ για 

τις προαναφερθείσες ηµέρες κατανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τα άρθρα 41 και 

71 του ΚΣΗΕ, για τον υπολογισµό των πληρωµών και εισπράξεων που αντιστοιχούν 

στις πραγµατικές αποµαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το 

Σύστηµα και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, εφαρµόζονται διοικητικά οριζόµενες 

τιµές. Συγκεκριµένα, η διοικητικά οριζόµενη ΟΤΣ τέθηκε για κάθε ώρα της 

29ης.01.2014 ίση µε τον αντίστοιχο ωριαίο µέσο όρο του Ιανουαρίου 2014 

προσαυξηµένο κατά 10%, και για κάθε ώρα της 30ης.01.2014, ίση µε τη διοικητικά 

οριζόµενη ΟΤΣ της 29ης Ιανουαρίου 2014 προσαυξηµένη κατά 5%. Επίσης, η 

διοικητικά οριζόµενη Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας και 

το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης τέθηκε, για κάθε ώρα της  29ης.01.2014, ίση µε τον 

αντίστοιχο ωριαίο µέσο όρο του Ιανουαρίου 2014 προσαυξηµένο κατά 10%, και για 

                                                 
1 http://www.rae.gr/site/file/system/docs/electricity/files/01081401  
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κάθε ώρα της 30ης.01.2014 ίση µε την αντίστοιχη διοικητικά οριζόµενη τιµή της 29ης 

Ιανουαρίου 2014 προσαυξηµένη κατά 5%. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 555/2014 (ΦΕΚ Β' 2768/15.10.2014), για την έγκριση των 

παραµέτρων για τον υπολογισµό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου 

για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2014-Σεπτέµβριος 2015. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 571/2014 (ΦΕΚ Β' 2841/22.10.2014), για την έγκριση της 

χρήσης εισοδήµατος συµφόρησης από την εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στις 

διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2015. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε η 

έγκριση χρήσης ποσού € 24.954.264,17 από το Λογαριασµό 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 το έτος 2015. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως άθροισµα των εσόδων 

του Α∆ΜΗΕ από την εκχώρηση δικαιωµάτων αθροιστικά για το δεύτερο εξάµηνο του 

2013 και το πρώτο εξάµηνο του 2014, συνολικού ύψους €24.501.184,52, και του 

υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού, το οποίο ανέρχεται σε 

€453.079,65, µετά την εγγραφή της υπερανάκτησης ύψους €7.429,17 σε αυτόν. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 608/2014 (ΦΕΚ Β' 3108/19.11.2014), για τον καθορισµό των 

αριθµητικών τιµών του Αναµενόµενου Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ ανά 

τεχνολογία Μονάδων. O Α∆ΜΗΕ εισηγήθηκε τη διατήρηση των τιµών των µεγεθών, 

στα ίδια επίπεδα µε αυτά που είχαν οριστεί µε την Απόφαση ΡΑΕ 249/2006. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 740/2014 (ΦΕΚ Β' 3690/31.12.2014), για την έγκριση της 

βάσης υπολογισµού που εισηγήθηκε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος 

απωλειών στο πλαίσιο της εφαρµογής του µηχανισµού ITC, και τον καθορισµό του 

Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2015 στα 64 €/MWh. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 753/2014 (ΦΕΚ Β' 3690/31.12.2014), για τον καθορισµό των 

αριθµητικών τιµών των ορίων ανοχής TOL, TOLP και του συντελεστή µεταβολής της 

χρέωσης A_IM, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό των αποκλίσεων, για 

το ηµερολογιακό έτος 2015. Αποφασίστηκε η συνέχιση εφαρµογής των τιµών που ήδη 

ίσχυαν, καθώς δεν είχαν αλλάξει τα στοιχεία µε βάση τα οποία προσδιορίστηκαν οι 

τιµές αυτές. 

Τέλος, στις αρχές του 2013, τέθηκαν σε εφαρµογή, µε τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, τα Εγχειρίδια των ως άνω Κωδίκων, και συγκεκριµένα: 

• Τα Εγχειρίδια του Κ∆Σ, µε την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1047/2012 (ΦΕΚ Β’ 

53/16.01.2013), και  

• Το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ, µε την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1023/2012 (ΦΕΚ Β’ 

52/16.01.2013). 
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Στη διάρκεια του 2014, προέκυψε η ανάγκη συγκεκριµένων τροποποιήσεων στα ως άνω 

Εγχειρίδια, προκειµένου να διατηρηθεί η συµβατότητα και συνέπειά τους ως προς τα 

αντίστοιχα κείµενα των Κωδίκων, και να ενσωµατωθούν οι σχετικές Αποφάσεις της Αρχής, 

οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί. Οι τροποποιήσεις αυτές 

συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2. 

 
 

Αριθµός 

Απόφασης 

ΡΑΕ 

Αριθµός ΦΕΚ Σύντοµη περιγραφή 

439/2014 Β' 2240/18.08.2014 Τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων του 

Κ∆Σ, αναφορικά µε: 

1. την αποτύπωση της µεθοδολογίας εκτίµησης ανά ώρα της 

έγχυσης ενέργειας από µονάδες παραγωγής που δεν διαθέτουν 

ωριαίους µετρητές και τηλεµέτρηση, δηλαδή σταθµούς 

παραγωγής µικρής ισχύος από ΑΠΕ που συνδέονται στη 

χαµηλή τάση του ∆ικτύου ∆ιανοµής, και 

2. τον καθορισµό µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό των 

δεδοµένων µέτρησης της παραγόµενης ενέργειας από σταθµούς 

παραγωγής ΑΠΕ, στις περιπτώσεις επαύξησης της παραγωγικής 

ισχύος, κατά τις οποίες η παραγόµενη ενέργεια από την αρχική 

παραγωγική ισχύ και από την επέκτασή της υπόκεινται σε 

διαφορετικό καθεστώς τιµολόγησης. 

554/2014 Β' 2841/22.10.2014 Τροποποίηση του Εγχειριδίου Αγοράς, και συγκεκριµένα των 

παραγράφων 3.7.3.1 και 3.7.3.2, σχετικά µε το ποσό της 

ελάχιστης εγγύησης που καταβάλλεται από Εµπόρους και 

Προµηθευτές. 

Πίνακας 2.2 Αποφάσεις τροποποίησης των Εγχειριδίων των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ κατά το έτος 2014 

 

2.1.3.2 Χρηµατοοικονοµική ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  

Το 2014 συνεχίστηκε η έλλειψη επαρκούς ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, παρά την 

συγκυριακή βελτίωση που παρατηρήθηκε κυρίως στο δεύτερο τρίµηνο. Η έλλειψη Φορέα 

Κάλυψης, αλλά και η συνεχόµενη αύξηση των ανείσπρακτων λογαριασµών των πελατών 

των προµηθευτών, και κυρίως της ∆ΕΗ Α.Ε., προκάλεσαν σηµαντική επιδείνωση 

ρευστότητας σε όλη την αλυσίδα συναλλαγών της αγοράς, µε αρνητικές επιπτώσεις στο 

κεφάλαιο κίνησης όλων των Συµµετεχόντων. Πιο συγκεκριµένα: 

• Για το 2014 αποτυπώνεται επιδείνωση των σχετικών οφειλών των πελατών της ∆ΕΗ 

Α.Ε.: µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας προκύπτει ότι για το έτος 

2014 οι ανείσπρακτες οφειλές των πελατών της ξεπερνούν το 1,5 δις ευρώ. Η 

επιδείνωση αυτή προέρχεται κατά βάση από τις περιορισµένες οικονοµικές τους 

δυνατότητες για ρύθµιση των οφειλών τους. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη ανησυχία 
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προκαλεί αφ’ ενός το γεγονός ότι η αύξηση αυτή των οφειλών δεν µπορεί να αποδοθεί 

πλέον, όπως στο παρελθόν, στην ενσωµάτωση του φόρου (ΕΕΤΗ∆Ε/ ΕΕΤΑ) στο 

λογαριασµό της ∆ΕΗ, και αφ’ ετέρου η συνεχιζόµενη αυξητική τάση των οφειλών 

αυτών. 

• Κατά το 2014, η ευκαιριακή βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς που 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο και, λιγότερο, στο τρίτο τρίµηνο του έτους, 

προέκυψε από τη βελτίωση της κάλυψης των υποχρεώσεων της ∆ΕΗ, λόγω της 

σύναψης οµολογιακών δανείων που πραγµατοποίησε η εταιρεία τον Απρίλιο του 

2014. Από τα δάνεια αυτά προήλθαν σε µεγάλο βαθµό τα ποσά που βελτίωσαν, για 

ένα διάστηµα, τις πληρωµές της ∆ΕΗ Α.Ε. προς τους Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., 

οι οποίοι στη συνέχεια, µε τη σειρά τους, βελτίωσαν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους 

προς τους συµµετέχοντες στην αγορά. Παρά ταύτα, από το Σεπτέµβριο και µετά 

εµφανίζεται πάλι άνοδος των υποχρεώσεων της ∆ΕΗ Α.Ε., µε δυσµενείς επιπτώσεις 

σε όλη την αλυσίδα συναλλαγών.  

• Η χρηµατοοικονοµική θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στο τέλος του 2014 παρουσίασε 

έλλειµµα ύψους 190 εκ. ευρώ προς τους παραγωγούς ΑΠΕ (∆ελτίο Ειδικού 

Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ∆εκεµβρίου 2014). 

• Από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του Μηχανισµού Περιορισµού του 

Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Απόφαση ΡΑΕ 461/2013), που 

επέφερε σηµαντικές βελτιωτικές και δοµικές τροποποιήσεις στη λειτουργία της 

αγοράς, προκύπτει ότι ο µηχανισµός αυτός έχει εξασφαλίσει σε σηµαντικό βαθµό τη 

µεγαλύτερη δυνατή πιστωτική κάλυψη του Λειτουργού ως προς τη λειτουργία του 

ΗΕΠ. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο υφιστάµενος τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς και οι συνέπειες από τη µη ύπαρξη Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης 

(ΦΚΦΕ), δηµιουργούν έντονα προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, τα οποία 

και διαχρονικά πλέον συσσωρεύονται. 

Ωστόσο, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες της ΡΑΕ για τη δηµιουργία ΦΚΦΕ, η 

συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, ιδιαίτερα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, δηµιουργεί 

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την ευόδωση του εγχειρήµατος. Ως εκ τούτου, κατά το 

µεταβατικό στάδιο µέχρι τη δηµιουργία Φορέα Κάλυψης, λόγω του αναλαµβανόµενου 

πιστωτικού κινδύνου, η διεκπεραίωση των συναλλαγών καθίσταται εν πολλοίς δυσχερής για 

το Λειτουργό της Αγοράς, παρά τις σηµαντικές αποφάσεις που έχει λάβει η Αρχή για τον 

περιορισµό του χρηµατο-οικονοµικού του κινδύνου. 
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2.1.3.3 Θέµατα ∆ιασυνδέσεων 

2.1.3.3.i Κανονισµοί ∆ηµοπρασιών 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Άρθρου 280 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος, Κ∆Σ): 

«Έως την 1η Νοεµβρίου έκαστου έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλει στη ΡΑΕ 

σχέδιο όρων και κανόνων που διέπουν τις δηµοπρασίες που διενεργούνται για την εκχώρηση 

ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Οι όροι και οι 

κανόνες εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και 

τροποποιούνται εντός αυτού κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και 

απόφασης της ΡΑΕ.» 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ α) µε την υπ’ αριθµ. 653/2014 

Απόφασή της, ενέκρινε τους Κανονισµούς ∆ηµοπρασιών για την εκχώρηση δικαιωµάτων 

πρόσβασης στη διασύνδεση του Ελληνικού Συστήµατος µε την Ιταλία, για διεξαγωγή 

διασυνοριακού εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2015, και β) µε την υπ’ αριθµ. 

675/2014 Απόφασή της, ενέκρινε τους αντίστοιχους Κανονισµούς ∆ηµοπρασιών για τις 

διασυνδέσεις µε την Αλβανία, την Π.Γ.∆.Μ., τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Οι τελευταίοι 

αυτοί Κανονισµοί προβλέπεται να διέπουν τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών των 

διασυνδέσεων της Ελλάδας µε την Αλβανία και την Τουρκία µέχρι να ενεργοποιηθούν οι 

Κανονισµοί ∆ηµοπρασιών του South East Europe Coordinated Auction Office – SEE CAO, 

το οποίο και θα αναλάβει τη διεξαγωγή των ως άνω δηµοπρασιών από τα µέσα περίπου του 

2015 και µετά. Σηµειώνεται ότι ο ∆ιαχειριστής της Βουλγαρίας, ESO EAD, επέλεξε εξ 

αρχής να µη συµµετέχει στη δηµιουργία του SEE CAO, οπότε οι Κανονισµοί ∆ηµοπρασιών 

για τη διασύνδεση µε τη Βουλγαρία, όπως εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ, θα ισχύσουν για 

ολόκληρο το 2015. Παροµοίως, ο ∆ιαχειριστής της Π.Γ.∆.Μ., MEPSO, δεν έχει προς το 

παρόν οριστικοποιήσει την απόφαση συµµετοχής του στο SEE CAO (παρόλο που 

συγκαταλέγεται µεταξύ των ιδρυτικών µερών του), οπότε οι Κανονισµοί ∆ηµοπρασιών για 

τη διασύνδεση µε την Π.Γ.∆.Μ., όπως εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ, αναµένεται ότι επίσης θα 

ισχύουν για ολόκληρο το 2015. 

Επισηµαίνεται ότι ο Κανονισµός ∆ηµοπρασιών για τη διασύνδεση µε την Τουρκία είναι 

ίδιος µε αυτούς που ισχύουν για την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ., µε τη µόνη διαφορά ότι ο 

Κανονισµός Ελλάδας - Τουρκίας δεν περιλαµβάνει ετήσια δηµοπρασία, καθώς η 

διασύνδεση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς δοκιµαστικής λειτουργίας. 

Ωστόσο, σε σχετική ανακοίνωση του ENTSO-E στις 5 Μαΐου 2014 αναφέρεται ότι 

αποφασίστηκε η µόνιµη πλέον, σύγχρονη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς της 

Τουρκίας µε αυτό του Ηπειρωτικού Ευρωπαϊκού Συστήµατος.  

Τέλος, αν και ακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο χρόνος ανάληψης των καθηκόντων 

διεξαγωγής των δηµοπρασιών από το SEE CAO για τις διασυνδέσεις που αφορούν την 
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Ελλάδα, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της, µε την υπ’ αριθµ. 475/2014 

Απόφασή της, ενέκρινε τους Κανονισµούς ∆ηµοπρασιών για την εκχώρηση δικαιωµάτων 

πρόσβασης στις βόρειες διασυνδέσεις του Ελληνικού Συστήµατος µε την Αλβανία και την 

Τουρκία, του Γραφείου Κοινών ∆ηµοπρασιών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

SEE CAO. 

2.1.3.3.ii Μεταφορική Ικανότητα και Εµπορικά Προγράµµατα 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 280 του Κ∆Σ: «Η διαθέσιµη ικανότητα 

µεταφοράς στις διασυνδέσεις, η οποία εκχωρείται προς δέσµευση µε τις δηµοπρασίες της 

παραγράφου (2) σε µακροχρόνια βάση από ένα (1) µήνα έως και ένα (1) έτος καθορίζεται µε 

απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.» 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εγκρίνει µε Αποφάσεις της τη 

διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών που εισηγείται ο Α∆ΜΗΕ, σε 

µηνιαία και ετήσια βάση, και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα προϊόντα που αυτός δηµοπρατεί, 

για κάθε διασύνδεση του Ελληνικού Συστήµατος µε τα γειτονικά Συστήµατα. Τα 

αποτελέσµατα των δηµοπρασιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α∆ΜΗΕ. 

Στη διάρκεια του 2014, το γεγονός που επηρέασε σηµαντικά τα δηµοπρατούµενα προϊόντα 

και τα εµπορικά προγράµµατα στις διασυνδέσεις του Ελληνικού Συστήµατος, ήταν η 

εκτεταµένη επισκευή στη διασύνδεση µε την Ιταλία, η οποία διήρκεσε από τις αρχές 

Ιανουαρίου έως τα µέσα Ιουλίου 2014. Ως εκ τούτου, έπειτα από κοινή απόφαση των 

∆ιαχειριστών της Ελλάδας και της Ιταλίας, δεν διενεργήθηκε ετήσια δηµοπρασία για το 

2014 για τη διασύνδεση αυτή, ενώ δηµοπρασίες µηνιαίων δικαιωµάτων έγιναν µόνο για το 

µήνα ∆εκέµβριο 2014 (µε µειωµένη µεταφορική ικανότητα), καθώς απαιτήθηκε ικανό 

χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο της διασύνδεσης, µετά την αποκατάσταση της λειτουργίας 

της.  

Λόγω κυρίως των µέτρων που ελήφθησαν σχετικά µε τη λειτουργία της χονδρεµπορικής 

αγοράς, τα οποία επηρέασαν την ΟΤΣ, σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των εµπορικών 

προγραµµάτων εισαγωγών (70%), τα οποία άγγιξαν τις 9.857 GWh, και αντίστοιχη µείωση 

των προγραµµάτων των εξαγωγών (73%), φθάνοντας τις 1.051 GWh. Θεαµατική ήταν η 

αύξηση των εισαγωγών από την Τουρκία (754%), αλλά και από την Ιταλία (390%), παρά το 

γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, τους πρώτους έξι µήνες του 2014 η διασύνδεση ήταν 

εκτός λειτουργίας λόγο εκτεταµένης επισκευής. Οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία, από την 

οποία προήλθε το 40% των εισαγωγικών εµπορικών προγραµµάτων για το 2014, 

σηµείωσαν αύξηση 32,88%. Αντίθετα, σηµαντική µείωση των εξαγωγικών εµπορικών 

προγραµµάτων παρατηρήθηκε σε όλα τα σύνορα για το 2014, µε την Αλβανία, η οποία 

αντιπροσωπεύει το 70% των εξαγωγικών προγραµµάτων, να σηµειώνει µείωση 43%, και 

την Ιταλία, που απορροφά ένα 20% αυτών, να καταγράφει µείωση 90%, το δεύτερο 
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µεγαλύτερο ποσοστό µετά την Βουλγαρία, προς την οποία τα εξαγωγικά προγράµµατα 

µειώθηκαν κατά 98,95%.  

 

2.1.3.4 Χρηµατιστήριο ενέργειας 

Η ΡΑΕ διερεύνησε την πρωτοβουλία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τη δηµιουργία ενός 

Χρηµατιστηρίου Ενέργειας σε συνεργασία µε την εταιρεία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., 

το οποίο θα περιλαµβάνει προϊόντα ηλεκτρισµού τόσο στην ηµερήσια αγορά, όσο και στην 

αγορά παραγώγων, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τα νέα δεδοµένα που θα προκύψουν από την 

εφαρµογή του ευρωπαϊκού Target Model στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. 

ενότητα 2.1.4.1.ii). Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΡΑΕ συµµετείχε σε συνεργασία σε µια 

κοινή οµάδα εργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να αναλυθούν οι 

απαιτούµενες αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο. ∆ιερευνήθηκε κυρίως ο θεσµικός ρόλος της 

ΡΑΕ σχετικά µε: α) την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της 

χρηµατιστηριακής αγοράς ενέργειας, β) τον έλεγχο/συµµετοχή της ΡΑΕ στη διαδικασία 

σύστασης της χρηµατιστηριακής αγοράς και του ∆ιαχειριστή της αγοράς αυτής, και γ) την 

εξασφάλιση της συµµόρφωσης των συµµετεχόντων στην αγορά αυτή µε τις διατάξεις του 

Κανονισµού 1227/2011 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25 Οκτωβρίου 2011 

(REMIT), που αφορούν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρεµπορικής αγοράς 

ενέργειας. 

 
 

2.1.4 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Αρχής κατά το έτος 2014 

2.1.4.1 Αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Σε συνέχεια των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, και την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης σχετικής Οµάδας 

Εργασίας ΡΑΕ-Α∆ΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ, συνεχίστηκαν οι εργασίες στα θέµατα δηµοπρασιών 

λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών προθεσµιακών προϊόντων και τροποποιήσεις των κανόνων 

της χονδρεµπορικής αγοράς, σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση, για την εναρµόνισή της µε το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Μοντέλο Αγοράς (Target Model). 

2.1.4.1.i ∆ηµοπρασίες προθεσµιακών προϊόντων 

Στις 7 Μαΐου 2014, η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση την πρότασή της για τη θέσπιση 

και λειτουργία προθεσµιακής αγοράς για την πρόσβαση προµηθευτών σε ηλεκτρική 

ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή.  Η πρόταση αυτή αναπτύχθηκε σε 

εφαρµογή των προβλεπόµενων στον αναλυτικό Οδικό Χάρτη και Σχέδιο ∆ράσης για την 

αναδιοργάνωση της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού, που εκπόνησε και 

δηµοσιοποίησε η ΡΑΕ το ∆εκέµβριο του 2011, µε στόχο την ουσιαστική και αποδοτική 
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συµµετοχή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισµού, αλλά και την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που 

είχε αναλάβει η χώρα µας στο πλαίσιο του Προγράµµατος Οικονοµικής Στήριξης, µεταξύ 

των οποίων περιλαµβάνεται και η πρόβλεψη για δηµοπρασίες προθεσµιακών προϊόντων 

ηλεκτρισµού τύπου ΝΟΜΕ. 

Σύµφωνα µε τον Οδικό Χάρτη και το Σχέδιο ∆ράσης της ΡΑΕ, η υλοποίηση των αναγκαίων 

δοµικών αλλαγών θα πραγµατοποιηθεί µέσω µιας ολοκληρωµένης δέσµης ρυθµιστικών 

µέτρων που στοχεύουν, αφ’ ενός στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού, αφ’ ετέρου 

στη διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας του Συστήµατος. Η ρυθµιστική αυτή 

παρέµβαση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της υφιστάµενης δοµής του τοµέα ηλεκτρικής 

ενέργειας στη χώρα µας που οδηγεί σε έλλειψη επαρκούς ανταγωνισµού, ιδίως στην αγορά 

λιανικής. Το µέτρο είναι προσωρινού χαρακτήρα, έως ότου διαµορφωθεί ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο υγιούς και ισότιµου ανταγωνισµού στην αγορά αυτή.   

Η πρόταση της ΡΑΕ για τη δηµιουργία προθεσµιακής αγοράς αφορά στην τελική 

διαµόρφωση και άµεση εφαρµογή κατάλληλα ρυθµιζόµενου πλαισίου, ιδίως σε σχέση µε 

τους περιορισµούς χρήσης της συναλλασσόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, για προµήθεια σε 

τελικούς πελάτες. Η πρόταση δοµήθηκε µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται, κατά το 

δυνατόν, στους στόχους που τέθηκαν, κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστάµενης 

κατάστασης, από την Επιτροπή Συντονισµού των κοινών Οµάδων Εργασίας ΡΑΕ-Α∆ΜΗΕ-

ΛΑΓΗΕ, οι οποίες συγκροτήθηκαν βάσει της Απόφασης 18/2013 του Πρόεδρου της ΡΑΕ, 

µε αντικείµενο την επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των τελικών προτάσεων της 

ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς.  

Οι σηµαντικότερες προτεινόµενες από τη ΡΑΕ ρυθµίσεις για την πρόσβαση προµηθευτών 

σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή προέβλεπαν τα 

ακόλουθα: 

• Σε πρώτη φάση, λειτουργία της προθεσµιακής αγοράς κάτω από αυστηρά ρυθµιστική 

παρέµβαση. 

• Ανάληψη από τη ∆ΕΗ υποχρέωσης διάθεσης προθεσµιακών προϊόντων για την κάλυψη 

εγχώριου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας. 

• ∆ιάθεση προθεσµιακών προϊόντων µέσω ρυθµιζόµενης διαδικασίας δηµοπρασιών, τα 

οποία θα αντιστοιχούν σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή της 

∆ΕΗ σε ποσοστό 25-30% της συνολικής ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 

παραγωγής. 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προµήθειας, εκτός 

της ∆ΕΗ, αποκλειστικά για εξυπηρέτηση εγχώριου φορτίου.  

• Προ-υπολογισµό από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), στη βάση συντελεστών που 

θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, των δικαιωµάτων σε προθεσµιακά προϊόντα που 
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αντιστοιχούν σε κάθε προµηθευτή. Οι συντελεστές διαφοροποιούνται ανά κατηγορία 

πελατών, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά τους (καµπύλη και συντελεστή 

φορτίου, µέγεθος, κ.λπ.).  

• ∆υνατότητα χρήσης (εξάσκηση δικαιώµατος) των προθεσµιακών προϊόντων από τους 

προµηθευτές µέχρι ενός ανώτατου ορίου, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε τα 

δικαιώµατα που υπολογίζει ο ΛΑΓΗΕ για κάθε προµηθευτή, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά της πελατειακής βάσης που αυτός εξυπηρετεί. 

• ∆ηµιουργία δευτερογενούς αγοράς για την πώληση των προθεσµιακών προϊόντων, σε 

τιµή µεταπώλησης ίση µε την τιµή αγοράς των προθεσµιακών προϊόντων. 

• ∆ιενέργεια εκκαθαρίσεων της προ-ηµερήσιας αγοράς, κατά την οποία ο ΛΑΓΗΕ 

αφαιρεί τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε δικαιώµατα προµηθευτών σε 

προθεσµιακά προϊόντα, καθώς η εκκαθάριση των ποσοτήτων αυτών πραγµατοποιείται 

πλέον διακριτά, στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της προθεσµιακής αγοράς, και 

εκκαθάριση ΗΕΠ για τις υπόλοιπες ποσότητες. 

• Αµετάβλητη λειτουργία του µηχανισµού εκκαθάρισης αποκλίσεων και λοιπών 

χρεώσεων του Α∆ΜΗΕ, ο οποίος εξακολουθεί να αφορά το σύνολο των ποσοτήτων 

ενέργειας για κάθε συµµετέχοντα. 

Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις θέσεις και παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη δηµόσια 

διαβούλευση της 7ης Μαΐου 20142, προχώρησε σε σειρά βελτιωτικών τροποποιήσεων και 

περαιτέρω εξειδίκευση (λεπτοµέρειες εφαρµογής) της πρότασής της. 

Η νέα πρόταση τέθηκε εκ νέου σε δηµόσια διαβούλευση στις 28 Αυγούστου 20143 και 

αφορούσε στη διάθεση και χρήση προθεσµιακών προϊόντων µέσω διαδικασίας 

δηµοπράτησης µε ρυθµιστικά καθοριζόµενη τιµή εκκίνησης (προϊόντα ΝΟΜΕ). Τα 

κυριότερα σηµεία στην αναθεωρηµένη πρόταση της ΡΑΕ αφορούσαν στα ακόλουθα: 

• Καθορισµό των δικαιωµάτων χρήσης των εν λόγω προϊόντων, βάσει της ζήτησης κάθε 

καταναλωτή ή κατηγορίας καταναλωτών που εκπροσωπεί ο προµηθευτής κατά τη 

διάρκεια ωρών ελαχίστου φορτίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα θα 

καλύπτουν το φορτίο βάσης των καταναλωτών. 

• ∆ιαφοροποίηση της τιµής των προϊόντων που θα προκύψει από τη δηµοπρασία, 

αναλόγως των κατηγοριών καταναλωτών για τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα θα 

χρησιµοποιηθούν από τους προµηθευτές τους. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται ώστε η 

δυνητική τιµολόγηση από τους προµηθευτές προς τους καταναλωτές, και µε τη χρήση 

των προϊόντων αυτών, να κινείται στα επίπεδα των σηµερινών τιµολογίων, χωρίς τη 

δηµιουργία υπέρµετρων περιθωρίων σε κάποιες κατηγορίες καταναλωτών.  

                                                 
2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/07052014.csp  
3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2014/28082014.csp  
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• ∆υνατότητα ρυθµιζόµενης µεταπώλησης/επαναγοράς ποσοτήτων ενέργειας 

προθεσµιακών προϊόντων, κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας ζώνης κατανάλωσης, µε 

περιορισµό ως προς το µέγιστο έσοδο που αποκοµίζουν οι χρήστες. Η συγκεκριµένη 

ρύθµιση εισάγεται µε στόχο οι τελικοί καταναλωτές που διαθέτουν δυνατότητα 

διαχείρισης του φορτίου τους να µπορούν να εισπράττουν το σχετικό όφελος, 

διαθέτοντας τµήµα του προϊόντος στους καταναλωτές εκείνους που δεν διαθέτουν 

δυνατότητα διαχείρισης φορτίου, σε υψηλότερη τιµή. 

• Αυξηµένη ποσότητα διατιθέµενων προϊόντων στην πρώτη διαδικασία. 

• Πρόβλεψη αρχικής προκαταβολής 1% επί της συνολικής αξίας του δεσµευµένου 

προϊόντος µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας, και µηνιαίας προπληρωµής 50% επί 

της αξίας του προϊόντος που δηλώνεται ότι θα χρησιµοποιηθεί κατά το µήνα που 

ακολουθεί. 

• Εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιωµάτων κάθε προµηθευτή, µε βάση την πραγµατική 

κατανάλωση των πελατών του, µε επιστροφή στον πωλητή της πλεονάζουσας 

ποσότητας και επιβολή προστίµου στον αγοραστή/προµηθευτή για ποσότητες που 

υπερβαίνουν τα τελικά, βάσει µετρήσεων, δικαιώµατά του (και κατόπιν εφαρµογής 

κατάλληλου περιθωρίου ανοχής), µε στόχο την ενίσχυση των κινήτρων για ρεαλιστικό 

προγραµµατισµό από την πλευρά των προµηθευτών και την αποφυγή πρακτικών 

αθέµιτου ανταγωνισµού. 

Αποτέλεσµα της δεύτερης διαβούλευσης και των παρατηρήσεων/προτάσεων που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής ήταν η διαµόρφωση της τελικής πρότασης της ΡΑΕ, η 

οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 προς την Ελληνική Πολιτεία, δεδοµένου ότι για 

την υλοποίησή της απαιτούνται τόσο νοµοθετικές ρυθµίσεις, όσο και σχετική κοινοποίηση 

(notification) του µέτρου από το Κράτος-Μέλος Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (DG-

Competition) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

2.1.4.1.ii Εναρµόνιση της χονδρεµπορικής αγοράς µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Μοντέλο 
Αγοράς (Target Model) 

Η ΡΑΕ, από κοινού µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, Α∆ΜΗΕ Α.Ε., και το Λειτουργό 

της Αγοράς, ΛΑΓΗΕ Α.Ε, στο πλαίσιο της τριµερούς Οµάδας Εργασίας που λειτουργεί ήδη 

από το 2013 για την εναρµόνιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε το 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο («Target Model»), ανέθεσαν, τον Απρίλιο του 2014, σε διεθνή 

Σύµβουλο την εκπόνηση µελέτης µε θέµα «Βασικές Αρχές Σχεδιασµού και 

Χρονοδιάγραµµα Ενεργειών (Roadmap) για την Προσαρµογή της Εγχώριας Αγοράς 

Ηλεκτρισµού στις Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου».  Στις 30 Σεπτεµβρίου 

2014, η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση4 τα αναλυτικά κείµενα του προτεινόµενου 

                                                 
4 http://www.rae.gr/system/docs/consultations/30092014/anak.csp   dd target model   
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µοντέλου αγοράς, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλες τις ρυθµίσεις οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες, προκειµένου η ελληνική χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να 

καταστεί πλήρως συµβατή µε το Ευρωπαϊκό «Target Model», όπως αυτό περιγράφεται 

στους Κώδικες ∆ικτύου (Network Codes) του ENTSO-E και των σχετικών υποστηρικτικών 

τους κειµένων.  

Οι γενικοί άξονες της προτεινόµενης από τη µελέτη λύσης περιλαµβάνουν: 

• ∆ηµιουργία προθεσµιακής αγοράς προϊόντων υποχρεωτικής φυσικής παράδοσης 

(forward contracts). 

• ∆υνατότητα για διµερή συµβόλαια µεταξύ παραγωγών και προµηθευτών εκτός 

ηµερήσιας αγοράς. 

• Εφαρµογή περιορισµού µέγιστης ποσότητας προθεσµιακών ή διµερών συναλλαγών (ως 

ποσοστό του χαρτοφυλακίου) της εταιρείας µε τη δεσπόζουσα θέση στη δραστηριότητα 

της προµήθειας, προκειµένου να διατηρηθεί η ρευστότητα της ηµερήσιας αγοράς. 

• ∆ιατήρηση κεντρικού προγραµµατισµού και κατανοµής σε πραγµατικό χρόνο των 

µονάδων παραγωγής από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

• Προσφορές ανά µονάδα (όπως π.χ. στην Ιταλία), και όχι ανά χαρτοφυλάκιο µονάδων 

(όπως π.χ. στη Γερµανία). 

• Αλλαγή κανόνων της ηµερήσιας αγοράς, καθώς και του τρόπου υποβολής προσφορών 

για τους συµµετέχοντες. Συγκεκριµένα, προτείνεται να εξεταστούν οι τύποι προσφορών 

που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (µπλοκ και σύνθετες 

προσφορές). 

• Αλλαγή της µεθόδου επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ), 

µε άρση όλων των τεχνικών περιορισµών του Συστήµατος Μεταφοράς και των 

µονάδων παραγωγής από την επίλυση της ηµερήσιας αγοράς. 

• ∆ηµιουργία ενδοηµερήσιας αγοράς (intra-day market), στην οποία οι συµµετέχοντες θα 

µπορούν να διορθώνουν τις καθαρές θέσεις τους (net positions), προκειµένου να µην 

υπόκεινται σε ποινές λόγω απόκλισης της θέσης τους από τις 

πωλούµενες/αγορασθείσες ποσότητες σε πραγµατικό χρόνο. 

• ∆ηµιουργία ξεχωριστής αγοράς επικουρικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση των 

αναγκαίων εφεδρειών για την ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµατικό 

χρόνο. Η προµήθεια των επικουρικών υπηρεσιών προτείνεται να γίνεται σε ηµερήσιο 

επίπεδο, µετά την ηµερήσια αγορά και πριν τον πραγµατικό χρόνο. 

• ∆ηµιουργία αγοράς εξισορρόπησης (balancing market), µε προσφορές για αύξηση και 

µείωση παραγωγής από τις µονάδες παραγωγής ή/και µε προσφορές για αύξηση και 

µείωση της κατανάλωσης, για την εξισορρόπηση της παραγωγής και κατανάλωσης του 

Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 
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• Υπολογισµό των αποκλίσεων ανά µονάδα παραγωγής και ανά χαρτοφυλάκιο φορτίου 

(για κάθε Προµηθευτή). 

• Σταδιακή µεταφορά της ευθύνης για την πρόβλεψη της παραγωγής από ΑΠΕ, από το 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος στους παραγωγούς ΑΠΕ, καθώς και σταδιακή 

ενσωµάτωση των ΑΠΕ στην αγορά. 

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε επί της ως άνω κοινής µελέτης 

των ΡΑΕ, Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ µε θέµα: «Βασικές Αρχές Σχεδιασµού και 

Χρονοδιάγραµµα Ενεργειών για την Προσαρµογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισµού στις 

Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model)», στις 7 Νοεµβρίου 

2014 διοργανώθηκε ενηµερωτική ηµερίδα5 παρουσίασης και συζήτησης του προτεινόµενου 

σχεδιασµού, και παρουσιάστηκε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών (Roadmap) που 

πρέπει να εκτελεστούν τόσο από τη ΡΑΕ και τους θεσµικούς φορείς της χονδρεµπορικής 

αγοράς (Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ), όσο και από τους συµµετέχοντες, προκειµένου να 

εφαρµοστούν επιτυχώς οι προτεινόµενες ρυθµίσεις (Σχήµα 2.19). 

Η ΡΑΕ, σε συνεργασία µε τους Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία 

αναλυτικής επεξεργασίας των σχολίων που διατυπώθηκαν από τους συµµετέχοντες στη 

δηµόσια διαβούλευση. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2015 οι τρεις θεσµικοί φορείς (ΡΑΕ-

Α∆ΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ) αναµένεται να συµφωνήσουν σε κοινό κείµενο θέσεων/ προτάσεων 

αναδιοργάνωσης της αγοράς, µε βάση το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα και οι 

αναγκαίες ενέργειες για την τεχνική υλοποίηση των προτεινόµενων ρυθµίσεων.   

Η αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην 

µελέτη των ΡΑΕ-Α∆ΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ, σκοπό έχει, αφ’ ενός την οµαλή και αποδοτική 

ενσωµάτωση της ελληνικής αγοράς στην υπό διαµόρφωση ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αφ’ 

ετέρου την ανάπτυξη των κατάλληλων µηχανισµών και αγορών σε εθνικό επίπεδο, που θα 

επιτρέψουν µακροπρόθεσµα την αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στη χώρα µας, µε τη συµµετοχή περισσοτέρων παικτών, οι οποίοι θα έχουν 

επαρκή εργαλεία να διαχειριστούν τη συµµετοχή και δραστηριοποίησή τους στο σύνολο 

των αγορών του ηλεκτρικού τοµέα, σε επίπεδο χονδρεµπορικής και λιανικής αγοράς. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια εφοδιασµού, τόσο σε 

φυσικό επίπεδο όσο και σε οικονοµικό, και να διαµορφώνονται τιµές οι οποίες να 

αποκαλύπτουν την αξία του προϊόντος που οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν. 

Παράλληλα µε το κύριο έργο της αναδιοργάνωσης της χονδρεµπορικής αγοράς, η ΡΑΕ 

προχώρησε και την επεξεργασία ειδικών ρυθµιστικών µέτρων, µε προκαθορισµένο χρονικό 

ορίζοντα, ώστε δυνητικά να δηµιουργηθούν συνθήκες ανταγωνίσιµης αγοράς (contestable 

market), και να διαµορφωθούν οι µακροχρόνιες εκείνες προϋποθέσεις/συνθήκες που θα 

                                                 
5 http://www.rae.gr/system/docs/consultations/30092014/031114.csp  
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επιτρέψουν την αποτελεσµατική δραστηριοποίηση των συµµετεχόντων στην εγχώρια 

αγορά, θα προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές στον τελικό καταναλωτή, και θα 

προωθήσουν την αποδοτικότερη ένταξη της εγχώριας αγοράς στην ενιαία αγορά (σε 

περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο) που σταδιακά διαµορφώνεται. Στόχος της ΡΑΕ είναι 

τα µέτρα αυτά που σχετίζονται τόσο µε τη διασφάλιση µακροχρονίως επαρκούς ισχύος (βλ. 

ενότητα 2.1.4.4), υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, όσο και µε τη δραστηριοποίηση 

προµηθευτών µε ισότιµη πρόσβαση σε ιστορικούς πόρους ενέργειας, όπως οι λιγνίτες και 

νερά, να συγχρονιστούν µε αποτελεσµατικό τρόπο µε την ευρύτερη αναδιοργάνωση της 

αγοράς, βοηθώντας κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας της στην αντιµετώπιση των 

υφιστάµενων δοµικών προβληµάτων.  

 

2.1.4.2 Κατάργηση του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους 

Ο Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ), όπως περιγράφεται στο Άρθρο 

159 του Κ∆Σ και εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο του Κ∆Σ, επιτρέπει την ανάκτηση του 

µεταβλητού κόστους των µονάδων παραγωγής σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εφικτή από 

τις πιστώσεις του ΗΕΠ και της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εντός δεδοµένης χρονικής 

περιόδου (Περιόδου Κάλυψης), η οποία είχε προσδιοριστεί ως η Ηµέρα Κατανοµής. Η 

εισαγωγή του Μηχανισµού το Μάιο του 2008 αποτύπωσε µια διαχρονική ανάγκη, η οποία 

απορρέει από την τεχνική πολυπλοκότητα που διέπει την επίλυση του ΗΕΠ, εξαιτίας της 

οποίας η ΟΤΣ δεν αποτυπώνει απαραίτητα την προσφορά της ακριβότερης µονάδας που 

κατανέµεται, αλλά µπορεί να υπολείπεται σηµαντικά από αυτήν. Ειδικότερα, η συν-

βελτιστοποίηση των αγορών ενέργειας και εφεδρείας, η ενσωµάτωση τεχνικών περιορισµών 

της λειτουργίας των µονάδων (όπως το ελάχιστο επίπεδο παραγωγής, ο ρυθµός ανόδου, ο 

ελάχιστος χρόνος λειτουργίας και κράτησης) και τεχνικών περιορισµών του Συστήµατος, 

καθώς η ανάγκη ευστάθειας του Συστήµατος λόγω των περιορισµών του ∆ικτύου στον 

πραγµατικό χρόνο, µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες κατά τις οποίες καθίσταται 

απαραίτητη η λειτουργία µονάδων χωρίς ωστόσο τα επίπεδα των τιµών που προκύπτουν 

(ΟΤΣ και ΟΤΑ) να διασφαλίζουν συνδυαστικά την ανάκτηση του µεταβλητού τους 

κόστους. 

Στην ελληνική αγορά, η πλήρης κατάργηση του ΜΑΜΚ από την 30η Ιουνίου 2014 

εντάχθηκε στην ολοκληρωµένη δέσµη µέτρων που έλαβε η ΡΑΕ µε τις Αποφάσεις 338 και 

339 του Ιουλίου του 2013, µε στόχο, µεταξύ άλλων, τη µείωση του ενεργειακού κόστους 

και τη σταδιακή άρση των στρεβλώσεων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα 

χρονικό πλαίσιο ασφυκτικών οικονοµικών συνθηκών, µε την κρίση ρευστότητας να διέπει 

όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Πράγµατι, η κατάργηση του ΜΑΜΚ µείωσε το µεταβλητό 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 100 εκ. €/έτος. 
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Σχήµα 2.19 Χρονοδιάγραµµα εργασιών εναρµόνισης της χονδρεµπορικής αγοράς µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Μοντέλο Αγοράς (Target Model) 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 54 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του Μηχανισµού στο πρώτο εξάµηνο του 2014, µετά την 

κατάργηση άλλων σηµαντικών ρυθµιστικών παραµέτρων (και, ειδικότερα, του ποσοστού 

προσαύξησης του ΜΑΜΚ και του κανόνα του 30% κατά την υποβολή προσφορών), η ΡΑΕ 

απέστειλε τον Ιούνιο του 2014 ανάλυση-µελέτη επί της εξέλιξης του ΜΑΜΚ και πιθανών 

εναλλακτικών προσεγγίσεων αναδιάρθρωσής του, τόσο στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Μεταφοράς όσο και στο Λειτουργό της Αγοράς, ζητώντας τις απόψεις τους επί των 

κατωτέρω εναλλακτικών:  

1. Εστιασµένη εφαρµογή του ΜΑΜΚ µόνο σε εξειδικευµένες περιπτώσεις  

2. Μετάβαση σε Μηχανισµό Κάλυψης Προσφορών (Bid-recovery)  

3. Μετάβαση σε υβριδικό Μηχανισµό Κάλυψης µε αναγωγή του σηµείου λειτουργίας  

4. Επαναφορά του ΜΑΜΚ, µε τη µορφή που ίσχυε προ της κατάργησής του 

(30.6.2014), χωρίς την προσαύξηση του 10% και τον κανόνα του 30%.  

Εν συνεχεία, η ΡΑΕ ζήτησε από τον Α∆ΜΗΕ να εκπονήσει ειδική µελέτη, µε θέµα τη 

διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων από την κατάργηση του ΜΑΜΚ στη λειτουργία της 

εγχώριας αγοράς, ενώ παράλληλα κάλεσε όλους τους παραγωγούς να ενηµερώνουν µέσω 

τακτικών αναφορών για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στην πράξη από την 

κατάργηση του Μηχανισµού.  

Με έγγραφό του τον Ιανουάριο του 2015, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπέβαλε στη 

ΡΑΕ την τεχνική έκθεση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της κατάργησης του ΜΑΜΚ στη 

λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και ορισµένες παρατηρήσεις για την εν γένει λειτουργία 

της εγχώριας αγοράς. Η ως άνω έκθεση συνοδεύεται από µελέτη, την οποία ανέθεσε ο 

Α∆ΜΗΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στην οποία διερευνάται η 

σκοπιµότητα ενός Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους και αξιολογούνται οι 

εναλλακτικές προτάσεις για την εξέλιξή του, τις οποίες είχε θέσει η ΡΑΕ στην ανάλυσή της. 

Έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της αγοράς για ένα αντιπροσωπευτικό χρονικό 

διάστηµα επτά µηνών και έχοντας στη διάθεσή της την τεχνική µελέτη του Α∆ΜΗΕ αλλά 

και το σύνολο των αναφορών που υπέβαλαν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας επί 

δυσλειτουργιών της αγοράς κατόπιν της κατάργησης του ΜΑΜΚ, η ΡΑΕ θα επανεξετάσει, 

µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2015 και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, τη βέλτιστη 

ρυθµιστική αντιµετώπιση του ζητήµατος, υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

2.1.4.3 Αποζηµίωση Μονάδων σε περιπτώσεις έκτακτης λειτουργίας τους 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 713/2014, εισάγεται στο άρθρο 159 του Κ∆Σ τροποποιητική και 

ερµηνευτική διάταξη αναφορικά µε τη δυνατότητα αποζηµίωσης µονάδων σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης λειτουργίας τους, κατόπιν σχετικής εντολής του 
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∆ιαχειριστή του Συστήµατος και εφόσον τα µεταβλητά τους κόστη – λόγω του ύψους τους 

– δεν είναι δυνατόν να προκύψουν από τη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων τους. 

Μετά την κατάργηση του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, από την 1η 

Ιουλίου 2014 (Απόφαση ΡΑΕ 338/2013), δεν ήταν εφικτή η αποζηµίωση συγκεκριµένων 

µονάδων, οι οποίες, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, καλούνταν να λειτουργήσουν 

κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, καθώς, τα µεταβλητά τους κόστη, λόγω 

του ύψους τους, δεν µπορούσαν να αποτυπωθούν πλήρως στην Τεχνικοοικονοµική τους 

∆ήλωση. Στο πνεύµα της προγενέστερης Απόφασης ΡΑΕ 489/2013, αναγνωρίστηκε η 

ανάγκη για επέκταση του ρυθµιστικού πλαισίου, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ειδικές αυτές 

περιπτώσεις, οι οποίες, παρά τη µικρή συχνότητα εµφάνισής τους, είχαν ανακύψει στο 

πρόσφατο παρελθόν, µε στόχο, εν τέλει, οι εν λόγω µονάδες να έχουν επαρκές οικονοµικό 

κίνητρο, ώστε να είναι διαθέσιµες και να µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 

έκτακτων συνθηκών στο ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας.  
 

2.1.4.4 Επανεξέταση του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 474/2014, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 288 και 290 του Κ∆Σ, 

προκειµένου να παραταθεί η ισχύς του Μεταβατικού Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς 

Ισχύος (ΜΜ∆ΕΙ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, και καθορίστηκαν οι αριθµητικές τιµές των 

απαιτούµενων – για την εφαρµογή του – µεγεθών, παρατείνοντας ουσιαστικά την ισχύ των 

Αποφάσεων ΡΑΕ 338/2013 και 339/2013, σύµφωνα µε τις οποίες προβλεπόταν η 

κατάργηση του ΜΜ∆ΕΙ την 30η Σεπτεµβρίου 2014. 

Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια της διατυπωθείσας – στο σκεπτικό της Απόφασης 

338/2013 – ανάγκης για επαναξιολόγηση και προσαρµογή του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης 

Επαρκούς Ισχύος (Μ∆ΕΙ) στους κανόνες της αγοράς και στις υφιστάµενες συνθήκες αυτής, 

ώστε να ανταποκρίνεται στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει θεσπιστεί, έθεσε σε 

δηµόσια διαβούλευση6, µεταξύ 29.07.2014 και 17.09.2014, ένα πλήρες σχέδιο 

αναδιοργάνωσης του Μ∆ΕΙ, λαµβάνοντας υπ’ όψη α) την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Πραγµάτωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πλήρης 

αξιοποίηση της δηµόσιας παρέµβασης» [C(2013) 7243 final/5.11.2013], β) το σχετικό 

κείµενο εργασίας «Επάρκεια ισχύος στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - 

Κατευθύνσεις σχετικά µε τη δηµόσια παρέµβαση» [SWD(2013) 438 final/5.11.2013], και γ) 

την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» [2014/C 

200/01]. Η ριζική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής αγοράς επάρκειας 

ισχύος ήταν άλλωστε ζήτηµα καίριας σηµασίας και για τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών (βλ. ενδεικτικά SA 

37508) περί εικαζόµενης χορήγησης από τις Ελληνικές Αρχές κρατικής ενίσχυσης προς τις 

                                                 
6 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2014/290714.csp  
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εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Μεταβατικού Μηχανισµού 

∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 

Η κατατεθείσα προς δηµόσια διαβούλευση πρόταση της ΡΑΕ προέκρινε τη θέσπιση ενός 

µηχανισµού βάσει των εκτιµώµενων αναγκών του Συστήµατος, όπως αυτές αποτυπώνονται 

από τον Α∆ΜΗΕ στη λεπτοµερή και εξειδικευµένη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος που εκπονεί,  

που να αποζηµιώνει τους φορείς που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές, στο βαθµό που το 

επιτυγχάνουν, και να αξιολογεί κάθε φορέα ανάλογα µε τη δυνατότητα παροχής της 

απαιτούµενης διαθεσιµότητας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ, ο Μ∆ΕΙ 

στην Ελλάδα θα πρέπει, να παρέχει τα µέσα: 

α) για τη διασφάλιση µακροχρόνιας διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και τη µακροχρόνια δέσµευση των προµηθευτών στην αγορά, και  

β) για την αντιµετώπιση των αδυναµιών και αστοχιών της αγοράς, οι οποίες οφείλονται 

κατά κύριο λόγο στην υφιστάµενη δοµή και το βαθµό συγκέντρωσης στη χονδρεµπορική 

αλλά και στη λιανική αγορά, και ιδίως όσο απουσιάζουν άλλοι µηχανισµοί που θα 

αντιµετώπιζαν τις αστοχίες αυτές και θα βελτιστοποιούσαν  τη λειτουργία της αγοράς.  

Επίσης, στο σχεδιασµό του νέου µηχανισµού υιοθετούνται βασικές αρχές των 

προαναφερθέντων εγγράφων της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά την προσαρµογή του στις 

νέες απαιτήσεις επάρκειας ισχύος της αγοράς, οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν και 

την κάλυψη ενός «κενού» στην αξιοπιστία λειτουργίας, το οποίο προέρχεται κυρίως από 

την αυξηµένη διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις 

συνεπακόλουθες ανάγκες για παροχή ευελιξίας στο Σύστηµα, αλλά και την πιθανή ένταξη 

στο µηχανισµό νέων «τύπων διαθεσιµότητας», όπως είναι η συµµετοχή των καταναλωτών 

(demand side participation) ή των διασυνδέσεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σχεδιάζονται οι γενικές γραµµές ενός µηχανισµού, ο 

οποίος αναγνωρίζει ως τύπους διαθεσιµότητας τους παρακάτω: ∆ιαθεσιµότητα Ισχύος, 

Ευελιξία, Στρατηγικά Αποθέµατα, Απόκριση Ζήτησης. Για κάθε έναν από τους τύπους 

αυτούς θα πρέπει να καθορίζεται η αντίστοιχη συµβολή του στην επάρκεια ισχύος του 

Συστήµατος, οι υποχρεώσεις των παρόχων στη βάση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

παροχής της ζητούµενης υπηρεσίας, αλλά και ο τρόπος αποζηµίωσης της παρεχόµενης 

υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η υψηλή ποιότητα παροχής. 

Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπ’ όψη:  

α) τα αποτελέσµατα της πρώτης δηµόσιας διαβούλευσης,  

β) τα συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕ ο 

Α∆ΜΗΕ το Νοέµβριο του 2014, και  

γ) τις διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 

στο διάστηµα Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2014, προκειµένου οι αρχές και βασικές πρόνοιες 
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του νέου Μηχανισµού να είναι πλήρως συµβατές µε τις ως άνω Κατευθυντήριες 

Γραµµές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις,  

η ΡΑΕ έθεσε, στις αρχές Ιανουαρίου του 2015, σε δηµόσια διαβούλευση7 την τελική της 

πρόταση για την αναµόρφωση του Μ∆ΕΙ. Στην πρόταση αυτή αναγνωρίζεται η ανάγκη 

ύπαρξης ενός µόνιµου µηχανισµού για την αποζηµίωση της διαθεσιµότητας για την παροχή 

ευελιξίας, µιας υπηρεσίας του Συστήµατος, την οποία, στο ισχύον καθεστώς, είναι 

υποχρεωµένοι να παρέχουν οι παραγωγοί, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για 

διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεών τους και συµµόρφωση προς τις Εντολές Κατανοµής του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η υπηρεσία αυτή, η οποία απαιτείται µε συνεχώς αυξανόµενο 

ρυθµό τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της σηµαντικής διείσδυσης των ΑΠΕ, αφ’ ενός 

δεν αποζηµιώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας κάποιας συγκεκριµένης αγοράς υπηρεσιών, αφ’ 

ετέρου απαιτείται να προσλάβει νέα χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του Συστήµατος, οι οποίες αναµένεται να ενταθούν τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, καθώς ο 

µόνιµος προτεινόµενος µηχανισµός βασίζεται στη διενέργεια δηµοπρασιών για την αγορά 

των υπηρεσιών ευελιξίας που είναι αναγκαίες για το Σύστηµα, και εποµένως απαιτεί 

σύνθετο και προσεκτικό σχεδιασµό, η ΡΑΕ πρότεινε τη λειτουργία ενός ολιγόµηνου 

µεταβατικού µηχανισµού για την αποζηµίωση της ευελιξίας, µε διάρκεια έως και την 31η 

Οκτωβρίου 2015. Στο µεταβατικό αυτό διάστηµα, είναι αναγκαίος ο διοικητικός 

καθορισµός της εν λόγω αµοιβής.  

Η πρόταση της ΡΑΕ περιλαµβάνει τις βασικές αρχές του µηχανισµού:  

i) τα κριτήρια επιλεξιµότητας των µονάδων που µπορούν να παρέχουν την υπηρεσία,  

ii) τη µεθοδολογία υπολογισµού της διαθεσιµότητας των υδροηλεκτρικών µονάδων,  

iii) τον τρόπο αποζηµίωσης στο µεταβατικό στάδιο,  

iv) τον τρόπο καθορισµού του συνολικού κόστους του µηχανισµού και του επιµερισµού 

του. 

Εν τέλει, η έναρξη λειτουργίας του νέου Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας από την 

1η.1.2015 δεν κατέστη δυνατή, λόγω της συνεχιζόµενης εκτενούς αξιολόγησης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της συµβατότητας του 

υποβληθέντος (∆εκέµβριος 2014) από την Ελληνική Πολιτεία νέου Μηχανισµού µε το 

ενωσιακό δίκαιο.  

 

2.1.4.5 Κόστος παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο λόγω προστίµων στην 

αγορά φυσικού αερίου 

Η ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτηµάτων από λειτουργούς κατανεµόµενων µονάδων, 

διαπίστωσε ότι o Α∆ΜΗΕ είχε τη δυνατότητα να προχωρά σε έκδοση εντολών κατανοµής 

που διαφοροποιούν το επίπεδο λειτουργίας των µονάδων σε σχέση µε το επίπεδο που 

                                                 
7 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2015/07012015.csp  
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προέκυψε από την επίλυση του ΗΕΠ, σε χρόνο µεταγενέστερο της προθεσµίας που έχει 

τεθεί στους λειτουργούς των µονάδων φυσικού αερίου (Χρήστες ΕΣΦΑ), τόσο για υποβολή 

των σχετικών δηλώσεων για δέσµευση µεταφορικής δυναµικότητας του ΕΣΦΑ, όσο και για 

την υποβολή Ηµερήσιας ∆ήλωσης για την Ηµέρα Φυσικού Αερίου. Η ως άνω πρακτική είχε 

ως αποτέλεσµα οι λειτουργοί των µονάδων να επιβαρύνονται µε Χρεώσεις Ηµερήσιου 

Προγραµµατισµού και χρεώσεις αποκλίσεων από τη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα 

Παραλαβής φυσικού αερίου, χωρίς όµως να έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν το 

σχετικό κίνδυνο στις προσφορές τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καλυφθεί 

το πραγµατικό αυτό κόστος. Για το λόγο αυτό, και µέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση 

της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισµού, η οποία προβλέπει τη λειτουργία διακριτής αγοράς 

εξισορρόπησης, όπου ο παραγωγός θα µπορεί να συµµετέχει µε διαφοροποιηµένες 

προσφορές και να ανακτά το σχετικό κόστος, η ΡΑΕ έκρινε εύλογο οι λειτουργοί 

καταναµόµενων µονάδων να αποζηµιώνονται για το πρόσθετο κόστος φυσικού αερίου που 

αντιµετωπίζουν εξαιτίας των ως άνω συνθηκών λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Αρχή, µε επιστολή της, ενηµέρωσε τόσο το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Α∆ΜΗΕ, όσο 

και τους λειτουργούς κατανεµόµενων µονάδων, για τη διαδικασία που θα πρέπει να 

εφαρµόζεται βάσει των προβλέψεων της παραγράφου 10 του άρθρου 116 του Κώδικα 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε περιπτώσεις αιτηµάτων 

πρόσθετης αποζηµίωσης µονάδων για την κάλυψη προστίµων λόγω απρογραµµάτιστων 

µεταβολών στην κατανάλωση φυσικού αερίου που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 29 

του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και το άρθρο 17 του 

Κανονισµού Τιµολόγησης. 

 

2.1.4.6 Μεθοδολογία υπολογισµού του ελάχιστου µεταβλητού κόστους Υδροηλεκτρικών 

Μονάδων 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης της µεθοδολογίας προσδιορισµού του ελάχιστου µεταβλητού 

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

προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο Λειτουργός της Αγοράς, ο οποίος ορίζεται 

στο συγκεκριµένο άρθρο ως ο εισηγητής της εν λόγω µεθοδολογίας, προέβη σε δοκιµαστική 

εφαρµογή της εν λόγω µεθοδολογίας και, σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων  

εφαρµογής της από τη ΡΑΕ, έθεσε τη µεθοδολογία αυτή σε δηµόσια διαβούλευση από τις 

13.12.2013 έως τις 20.01.2014. Κατόπιν της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της δηµόσιας 

διαβούλευσης επί της αρχικής µορφής της µεθοδολογίας, καθώς και πρόσθετων αναλύσεων 

και συγκριτικών υπολογισµών που υποδείχθηκαν, εν συνεχεία, από τη ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ 

υπέβαλε εκ νέου µεθοδολογία, µε τροποποιήσεις που αποτυπώνουν, µεταξύ άλλων, τις 

µεταβολές που ανέκυψαν στη δυναµική των αποτελεσµάτων της προ-ηµερήσιας αγοράς, 

κατόπιν πρόσφατων αλλαγών του ρυθµιστικού πλαισίου. Η µεθοδολογία αυτή τέθηκε σε 

δηµόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, από τις 15.12.2014 έως τις 15.01.20158.   

                                                 
8 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2015/15122014.csp  
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Συγκεκριµένα, οι αναπροσαρµογές στη µεθοδολογία συνιστούν τεχνικές βελτιώσεις σε 

επιµέρους σηµεία, µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση τριών θεµελιωδών στόχων, και 

συγκεκριµένα:  

3 α) της ασφάλειας των ταµιευτήρων,  

4 β) της ρεαλιστικότερης αποτύπωσης του κόστους αντικατάστασης από θερµική 

παραγωγή, και  

5 γ) της εξοµάλυνσης των αποτελεσµάτων. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον πρώτο στόχο, η προτεινόµενη αναπροσαρµογή της 

µεθοδολογίας περιλαµβάνει:  

6 (i) την εισαγωγή διατάξεων που περιγράφουν τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες δεν 

ενεργοποιείται η µεθοδολογία, και ιδίως, τον προσδιορισµό της έννοιας του 

Αποθέµατος Ασφαλείας. 

7 (ii) την τροποποιηµένη προσέγγιση που υιοθετείται για την αντιµετώπιση σταθµών µε 

σηµαντικές ίδιες εισροές, ώστε η έγχυση του κατάντη ταµιευτήρα να µην 

παρεµποδίζεται από τυχόν υψηλότερη τιµή προηγούµενης βαθµίδας (κύριου 

ταµιευτήρα).  

8 (iii) την αποµάκρυνση της µέγιστης τιµής ηµερησίας στάθµης ταµιευτήρα από το 

ιστορικό δείγµα δεκαετίας κατά τον καθορισµό των τιµών των µεγεθών Rmax, Rmin, Rref, 

ώστε να αποτρέπεται η ασύµµετρη επίδραση έκτακτων περιστατικών (υπερβολικών 

εισροών ή αστοχιών).  

Αναφορικά µε το δεύτερο στόχο, η αναπροσαρµογή της µεθοδολογίας περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα, δοθέντων συστηµατικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των µονάδων και 

δοµικών ασυµµετριών στην εγχώρια αγορά: 

9 (i) µετάβαση από την ΟΤΣ - σταθµισµένη ως προς την υδροηλεκτρική παραγωγή - στο 

µεσοσταθµικό κόστος της πραγµατικής παραγωγής των θερµικών µονάδων,  

10 ii) εισαγωγή των δεδοµένων της πραγµατικής παραγωγής έναντι ποσοτήτων ΗΕΠ, και  

11 iii) σύµπτυξη του δείγµατος ιστορικών τιµών από τριετία σε ένα έτος, ώστε να είναι πιο 

άµεση η ανταπόκριση της µεθοδολογίας σε µεταβολές µεγεθών. 

Αναφορικά µε τον τρίτο στόχο, η εξοµάλυνση των αποτελεσµάτων προκύπτει ως απόρροια 

όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων συνδυαστικά, και αποτυπώνεται στη διαφαινόµενη 

σταθεροποίηση των τάσεων στα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων της αγοράς. Η ιδιότητα 

αυτή είναι καταλυτικής σηµασίας, καθώς είναι σκόπιµο η µεθοδολογία να µην εισάγει 
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αθέµιτη αβεβαιότητα στην αγορά, αλλά, αντιθέτως, να συµβάλλει στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της καλύτερης κατανόησης των διακυµάνσεων της ΟΤΣ, µέσω της 

αποτροπής τυχόν στρατηγικών συµπεριφορών της δεσπόζουσας εταιρείας ως προς τη 

διαχείριση των υδροηλεκτρικών εγχύσεων. 

Παράλληλα µε τις παραµέτρους και προσεγγίσεις που διέπουν τη µεθοδολογία, τέθηκε σε 

διαβούλευση και το διακριτό, πλην όµως συναφές, θέµα της µέγιστης ηµερήσιας ποσότητας 

υδροηλεκτρικών εγχύσεων. Ειδικότερα, σε κάθε ώρα κατανοµής, εµφανίζεται ως διαθέσιµη 

δηλωθείσα ισχύς υδροηλεκτρικών µονάδων τα 3000 ΜW. Η τιµή αυτή παραµένει σχεδόν 

σταθερή, χωρίς να συναρτάται µε τα επίπεδα στάθµης, τη δυναµική των εισροών, ή τους 

τεχνικούς περιορισµούς των υδροηλεκτρικών µονάδων. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση 

µιας διακριτής µεθοδολογίας επί της µέγιστης ηµερήσιας έγχυσης υδροηλεκτρικών 

µονάδων και επί των χαρακτηριστικών της κατανοµής της εντός µιας ηµέρας συνιστά ένα 

εύλογο συµπληρωµατικό βήµα, εν συνεχεία της εφαρµογής της µεθοδολογίας 

προσδιορισµού µεταβλητού κόστους, η οποία αναµένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 

2015. 

 

2.1.4.7 Χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση της αγοράς 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 

συµµετεχόντων, η ΡΑΕ λαµβάνει σε µηνιαία βάση επικαιροποιηµένες αναφορές από την 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σχετικά µε την πορεία των συναλλαγών τους (οφειλές, 

απαιτήσεις, ληξιπρόθεσµα) και τις αντίστοιχες ενέργειές τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

2014, η ΡΑΕ παρακολούθησε συστηµατικά την αγορά και όπου διαπίστωσε λόγους 

περαιτέρω έρευνας, προχώρησε σε αναλυτική διερεύνηση, ενώ µε τη δηµιουργία, σταδιακά, 

µιας ιστορικής βάσης δεδοµένων, η ΡΑΕ µπορεί πλέον σε εκτενέστερο βαθµό να 

παρακολουθεί και να ελέγχει διεξοδικά την πορεία και τις µεταβολές των οικονοµικών 

αυτών συναλλαγών.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς, και λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 

επικαιροποιηµένες µηνιαίες αναφορές για την παρακολούθηση των οικονοµικών 

συναλλαγών των ∆ιαχειριστών, η ΡΑΕ κάλεσε το Μάιο του 2014 σε ακρόαση τις εταιρείες 

∆ΕΗ Α.Ε., Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προκειµένου να διερευνηθεί η παρατηρούµενη 

δυσλειτουργία στη διαδικασία χρεώσεων και πιστώσεων και ο ετεροβαρής χρονισµός των 

οικονοµικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία 

∆ΕΗ Α.Ε. είχε πολύ µεγάλες και αυξανόµενες οφειλές προς τους ∆ιαχειριστές (λόγω των 

πολύ µεγάλων και αυξανόµενων οφειλών των πελατών της προς την ίδια – βλ. ενότητα 

2.2.1), γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε την ειδική θέση της ∆ΕΗ Α.Ε, δηµιουργούσε 

σηµαντικότατα προβλήµατα ρευστότητας σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά ενέργειας, αφού 

ανάγκαζε τους ∆ιαχειριστές να µετακυλύουν, σε πολύ µεγάλο ποσοστό, τις δικές της 

ληξιπρόθεσµες οφειλές στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στην αγορά (συµβατικούς 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 61 

παραγωγούς, παραγωγούς ΑΠΕ, κλπ.). Η ∆ΕΗ Α.Ε. ενηµέρωσε για τις ενέργειες στις οποίες 

είχε προβεί για τη βελτίωση της εισπραξιµότητάς της, και δεσµεύθηκε για την καλύτερη 

δυνατή εκπλήρωση των οικονοµικών της υποχρεώσεων, δεδοµένων των συνθηκών. 

Υπενθυµίζεται ότι, µε την Απόφαση ΡΑΕ 461/2013, άλλαξε για τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ο τρόπος 

υπολογισµού των εγγυητικών επιστολών και των εγγυήσεων που οφείλουν να καταθέτουν 

οι συµµετέχοντες, οι οποίοι πλέον εντάσσονται υποχρεωτικά σε εβδοµαδιαίο καθεστώς 

διακανονισµού, µε τη χρήση ενός ηµερήσιου πιστωτικού ορίου ανά συµµετέχοντα, ενώ η 

ελάχιστη εγγύηση ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.   

Για την Α∆ΜΗΕ Α.Ε., µε βάση την Απόφαση ΡΑΕ 44/2014, το ποσό ελάχιστης εγγύησης 

ανέρχεται στις 90.000 ευρώ για τους προµηθευτές και στις 40.000 ευρώ για τους εµπόρους, 

χωρίς σηµαντική διαφοροποίηση από αυτά του 2013. 

 

2.1.4.8 Μεθοδολογία επιµερισµού ελλειµµάτων του Α∆ΜΗΕ 

Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση (από τις 19.02.2014 έως τις 10.03.2014) 

την πρότασή της για τροποποίηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, αναφορικά µε τον 

επιµερισµό του ελλείµµατος συναλλαγών, προκειµένου οι συµµετέχοντες στην αγορά να 

καταθέσουν τις απόψεις τους. Επειδή η συµµετοχή στην ανωτέρω δηµόσια διαβούλευση 

ήταν πολύ περιορισµένη και, συνεπώς, δεν αποτυπώθηκαν µε σαφήνεια και πληρότητα οι 

απόψεις της αγοράς αναφορικά µε το καίριο ζήτηµα της διαχείρισης των ελλειµµάτων στις 

συναλλαγές της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., κρίθηκε σκόπιµη η επανάληψη του δηµοσίου διαλόγου από 

τη ΡΑΕ, προκειµένου να αναδειχθούν όλες οι πλευρές του υπό αξιολόγηση ζητήµατος. Η 

δεύτερη δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε από τις 17.09.2014 έως τις 20.10.20149 

και εκκρεµεί η τελική απόφαση της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια των 

συµµετεχόντων. 

 

2.1.4.9 Κοστολογικός έλεγχος της ∆ΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της  

Μέσα στο 2014, ολοκληρώθηκε το έργο «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. και ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) - Προτάσεις στρατηγικής και 

ρυθµιστικών µέτρων για την επίτευξη του υφιστάµενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους 

αυτού - Συναφής οδικός χάρτης/χρονοδιάγραµµα», που ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2013. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ολοκληρωµένης δέσµης µέτρων και 

ενεργειών της ΡΑΕ, µε τελικό στόχο τη συνολική αναδιοργάνωση της εγχώριας ενεργειακής 

αγοράς.  

                                                 
9 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/17092014.csp  
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Η ολοκλήρωση του έργου πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014, και υποβλήθηκε από το 

Σύµβουλο (εταιρεία «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS S.A.») 

αναλυτική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του έργου, καθώς και µε ποσοτικές προτάσεις για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 

αλυσίδας της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης ∆ΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής 

∆ιαχειριστών, Α∆ΜΗΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ. Η ΡΑΕ αξιολογεί τα αποτελέσµατα του ως άνω 

έργου. 
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2.2 Λιανική αγορά 

2.2.1 Περιγραφή της αγοράς 

H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο της χώρας, 

σηµείωσε, συγκριτικά µε το 2013, πτώση της τάξης του 1,8%. Η πτωτική αυτή τάση είναι 

συνέχεια ανάλογης των προηγουµένων ετών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.3 που 

ακολουθεί, και σαφώς συνυφασµένη µε την παρατεταµένη οικονοµική ύφεση που βιώνει η 

χώρα µας. Έτσι, την πενταετία 2010-2014, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα 

έχει εµφανίσει συνολική µείωση της τάξης του 7%. 

 

  Έτος 

Μεγάλοι 

Βιοµηχανικοί 

πελάτες 

Οικιακοί 

πελάτες 

Μικρού µεγέθους 

πελάτες 

επαγγελµατικής 

χρήσης 

(εµπορικοί & 

βιοµηχανικοί)  

Λοιποί 

πελάτες 

(γεωργικοί, 

δηµόσιο, 

ΦΟΠ, κτλ) 

Σύνολο 

(GWh/έτος) 

2010 - 16.477 12.257 2.805 31.539 

2011   16.116 10.535 3.526 30.177 

2012   16.714 10.123 3.734 30.571 

2013  15.973 9.560 3.640 29.173 

ΧΤ  

  

2014* - 15.569 9.523 3.735 28.827 

2010 - - 9.674 1.447 11.121 

2011     9.125 1.397 10.522 

2012     8.471 1.513 9.984 

2013 - - 8.904 1.487 10.391 

 ΜΤ 

2014* - - 8.179 1.477 9.656 

2010 6.355 - - 989 7.344 

2011 6.613      1.536 8.149 

2012 6.507     1.361 7.868 

2013 6.599 - - 1.168 7.767 

ΥΤ 

2014* 6.702 - - 1.314 8.016 

2010 6.355 16.477 21.931 5.241 50.004 

2011 6.613 16.116 19.660 6.459 48.848 

2012 6.507 16.714 18.594 6.608 48.423 

2013 6.599 15.973 18.464 6.295 47.331 

  

Σύνολο 

  

  
2014* 6.702 15.569 17.702 6.526 46.499 

*
Τα στοιχεία του 2014 είναι εκτιµήσεις και όχι τελικά απολογιστικά. 

Πίνακας 2.3  Εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία πελατών στο  ∆ιασυνδεδεµένο 

∆ίκτυο, από το 2010 έως και το 2014 (GWh/έτος) 

 

Όπως και το 2013, χρονιά κατά την οποία η δραστηριότητα της προµήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας παρουσίασε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις, έτσι και το 2014 συνεχίστηκε η ίδια 

σταθερότητα, µε µια νέα εταιρεία να δραστηριοποιείται στο χώρο της προµήθειας (NRG 

TRADING A.E.) και µια εταιρεία να αποχωρεί από αυτόν, έχοντας όµως στην ουσία 

µεταβιβάσει τη δραστηριότητά της αυτή σε άλλη εταιρεία του ιδίου Οµίλου (αποχώρησε η 
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εταιρεία Protergia A.E., µε τη δραστηριότητα της προµήθειας να ασκείται πλέον 

αποκλειστικά από την εταιρεία Protergia Θερµοηλεκτρική Άγιος Νικόλαος Α.Ε.). 

Γενικότερα, εντός του 2014 δεν υπήρξαν γεγονότα ή εξελίξεις που να επηρέασαν την 

εύρυθµη εκπροσώπηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο τέλος του 2014, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιούνταν 

συνολικά οκτώ (8) 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.  

7.   Protergia Θερµοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Α.Ε.  

8.   NRG Trading A.E. 

Η ∆ΕΗ παρέµεινε και το 2014 ο βασικός προµηθευτής στο σύνολο της λιανικής αγοράς  

εκπροσωπώντας το 99,52% του συνολικού αριθµού πελατών στο τέλος του 2014, µε µόλις 

το 0,19% (σε αριθµό µετρητών) του συνόλου των πελατών χαµηλής και µέσης τάσης να 

έχει αλλάξει προµηθευτή µέσα στο 2014, σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία του 

∆Ε∆∆ΗΕ. Ο Πίνακας 2.4 που ακολουθεί παρουσιάζει το πλήθος των πελατών ανά 

κατηγορία πελατών και προµηθευτή στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. Υπενθυµίζεται ότι στα 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένει ο αποκλειστικός προµηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους τελικούς καταναλωτές. 
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Πλήθος 

πελατών  
ΔΕΗ 

WATT & VOLT 

AE 

GREEK 

ENVIRONMENTAL 

& ENERGY 

NETWORK AE 

NRG TRADING 

AE 

ELPEDISON 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΕ 

VOLTERRA AE 

PROTERGIA 

AΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

AE 

ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟ-

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΕ 

Οικιακοί Πελάτες 5.120.291 5.110.296 2.588 540 45 6.181 53 196 392 

Μικρού μεγέθους πελάτες 

επαγγελματικής χρήσης ΧΤ 

1.146.284 1.125.499 2.639 2.026 234 10.796 433 937 3.720 

Λοιποί πελάτες ΧΤ 308.623 308.623 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο πελατών ΧΤ  6.575.198 6.544.418 5.227 2.566 279 16.977 486 1.133 4.112 

Μεσαίου μεγέθους 

πελάτες επαγγελματικής 

χρήσης ΜΤ 

8.605 8.012 12 21 25 160 14 75 286 

Λοιποί πελάτες ΜΤ 1.652 1.652 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο πελατών ΜΤ  10.257 9.664 12 21 25 160 14 75 286 

Σύνολο πελατών ΥΤ 161 161 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ  6.585.616 6.554.243 5.239 2.587 304 17.137 500 1.208 4.398 

Μερίδιο αγοράς (%) 100,00% 99,52% 0,08% 0,04% 0,00% 0,26% 0,01% 0,02% 0,07% 

Πίνακας 2.4 Πλήθος πελατών στις 31.12.2014, ανά κατηγορία πελατών και προµηθευτή, στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 
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Στο τέλος του 2014, 522.760 καταναλωτές ήταν ενταγµένοι στο Κοινωνικό Οικιακό 

Τιµολόγιο (Πίνακας 2.5), έναντι 412.883 καταναλωτών που ήταν ενταγµένοι στο τέλος του 

2013 (αύξηση 26,6%). ∆εδοµένου ότι ο συνολικός αριθµός των οικιακών καταναλωτών το 

2014 στο σύνολο της επικράτειας ανήλθε σε 5.746.273, έναντι 5.712.515 το 2013, ο 

εκτιµώµενος αριθµός οικιακών καταναλωτών οι οποίοι εντάσσονταν στα τέλη του 2014 στο 

ΚΟΤ ανερχόταν στο 9,1% του συνόλου αυτών, παρουσιάζοντας αύξηση 1,87% σε σχέση µε 

το 2013. 

Κατηγορία ΚΟΤ Τύπος Παροχής 
Πλήθος 

καταµετρήσεων 

Συνολική Ενέργεια 

(kWh) 

Πλήθος 

∆ικαιούχων 

Μονοφασική 722.437 666.585.212 
Κατηγορία 1 

Τριφασική 109.521 103.781.761 

358.513 

 

Μονοφασική 49.783 62.098.619 
ΚΟΤ Ι 

Κατηγορία 2 
Τριφασική 16.883 21.457.420 

77.004 

 

Μονοφασική 116.616 111.883.917 
Κατηγορία 3 

Τριφασική 26.225 25.492.327 

52.399 

 

Μονοφασική 173.212 181.101.963 
ΚΟΤ ΙΙ 

Κατηγορία 4 
Τριφασική 32.355 34.400.693 

27.395 

 

Μονοφασική 20.840 37.671.060  
Κατηγορία 5 

Τριφασική 3.727 6.735.152 

7.449 

 

ΣΥΝΟΛΑ 1.271.599 1.251.208.124 522.760 

Πίνακας 2.5 Αριθµός παροχών και κατανάλωση ενέργειας οικιακών πελατών ενταγµένων στο Κοινωνικό 

Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ) στο τέλος του 2014 

 

Ένα δεύτερο στοιχείο που χαρακτήρισε τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2014, 

ήταν η συνέχιση της διόγκωσης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των καταναλωτών, όλων των 

κατηγοριών, προς τους προµηθευτές τους, αντικατοπτρίζοντας, κατά κύριο λόγο, τη 

συνεχιζόµενη δυσµενή οικονοµική συγκυρία στη χώρα για έκτο συνεχόµενο χρόνο. Η 

υπέρµετρη τιµολογιακή επιβάρυνση της ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή, 

λόγω εξαντλητικής φορολόγησης, αλλά και λόγω 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, ΝΕΡΙΤ, ∆ΕΤΕ, 

ΕΦΚ, κ.α.), αν και προϋπήρχε, οδήγησε πολλούς καταναλωτές σε περαιτέρω αδυναµία ή 

απροθυµία πληρωµής των λογαριασµών τους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΗ, στις 30.11.2014, οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όλων των κατηγοριών, ανέρχονταν σε περίπου 2,1 δις 

€ (βλ. Πίνακα 2.6 - τα ποσά συµπεριλαµβάνουν εισπράξεις υπέρ τρίτων για δηµοτικά τέλη, 

κλπ. αλλά όχι τον έκτακτο ειδικό φόρο ακινήτων ΕΕΤΑ).  
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Κατηγορία πελατών 
Ληξιπρόθεσµες 

οφειλές (εκατ. €) 

ΥΤ   286,0 

Με συµβόλαιο σε ισχύ 299,7 ΜΤ 

(περιλαµβανοµένων των χρεώσεων 
υπέρ τρίτων) Χωρίς συµβόλαιο σε ισχύ 24,5 

Με συµβόλαιο σε ισχύ 1.196,7 ΧΤ 

(περιλαµβανοµένων των χρεώσεων 
υπέρ τρίτων) Χωρίς συµβόλαιο σε ισχύ 264,3 

Φορέων του ∆ηµοσίου µε 
συγκεντρωτικούς λογαριασµούς10   

70,7 

ΣΥΝΟΛΟ  2.141,9 

Πίνακας 2.6 Ληξιπρόθεσµες οφειλές καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία, προς τη ∆ΕΗ Α.Ε. 

στις 30.11.2014 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι περί τα € 290 εκατ. ληξιπρόθεσµων οφειλών του ως άνω πίνακα 

αφορούσαν πελάτες, των οποίων η σύνδεση είχε πλέον διακοπεί. Το πολύ σηµαντικό αυτό 

ποσό µπορεί να αποδοθεί είτε σε εντολές διακοπής εκ µέρους του προµηθευτή, ακριβώς 

λόγω των ληξιπρόθεσµων οφειλών, είτε σε κλείσιµο επιχειρήσεων. Επίσης, από το σύνολο 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν συµβόλαια σε ισχύ (συνολικό ποσό € 1.496,4 

εκατ.), περί το € 1 δις αφορούν σε πελάτες οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ειδοποίηση διακοπής 

λόγω της παρέλευσης των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας χρονικών προθεσµιών εξόφλησης των οφειλών τους.  

Ο Πίνακας 2.7 που ακολουθεί, αποτυπώνει το σύνολο των αποσυνδέσεων που έλαβαν χώρα 

στη διάρκεια του 2014: α) λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, και β) για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, καθώς και τον αριθµό αυτών οι οποίες, στη συνέχεια, µπόρεσαν να επανασυνδεθούν. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  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 194,8 εκατ. €. 
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  Λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών 
Για άλλους λόγους πλην 

ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Κατηγορία 

Πελατών 

Πλήθος 

νέων 

συνδέσεων 

Πλήθος 

αποσυνδέσεων 

Πλήθος 

επανασυνδέσεων  

Πλήθος 

αποσυνδέσεων 

Πλήθος 

επανασυνδέσεων  

Σύνολο πελατών 
ΧΤ & ΜΤ 
∆ιασυνδεδεµένου 
∆ικτύου  

24.935 168.750 121.428 189.469 171.496 

Σύνολο πελατών 
ΧΤ & ΜΤ Μη- 
∆ιασυνδεδεµένου 
∆ικτύου  

3.396 18.671 13.950 19.557 18.240 

Σύνολο πελατών 

ΧΤ & ΜΤ 
28.331 187.421 135.378 209.026 189.736 

Πίνακας 2.7 Στατιστικά στοιχεία νέων συνδέσεων, αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων πελατών, στο σύνολο 

του ∆ικτύου (31.12.2014) 

 

Το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών και η ανησυχητικά ανοδική του πορεία τα τελευταία 

χρόνια, ιδίως στη ΧΤ, δηµιουργεί πολύ σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας σε όλη την 

αλυσίδα συναλλαγών της εγχώριας αγοράς, αφού η ∆ΕΗ πρακτικά λειτουργεί ως οιονεί 

φορέας εκκαθάρισης και κάλυψης για το σύνολο της αγοράς αυτής, µε αποτέλεσµα οι 

ανεξόφλητοι λογαριασµοί των πελατών της να µετατρέπονται σε καθυστερήσεις πληρωµών 

των λοιπών συµµετεχόντων, µέσω του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (Α∆ΜΗΕ) και του 

Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). Επιπλέον, διαφαίνεται ότι ο εξορθολογισµός της 

διαδικασίας είσπραξης του ΕΕΤΑ εντός του 2014, µε την αφαίρεσή του από τους 

λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου αυτοί να µην επιβαρύνονται έτι 

περαιτέρω µε έναν φόρο που δεν συνδέεται σε κάθε περίπτωση µε την προµήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας, δεν στάθηκε ικανός να ανακόψει, ή έστω να αντιστρέψει την πορεία 

διόγκωσης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΗ Α.Ε. 

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 συνεργάζεται στενά µε 

τη ∆ΕΗ Α.Ε. για την εξεύρεση τρόπων αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της κατάστασης, µε 

κοινωνική πάντοτε ευαισθησία. 
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2.2.2 Εξελίξεις κατά το έτος 2014 

2.2.2.1 Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου και Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας  

Με τις Αποφάσεις 114/2013 και 115/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.03.2013), η ΡΑΕ είχε 

αποφασίσει την ανάθεση των υπηρεσιών Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) και 

Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), αντίστοιχα, στη ∆ΕΗ Α.Ε., υπό τους όρους οι 

οποίοι εξειδικεύονταν στις εν λόγω αποφάσεις. Από τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων 

παροχής υπηρεσιών ΠΤΚ και ΠΚΥ από τη ∆ΕΗ Α.Ε. (22.03.2013) και µέχρι την 

31η.12.2014, οι προβλέψεις για την ενεργοποίηση παροχής των υπηρεσιών ΠΤΚ δεν 

ετέθησαν σε ισχύ, ενώ σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών ΠΚΥ υπήρξε η ακόλουθη 

δραστηριότητα: 

• Στοιχεία παροχών πελατών υπό καθεστώς ΠΚΥ για το χρονικό διάστηµα Μάρτιος 2013 

- ∆εκέµβριος 2014:  
 

Ηµεροµηνία  Παροχές 

Οικιακής Χρήσης 

Παροχές µη 

Οικιακής Χρήσης 
Συνολικές Παροχές  

Μάρτιος 2013 10.673 14.183 24.856 

∆εκέµβριος 2013 9.965 12.465 22.430 

∆εκέµβριος 2014 8.487 10.649 19.136 

Πίνακας 2.8 Αριθµός παροχών πελατών υπό καθεστώς ΠΚΥ, Μάρτιος 2013-∆εκέµβριος 2014 

• Στοιχεία πωλήσεων πελατών ΠΚΥ για τα έτη 2013 και 2014:  
 

 2013  2014 

Οικιακή χρήση 56.400.804 41.761.017 

Μη οικιακή χρήση 104.889.494 74.619.955 

Σύνολο 161.290.298 116.380.972 

Πίνακας 2.9 Στοιχεία πωλήσεων (kWh) πελατών ΠΚΥ για τα έτη 2013 και 2014 

Παρατηρείται συνολική µείωση των πελατών που υπάγονται σε καθεστώς ΠΚΥ. Οι 

περισσότεροι από τους πελάτες αυτούς εντάχθηκαν αυτόµατα µε τη λήξη της 3-µηνης 

περιόδου ένταξής τους στην υπηρεσία ΠΤΚ, η οποία είχε ενεργοποιηθεί µετά την έξοδο από 

την αγορά τεσσάρων προµηθευτών το 2012. Στη συνέχεια, και από την ανάθεση της 

υπηρεσίας αυτής στην ∆ΕΗ, το Μάρτιο του 2013, έχουν ενταχθεί συνολικά, µέχρι τέλους 

του έτους 2014, περίπου 4.300 παροχές, λόγω παύσης εκπροσώπησης πελατών από τον 

προµηθευτή τους, κυρίως λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ταυτόχρονα, δεδοµένων 
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των αυξηµένων χρεώσεων για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, έχει αποσυρθεί από 

αυτήν συνολικά σηµαντικός αριθµός παροχών (περίπου 10.300). 

Κατόπιν εξέτασης σχετικού αιτήµατος της ∆ΕΗ Α.Ε., η ΡΑΕ, µε τις Αποφάσεις της 673 και 

674/2014, ενέκρινε τα τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε. ως Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα, για το 

δεύτερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αρχικές 

Αποφάσεις ΡΑΕ 114 και 115/2013 (ΦΕΚ Β’ 682/22.03.2013). Και στις δύο περιπτώσεις, η 

ΡΑΕ αποφάσισε τη διατήρηση των ποσοστών προσαύξησης επί των τιµολογίων προµήθειας 

(ανταγωνιστικών χρεώσεων) της ∆ΕΗ Α.Ε., όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί και 

διαµορφωθεί βάσει των αρχικών αποφάσεων.  

 

2.2.2.2 Έγκριση του ανταλλάγµατος για την κάλυψη των δαπανών παροχής Υπηρεσιών 

Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2012 και 2013 

Ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας καθορίστηκαν το 2007 µε την υπ’ αριθµ. 

Π∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης: α) η παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας στους καταναλωτές των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και των Αποµονωµένων 

Μικροδικτύων µε τιµολόγια ίδια, ανά κατηγορία καταναλωτή, µε αυτές του 

∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, και β) η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο 

στους πολύτεκνους καταναλωτές. Περαιτέρω, µε την υπ’ αριθµ.∆5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας εντάχθηκε και το 

Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ), ενώ µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 και το 

Τιµολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης. 

Οι προµηθευτές που παρέχουν τις ως άνω υπηρεσίες πρέπει να αποζηµιώνονται πλήρως γι’ 

αυτό, ενώ τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα συνυπολογίζεται στον καθορισµό χρεώσεων ΥΚΩ 

επόµενων ετών. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ετήσιου ανταλλάγµατος που οφείλεται 

στους προµηθευτές για την παροχή των ΥΚΩ, καθώς και οι αριθµητικές τιµές των ετήσιων 

ανταλλαγµάτων, καθορίζονται από τη ΡΑΕ (άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 4001/2011). 

Τον Ιούνιο του 2014 µε την έκδοση της υπ’ αριθµ. 356/2014 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 

1873/10.07.2014), η ΡΑΕ προχώρησε στον προσδιορισµό και την έγκριση του ετήσιου 

ανταλλάγµατος για την κάλυψη των δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα 

έτη 2012 και 2013, προς τους προµηθευτές που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα:  

α. Για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ∆Ν) µε 

τιµολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, µε αυτές του ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος, µέσα στο 2014, η ΡΑΕ εκπόνησε µεθοδολογία προσδιορισµού του 

ανταλλάγµατος για την παροχή των ΥΚΩ στα Μ∆Ν και, βάσει αυτής, υπολόγισε το ύψος 

του ανταλλάγµατος που οφείλεται στη ∆ΕΗ Α.Ε., ως µοναδικό προµηθευτή στα Μ∆Ν, 
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για τα έτη 2012 και 2013, σε 783.974.664,64€ και 771.200.755,56€, αντίστοιχα, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 3.3.3.1. 

β. Για τον προσδιορισµό του ετήσιου ανταλλάγµατος παροχής του Τιµολογίου 

Πολυτέκνων, η ΡΑΕ έλαβε υπ’ όψη τα απολογιστικά στοιχεία που της παρείχε η ∆ΕΗ 

Α.Ε., και προσδιόρισε το προς ανάκτηση ποσό στα επίπεδα των € 11,48 εκ. για το έτος 

2012 και € 10,90 εκ. για το έτος 2013. 

γ. Ως προς τον προσδιορισµό του ετήσιου ανταλλάγµατος παροχής από τους 

προµηθευτές του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (ΚΟΤ), η ΡΑΕ έλαβε υπ’ όψη της τα 

απολογιστικά στοιχεία των προµηθευτών που παρείχαν ΚΟΤ το 2012 και το 2013 και, 

επί τη βάσει της υφιστάµενης µεθοδολογίας, των χρεώσεων που ίσχυαν καθώς και της 

τιµής αναφοράς για το ανταγωνιστικό σκέλος των τιµολογίων προµήθειας για την 

οικιακή χρήση, όπως τα ανωτέρω ίσχυαν για το 2012 και 2013, προσδιόρισε το 

απολογιστικό ετήσιο αντάλλαγµα που οφείλεται ανά προµηθευτή για τα έτη 2012-2013 

ως εξής: 
 

Έτος Εταιρεία Αντάλλαγµα ΚΟΤ (€) 

∆ΕΗ Α.Ε. 15.092.094 
2012 

WATT & VOLT Α.Ε. 709 

∆ΕΗ Α.Ε. 33.633.251 

WATT & VOLT Α.Ε. 1.905 2013 

ELPEDISON A.E. 1.493 

Πίνακας 2.10 Ανταλλάγµατα, ανά προµηθευτή, για την παροχή KOT κατά τα έτη 2012-2013 

 

δ. Πέραν των ως άνω, ειδικά για το 2012, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν. 

4001/2011, ορίστηκε ότι, από την έκδοση του εν λόγω νόµου και µέχρι την επιλογή µέσω 

διαγωνισµού του προµηθευτή ή των προµηθευτών που θα παρέχουν υπηρεσίες ΠΤΚ και 

ΠΚΥ (βλ. προηγούµενη ενότητα), η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, µε  

τιµολόγια ίδια µε τις αντίστοιχες κατηγορίες πελατών. Το ενδεχόµενο κόστος της από 

την παροχή των υπηρεσιών αυτών, υπολογιζόµενο από τη ΡΑΕ, καλύπτεται από τις 

χρεώσεις ΥΚΩ.  

Σύµφωνα µε τις από 24.01.2012 και 30.05.2012 ανακοινώσεις της ΡΑΕ, στις 25.01.2012 

και εκ νέου στις 29.05.2012 και στις 30.05.2012, η ∆ΕΗ Α.Ε. ενεργοποιήθηκε ως 

Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ∆ΕΗ Α.Ε., 

προέκυψε οφειλόµενο αντάλλαγµα για τη χρονική περίοδο παροχής της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας. 

Η ΡΑΕ βάσει των απολογιστικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και τις 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., και επί τη βάσει της υφιστάµενης µεθοδολογίας 
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προσδιορισµού του προβλεπόµενου ανταλλάγµατος για την παροχή υπηρεσιών 

Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ενέκρινε (Απόφαση ΡΑΕ 357/2014, ΦΕΚ 

Β’ 1873/10.07.2014) αντάλλαγµα ύψους  € 33.164.433 στη ∆ΕΗ Α.Ε. για την παροχή 

των υπηρεσιών αυτών κατά την περίοδο από 25.01.2012 έως και 30.04.2013, καθώς η 

συγκεκριµένη υπηρεσία, όπως και η Καθολική Υπηρεσία, αποτελεί Υπηρεσία Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Στην 

ίδια απόφαση αποσαφηνίστηκε ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν δικαιούται πρόσθετου 

ανταλλάγµατος για την παροχή υπηρεσιών ΠΤΚ κατά την ίδια περίοδο, πέραν του 

ανωτέρω υπολογισθέντος, στη βάση οποιωνδήποτε επιπλέον περιοδικών ή οριστικών 

εκκαθαρίσεων. 

Βάσει των ανωτέρω, το συνολικό απαιτούµενο αντάλλαγµα για την κάλυψη των δαπανών 

παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα έτη 2012 και 2013, προς τους προµηθευτές 

που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, όπως προσδιορίστηκε µε τις υπ’ αριθµ. 356/2014 και 

357/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ, αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.11. 

 

 2012 2013 

Ετήσιο Αντάλλαγµα Μ∆Ν 783.974.665 771.200.756 

Ετήσιο Αντάλλαγµα Πολυτέκνων 11.480.000 10.900.000 

Ετήσιο Αντάλλαγµα ΚΟΤ 15.092.803 33.636.648 

Ειδικό Ετήσιο Αντάλλαγµα ΠΤΚ και ΠΚΥ  33.164.433  

Συνολικό απαιτούµενο αντάλλαγµα  843.711.901 815.737.404 

Πίνακας 2.11 Απαιτούµενο αντάλλαγµα από χρεώσεις ΥΚΩ για τα έτη 2012 και 2013 

2  

2.2.2.3 Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ 

Το ∆εκέµβριο του 2014, ήταν σε ισχύ είκοσι έξι (26) άδειες προµήθειας και πενήντα (50) 

άδειες εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.   

Κατά τη διάρκεια του 2014:  

• Εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ τρεις (3) αποφάσεις χορήγησης αδειών προµήθειας, τρεις (3) 

αποφάσεις χορήγησης αδειών εµπορίας, τρεις (3) αποφάσεις τροποποίησης αδειών 

προµήθειας. µία (1) απόφαση ανανέωσης άδειας προµήθειας, µία (1) απόφαση 

ανάκλησης άδειας προµήθειας, λόγω µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 

4001/2011, καθώς και δύο (2) αποφάσεις τροποποίησης αδειών εµπορίας. 

• Κατατέθηκαν στη ΡΑΕ έξι (6) νέες αιτήσεις χορήγησης αδειών εµπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας, τρεις (3) εκ των οποίων χορηγήθηκαν στις αρχές του 2015, ενώ τρεις (3) 

ακόµη εκκρεµούν προς αξιολόγηση και τελική -απόφαση. 
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• Κατατέθηκαν στη ΡΑΕ τέσσερις (4) αιτήσεις τροποποίησης υφιστάµενων αδειών 

προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, µία (1) εκ των οποίων τροποποιήθηκε στις αρχές του 

2015, ενώ τρεις (3) ακόµη εκκρεµούν προς αξιολόγηση και τελική απόφαση.  

• Τέλος, κατατέθηκε στη ΡΑΕ µία (1) αίτηση τροποποίησης άδειας εµπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Οι σχετικοί Πίνακες µε τις εν ισχύ άδειες προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, 

στο τέλος του 2014, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1.  

 

2.2.2.4 ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή 

Φορτίου  

Με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του «Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου» (εφεξής το «Εγχειρίδιο»), όπως ισχύει µε 

την Απόφαση ΡΑΕ 182/2013 (ΦΕΚ Β'1463/17.06.2013), προβλέπονται, µεταξύ άλλων, ο 

σκοπός, ο τύπος και το περιεχόµενο των ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και 

των ∆ηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, καθώς και η διαδικασία 

υποβολής τους στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 10 παρ. 3 

του Εγχειριδίου, ορίζεται ότι: «Ο τύπος των ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 

και των ∆ηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ 

κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου». 

Συνεπεία των ανωτέρω, η ΡΑΕ, µε τις υπ’ αριθ. 1/2014 και 593/2014 Αποφάσεις της, 

κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων των αρµόδιων ∆ιαχειριστών, ενέκρινε τις ∆ηλώσεις 

Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου του 

∆ιαχειριστή του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε. και του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (πλατφόρµα ΘΑΛΗΣ), αντίστοιχα. 
 

2.2.2.5 Αποφάσεις σχετικά µε Κανόνες Λογιστικού ∆ιαχωρισµού  

Βάσει των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 4001/2011, και σε συµµόρφωση µε την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ για τις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, η ΡΑΕ: 

• Με την υπ’ αριθµ. 266/2014 Απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση των κανόνων 

λογιστικού διαχωρισµού της εταιρείας ∆ΕΗ Α.Ε., προκειµένου να ενσωµατώσει 

αναγκαίες αλλαγές στην παρουσίαση των λογιστικά διαχωρισµένων καταστάσεών 

της. Οι κυριότερες εξ αυτών των αλλαγών αφορούσαν: α) στον τρόπο αποτύπωσης 

συναλλαγών µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε. και των ∆ιαχειριστών ΕΣΜΗΕ και Ε∆∆ΗΕ, β) στην 

παροχή πρόσθετης και πληρέστερης πληροφόρησης για ορισµένους σηµαντικούς 

λογαριασµούς, και γ) στη διακριτή απεικόνιση των εσόδων από ΥΚΩ.   
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• Με την υπ’ αριθµ. 43/2014 Απόφασή της, ενέκρινε τους κανόνες λογιστικού 

διαχωρισµού της εταιρείας Protergia Θερµοηλεκτρική Άγιος Νικόλαος A.E., βάσει των 

οποίων η εταιρεία θα συντάξει λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις για το έτος 2014, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 4001/2011. 

 

2.2.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες της ΡΑΕ 

2.2.3.1 Παρακολούθηση των τιµολογίων προµήθειας σε τελικούς καταναλωτές 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την προστασία των 

καταναλωτών ενέργειας, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς 

ενέργειας σε όλους τους τοµείς της (άρθρα 22 & 49 του ν. 4001/2011), και σε συνέχεια της 

θέσης σε εφαρµογή του νέου Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, προέβη τον 

Ιούλιο του 2014 στην εκτίµηση και δηµοσιοποίηση του τετραµηνιαίου λογαριασµού 

οικιακών και µικρών εµπορικών/βιοτεχνικών πελατών ΧΤ, βάσει των τιµολογίων όλων των 

ενεργών εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνταν στην 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το εν λόγω χρονικό διάστηµα.  

Πέραν της ανάρτησης των εκτιµήσεών της για τους εν θέµατι λογαριασµούς των ενεργών 

προµηθευτών, η ΡΑΕ προχώρησε και σε εκτενή ανακοίνωση, στις 23.07.2014, µε χρήσιµες 

πληροφορίες και οδηγίες προς τους καταναλωτές. Στην ανακοίνωση αυτή, η ΡΑΕ 

προέτρεπε τους καταναλωτές να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα κάθε προµηθευτή 

προκειµένου να ενηµερώνονται για τους ισχύοντες όρους προµήθειας, για τυχόν ρήτρες οι 

οποίες περιλαµβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προµήθειας, καθώς και για τις επί µέρους 

εκπτωτικές πολιτικές που δύναται να προσφέρουν οι προµηθευτές (π.χ. έκπτωση παγίου, 

έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης), 

προκειµένου να σχηµατίζουν µία πλήρη εικόνα επί των προσφερόµενων τιµολογίων. 

Επίσης, εφιστούσε την προσοχή των καταναλωτών ειδικά για τις περιπτώσεις όπου οι 

προσφερόµενοι όροι προµήθειας περιλαµβάνουν ή δύναται να περιλαµβάνουν ρήτρες 

αναπροσαρµογής χρεώσεων προµήθειας, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων που 

αποτυπώνονται µε σαφήνεια στους τιµοκαταλόγους των εταιρειών, και, κατά συνέπεια, 

απαιτείται προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωσή των καταναλωτών 

σχετικά µε τους όρους αυτούς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να επιδράσουν στους 

λογαριασµούς κατανάλωσής τους (περιπτώσεις ρητρών, όπως π.χ., Ρήτρα Αναπροσαρµογής 

Οριακής Τιµής Συστήµατος - ΟΤΣ, Ρήτρα Αναπροσαρµογής Λογαριασµών Προσαυξήσεων 

2 και 3 - ΛΠ-2 και ΛΠ-3), Ρήτρα Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος – Μ∆ΕΙ, 

κ.α.). 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, προχώρησε στην επικαιροποίηση των 

εκτιµήσεών της, κατόπιν παρακολούθησης των κατά περίπτωση αλλαγών των τιµολογίων 
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ΧΤ των προµηθευτών. Εντός του 2014, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες αλλαγές επί των 

τιµολογίων ΧΤ των ενεργών προµηθευτών: 

� VOLTERRA A.E – Αλλαγή στα εµπορικά τιµολόγια ΧΤ στις 20.03.2014, 

� ΕLPEDISON A.E. – Αλλαγή στα οικιακά τιµολόγια στις 28.06.2014, 

� ∆ΕΗ Α.Ε. – Αλλαγή στα οικιακά και εµπορικά τιµολόγια ΧΤ στις 25.07.2014, 

� ΕLPEDISON A.E. – Αλλαγή στα εµπορικά τιµολόγια ΧΤ την 01.08.2014, 

� WATT & VOLT A.E. – Αλλαγή στα οικιακά τιµολόγια την 01.10.2014, 

� PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. – Αλλαγή στα 

οικιακά και εµπορικά τιµολόγια ΧΤ την 01.10.2014. 

 

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, το Νοέµβριο του 

2014, στο σύνολο των ενεργών κατόχων αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

προκειµένου αυτοί να υποβάλουν στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία που σχετίζονται µε τη 

δραστηριότητά τους στην προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος το 2013 και το 2014.   

Στόχος της ΡΑΕ ήταν και είναι ο ενδελεχής έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας των 

προµηθευτών, καθώς και των διατάξεων του νέου 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. 

Τα αναλυτικά στοιχεία που κλήθηκαν να υποβάλουν οι προµηθευτές στη ΡΑΕ 

περιλαµβάνουν: 

1. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2013, µε τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών 

ελεγκτών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου (εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση βάσει 

του κ.ν.2190/1920).  

2. Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία για το 2013 (και για το 2012, σε περίπτωση που υπάρχει 

τροποποίηση σχετικά µε τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί), για τον όγκο των πωλήσεων 

ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh και την αξία αυτών (σε €), και διακριτή αναγραφή κάθε 

επιµέρους χρέωσης του ανταγωνιστικού και του ρυθµιζόµενου σκέλους, καθώς και το 
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αποτέλεσµα εφαρµογής τυχόν ρητρών αναπροσαρµογής τιµών (π.χ. βάσει ΟΤΣ), ανά 

κατηγορία πελατών, και κατ’ ελάχιστον κατανεµηµένα στις παρακάτω κατηγορίες (η 

περαιτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να είναι αντίστοιχη των κατηγοριών όπως 

διακρίνονται στους τιµοκαταλόγους των προµηθευτών - ενδεικτικά, διάκριση µεταξύ 

βιοµηχανικής και γενικής εµπορικής χρήσης): 

• Υψηλή Τάση (ΥΤ) 

• Μέση Τάση (ΜΤ) / επαγγελµατική χρήση 

• Χαµηλή Τάση (ΧΤ) / επαγγελµατική χρήση 

• Οικιακή χρήση 

• Ευάλωτοι Πελάτες (ΚΟΤ, Πολύτεκνοι, Λοιποί)  

Το απολογιστικά αυτά στοιχεία πωλήσεων για κάθε µήνα θα πρέπει να αφορούν το 

σύνολο των τιµολογίων που εκδόθηκαν στην επωνυµία κάθε προµηθευτή από τους 

αντίστοιχους ∆ιαχειριστές και διακριτά τις συνολικές τιµολογήσεις για την αγορά 

ενέργειας από τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, τους λογαριασµούς 

προσαυξήσεων, τη Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (ΧΧΣ), τη Χρέωση Χρήσης ∆ικτύου 

(ΧΧ∆), τη χρέωση για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το ΕΤΜΕΑΡ. Θα πρέπει 

να συµπεριλαµβάνονται και στοιχεία σχετικά µε την κοστολογική βάση των τιµολογίων 

για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις κατά το 2013, ιδίως στοιχεία σχετικά µε τις εισαγωγές 

από τρίτες χώρες και σε τι ποσοστό αυτές καλύπτουν την προβλεπόµενη κατανάλωση 

των πελατών του Προµηθευτή. 

3. Στοιχεία για το 2013 (και για το 2012 σε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση σχετικά 

µε τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί), κατά προτίµηση µε µηνιαία ή τριµηνιαία ανάλυση, 

σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητας της προµήθειας, και ειδικότερα: 

α. Συνολικός αριθµός πελατών ανά κατηγορία (συµπεριλαµβανοµένων των 

κατηγοριών των Ευάλωτων Πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 4001/2011). 

β. Αριθµός νέων πελατών ανά κατηγορία (διακριτά για πελάτες που προέρχονται από 

άλλο προµηθευτή ή από νέες συνδέσεις). 

γ. Αριθµός πελατών που ανανεώνουν τη σύµβασή τους ανά κατηγορία. 

δ. Συνολικές πωλήσεις σε πελάτες ανά κατηγορία (ενέργεια-MWh-και αξία (€), µε 

διακριτή ανάλυση ανταγωνιστικών και ρυθµιζόµενων χρεώσεων.  

ε. Πωλήσεις σε νέους πελάτες ανά κατηγορία, µε διάκριση πελατών που προέρχονται 

από άλλο προµηθευτή και πελατών από νέες συνδέσεις, (ενέργεια-MWh-και αξία 

(€), µε διακριτή ανάλυση ανταγωνιστικών και ρυθµιζόµενων χρεώσεων), στο 

βαθµό που είναι εφικτή η ανάλυση. 
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στ. Πωλήσεις σε πελάτες που ανανεώνουν τη σύµβασή τους ανά κατηγορία (ενέργεια-

MWh-και αξία (€), µε διακριτή ανάλυση ανταγωνιστικών και ρυθµιζόµενων 

χρεώσεων), στο βαθµό που είναι εφικτή η ανάλυση. 

ζ.  Αριθµός συνολικών αιτήσεων για προσφορά προµήθειας ανά κατηγορία πελατών, 

αριθµός αιτήσεων που κατέληξαν στη σύναψη σύµβασης, αριθµός αιτήσεων που 

απορρίφθηκαν, καθώς και η σχετική αιτιολόγηση. 

η.  Καταγραφή των περιπτώσεων που υπήρξε αδυναµία ολοκλήρωσης της αλλαγής 

προµηθευτή και αιτία. 

θ.  Αναφορά σε καθυστερήσεις στη διαδικασία αλλαγής προµηθευτή, στην οποία θα 

αναφέρεται το πλήθος των καθυστερηµένων αλλαγών (ιδίως πέραν των τριών (3) 

εβδοµάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 4001/2011). 

ι. Καταγραφή του πλήθους των παραπόνων πελατών, τα οποία έχουν υποβληθεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο (επιστολή, e-mail, τηλεφώνηµα), ανά κατηγορία παραπόνων, 

κατηγορία πελατών και τρόπο υποβολής. 

ια.  Αριθµός εντολών παύσης εκπροσώπησης, απενεργοποίησης παροχής, και 

επανενεργοποίησης παροχής και αριθµός εντολών που τελικά πραγµατοποιήθηκαν, 

µε ειδική αναφορά στην αιτία παύσης/ απενεργοποίησης (π.χ. αποχώρηση από 

εγκατάσταση, ληξιπρόθεσµες οφειλές, αλλαγή προµηθευτή, λήξη σύµβασης, άλλος 

λόγος). 

4. Σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προµήθειας στον καταναλωτή 

πριν από τη σύναψη της Σύµβασης, καθώς και αντίγραφα των τυποποιηµένων εντύπων, 

όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 12 και 27 του Κώδικα Προµήθειας, 

εφόσον αυτά τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα του προµηθευτή.  

5. Ενδεικτικά αντίγραφα αποσταλµένων λογαριασµών κατανάλωσης για όλες τις 

κατηγορίες πελατών που διαθέτει ο κάθε προµηθευτής βάσει των τιµολογίων που 

προσφέρει (µε απόκρυψη/διαγραφή των στοιχείων των πελατών για λόγους διατήρησης 

εµπιστευτικότητας προσωπικών δεδοµένων). Οι προµηθευτές κλήθηκαν να υποβάλουν 

τουλάχιστον έναν εκκαθαριστικό και έναν έναντι λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, για όλες τις κατηγορίες πελατών µε µη ωριαίους µετρητές φορτίου, καθώς 

και έναν λογαριασµό κατανάλωσης για τις κατηγορίες πελατών µε ωριαίους µετρητές 

φορτίου. Επίσης κλήθηκαν να υποβάλουν υποδείγµατα λογαριασµών όπου εφαρµόζεται 

τυχόν ρήτρα (π.χ. ρήτρα ΟΤΣ). 

6. Τεκµηρίωση συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις του Άρθρου 13, παράγραφος 2, και του 

άρθρου 37 παρ. 7 του Κώδικα Προµήθειας. 

7. Αναλυτική περιγραφή των µεθόδων πληρωµής, της συχνότητας έκδοσης λογαριασµών 

και των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής που προσφέρονται στους πελάτες, 
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συµπεριλαµβανοµένης ειδικής αναφοράς - περιγραφής της διαθέσιµης από κάθε 

προµηθευτή δυνατότητας ατελούς εξόφλησης λογαριασµών στους πελάτες τους (βλ. 

πρόβλεψη στο Άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κώδικα Προµήθειας), σε περίπτωση που οι 

εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα του προµηθευτή ή σε 

κάποιο από τα άλλα υποβληθέντα στοιχεία.  

8. Ανάλυση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των πελατών των εταιρειών, βάσει κατηγορίας 

πελατών και επιπέδου τάσης σύνδεσης. ∆ιαχωρισµός των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

βάσει των οριζόµενων στην παρ. 6, του αρθρ. 39 του Κώδικα Προµήθειας (οφειλές από 

λογαριασµούς οι οποίοι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµοι, οφειλές από λογαριασµούς µε 

ενσωµατωµένη ειδοποίηση προηγούµενης ληξιπρόθεσµης οφειλής, οφειλές για τις 

οποίες ο προµηθευτής έχει υποβάλει εντολή απενεργοποίησης µετρητή φορτίου στο 

∆Ε∆∆ΗΕ), καθώς και βάσει ενεργειών είσπραξης για τις περιπτώσεις πελατών στους 

οποίους έχει υλοποιηθεί η εντολή απενεργοποίησης (οφειλές για τις οποίες έχουν 

εκκινήσει διαδικασίες νοµικής διεκδίκησης, επίδικες οφειλές, οφειλές ανεπίδεκτες 

είσπραξης). Περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούν οι εταιρείες για την είσπραξη 

των απαιτήσεών τους από πελάτες, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν για 

την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών πελατών. 

9. Τέλος, προκειµένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 134 του ν. 

4001/2011 για την άσκηση της δραστηριότητας της προµήθειας, οι προµηθευτές 

κλήθηκαν να καταθέσουν επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε:  

• Την εν ισχύ οργανωτική και διοικητική δοµή της εταιρείας, την εκπροσώπηση και το 

∆Σ της εταιρείας. 

• Το πιο πρόσφατο κωδικοποιηµένο Καταστατικό της εταιρείας, επικυρωµένο από 

αρµόδια αρχή. 

• Το υφιστάµενο (ολοσχερώς καταβεβληµένο) µετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο 

(δηµοσιευµένο ΦΕΚ ή βεβαίωση από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή).  

• Τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας µέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και τον 

αριθµό - ποσοστό των µετοχών που κατέχει έκαστος εξ αυτών. 

∆εδοµένου ότι η ενηµέρωση της ΡΑΕ αποτελεί πάγια υποχρέωση των προµηθευτών, 

κλήθηκαν να κοινοποιούν στη ΡΑΕ, άλλως να ενηµερώνουν για τη δηµοσίευσή της, την 

έκθεση του Άρθρου 13, παράγραφος 1 του Κώδικα Προµήθειας σε ετήσια βάση και εντός 

της σχετικής προθεσµίας.  

Η ΡΑΕ επεξεργάζεται διαρκώς το σύνολο των υποβαλλόµενων στοιχείων, προκειµένου να 

διαπιστώνεται ο βαθµός διαφάνειας, σαφήνειας και πληρότητας της πληροφόρησης των 

καταναλωτών, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας εναρµόνισης των πρακτικών των 
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προµηθευτών στις απαιτήσεις του νέου Κώδικα Προµήθειας που δηµοσιεύθηκε στις 

09.04.2013. 

Με τη θέση σε ισχύ του νέου – τότε – Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΡΑΕ 

ανέλαβε την πρωτοβουλία του ελέγχου και της επικοινωνίας µε όλους τους 

δραστηριοποιούµενους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου αυτοί να προβούν 

στις απαραίτητες αλλαγές και προσαρµογές στις συµβάσεις, τους γενικούς όρους και το 

λοιπό υλικό τους, σε σχέση µε τις επιταγές του Κώδικα Προµήθειας. Η διαδικασία αυτή 

συνεχίστηκε και κορυφώθηκε εντός του 2014, χρονική περίοδο κατά την οποία η ΡΑΕ 

απέστειλε αναλυτικότατες επιστολές, µε παρατηρήσεις επί των Αιτήσεων, των Γενικών 

Όρων, της Πρότυπης Σύµβασης Προµήθειας και των λοιπών στοιχείων δραστηριότητας 

προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε εταιρεία-προµηθευτή ξεχωριστά. Μεταξύ 

άλλων, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν προς τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 

αφορούσαν το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβατικών κειµένων κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 15-18 του Κώδικα Προµήθειας, τη σύναψη/τη διάρκεια/ έναρξης ισχύος, τις 

προϋποθέσεις τροποποίησης και καταγγελίας της σύµβασης προµήθειας, την περιγραφή, 

τον υπολογισµό και τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής των χρεώσεων προµήθειας, 

ρυθµιζόµενων και λοιπών χρεώσεων τρίτων, τον υπολογισµό έναντι και εκκαθαριστικών 

λογαριασµών κατανάλωσης και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτών. 

Οι προµηθευτές ανταποκρίθηκαν, ενσωµατώνοντας πρώτα σχόλια και παρατηρήσεις της 

Αρχής στα συµβατικά κείµενα αυτών. Η διαδικασία συνεχίζεται και το 2015, µε στόχο την 

πλήρη εναρµόνισή τους µε τις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας. 
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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) ιδιοκτησίας της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από: α) τις 

γραµµές υψηλής τάσης, β) τις διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και γ) το σύνολο των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και 

αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή (κυρίως 150 kV) και υπερ-υψηλή 

(κυρίως 400 kV) τάση από σταθµούς παραγωγής προς υποσταθµούς µεταφοράς, µεταξύ 

υποσταθµών µεταφοράς και προς ή από οποιαδήποτε διεθνή διασύνδεση της χώρας. Στο 

ΕΣΜΗΕ εντάσσονται επίσης τα έργα διασύνδεσης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε 

αυτό (υποβρύχιες διασυνδέσεις HVAC ή HVDC). ∆εν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν 

ενταχθεί στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, καθώς και τα δίκτυα υψηλής τάσης των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τα οποία εντάσσονται εκ του νόµου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Με 

βάση τα στοιχεία του 2014, το ΕΣΜΗΕ αποτελείται από 16.698 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, το 2012 συστάθηκε και 

λειτούργησε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 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). Ο Α∆ΜΗΕ έχει πιστοποιηθεί 

από τη ΡΑΕ ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής (κατά το «µοντέλο ΙΤΟ» της Οδηγίας 

2009/72/ΕΚ). 

ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Κ ε φ ά λ α ι ο  

 

 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 81 

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). 

Με βάση τα προβλεπόµενα στο 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 αρχές  του  2012  και  η  πρώτη  µέρα  επίσηµης  λειτουργίας  της  

∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε.  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 εξασφαλίζει 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. 

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., πέραν της διαχείρισης του δικτύου των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (ως τµήµατος του Ε∆∆ΗΕ), είναι επίσης υπεύθυνη για τη 

∆ιαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, και ιδίως των 

σταθµών παραγωγής αυτών. 

Τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τα στοιχεία των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων 9µήνου 2014 και την Απόφαση ΡΑΕ 196/2014 

είναι: 

- Έσοδα από τέλη χρήσης δικτύου διανοµής: 562,1 εκ. € 

- Καθαρά Κέρδη προ φόρων: 18,2 εκ. € 

- Επενδύσεις ∆ικτύου: 153 εκ. € 

- Εγκεκριµένο Ετήσιο Κόστος του Ε∆∆ΗΕ (συνολικά, για Κύριο και ∆ιαχειριστή): 799,4 

εκ. € 

- Εγκεκριµένο Απαιτούµενο Έσοδο του Ε∆∆ΗΕ (συνολικά, για Κύριο και ∆ιαχειριστή): 

754,3 εκ. €. 
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3.1.1.3 ∆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 

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. 

 

3.1.1.4 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. Μέχρι σήµερα, δεν έχει 

υποβληθεί αίτηµα για αδειοδότηση κάποιου Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής. Η Αρχή, ωστόσο, 

επεξεργάζεται τις βασικές αρχές ενός ειδικότερου πλαισίου σχετικά µε την αδειοδότηση 
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τέτοιων δικτύων, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης ενός δικτύου στην έννοια των 

κλειστών δικτύων διανοµής, καθώς και τον τρόπο ένταξης στην έννοια αυτή υφιστάµενων 

δικτύων ειδικού καθεστώτος, τα οποία προς το παρόν λειτουργούν βάσει της σχετικής 

απόφασης υπ’ αρ. 5/1974 της ∆ΕΗ Α.Ε. Μέσα στο 2015 αναµένεται η θέση σε δηµόσια 

διαβούλευση των βασικών αυτών αρχών, µε σκοπό την οριστικοποίηση του ειδικότερου 

αυτού πλαισίου, προς περαιτέρω υποβοήθηση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών που 

επιθυµούν να χαρακτηρίσουν ένα τοπικά περιορισµένο δίκτυο ως κλειστό δίκτυο διανοµής.  

 

3.1.2 Εξελίξεις του τοµέα κατά το 2014 

3.1.2.1 Απαιτούµενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύων  

Αναφορικά µε τις µη ανταγωνιστικές δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα, η ΡΑΕ έχει 

ως βασική κατά νόµο αρµοδιότητα την εφαρµογή ρυθµιστικών µέτρων, ούτως ώστε να 

διασφαλίζονται αφ’ ενός η πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα ∆ίκτυα, 

προκειµένου να προάγεται µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο η παροχή ενεργειακών 

προϊόντων και υπηρεσιών, η εν γένει ανάπτυξη της εγχώριας 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.  

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κάθε φορά µεθοδολογία, ο υπολογισµός των χρεώσεων που 

πρέπει να πληρώνουν κατ’ έτος οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση των 

δικτύων (Σύστηµα Μεταφοράς και ∆ίκτυο ∆ιανοµής), προκειµένου να επιτυγχάνονται οι 

παραπάνω στόχοι, περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

i. Καθορισµό αναλυτικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση του εύλογου Επιτρεπόµενου 

Εσόδου 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 Επιτρεπόµενου Εσόδου, λαµβάνονται υπ’ όψη οι προϋπολογιζόµενες 

ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων, καθώς και η 

απόδοση επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ). Το Απαιτούµενο Έσοδο 

του ∆ιαχειριστή προϋπολογίζεται για το επόµενο έτος βάσει: α) του Επιτρεπόµενου 

Εσόδου για το έτος αυτό  β) των υποανακτήσεων ή υπερανακτήσεων των εσόδων από 

προµηθευτές κατά τα προηγούµενα έτη, γ) των εκκαθαρίσεων λόγω αποκλίσεων σε 

επενδύσεις ή /και λειτουργικές δαπάνες προηγούµενων ετών και δ) εσόδων από λοιπές 

δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή. 

ii. Προσδιορισµό του κόστους δικτύου και του Απαιτούµενου Εσόδου για το συγκεκριµένο 

έτος. 
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iii. Επιµερισµό, µε κατά το δυνατόν δίκαιο και εύλογο τρόπο, του απαιτούµενου ως άνω 

εσόδου µεταξύ όλων των κατηγοριών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο προϋπολογισµός του Απαιτούµενου Εσόδου και οι µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης 

εγκρίνονται από τη ΡΑΕ (άρθρο 140 του ν. 4001/2011), βάσει προϋπολογιστικής έκθεσης 

που συντάσσουν οι ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και Ε∆∆ΗΕ για την επόµενη Ρυθµιστική 

Περίοδο. 

3.1.2.1.i Απαιτούµενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης έτους 2014 - Σύστηµα Μεταφοράς  

Το κόστος του Συστήµατος Μεταφοράς προσδιορίστηκε για το έτος 2014 µε την υπ’ αριθµ. 

195/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που οριζόταν στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος (Κ∆ΕΣΜΗΕ) και την υπ’αριθµ. 840/2012 Απόφαση ΡΑΕ.  Η 

εν λόγω µεθοδολογία τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 340/2014 Απόφαση ΡΑΕ (βλ. 

ενότητα 3.1.2.1.iii).  

Η ΡΑΕ, µε την ανωτέρω απόφασή της, καθόρισε (Πίνακες 3.1 και 3.2): 

i)  Το αποδεκτό Ετήσιο Κόστος ΕΣΜΗΕ για το 2014 σε € 256,8 εκατ., κρίνοντας ως 

εύλογο το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών δαπανών και τις ετήσιες αποσβέσεις που 

αιτήθηκε ο Α∆ΜΗΕ, και εγκρίνοντας ποσοστό κεφαλαιακής απόδοσης (ονοµαστικό, 

προ φόρων) ίσο µε 8,5%. 

ii)  Το Απαιτούµενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ για το 2014 σε € 205,5 εκατ., µε το συνυπολογισµό 

των υποανακτήσεων εσόδων από προµηθευτές προηγούµενων ετών, των εσόδων από τα 

∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα και από τη Συµµετοχή στο Μηχανισµό Αντιστάθµισης ITC, 

των εσόδων από λοιπές, µη ρυθµιζόµενες, δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή ΕΣΜΗΕ, 

καθώς και των εκκαθαρίσεων (µε θετικό ή αρνητικό πρόσηµο) λόγω απόκλισης από τα 

εγκεκριµένα ποσά των επενδύσεων και των λειτουργικών δαπανών προηγούµενων ετών.  

iii)  Τις µοναδιαίες χρεώσεις για το 2014. 

Βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφεται στο άρθρο 276 του Κ∆ΕΣΜΗΕ, το 

Απαιτούµενο Έσοδο επιµερίζεται κατά 100% στο σύνολο των πελατών του ΕΣΜΗΕ, µε 

διάκριση µεταξύ αυτών που είναι συνδεδεµένοι στην Υψηλή Τάση και αυτών οι οποίοι 

είναι συνδεδεµένοι στη Μέση και τη Χαµηλή Tάση, ανάλογα µε την ισχύ χρέωσής τους. 

Η µοναδιαία χρέωση για κάθε πελάτη συνδεδεµένο µε το Σύστηµα (€/MW) είναι η ίδια 

για όλη την επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του Απαιτούµενου Εσόδου του 

Συστήµατος που αναλογεί στην κατηγορία πελατών που ανήκει ο πελάτης αυτός, 

διαιρούµενο µε την υπολογιζόµενη Ισχύ επιµερισµού της κάθε κατηγορίας. 
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Ο περαιτέρω επιµερισµός στους πελάτες Μέσης και Χαµηλής Τάσης ορίζεται βάσει της 

µεθοδολογίας που περιλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος που 

εκδίδεται από τη ΡΑΕ11. Οι βασικές αρχές της µεθοδολογίας είναι οι ακόλουθες: 

• η χρέωση κάθε πελάτη για τη χρήση του Συστήµατος αντανακλά κατά το δυνατό, το 

κόστος που προκαλεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη στο Σύστηµα, 

• ο τρόπος υπολογισµού της µοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης του Συστήµατος είναι κατά 

το δυνατόν απλός και κατανοητός για τους πελάτες και το αποτέλεσµά του ξεκάθαρο 

και επαληθεύσιµο, 

• παρέχονται µέσω των χρεώσεων κίνητρα στους πελάτες να διαχειριστούν τη ζήτησή 

τους και ιδίως τη διακύµανση του φορτίου τους. 

Στο ίδιο Εγχειρίδιο, ορίζονται οι κατηγορίες πελατών ως εξής: 

- 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 

 

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες  81.978 

Ετήσιες αποσβέσεις 56.000 

Κεφαλαιακή απόδοση  118.787 

Ετήσιο Κόστος ΕΣΜΗΕ 256.765 

Απαιτούµενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 205.497 

Πίνακας 3.1 Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο ΕΣΜΗΕ για το έτος 2014 ( χιλ. €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Απόφαση ΡΑΕ 1332/2009, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση ΡΑΕ 2215/2010. 
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Κατηγορία Πελατών Χρέωση Ισχύος 
Χρέωση Ενέργειας 

(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες ΥΤ 24.455 €/MW Ισχύος Χρέωσης/ έτος - 

Πελάτες ΜΤ 
1.279 €/MW Μέγιστης Ζήτησης 

Αιχµής/ µήνα 
- 

ΧΤ – Οικιακοί  
0,16 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 
0,563 

ΧΤ – Οικιακοί ΥΚΩ 

(Πολύτεκνοι και 

δικαιούχοι ΚΟΤ) 

- 0,626 

Λοιποί ΧΤ 
0,52 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 
0,454 

Πίνακας 3.2 Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2014 

 

3.1.2.1.ii Απαιτούµενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης έτους 2014 - ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Αναφορικά µε το Απαιτούµενο Έσοδο για τη δραστηριότητα του ∆ικτύου ∆ιανοµής, και 

µέχρι τη θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ (Κ∆∆), η οποία εκτιµάται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2015 και θα περιλαµβάνει και τη µεθοδολογία ρύθµισης των 

εσόδων και χρεώσεων χρήσης του Ε∆∆ΗΕ, εφαρµόζονται µεταβατικά οι προαναφερθείσες 

διατάξεις του Κ∆ΕΣΜΗΕ που ίσχυσαν και για το Σύστηµα Μεταφοράς για το έτος 2014.  

Για τον καθορισµό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου, οι κατηγορίες πελατών 

ορίζονται σε: 

- Μέσης Τάσης  

- Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί 

- Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού 

Τιµολογίου) 

- Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος12 και µέτρηση αέργου ισχύος 

- Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος, χωρίς µέτρηση αέργου 

ισχύος 

- Λοιποί πελάτες Χαµηλής Τάσης 

Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου περιλαµβάνουν χρέωση ισχύος (€/MW ή 

€/kVA), η οποία υπολογίζεται βάσει της συµφωνηµένης ισχύος13, και χρέωση ενέργειας 

                                                 
12  Μέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος θεωρείται πως έχουν οι πελάτες µε παροχή άνω των 25 kVΑ. 
13  Η συµφωνηµένη ισχύς περιλαµβάνεται στη σύµβαση σύνδεσης. Για τους πελάτες ΧΤ χωρίς συµφωνηµένη 

ισχύ, λαµβάνεται η ισχύς σύνδεσης. 
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(€/kWh). Η χρέωση ενέργειας γίνεται µε βάση τη µετρούµενη ενέργεια, προσαρµοσµένη 

κατά το συντελεστή ισχύος, όπου αυτός υπάρχει. 

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 196/2014 Απόφασή της καθόρισε: α) το αποδεκτό Ετήσιο 

Κόστος και το αντίστοιχο Απαιτούµενο Έσοδο για την εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ως 

∆ιαχειριστή, καθώς και για την εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. ως Κύριο των παγίων του Ε∆∆ΗΕ, και 

β) τις αντίστοιχες Μοναδιαίες Χρεώσεις για το έτος 2014 (Πίνακες 3.3 και 3.4). 

 

 ∆ΕΗ Α.Ε. ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Σύνολο 

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες - 421.020 421.020 

Ετήσιες αποσβέσεις 131.334 6.780 138.114 

Κεφαλαιακή απόδοση  232.382 19.878 252.260 

Μείον µίσθωµα κτιρίων ∆ΕΗ ΑΕ -12.000 - -12.000 

Ετήσιο κόστος 351.716 447.678 799.394 

Απαιτούµενο Ετήσιο Έσοδο 320.027 434.256 754.283 

 Πίνακας 3.3  Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο Ε∆∆ΗΕ για το έτος 2014 

 

Κατηγορία Πελατών 
Χρέωση Ισχύος 

(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) 

Χρέωση Ενέργειας 

(Μοναδιαία 

Μεταβλητή Χρέωση) 

(λεπτά €/kWh) 

Πελάτες Μέσης Τάσης 1.170 €/MW 

Μέγιστης Ζήτησης Αιχµής ανά 
µήνα 

0,30 

Πελάτες Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση 
µέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω 
των 25 kVA), καθώς και µέτρηση 
αέργου ισχύος 

3,85 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής 
ανά έτος 

1,67 

Πελάτες Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση 
µέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω 
των 25 kVA), χωρίς µέτρηση αέργου 
ισχύος 

3,27 €/ kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής 
ανά έτος 

1,90 

Οικιακοί Πελάτες Χαµηλής Τάσης 0,56 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής 
ανά έτος 

2,14 

Πελάτες ΚΟΤ και Τιµολογίου 
Πολυτέκνων 

- 2,37 

Λοιποί Πελάτες Χαµηλής Τάσης 
(παροχή έως και 25 kVA) 

1,50 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής 
ανά έτος 

1,90 

Πίνακας 3.4  Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου για το έτος 2014 
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Υπενθυµίζεται ότι από τις χρεώσεις χρήσης δικτύων απαλλάσσονται οι πελάτες που 

εντάσσονται σε αγροτικά τιµολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των πελατών που 

εντάσσονται στα τιµολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις πελατών χαµηλής τάσης 

µε µετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισµένες για τους µετρητές 

αυτούς ζώνες χαµηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11µµ-7πµ) των 

πελατών χαµηλής τάσης µε ωριαίο µετρητή. 

Οι αποφάσεις για το Απαιτούµενο Έσοδο και τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος και 

∆ικτύου για το 2014 εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ τον Απρίλιο του 2014 (ΦΕΚ;;;), µε έναρξη 

ισχύος από την 1η Ιουνίου 2014, σύµφωνα µε το άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4001/2011. 

 

3.1.2.1.iii Νέα µεθοδολογία υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ 

Εντός του 2014, και βάσει των υπ’ αριθµ. 339/2014 και 340/2014 Αποφάσεών της, η ΡΑΕ 

έθεσε σε εφαρµογή τη νέα µεθοδολογία υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Βασικοί άξονες της νέας µεθοδολογίας είναι:  

α) η µετάβαση σε πολυετή (4 έτη) Ρυθµιστική Περίοδο (εκτός της πρώτης  Ρυθµιστικής 

Περιόδου, 2015-2017, που ορίστηκε στα 3 έτη),  

β) η εκτίµηση των παραµέτρων του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή σε 

πραγµατικούς όρους,  

γ) ο υπολογισµός της επιτρεπόµενης απόδοσης επί των απασχολούµενων κεφαλαίων βάσει 

του Μεσοσταθµικού Κόστους Κεφαλαίου σε πραγµατικούς όρους, προ φόρων (WACCreal), 

και  

δ) η παροχή κινήτρων για την υλοποίηση Έργων Μείζονος Σηµασίας14. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τα έργα µείζονος σηµασίας, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεθοδολογία προβλέπει 

διαφορετικό τρόπο αποπληρωµής των επενδύσεων του ∆ιαχειριστή, σε σχέση µε τα λοιπά 

έργα ανάπτυξης του Συστήµατος, καθώς πρόκειται για µεγάλα έργα διασυνδέσεων 

σηµαντικού προϋπολογισµού (κυρίως διασυνδέσεις νησιών ή µεγάλα έργα διεθνών 

διασυνδέσεων 400 kV), η ολοκλήρωση των οποίων επιφέρει σηµαντική ελάφρυνση των 

καταναλωτών (δαπάνες ΥΚΩ που αποφεύγονται µε τη διασύνδεση νησιών), η οποία, 

ωστόσο, ολοκλήρωση θα πρέπει να αποτελέσει και τη βασική προϋπόθεση για την έναρξη 

της επιβάρυνσης των καταναλωτών για την αποπληρωµή του έργου διασύνδεσης. Με τον 

                                                 
14  Ένα έργο δύναται να χαρακτηριστεί ως Μείζονος Σηµασίας, εάν τεκµηριωµένα προσφέρει σηµαντικό 

κοινωνικοοικονοµικό όφελος σε σχέση µε το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή. Τα Έργα 
Μείζονος Σηµασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια µε την απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση του ∆ΠΑ. 
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τρόπο αυτό αποφεύγεται η παράλληλη χρέωση των καταναλωτών για ΥΚΩ και για την 

αποπληρωµή της διασύνδεσης, η οποία θα σήµαινε σηµαντική αύξηση των χρεώσεων κατά 

τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 

κεφαλαιοποιούνται και αποδίδονται µετά την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης, ενώ 

προβλέπεται και αυξηµένη απόδοση επί των δεσµευµένων κεφαλαίων, λόγω αυτής της 

διαφορετικής µεθόδου αποπληρωµής του έργου. 

 

3.1.2.1.iv Απαιτούµενο Έσοδο Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ικτύου ∆ιανοµής 2015- 
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης 2015 

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 572/2014 Απόφασή της, και σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία 

υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, καθόρισε το Επιτρεπόµενο Έσοδο 

για κάθε έτος της πρώτης Ρυθµιστικής Περιόδου, 2015-2017, καθώς και το Απαιτούµενο 

Έσοδο για το έτος 2015 (βλ. Πίνακας 3.3). Συγκεκριµένα:  

i) Το Επιτρεπόµενο Έσοδο για τα έτη 2015, 2016 και 2017, ορίστηκε αντίστοιχα σε 254,7 

εκατ. €, 250,2 εκατ. € και 260,97 εκατ. €, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία 

από τον Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και εκτιµήσεις της ΡΑΕ βασισµένες στα απολογιστικά στοιχεία 

προηγούµενων ετών. 

ii)  Το Απαιτούµενο Έσοδο (ΑR) για το 2015 ορίστηκε σε 215,1 εκατ. €, µετά το 

συνυπολογισµό των παραµέτρων (Π). 

 

(AR) Επιτρεπόµενο Έσοδο  254.652.674 

(Κ) Κόστος Έργων µε χρηµατοδότηση τρίτων  0 

(Π1)Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)  2.057 

(Π2) Εκκαθάριση αποσβέσεων, απόδοσης και λειτουργικών 

δαπανών προηγούµενων ετών  
0 

(Π3) Έσοδα από ∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα  -24.954.264 

(Π4) Έσοδα συµµετοχής στον Μηχανισµό Αντιστάθµισης 

µεταξύ ∆ιαχειριστών (ΙΤC)  
-592.205 

(Π5) Έσοδα από µη ρυθµιζόµενες δραστηριότητες -14.000.000 

Απαιτούµενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2015 215.108.262 

Πίνακας 3.5. Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο ΕΣΜΗΕ για το έτος 2015 (€) 

 

3.1.2.2 Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής  

Σύµφωνα µε το ν. 4001/2011, η διαχείριση του Ε∆∆ΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από το 
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∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ και θεσπίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από δηµόσια 

διαβούλευση. Με το ν. 4001/2011 θεσµοθετήθηκε η συγκέντρωση του συνόλου των 

αποφασιστικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ σε ένα φορέα, 

διοικητικά και λειτουργικά διαχωρισµένο από τη ∆ΕΗ Α.Ε., το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., παρ’ όλο 

που η κυριότητα του ∆ικτύου παραµένει στη ∆ΕΗ. Με την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας 

του ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, την 01η/05/2012, δηµιουργήθηκαν πλέον οι 

αναγκαίες συνθήκες για να δροµολογηθεί η θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. 

Σε συνέχεια των ενεργειών που έλαβαν χώρα το 2013 (αίτηµα της ΡΑΕ προς το ∆Ε∆∆ΗΕ 

για την προετοιµασία της αναλυτικής εισήγησής του για τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Ε∆∆ΗΕ, υποβολή των πρώτων προτάσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ για το περιεχόµενο του Κώδικα), 

ολοκληρώθηκε από το ∆ιαχειριστή και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ το πλήρες σχέδιο του 

Κώδικα. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, από τον Αύγουστο 

µέχρι και τον Οκτώβριο του 2014. Παράλληλα, η Αρχή ξεκίνησε την επεξεργασία του 

σχεδίου αυτού, σε συνεργασία και συνεχή διαβούλευση µε το ∆ιαχειριστή. Εκτιµάται ότι ο 

Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ θα θεσπισθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2015. 

 

3.1.2.3 Αδειοδότηση των φορέων του ∆ικτύου ∆ιανοµής  

Σύµφωνα µε το ν. 4001/2011, στους αρµόδιους φορείς του Ε∆∆ΗΕ χορηγούνται, µε 

απόφαση της ΡΑΕ, οι ακόλουθες άδειες: 

α)  Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ, η οποία χορηγείται στη ∆ΕΗ 

Α.Ε. ως Κύριο του Ε∆∆ΗΕ. 

β) Άδεια ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η οποία χορηγείται στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

γ)  Άδεια ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, η 

οποία χορηγείται στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

Με τις άδειες αυτές, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

ως άνω 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 είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, ο διαχωρισµός και η 

αµερόληπτη συµπεριφορά του ∆ιαχειριστή, κλπ. 

Σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 126 και 129 του ν. 4001/2011, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηµα για τη χορήγηση της Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και 

της Άδειας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

Προκειµένου να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, η Αρχή ανέθεσε στα 

τέλη του 2013, σε δύο εξωτερικούς συµβούλους, αντίστοιχα έργα παροχής συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για την κατάρτιση των αδειών αυτών, διαχωρίζοντας, ως πρώτο έργο, τις 
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υπηρεσίες που αφορούν τις άδειες για την κυριότητα και διαχείριση του Ε∆∆ΗΕ και, ως 

δεύτερο έργο, αυτές που αφορούν την άδεια διαχείρισης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών. Η χορήγηση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ ολοκληρώθηκε 

το Φεβρουάριο του 2014, µε την έκδοση των Αποφάσεων ΡΑΕ 82/2014 και 83/2014. 

3.1.2.4 Έγκριση συµβάσεων της εταιρείας Α∆ΜΗΕ Α.Ε.  

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4001/2011,προβλέπεται ότι: «Με απόφαση 

της ΡΑΕ εγκρίνεται κάθε οικονοµική και εµπορική συµφωνία µεταξύ των Ανεξάρτητων 

∆ιαχειριστών Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες 

ανήκουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 101». Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 7 του 

άρθρου 101 του ν. 4001/2011: «Η Α∆ΜΗΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις 

εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ∆ΕΗ 

Α.Ε.» καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4001/2011, ρητά ορίζεται ότι:  

«1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΗ ΑΕ και στις συνδεδεµένες µε 

αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, εφόσον: 

 (α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον 

ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια, και 

(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως 

εγκριθεί από τη ΡΑΕ.». 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Α∆ΜΗΕ, εντός του 2014, µε επιστολές του υπέβαλε προς 

έγκριση στηνΡυθµιστική Αρχή Ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 101, παρ. 7 του ν. 

4001/2011, δύο (2) συµβάσεις, και συγκεκριµένα: 

- Την από 12-6-2014 σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ ∆ΕΗ Α.Ε. και Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε 

αριθµό ∆ΜΚΘ-11142251 για το έργο «Έλεγχος Μελετών εξοπλισµού 400kV της αναδόχου 

κοινοπραξίας "ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε." για την Κατασκευή µονάδας V ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης Συνδυασµένου Κύκλου 811MW µε καύσιµο φυσικό αέριο».  

- Την από 27-6-2014 σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ ∆ΕΗ Α.Ε. και Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε 

αριθµό ∆ΜΑΟΡ-5246724 για το έργο «Εκπόνηση οριστικών µελετών παραλλαγών 

υφισταµένων γραµµών µεταφοράς 150kV & 400kV στο χώρο ανάπτυξης των ορυχείων 

Μαυροπηγής και Καρδιάς ΛΚ∆Μ».  

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 524/25.9.2014 Απόφασή της, ενέκρινε τις ως άνω συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς την ∆ΕΗ Α.Ε., µε τον όρο να παρέχει τις 

αναφερόµενες στις ως άνω συµβάσεις υπηρεσίες και σε άλλους χρήστες που τυχόν 

ζητήσουν την παροχή τους, µε τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις. 
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3.1.2.5 Πρόγραµµα συµµόρφωσης ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.  

Σύµφωνα µε το ν. 4001/2011, 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 α) οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της 

διοίκησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., β) τα µέτρα που λαµβάνει η εταιρεία για την αποφυγή των ως 

άνω και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του εν λόγω προγράµµατος από το προσωπικό 

της, και γ) ο τρόπος και τα µέσα για την παρακολούθηση από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης 

της εκτέλεσης του Προγράµµατος Συµµόρφωσης. 

Μέσα στο 2014, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε την εξέταση της εισήγησης του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 

για το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και εξέδωσε τη σχετική απόφασή της (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 

αριθµ. 678/2014). Με την απόφαση αυτή, η ΡΑΕ ενέκρινε το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης 

της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., απορρίπτοντας, ωστόσο, συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία η Αρχή έκρινε 

ότι αποτελούν κατ’ ουσία δράσεις αναγκαίες για τη συµµόρφωση της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προς 

συγκεκριµένες λοιπές υποχρεώσεις της που απορρέουν από το θεσµικό ή κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά της, και ζητώντας την αποσαφήνιση άλλων. 

Παράλληλα, η Αρχή ζήτησε από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. να επικαιροποιήσει το Πρόγραµµα 

Συµµόρφωσης, ιδίως ως προς το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών που εκκρεµούν για την 

ολοκλήρωση του πλήρους διαχωρισµού της εταιρικής της ταυτότητας από τη µητρική 

εταιρεία. 

 

3.1.2.6 ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ περιόδου 2015-2024 

Μετά την έγκριση του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης (∆ΠΑ) περιόδου 2014-2023 η 

οποία έλαβε χώρα µε τις αποφάσεις της ΡΑΕ 560/2013 (ΦΕΚ Β’ 3297) και 77Α/2014 (ΦΕΚ 

Β’ 556), ο Α∆ΜΗΕ, βάσει των διατάξεων του ν.4001/2011 και του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Συστήµατος, υπέβαλε την 30ή Μαΐου 2014 προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας σχέδιο του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2015-2024, το οποίο είχε ήδη θέσει σε 

δηµόσια διαβούλευση. Τα σχόλια που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, 

καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις του Α∆ΜΗΕ, υποβλήθηκαν και αυτά στην Αρχή, µαζί 

µε τα τεύχη του ∆ΠΑ 2015-2024.  

Κατόπιν ενδελεχούς µελέτης του ανωτέρω σχεδίου ∆ΠΑ 2015-2024, τον Ιούλιο του 2014, η 

ΡΑΕ επισήµανε στο ∆ιαχειριστή σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία η Αρχή έκρινε ότι θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη από αυτόν, προκειµένου να επικαιροποιηθεί και να 
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προσαρµοστεί κατάλληλα το ∆ΠΑ 2015-2024. Τα ζητήµατα αυτά αφορούσαν στα 

ακόλουθα: 

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός ∆ιασυνδέσεων Νησιών  

- Όσον αφορά την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου διασύνδεσης της Κρήτης, η 

ΡΑΕ: α) ζήτησε να αποσαφηνιστεί η όδευση της διασύνδεσης και ο τόπος 

εγκατάστασης των τερµατικών σταθµών, β) παρατήρησε «διολίσθηση» του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου κατά περίπου ένα έτος, και ζήτησε 

αιτιολόγηση για τον ετεροχρονισµό που παρατηρείται, καθώς και εκτίµηση των 

επιπτώσεων αυτού, και γ) πρότεινε να αποσαφηνιστεί η συσχέτιση και η τυχόν 

αλληλεξάρτηση του έργου διασύνδεσης της Κρήτης µε το σχέδιο ηλεκτρικής 

διασύνδεσης των χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ (EuroAsia Interconnector). 

- Σχετικά µε το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων, κρίθηκε αναγκαία η υποβολή 

περαιτέρω στοιχείων και αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος για την εξέλιξη της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και την πορεία υλοποίησης του έργου.  

- Όσον αφορά την κοστολόγηση των έργων διασύνδεσης, επισηµάνθηκαν τα 

πλεονεκτήµατα, τόσο οικονοµικά όσο και από πλευράς χρόνου ολοκλήρωσης, της 

κατασκευής των έργων σε λιγότερες φάσεις από τις τρεις που προβλέπονται στο 

σχέδιο ∆ΠΑ 2015-2024. 

2.  Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργων Ανάπτυξης του Συστήµατος  

Πέραν στοχευµένων παρατηρήσεων επί συγκεκριµένων έργων του ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος, κρίθηκαν αναγκαίες διευκρινίσεις, ιδίως σχετικά µε:  

- καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισµένων εκ των προγραµµατισθέντων έργων, 

καθώς πολλές φορές παρατηρείται διολίσθηση του χρόνου ολοκλήρωσης, σε 

κάποιες περιπτώσεις µεγαλύτερη των 2 ετών (π.χ. ΚΥΤ Ν. Σάντας, ΓΜ Ίασµος-

Ορεστιάδα, κ.α.), όσο και τους λόγους που το κόστος ορισµένων εξ αυτών 

αυξάνεται σηµαντικά, ακόµη και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20%, σε σύγκριση µε 

το εγκεκριµένο ∆ΠΑ 2014-2023 (π.χ. έργο 14.20 «Αναδιατάξεις ΓΜ λόγω 

επέκτασης των ορυχείων Πτολεµαΐδας»). 

- τη χρονική µετατόπιση/µεταβολή των χρηµατορροών των προς υλοποίηση, 

σηµαντικού προϋπολογισµού, έργων, σε σύγκριση µε το εγκεκριµένο ∆ΠΑ 2014-

2023.  

Περαιτέρω, η Αρχή έθεσε το σχέδιο ∆ΠΑ 2015-2024 σε δηµόσια διαβούλευση15 και 

διαβίβασε στον Α∆ΜΗΕ τα σχόλια και τις προτάσεις που προέκυψαν, ζητώντας την 

υποβολή επικαιροποιηµένου σχεδίου προς έγκριση, η οποία όµως δεν έλαβε χώρα µέχρι τα 

τέλη του 2014, µε αποτέλεσµα να µην υπάρξει έγκριση του ∆εκαετούς Προγράµµατος 

Ανάπτυξης 2015-2024.   
                                                 
15 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/16062014.csp  
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3.1.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Αρχής µέσα στο 2014 

3.1.3.1 Επανεξέταση της µεθοδολογίας καθορισµού του κόστους και των χρεώσεων 

πρόσβασης χρηστών στα ηλεκτρικά δίκτυα 

Με κύριο στόχο, αφενός, την κατάρτιση νέας µεθοδολογίας καθορισµού του εσόδου για τη 

δραστηριότητα της ∆ιανοµής και την περαιτέρω βελτίωση της αντίστοιχης µεθοδολογίας 

για τη δραστηριότητα της Μεταφοράς και, αφετέρου, την επανεξέταση του τρόπου 

κατάρτισης των τιµολογίων χρήσης και σύνδεσης των δικτύων Μεταφοράς και ∆ιανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ προκήρυξε το 2013 διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό µε θέµα 

«Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέµατα µεθοδολογιών και διαδικασιών καθορισµού 

τιµολογίων πρόσβασης (σύνδεσης και χρήσης) χρηστών στα δίκτυα µεταφοράς και 

διανοµής».  

Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού είναι: α) η διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση της 

διεθνούς (κυρίως της ευρωπαϊκής) σχετικής πρακτικής και εµπειρίας και η διατύπωση 

ολοκληρωµένης πρότασης µεθοδολογίας προσδιορισµού του επιτρεπόµενου εσόδου για τις 

ρυθµιζόµενες δραστηριότητες της µεταφοράς και της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, και β) 

η διερεύνηση και συγκριτική ανάλυση της σχετικής διεθνούς πρακτικής και εµπειρίας και η 

διατύπωση προτάσεων για τις χρεώσεις χρήσης και σύνδεσης στα δίκτυα µεταφοράς και 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ως προς τη µεθοδολογία καθορισµού του ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου, οι βασικότεροι 

επιµέρους στόχοι του έργου 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 εφαρµοζόµενων διεθνώς 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 προδιαγραφών και διαδικασιών συλλογής των απαιτούµενων 

στοιχείων από τους ∆ιαχειριστές και συσχέτισης των στοιχείων αυτών µε τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις, καθώς και προτάσεων για µηχανισµούς ελέγχου, 

παρακολούθησης και τυποποίησης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους 

∆ιαχειριστές. 
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Ως προς τις χρεώσεις χρήσης και σύνδεσης στα δίκτυα, οι κύριοι επιµέρους στόχοι του 

έργου είναι οι εξής: 

• Ως προς τις χρεώσεις χρήσης των δικτύων, η συγκριτική ανάλυση της διεθνούς και 

τρέχουσας Ελληνικής πρακτικής ως προς τις εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες και τα 

επίπεδα χρεώσεων, και η διατύπωση προτάσεων για ενδεχόµενες βελτιώσεις των 

υφιστάµενων πρακτικών. 

• Ως προς τις χρεώσεις σύνδεσης, η καταγραφή του ισχύοντος καθεστώτος σε δέκα (10) 

περιπτώσεις άλλων χωρών, της µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων σύνδεσης, 

καθώς και του επιµερισµού του κόστους, σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του 

ενός χρηστών σε κοινά έργα επέκτασης. 

• Ο σχολιασµός της µεθοδολογίας κατάρτισης των τιµολογίων σύνδεσης παραγωγών. 

• Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα σύνδεσης παραγωγών, η συγκριτική παρουσίαση 

των χρεώσεων σύνδεσης που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις προτεινόµενες χρεώσεις 

στην Ελλάδα και αυτές σε 3-5 άλλες χώρες. 

• Ο έλεγχος των κοστολογικών και ποσοτικών στοιχείων που υπεισέρχονται στον 

καθορισµό των τιµολογίων και τον υπολογισµό των αντίστοιχων χρεώσεων σύνδεσης 

παραγωγών, τα οποία αφορούν µονοπωλιακές υπηρεσίες.   

• Η αξιολόγηση των ευρηµάτων και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ή και 

ανασχεδιασµού της δοµής των τιµολογίων σύνδεσης παραγωγών, καθώς και των 

µεθοδολογιών υπολογισµού των χρεώσεων σύνδεσης για τυχόν διαφοροποιήσεις τους 

σε οµάδες χρηστών, καθώς και για τον επιµερισµό του κόστους σε περίπτωση σύνδεσης 

περισσότερων του ενός χρηστών σε κοινά έργα επέκτασης.  

• Η διατύπωση προτάσεων για µηχανισµούς επισκόπησης και ελέγχου των κοστολογικών 

και ποσοτικών στοιχείων που υπεισέρχονται στον καθορισµό των τιµολογίων σύνδεσης 

και στον υπολογισµό των σχετικών χρεώσεων.  

Μέσα στο β’ εξάµηνο του 2014 υποβλήθηκαν τα πρώτα παραδοτέα του έργου που 

αφορούν, κατά κύριο λόγο, στη διερεύνηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς εµπειρίας και 

πρακτικής, ενώ µέσα στο 2015, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του έργου και τη σχετική 

σύµβαση, θα παραδοθούν οι αναλυτικές προτάσεις του αναδόχου µετά και από σχετική 

διαβούλευση µε τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές δικτύων. Στόχος είναι η κατάρτιση, µέχρι το 

τέλος του 2015, των νέων µεθοδολογιών υπολογισµού των τιµολογίων πρόσβασης 

(σύνδεση και χρήση) στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής, αλλά και ο ορισµός των 

αριθµητικών τιµών των µοναδιαίων µεγεθών για τη σύνδεση στα δίκτυα αυτά. 
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3.1.3.2 Πρόσβαση χρηστών στα ∆ίκτυα 

3.1.3.2.i ∆ιείσδυση των ΑΠΕ - ∆υνατότητες απορρόφησης ισχύος - Κορεσµός δικτύων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, καθώς και µε τη διάταξη του 

άρθρου 8 παρ. 1 του Κανονισµού Αδειών (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011), µε αποφάσεις της 

ΡΑΕ που εκδίδονται µετά από σχετικές εισηγήσεις του ∆ιαχειριστή, ορίζονται περιοχές του 

Συστήµατος µε δίκτυα που κρίνονται ως κορεσµένα για την απορρόφηση ισχύος από 

σταθµούς ΑΠΕ. Με τις αποφάσεις αυτές, διαπιστώνονται τα όρια ασφαλούς απορρόφησης 

ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ στις εν λόγω περιοχές, καθώς και η υπέρβασή τους σε 

περίπτωση έκδοσης επόµενων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ήδη χορηγηθείσες προσφορές. Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του 

Κανονισµού Αδειών αναφέρεται ότι οι ανωτέρω εισηγήσεις υποβάλλονται κάθε έτος για 

όλες τις περιοχές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, µπορούν δε να υποβάλλονται και µετά 

από πρόσκληση της ΡΑΕ. 

Για λόγους διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης µέσω της εφαρµογής των 

θεσµοθετηµένων διαδικασιών, η ΡΑΕ ζήτησε, στις αρχές του 2014, από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 

να υποβάλει τεκµηριωµένη εισήγηση προς την Αρχή για το χαρακτηρισµό περιοχών που 

κρίνονται ως κορεσµένες, καθώς και των ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στις 

περιοχές αυτές. 

Η εισήγηση αυτή, για τις περιοχές που θα κριθούν κορεσµένες, ζητήθηκε να περιλαµβάνει 

και τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον πληροφορίες: 

• Τους τεχνικούς περιορισµούς που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του ορίου 

ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ (δικτύου, παραγωγής συµβατικών µονάδων όπου 

υπάρχουν κλπ). 

• Τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ σε 

σχέση µε τα όρια διείσδυσης στο Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένου και του 

τρόπου µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψη στις µεθοδολογίες προσδιορισµού των 

δυνατοτήτων διείσδυσης η εµπειρία που έχει αποκτηθεί έως σήµερα από τη λειτουργία 

των υφιστάµενων σταθµών ΑΠΕ. 

Η Αρχή αναµένει την υποβολή της εν λόγω εισήγησης από το ∆ιαχειριστή µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο του 2015. 

Περαιτέρω, σε συνέχεια των οδηγιών της ΡΑΕ (∆εκέµβριος 2013) προς τους ∆ιαχειριστές 

Συστήµατος και ∆ικτύου για τη διαδικασία χορήγησης δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης 

σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κορεσµένες για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής από 

ΑΠΕ και για την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής στην Πελοπόννησο, η Αρχή  

επεξεργάστηκε µέσα στο 2014νεότερες και πιο συγκεκριµένες προτάσεις και ερωτήµατα 

που υποβλήθηκαν από τους ∆ιαχειριστές, δίνοντας πρόσθετες κατευθύνσεις προς αυτούς. Η 
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διαδικασία χορήγησης δεσµευτικών προσφορών στην Πελοπόννησο, µετά το χαρακτηρισµό 

της ως περιοχής µε κορεσµένο δίκτυο µε την υπ’ αριθ. 699/1.8.2012 Απόφαση ΡΑΕ, 

ξεκίνησε και πάλι τον Απρίλιο του 2014, µε τη χορήγηση από τους ∆ιαχειριστές 

δεσµευτικών προσφορών σε έργα που είχαν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών 

Επενδύσεων του ν.3894/2010, και συνεχίστηκε προς τα τέλη του έτους, µε την ανακοίνωση 

από τους ∆ιαχειριστές ενιαίου καταλόγου λοιπών αιτηµάτων προς εξέταση για χορήγηση 

δεσµευτικών προσφορών, βάσει του εναποµείναντος διαθέσιµου περιθωρίου. 

3.1.3.2.ii Μεθοδολογία διαπίστωσης ικανότητας απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ στο ∆ίκτυο 
∆ιανοµής 

Το 2014 η ΡΑΕ ζήτησε από το ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ να επανεξετάσει την κατάσταση 

στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής αναφορικά µε τα περιθώρια σύνδεσης σε αυτό µονάδων ΑΠΕ, καθώς 

και τη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό της συνολικής ικανότητας του ∆ικτύου για 

απορρόφηση ισχύος από µονάδες ΑΠΕ. Ανάλογη εργασία είχε γίνει από το ∆ιαχειριστή το 

2011, κατόπιν αιτήµατος της ΡΑΕ, ωστόσο η πάροδος έκτοτε αρκετού χρόνου, όπως επίσης 

και οι εντωµεταξύ σηµαιωθείσες µεταβολές σε σηµαντικά τεχνικά δεδοµένα, κατέστησαν 

αναγκαία την επικαιροποίηση. Τα αποτελέσµατα της σχετικής διερεύνησης από το 

∆ιαχειριστή αναµένονται µέσα στο 2015. 

Όσον αφορά στις δυνατότητες διείσδυσης ΑΠΕ στα δίκτυα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών, εντός του 2014 υπεβλήθησαν από το ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, σταδιακά µέχρι τα τέλη του έτους, οι ζητηθείσες από τη ΡΑΕ εισηγήσεις του 

για τον καθορισµό των δυνατοτήτων εκάστου νησιωτικού συστήµατος, διακριτά ανά 

τεχνολογία ΑΠΕ ή σε αλληλοσυσχέτιση, όπου ενδείκνυται. Η εξέταση των εισηγήσεων 

αυτών έχει ήδη ξεκινήσει και τα σχετικά αποτελέσµατα και οι αποφάσεις της Αρχής 

αναµένονται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2015. 

 

3.1.3.3   Απώλειες δικτύων 

3.1.3.3.i Συντελεστές Απωλειών ∆ικτύου Μεταφοράς 

Αναφορικά µε τον καθορισµό συντελεστών απωλειών στο Σύστηµα Μεταφοράς, 

σηµειώνεται ότι οι συντελεστές που είναι σε ισχύ εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ µε την υπ’ 

αριθµόν 4234/2009 απόφασή της για εφαρµογή από την 1η.1.2010, µετά από σχετική µελέτη 

και εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ, ως του (τότε) ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.  

Ακολούθως, λόγω των µεταβολών που είχαν επέλθει στην τοπολογία του Συστήµατος 

(σύνδεση νέων µονάδων, κλπ), υπεβλήθη, εντός του 2013, επικαιροποιηµένη µελέτη από το 

∆ιαχειριστή για τον καθορισµό των συντελεστών απωλειών εγχύσεως στο Σύστηµα 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενόψει της έναρξης εµπορικής λειτουργίας της νέας 

µονάδας Αλιβέρι V. Το 2014, η ΡΑΕ, µε επιστολή της, ζήτησε από το ∆ιαχειριστή του 
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Συστήµατος την τροποποίηση της µελέτης προσδιορισµού συντελεστών απωλειών 

εγχύσεως, προκειµένου αυτοί να τεθούν σε ισχύ από την 1η.1.2015, λόγω της επικείµενης 

έναρξης εµπορικής λειτουργίας των µονάδων του ΥΗΣ Ιλαρίωνα, καθώς και της 

µελλοντικής έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας της µονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 

Επιπροσθέτως, τα δεδοµένα εγχύσεων των µονάδων παραγωγής της υποβληθείσας από τον 

Α∆ΜΗΕ µελέτης καθορίστηκαν βάσει ανάλυσης ιστορικών στοιχείων της περιόδου 

Οκτώβριος 2010 - Σεπτέµβριος 2012. ∆εδοµένης της σηµαντικής αύξησης της διείσδυσης 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο Σύστηµα τα τελευταία δύο χρόνια, ζητήθηκε να 

ληφθούν υπ’ όψη πιο πρόσφατα ιστορικά στοιχεία για την εκπόνηση της µελέτης, 

τουλάχιστον για ολόκληρο το 2013 και, ει δυνατόν, µέχρι και το καλοκαίρι του 2014. 

Περαιτέρω, λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ, ιδίως των Φ/Β σταθµών, στο ∆ίκτυο και για µια 

πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της πραγµατικής λειτουργίας του Συστήµατος, ζητήθηκε από 

τη ΡΑΕ να εξεταστεί η επίπτωση της παραγόµενης ισχύος από τις ανωτέρω πηγές ενέργειας 

στα αποτελέσµατα. 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπέβαλε επικαιροποιηµένη µελέτη για τον καθορισµό των 

συντελεστών απωλειών εγχύσεως στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω προτάσεις της ΡΑΕ. Η εν λόγω µελέτη υποβλήθηκε την 

24η.12.2014, ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί και να εγκριθεί εγκαίρως 

προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή από την 1η.1.2015. Η ολοκλήρωση της εξέτασης της 

µελέτης αναµένεται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2015, ώστε να εγκριθούν οι 

συντελεστές που θα εφαρµοστούν εντός του ίδιου έτους. 

 

3.1.3.3.ii Συντελεστές Απωλειών ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Οι συντελεστές απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής εκφράζουν τις µέσες απώλειες 

ενέργειας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και εφαρµόζονται για τον υπολογισµό των ποσοτήτων 

ενέργειας που χρεώνονται στους προµηθευτές στη χονδρεµπορική αγορά, για την 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες τους στο δίκτυο. Οι συντελεστές αυτοί, 

εποµένως, λαµβάνονται υπόψη από τους προµηθευτές για τον καθορισµό του ύψους των 

τιµολογίων που προσφέρουν σε πελάτες του ∆ικτύου. Περαιτέρω, επειδή η ενέργεια που 

αντιστοιχεί στο δεσπόζοντα προµηθευτή υπολογίζεται αφαιρώντας την ενέργεια που 

αντιστοιχεί στους λοιπούς προµηθευτές από τη συνολική έγχυση ενέργειας στο ∆ίκτυο, 

είναι σηµαντικό για λόγους ίσης µεταχείρισης, οι συντελεστές απωλειών να αντανακλούν 

κατά το δυνατό την πραγµατικότητα, δηλαδή τις πραγµατικές µέσες απώλειες ενέργειας 

στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. 

Οι συντελεστές απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής που ήταν σε ισχύ έως και το 

2014, εγκρίθηκαν το 2006, µετά από σχετική µελέτη και εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε., ως (τότε) 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, η οποία βασιζόταν σε στοιχεία απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο 

τη διετία 2003-2004. Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη της πιο πρόσφατα στοιχεία, είχε 
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ζητήσει 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 το 2013. Ο 

∆ιαχειριστής υπέβαλε την παραπάνω µελέτη και εισήγησή του στα τέλη του ∆εκεµβρίου 

2013, γεγονός που δεν εέτρεψε την έγκριση νέων συντελεστών απωλειών για το 2014, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, και κατέστησε αναγκαία 

την υποβολή νέας µελέτης/εισήγησης προς εφαρµογή από το 2015. Η νέα αυτή εισήγηση 

υπεβλήθη εγκαίρως και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 752/2014). Οι νέοι 

συντελεστές απωλειών που εφαρµόζονται από την 1η.1.2105 είναι χαµηλότεροι, συγκριτικά 

µε τους προηγούµενους, κατά 0,7% για πελάτες µέσης τάσης και κατά 0,2% για πελάτες 

χαµηλής τάσης. 

 

3.1.3.4 Εξέταση και επεξεργασία σχεδίων Κωδίκων και Κωδίκων ENTSO-E βάσει του 

Κανονισµού 714/2009  

Βάσει των καθοριζοµένων στον Κανονισµό 714/2009 της ΕΕ, ο ENTSO-E, στη βάση 

συγκεκριµένης διαδικασίας που ορίζεται στον εν λόγω Κανονισµό, θα πρέπει να υποβάλει 

προς έγκριση Κώδικες οι οποίοι θα καλύπτουν τους εξής τοµείς, λαµβανοµένων υπόψη, 

ανάλογα µε την περίπτωση, των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων:  

• κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας δικτύου, καθώς και κανόνες για το εφεδρικό 

τεχνικό δυναµικό µεταφοράς για τη λειτουργική ασφάλεια του δικτύου 

• κανόνες σύνδεσης µε το δίκτυο 

• κανόνες για την πρόσβαση τρίτων 

• κανόνες για την ανταλλαγή δεδοµένων και την εκκαθάριση 

• κανόνες για τη διαλειτουργικότητα 

• επιχειρησιακές διαδικασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

• κανόνες για την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης 

• κανόνες για την εµπορία σχετιζόµενοι µε την τεχνική και επιχειρησιακή παροχή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο και την εξισορρόπηση συστηµάτων 

• κανόνες για τη διαφάνεια 

• κανόνες για την εξισορρόπηση, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων για την εφεδρική 

ισχύ των δικτύων 

• κανόνες σχετικά µε εναρµονισµένα τιµολόγια µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων 

των σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης και των µηχανισµών για την 

αντιστάθµιση µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, και 

• κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των δικτύων ηλεκτρικής ενεργείας 
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Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, συνέστησε Οµάδα Εργασίας, ώστε να 

προετοιµαστεί εγκαίρως για την ενσωµάτωση των Κωδίκων στην ελληνική έννοµη τάξη, 

όταν αυτοί εγκριθούν και τεθούν σε εφαρµογή.  

Βάσει των σχετικών διερευνήσεων, και έχοντας υπόψη τα κείµενα που έχουν δηµοσιευτεί 

από τον ACER (Framework Guidelines) για την κατάρτιση των Κωδίκων: 

• «Framework Guidelines On Electricity Grid Connections, 20 July 2011» 

• «Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for 

Electricity, 29 July 2011» 

• «Framework Guidelines on Electricity System Operation, 2 December 2011» 

• «Framework Guidelines on Electricity Balancing», υπό ολοκλήρωση και 

δηµοσίευση 

καθώς και το πρόγραµµα του ENTSO-E για τη διαδικασία κατάρτισης των Κωδίκων και 

την υποβολή τους προς έγκριση στον ACER, η Αρχή επεξεργάστηκε σε σηµαντικό βαθµό 

τα κείµενα των Κωδίκων που εκδόθηκαν µέχρι και το έτος 2014.  

 Τα πλέον ώριµα εξ αυτών, τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισής τους 

(αναµένεται να εγκριθούν εντός του 2015), θα αποτελέσουν αντικείµενο τελικής 

επεξεργασίας για την ταχεία ενσωµάτωσή τους στους ελληνικούς Κώδικες.  
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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, 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. 
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3.2.2 Εξελίξεις µέσα στο 2014 

3.2.2.1 Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ  

3.2.2.1.i Αδειοδότηση κατανεµόµενων µονάδων παραγωγής  

Κατά το 2014, δεν υπήρξε νέο αίτηµα αδειοδότησης θερµικού σταθµού, η δε συναφής 

αδειοδοτική δραστηριότητα περιορίστηκε σε δύο (2), ήσσονος σηµασίας, περιπτώσεις 

τροποποιήσεων υφιστάµενων αδειών παραγωγής (Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 309/2014, 

310/2014). Τροποποιήθηκε δε (Απόφαση ΡΑΕ 314/2014) µία (1) άδεια παραγωγής 

υδροηλεκτρικού σταθµού. Τέλος, ανακλήθηκαν δύο (2) άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, µετά από αιτήµατα των κατόχων τους (Αποφάσεις ΡΑΕ 139 και 140/2014).  

3.2.2.1.ii Απόσυρση και θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών παλαιών µονάδων της ∆ΕΗ 
Α.Ε. 

Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 132 και της παρ. 13 του άρθρου 196 του ν. 

4001/2011, και των διατάξεων της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

2773/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3734/2009, 

προκύπτει ότι µε απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιου 

∆ιαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των µονάδων της ∆ΕΗ Α.Ε. 

που αντικαθίστανται από νέες µονάδες παραγωγής (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία 

εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών). Λόγω των ανωτέρω, η ΡΑΕ, µε την 

Απόφαση 111/5.3.2014, καθόρισε τις µονάδες ΑΗΣ Πτολεµαϊδας 1, ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1 

και 2, ΑΗΣ Λαυρίου Ι, ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4, καθώς και τις µονάδες ΑΗΣ Λιπτόλ 1 και 

2, ως µονάδες που αντιστοιχούν στις νέες µονάδες της ∆ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας V και 

ΑΗΣ Αλιβερίου V, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 33 του νόµου 3734/2009, 

βάσει πάντοτε των σχετικών προτάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. και µε τη σύµφωνη γνώµη του 

Α∆ΜΗΕ. Επίσης, αποφάσισε την οριστική απόσυρση των µονάδων ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1 

και 2 και ΑΗΣ Λιπτόλ 1 και 2, κατόπιν πρότασης της ∆ΕΗ ΑΕ και της σύµφωνης γνώµης 

του Α∆ΜΗΕ ΑΕ. 

Επιπλέον, η ΡΑΕ µέσα στο 2013, είχε προχωρήσει στη διερεύνηση της θέσης σε ψυχρή 

εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών µονάδων της ∆ΕΗ Α.Ε., ζητώντας από την 

επιχείρηση την υποβολή, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόµου και του Κώδικα 

∆ιαχείρισης Συστήµατος, τεχνικοοικονοµικής µελέτης, στην οποία να αποτυπώνεται το 

κόστος διατήρησης των µονάδων αυτών σε ψυχρή εφεδρεία. Η ∆ΕΗ Α.Ε. υπέβαλε, τον 

Απρίλιο του 2014, την προβλεπόµενη µελέτη µε τεχνικοοικονοµικά στοιχεία για τη θέση σε 

εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών µονάδων του ΑΗΣ Αλιβερίου και Λαυρίου. 

Επίσης, ο Α∆ΜΗΕ υπέβαλε µελέτη κόστους-οφέλους για τη διατήρηση των τριών 

πετρελαϊκών µονάδων, ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι, σε 
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καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, για την αντιµετώπιση προβληµάτων τροφοδοσίας 

ηλεκτρικής ενέργειας του Συστήµατος και διατήρησης της ασφάλειας εφοδιασµού σε 

περίπτωση κρίσης εφοδιασµού φυσικού αερίου. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Α∆ΜΗΕ, θεωρώντας το µοναδιαίο κόστος της 

Αναµενόµενης Μη Εξυπηρετούµενης Ενέργειας (Value of Lost Load, VoLL) ίσο µε 4.000 

€/MWh, το όφελος από τη διατήρηση των πετρελαϊκών µονάδων σε καθεστώς εφεδρείας 

εκτάκτων αναγκών για τη διετία 2014-2015, όπως αποτιµάται µέσω της κοστολόγησης της 

αποφευχθείσας µη εξυπηρετούµενης ενέργειας σε περίπτωση λειτουργίας τους σε 

ενδεχόµενη κρίση εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο, κυµαίνεται µεταξύ 31,7 και 

74,1 εκ €, ανάλογα µε τη συνεισφορά των ΑΠΕ, εφόσον είναι εφικτές περιορισµένες 

εισαγωγές, ενώ σε περίπτωση αυτόνοµης λειτουργίας του διασυνδεδεµένου ηλεκτρικού 

Συστήµατος της χώρας, το όφελος κυµαίνεται µεταξύ 97,3 και 119,5 εκ €. 

Η ΡΑΕ, µε την ολοκλήρωση της ανάλυσης των ως άνω δεδοµένων, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η διατήρηση των µονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Αλιβερίου και της µονάδας 1 

του ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών αποτελεί τη µόνη 

προσωρινή εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού 

συστήµατος σε περίπτωση κρίσης φυσικού αερίου µέχρι το τέλος του 2015. Κατόπιν 

τούτου, µε την Απόφαση ΡΑΕ 343/19.6.2014, οι µονάδες ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ 

Λαυρίου-Κερατέας Ι τέθηκαν σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών έως το τέλος του 2015, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 283, 122 & 123 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ, λόγω της 

αναγκαιότητάς τους για την ασφάλεια εφοδιασµού του Συστήµατος, όπως προέκυψε από τη 

σχετική εισήγηση του ∆ιαχειριστή. Επίσης, αποφασίστηκε, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, 

ότι θα πρέπει να καταρτιστούν, µε τη συνεργασία ∆ΕΗ Α.Ε. και Α∆ΜΗΕ Α.Ε., οι σχετικές 

συµβάσεις και να υποβληθούν από κοινού, το συντοµότερο δυνατό για έγκριση στη ΡΑΕ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ (άρθρα 283, 122 & 123). 

Περαιτέρω, ενόψει της επικείµενης ένταξης στο Σύστηµα της Μονάδας 5 του ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη V), ισχύος 832 MW, η ∆ΕΗ Α.Ε. υπέβαλε εντός του 2014 

αίτηµα για πρόωρη απόσυρση των µονάδων Λαύριο ΙΙ, Λαύριο ΙΙΙ, Αγ. Γεώργιος 8, Αγ. 

Γεώργιος 9 και Πτολεµαΐδα ΙΙ. Κατόπιν τούτου, η Αρχή, και µετά από σχετική εισήγηση 

του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, µε την Απόφασή της 654/6.11.2014, καθόρισε τις ως άνω 

µονάδες της ∆ΕΗ Α.Ε. ως µονάδες που αντιστοιχούν στη νέα µονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης 

V, η οποία θα ενταχθεί στο άµεσο µέλλον σε εµπορική λειτουργία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 3734/2009 και του άρθρου 196 του ν. 

4001/2011. Η επιπλέον αποσυρόµενη ισχύς (126 MW) αποφασίστηκε να συναρτηθεί µε τη 

µελλοντική ένταξη παραγωγικού δυναµικού της ∆ΕΗ Α.Ε., λόγω της υποχρέωσης για 

απόσυρση ισόποσης ισχύος βάσει των ως άνω διατάξεων. Επίσης, η ΡΑΕ αποφάσισε την 

οριστική απόσυρση των µονάδων ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙΙ, ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 9 και ΑΗΣ 

Πτολεµαΐδας ΙΙ και τη συνέχιση και ολοκλήρωση της εξέτασης για τη θέση σε εφεδρεία 

εκτάκτων αναγκών των Μονάδων ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 8 και ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙ. 
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3.2.2.1.iii Αποφάσεις Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για 
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, µε απόφαση της ΡΑΕ 

χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για µονάδες συνεχούς και αυτόνοµης 

λειτουργίας ισχύος µεγαλύτερης των 20 kW, καθώς και χορήγηση εξαίρεσης από την 

υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής για µονάδες συνεχούς και αυτόνοµης λειτουργίας 

ισχύος µικρότερης των 20 kW ή για εφεδρικούς σταθµούς ανεξαρτήτως ισχύος. Στο 

πλαίσιο αυτό, το 2014 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Με σκοπό τη βελτίωση και αποσαφήνιση των διαδικασιών που αφορούν την 

αδειοδότηση Η/Ζ σε εγκαταστάσεις καταναλωτών, η Αρχή, µε την Απόφαση 237/2014, 

καθόρισε τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στις περιπτώσεις 

συνεχούς και αυτόνοµης λειτουργίας, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 

ανήκει ο σταθµός για τον οποίον ενδιαφέρονται.   

• Η ΡΑΕ εξέδωσε άδειες παραγωγής για τέσσερις (4) µονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συνεχούς και αυτόνοµης λειτουργίας που εξυπηρετούν µία (1) βιοµηχανική επιχείρηση, 

ένα (1) λατοµείο  και δύο (2) εργοτάξια οδοποιίας. 

• Η Αρχή, διερεύνησε, επεξεργάστηκε ή εξέδωσε αποφάσεις για πέντε (5) υποθέσεις 

παράνοµης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Η/Ζ συνεχούς και αυτόνοµης 

λειτουργίας. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν δύο (2) κατοικίες, δύο (2) καταστήµατα και 

ένα (1) χώρο στάθµευσης. 

• Μέσα στο 2014 εκδόθηκαν συνολικά 336 βεβαιώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση 

λήψης άδειας παραγωγής που αφορούσαν εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Η 

πλειοψηφία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2014 αφορά σε µονάδες που 

εξυπηρετούν σταθµούς βάσης τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, καθώς επίσης και 

εφεδρικές µονάδες βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών επιχειρήσεων.   

 

3.2.2.2 Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού - Επάρκεια δυναµικού 

Στο πλαίσιο εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας και των σχετικών κατευθύνσεων της 

Αρχής, ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.), 

υπέβαλε στη ΡΑΕ το 2013, για πρώτη φορά, Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 

2013-2020. Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η επισήµανση ενδεχόµενου µελλοντικού 

κινδύνου σχετικά µε την ικανότητα του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα να ανταποκριθεί επαρκώς στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που προβλέπεται για την υπό εξέταση χρονική περίοδο. 
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Στη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης της ζήτησης 

φορτίου και του µίγµατος παραγωγής του συστήµατος, τα οποία έχουν διαµορφωθεί 

βασιζόµενα σε σχετικές εκτιµήσεις - προβλέψεις του ∆ιαχειριστή. Συγκεκριµένα, οι 

υποθέσεις που γίνονται αφορούν α) την εξέλιξη της ζήτησης του Συστήµατος (αιχµή και 

ενέργεια), λαµβάνοντας υπόψη και τα σχετικά έργα όπως αναµένεται να έχουν 

ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα χρονικά σηµεία ανάλυσης (π.χ. διασύνδεση Κυκλάδων και 

Κρήτης), και β) την εξέλιξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τις 

προγραµµατισµένες απεντάξεις υφιστάµενων µονάδων παραγωγής, τις εντάξεις νέων 

µονάδων και την αναµενόµενη διείσδυση εγκαταστάσεων ΑΠΕ διαφόρων τεχνολογιών. 

Η ΡΑΕ, στις αρχές του 2014, προχώρησε σε ανάλυση και επεξεργασία της Μελέτης 

Επάρκειας Ισχύος µε σχόλια και παρατηρήσεις, µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους στις 

επερχόµενες µελέτες που θα εκπονηθούν από το ∆ιαχειριστή. Ο Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε το 

Σεπτέµβριο του 2014 προκαταρκτικά αποτελέσµατα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 

για την περίοδο 2015-2024. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, τα εναλλακτικά σενάρια που 

διαµορφώθηκαν αναλύθηκαν µέσω της µεθοδολογίας για την αιτιοκρατική 

(ντετερµινιστική) εκτίµηση της επάρκειας συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής του ENTSO-E, 

στον οποίο συµµετέχουν οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων και η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Επιπλέον, 

πραγµατοποιήθηκε στοχαστική εκτίµηση της επάρκειας του Συστήµατος, µέσω 

κατάλληλης µεθοδολογίας υπολογισµού πιθανοτικών δεικτών αξιοπιστίας. 

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της υποβολής από το ∆ιαχειριστή των προκαταρτικών αποτελεσµάτων 

της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2015-2024, παρέθεσε προτάσεις για την 

εξέταση πρόσθετων σεναρίων, προκειµένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες διαχείρισης 

πιθανών καταστάσεων, οι οποίες δεν καλύπτονταν από τα ήδη εξεταζόµενα σενάρια. Ο 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., στο τέλος του 2014, υπέβαλε το τεχνικό σκέλος της Μελέτης Επάρκειας 

Ισχύος για την περίοδο 2015-2024, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασµό του από το 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Συστηµάτων του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υποδειγµάτων 

Οικονοµίας-Ενέργειας-Περιβάλλοντος του ΕΜΠ. Στη µελέτη αυτή, παράλληλα µε την 

κλασσική εκτίµηση της επάρκειας ισχύος, εξετάσθηκε και η επάρκεια ευελιξίας (flexibility 

adequacy) του Ελληνικού Συστήµατος κατά την επόµενη δεκαετία 2015-2024. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω µελέτης εξετάστηκε πληθώρα σεναρίων αναφορικά µε την πιθανή 

εξέλιξη των βασικών παραµέτρων του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής µε ορίζοντα το έτος 

2024. Ειδικότερα, τα σενάρια που διαµορφώθηκαν καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος πιθανών 

εξελίξεων που αφορούν τόσο στη µελλοντική εξέλιξη της ζήτησης, τη διαθεσιµότητα των 

λιγνιτικών µονάδων, το βαθµό διείσδυσης των ΑΠΕ, αλλά και το βαθµό αξιοποίησης των 

διασυνδέσεων. Ένα γενικό συµπέρασµα, σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη, είναι ότι το 

σύστηµα είναι πιθανό να αντιµετωπίσει προβλήµατα επάρκειας ισχύος στο µέλλον, ενώ, σε 

όλα τα σενάρια, η πιθανότητα εµφάνισης ανεπάρκειας ισχύος αυξάνει µε την πάροδο του 

χρόνου. Προβλήµατα επάρκειας ισχύος είναι ήδη ορατά το 2018, αν και µικρά σε µέγεθος, 
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αλλά αυξάνονται σηµαντικά από το 2020 και µετά, ενώ το 2024 έχουν αυξηθεί τόσο που 

εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασµού. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της επάρκειας ισχύος στη χώρα και έχει ήδη 

προτείνει ένα µόνιµο µηχανισµό ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (βλ. ενότητα 2.1.4.4), ο 

οποίος βασίζεται στη διενέργεια δηµοπρασιών από το ∆ιαχειριστή για την αγορά των 

υπηρεσιών ευελιξίας που είναι αναγκαίες για το Σύστηµα. 
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3.3 Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ∆Ν) 

3.3.1 Περιγραφή της Αγοράς των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

Η γενική κατάσταση ηλεκτροδότησης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν) της 

χώρας µας, το έτος 2014, δεν έχει µεταβληθεί ουσιωδώς, σε σχέση µε εκείνη στις αρχές 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 2014 ανήλθε συνολικά για όλα τα Μ∆Ν στο 16,8% της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 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 3.6 που ακολουθεί, 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 Ρόδος. 

Η ετήσια 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 Μ∆Ν (Κρήτη). Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζεται η συνολική 

ζήτηση των µη διασυνδεδεµένων νησιών κατά τα τελευταία επτά (7) έτη. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, όλα τα µη διασυνδεδεµένα νησιά, πλην 

Κρήτης, εµπίπτουν στην κατηγορία των αποµονωµένων µικροδικτύων. 
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Νησιωτικό 

Σύστηµα 

Θερµική 

παραγωγή 

(MWh) 

Παραγωγή 

ΑΠΕ 

(MWh) 

% 

Παραγωγή 

ΑΠΕ 

Ζήτηση 

(MWh) 

Αιχµή 

(MW) 

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.115 0 0,00% 1.115 0,301 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 650 0 0,00% 650 0,179 

ΑΜΟΡΓΟΣ 8.869 464 4,98% 9.334 2,970 

ΑΝΑΦΗ 1.223 0 0,00% 1.223 0,542 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 243 0 0,00% 243 0,100 

ΑΡΚΙΟΙ 330 0 0,00% 330 0,143 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6.083 516 7,82% 6.599 2,280 

ΓΑΥ∆ΟΣ 456 0 0,00% 456 0,113 

∆ΟΝΟΥΣΑ 721 0 0,00% 721 0,360 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 697 0 0,00% 697 0,300 

ΘΗΡΑ 135.728 45 0,03% 135.772 40,300 

ΙΚΑΡΙΑ 24.480 2.943 10,73% 27.423 7,500 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

32.279 4.649 12,59% 36.928 11,300 

ΚΥΘΝΟΣ 7.836 403 4,89% 8.240 3,140 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΩ-

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
311.588 40.354 11,47% 351.942 95,300 

ΛΕΣΒΟΣ 238.955 46.586 16,32% 285.542 63,690 

ΛΗΜΝΟΣ 52.405 6.081 10,40% 58.486 14,000 

ΜΕΓΙΣΤΗ 3.152 0 0,00% 3.152 0,895 

ΜΗΛΟΣ 40.041 7.844 16,38% 47.885 12,000 

ΜΥΚΟΝΟΣ 121.370 4.547 3,61% 125.916 42,000 

ΟΘΩΝΟΙ 634 0 0,00% 634 0,295 

ΠΑΡΟΣ 168.076 35.651 17,50% 203.727 70,000 

ΠΑΤΜΟΣ 15.374 1.645 9,66% 17.019 5,480 

ΣΑΜΟΣ 108.103 28.075 20,62% 136.178 29,950 

ΣΕΡΙΦΟΣ 8.006 172 2,10% 8.178 3,580 

ΣΙΦΝΟΣ 16.737 310 1,82% 17.047 6,350 

ΣΚΥΡΟΣ 14.616 457 3,03% 15.073 4,450 

ΣΥΜΗ 13.857 276 1,95% 14.132 4,110 

ΣΥΡΟΣ 89.008 6.219 6,53% 95.227 20,600 

ΧΙΟΣ 173.258 23.735 12,05% 196.993 43,300 

ΡΟ∆ΟΣ 631.288 128.899 16,96% 760.187 198,500 

ΚΡΗΤΗ 2.292.798 573.901 20,02% 2.866.699 601,700 

ΣΥΝΟΛΟ 4.519.977 913.771 16,82% 5.433.749  

Πίνακας 3.6  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικούς σταθµούς και σταθµούς ΑΠΕ, ζήτηση και 

αιχµή φορτίου, ανά νησιωτικό σύµπλεγµα, κατά το έτος 2014 
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Νησιωτικό 

Σύστηµα 
2009 2010 2011 2012 2013 2012 2014 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 451 529 522 542 599 642 650 

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.076 1.074 1.058 1.066 1.102 1.075 1.115 

ΑΜΟΡΓΟΣ 9.395 9.806 9.816 9.633 9.354 9.129 9.334 

ΑΝΑΦΗ 1.071 1.135 1.110 1.137 1.199 1.179 1.223 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 207 247 228 238 216 241 243 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6.418 6.741 6.997 7.022 7.089 6.670 6.599 

∆ΟΝΟΥΣΑ 551 635 676 717 667 690 721 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ 586 711 710 664 746 746 697 

ΘΗΡΑ 115.052 119.517 117.957 120.057 120.817 120.199 135.772 

ΙΚΑΡΙΑ 29.256 30.189 28.845 29.096 28.977 27.613 27.423 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 36.514 38.590 37.829 38.784 38.988 36.931 36.928 

ΚΥΘΝΟΣ 7.981 8.382 8.309 8.719 8.672 7.991 8.240 

ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 350.878 357.626 351.959 361.514 361.681 352.984 351.942 

ΛΕΣΒΟΣ 303.575 312.157 308.454 307.864 300.822 288.230 285.542 

ΛΗΜΝΟΣ 63.886 65.823 62.710 61.795 61.743 59.672 58.486 

ΜΕΓΙΣΤΗ 2.355 2.598 2.751 2.973 3.126 3.005 3.152 

ΜΗΛΟΣ 41.049 42.697 45.819 48.272 49.952 45.402 47.885 

ΜΥΚΟΝΟΣ 106.260 113.702 115.071 113.615 113.027 112.978 125.916 

ΟΘΩΝΟΙ 694 742 674 709 688 632 634 

ΠΑΡΟΣ 205.735 211.637 208.206 207.254 203.622 194.740 203.727 

ΠΑΤΜΟΣ 16.936 16.605 16.738 17.825 17.475 17.020 17.019 

ΣΑΜΟΣ 155.191 159.581 151.017 150.604 146.503 137.315 136.178 

ΣΕΡΙΦΟΣ 7.888 7.887 8.162 8.299 8.153 7.654 8.178 

ΣΙΦΝΟΣ 16.650 17.825 17.966 17.905 17.364 16.521 17.047 

ΣΚΥΡΟΣ 15.497 16.072 16.150 15.698 15.549 14.782 15.073 

ΣΥΜΗ 12.752 12.938 15.054 15.031 15.275 14.662 14.132 

ΣΥΡΟΣ 114.418 111.624 107.270 104.608 103.443 95.302 95.227 

ΧΙΟΣ 208.131 217.348 214.449 215.739 212.476 200.042 196.993 

ΡΟ∆ΟΣ 732.881 763.567 764.401 780.413 790.593 760.658 760.187 

ΚΡΗΤΗ 2.915.143 2.988.286 3.014.392 2.945.881 2.944.351 2.825.132 2.866.699 

Πίνακας 3.7  Εξέλιξη της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν την περίοδο 2009-2014 

(MWh) 
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3.3.1.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν 

Βάσει του ισχύοντος, κατά το 2014 νοµικού πλαισίου, δηλαδή, αφ’ ενός, το ν.4001/2011 για τη 

συµβατική ηλεκτροπαραγωγή και, αφ’ ετέρου, το ν. 3468/2006 για την ηλεκτροπαραγωγή από 

µονάδες ΑΠΕ και υβριδικούς σταθµούς, και τους οικείους κανονισµούς αδειών, άδεια 

παραγωγής για σταθµό παραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα νησιά από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή υβριδικό 

σταθµό ή σταθµό µε συµβατικά καύσιµα, χορηγείται από τη ΡΑΕ κατόπιν αίτησης 

οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου. 

Εξαίρεση από τη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής κατά τα ανωτέρω, µπορεί να 

αποτελούν τα αποµονωµένα µικροδίκτυα, για τα οποία τυχόν χορηγηθεί παρέκκλιση από τις 

γενικές διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ύστερα από αίτηση της χώρας. 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 2014, 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, µέχρι τις αρχές του 2014, 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 τη 

θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μ∆Ν, το Φεβρουάριο του 2014, τέθηκαν οι βασικές 

αρχές του πλαισίου και αποσαφηνίστηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό οι µεθοδολογίες και ο τρόπος 

διαχείρισης των µονάδων παραγωγής στα νησιά, ενώ στο αµέσως προσεχές διάστηµα θα 

αποσαφηνιστούν περαιτέρω µε τη θέσπιση των εγχειριδίων που προβλέπονται στον Κώδικα 

αυτό. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω θεσµικού πλαισίου, κάθε ενδιαφερόµενος 

ηλεκτροπαραγωγός θα γνωρίζει επακριβώς τον τρόπο πληρωµής των αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρει στα Μ∆Ν. 

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, µε την πρόσφατη (Αύγουστος 2014) Απόφαση 2014/536/ΕΕ 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία χορηγήθηκε παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της χώρας µας, επέρχονται σηµαντικές 

µεταβολές στον τοµέα της αδειοδότησης/εγκατάστασης νέου δυναµικού παραγωγής από 

συµβατικές µονάδες στα Μ∆Ν, θέτοντας σηµαντικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της 

λειτουργίας των αυτόνοµων ηλεκτρικών συστηµάτων τους, ενώ ορίζονται συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις για την κατά το δυνατόν προώθηση των διασυνδέσεων των Μ∆Ν µε το 

ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, στις περιπτώσεις που η διασύνδεση αποτελεί την οικονοµικότερη, 

µακροπρόθεσµα, λύση ηλεκτροδότησής τους. 
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3.3.1.2 Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν 

Μοναδικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν και για το έτος 2014 παρέµεινε η 

∆ΕΗ Α.Ε., στη βάση της οικειοθελούς δραστηριοποίησης και χωρίς αυτό να επιβάλλεται από το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο (π.χ. µέσω αποκλειστικότητας της προµήθειας µε χορήγηση 

παρέκκλισης), Ήδη, µετά τη δηµοσίευση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μ∆Ν, αρκετοί ιδιώτες 

προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να δραστηριοποιηθούν 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μ∆Ν. Η ∆ΕΗ Α.Ε., εκ του νόµου, προµηθεύει τους 

καταναλωτές των νησιών µε τα ίδια τιµολόγια, ανά κατηγορία τιµολογίου, 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. 

Σηµειώνεται και εδώ ότι, µε την ως άνω αναφερθείσα παρέκκλιση που χορηγήθηκε από την 

ΕΕ (Απόφαση 2014/536/ΕΕ), επέρχονται σηµαντικές µεταβολές στο καθεστώς προµήθειας 

στα Μ∆Ν, για ένα χρονικό διάστηµα που εκτείνεται κατά µέγιστο µέχρι το 2019, οπότε, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Μ∆Ν, ολοκληρώνεται το µεταβατικό διάστηµα 

εγκατάστασης των αναγκαίων υποδοµών και οργάνωσης του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν για τη 

µετάβαση στην πλήρη λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς στα Μ∆Ν. Περισσότερες 

λεπτοµέρειες παρέχονται στην αντίστοιχη παράγραφο που επεξηγείται η εν λόγω απόφαση 

παρέκκλισης.  

 

3.3.2 Εξελίξεις κατά το έτος 2014 

3.3.2.1 Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών  

Το Φεβρουάριο του 2014, µε την υπ’ αριθµ. 39/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, θεσπίστηκε ο 

Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (ΦΕΚ Β’ 

304/11.02.2014), µε τον οποίο ολοκληρώθηκε σε µεγάλο βαθµό το δευτερογενές θεσµικό 

πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα προγραµµατισµού λειτουργίας και συναλλαγών στα Μ∆Ν, 

όπως προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 235).  

Ο Κώδικας Μ∆Ν αποτελεί το επιστέγασµα της επίπονης και µακρόχρονης προσπάθειας της 

ΡΑΕ, µε τη συνδροµή του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ) και τη συµβολή 

Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της χώρας, και κυρίως του ΕΜΠ, για την κατάρτιση και 

καθιέρωση αναλυτικών κανόνων λειτουργίας των Συστηµάτων και της αγοράς των Μ∆Ν, 

λαµβανοµένων υπόψη: 
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• της ανάγκης διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού των Μ∆Ν και της βέλτιστης 

ανάπτυξης των συστηµάτων παραγωγής τους, µε την παροχή κινήτρων και την 

καθιέρωση διαδικασιών για σταδιακή αύξηση της ευελιξίας των ηλεκτρικών 

συστηµάτων και ιδίως των συµβατικών µονάδων,  

• του πλήθους των ιδιαιτεροτήτων των Μ∆Ν και ιδίως την ποικιλία του µεγέθους των 

Συστηµάτων τους (µέγιστη ζήτηση από µερικές εκατοντάδες kW ως αρκετές 

εκατοντάδες MW), σε σχέση µε τα διασυνδεδεµένα συστήµατα, 

• της ανάγκης προώθησης της διείσδυσης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα 

ενεργειακά ισοζύγια των Μ∆Ν, µε τη συµµετοχή πολλών τεχνολογιών ΑΠΕ και 

υβριδικών σταθµών, βάσει και των σχετικών απαιτήσεων και προβλέψεων του 

νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να µπορεί να επιτυγχάνονται διεισδύσεις σε επίπεδα άνω 

του 50-60%,  

• της ανάγκης συγκράτησης του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα των συµβατικών 

µονάδων, 

• της ανάγκης τεκµηρίωσης, διαφάνειας και επαληθευσιµότητας του κόστους 

παραγωγής και του υπολογισµού των επιβαρύνσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ Μ∆Ν), όπως άλλωστε επιτάσσει και η Κοινοτική Οδηγία 

2009/72/ΕΚ, οι οποίες επιβαρύνσεις, συνολικά, ήδη προσεγγίζουν το 1 δις € ετησίως.  

• της κοινοτικής επιταγής για ισότιµη πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στην αγορά των 

Μ∆Ν, 

• της ανάγκης και ταυτόχρονα εθνικής επιταγής, ώστε οι καταναλωτές των Μ∆Ν να 

απολαµβάνουν το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές υπηρεσίες σε 

επίπεδα υψηλής ποιότητας και σε τιµές ανάλογες µε αυτές του ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος.   

• της ανάγκης πρόβλεψης ιδιαίτερου καθεστώτος, σε περίπτωση λήψης παρέκκλισης 

από διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, βάσει των σχετικών αιτηµάτων της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και των αντίστοιχων προβλέψεων του ν. 4001/2011.  

Ο Κώδικας Μ∆Ν αποτελεί πρωτοποριακό ρυθµιστικό κείµενο, καθώς καταρτίστηκε για να 

εφαρµοστεί σε αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα που υπόκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, 

χωρίς τη λήψη σχετικής παρέκκλισης, και συνεπώς αποτελεί ένα καινοτόµο πόνηµα που 

αποτυπώνει ένα ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο, όπως είναι φυσικό, µε την πάροδο του 

χρόνου και µε βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του, θα βελτιώνεται όπου κρίνεται 

αναγκαίο, µε τη συνδροµή του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και των συµµετεχόντων στη σχετική 

αγορά.   

Στο άρθρο 237 του Κώδικα Μ∆Ν προβλέπεται αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και περιγραφή 

των ενεργειών τόσο του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν όσο και των συµµετεχόντων, για τη µετάβαση 
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στο καθεστώς πλήρους εφαρµογής του Κώδικα. Η ΡΑΕ, εντός του 2014, παρακολούθησε 

την εφαρµογή των προβλεπόµενων στον Κώδικα Μ∆Ν και συνεργάστηκε στενά µε το 

∆ιαχειριστή Μ∆Ν για την ορθή και έγκαιρη υλοποίησή τους.  

Ειδικά ως προς το ρόλο και τις υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και, προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η ουσιαστική διαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων Μ∆Ν από το 

∆ιαχειριστή Μ∆Ν, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Μ∆Ν, και λαµβανοµένων υπ’ όψη των 

ιδιαιτεροτήτων και ειδικών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί στα Μ∆Ν, η ΡΑΕ ζήτησε 

από το ∆ιαχειριστή, την υποβολή αναλυτικής παρουσίασης της οργανωτικής δοµής και 

στελέχωσης, των υποδοµών και των βασικών διαδικασιών για την οργάνωση και 

λειτουργία του, των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επίτευξη των 

στόχων που τίθενται στον Κώδικα Μ∆Ν, καθώς και του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος 

που θα ακολουθηθεί. Το υποβληθέν σχέδιο αξιολογείται από τη ΡΑΕ και θα αποτελέσει τη 

βάση επί της οποίας θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία χορήγησης της ως προβλεπόµενης 

Άδειας ∆ιαχείρισης των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μ∆Ν. 

 

3.3.2.2 Χορήγηση παρέκκλισης για τα Μ∆Ν 

Στις 14.08.2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στη χώρα µας, µε την υπ’ αριθµ. 

2014/536/ΕΕ πόφασή της, παρέκκλιση από τις διατάξεις των κεφαλαίων III και VIII της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, προκειµένου για τα Μ∆Ν. Με την ανωτέρω απόφασή της, η 

Επιτροπή αποδέχθηκε τα σχετικά αιτήµατα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, που είχαν 

υποβληθεί για πρώτη φορά το ∆εκέµβριο του 2003, δυνάµει του άρθρου 26 της τότε σε ισχύ 

Οδηγίας 2004/54/ΕΚ, και, εν συνεχεία, τον Ιανουάριο του 2012, δυνάµει του άρθρου 44 της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Τα βασικά σηµεία, όροι και προϋποθέσεις της χορηγηθείσας 

παρέκκλισης αναλύονται κατωτέρω.  

Η Επιτροπή, στην εν λόγω απόφαση, υιοθετεί σε µεγάλο βαθµό τις απόψεις της ΡΑΕ επί του 

θέµατος, όπως αυτές που είχαν διατυπωθεί στη σχετική γνώµη της Αρχής προς την 

Επιτροπή αλλά και την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων που ακολούθησε16. Οι 

τεκµηριωµένες απόψεις της ΡΑΕ στήριζαν το σχετικό αίτηµα της χώρας µας, µε βάση τις 

διατάξεις των ως άνω Οδηγιών για τις παρεχόµενες δυνατότητες χορήγησης παρέκκλισης, 

αλλά και τις κρίσιµες προβλέψεις του Κώδικα Μ∆Ν που σχετίζονται µε το ζήτηµα αυτό, 

καθώς και µε βάση τις δυσχέρειες που όντως υφίστανται, σε πραγµατικό, νοµικό και 

τεχνικό επίπεδο, στα Μ∆Ν (βλ. σχετικώς τις παραγρ. 19-24 της Απόφασης της Επιτροπής 

«Ουσιαστικά προβλήµατα για την εκµετάλλευση των αποµονωµένων δικτύων», καθώς και 

τις παραγρ. 48-49 «Ουσιαστικά προβλήµατα για τη λειτουργία συµβατικών 

ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών στα αποµονωµένα µικροδίκτυα»). 

 

                                                 
16 Η ΡΑΕ απέστειλε επιπλέον στοιχεία στις 17.12.2013, στις 23.12.2013, στις 04.02. 2014, στις 28.02. 2014 
και στις 17.03.2014 
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3.3.2.2.i   Αναφορικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες στα 

Μ∆Ν  

Επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι η Επιτροπή έκρινε ότι το σύνολο των δικτύων στα Μ∆Ν 

συνιστούν Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 27 της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, εκτός από την Κρήτη, που αποτελεί Μικρό Αποµονωµένο ∆ίκτυο 

κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 26 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ. 

Εν συνεχεία, κατόπιν νοµικής εκτίµησης των πραγµατικών περιστατικών, η Επιτροπή 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υφίστανται ουσιαστικά προβλήµατα για τη λειτουργία 

συµβατικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής εντός των αποµονωµένων δικτύων Μ∆Ν. 

Ειδικότερα, ωστόσο: 

• ∆εν χορηγείται η ζητούµενη από τη χώρα µας παρέκκλιση για τα Αποµονωµένα 

Μικροδίκτυα για την παραγωγή από συµβατικές µονάδες, καθώς δεν προβλέπεται από 

την Οδηγία 2009/72/ΕΚ παρέκκλιση για εγκατάσταση νέου δυναµικού. Χορηγείται 

παρέκκλιση µόνο για την ανακαίνιση, αναβάθµιση και επέκταση υφιστάµενου 

δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ (δηλαδή µονάδες σε λειτουργία ή εν γένει µε 

άδεια παραγωγής κατά την έκδοση της απόφασης), και µέχρι την 1.1.2021. Για τη 

χορήγηση άδειας, εφαρµόζονται όλα τα προβλεπόµενα κριτήρια της Οδηγίας.  

• Η εγκατάσταση νέας µονάδας προς αντικατάσταση υφιστάµενου δυναµικού, δεν 

θεωρείται ανακαίνιση αλλά εγκατάσταση νέου δυναµικού (δηλ. δεν εµπίπτει στην 

παρέκκλιση).  

• Η εγκατάσταση προσωρινών µονάδων εντός του χώρου υφιστάµενων σταθµών στα 

Μ∆Ν (π.χ. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών) θεωρείται επέκταση δυναµικού που εµπίπτει 

στην παρέκκλιση. Συνεπώς, µπορεί να χορηγείται αποκλειστικά στη ∆ΕΗ µέχρι την 

1.1.2021. 

• Οι άδειες παραγωγής της ∆ΕΗ δύναται να παρατείνονται κατά την αποκλειστική κρίση 

της ΡΑΕ, αξιολογώντας και την τυχόν υπαιτιότητα της ∆ΕΗ για τις παρατηρούµενες 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση.  

• Προσδίδεται αναδροµική ισχύς στην παρέκκλιση από τις 5.12.2003 (ηµεροµηνία 

υποβολής της πρώτης αίτησης των ελληνικών αρχών για χορήγηση παρέκκλισης).  

 

3.3.2.2.ii Αναφορικά µε την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν 

• Χορηγείται παρέκκλιση για όλα τα Μ∆Ν (περιλαµβανοµένης και της Κρήτης) από τις 

διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά µε το άνοιγµα της αγοράς 

της προµήθειας, µέχρι την 17.2.2016, µε δυνατότητα παράτασης έως την 17.2.2019 

(πέντε έτη από την έγκριση του Κώδικα Μ∆Ν, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο 

µεταβατικό διάστηµα εφαρµογής του). Η παράταση χορηγείται εφόσον αιτιολογηµένα 

δεν έχουν εγκατασταθεί οι αναγκαίες υποδοµές στα Μ∆Ν (ιδίως η διαθεσιµότητα 
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µητρώων για την απόδοση των µετρητών και των δεδοµένων µέτρησης στους 

προµηθευτές), σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κώδικα Μ∆Ν για το µεταβατικό στάδιο 

της πρώτης πενταετίας. Ελέγχεται ετησίως, µε σχετική έκθεση, η πρόοδος των εργασιών 

και οι αιτίες τυχόν καθυστέρησης.  

• Μέχρι την 17.2.2015, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να έχουν καταρτίσει σχέδιο 

εγκατάστασης των υποδοµών, διακριτά για κάθε Μ∆Ν, και µε προτεραιότητα για την 

Κρήτη και τη Ρόδο, και σε συµφωνία µε τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ∆Ν. 

• Ειδικά για την Κρήτη, και εφόσον κριθεί αναγκαία η υιοθέτηση της παρέκκλισης για 

την προµήθεια, απαιτείται σχετική νοµοθετική ρύθµιση, καθώς µε την υφιστάµενη 

νοµοθεσία (άρθρο 137 ν. 4001/2011), τίθενται σε καθεστώς παρέκκλισης µόνο τα 

Αποµονωµένα Μικροδίκτυα (όλα τα Μ∆Ν πλην Κρήτης) αµέσως µε τη χορήγηση της 

παρέκκλισης. 

 

3.3.2.2.iii Περαιτέρω όροι και υποχρεώσεις που τίθενται µε την απόφαση της Επιτροπής  

• Ορίζεται ότι µε τη διασύνδεση ενός Μ∆Ν στο ΕΣΜΗΕ, παύει να ισχύει για το νησί αυτό 

η απόφαση παρέκκλισης. 

• Επιβάλλονται σοβαρές και κρίσιµες υποχρεώσεις στις ελληνικές αρχές σχετικά µε τη 

διασύνδεση των Μ∆Ν, εξαρτώντας ακόµα και τη χορήγηση άδειας παραγωγής για νέο 

δυναµικό στα Μ∆Ν από την οικονοµικότητα της διασύνδεσης, σε σχέση µε την 

αυτόνοµη λειτουργία του εκάστοτε ηλεκτρικού συστήµατος. Ειδικότερα, οι ελληνικές 

αρχές και, πιο συγκεκριµένα, η ΡΑΕ και οι ∆ιαχειριστές ΕΣΜΗΕ (Α∆ΜΗΕ) και Μ∆Ν 

(∆Ε∆∆ΗΕ), θα πρέπει, πριν η ΡΑΕ προχωρήσει σε αδειοδότηση νέου συµβατικού 

δυναµικού σε κάποιο Μ∆Ν, να εξετάσουν την πλέον συµφέρουσα και οικονοµικά 

αποδοτικότερη λύση ηλεκτροδότησης εκάστου Μ∆Ν, µακροχρόνια, είτε µέσω 

διασύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ ή στο διασυνδεδεµένο Ε∆∆ΗΕ είτε µε αυτόνοµη ανάπτυξη 

όπως σήµερα, και µόνο εφόσον προκριθεί η δεύτερη λύση δύναται η ΡΑΕ να 

προχωρήσει στην αδειοδότηση του δυναµικού. 

• Τίθεται η υποχρέωση για επιβολή αυστηρών χρονοδιαγραµµάτων στους φορείς που 

έχουν αναλάβει την κατασκευή διασύνδεσης Μ∆Ν, καθώς και η διεκδίκηση, σε 

περίπτωση καθυστερήσεων, αποζηµίωσης για τη µη υλοποιηθείσα εξοικονόµηση 

κόστους (που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας 

σε πελάτες εγκατεστηµένους στα Μ∆Ν, συµπεριλαµβανοµένων των  επιβαρύνσεων για 

ΥΚΩ).     

Η συγκεκριµένη απόφαση παρέκκλισης της Επιτροπής, δεδοµένου ότι αφ’ ενός ερείδεται 

στη διάταξη του άρθρου 44 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, αφ’ ετέρου η έκδοσή της προβλέπεται 

στο άρθρο 139 του ν. 4001/2011, είναι δεσµευτική για την Ελλάδα, στο µέτρο που η 
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τελευταία επιθυµεί να ενεργοποιήσει τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται. Τα δικαιώµατα, οι 

όροι και οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται µε την απόφαση αυτή θα πρέπει να τηρούνται 

καθ’ ολοκληρίαν, καθώς αποτελούν πλέον µέρος της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Κατά τούτο, και 

στο µέτρο που αυτό απαιτείται βάσει και των υφιστάµενων διατάξεων νόµου, είναι 

απαραίτητο να γίνουν και οι κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της 

εσωτερικής έννοµης τάξης µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που τίθενται στη σχετική 

απόφαση. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη ενσωµάτωσης των ρυθµίσεων της 

παρέκκλισης, προκειµένου για την προσαρµογή της εσωτερικής έννοµης τάξης στα νέα 

δεδοµένα της Απόφασης 2014/536/ΕΕ της Επιτροπής, και απέστειλε στο καθ΄ύλιν αρµόδιο 

Υπουργείο, αρχικά τις απόψεις της και, στη συνέχεια, συγκεκριµένη πρόταση για την 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011, ώστε να συνάδει το εσωτερικό νοµικό πλαίσιο 

µε την εν λόγω απόφαση. 

 

3.3.2.3 Άδεια ∆ιαχειριστή Συστηµάτων Μ∆Ν 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 2012, ο ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας 

διαχείρισης Μ∆Ν. Η ΡΑΕ επεξεργάστηκε την εν λόγω αίτηση και έκρινε ότι ο ∆ιαχειριστής 

θα έπρεπε να προσκοµίσει πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις σχετικά µε την οργάνωσή 

του και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει την 

ουσιαστική διαχείριση των Συστηµάτων Μ∆Ν, µε βάση και τα σχετικώς καθοριζόµενα 

στον Κώδικα Μ∆Ν που εν τω µεταξύ ετέθη σε ισχύ (Φεβρουάριος 2014). Για το λόγο αυτό, 

η ΡΑΕ απέστειλε σχετική επιστολή στο ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µε την οποία επεσήµανε ότι, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποδοτική διαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων 

Μ∆Ν από το ∆ιαχειριστή,, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Μ∆Ν, και λαµβανοµένων υπ’ 

όψη των ιδιαιτεροτήτων των Μ∆Ν, απαιτείται, εκ µέρους του ∆ιαχειριστή, η στρατηγική 

οργάνωση και η κατάλληλη επιχειρησιακή δοµή, συνακόλουθες υποδοµές, διάθεση υλικών, 

πόρων και επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού. Η διαχείριση πρέπει να γίνεται πλέον 

κεντρικά, σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης των νησιών, που κατά 

κανόνα πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθµούς παραγωγής της 

∆ΕΗ Α.Ε., έτσι ώστε ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν να ασκεί τις εκ του νόµου αρµοδιότητές του, 

άρτια, ολοκληρωµένα, αποδοτικά και ποιοτικά, όπως απαιτείται σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Μ∆Ν.  

Τα ανωτέρω θέµατα θα αποτελέσουν και αντικείµενο της Άδειας ∆ιαχείρισης των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, η οποία προβλέπεται να χορηγηθεί στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4001/2011. Ωστόσο, έως την έκδοσή της, 

ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν οφείλει να ενεργοποιήσει κάθε µηχανισµό για τη συµµόρφωσή του µε 

τις επιταγές του Κώδικα Μ∆Ν. 
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Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΡΑΕ ζήτησε από το ∆ιαχειριστή να υποβάλει αποστείλει στοιχεία 

και διευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο και τα µέσα µε τα οποία η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

προτίθεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαχείρισης των συστηµάτων που επιβάλλονται 

από τον Κώδικα Μ∆Ν. Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαία η αναλυτική παρουσίαση της 

οργανωτικής δοµής και στελέχωσης, των υποδοµών και των βασικών διαδικασιών για την 

οργάνωση και λειτουργία του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να 

προβεί για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στον Κώδικα Μ∆Ν, καθώς και του 

αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος που θα ακολουθηθεί. Σε απάντηση, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.  

παρέθεσε τις πρώτες εκτιµήσεις και σκέψεις του για την οργάνωσή του, την ανάπτυξη των 

αναγκαίων υποδοµών και τη στελέχωσή του, περιγράφοντας αρκετές δράσεις που κρίνει 

αναγκαίες ιδίως για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών στα Μ∆Ν, που, ωστόσο, θα 

έπρεπε να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, ώστε να προσδιοριστούν ακριβέστερα. Για το 

σκοπό αυτό συγκρότησε και σχετικές οµάδες εργασίας, τα αποτελέσµατα των οποίων 

αναµένονται στο α’ εξάµηνο του 2015. Ενόψει τούτων, η Αρχή αναµένει τις τελικές 

προτάσεις του ∆ιαχειριστή προκειµένου να προχωρήσει στην έκδοση των ειδικών όρων και 

προϋποθέσεων της άδειας ∆ιαχείρισης Μ∆Ν, βάσει των σχετικών προβλέψεων του νόµου.  

 

3.3.2.4 Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ στα Μ∆Ν 

∆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 2014, 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, χορήγησε άδειες παραγωγής για την εγκατάσταση: 

• 2 Α/Σ ισχύος 10,647 MW και 13,192 MW στη νήσο Θήρα,  

•  2 Η/Ζ ισχύος 250 kW έκαστο στις νήσους Ανάφη και Μεγίστη αντίστοιχα.  

• 16 φορητών Η/Ζ, συνολικής ισχύος 21 MW, προς ενίσχυση της «Τράπεζας Η/Ζ» 

και κάλυψη των εκτάκτων αναγκών ηλεκτροδότησης των νησιών. 

Επίσης, χορήγησε άδειες παραγωγής για την παράταση της λειτουργίας 20 φορητών Η/Ζ, 

συνολικής ισχύος 25,18MW, και 1 Α/Σ ισχύος 23,6 MW στη νήσο Ρόδο, µέχρι την 

31.12.2016, ενώ προέβη στην τροποποίηση της άδειας παραγωγής για την εγκατάσταση 2 

Η/Ζ ισχύος 10-12 MW έκαστο, αντί της αρχικής άδειας για την εγκατάσταση 2 Η/Ζ ισχύος 

9-11 MW έκαστο. 
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Παράλληλα, κάθε έτος, ελέγχεται η επάρκεια του παραγωγικού δυναµικού των νησιών για 

την κάλυψη της ζήτησης και την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, και 

κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, η ΡΑΕ χορηγεί τις αναγκαίες άδειες 

παραγωγής περιορισµένης διάρκειας (συνήθως 2-4 µηνών), κυρίως για τη θερινή περίοδο, 

προκειµένου να υπάρξει κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπου απαιτείται, στα µη 

διασυνδεδεµένα νησιά. 

Έτσι, µε βάση την εξέταση των στοιχείων των νησιών για το έτος 2014, η ΡΑΕ χορήγησε 

τις παρακάτω άδειες παραγωγής στη ∆ΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του 

θέρους του έτους 2014, και συγκεκριµένα για χρονικό διάστηµα δύο µηνών (Ιούλιο-

Αύγουστο):  

• άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την εγκατάσταση ενοικιαζόµενων 

µονάδων παραγωγής, συνολικής ισχύος 20 MW, στη νήσο Ρόδο  (Απόφαση ΡΑΕ 

311/2014), 

• άδεια παραγωγής για την εγκατάσταση φορητών Η/Ζ ισχύος 2,36 MW και 3 MW 

στις νήσους Πάρο και Μύκονο, αντίστοιχα (Απόφαση ΡΑΕ 460/2014),  

• άδεια παραγωγής για την εγκατάσταση φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 10 MW στη 

νήσο Θήρα (Απόφαση ΡΑΕ 383Α/2014),. 

 

3.3.2.5 Μέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής στα Μ∆Ν 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 

σχετικά µε τον προσδιορισµό του Μέσου Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής των 

συµβατικών µονάδων στα Μ∆Ν, για τη χρέωση των προµηθευτών στα Μ∆Ν που 

απορροφούν ενέργεια ΑΠΕ, θα έπρεπε, µετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Μ∆Ν, να 

µεταβληθεί ο τρόπος υπολογισµού του, καθώς το µέσο αυτό µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ) 

ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά αυτά (€/MWh) υπολογίζεται πλέον βάσει των διατάξεων του 

Κώδικα Μ∆Ν.  

Υπενθυµίζεται ότι, µέχρι και το α’ εξάµηνο του 2014, η ΡΑΕ υπολόγιζε το ΜΜΚ 

απολογιστικά, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους παραγωγής των συµβατικών 

µονάδων για τη χρονική περίοδο που αυτό αφορούσε, ενώ προϋπολόγιζε 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). Βάσει των ανωτέρω, για το α’ εξάµηνο του 2014, το προϋπολογιστικό 
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ΜΜΚ από συµβατικές µονάδες στα Μ∆Ν καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2014 

Απόφαση της ΡΑΕ σε 170,04 €/MWh (ΦΕΚ Β΄ 885/09.04.2014). 

Μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Μ∆Ν, η ΡΑΕ µε την υπ’ αριθµ. 553/2014 Απόφασή της 

(ΦΕΚ Β΄ 2899/29.10.2014), κατήργησε την ανωτέρω µεθοδολογία και όρισε ότι, για την 

εφαρµογή των οριζόµενων στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 

4001/2011, η χρέωση των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένο 

Σύστηµα Μ∆Ν για την ενέργεια ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που απορροφούν από το δίκτυο του 

Συστήµατος αυτού οι πελάτες τους, πραγµατοποιείται µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος 

παραγωγής των συµβατικών µονάδων του εν λόγω Συστήµατος Μ∆Ν, όπως αυτό 

καθορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 190 του Κώδικα Μ∆Ν. Το κόστος αυτό 

υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα, τόσο κατά την πλήρη εφαρµογή 

του Κώδικα, όσο και κατά το µεταβατικό διάστηµα εφαρµογής του, ως το µεσοσταθµικό 

µεταβλητό κόστος των συµβατικών µονάδων παραγωγής που λειτούργησαν σε κάθε 

Σύστηµα Μ∆Ν κατά το µήνα εκκαθάρισης. Η απαιτούµενη, µε βάση την ως άνω διάταξη 

νόµου, έγκριση της ΡΑΕ για το κόστος αυτό, λαµβάνει πλέον χώρα κατά την ετήσια 

οριστική εκκαθάριση της αγοράς Μ∆Ν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα, 

οπότε και πραγµατοποιείται εκκαθάριση στο εγκεκριµένο κόστος παραγωγής. Σηµειώνεται 

ότι, µέχρι σήµερα, η εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένει ο µοναδικός παραγωγός από συµβατικές 

µονάδες στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, και, στο αρχικό στάδιο   εφαρµογής του Κώδικα 

Μ∆Ν (πρώτη φάση µεταβατικού σταδίου), δηλαδή µέχρι την εγκατάσταση του αναγκαίου 

µετρητικού εξοπλισµού και την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Μ∆Ν για τον 

υπολογισµό της αµοιβής των συµβατικών µονάδων (Benchmarking-τιµές αναφοράς κλπ), ο 

υπολογισµός του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής πραγµατοποιείται βάσει 

απολογιστικών στοιχείων του παραγωγού. 

 

3.3.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της ΡΑΕ 

3.3.3.1 Παροχή ΥΚΩ στα Μ∆Ν 

Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 2.2.2.2, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές 

των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και των Αποµονωµένων Μικροδικτύων, υπό συνθήκες 

και τιµολόγια που δεν επιτρέπεται να διαφοροποιούνται, ανά κατηγορία καταναλωτών, από 

αυτά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, καθορίζεται ως µια εκ των Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ), βάσει της υπ’ αριθµ. Π∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’1040/25.06.2007). Ως πάροχοι για την υπηρεσία αυτή 

ορίζονται, µε την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β’/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 

2783/02.12.2011) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν τη 

δραστηριότητα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  
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3.3.3.1.i Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ στα Μ∆Ν 

Η υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Φ1Β/2467/30.11.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

«Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β’2353/11.12.2007), κατά το µέρος που αφορά τον υπολογισµό 

του ανταλλάγµατος των ΥΚΩ για τα Μ∆Ν (εφεξής ΥΚΩ_Μ∆Ν), είχε 5ετή ρυθµιστική 

περίοδο εφαρµογής από τη θέσπισή της και, συνεπώς, εφαρµόστηκε µέχρι και το έτος 2011. 

Στη συνέχεια, δεδοµένου ότι το νοµικό πλαίσιο που προβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του 

νόµου 4001/2011 για τις ΥΚΩ δεν έχει ακόµη θεσπιστεί στο σύνολό του, η ΡΑΕ, βάσει των 

προβλεπόµενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 20 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235), µε την 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 14/2014 (ΦΕΚ Β΄ 270/07.02.2014), προχώρησε στην κατάρτιση νέας 

µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος παροχής ΥΚΩ_Μ∆Ν, βάσει των 

ειδικότερων µεθοδολογικών κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56 του νόµου 4001/2011.  

Η µεθοδολογία αυτή ακολουθεί τις εξής βασικές αρχές, όπως αυτές προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τις συναφείς 

ρυθµίσεις του Κώδικα Μ∆Ν: 

1. Η συνθήκη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και των Αποµονωµένων Μικροδικτύων, µε τα ίδια 

τιµολόγια, ανά κατηγορία καταναλωτών, µε αυτά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, 

ικανοποιείται εφ’ όσον ο προµηθευτής που δραστηριοποιείται σε ένα αυτόνοµο 

ηλεκτρικό σύστηµα Μ∆Ν (εφεξής Σύστηµα Μ∆Ν) έχει τις ίδιες επιβαρύνσεις µε αυτές 

που θα είχε εάν επέλεγε να δραστηριοποιηθεί στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. Συνεπώς, 

και το αντάλλαγµα που οφείλεται στον προµηθευτή που δραστηριοποιείται σε ένα 

Σύστηµα Μ∆Ν πρέπει να καλύπτει το υπερβάλλον κόστος που αυτός υφίσταται σε 

σχέση µε την αντίστοιχη δραστηριοποίησή του στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ώστε 

τελικά να µπορεί να παρέχει ενιαίο τιµολόγιο, ανά κατηγορία καταναλωτών, σε όλη 

την ελληνική Επικράτεια (και στα Μ∆Ν).  

2. Οι προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστηµα Μ∆Ν οφείλουν να 

καταβάλλουν το κόστος για την ενέργεια που απορροφάται από τους µετρητές που 

εκπροσωπούν, αλλά και το κόστος του µηχανισµού διασφάλισης επαρκούς ισχύος για 

την ισχύ που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που εκπροσωπούν, συνεπώς θα πρέπει να 

επιβαρύνονται µε το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Σύστηµα Μ∆Ν, ήτοι µε το µεταβλητό και το σταθερό κόστος παραγωγής των 

συµβατικών µονάδων αλλά και µε το κόστος αγοράς της ενέργειας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που 

απορροφούν στα Μ∆Ν, βάσει του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (δηλ. αγορά της 

ενέργειας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που απορροφούν στα νησιά στο µέσο µεταβλητό κόστος 

παραγωγής των συµβατικών µονάδων των Μ∆Ν). Κατά τη δραστηριοποίησή τους στο 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, οι προµηθευτές επιβαρύνονται, αντίστοιχα, για την ενέργεια 

που απορροφούν, µε τους µηχανισµούς της χονδρεµπορικής αγοράς, όπως είναι η 

Οριακή Τιµή Συστήµατος, η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων, οι λοιποί Λογαριασµοί 
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Προσαυξήσεων (ενσωµάτωση ΕΦΚ, Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, 

Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, κ.λπ.), καθώς και το Μεταβατικό Μηχανισµό 

∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Για την ενέργεια από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που απορροφούν 

στην αγορά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε την 

τιµή που περιγράφεται στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011, η οποία είναι σαφώς 

µικρότερη από την αντίστοιχη τιµή µε την οποία επιβαρύνονται για την αγορά της 

ενέργειας ΑΠΕ στα Μ∆Ν (ΜΜΚ συµβατικών).  

3. Οι Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστηµα Μ∆Ν δεν κάνουν χρήση 

του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και, εποµένως, 

δεν επιβαρύνονται µε τις αντίστοιχες Χρεώσεις Χρήσης του ΕΣΜΗΕ για τους πελάτες 

τους.  

4. Επειδή, περαιτέρω, σύµφωνα µε το ν. 4001/2011, η δραστηριότητα της προµήθειας 

είναι πλήρως απελευθερωµένη και ένας προµηθευτής µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε 

ένα ή και περισσότερα Συστήµατα Μ∆Ν, στα οποία µάλιστα το πλήρες κόστος για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει σηµαντικά, το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ∆Ν 

πρέπει να υπολογίζεται διακριτά για κάθε Σύστηµα Μ∆Ν, ώστε κάθε προµηθευτής να 

εισπράττει το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ∆Ν που αντιστοιχεί στο Σύστηµα Μ∆Ν που έχει 

επιλέξει να δραστηριοποιηθεί.  

5. Για τη δραστηριοποίηση του προµηθευτή σε ένα Σύστηµα Μ∆Ν υπογράφεται 

σύµβαση µε το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, στην οποία αναγράφονται αφ’ ενός ο τρόπος 

υπολογισµού των τιµηµάτων που οφείλει ο προµηθευτής, τα οποία εκκαθαρίζονται σε 

µηνιαία βάση, αλλά και ο τρόπος υπολογισµού του οφειλόµενου ανταλλάγµατος για 

την παροχή ΥΚΩ_Μ∆Ν στο συγκεκριµένο Σύστηµα Μ∆Ν. ∆εδοµένου ότι ο 

ταυτοχρονισµός στον υπολογισµό και την εκκαθάριση των προαναφερθέντων ποσών 

είναι αναγκαίος, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα ρευστότητας κατά την άσκηση 

της δραστηριότητας της προµήθειας στα Συστήµατα Μ∆Ν, γεγονός το οποίο θα 

αποτελούσε εµπόδιο εισόδου στην αγορά των Μ∆Ν, ο υπολογισµός των ΥΚΩ_Μ∆Ν 

στο Σύστηµα Μ∆Ν θα πρέπει να γίνεται απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ταυτόχρονα 

µε τις λοιπές εκκαθαρίσεις της αγοράς Μ∆Ν.  

 

3.3.3.1.ii Υπολογισµός ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ στα Μ∆Ν για τα έτη 2012 

και 2013 

Βάσει της ανωτέρω µεθοδολογίας, η ΡΑΕ, µε την Απόφαση υπ’ αριθµ. 356/2014 (ΦΕΚ Β’ 

1873/10.07.2014, βλ. ενότητα 2.2.2.2), ενέκρινε τα ετήσια ανταλλάγµατα ΥΚΩ_Μ∆Ν για 

τα έτη 2012 και 2013, ανά Σύστηµα Μ∆Ν, τα οποία οφείλονται στη ∆ΕΗ Α.Ε., ως το 

µοναδικό προµηθευτή των Μ∆Ν για τα έτη αυτά, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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2012 2013 2012 2013

1 ΚΡΗΤΗ 415.599.818,29 388.559.434,61 17 ΛΕΣΒΟΣ 30.978.328,25 33.976.583,83

2 ΡΟΔΟΣ 118.851.601,50 121.560.695,87 18 ΛΗΜΝΟΣ 9.411.610,93 9.478.005,03

3  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 386.592,23 403.682,16 19 ΜΕΓΙΣΤΗ 1.264.165,35 1.356.165,85

4 ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 391.220,55 370.527,80 20  ΜΗΛΟΣ 8.123.225,92 7.998.271,46

5 ΑΜΟΡΓΟΣ 2.963.087,72 2.624.334,87 21 ΜΥΚΟΝΟΣ 29.797.075,80 29.625.988,78

6 ΑΝΑΦΗ 468.506,90 499.671,37 22 ΟΘΩΝΟΙ 421.724,69 366.862,93

7 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 357.871,16 286.350,64 23 ΠΑΡΟΣ 20.311.716,50 21.701.144,94

8 ΑΡΚΙΟΙ 236.483,24 273.814,82 24 ΠΑΤΜΟΣ 4.781.782,25 4.586.153,80

9 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2.322.114,64 2.104.891,35 25 ΣΑΜΟΣ 19.058.244,10 18.657.650,18

10 ΔΟΝΟΥΣΑ 451.764,72 468.325,29 26 ΣΕΡΙΦΟΣ 2.699.284,00 2.582.052,41

11 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 591.691,71 543.591,29 27 ΣΙΦΝΟΣ 5.011.522,41 4.943.031,24

12 ΘΗΡΑ 13.968.592,68 23.165.140,95 28 ΣΚΥΡΟΣ 5.125.170,23 4.702.312,08

13 ΙΚΑΡΙΑ 7.456.363,51 7.396.113,47 29 ΣΥΜΗ 4.489.865,21 3.979.861,25

14 ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 32.525.082,67 34.344.916,84 30 ΣΥΡΟΣ 14.747.588,06 13.967.051,52

15 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 7.207.575,61 7.464.070,04 31 ΧΙΟΣ 21.004.097,74 20.453.564,59

16 ΚΥΘΝΟΣ 2.725.443,46 2.541.413,91 32 ΓΑΥΔΟΣ 245.452,60 219.080,42

783.974.664,64 771.200.755,56Σύνολο ΜΔΝ

€ €

Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ_ΜΔΝ (ευρώ)

 

Πίνακας 3.8 Αντάλλαγµα για την παροχή ΥΚΩ στα Μ∆Ν, ανά νησί, για τα έτη 2012 και 2013 

 

3.3.3.1.iii Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί καταγγελίας για την παροχή ΥΚΩ στα 

Μ∆Ν  

Η ΡΑΕ συνέδραµε ουσιαστικά το αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ στη διατύπωση και επιτυχή 

υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της καταγγελίας SA. 32060, που απηύθυνε 

η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα µας, και 

αφορούσε την εικαζόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην εταιρεία «∆ΕΗ ΑΕ», µέσω 

της επιβολής υποχρέωσης παροχής ΥΚΩ στα Μ∆Ν αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Η 

επιχειρηµατολογία των Ελληνικών Αρχών ανέδειξε τη συµβατότητα του καθορισµού και 

του τρόπου οργάνωσης της παραπάνω ΥΚΩ µε το Πλαίσιο Κανόνων που υιοθέτησε το 

2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά µε τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή 

αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα και µε το άρθρο 106 παρ. 2 

ΣΛΕΕ. 

Εν τέλει, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, µε την απόφασή της17, θεώρησε ως 

τεκµηριωµένη τη συµβατότητα της οργάνωσης της εν λόγω ΥΚΩ µε το ενωσιακό δίκαιο 

(άρθρο 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ και Πλαίσιο 2012 για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού 

Συµφέροντος), ιδίως σταθµίζοντας τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν µε την από 14 

Αυγούστου 2014 Απόφαση της Επιτροπής (Απόφαση 2014/536/ΕΕ, Επίσηµη Εφηµερίδα L 

248/12, 22/8/2014) για την παραχώρηση στην Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέκκλισης από 

ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, και δη αναδροµικά από τις 5 ∆εκεµβρίου 

                                                 
17 Τελεί υπό επίσηµη δηµοσίευση. 
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2003 (βλ ενότητα 3.3.2.2). 

 

3.3.3.2 Προτάσεις για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου τιµολόγησης των υβριδικών 

σταθµών στα Μ∆Ν  

Με νοµοθετική παρέµβαση το ΥΠΕΚΑ, κατόπιν σχετικής από 25.4.2013 απόφασης- 

πρότασης της ΡΑΕ, προέβη σε τροποποίηση του υφιστάµενου πλαισίου τιµολόγησης των 

υβριδικών σταθµών στα Μ∆Ν (υποπαρ. ΙΓ.5 περ. 3 άρθρου πρώτου ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 

85/7.4.2014). Με την τροποποίηση αυτή οργανώνεται καλύτερα ο τρόπος προσδιορισµού 

και µεταβολής των τιµών µε βάση τις οποίες τιµολογείται η ενέργεια που παράγεται από τα 

αποθηκευτικά συστήµατα των σταθµών και εγχέεται στο δίκτυο του Μ∆Ν, καθώς και η 

τιµή της ενέργειας που απορροφάται για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσης του 

σταθµού, ή και της διαθεσιµότητας ισχύος.  

Ωστόσο, δεν υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους οι προτάσεις της ΡΑΕ, ή υιοθετήθηκαν 

παραλλαγές αυτών. Σηµαντικότερη διαφοροποίηση υπήρξε η υιοθέτηση µιας παραλλαγής 

της πρότασης της ΡΑΕ για την αναπροσαρµογή της τιµής µε βάση την οποία τιµολογείται η 

ενέργεια που παράγεται από τα αποθηκευτικά συστήµατα των σταθµών και εγχέεται στο 

δίκτυο του Μ∆Ν. Η πρόταση της ΡΑΕ προέβλεπε ότι η αναπροσαρµογή θα γίνεται µε βάση 

τους κανόνες προσδιορισµού της, και µάλιστα µε άνω και κάτω όρια µεταβολής (π.χ. +/-

25% της αρχικής τιµής). Αντ’ αυτού, η νοµοθετική ρύθµιση προέβλεψε τελικά την 

αναπροσαρµογή µε βάση αποκλειστικά τη µεταβολή των διεθνών τιµών του πετρελαίου 

(brent), χωρίς όρια στη µεταβολή. ∆εδοµένου ότι µια τέτοια ρύθµιση ενέχει τον κίνδυνο 

υπερβολικής αύξησης της τιµής πώλησης της ενέργειας που παρέχει ο σταθµός στο δίκτυο, 

σε περίπτωση ανάλογης αύξησης των διεθνών τιµών του πετρελαίου, είτε ακόµα και 

σηµαντικό κίνδυνο µη βιωσιµότητας της επένδυσης σε περίπτωση µεγάλης πτώσης των 

τιµών του πετρελαίου, η Αρχή επανήλθε µε νεότερη πρότασή της προς το ΥΠΕΚΑ, το 

Νοέµβριο του 2014, επαναφέροντας την αρχική της πρόταση για την περίπτωση αυτή. 

Επιπλέον, προέβη σε προτάσεις αποσαφήνισης του καθεστώτος λειτουργίας και 

τιµολόγησης των υβριδικών σταθµών στην περίπτωση διασύνδεσης του νησιού στο οποίο 

λειτουργεί. 

Ειδικότερα, προτάθηκε να θεωρείται ως εν δυνάµει διασυνδεδεµένο ένα νησί εάν έχουν 

συναφθεί µε τον αρµόδιο διαχειριστή οι συµβάσεις κατασκευής του έργου και, συνεπώς, 

έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και έχει εκκινήσει η 

πραγµατική κατασκευή του έργου διασύνδεσης. Σε µια τέτοια φάση υλοποίησης, δεν έχει 

νόηµα να συνεχίζεται η αδειοδότηση νέων υβριδικών σταθµών στο νησί, ή να συνάπτονται 

συµβάσεις πώλησης µε υβριδικούς σταθµούς σε αυτό, ως εάν να επρόκειτο για µη 

διασυνδεδεµένο νησί, δεδοµένου ότι από τη σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης πώλησης, ή 

ακόµα περισσότερο από την αδειοδότηση ενός υβριδικού σταθµού, η πραγµατική του 
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λειτουργία απέχει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διασύνδεσης. 

Επιπλέον, προτάθηκε ότι σε περίπτωση διασύνδεσης ενός νησιού, οι τυχόν υβριδικοί 

σταθµοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αµείβονται µε τη συµβατικά καθορισµένη 

(υψηλή) τιµή µόνο για 10-12 έτη από την έναρξη λειτουργίας τους, και όχι για όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, όπως προβλέπεται σήµερα. Το διάστηµα αυτό θεωρείται ικανό για 

την απόσβεση των εγκαταστάσεων του σταθµού και την αποπληρωµή του σχετικού 

δανείου, οπότε δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα µιας τέτοιας επένδυσης, αλλά 

παράλληλα περιορίζεται και η επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ από τον οποίο 

αµείβονται και οι σταθµοί αυτοί. 

 

3.3.3.3 Έγκριση των Πρότυπων Συµβάσεων Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικούς 

και ηλιοθερµικούς σταθµούς 

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν. 

3468/2006, γνωµοδότησε προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Γνωµοδοτήσεις 7/2014 και 8/2014) 

για την έγκριση των πρότυπων Συµβάσεων Πώλησης για υβριδικούς και ηλιοθερµικούς 

σταθµούς στα Μ∆Ν. Οι γνωµοδοτήσεις αυτές καταρτίστηκαν στη βάση των σχετικών 

εισηγήσεων του αρµόδιου ∆ιαχειριστή Μ∆Ν (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ), και ενσωµάτωσαν τα σχόλια 

και τις παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων που έλαβαν µέρος στη σχετική δηµόσια 

διαβούλευση που διεξήγαγε η Αρχή επί των προτεινοµένων από το ∆ιαχειριστή σχεδίων 

συµβάσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εν λόγω σχέδια συµβάσεων που περιλαµβάνονται 

στις γνωµοδοτήσεις της Αρχής, βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τις σχετικές 

προβλέψεις του Κώδικα Μ∆Ν για τη διαχείριση και τιµολόγηση των σταθµών αυτών, και 

αποτελούν το επιστέγασµα µιας επίπονης προσπάθειας του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και της ΡΑΕ, 

µε τη πολύτιµη συνδροµή του ΕΜΠ, για την ολοκλήρωση του σύνθετου και πολυσχιδούς 

πλαισίου που αφορά στη διαχείριση των εν λόγω σταθµών παραγωγής στα Μ∆Ν.     

 

3.3.3.4 ∆ιαµόρφωση νοµικού/ρυθµιστικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ανέλαβε, στις αρχές του 2014, την πρωτοβουλία για τη 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου θεσµικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδοµών 

φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (Η/Ο) στην Ελληνική αγορά. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

η Αρχή έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση, στις 05.02.2014, την αρχική πρότασή της αναφορικά µε 

τη δηµιουργία του αναγκαίου νοµικού πλαισίου18. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΡΑΕ συνέβαλε 

καθοριστικά στην έναρξη της σχετικής συζήτησης µε τους εµπλεκόµενους φορείς της εγχώριας 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τον πλέον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των 
                                                 
18 
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/05022014.csp?view
Mode=normal  
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υποδοµών φόρτισης Η/Ο στη χώρα µας, µε απώτερο στόχο την αξιολόγηση και επιλογή του 

βέλτιστου σχεδιασµού και τρόπου υλοποίησης του σχετικού εγχειρήµατος. 

Στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση, η οποία διήρκησε από τις 05.02.2014 έως τις 

21.02.2014, συµµετείχαν συνολικά δεκατρία (13) φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις 

απόψεις/παρατηρήσεις των οποίων η ΡΑΕ ανάρτησε µε νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

της, στις 14.03.2014. Μετά από ενδελεχή επεξεργασία όλων των σχετικών παρατηρήσεων 

και προτάσεων που διατυπώθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση, η ΡΑΕ υπέβαλε προς το 

αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ την τελική της πρόταση για την τροποποίηση του ν. 4001/2011, 

µε στόχο την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των απαραίτητων διατάξεων που θα διέπουν 

συνολικά: α) τη δραστηριότητα της εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτισης Η/Ο, και β) τη 

δραστηριότητα της φόρτισης Η/Ο από τους κατόχους αυτών. 

Η τελική πρόταση της ΡΑΕ περιελάµβανε, µεταξύ άλλων: 

Α. Αλλαγές στους σχετικούς ορισµούς του ν. 4001/2011, για την ενσωµάτωση σε αυτούς 

των προσώπων (φυσικών και νοµικών) που προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια µε σκοπό 

την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο, καθώς και των Φορέων Εκµετάλλευσης Υποδοµών 

Φόρτισης Η/Ο. 

Β. Την εξαίρεση των ως άνω Φορέων Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο από την  

υποχρέωση λήψης άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 

134 του ν.4001/2011 όπως ισχύει, καθώς και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης  

για τον καθορισµό: α) των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Φορέων 

Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο, β) των δικαιούµενων φορέων, και γ) των 

υποχρεώσεών τους για γνωστοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τη ζήτηση ισχύος και 

ενέργειας σε ετήσια βάση, καθώς και το σχετικό κόστος. 

Περαιτέρω, το Μάιο του 2014, η ΡΑΕ απεδέχθη πρόταση της ∆ΕΗ Α.Ε. για την 

εγκατάσταση σταθµού φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων στον προαύλιο χώρο στάθµευσης 

του κτιρίου της, επί της οδού Πειραιώς 132, καθώς και για τη χρήση ενός ηλεκτρικού 

οχήµατος από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του επιδοτούµενου Ευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράµµατος Green eMotion.  

Το εν λόγω πρόγραµµα έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Car Initiative 

(GCI), η οποία συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα από πολλά Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

ηλεκτροκίνησης και τα συνδυάζει σε µια Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, µε στόχο να 

βοηθήσει ουσιαστικά την ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά ηλεκτρικών οχηµάτων. Το 

συγκεκριµένο έργο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και πρόκειται να διαρκέσει τέσσερα 

χρόνια (µέχρι το Μάρτιο του 2015). Βασικές επιδιώξεις του είναι η βελτίωση της 

τεχνολογίας και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών διαδικασιών, προτύπων και εφαρµογών 

πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στους κατόχους ηλεκτρικών 
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οχηµάτων την εύκολη και χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

φόρτισης και συναφείς υπηρεσίες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δύο (2) νέα επιδεικτικά έργα ηλεκτροκίνησης, δεύτερης 

γενιάς, σε επιλεγµένες περιοχές της Ευρώπης. Ένα από τα έργα αυτά, στο οποίο συµµετέχει 

η ∆ΕΗ Α.Ε., θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στην Κοζάνη, µε οκτώ (8) 

σταθµούς φόρτισης και οκτώ (8) ηλεκτρικά αυτοκίνητα (σε συνεργασία µε το ∆ήµο 

Κοζάνης), καθώς και στην Αθήνα, µε επτά (7) σταθµούς φόρτισης και επτά (7) ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα.  

Η ΡΑΕ ενηµερώνεται άµεσα, µέσω της ενεργού συµµετοχής της, για τα συµπεράσµατα του 

προγράµµατος Green eMotion, όπως για τη λειτουργία της περιαγωγής (roaming) που το 

πρόγραµµα υλοποιεί, διαµορφώνοντας σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία, για τη 

διατύπωση και προώθηση θεσµικών ρυθµίσεων και κανόνων που αφορούν την 

ηλεκτροκίνηση στη χώρα µας. 
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4. Τοµέας  Φυσικού  Αερίου  

4.1 Γενική περιγραφή της αγοράς 
 

H συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου το 201419 ανήλθε σε 31,7 εκ. ΜWh, αισθητά 

µειωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, κυρίως λόγω της µεγάλης µείωσης 

κατανάλωσης φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα αφορά στη χρήση του 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε διακύµανσή της 

επηρεάζει άµεσα και έντονα τη συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου. Σε σχέση µε το 

2013, η συνολική µείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε ποσοστό 23%, 

ενώ η αντίστοιχη µείωση κατανάλωσης στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε 

ποσοστό 37%. Ενδεχοµένως, τέτοιου µεγέθους µειώσεις να έχουν αντίκτυπο ως προς τις 

ρήτρες για τις ελάχιστες ποσότητες αερίου που οφείλει, βάσει των συµβάσεών της, να 

καταναλώνει η αγορά δια µέσου της ∆ΕΠΑ (take-or-pay). 

Στο ακόλουθο Σχήµα παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου 

για το χρονικό διάστηµα 2010-2014.  

Εξέλιξη κατανάλωσης φυσικού αερίου 2010-2014
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Σχήµα 4.1 Εξέλιξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου την περίοδο 2010-2014 

                                                 
19 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ΕΣΦΑ σχετικά µε τις παραδόσεις φυσικού αερίου από το Εθνικό Σύστηµα 
Φυσικού Αερίου. 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Με βάση τις προβλέψεις του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ για τα επόµενα έτη, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν στη Μελέτη Ανάπτυξης για τα έτη 2015-2024, το 2015 η συνολική ζήτηση 

φυσικού αερίου εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα επίπεδα των 34,7 εκ. ΜWh, ενώ για τα 

επόµενα  έτη προβλέπεται συνολική ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της τάξης των 42 

εκ. ΜWh. 

Μια σηµαντική εξέλιξη στην αγορά του φυσικού αερίου κατά το 2014 ήταν οι ενέργειες για 

την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς. Τον Απρίλιο του 2014 η ελληνική 

Πολιτεία ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα µεταρρυθµίσεων στην εν λόγω αγορά. 

Το χρονοδιάγραµµα περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, αλλαγές στο επίπεδο της χονδρεµπορικής 

αγοράς ΦΑ, για τις οποίες γίνεται λόγος στη συνέχεια, κυρίως, όµως, σηµαντικές αλλαγές 

στην οργάνωση και λειτουργία της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου. Οι τελευταίες 

περιλάµβαναν την άµεση τροποποίηση του καθεστώτος προµήθειας φυσικού αερίου στις 

περιοχές εκτός Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, καθώς και τη σταδιακή 

τροποποίηση του καθεστώτος των υφιστάµενων ΕΠΑ στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης 

και Θεσσαλίας. Αποτέλεσµα των προβλεπόµενων από το χρονοδιάγραµµα ενεργειών, σε 

πολλές από τις οποίες είχε ανατεθεί στη ΡΑΕ ενεργός ρόλος, ήταν η θέση σε δηµόσια 

διαβούλευση, από το ΥΠΕΚΑ το τελευταίο τρίµηνο του 2014 ενός σχεδίου νόµου για την 

αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, το οποίο προβλέπει 

την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας των υφιστάµενων ΕΠΑ. 

 

4.1.1 Χονδρεµπορική αγορά  

Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη οργανωµένη χονδρεµπορική αγορά για το φυσικό αέριο, και οι 

συναλλαγές βασίζονται σε διµερή συµβόλαια µε φυσική παράδοση µεταξύ προµηθευτών 

και επιλεγόντων πελατών. Μετά την εισαγωγή του πρώτου φορτίου φυσικού αερίου στη 

νήσο Ρεβυθούσα από άλλη, πλην της ∆ΕΠΑ Α.Ε., εταιρεία, 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 2010-2014.  

Σε αντίθεση όµως µε τη διετία 2011-2012, όταν παρατηρήθηκε σηµαντικός ανταγωνισµός 

στο επίπεδο των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το µερίδιο 

εισαγωγών της ∆ΕΠΑ να αντιστοιχεί σε περίπου ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών 

ετήσιων εισαγωγών, το 2014 το µερίδιο της ∆ΕΠΑ στις εισαγωγές φυσικού αερίου 

αυξήθηκε εκ νέου σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%). Μόνο µία (1) ακόµη 

εταιρεία, πλην της ∆ΕΠΑ, εισήγαγε φυσικό αέριο στο ελληνικό σύστηµα το 2014, 

αντιπροσωπεύοντας το υπόλοιπο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εισαγωγών. 

Σηµειώνεται ότι ο ανταγωνισµός αυτός αφορά, ούτως ή άλλως, αποκλειστικά εισαγωγές 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) µέσω της εγκατάστασης ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, 

διότι δεν υπάρχει, εν τοις πράγµασι, η δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερίου µέσω αγωγών 
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από άλλους χρήστες πλην της ∆ΕΠΑ, καθώς οι γειτονικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία) δεν 

διαθέτουν πρακτικά δυναµικότητα σε τρίτους. 

Με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την ενδυνάµωση της ρευστότητας στην 

ελληνική αγορά φυσικού αερίου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Νοέµβριο του 2012, 

κατόπιν παραποµπής σε αυτήν από τη ΡΑΕ σχετικής υπόθεσης καταγγελίας για κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης από τη ∆ΕΠΑ Α.Ε., θέσπισε µηχανισµό δηµοπρασιών διάθεσης 

ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη ∆ΕΠΑ. Σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω απόφασης, 

η ∆ΕΠΑ δεσµεύθηκε, µεταξύ άλλων, να εφαρµόσει, από την 30η Νοεµβρίου 2012, 

πρόγραµµα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου µέσω ηλεκτρονικών δηµοπρασιών στην 

αγορά και να προσφέρει προς πώληση συγκεκριµένη ποσότητα φυσικού αερίου σε ετήσια 

βάση, ίση µε 10% της ποσότητας που προµήθευσε σε πελάτες κατά το προηγούµενο έτος. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες, µε βάση την αντίστοιχη δέσµευση της ∆ΕΠΑ προς 

την Επιτροπή Ανταγωνισµού, έχουν κάθε προµηθευτής και επιλέγων πελάτης (όπως αυτοί 

ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011).  

Οι όροι και τα αποτελέσµατα των δηµοπρασιών που έχουν διενεργηθεί µέχρι σήµερα, 

καθώς και οι προτάσεις της ΡΑΕ για τη βελτίωση του µηχανισµού αυτού, αναλύονται στην 

ενότητα 4.3.2.1. 

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 πρώτα εκείνα στοιχεία αφορούσαν την τριετία Μάρτιος 

2008-Μάρτιος 2011. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται πλέον σε µόνιµη τριµηνιαία 

βάση, κατά τα οριζόµενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, τα δε αποτελέσµατα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ20.   

Στο Σχήµα 4.2 παρουσιάζεται η µεσοσταθµική τιµή εισαγωγής, ανά µήνα, για το χρονικό 

διάστηµα Ιανουάριος 2012-∆εκέµβριος 2014, βάσει των δηλώσεων των εισαγωγέων, καθώς 

                                                 
20 http://www.rae.gr/site/categories_new/gas/market/wholesale_gr.csp  
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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. 
 

 
Σχήµα 4.2. Εξέλιξη της µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στη χρονική περίοδο 

2012-2014 

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 προχώρησε στη 

θεσµοθέτηση, σύσταση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε 

συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.  

Έως σήµερα, λειτουργούν τρεις (3) ΕΠΑ σε τρεις διαφορετικές περιοχές της χώρας:  



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 131 

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.  

Οι ως άνω ΕΠΑ έχουν το µονοπώλιο στην προµήθεια φυσικού αερίου στους 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, µέσω παρέκκλισης από το άνοιγµα της αντίστοιχης αγοράς που 

τους έχει χορηγηθεί από το Κράτος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα 

οριζόµενα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι πελάτες των ΕΠΑ είναι εποµένως µη επιλέγοντες 

πελάτες, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις ΕΠΑ, δεν έχουν 

δικαίωµα επιλογής προµηθευτή.  

Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. κατέχει µερίδιο 51% στο σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου κάθε ΕΠΑ. 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. Οι καταναλώσεις και των τριών ΕΠΑ είναι σήµερα σηµαντικά χαµηλότερες από τα 

αντίστοιχα όρια επιλεξιµότητας. 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. 

Στο πλαίσιο δηµιουργίας τριών (3) νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), στη Στερεά 

Ελλάδα-Εύβοια, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

αντίστοιχα, το Ελληνικό Κράτος αιτήθηκε και έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 

2008 παρέκκλιση από την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων που αφορούν το άνοιγµα της 

αντίστοιχης αγοράς φυσικού αερίου. Η εν λόγω παρέκκλιση προβλέπει για την ΕΠΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας και την ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δικαίωµα 

αποκλειστικής προµήθειας (µονοπώλιο) στους καταναλωτές των περιοχών αυτών για είκοσι 

(20) χρόνια, ενώ για την ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας για δέκα (10) χρόνια. 

Για τη συµµετοχή ιδιώτη επενδυτή, κατά 35%, σε κάθε µία από τις τρεις νέες, υπό σύσταση, 

ΕΠΑ, η ∆ΕΠΑ προκήρυξε δύο φορές σχετικό διαγωνισµό κατά τα έτη 2012 και 2013. 

Εντούτοις, κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν εξέφρασε ενδιαφέρον για τη συµµετοχή στη 
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σύσταση και λειτουργία των νέων αυτών ΕΠΑ, µε αποτέλεσµα οι σχετικοί διαγωνισµοί να 

κηρυχθούν άγονοι.  

Ως απόρροια των ως άνω εξελίξεων, καθώς και λόγω της ανάγκης να ενεργοποιηθεί τελικά 

το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή και για τους πελάτες που βρίσκονται στις περιοχές για τις 

οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, αλλά για τις οποίες δεν προβλέπεται άµεσα η ανάπτυξη 

αντίστοιχου µοντέλου ΕΠΑ, σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο 4301/7.10.2014, 

οι µη οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι εντός των περιοχών αυτών έχουν καταστεί 

πλέον επιλέγοντες πελάτες. Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές φυσικού αερίου που 

βρίσκονται εκτός των περιοχών των υφιστάµενων ή των υπό σύσταση ΕΠΑ, είναι όλοι 

επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή έχουν το δικαίωµα επιλογής του προµηθευτή τους. Καθώς, 

όµως, δεν υφίστανται δίκτυα για την µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου στους 

καταναλωτές αυτούς, το εν λόγω δικαίωµα επιλογής προµηθευτή φυσικού αερίου είναι εν 

τοις πράγµασι ανενεργό. 

Το µερίδιο της ∆ΕΠΑ στον τοµέα της λιανικής αγοράς αερίου το έτος 2014 ανήλθε σε 95%, 

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.  

4.1.2.1 Παρακολούθηση Τιµών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 

Έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους, οι ΕΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν 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 κατηγοριών καταναλωτών, κριτήρια τα οποία ορίζονται στις Άδειες 

∆ιανοµής των ΕΠΑ 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 

µπορεί να υπερβούν ένα προκαθορισµένο στις Άδειες ∆ιανοµής όριο (revenue cap). 

∆ηλαδή, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα εποπτείας και ελέγχου, αλλά όχι καθορισµού ή έγκρισης 

των τιµολογίων των εταιρειών αυτών. 

Η ΕΠΑ Αττικής, µέχρι τον Οκτώβριο του 2011, καθόριζε την τιµή του φυσικού αερίου µε 

βάση τις τιµές των ανταγωνιστικών καυσίµων (προσέγγιση «market value pricing»), 

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 
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καθορισµού των τιµολογίων της, αποσυνδέοντας την τιµή του φυσικού αερίου από την τιµή 

του πετρελαίου. Από την 1η 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 από την ΕΠΑ, του περιθωρίου διανοµής και των φόρων. Οι ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας έχουν επιλέξει κοστοστρεφή προσέγγιση στον 

καθορισµό των τιµολογίων τους ήδη από το 2004.  

Στον Πίνακα 4.1 και το Σχήµα 4.3 παρουσιάζεται απολογιστικά ο µέσος όρος των µηνιαίων 

τιµών (άνευ φόρων), ανά έτος, του οικιακού τιµολογίου των ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας. Παρατηρείται ότι οι τιµές φυσικού αερίου κατά το έτος 

2014 παρουσίασαν µείωση µεταξύ πέντε (5%) έως και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε 

σχέση µε τις τιµές του προηγούµενου έτους. Η µείωση αυτή οφείλεται στις εκπτώσεις που 

εξασφάλισε η ∆ΕΠΑ µετά από διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία GAZPROM, µε την οποία 

τηρεί σύµβασης εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και τις οποίες εκπτώσεις 

µετακύλησε στις ΕΠΑ. Εποµένως, η έκπτωση αυτή πέρασε αναδροµικά στις τιµές που 

προσέφεραν οι ΕΠΑ στον τελικό καταναλωτή. Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται για το 

µέσο όρο των µηνιαίων τιµών, ανά έτος, τόσο στο εµπορικό τιµολόγιο των ΕΠΑ (Πίνακας 

4.2), όσο και στο βιοµηχανικό τιµολόγιο (Πίνακας 4.3). 
 

10.  
Σχήµα 4.3 Μέσος Όρος των µηνιαίων τιµών, ανά έτος, για το Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των τριών εν 

λειτουργία ΕΠΑ, για τα έτη 2010-2014 [ΕΠΑ Αττικής τιµολόγια {Θ, Ο}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 

τιµολόγιο{Τ2} (Τιµές άνευ φόρων) 
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ΕΠΑ 

Αττικής 

ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2010 45,59 47,63 45,45 

2011 57,54 51,95 50,51 

2012 62,96 61,40 59,28 

2013 57,66 57,19 55,63 

2014 54,59 48,87 49,42 

Οι τιµές είναι άνευ φόρων    

* ΕΠΑ Αττικής {Θ, Ο}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας {Τ2} 

Πίνακας 4.1 Μέσος όρων των µηνιαίων τιµών, ανά έτος,  για το Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των τριών εν 

λειτουργία ΕΠΑ, για τα έτη 2010-2014 

 

  
ΕΠΑ 

Αττικής 

ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2010 52,13 49,10 46,94 

2011 62,22 53,49 52,08 

2012 63,96 63,01 60,91 

2013 58,66 58,82 57,29 

2014 55,59 50,51 51,08 
*ΕΠΑ Αττικής τιµολόγιο{ΜΕ1}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ 
Θεσσαλίας τιµολόγιο {Τ3} (Οι τιµές είναι άνευ φόρων) 

Πίνακας 4.2  Μέσος Όρος των µηνιαίων τιµών, ανά έτος, για το Εµπορικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, για 

τα έτη 2010-2014 

 

  
ΕΠΑ 

Αττικής 

ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2010 42,67 38,16 38,16 

2011 52,55 49,02 49,02 

2012 53,54 56,77 56,77 

2013 45,66 50,81 50,81 

2014 42,59 48,23 48,23 

*ΕΠΑ Αττικής τιµολόγιο {ΜΒ1}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ 
Θεσσαλίας τιµολόγιο {Τ5} (Οι τιµές είναι άνευ φόρων) 

Πίνακας 4.3. Μέσος Όρος των µηνιαίων τιµών, ανά έτος, για το Βιοµηχανικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, 

για τα έτη 2010-2014 

 

4.1.2.1 Αριθµός καταναλωτών φυσικού αερίου 

Η εξέλιξη του αριθµού των καταναλωτών (ενεργοποιηµένων µετρητών) αερίου έως το 

τέλος του 2014, και οι προβλέψεις για τον αριθµό των καταναλωτών για το 2015, σύµφωνα 

µε τον πλέον πρόσφατο σχεδιασµό των τριών εν λειτουργία ΕΠΑ, παρουσιάζονται στο 
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Σχήµα 4.4. Σηµειώνεται ότι, στην περιοχή της Αττικής οι συνδέσεις αφορούν κυρίως 

κεντρικές θερµάνσεις, σε κάθε µετρητή των οποίων αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός 

οικιακοί καταναλωτές, ενώ στις περιοχές των λοιπών ΕΠΑ αφορούν κυρίως αυτόνοµες 

θερµάνσεις. 

Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία συνολικού αριθµού καταναλωτών ΕΠΑ (2009-2014), και Επιχειρησιακά Σχέδια 
ΕΠΑ 2015 

Σχήµα 4.4 Εξέλιξη αριθµού καταναλωτών στις ΕΠΑ, 2009-2015 

 

4.1.2.2 Κατανάλωση φυσικού αερίου 

Στο Σχήµα 4.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης αερίου στις ΕΠΑ Αττικής, 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2010-2014, µε βάση τα απολογιστικά 

στοιχεία που αποστέλλουν οι ΕΠΑ στη ΡΑΕ. 

 

 
Σχήµα 4.5 Εξέλιξη της κατανάλωσης αερίου στις τρεις ΕΠΑ (2010-2014)  
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στις περιοχές 

των τριων εν λειτουργία ΕΠΑ παρέµεινε σταθερή σε σχέση µε το 2013, και διαµορφώθηκε 

σε 5,86 TWh. Αύξηση παρουσιάστηκε στην περιοχή της ΕΠΑ Θεσσαλίας, όπου η 

κατανάλωση το έτος 2014 ανήλθε σε 1,10 TWh, έναντι 1,05 TWh το 2013, δηλαδή 

παρουσίασε αύξηση ύψους πέντε τοις εκατό (5%). Αντίθετα, η κατανάλωση στην ΕΠΑ 

Αττικής µειώθηκε κατά τρία τοις εκατό (3%), και διαµορφώθηκε σε 2,72 TWh το 2014, 

έναντι 2,79 TWh το 2013. 

Στο Σχήµα 4.6 παρουσιάζεται η κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τοµέα (οικιακό, 

εµπορικό, βιοµηχανικό) στις τρεις ΕΠΑ, για την περίοδο 2010-2014. Το έτος 2010, το 

µερίδιο του οικιακού τοµέα ανήλθε σε σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%), του εµπορικού 

τοµέα σε τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και του βιοµηχανικού τοµέα σε είκοσι τέσσερα 

(24%) της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στις τρεις ΕΠΑ. Με βάση τα ιστορικά 

στοιχεία κατανάλωσης ανά τοµέα για τα έτη 2010-2014, και παρά τις διαφοροποιήσεις στις 

καταναλισκόµενες ποσότητες, τα παραπάνω ποσοστά δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά, µε 

µικρή µόνο µείωση της συµµετοχής του βιοµηχανικού τοµέα στη συνολική κατανάλωση και 

αντίστοιχη αύξηση του οικιακού. Κατά το έτος 2014, το µερίδιο του οικιακού τοµέα ανήλθε 

σε σαράντα επτά τοις εκατό (47%), του εµπορικού τοµέα σε τριάντα ένα τοις εκατό (31%) 

και του βιοµηχανικού τοµέα σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 

 

 
Σχήµα 4.6 Απολογιστικά στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τοµέα στις τρεις ΕΠΑ, 2010-2014 

 

 

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 
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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 πρώην µονοπωλιακής 

εταιρείας φυσικού αερίου. Στο ∆ΕΣΦΑ έχει χορηγηθεί άδεια κυριότητας και διαχείρισης 

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), το οποίο αποτελείται από τo σύστηµα 

µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και τον τερµατικό σταθµό Υγροποιηµένου 

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα. Στο ∆ΕΣΦΑ έχει ανατεθεί επίσης η 

διαχείριση του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν.4001/2011. Στο πλαίσιο 

αυτό, 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, να προωθείται η λειτουργία µίας ενιαίας 

αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίζεται 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 

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 εν λόγω Μητρώο.  

Το 2014 έγιναν αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τον ορισµό των Επιλεγόντων 

Πελατών, µε σκοπό να µπορέσουν όλο και περισσότερους φορείς να εγγραφούν στο 

Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Συγκεκριµένα, έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές:  

1. Σύµφωνα µε την προσθήκη στην παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011, όπως 

απορρέει από την υποπαρ.ΙΓ.8 περ.17 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014), οι 

Πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών έως την 31 

∆εκεµβρίου 2012, παραµένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2015.  
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2. Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/07.10.2014), τροποποιούνται 

οι παρ. (β) και (γ) του άρθρου 82 του ν. 4001/2011, µε σκοπό από την 1η Οκτωβρίου 

2014 να είναι Επιλέγοντες Πελάτες όλοι οι µη Οικιακοί Πελάτες που είναι 

εγκατεστηµένοι εκτός των περιοχών των ΕΠΑ. 

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 2014, σαράντα (40) εταιρείες ήταν 

εγγεγραµµένες στο Μητρώο αυτό (Πίνακας 4.4). Κατά τη διάρκεια του 2014, η ΡΑΕ 

αξιολόγησε τις αιτήσεις δεκατεσσάρων (14) νέων εταιρειών για την εγγραφή τους στο 

Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Οι εταιρείες που εγγράφηκαν στο Μητρώο Χρηστών κατά τη 

διάρκεια του έτους 2014 ήταν Προµηθευτές, Επιλέγοντες Πελάτες αλλά και τρίτα πρόσωπα 

που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα.  

 

Αριθµός 

Μητρώου 

Χρηστών 

ΕΣΦΑ 

Επωνυµία Χρήστη Ιδιότητα/Κατηγορία Απόφαση ΡΑΕ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 860/30.04.2010 

2 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
Επιλέγοντες Πελάτες 902/6.05.2010 

3 ∆ΕΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 985/13.05.2010 

4 EDISON S.p.A. Τρίτα Πρόσωπα 1158/10.06.2010 

5 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Προµηθευτές  1159/10.06.2010 

6 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 1192/15.07.2010 

7 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ 
Επιλέγοντες Πελάτες 1256/04.08.2010 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. Τρίτα Πρόσωπα 1315/08.09.2010 

9 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 1985/27.10.2010 

10 
ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
Επιλέγοντες Πελάτες 1984/27.10.2010 

11 PROTERGIA A.E. Επιλέγοντες Πελάτες 2115/3.12.2010 

12 
Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Προµηθευτές 283/25.02.2011 

13 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. Προµηθευτές 645/13.05.2011 

14 E.ON RUHRGAS AG Τρίτα Πρόσωπα 677/30.05.2011 

15 STATOIL ASA Τρίτα Πρόσωπα 678/30.05.2011 

16 EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Προµηθευτές 1158/19.09.2011 

17 TRANS ADRIATIC PIPELINE A.G. Τρίτα Πρόσωπα 1417/23.11.2011 

18 GASTRADE A.E. Τρίτα Πρόσωπα 1571/21.12.2011 

19 Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Τρίτα Πρόσωπα 58/31.01.2012 

20 ΕΛΠΕ Α.Ε. Τρίτα Πρόσωπα 349/09.05.2012 

21 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Προµηθευτές 519/14.06.2012 

22 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 113/18.02.2013 

23 SOVEL A.E. Επιλέγοντες Πελάτες 148/21.02.2013 

24 ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε Επιλέγοντες Πελάτες 162/10.04.2013 

25 
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Α.Ε. 

Επιλέγοντες Πελάτες 276/12.06.2013 
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26 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 346/18.07.2013 

27 PROTERGIA Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 98/26.02.2014 

28 
GREEK ENVIRONMENTAL & 

ENERGY NETWORK A.E. 
Προµηθευτές 560/02.10.2014 

29 
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ 

A.E. 
Επιλέγοντες Πελάτες 561/02.10.2014 

30 

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιλέγοντες Πελάτες 682/20.11.2014 

31 
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 

Α.Β.Ε. 
Επιλέγοντες Πελάτες 686/20.11.2014 

32 
FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιλέγοντες Πελάτες 684/20.11.2014 

33 
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Επιλέγοντες Πελάτες 683/20.11.2014 

34 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΑΝ 

Επιλέγοντες Πελάτες 687/20.11.2014 

35 
ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Επιλέγοντες Πελάτες 688/20.11.2014 

36 
GREENSTEEL - CEDALION 

COMMODITIES Α.Ε. 
Προµηθευτές 685/20.11.2014 

37 
SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
ΚΑΙ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. 

Επιλέγοντες Πελάτες 718/04.12.2014 

38 ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. Επιλέγοντες Πελάτες 719/04.12.2014 

39 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Α.Ε. "ΡΟ∆ΟΠΗ" 
Επιλέγοντες Πελάτες 751/18.12.2014 

40 
ΙΝΟΤΕΧ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Τρίτα Πρόσωπα 750/18.12.2014 

Πίνακας 4.4 Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ στις 31.12.2014 

Οι εταιρείες-επιλέγοντες πελάτες φυσικού αερίου έχουν το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή 

φυσικού αερίου, και µε την εγγραφή τους στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ ενεργοποιούν 

πλέον τη δυνατότητά τους να συνάψουν αυτοτελώς µε το ∆ιαχειριστή του Εθνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύµβαση µεταφοράς φυσικού αερίου για την 

παραλαβή αερίου στις εγκαταστάσεις τους. Αν οι επιλέγοντες πελάτες βρίσκονται εντός των 

περιοχών των τριών υφιστάµενων ΕΠΑ, υπογράφουν συµβάσεις και για την πρόσβαση στο 

δίκτυο διανοµής των ΕΠΑ.  
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4.2 Εξελίξεις στον τοµέα του φυσικού αερίου το έτος 2014 

4.2.1 Χορήγηση εξαίρεσης σε διεθνείς αγωγούς φυσικού αερίου 

4.2.1.1 Ο αγωγός Trans-Adriatic Pipeline (TAP) 

Η γεωπολιτική σηµασία του αγωγού TAP για την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

αλλά και την ασφάλεια τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε φυσικό αέριο έχει 

αναλυθεί εκτενώς στα Πεπραγµένα της Αρχής των ετών 2012 και 2013.  Η επιλογή από την 

Κοινοπραξία του Shah Deniz, στις 28 Ιουνίου 2013, του αγωγού TAP ως του αγωγού 

εκείνου που θα µεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασµα του Shah Deniz II του 

Αζερµπαϊτζάν προς την Ε.Ε., άνοιξε το Νότιο ∆ιάδροµο Φυσικού Αερίου και ενέταξε την 

Ελλάδα στο χάρτη της ενωµένης ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.  

Η ρύθµιση της πρόσβασης στον αγωγό TAP, καθορίστηκε µε το «Final Joint Opinion of the 

Energy Regulators on TAP A.G.'s Exemption Application: Autorita per l'energia elettrica e 

il gas (Italy), Enti Rregullator I Energjise (Albania), Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Greece)», 

κείµενο που επεξεργάστηκαν από κοινού οι Ρυθµιστικές Αρχές της Ιταλίας, της Αλβανίας 

και της Ελλάδας, κατόπιν της υπ’ αριθµ. C(2013)2949_final/16.05.2013 Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείµενο αυτό, το οποίο αποτελεί την Απόφαση Εξαίρεσης του 

αγωγού κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 

41(6), (8) και (10) της ίδιας Οδηγίας, εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ µε την υπ’ αριθµ. 269/2013 

Απόφασή της.  Οι όροι που τέθηκαν στον αγωγό TAP, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας των 

τριών εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, καθώς και της συνεργασίας τους µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Ενεργειακή Κοινότητα, ώστε να διαφυλάσσεται µε το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο ο ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ενέργειας παρουσιάστηκαν αναλυτικά 

στα Πεπραγµένα της ΡΑΕ του 2013. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι, συνεπεία της 

παραπάνω Απόφασης Εξαίρεσης, για οποιοδήποτε επιπλέον ρυθµιστικό θέµα αφορά στον 

αγωγό TAP, οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας Ιταλίας, Ελλάδας και Αλβανίας οφείλουν να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται και να καταλήγουν σε µία κοινή θέση/απόφαση, η οποία 

κατόπιν εγκρίνεται ξεχωριστά από την κάθε Αρχή. 

Κατά το έτος 2014, οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Ιταλίας, της Ελλάδας και της 

Αλβανίας συνεργάστηκαν: 

(i) στην έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης,  

(ii) στην έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών και της Πρόσκλησης για δέσµευση 

δυναµικότητας, πέραν των 10 δις. Κυβ. µέτρων ανά έτος (bcma) που έχει ήδη δεσµευτεί 

για τη µεταφορά αερίου από το Αζερµπαϊτζάν, και  
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(iii) στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της εξαίρεσης κατά ένα έτος, λαµβάνοντας 

υπ’ όψη τη δέσµευση της Κοινοπραξίας του Shah Deniz περί διάθεσης ποσοτήτων αερίου 

στην Ευρώπη εντός του 2020. 

4.2.1.1.i Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας TAP A.G. 

Σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση Εξαίρεσης των τριών εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, ο 

αγωγός TAP έχει εξαιρεθεί, µεταξύ άλλων, και από τις διατάξεις του άρθρου 9.1 της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ περί ιδιοκτησιακού διαχωρισµού συστηµάτων µεταφοράς 

και περί διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς.  

Ωστόσο, µέσω της Κοινής Απόφασης Εξαίρεσης (παράγραφος 4.5), οι τρεις Ρυθµιστικές 

Αρχές επέβαλαν στην εταιρεία TAP A.G. τους εξής όρους:  

α)  να έχει εφαρµόσει µοντέλο λειτουργικού διαχωρισµού (functional unbundling) πριν 

από τη διεξαγωγή του σταδίου δέσµευσης δυναµικότητας στον αγωγό Trans Adriatic 

Pipeline, µέσω διαδικασίας ελέγχου της αγοράς (Market Test/Booking Phase), η οποία 

διεξήχθη το δεύτερο τρίµηνο του  2014, και  

β)  να έχει πιστοποιηθεί και από τις τρεις Ρυθµιστικές Αρχές σύµφωνα µε το µοντέλο του 

Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), πριν από την έναρξη κατασκευής του αγωγού, 

και το αργότερο µέχρι την 31η.12.2017. 

Για το σκοπό αυτό, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης περί λειτουργικού διαχωρισµού 

(functional unbundling), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.5.1 της Κοινής 

Απόφασης Εξαίρεσης, οι τρεις Ρυθµιστικές Αρχές επέβαλαν στην εταιρεία TAP A.G. την 

υποχρέωση της σύνταξης και εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου Προγράµµατος 

Συµµόρφωσης, πριν από τη διεξαγωγή του σταδίου δέσµευσης δυναµικότητας στον αγωγό, 

µέσω διαδικασίας ελέγχου της αγοράς (Market Test/Booking Phase).  

Το εν λόγω Πρόγραµµα Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 4.5.1 της Κοινής Απόφασης Εξαίρεσης, πρέπει να περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 

µέτρα που θα υλοποιηθούν από την εταιρεία,  µε σκοπό  αφ’ ενός την αποφυγή διακριτικής 

µεταχείρισης υπέρ των µετόχων της εταιρείας έναντι των λοιπών συµµετεχόντων στο 

market test/booking phase, αφ’ ετέρου την αποφυγή διαρροής εµπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών στους µετόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό. Πιο συγκεκριµένα, ορίστηκε 

ότι το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης της εταιρείας TAP A.G. πρέπει να περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα: 

α)  µέτρα για την αποφυγή διακριτικής µεταχείρισης των συµµετεχόντων που δεν είναι 

µέτοχοι του TAP A.G. στο πρώτο στάδιο κατανοµής/δέσµευσης δυναµικότητας,  
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β)  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στην εταιρεία TAP A.G., στο 

πλαίσιο εφαρµογής των σχετικών όρων του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, 

γ)  τις αρµοδιότητες του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της 

εφαρµογής του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, καθώς και την υποχρέωση υποβολής στις 

τρεις Ρυθµιστικές Αρχές, από τον εν λόγω Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, ετήσιας έκθεσης για 

την παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος, και 

δ)  τις αρχές της µεθοδολογίας τιµολόγησης και των µηχανισµών διαχείρισης της 

συµφόρησης που θα εφαρµοστούν κατά την κατανοµή/δέσµευση δυναµικότητας στον 

αγωγό από τους χρήστες του. 

Έξι (6) µήνες µετά την έκδοση της από 16.5.2013 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

επί της Κοινής Προκαταρκτικής Απόφασης Εξαίρεσης των τριών Ρυθµιστικών Αρχών, η 

εταιρεία TAP A.G. υπέβαλε στις εν λόγω Αρχές, το Νοέµβριο του 2013, σχέδιο 

Προγράµµατος Συµµόρφωσης, µε σκοπό την έγκρισή του πριν τη διεξαγωγή  του σταδίου 

δέσµευσης δυναµικότητας στον αγωγό Trans Adriatic Pipeline, µέσω διαδικασίας ελέγχου 

της αγοράς (Market Test/Booking Phase).   

Το εν λόγω Πρόγραµµα Συµµόρφωσης, το οποίο προτάθηκε από την εταιρεία TAP A.G., 

κρίθηκε ότι περιείχε επαρκείς προβλέψεις προς κάλυψη των οριζοµένων κατά τα ανωτέρω 

στις διατάξεις της παραγράφου 4.5.1 της Κοινής Απόφασης Εξαίρεσης, και για το λόγο 

αυτό εγκρίθηκε και από τις τρεις εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας, το Φεβρουάριο του 

2014 (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 63/2014). Ο δε ανεξάρτητος έλεγχος και η κατάλληλη 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράµµατος Συµµόρφωσης ανατέθηκε από την 

εταιρεία TAP AG στον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης (Μάρτιος 2014). Το ως άνω Πρόγραµµα 

Συµµόρφωσης αναµένεται να αναθεωρηθεί από την εταιρεία TAP A.G. εντός του 2015, και 

ειδικότερα κατά την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης της εταιρείας από τις τρεις εν 

λόγω Ρυθµιστικές Αρχές σύµφωνα µε το µοντέλο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 

Μεταφοράς (ITO). 

 

4.2.1.1.ii Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών και της Πρόσκλησης για τη συµµετοχή 
στο δεύτερο δεσµευτικό στάδιο του ελέγχου της αγοράς 

Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, πριν από τη χορήγηση 

εξαίρεσης, οι Ρυθµιστικές Αρχές αποφασίζουν τους κανόνες και τους µηχανισµούς για τη 

διαχείριση και την κατανοµή δυναµικότητας. Ειδικότερα κατά την Οδηγία «πρέπει να 

απαιτείται να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδοµής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για µίσθωση δυναµικού, προτού γίνει η κατανοµή δυναµικού στη νέα υποδοµή, ακόµη και για 

ιδία χρήση».  Εποµένως, απαιτείται έλεγχος του ενδιαφέροντος της αγοράς (Market Test) 

προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους δυνητικούς χρήστες της υποδοµής να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µίσθωση δυναµικότητας. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
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εξαίρεσης κατά τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 36 της Οδηγίας, η Ρυθµιστική 

Αρχή, ή κατά περίπτωση οι Ρυθµιστικές Αρχές, λαµβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσµατα 

της εν λόγω διαδικασίας κατανοµής δυναµικότητας.   

Για τη διεξαγωγή του ως άνω αναφερόµενου Market Test, οι τρεις Ρυθµιστικές Αρχές 

Ενέργειας συνέταξαν το 2012 Κατευθυντήριες Γραµµές (Πρώτες Κατευθυντήριες Γραµµές 

TAP), στις οποίες έλαβαν, µεταξύ άλλων, υπόψη 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 Πρώτες 

Κατευθυντήριες Γραµµές TAP 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 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο των Πρώτων Κατευθυντήριων Γραµµών 

TAP και για τη διεξαγωγή του πρώτου µέρους της διαδικασίας δέσµευσης δυναµικότητας 

περιλαµβάνονται στα Πεπραγµένα της ΡΑΕ των ετών 2012 και 2013, καθώς και στο 

κείµενο της Απόφασης Εξαίρεσης TAP.  Βάσει και των αποτελεσµάτων του πρώτου µέρους 

του Market Τest, οι Ρυθµιστικές Αρχές Ιταλίας, Ελλάδας και Αλβανίας έκαναν δεκτό το 

αίτηµα της TAP AG για τη δέσµευση δυναµικότητας έως 10 bcma από τις εταιρείες τις 

οποίες επέλεξε η Κοινοπραξία του Shah Deniz για τη µεταφορά του φυσικού αερίου από τα 

κοιτάσµατα του Αζερµπαϊτζάν στην Ευρώπη µέσω του TAP για 25 χρόνια.   

 

 

Σχήµα 4.7 Ενέργειες της ΡΑΕ εντός του 2014 σχετικά µε τη ρύθµιση της πρόσβασης στον αγωγό TAP  
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Με σκοπό όµως την διαφύλαξη του ανταγωνισµού, η Απόφαση Εξαίρεσης των τριών 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας υποχρεώνουν την TAP AG (α) να διεξάγει εντός του 2014 

το δεύτερο δεσµευτικό στάδιο του ελέγχου της αγοράς (Market Test) για τη δέσµευση 

δυναµικότητας στο αγωγό πλέον των 10 bcma που διατέθηκαν για τη µεταφορά του αερίου 

του Shah Deniz και (β) να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον κατασκευή/επέκταση/ενίσχυση 

του αγωγού συµπεριλαµβανοµένων επιπρόσθετων Σηµείων Εισόδου/Εξόδου από και προς 

τον αγωγό TAΡ, προκειµένου τυχόν επιπλέον αιτηθείσα δυναµικότητα στο δεύτερο στάδιο 

του Market Test να καταστεί διαθέσιµη το αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος 6 µηνών 

από την εµπορική λειτουργία του αγωγού. 

Της διεξαγωγής του δεύτερου δεσµευτικού µέρους του Market Test προηγήθηκε η έγκριση, 

µε την υπ’ αριθµ. 112/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, νέων Κατευθυντήριων Γραµµών που 

διαµόρφωσαν από κοινού οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας, Ιταλίας και της 

Αλβανίας (∆εύτερες Κατευθυντήριες Γραµµές TAP).  Με την υπ’ αριθµ. 137/2014 

Απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε και το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης, που συντάχθηκε από 

την εταιρεία TAP A.G., για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε αυτό το στάδιο του 

Market Test.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο στάδιο αυτό είχαν οι φορείς που συµµετείχαν κατά το πρώτο 

στάδιο, καθώς και διαχειριστές από την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, σύµφωνα µε 

τους όρους των άρθρων 2 και 3 των Κατευθυντήριων Γραµµών.  Τα αιτήµατα της 

δέσµευσης δυναµικότητας τα οποία µπορούσαν να υποβληθούν αφορούσαν τόσο τη φυσική 

ροή του αγωγού µε κατεύθυνση από τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας προς Ιταλία, όσο και την 

εµπορική ανάστροφη ροή (κατεύθυνση Ιταλία προς Ελλάδα). 

Το δεύτερο στάδιο του Market Test για την υποβολή δεσµευτικών προσφορών για τη 

δέσµευση πρόσθετης ( >10 bcma) δυναµικότητας επί του αγωγού ΤΑΡ ξεκίνησε στις 17 

Μαρτίου 2014 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του φθινοπώρου του 2014, σύµφωνα µε 

αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην Πρόσκληση. 

 

4.2.1.1.iii Έγκριση της επέκτασης της χρονικής διάρκειας της Εξαίρεσης του αγωγού TAP 

Τον Ιούλιο του 2014, η εταιρεία ΤΑP A.G. υπέβαλε προς έγκριση στις Ρυθµιστικές Αρχές 

Αλβανίας, Ελλάδας και Ιταλίας, αίτηµα επέκτασης της χρονικής διάρκειας της 

εικοσιπενταετούς εξαίρεσης από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της 

Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, δεδοµένου ότι η Κοινοπραξία του Shah Deniz είχε ήδη µεταθέσει για 

το 2020 την αρχικώς προγραµµατισµένη για το 2019 έναρξη των εξαγωγών φυσικού 

αερίου. Ειδικότερα, η Κοινοπραξία του Shah Deniz ενηµέρωσε δια του βασικού του 

µετόχου, της εταιρείας BP, ότι το αρχικό χρονοδιάγραµµα ροής φυσικού αερίου προς την 

Ευρώπη έχει τροποποιηθεί και πλέον έχει ως εξής: η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου που 

ήταν προγραµµατισµένη για το 2018 και, αντιστοίχως, το πρώτο αέριο προς την Ευρώπη 

που ήταν προγραµµατισµένο για το 2019, µετατίθενται χρονικά κατά ένα έτος αργότερα. 
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∆εδοµένου ότι η εν λόγω καθυστέρηση εκφεύγει της σφαίρας επιρροής της εταιρείας TAP 

A.G. και συνιστά αποκλειστικά ευθύνη της Κοινοπραξίας του Shah Deniz, λόγω 

καθυστέρησης στα έργα επί του κοιτάσµατος φυσικού αερίου στο Αζερµπαϊτζάν, η ΤΑP 

A.G. αιτήθηκε την εν λόγω επέκταση της χρονικής διάρκειας της Απόφασης Εξαίρεσης, 

βάσει της διάταξης του άρ. 36 (9) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 

Το εν λόγω αίτηµα της εταιρείας ΤΑP A.G. ενέκριναν από κοινού οι τρεις Ρυθµιστικές 

Αρχές, Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας διά κειµένου µε τίτλο «Energy Regulators’ Joint 

Opinion on TAP A.G.’s request for a prolongation of the validity period of the exemption 

decision». Η ΡΑΕ κοινοποίησε τη σχετική υπ’ αριθµ. 748/2014 Απόφασή της στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 ∆εκεµβρίου 2014, και, βάσει αυτής, η ισχύς της Απόφασης 

Εξαίρεσης παύει σε περίπτωση που η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ δεν έχει εκκινήσει την 1η 

Ιανουαρίου 2018 και σε περίπτωση που η εµπορική λειτουργία δεν έχει εκκινήσει την 31η 

∆εκεµβρίου 2020, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφανθεί ότι τυχόν περαιτέρω 

καθυστέρηση οφείλεται σε εµπόδια εκτός της σφαίρας επιρροής της εταιρείας στην οποία 

χορηγήθηκε η εξαίρεση. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του κειµένου των 

τριών Ρυθµιστών Ενέργειας, όπως κοινοποιήθηκε σε αυτή δια των Αποφάσεων της ΡΑΕ και 

του Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης της Ιταλίας (στις 30 ∆εκεµβρίου 2014 και στις 6 

Φεβρουαρίου 2015, αντίστοιχα), αναµένεται να εκδοθεί το Μάρτιο του 2015.   

 

4.2.1.1.iv Χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην 
εταιρεία TAP A.G.  

Στις 30 Ιουλίου 2014, η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθ. 431/2014 Απόφασή της, χορήγησε Άδεια 

Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.) διάρκειας 50 ετών στην εταιρεία 

TAP A.G., κατόπιν σχετικής αίτησης της τελευταίας. Η εν λόγω άδεια παρέχει στην 

εταιρεία TAP A.G. το δικαίωµα κατασκευής και κυριότητας του τµήµατος εκείνου του 

αγωγού TAP το οποίο θα διέρχεται από την Ελληνική Επικράτεια και από την άποψη του 

εθνικού ρυθµιστικού πλαισίου θεωρείται ως ένα ξεχωριστό ΑΣΦΑ.    

Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ κατά την εξέταση του φακέλου της εν λόγω αίτησης διαπίστωσε 

πρώτα την τυπική πληρότητα αυτής και κατόπιν αξιολόγησε την ουσιαστική επάρκειά της. 

Ειδικότερα, η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 74 του Νόµου 

και στον Κανονισµό Αδειών και αναφέρονται: (α) στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται µε φυσικό 

αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας ή άλλου κράτους - µέλους ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία του περιβάλλοντος, (β) στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην τεχνική και χρηµατοοικονοµική δυνατότητα 

του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά 

αποτελεσµατική λειτουργία του έργου, (γ) στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού 

στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο Α.Σ.Φ.Α., κατά 

τρόπο άµεσο και οικονοµικό, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις 
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µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών, και (δ) στη ζήτηση, την οποία 

προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόµενη επένδυση και στην οικονοµική αποδοτικότητα, 

την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του Α.Σ.Φ.Α.  

Από την ως άνω εξέταση του φακέλου της αίτησης, η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι πληρούνται τόσο 

τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια του Νόµου και, ως εκ τούτου, χορήγησε στην 

εταιρεία TAP A.G. την άδεια ΑΣΦΑ που είχε αιτηθεί. 

 

4.2.1.2 Ο αγωγός Interconnector Greece – Bulgaria (IGB) 

Tο Νοέµβριο του 2012 υπεβλήθη στη ΡΑΕ αίτηση της εταιρείας ICGB A.D. για εξαίρεση 

του αγωγού IGB από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32, 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας 

2009/73/ΕΚ. Αντίστοιχη αίτηση κατατέθηκε και ενώπιον της Βουλγαρικής Ρυθµιστικής 

Αρχής Ενέργειας (SEWRC).  Περισσότερα στοιχεία για τον αγωγό IGB και το περιεχόµενο 

της αίτησης εξαίρεσης περιλαµβάνονται στα Πεπραγµένα της ΡΑΕ του έτους 2013.   

Μέσα στο 2013, ξεκίνησε η στενή συνεργασία των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της 

Ελλάδας και της Βουλγαρίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις παραγράφους 4 και 6 του 

άρθρου 36 της Οδηγίας, αφ’ ενός για την κατάρτιση της πρόσκλησης προς όλους τους 

δυνητικούς χρήστες της υποδοµής προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µίσθωση 

δυναµικότητας και αφ’ ετέρου για να αξιολογηθεί στο σύνολό της η αίτηση εξαίρεσης. Με 

την υπ’ αριθµ. 112/2013 Απόφασή της, η ΡΑΕ (όπως και η Βουλγαρική Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας) ενέκρινε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τη διαχείριση και κατανοµή 

δυναµικότητας αναφορικά µε το προτεινόµενο έργο της εταιρείας ICGB A.D., σύµφωνα µε 

την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, για τη διεξαγωγή του πρώτου 

σταδίου του Market Test.  Την έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών για τη διεξαγωγή 

του πρώτου σταδίου του Market Test, το Φεβρουάριο του 2013, ακολούθησε η έγκριση 

τόσο από τη ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 177/2013), όσο και από τη Βουλγαρική 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, της Πρόσκλησης που συντάχθηκε από την εταιρεία ICGB 

A.D., για την υποβολή µη δεσµευτικών προσφορών για τη δέσµευση δυναµικότητας στον 

αγωγό IGB.  

Την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του Market Test ακολούθησε η διενέργεια του 

δεύτερου σταδίου το 2014, και πάλι στο πλαίσιο στενής συνεργασίας των Ρυθµιστικών 

Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Ειδικότερα, η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 

279/2014 Απόφασή της, ενέκρινε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων στο δεύτερο στάδιο ελέγχου της αγοράς (Market Test). Οι Κατευθυντήριες 

αυτές Γραµµές καθόρισαν το πλαίσιο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του δεύτερου 

σταδίου και εγκρίθηκαν εκτός από τη ΡΑΕ και από τη Βουλγαρική Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας (SEWRC). Το δεύτερο στάδιο του Market Test αφορά την υποβολή δεσµευτικών 

προσφορών για τη δέσµευση δυναµικότητας επί του αγωγού, δικαίωµα δε συµµετοχής στη 
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δεσµευτική αυτή φάση είχαν: α) οι συµµετέχοντες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους κατά 

το πρώτο, µη δεσµευτικό στάδιο (Πρώτο στάδιο του Market Test: Expression of Interest 

(EoI) Phase), και β) οι διαχειριστές από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ανεξάρτητα του αν 

είχαν συµµετάσχει στο πρώτο στάδιο. Την έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών 

ακολούθησε, όπως και κατά το πρώτο στάδιο του Market Test, η έγκριση της Πρόσκλησης 

για τη δέσµευση δυναµικότητας επί του αγωγού ΙGB. H ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 358/2014 

Απόφασή της, ενέκρινε το κείµενο της Πρόσκλησης ∆έσµευσης ∆υναµικότητας που 

υπέβαλε η εταιρεία ICGB A.D. στις Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Βουλγαρίας και της 

Ελλάδας. Η δεύτερη φάση του Market Test έλαβε χώρα εντός των µηνών Ιουλίου-

Σεπτεµβρίου 2014. Το φθινόπωρο του 2014, η εταιρεία ICGB A.D. ενηµέρωσε τις 

Ρυθµιστικές Αρχές Ελλάδας-Βουλγαρίας ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειµένου να 

αξιολογήσει τα αποτελέσµατα του Market Test και να επικαιροποιήσει, εάν κριθεί 

αναγκαίο, το φάκελο της αίτησης εξαίρεσης. 

 
Σχήµα 4.8 Ενέργειες της ΡΑΕ εντός του 2014 σχετικά µε τη ρύθµιση της πρόσβασης στον αγωγό IGB  

Η τελική κατανοµή δυναµικότητας στους συµµετέχοντες αναµένεται να οριστικοποιηθεί 

στο πλαίσιο Κοινής Απόφασης των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και 

Βουλγαρίας, κατόπιν αξιολόγησης της επικαιροποιηµένης Αίτησης Εξαίρεσης, όταν αυτή 

υποβληθεί από την εταιρεία ICGB A.D. 

 

4.2.2 Νοµοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο 

4.2.2.1 Τρίτη αναθεώρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ 

Κατά τη διάρκεια του 2014, υποβλήθηκαν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας από το 

∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, τρεις (3) συµπληρωµατικές 

προτάσεις για την αναθεώρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ, ο οποίος αποτελεί το 

κυριότερο κείµενο για την πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου. 

Για την επεξεργασία των εισηγήσεων του ∆ιαχειριστή, σχετικά µε τη θέσπιση των 

αναγκαίων πρόσθετων διατάξεων ή τροποποιήσεων που θα περιλαµβάνονται στη τρίτη 
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αναθεώρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ, η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση, στις 

22 ∆εκεµβρίου 2014, κωδικοποιηµένο σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα, µε εντοπισµένες 

τις αλλαγές σε σχέση µε τον ισχύοντα Κώδικα. 

Οι σηµαντικότερες προτεινόµενες από το ∆ιαχειριστή ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες: 

Α) Σύµβαση Πλαίσιο  

Εισαγωγή της έννοιας της Σύµβασης-Πλαισίου, την οποία θα µπορεί να συνάπτει ο 

∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ για 

την παροχή από το ∆ιαχειριστή: 

α) Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση ή/και Υπηρεσιών Μεταφοράς 

Αντίστροφης Ροής ή/και  

β) Υπηρεσιών Μεταφοράς σε ∆ιακοπτόµενη Βάση ή/και Υπηρεσιών Μεταφοράς σε 

∆ιακοπτόµενη Βάση µε τη διαδικασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής. 

Η Σύµβαση Πλαίσιο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ∆ιαχειριστή στο Χρήστη Μεταφοράς. 

β) Τις Επικουρικές Υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ∆ιαχειριστή στο Χρήστη 

Μεταφοράς. 

γ) Τους όρους παροχής των Υπηρεσιών και των Επικουρικών Υπηρεσιών. 

δ) Τα όρια της συµβατικής ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών, τις απαιτούµενες 

εγγυήσεις, καθώς και τη διαδικασία τιµολόγησης και πληρωµής του τιµήµατος των 

σχετικών Υπηρεσιών. 

ε) Τις περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης ή καταγγελίας της Σύµβασης, καθώς και τη 

διαδικασία επίλυσης τυχόν διαφορών. 

στ) Τη διαδικασία τροποποίησης της Σύµβασης σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού 

πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου. 

Σύµφωνα µε την πρόταση του ∆ιαχειριστή, µόνο µια Σύµβαση Πλαίσιο θα µπορεί να είναι 

σε ισχύ µεταξύ δύο συµβαλλοµένων, και αναπόσπαστο τµήµα αυτής θα αποτελούν οι κατά 

περίπτωση υποβληθείσες από το Χρήστη και εγκριθείσες από το ∆ιαχειριστή Αιτήσεις 

Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τα σηµεία παράδοσης και 

παραλαβής φυσικού αερίου και τα συµβατικά µεγέθη αυτών (∆εσµευµένη Μεταφορική 

Ικανότητα, Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα, Ελάχιστη και Μέγιστη Πίεση), καθώς και την 

ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της παροχής των σχετικών Υπηρεσιών. 
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Αντίστοιχα, προτείνεται η σύναψη Σύµβασης-Πλαισίου για τη Χρήση της Εγκατάστασης 

ΥΦΑ, για την παροχή από το ∆ιαχειριστή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, αναπόσπαστο 

κοµµάτι της οποίας θα αποτελούν οι εγκριθείσες από το ∆ιαχειριστή Αιτήσεις ΥΦΑ του 

εκάστοτε συµβεβληµένου µε το ∆ιαχειριστή, Χρήστη ΥΦΑ. 

Β) Υπηρεσίες Αντίστροφης Ροής 

Προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρου για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε 

Αδιάλειπτη Βάση µε τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής. 

Γ) Εγγυήσεις 

Προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρου περί Εγγυήσεων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε Χρήστης 

που συνάπτει Σύµβαση Πλαίσιο θα υποχρεούται να παρέχει στο ∆ιαχειριστή Εγγυήσεις για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την εν λόγω Σύµβαση. Το 

Ελάχιστο Όριο Εγγύησης υπολογίζεται για κάθε ηµέρα, για τη δέσµευση δυναµικότητας και 

για την κάλυψη των χρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία εξισορρόπησης. Η 

µεθοδολογία υπολογισµού των εγγυήσεων θα καθοριστεί στη Σύµβαση Μεταφοράς και 

ΥΦΑ αντίστοιχα. Αποδεκτοί τύποι Εγγυήσεων αποτελούν ένας από τους ακόλουθους ή 

συνδυασµός αυτών: 

α) Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας 

β) Κατάθεση Μετρητών σε τραπεζικό λογαριασµό του ∆ιαχειριστή 

γ) Κατάθεση Μετρητών σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό ειδικού σκοπού 

∆) Ηµερήσιος Προγραµµατισµός Λειτουργίας ΕΣΜΦΑ 

Προτείνονται αλλαγές στη προθεσµία υποβολής των Ηµερησίων ∆ηλώσεων των Χρηστών 

Μεταφοράς, καθώς και στην προθεσµία αποστολής από το ∆ιαχειριστή της πράξης 

έγκρισης ή της πρότασής του για προσαρµογή των Ηµερησίων ∆ηλώσεων των Χρηστών.  

Ε) ∆ιακοπή παροχής Φυσικού Αερίου  

Προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρου που θα περιλαµβάνει τη διαδικασία και τις 

προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιαχειριστής θα προχωρά σε ∆ιακοπή Παροχής 

Φυσικού Αερίου Πελάτη, κατόπιν αιτήµατος Χρήστη Μεταφοράς. 

ΣΤ) Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου 

Προτείνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο κατανοµής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε 

περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς προβαίνει σε έγχυση φυσικού αερίου για σκοπούς 

εξισορρόπησης, καθώς και νέο άρθρο για τη µεθοδολογία κατανοµής ποσοτήτων σε 

περίπτωση Αντίστροφης Ροής. 
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Ζ) Κρίση στο ΕΣΦΑ 

Προτείνεται διάταξη για Υποχρεωτική Αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ από το ∆ιαχειριστή, 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Προστατευόµενων Καταναλωτών, σε περίπτωση που 

κατά τη διάρκεια Κρίσης στο ΕΣΦΑ ισχύουν σωρευτικά τα εξής: 

α) ο ∆ιαχειριστής δεν διαθέτει αποθέµατα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 

β) ο ∆ιαχειριστής έχει εκδώσει Εντολές Λειτουργικής Ροής  για το σύνολο των Μη 

Προστατευόµενων Καταναλωτών, και  

γ) δεν διασφαλίζεται η τροφοδότηση του συνόλου των Προστατευόµενων Καταναλωτών. 

Στο άρθρο αυτό αποτυπώνεται η µεθοδολογία υπολογισµού της ποσότητας ΥΦΑ που 

αεριοποιήθηκε, ο τρόπος κατανοµής της στους Χρήστες Μεταφοράς και η διαδικασία 

αποζηµίωσης των Χρηστών ΥΦΑ. 

Η ΡΑΕ συµµετέχει ενεργά στις Οµάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο για τη θέσπιση των απαραίτητων Κατευθυντήριων Οδηγιών και των Ευρωπαϊκών 

Κωδίκων ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Φυσικού Αερίου, που αφορούν το σύνολο των θεµάτων τα 

οποία αντιµετωπίζει ο Κώδικας ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή ΕΣΦΑ στα θέµατα αρµοδιότητάς 

του, κάθε αναθεώρηση του Κώδικα πραγµατοποιείται µε γνώµονα την εναρµόνιση του 

εθνικού θεσµικού πλαισίου µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες 

∆ιαχείρισης, για την επίτευξη του στόχου ολοκλήρωσης της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού 

Αερίου. Η τρίτη αναθεώρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του πρώτου εξαµήνου του 2015. 

 

4.2.2.2 Πιστοποίηση του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. ως ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ 

Τον Ιανουάριο του 2014, η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υπέβαλε σχετικό αίτηµα πιστοποίησής της 

από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ περί πιστοποίησης διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς 

φυσικού αερίου, όπως ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις των άρθρων 63Α, 

64 και 65 του Νόµου 4001/2011. 

Το Μάιο του 2014, η ΡΑΕ, µε την υπ΄αριθµ. 287/201421 Απόφασή της, πιστοποίησε κατ’ 

αρχήν (preliminary certification) την εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. ως Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή του 

Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, τόσο υπό το υφιστάµενο καθεστώς (υπό τη ∆ΕΠΑ 

Α.Ε.), όσο και υπό το επικείµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής, δηλαδή υπό την Κρατική 

                                                 
21 Ανηρτηµένη η µη-εµπιστευτική έκδοση της Απόφασης 
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Εταιρεία της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν, SOCAR (State Oil Company of the Republic 

of Azerbaijan), η οποία προτίθεται να εξαγοράσει ποσοστό εξήντα έξι τοις εκατό (66%) επί 

του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του εν λόγω αιτήµατος, η ΡΑΕ, ως 

όφειλε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ και το ν. 4001/2011, εξέτασε τα 

ακόλουθα βασικά ερωτήµατα. 

Α. Εάν είναι νόµιµη η επιλογή του προτύπου διαχωρισµού του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 

Μεταφοράς (Α∆Μ) για την εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.  

Η επιλογή εκ µέρους της εταιρείας ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. του προτύπου διαχωρισµού του Α∆Μ, 

όπως αυτό αναλύεται στις διατάξεις των άρθρων 63Β έως 63Ι του νόµου (και αντίστοιχα 

στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ), είναι νόµιµη, καθώς πληρούται η σχετική 

προϋπόθεση της διάταξης του άρθρου 9, παρ. 8 της Οδηγίας και του άρθρου 63Α του 

Νόµου, ότι στις 3 Σεπτεµβρίου 2009 το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

ανήκε σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.  

Β. Κατά πόσον η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. συµµορφώνεται  µε τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις των άρθρων 63Β έως 63Ι του Νόµου, ήτοι µε τους επιµέρους παράγοντες που 

απαρτίζουν το πρότυπο διαχωρισµού του Α∆Μ, και οι οποίοι αφορούν: α) την ανεξαρτησία 

της διακυβέρνησης, β) την οικονοµική ανεξαρτησία, και γ) τη λειτουργική ανεξαρτησία της 

εταιρείας έναντι της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης (ΚΟΕ).   

Η ΡΑΕ εξέτασε, σύµφωνα µε την Οδηγία και το νόµο, τις σχετικές ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και τα οριζόµενα στην Απόφαση ΡΑΕ 1412/2011 µε θέµα 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση των ∆ιαχειριστών Μεταφοράς», την 

ανεξαρτησία του ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η οποία αφορά το νοµικό, 

οικονοµικό και λειτουργικό του διαχωρισµό από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση 

(ΚΟΕ). Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ συνέταξε αναλυτικό Πίνακα Ελέγχου Πιστοποίησης, 

στον οποίο περιλαµβάνεται πλήρης αντιστοίχιση των απαιτήσεων για την εκπλήρωση των 

κριτηρίων πιστοποίησης για το µοντέλο Α∆Μ µε τα υποστηρικτικά έγγραφα της αίτησης 

πιστοποίησης της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Με τον τρόπο αυτό, τεκµηριώνεται η πληρότητα του 

Φακέλου Πιστοποίησης που υπέβαλε η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., καθώς και η εκπλήρωση των 

ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του προτύπου διαχωρισµού του Α∆Μ, δηλαδή η 

ανεξαρτησία της διακυβέρνησης, η οικονοµική ανεξαρτησία και η ανεξαρτησία της 

λειτουργίας του ∆ιαχειριστή από την ΚΟΕ, τόσο υπό το υφιστάµενο, όσο και υπό το 

επικείµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτού.  

Γ. Κατά πόσον η χορήγηση της πιστοποίησης στην εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., υπό το επικείµενο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής, ήτοι υπό την εταιρεία SOCAR, η οποία προέρχεται από «τρίτη 

χώρα», δηλαδή από χώρα που δεν είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να 
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θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που Ρυθµιστική Αρχή Κράτους-

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να ελέγξει την εκπλήρωση των οριζόµενων στις 

διατάξεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (όπως ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο 

µε το άρθρο 65 του Νόµου 4001/2011), σχετικά µε την πιστοποίηση διαχειριστή, τον έλεγχο 

του οποίου πρόκειται να αποκτήσει εταιρεία από τρίτη χώρα.   

Η ΡΑΕ ανέλυσε διεξοδικά το θέµα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού σε φυσικό 

αέριο, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία της συγκεκριµένης περίπτωσης, τόσο από ποσοτικά 

µεγέθη που είχε στη διάθεσή της, όσο και από τα στοιχεία που ζήτησε για το σκοπό αυτό 

από την εταιρεία SOCAR. Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν τα ακόλουθα: α) η προοπτική 

εξάρτησης του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κοιτάσµατα 

φυσικού αερίου στη ∆ηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν, β) ο ρόλος της SOCAR στην 

παραγωγή, µεταφορά και προµήθεια φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και γ) η δυνατότητα της SOCAR, έχοντας αποκτήσει αποφασιστικό έλεγχο στην 

εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., να παρεµποδίσει την πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα 

Φυσικού Αερίου, το οποίο αποτελεί σηµείο εισόδου φυσικού αερίου σε αγορές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο ελέγχου εφαρµογής των 

διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4001/2011, το φυσικό αέριο από τα κοιτάσµατα στη 

∆ηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν δεν αναµένεται, ούτε βραχυπρόθεσµα ούτε µακροπρόθεσµα, 

να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθότι οι ποσότητες αερίου και οι δυναµικότητες εισαγωγής είναι µικρές, συγκριτικά µε το 

σύνολο των ποσοτήτων που εισρέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αντίθετα, 

αναµένεται να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση των διαδροµών αερίου και των πηγών 

εφοδιασµού της Ένωσης.   

Περαιτέρω, η ήδη θεσµοθετηµένη δυνατότητα της ΡΑΕ, να επιβάλει ρυθµιστικά µέτρα και 

κυρώσεις σε βάρος του ∆ιαχειριστή, εγγυώνται τη συµµόρφωση του ∆ιαχειριστή µε το 

σύνολο του εθνικού και ενωσιακού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο 

τυγχάνει εφαρµογής σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς. Τυχόν 

µονοµερής ενέργεια της ΚΟΕ, ή συναφής παρέµβαση από τη ∆ηµοκρατία του 

Αζερµπαϊτζάν, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα να προβεί ο ∆ιαχειριστής σε ενέργειες που 

θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της Ελλάδας ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επέσυρε επί του ∆ΕΣΦΑ όλες τις κυρώσεις που επιτάσσει η 

ελληνική και η ενωσιακή νοµοθεσία.   

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

απέστειλε εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτήν της σχετικής απόφασης της 

ΡΑΕ,  τη γνώµη της στη Ρυθµιστική Αρχή, ως προς τη συµβατότητα της πιστοποίησης µε το 

άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 11 και το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Πιο 
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συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην από 28.07.2014 Γνώµη της επί της υπ’ αριθµ. 

287/2014 Απόφασης της ΡΑΕ: 

• Συµφωνεί µε τη ΡΑΕ ότι είναι νόµιµη η επιλογή του προτύπου διαχωρισµού του Α∆Μ, 

καθώς το εν λόγω Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανήκε όντως σε Κάθετα 

Ολοκληρωµένη Επιχείρηση στις 3 Σεπτεµβρίου 2009, όπως ορίζεται στην Οδηγία. 

• Αναφέρει ότι η ΡΑΕ οφείλει να διασφαλίσει εντός ενός, κατά λογική εκτίµηση 

επαρκούς, χρονικού διαστήµατος από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ότι η τελευταία θα καλύπτει σε 

µόνιµη βάση µε δικό της προσωπικό τις θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του νόµου 4001/2011 και της Οδηγίας. 

Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στη ΡΑΕ όπως, από κοινού µε την 

εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και τους ιδιοκτήτες αυτής, διαµορφώσει ένα σχέδιο που θα 

εξασφαλίσει το ανωτέρω αποτέλεσµα και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

της εν λόγω εταιρείας. 

• Αναφέρει ότι η ΡΑΕ οφείλει να διασφαλίσει ότι η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. κατά την 

παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία TAP A.G., τόσο στη φάση κατασκευής όσο και 

στη φάση λειτουργίας του αγωγού TAP, δεν θα ενεργήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

µεροληπτικά υπέρ της εταιρείας TAP A.G. και κατά των λοιπών Χρηστών του ∆ικτύου. 

• Αναφέρει ότι για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης του ∆ΕΣΦΑ, ιδίως στο πλαίσιο του 

άρθρου 11 της Οδηγίας, που αντιστοιχεί στη διάταξη του άρθρου 65 του νόµου 

4001/2011, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι η ΡΑΕ έχει την αρµοδιότητα να επιβάλει 

την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου που η Κάθετα 

Ολοκληρωµένη Επιχείρηση κατέχει στην εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., σε περίπτωση που είτε 

η πρώτη είτε οι µέτοχοι αυτής προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, η ΡΑΕ, πάλι εντός δύο 

µηνών από την κοινοποίηση σε αυτήν της απάντησης της Επιτροπής, έλαβε την τελική της 

απόφαση, όσον αφορά την πιστοποίηση του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, 

συνεκτιµώντας δεόντως τη γνώµη της Επιτροπής.  

Τηρώντας όλες τις σχετικές προθεσµίες, η ΡΑΕ, µε την Απόφαση 523/2014, το Σεπτέµβριο 

2014 (ΦΕΚ Β’2572/26.9.2014), πιστοποίησε την εταιρία ∆ΕΣΦΑ, τόσο υπό το υφιστάµενο 

(υπό τη ∆ΕΠΑ Α.Ε.), όσο και υπό το επικείµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής, ήτοι υπό 

την Κρατική Εταιρεία της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν, SOCAR (State Oil Company of 

the Republic of Azerbaijan), ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς (Α∆Μ) Φυσικού 

Αερίου.  
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Με την τελική απόφασή της επί της πιστοποίησης του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., η ΡΑΕ έλαβε δεόντως 

υπ’ όψη της όλες τις ως άνω παρατηρήσεις/προαπαιτούµενα που έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την πιστοποίηση του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Και τούτο, σε συνδυασµό µε τη θέσπιση, 

το Σεπτέµβριο του 2014, της νοµοθετικής διάταξης του άρθρου 65Α του ν.4001/2011, 

σύµφωνα µε την οποία η ΡΑΕ έχει πλέον και την αρµοδιότητα να επιβάλει την αναστολή 

της άσκησης του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωµένη 

Επιχείρηση (ΚΟΕ) κατέχει στην εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., σε περίπτωση που είτε η πρώτη είτε 

οι µέτοχοι αυτής προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο 

την ασφάλεια εφοδιασµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο του 2014, µε την υποβολή του σχετικού αιτήµατος πιστοποίησης από το ∆ΕΣΦΑ 

Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις 

προθεσµίες που τίθενται από τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73 περί πιστοποίησης διαχειριστών συστηµάτων φυσικού 

αερίου, όπως ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις των άρθρων 63Α, 64 και 

65 του ν. 4001/2011. 

 

4.2.3 Λογιστικός ∆ιαχωρισµός εταιρειών φυσικού αερίου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 89 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν 

τις δραστηριότητες της προµήθειας, της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης, της 

υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου 

(ΥΦΑ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη 

νοµική µορφή τους, θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες 

προµήθειας σε επιλέγοντες πελάτες και προµήθειας σε µη επιλέγοντες πελάτες, καθώς και 

για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

που τους έχουν επιβληθεί. 

Επίσης, οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν χωριστούς λογαριασµούς 

για τις δραστηριότητες µεταφοράς φυσικού αερίου, εγκατάστασης ΥΦΑ, εγκατάστασης 

αποθήκευσης φυσικού αερίου, διανοµής φυσικού αερίου και άλλων δραστηριοτήτων 

φυσικού αερίου, καθώς και ενιαίο λογαριασµό για τυχόν άλλες δραστηριότητές τους, εκτός 

του τοµέα φυσικού αερίου, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές 

ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 

διασταυρούµενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.  

Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασµών οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού 

Αερίου εφαρµόζουν πάγιους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και του παθητικού και 

των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. 
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Σε συνέχεια της επεξεργασίας από τη ΡΑΕ των εγγράφων µε τα οποία οι εταιρείες ∆ΕΣΦΑ 

Α.Ε., ∆ΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., 

υπέβαλαν στην Αρχή τις προτάσεις τους για τους κανόνες κατανοµής των λογαριασµών 

τους, διαπιστώθηκε ότι οι προτεινόµενοι κανόνες διέφεραν σηµαντικά ανά εταιρεία. Η 

διαφοροποίηση αυτή των κανόνων ανά εταιρεία δύναται να επιφέρει σηµαντική 

πολυπλοκότητα και αδυναµία εξαγωγής συγκριτικών αποτελεσµάτων, από τον έλεγχο 

εφαρµογής των εν λόγω κανόνων από την Αρχή.  

Για να απλοποιηθεί η διαδικασία του Λογιστικού ∆ιαχωρισµού και να διευκολυνθεί ο 

εποπτικός ρόλος της Αρχής ως προς την εφαρµογή των διαχωρισµένων λογαριασµών, η 

ΡΑΕ ενηµέρωσε τις ως άνω εταιρείες ότι προτίθεται να εγκρίνει κοινούς για όλες τις 

Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κανόνες Κατανοµής του Ενεργητικού και του Παθητικού και 

των δαπανών και εσόδων. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή προχώρησε στην κατάρτιση Σχεδίου 

Κατευθυντήριων Οδηγιών για τους Πάγιους Κανόνες Κατανοµής των στοιχείων του 

Ενεργητικού και Παθητικού και των ∆απανών και Εσόδων, για την Κατάρτιση Χωριστών 

Λογαριασµών των ∆ραστηριοτήτων των Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου. 

Το Σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΡΑΕ απεστάλη για σχολιασµό σε όλες τις 

ολοκληροµένες εταιρείες φυσικού αερίου. Η οριστικοποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών 

θα γίνει µέσα στο 2015, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης µε τις εν λόγω 

εταιρείες φυσικού αερίου.  

 

4.2.4 Ασφάλεια Εφοδιασµού – Εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 994/2010 

Κατά τη διάρκεια του 2014, οι εργασίες της ΡΑΕ σχετικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού 

επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση των στρατηγικών που περιέχονται στο Σχέδιο 

Προληπτικής ∆ράσης, το οποίο ενέκρινε η Αρχή µε την υπ’ αριθ. 141/2013 Απόφασή της, 

κατ΄ εφαρµογήν των σχετικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 994/2010 και του ν. 

4001/2011.  

Σύµφωνα δε µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 68, 69 και 73 του ν. 4001/2011, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στρατηγικών που περιέχονται στο ως άνω 

σχέδιο αποτελεί και η θέσπιση Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού, τον οποίο 

διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ήτοι ο ∆ΕΣΦΑ 

Α.Ε., ο οποίος εισπράττει από τους Χρήστες του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου που 

παραλαµβάνουν φυσικό αέριο από το ΕΣΦΑ ανταποδοτικό τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, 

το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Οι Χρήστες αντίστοιχα του ΕΣΦΑ, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις ως άνω διατάξεις, ανακτούν το εν λόγω τέλος από τους καταναλωτές 

φυσικού αερίου. 
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Στο πλαίσιο των ως άνω, οι βασικές εξελίξεις και ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε σχέση µε την 

ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια του έτους 2014 αφορούν στα 

ακόλουθα θέµατα: 

4.2.4.1 Καθορισµός τέλους ασφάλειας εφοδιασµού 

Ήδη από το έτος 2005, µε βάση σχετική διάταξη στο ν. 3428/2005, προβλέπονταν η 

καταβολή τέλους ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες του Εθνικού Συστήµατος 

Φυσικού Αερίου στο ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., 

για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο του εν λόγω 

νόµου προβλέπονταν η πλήρης αποζηµίωση από το ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. του συνόλου του κόστους 

των καταναλωτών φυσικού αερίου (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν υποχρεωτικά οι 

κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι, «σύµφωνα µε τους όρους της 

σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέµατα 

εφεδρικού καυσίµου»), για την κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας τους µε 

φυσικό αέριο «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Το ύψους του τέλους, καθώς και το 

ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού καθορίζονταν από τη 

ΡΑΕ. 

Κατόπιν των αναλύσεων22,23 που πραγµατοποίησε η Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό 994/2010 και το ισχύον εθνικό πλαίσιο, αναδείχθηκε ότι το κόστος 

των σχετικών συµβάσεων που προβλέπονταν στο θεσµικό πλαίσιο δύναται να είναι 

ιδιαίτερα υψηλό εξαιτίας, µεταξύ άλλων, και του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας µε πετρέλαιο. 

Με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης µε την αγορά, η Βουλή των 

Ελλήνων ψήφισε αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 235 – 

01/11/2013), σύµφωνα µε την οποία το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού δύναται να καλύψει 

µόνο το πάγιο τµήµα του κόστους των συµβάσεων µε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς και τµήµα του κόστους συµβάσεων εθελοντικής διαχείρισης ζήτησης µεταξύ 

Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών.  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 344/2014 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 

2536/23.9.2014), κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν. 4001/2011, όπως πλέον ισχύει, 

το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού εξυπηρετεί τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

1. Τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας των µονάδων παραγωγής µε φυσικό αέριο που 

διαθέτουν τη δυνατότητα λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο, καλύπτοντας το 

πάγιο κόστος της υπηρεσίας αυτής. 

                                                 
22 Εκτίµηση Επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασµού της Ελλάδας µε Φυσικό Αέριο, ΡΑΕ (2011) 
23 Σχέδιο Προληπτικής ∆ράσης σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 994/2010 
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2. Την εξάλειψη της ασυµµετρίας µεταξύ µονάδων παραγωγής µε δυνατότητα 

λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο και των µονάδων που δεν έχουν επενδύσει στη 

δυνατότητα αυτή. 

3. Την ενθάρρυνση σύναψης συµβάσεων µεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών 

για τη διαχείριση της ζήτησης, ως µέτρο αγοράς, µε σκοπό την άµβλυνση των 

επιπτώσεων κατά τη διάρκεια κρίσεων εφοδιασµού. 

Ο τέταρτος στόχος, που ήταν η διευκόλυνση άφιξης ευκαιριακών φορτίων ΥΦΑ, 

µετατέθηκε για εφαρµογή σε µεταγενέστερο χρόνο, εφόσον προταθούν λύσεις από τους 

συµµετέχοντες στην αγορά µε επαρκή σαφήνεια ως προς το κόστος και την 

αποτελεσµατικότητά τους (Floaring Storage Unit, Standby ή option agreements, προαγορά 

φορτίων ή αποθήκευση σε τερµατικό σταθµό άλλης χώρας), και όχι ιδιαίτερα υψηλό 

κόστος, ρίσκο ή πολυπλοκότητα εφαρµογής. 

Στην πρώτη φάση εφαρµογής του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού, δροµολογήθηκε η 

χρηµατοδότηση των ακόλουθων δύο δράσεων που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του 

άρθρου 73 του ν. 4001/2011:  

• Συµβάσεις για διατήρηση εναλλακτικού καυσίµου από σταθµούς 

ηλεκτροπαραγωγής και διατήρηση διαθεσιµότητας για λειτουργία µε το καύσιµο 

αυτό. Το προϋπολογιστικό κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 4,5εκ. ευρώ 

ετησίως, σύµφωνα µε τις παραδοχές και την αναλυτική κοστολόγηση που 

περιλαµβάνονται στην υπ΄αριθµ. 344/2014 Απόφαση της ΡΑΕ.  

• Συµβάσεις µεταξύ ∆ΕΣΦΑ και Προµηθευτών για αποδεδειγµένη διαχείριση της 

ζήτησης. Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 5,3εκ. ευρώ  ετησίως, κατά 

µέγιστο, µετά από εκδήλωση της χειρότερης αναµενόµενης κρίσης εφοδιασµού σε 

φυσικό αέριο. Το ποσό που θα εισπράττεται από τους τελικούς καταναλωτές θα 

αποθεµατοποιείται ώστε να καλύψει το κόστος των αποζηµιώσεων για 

αποδεδειγµένη διαχείριση της ζήτησης σε περίπτωση κρίσης εφοδιασµού. 

Εποµένως, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού (ήτοι 

τα 4,5+5,3= € 9,8εκ.), το οποίο καθορίστηκε στην ως άνω απόφαση της ΡΑΕ, περιλαµβάνει 

µόνο τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων 

υποχρεώσεων του ∆ΕΣΦΑ, όπως προκύπτουν από τις συµβάσεις των παραγράφων 4 και 5 

του άρθρου 73 του Νόµου. 

Προκειµένου ο Λογαριασµός Ασφάλειας Εφοδιασµού να είναι διαχρονικά ισοσκελισµένος, 

αλλά και να µην υπερβαίνει και το ανώτατο όριο των €9,8 εκ., ορίστηκε συντελεστής 

αναπροσαρµογής του τέλους, C, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 

8,9
1

ΤΥΛ
−=C

 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 158 

όπου ΤΥΛ : το τρέχον ύψος του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού. 

Για κάθε επόµενο έτος εφαρµογής, ο ∆ιαχειριστής του Λογαριασµού Ασφάλειας 

Εφοδιασµού, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ανακοινώνει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους την ισχύουσα τιµή 

του C για τους επόµενους 12 µήνες. Με τον τρόπο αυτό, και σε περίπτωση που οι εκροές 

του λογαριασµού είναι µικρότερες από τις εισροές του, το µοναδιαίο τέλος ασφάλειας 

εφοδιασµού δύναται να βαίνει µειούµενο κάθε έτος για τον καταναλωτή.  

 

4.2.4.2 Έναρξη εργασιών αναβάθµισης τερµατικού σταθµού ΥΦΑ 

Η αναβάθµιση της χωρητικότητας της µοναδικής εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού 

αερίου στη χώρα αποτελεί βασική δράση της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής του Σχεδίου 

Προληπτικής δράσης, µε πολύ υψηλή προστιθέµενη αξία ως προς την ασφάλεια 

εφοδιασµού. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ που 

υλοποιεί ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., και το 

οποίο εγκρίνει η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ∆ΕΣΦΑ, «το έργο προχωρά µε σταθερό ρυθµό και 

χωρίς προβλήµατα. Επτά µήνες µετά την έναρξη των εργασιών (Μάιος 2014), η πρόοδος που 

έχει επιτευχθεί στην κατασκευή της 3ης δεξαµενής είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς βαίνουν 

προς ολοκλήρωση οι εργασίες εκσκαφών, θεµελίωσης και σταθεροποίησης. Η κατασκευή της 

3ης δεξαµενής αποτελεί το πιο σηµαντικό µέρος του έργου της 2ης αναβάθµισης του σταθµού, 

η οποία µε την ολοκλήρωσή της θα σηµατοδοτήσει τη σηµαντική ενίσχυση του επιπέδου 

ασφάλειας τροφοδοσίας (αύξηση του αποθηκευτικού χώρου κατά 73%), τη δυνατότητα 

εισαγωγής ΥΦΑ από περισσότερους Χρήστες του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 

(ΕΣΦΑ) και την αύξηση του χρόνου προσωρινής αποθήκευσης ΥΦΑ πέραν των 18 ηµερών 

που ισχύει έως σήµερα».  

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της υλοποίησης του εν λόγω έργου, κλιµάκιο της ΡΑΕ 

διενήργησε αυτοψία, κατά την οποία ενηµερώθηκε από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 

την ικανοποιητική πρόοδο του έργου. 

 

4.2.4.3 Θέση σε ψυχρή εφεδρεία πετρελαϊκών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Με βάση πρόσφατες αναλύσεις της ΡΑΕ και του Α∆ΜΗΕ, διαφαίνεται ότι σε ορισµένα 

σενάρια σοβαρής και εκτεταµένης διαταραχής του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο ενδέχεται 

να απαιτηθεί η λειτουργία των υπό απόσυρση πετρελαϊκών µονάδων της ∆ΕΗ Α.Ε. Εν όψει 

της επικείµενης (εντός του 2015) πλήρους ενεργοποίησης των συµβάσεων που συνάπτονται 

δυνάµει της παραγράφου 4 του Άρθρου 73 του ν.4001/2011, και λαµβάνοντας υπ’ όψη τη 

συνεχιζόµενη ρευστότητα στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας κατά τη διάρκεια του 2014, η 
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Αρχή, µε την υπ΄αριθµ. 343/19.6.2014 Απόφασή της, αποφάσισε να τεθούν σε εφεδρεία 

εκτάκτων αναγκών έως το τέλος του 2015 οι µονάδες ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ 

Λαυρίου-Κερατέας Ι. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ζήτησε από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και τον Α∆ΜΗΕ 

να υποβάλουν από κοινού την τελική µεταξύ τους σύµβαση για έγκριση από τη ΡΑΕ. 

 

4.2.4.4 Άσκηση προσοµοίωσης διαταραχών τροφοδοσίας µε ΦΑ στην ΕΕ (Stress tests) 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα 

Κράτη-Μέλη να προβούν σε άσκηση προσοµοίωσης των επιπτώσεων από τυχόν εµφάνιση 

διαταραχής της τροφοδοσίας τους µε φυσικό αέριο, είτε λόγω καθολικής περικοπής 

παραδόσεων από τη Ρωσία, είτε λόγω περικοπής των παραδόσεων φυσικού αερίου που 

διέρχεται µέσω Ουκρανίας. 

Αντικείµενο της άσκησης (stress test) αποτέλεσε η εξέταση των επιπτώσεων από 

ενδεχόµενη διακοπή της τροφοδοσίας της Ε.Ε. µε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, καθώς και η 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων των Κρατών Μελών (Κ-Μ) να ανταπεξέλθουν τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, µε την παροχή συνδροµής προς τα ευάλωτα ως 

προς την ασφάλεια εφοδιασµού Κ-Μ. Τα σενάρια διακοπής που εξετάστηκαν αφορούσαν 

σε χρονική διάρκεια α) ενός (1) µήνα (Φεβρουάριος), και β) ενός (1) εξαµήνου 

(Σεπτέµβριος – Φεβρουάριος). 

Η ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Υπουργό ΠΕΚΑ, ανέλαβε την εκπόνηση των 

σχετικών αναλύσεων, σε συνεργασία µε τους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους φορείς της αγοράς. 

Τα εθνικά µέτρα διαχείρισης κρίσεων που περιέχονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, το 

οποίο είχε εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 122/2013 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’691/26.3.2013), 

αξιολογήθηκαν εκ νέου σύµφωνα µε τα δυσµενή σενάρια εφοδιασµού που προδιαγράφηκαν 

από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της άσκησης του Stress test και µε επικαιροποιηµένα δεδοµένα 

ως προς τη ζήτηση φυσικού αερίου και το διαθέσιµο δυναµικό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ως άνω ανάλυση έγινε υπό το πρίσµα της αποτίµησης της δυνατότητας των 

µέτρων αυτών να συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση της κρίσης. Επιπρόσθετα, επειδή η 

περιφερειακή συνεργασία γειτονικών Κρατών-Μελών αποτελεί µία από τις βασικές 

επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 994/2010, αλλά και ζητούµενο της άσκησης του 

Stress test, διερευνήθηκαν πιθανές συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο. Εν προκειµένω, 

διερευνήθηκε η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου από την Ελλάδα µε αντίστροφη ροή 

στη Βουλγαρία, καθώς και η δυνατότητα της Βουλγαρίας να αυξήσει τις εξαγωγές 

ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ελλάδα. Οι Αρµόδιες Αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας 

προέβησαν σε ανταλλαγή δεδοµένων και παραδοχών που σχετίζονται µε τις διασυνοριακές 

ροές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, πριν την υποβολή των τελικών εκθέσεων. 
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Η ΡΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις αναλύσεις σχετικά µε το stress test to καλοκαίρι του 2014 

και απέστειλε το σύνολο των ως άνω αναλύσεων στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, το οποίο και 

διαβίβασε την έκθεση Stress test στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

4.2.4.5 Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίµησης Επικινδυνότητας 

Κατά τη διάρκεια  του δεύτερου εξαµήνου του 2014, η ΡΑΕ, σε συνεργασία µε τους 

∆ιαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και τη 

∆ΕΠΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως προµηθευτή προστατευόµενων καταναλωτών φυσικού 

αερίου (δεδοµένου ότι προµηθεύει τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, ΕΠΑ), προέβη σε έναρξη 

των εργασιών επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίµησης Επικινδυνότητας, η οποία 

προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 994/2010 και το άρθρο 12 του ν. 4001/2011. Η 

επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίµησης Επικινδυνότητας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

� Ιστορικά δεδοµένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά ζήτησης, καθώς και δεδοµένα 

χρήσης του ΕΣΦΑ. 

� Αποτελέσµατα προσοµοίωσης των επιπτώσεων από διαταραχή εφοδιασµού στην 

αγορά φυσικού αερίου µε βάση τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις ζήτησης φυσικού 

αερίου (καλοκαίρι 2014). 

� Εκτίµηση επιπτώσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη 

τη γνωστοποιηθείσα µη διαθεσιµότητα λόγω µακροχρόνιων βλαβών µονάδων 

φυσικού αερίου µε εναλλακτικό καύσιµο, καθώς και πετρελαϊκών µονάδων. 

� Υπολογισµό Ν-1 για τα έτη 2014 και 2015. Ο Υπολογισµός Ν-1 επαναλαµβάνεται 

µε εκτίµηση σε περιφερειακό επίπεδο.  

� Καταγραφή δράσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας µε 

τα Κράτη Μέλη της περιοχής.   

Η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίµησης Επικινδυνότητας και η 

επακόλουθη υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένεται εντός του πρώτου 

τριµήνου του 2015. 

 

4.2.5 Αδειοδοτική δραστηριότητα 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 
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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 

(http://www.rae.gr/site/file/system/docs/natural_gas/02112012), έως το τέλος του 2014 

είχαν χορηγηθεί συνολικά δεκαέξι (16) άδειες φυσικού αερίου, δεκατέσσερις (14) εκ των 

οποίων αφορούν τη δραστηριότητα προµήθειας φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, και 

δύο (2) αφορούν  άδεια ΑΣΦΑ. Από τις δεκατέσσερις (14) άδειες προµήθειας φυσικού 

αερίου, οι δύο (2) αφορούν προµήθεια φυσικού αερίου εκτός Συστήµατος Μεταφοράς ή 

∆ικτύου ∆ιανοµής. 

Κατά τη διάρκεια του 2014, τρεις (3) εταιρείες υπέβαλαν στη ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση 

Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες και µία (1) εταιρεία υπέβαλε 

αίτηση για άδεια ΑΣΦΑ.  

Η ΡΑΕ, µέσα στο 2014, αξιολόγησε τις αιτήσεις των εταιρειών GREEN 

ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORKS S.A και GASELA GMBH, οι οποίες είχαν 

κατατεθεί το 2013, και χορήγησε σε αυτές Άδειες Προµήθειας Φυσικού Αερίου (Αποφάσεις 

ΡΑΕ 233/2014 και ΡΑΕ 502/2014). Επίσης, αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας προµήθειας φυσικού αερίου των εταιρειών HELLAS EDIL S.A. και GREENSTEEL 

CEDALION COMMODITIES A.E. και χορηγήθηκαν σε αυτές Άδειες Προµήθειας 

Φυσικού Αερίου (Αποφάσεις ΡΑΕ 559/2014 και 655/2014, αντίστοιχα). Η αξιολόγηση της 

αίτησης της εταιρείας WATT and VOLT A.E. θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. 

Κατά τη διάρκεια του 2014, η ΡΑΕ χορήγησε επίσης Άδεια Ανεξάρτητου Συστήµατος 

Φυσικού Αερίου στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG, µε την υπ’ αριθµ. ΡΑΕ 

431/2014 Απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των κανονιστικών κειµένων 

που αφορούν στον αγωγό ΤΑΡ περιλαµβάνονται στην ενότητα 4.2.1. 

Η εταιρεία ∆ΕΠΑ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της Άδειας Προµήθειας 

Φυσικού Αερίου που κατέχει (υπ’ αριθµ. ∆1/Α/26859/18.01.2011 απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής), σύµφωνα µε την παράγραφο 1(γ) του 

άρθρου 15 του Κανονισµού Αδειών, και συγκεκριµένα για την επέκταση της 
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δραστηριότητας προµήθειας φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες εκτός Συστήµατος 

Μεταφοράς ή ∆ικτύου ∆ιανοµής. Η αξιολόγηση της αίτησης τροποποίησης θα ολοκληρωθεί 

στις αρχές του έτους 2015. 

Τέλος, η εταιρεία ΕΝΙΜΕΧ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση µεταβίβασης της Άδειας 

Προµήθειας Φυσικού Αερίου που κατέχει σε θυγατρική της εταιρεία. Η αξιολόγηση της 

αίτησης µεταβίβασης θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. 

 

ΜΗΤΡΩΟ Α∆ΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

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 - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Άδεια Προµήθειας 

10 ΑΠΟΦ. 870/2012 - 
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Α.Ε. 
Άδεια Προµήθειας 

11 ΑΠΟΦ. 573/2013 - 
GUNVOR 

INTERNATIONAL B.V. 
Άδεια Προµήθειας 

12 ΑΠΟΦ. 233/2014 - 
GREEN A.E. 

ENVIRONMENTAL & 
ENERGY NETWORK A.E. 

Άδεια Προµήθειας 

13 ΑΠΟΦ. 431/2014 - TAP A.G. Άδεια ΑΣΦΑ 

14 ΑΠΟΦ. 502/2014 - GASELA GmbH Άδεια Προµήθειας 

15 ΑΠΟΦ. 559/2014 - HELLAS EDIL S.A. Άδεια Προµήθειας 

16 ΑΠΟΦ. 655/2014 - 
GREENSTEEL- CEDALION 

COMMODITIES A.E. 
Άδεια Προµήθειας 

*   Με την δηµοσίευση του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της 
ΡΑΕ έγινε  αποφασιστική 

** ΤΡ: Τροποποίηση 

     Α.Τ.: Αυτεπάγγελτη Τροποποίηση 

Πίνακας 4.5 Μητρώο αδειών φυσικού αερίου (Ενηµέρωση 31.12.2014) 

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. 
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4.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες/προτάσεις της ΡΑΕ  

4.3.1 Αποφάσεις της ΡΑΕ 

4.3.1.1 Έγκριση Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του ν. 4001/2011, κάθε έτος, κατά τα 

προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. καταρτίζει και θέτει σε 

δηµόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόµενα δέκα (10) 

έτη. Στο Σχέδιο αυτό καθορίζονται τα συγκεκριµένα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και 

διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόµενα δέκα έτη από 

τη θέσπιση του εν λόγω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος κατασκευής των 

έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δηµόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράµµατος 

Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 που διενήργησε ο ∆ΕΣΦΑ, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε κατά το 

δεύτερο τρίµηνο του 2014 στη ΡΑΕ την πρότασή του για το ∆εκαετές Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. Η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4001/2011, έθεσε 

το υποβληθέν Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δηµόσια διαβούλευση µε τους 

υφιστάµενους και δυνητικούς Χρήστες του ΕΣΦΑ, κατά το χρονικό διάστηµα από 

24.07.2014 έως 12.09.2014. Στη δηµόσια αυτή διαβούλευση συµµετείχαν πέντε (5) φορείς: 

η ∆ΕΠΑ Α.Ε., η IGI Poseidon S.A., η Gas Trade S.A., η εταιρεία Ελληνικά Λιπάσµατα και 

Χηµικά ELFE ΑΒΕΕ και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τµήµα Ανατολικής 

Μακεδονίας). Οι απόψεις των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

Σε συνέχεια της επεξεργασίας του Σχεδίου από τη ΡΑΕ, µε σκοπό να ληφθούν υπόψη και τα 

αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, η Αρχή ζήτησε, µε σχετικό έγγραφό της, από το 

∆ιαχειριστή τα ακόλουθα:  

α) να προβεί στην επανένταξη του ήδη Προγραµµατισµένου Έργου «Αγωγός Υψηλής 

Πίεσης Κοµοτηνή-Θεσπρωτία», στο προς έγκριση Σχέδιο ∆εκαετούς Προγράµµατος 

Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023,  

β) να διερευνήσει την  πρόταση της ∆ΕΠΑ Α.Ε σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης των 

απαραίτητων αναγκαίων υποδοµών για τη µεταφόρτωση ΥΦΑ σε µεγάλα πλοία, 

παράλληλα µε την κατασκευή της τρίτης δεξαµενής της Ρεβυθούσας, ώστε, ει δυνατόν, η εν 

λόγω υπηρεσία να παρασχεθεί παράλληλα µε την έναρξη λειτουργίας της τρίτης δεξαµενής,  
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γ) να διερευνήσει την πρόταση της εταιρείας Ελληνικά Λιπάσµατα και Χηµικά ELFE 

ΑΒΕΕ σχετικά µε τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Μετρολογίας του ∆ΕΣΦΑ, ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις κατά ISO 17025, και 

δ) να ενσωµατώσει τις προσθήκες/αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες, βάσει των σχολίων 

των συµµετεχόντων, στο κείµενο της τελικής εισήγησης του ∆ιαχειριστή για το ∆εκαετές 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. 

Ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε το Νοέµβριο του 2014 στην Αρχή την τελική εισήγησή του για το 

∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. Στο προτεινόµενο τελικό σχέδιο 

περιλαµβάνονται στοιχεία για τη σκοπιµότητα υλοποίησης, τον τρόπο κατασκευής, το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και το προϋπολογιζόµενο κόστος για είκοσι έξι (26) 

επενδυτικά έργα του ∆ιαχειριστή, συνολικού προϋπολογισµού 1.521 εκ. €., καθώς και για 

τον προτεινόµενο τρόπο χρηµατοδότησης και ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.  

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 681/2014 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3310/10.12.2014), ενέκρινε την 

τελική ως άνω εισήγηση του ∆ιαχειριστή. Στο τελικό Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης 

ΕΣΦΑ 2014-2023 περιλαµβάνονται πλέον µόνο Προγραµµατισµένα Έργα, ήτοι έργα τα 

οποία έχουν ήδη περιληφθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, 

τρέχοντος προϋπολογισµού 1.521 εκατ. €. Το όφελος των έργων αυτών έχει ήδη 

αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο έγκρισης του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-

2022 (ΦΕΚ Β’ 3003/26.11.2013), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός τους εµφανίζεται 

µειωµένος συγκριτικά µε αυτόν του ήδη εγκεκριµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 

2013-2022.  

4.3.1.2 Έγκριση Κανονισµού Συναλλαγών Φυσικού Αερίου 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68, παράγραφος 2 στοιχείο ιε) του ν.4001/2011, ο 

∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ήτοι ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., εγκαθιστά 

και διαχειρίζεται πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο ονοµάζεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

Συναλλαγών, µε σκοπό τη διενέργεια συναλλαγών ποσοτήτων φυσικού αερίου και 

δυναµικότητας µεταξύ Χρηστών. Στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών καταχωρίζονται 

οι προτάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά, ήτοι µεταξύ των 

Χρηστών, όπως για παράδειγµα για τη διενέργεια µεταπώλησης, συναλλαγών ΥΦΑ, ή/και 

εκχώρησης ή µεταβίβασης του δικαιώµατος χρήσης της δεσµευµένης µεταφορικής 

ικανότητας, της δεσµευµένης δυναµικότητας αεριοποίησης ή/και του αποθηκευτικού 

χώρου, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο που είναι 

αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Κώδικα ∆ιαχείρισης αυτού. 

Πριν τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών, ο ∆ιαχειριστής 

του ΕΣΦΑ καταρτίζει τον Κανονισµό Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού 
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Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισµό αυτό, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την 

πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι 

όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης στο σύστηµα αυτό των προτάσεων για τη 

διενέργεια συναλλαγής στη δευτερογενή αγορά φυσικού αερίου, οι όροι και η διαδικασία 

καταχώρισης των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέµατα τεχνικού 

χαρακτήρα, που αφορούν στη διαµόρφωση, την τήρηση και τη λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ώστε να παρέχεται έγκυρη 

πληροφόρηση στους ενδιαφεροµένους για τη σύναψη των αντίστοιχων συµβάσεων για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής µεταξύ Χρηστών.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο 

Κανονισµού Συναλλαγών, το οποίο τέθηκε από την Αρχή σε δηµόσια διαβούλευση στην 

ιστοσελίδα της, κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2014. Στη διαβούλευση 

συµµετείχαν τέσσερις (4) εταιρείες, οι απόψεις των οποίων έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Αρχής.  

Στην παρούσα φάση, το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο τελικής επεξεργασίας του από το 

∆ιαχειριστή ΕΣΦΑ, µε σκοπό την ενσωµάτωση των σχολίων της δηµόσιας διαβούλευσης 

και των παρατηρήσεων της Αρχής. Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού και την 

υποβολή της τελικής εισήγησης του ∆ιαχειριστή επί του ως άνω Κανονισµού στη ΡΑΕ, η 

Αρχή δύναται να προβεί στην έγκριση αυτού και θέσπισή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο ν. 4001/2011. 

 

4.3.1.3 Έγκριση Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών του  ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. και 

τις ΕΠΑ  

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, και ιδίως σύµφωνα µε το εδάφιο γ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 63 Β του ν.4001/2011, όπως ισχύει: «(γ) …, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΠΑ Α.Ε., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

(αα) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του 

ΕΣΦΑ, 

(ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 

(γγ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και 

(δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως 

εγκριθεί από τη ΡΑΕ». 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 166 

Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

µεταξύ ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και οποιασδήποτε εταιρείας συνδεόµενης µε τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. ή την ίδια 

τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. ή/και επέκτασης του αντικειµένου οποιασδήποτε εγκρινόµενης σύµβασης, 

µε την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους αυτών, οι σχετικές 

συµβάσεις, τα σχετικά προσαρτήµατα ή πρόσθετες συµβάσεις µεταξύ ∆ΕΠΑ Α.Ε. και 

∆ΕΣΦΑ Α.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ πριν τη θέση τους σε ισχύ.  

Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ,  κατά τη 

διάρκεια του έτους 2014, τα ακόλουθα σχέδια συµβάσεων: 

1. Σχέδιο Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Πρόσδοσης Οσµής σε ποσότητες φυσικού 

αερίου στα δίκτυα διανοµής, που θα παρέχεται από την εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στις 

εταιρείες ∆ΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ 

Θεσσαλίας Α.Ε.  

2. Σχέδιο Σύµβασης µεταξύ ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για τη µελέτη 

πάνω στο σύστηµα καθοδικής προστασίας του δικτύου φυσικού αερίου που τελεί υπό 

διαχείριση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, µε σκοπό τον καθορισµό του δείκτη κινδύνου 

(σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1712/2006, παρ. 11.2). 

3. Σχέδιο Σύµβασης µεταξύ ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για τη µελέτη πάνω 

στο σύστηµα καθοδικής προστασίας του δικτύου φυσικού αερίου που τελεί υπό τη 

διαχείριση της ΕΠΑ Θεσσαλίας, µε σκοπό τον καθορισµό του δείκτη κινδύνου 

(σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1712/2006, παρ. 11.2). 

4. Σχέδιο σύµβασης µεταξύ ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας και 

ΕΠΑ Αττικής, αντίστοιχα, για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου στις εν λόγω ΕΠΑ 

σχετικά µε την υποστήριξη, ιδίως, στη σύνταξη πρότασης Κώδικα ∆ιανοµής φυσικού 

αερίου, µεθοδολογίας τιµολόγησης για τη δραστηριότητα ∆ιανοµής φυσικού αερίου, 

τιµολογίων διανοµής, καθώς και στη διευθέτηση ρυθµιστικών θεµάτων και ζητηµάτων 

τεχνικής φύσεως, αναφορικά µε το νοµικό, λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισµό των 

δραστηριοτήτων διανοµής και πώλησης. 

Η ΡΑΕ, προκειµένου να προβεί στην έγκριση των ως άνω συµβάσεων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα του εδαφίου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 63Β, έκρινε σκόπιµο να ζητήσει 

από το ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι:  

i)  Η σύναψη κάθε µίας από τις εν λόγω συµβάσεις δεν θα συνεπάγεται αδυναµία παροχής 

των ίδιων υπηρεσιών, εφεξής, σε άλλους Χρήστες που τυχόν αιτηθούν τη σύναψη 

σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

ii) Θα διασφαλίζεται ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ανά σύµβαση, δεν θα λαµβάνει 

χώρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται, στρεβλώνεται ή παρεµποδίζεται ο 

ανταγωνισµός κατά την παραγωγή ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. 
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Ως προς την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλους Χρήστες, υπό τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και χωρίς διακρίσεις, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.  δεσµεύθηκε ότι:  

• προτίθεται να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες και σε άλλους ενδιαφερόµενους, πέραν 

της ∆ΕΠΑ και των ΕΠΑ, µέσω «Πρότυπων Συµβάσεων», οµοίων µε τις υποβληθείσες 

στη ΡΑΕ, προς έλεγχο και έγκριση, Συµβάσεων. 

• το τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών θα υπολογίζεται µε κοινή, διαφανή και µη-

διακριτική µεθοδολογία, εκ των προτέρων γνωστή σε όλους τους ενδιαφεροµένους.  

Αναφορικά µε την πλήρωση του κριτηρίου της µη στρέβλωσης, παρεµπόδισης ή 

περιορισµού του ανταγωνισµού κατά τη παραγωγή ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή 

φυσικού αερίου, o ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. επισήµανε ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς τη 

∆ΕΠΑ και τις τρεις ΕΠΑ γίνεται υπό την ιδιότητα αυτών ως ∆ιαχειριστών των σχετικών 

∆ικτύων ∆ιανοµής και, συνεπώς, οι εν λόγω υπηρεσίες δεν σχετίζονται µε το ανταγωνιστικό 

τµήµα της αγοράς φυσικού αερίου στο οποίο δραστηριοποιούνται  Χρήστες, για να 

συντρέχει κίνδυνος παρεµπόδισης ή στρέβλωσης του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά. 

Η ΡΑΕ αποδέχθηκε τις ως άνω αιτιολογήσεις και δεσµεύσεις του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., προς το 

σκοπό της διαπίστωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων υπό των στοιχείων (αα) έως (γγ) του 

εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 63Β, και εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις, µε τις 

οποίες εγκρίνονται τα ως άνω σχέδια συµβάσεων:  

• Την Απόφαση υπ’ αριθµ. 375/03.07.2014 επί της έγκρισης σχεδίου σύµβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Πρόσδοσης Οσµής σε ποσότητες φυσικού αερίου στα δίκτυα 

διανοµής που θα παρέχεται από την εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στις εταιρείες ∆ΕΠΑ 

Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. , ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 63Β του ν.4001/2011, 

όπως ισχύει. 

• Την Απόφαση υπ’ αριθµ. 376/03.07.2014 επί της έγκρισης συµβάσεων για τη µελέτη 

από τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. πάνω στο σύστηµα καθοδικής προστασίας των δικτύων 

φυσικού αερίου που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και της ΕΠΑ 

Θεσσαλίας, µε σκοπό τον καθορισµό του δείκτη κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 63Β του ν.4001/2011, όπως ισχύει. 

• Την Απόφαση υπ’ αριθµ. 717/04.12.2014 επί της έγκρισης σχεδίου σύµβασης για 

την παροχή υπηρεσιών συµβούλου από τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στις εταιρείες ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΕΠΑ Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 63Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 

Επισηµαίνεται ότι η διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 63Β του ν. 

4001/2011, όπως ισχύει, αποτελεί κανονιστική ρύθµιση και εν γένει µηχανισµό ρυθµιστικού 

ελέγχου για τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των συµφερόντων του ∆ιαχειριστή του 
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Συστήµατος Μεταφοράς και της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και των 

συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των εν 

λόγω συµβάσεων ελέγχονται υπό το πρίσµα της πλήρους αποτελεσµατικότητας της 

καθιέρωσης Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς και της αποφυγής δηµιουργίας τυχόν 

σχέσης ουσιώδους αλληλεξάρτησης ή σύγχυσης ρόλων µεταξύ αυτού, της Κάθετα 

Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και των συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων. 

Από το ρυθµιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή στους όρους των εν λόγω 

σχεδίων συµβάσεων, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Αρχή από τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., δεν 

προκύπτει η δηµιουργία σχέσεων ουσιώδους αλληλεξάρτησης ή σύγχυσης ρόλων. 

 

4.3.1.4 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 αντιστάθµισης αερίου λειτουργίας και 

εξισορρόπησης φορτίου από το ∆ιαχειριστή, µε σκοπό την ασφαλή, αποτελεσµατική και 

αξιόπιστη λειτουργία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ, κατά τη διάρκεια του έτους 2014, επεξεργάστηκε το σύνολο των 

εισηγήσεων του ∆ιαχειριστή σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού 

Αερίου (ΕΣΦΑ), και εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις:   

α) Την Απόφαση υπ΄ αριθµ. 17/2014 (ΦΕΚ Β΄278/10.02.2014) για την έγκριση των 

τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους Αερίου 

Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου 

Λειτουργίας για την περίοδο 01.02.2013 έως 01.01.2014.  

Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε για πρώτη φορά από τη ΡΑΕ, καθώς µετά τη θέση σε 

εφαρµογή του νέου Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ, από την 1η Φεβρουαρίου 2013, το 

κόστος για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ αποτελεί πλέον 

διακριτή χρέωση για τους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ και δεν περιλαµβάνεται στο 

Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 

Τιµολόγησης (Απόφαση ΡΑΕ 594/2012, ΦΕΚ Β’ 2093/2012).  

β) Την Απόφαση υπ΄ αριθµ. 308/2014 (ΦΕΚ Β΄1836/07.06.2014) για την έγκριση των 

τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους Αερίου 

Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου 

Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2014 έως 01.01.2015.  

γ) Tην Απόφαση υπ’ αριθµ. 716/2014 (ΦΕΚ Β΄3558/30.12.2014) για την έγκριση της 

Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2015, µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι προβλέψεις του ∆ιαχειριστή για τις ποσότητες Αερίου 
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Λειτουργίας που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ κατά το έτος 2015, 

καθώς και οι διαδικασίες και οι όροι προµήθειας του Αερίου Λειτουργίας από το 

∆ιαχειριστή. 

δ) Την Απόφαση υπ΄ αριθµ. 75/2014 (ΦΕΚ Β΄665/18.03.2014) για την έγκριση των 

τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους 

εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους 

εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 2013. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχέση 

µε τις προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ για τα έτη 2008-2012, µε την εν 

λόγω Απόφαση 75/2014 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές ως προς τον υπολογισµό 

του κόστους εξισορρόπησης φορτίου που αναλαµβάνει ο ∆ιαχειριστής για την παροχή 

της υπηρεσίας εξισορρόπησης φορτίου στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ, και ως προς τη 

συνακόλουθη χρέωσή τους για το κόστος αυτό:  

• Το κόστος εξισορρόπησης φορτίου δεν περιλαµβάνει πλέον µόνο τη χρέωση του 

∆ιαχειριστή για τη δέσµευση δυναµικότητας αεριοποίησης στην εγκατάσταση 

ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου, αλλά και χρέωση για την ισόποση 

δέσµευση µεταφορικής ικανότητας από το ∆ιαχειριστή στο Σηµείο Εισόδου 

Αγία Τριάδα. Και τούτο διότι, µε τη θέση σε εφαρµογή του νέου Τιµολογίου 

Χρήσης ΕΣΦΑ στις 1.2.2013, οι Χρήστες καταβάλλουν πλέον χρέωση και για 

τη χρήση των Σηµείων Εισόδου στο ΕΣΜΦΑ, εάν και εφόσον τα χρησιµοποιούν 

για την παράδοση φυσικού αερίου σε αυτό.  

• Η ανά µήνα δέσµευση τµήµατος δυναµικότητας του ΕΣΦΑ από το ∆ιαχειριστή 

τιµολογείται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η µικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση στους Χρήστες του ΕΣΜΦΑ. Για το σκοπό αυτό, θεωρείται ότι ο 

∆ιαχειριστής, για την παροχή της υπηρεσίας εξισορρόπησης φορτίου στους 

Χρήστες του ΕΣΜΦΑ, δεσµεύει: α) δυναµικότητα βάσης στο ΕΣΦΑ µέσω µιας 

ετήσιας σύµβασης, και β) δυναµικότητα αιχµής µέσω περιορισµένων µηνιαίων 

συµβάσεων.  

• Η Ηµερήσια Τιµή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) υπολογίζεται πλέον ως ο 

σταθµικός µέσος όρος των Τιµών Προµήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι 

αποθηκευµένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης, κατά το τέλος της Ηµέρας υπολογισµού της ΗΤΑΕ, ως προς 

την αποθηκευµένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, και 

εκφράζεται σε Ευρώ (€) ανά MWh. Και τούτο διότι, σύµφωνα µε τους όρους 

των εγκεκριµένων από τη ΡΑΕ ετήσιων σχεδιασµών εξισορρόπησης φορτίου 

του ΕΣΜΦΑ για τα έτη 2013 και 2014, ο ∆ιαχειριστής προµηθεύεται πλέον 

αέριο εξισορρόπησης για το ΕΣΜΦΑ µέσω σύµβασης-πλαισίου, στην οποία 

δύναται να έχουν προεπιλεγεί πέραν του ενός προµηθευτές, και η τιµή 

προµήθειας του αερίου εξισορρόπησης δύναται να διαφέρει ανάλογα µε την 

οικονοµική προσφορά του εκάστοτε προµηθευτή, σε κάθε αίτηµα του 
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∆ιαχειριστή για προµήθεια αερίου εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια ενός (1) 

έτους.  

ε) Την Απόφαση υπ’ αριθµ. 422/2014 (ΦΕΚ Β’ 2294/27.08.2014) για την έγκριση του 

Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2015 (περιλαµβάνει τις 

προβλέψεις του ∆ιαχειριστή για τις ποσότητες αερίου εξισορρόπησης που θα 

απαιτηθούν για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ κατά το έτος 2015 και τους όρους 

προµήθειας του αερίου εξισορρόπησης), καθώς και την έγκριση του τµήµατος 

δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύει ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε για την εξισορρόπηση 

φορτίου για το έτος 2015.   

στ) Την Απόφαση υπ΄ αριθµ. 486/2014 (ΦΕΚ Β΄2727/13.10.2014) για την έγκριση των 

τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης 

φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους 

Χρήστες για το έτος 2014. 

 
 

4.3.2 Πρωτοβουλίες / προτάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας  

4.3.2.1 Συµµετοχή και απόψεις της ΡΑΕ στη διαδικασία αξιολόγησης των δεσµεύσεων της 

∆ΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί διεξοδικά στην Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ για το 2013, η 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού στο 

πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, συµµετέχει ενεργά στην παρακολούθηση εφαρµογής των 

δεσµεύσεων της ∆ΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την αγορά προµήθειας φυσικού αερίου και την 

αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 

551/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β΄ 83/20.1.2014).  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η Επιτροπή Ανταγωνισµού διενήργησε µια εκτεταµένη 

αξιολόγηση επί της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της ∆ΕΠΑ Α.Ε., για την οποία ζήτησε 

την αρωγή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας επί συγκεκριµένων ερωτηµάτων εφαρµογής 

για τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες διάθεσης φυσικού αερίου που διενεργούσε η ∆ΕΠΑ κάθε 

τρίµηνο του έτους, µε µειωµένο όµως µέχρι τότε ενδιαφέρον συµµετοχής από την αγορά 

φυσικού αερίου .  

Η ΡΑΕ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας της 

ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου (µη δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών προµηθευτών 

φυσικού αερίου αγωγών στις ανάντη της ελληνικής αγορές φυσικού αερίου, περιορισµένη 

αποθηκευτική ικανότητα και αντίξοες συνθήκες στην αγορά υγροποιηµένου φυσικού 

αερίου), οι δεσµεύσεις της ∆ΕΠΑ για τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες ποσοτήτων φυσικού 

αερίου αποτελούν, επί του παρόντος και για το εγγύς µέλλον, τη µοναδική δυνατότητα 
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εναλλακτικής της ∆ΕΠΑ προµήθειας φυσικού αερίου από τρίτους - καταναλωτές και 

προµηθευτές - εποµένως και τη µοναδική επί του παρόντος δυνατότητα ανάπτυξης 

ανταγωνισµού στη χονδρεµπορική αγορά φυσικού αερίου της Ελλάδος. 

Οι εν λόγω συνθήκες δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθούν σηµαντικά πριν από την 

ολοκλήρωση των έργων υποδοµής που βρίσκονται σε εξέλιξη (τρίτη δεξαµενή στη 

Ρεβυθούσα, αγωγός ΤΑΡ, αγωγός IGB), είτε πριν από την αλλαγή των συνθηκών 

πρόσβασης στα συστήµατα αγωγών της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, µέσω των οποίων η 

Ελλάδα προµηθεύεται φυσικό αέριο αγωγών.  

Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ, σε απάντηση σχετικών επιστολών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

παρέθεσε τις ακόλουθες απόψεις της ως προς τα βασικά ζητήµατα που αφορούν στο 

γενικότερο σχεδιασµό και την εποπτεία εφαρµογής των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών της 

∆ΕΠΑ. 

Χρόνος διεξαγωγής των δηµοπρασιών: Κρίνεται χρήσιµη για την επιτυχία των 

δηµοπρασιών η διάθεση προϊόντων σε ετήσια, τριµηνιαία, µηνιαία και ηµερήσια βάση, 

αρχής γενοµένης από προϊόντα που θα είναι διαθέσιµα από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά 

οι ετήσιες δηµοπρασίες θα ήταν χρήσιµο να λαµβάνουν χώρα σε χρόνο κατάλληλο, ο 

οποίος θα επιτρέπει στους συµµετέχοντες να προβαίνουν στον προγραµµατισµό της 

κατανάλωσής τους και στη σύναψη των όποιων συµπληρωµατικών προς τις δηµοπρασίες 

συµβάσεων για την προµήθεια του επιπλέον των δηµοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου 

που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους για το επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό, 

οι αρχές του φθινοπώρου εκάστου έτους είναι ένας κατάλληλος για το σκοπό αυτό χρόνος.  

Οµοίως, οι βραχυχρόνιες δηµοπρασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη 

του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος. 

Συνολικά διαθέσιµες ποσότητες µέσω των δηµοπρασιών: Προτείνεται να υπάρχει µία 

ευελιξία ως προς τις διαθέσιµες µέσω των δηµοπρασιών ποσότητες, ανάλογα και µε την 

έκβαση των δηµοπρασιών κάθε χρονικής περιόδου. Συγκεκριµένα, θα µπορούσε, επί 

παραδείγµατι, το 50-60% των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων να διατίθενται στην ετήσια 

δηµοπρασία, µε τη διάθεση του υπολοίπου, καθώς και των ποσοτήτων που δεν θα διατεθούν 

µέσω των ετήσιων δηµοπρασιών, στις περισσότερο βραχυχρόνιες δηµοπρασίες, χωρίς 

περαιτέρω περιορισµούς. Εποµένως, όσες ποσότητες παραµείνουν αδιάθετες στην ετήσια 

δηµοπρασία, θα καθίστανται διαθέσιµες στην πρώτη τριµηνιαία, κατόπιν στις ηµερήσιες, τις 

µηνιαίες, κλπ δηµοπρασίες. Με τον τρόπο αυτό, διαµορφώνονται οι συνθήκες για την 

ανάπτυξη ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και αναπτύσσεται η πεποίθηση στους 

συµµετέχοντες ότι οι δηµοπρασίες θα µπορούν να αποτελέσουν πραγµατική πηγή 

προµήθειας για τις ανάγκες τους σε ηµερήσια βάση. 
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Καθώς επίκειται η πλήρης απελευθέρωση όλων των καταναλωτών φυσικού αερίου σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα για το άνοιγµα της 

αγοράς φυσικού αερίου, θεωρείται χρήσιµο να διερευνηθεί η σταδιακή επαύξηση των 

ποσοτήτων που διατίθενται στις εν λόγω δηµοπρασίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

αυξηµένες ανάγκες των επιλεγόντων πελατών. Ενδεικτικά, οι συνολικά διαθέσιµες στις 

δηµοπρασίες ποσότητες, θα µπορούσαν, από 10% που είναι σήµερα, να ανέλθουν στο 15% 

των ποσοτήτων των µακροχρονίων συµβάσεων της ∆ΕΠΑ το 2016, και στο 20% από το 

2018 και µετά. 

Στο µεταξύ, αύξηση των ποσοτήτων που διατίθενται µέσω των δηµοπρασιών θα µπορούσε 

να υπάρξει, εφόσον χρειαστεί, για τη διεξαγωγή δηµοπρασιών ενός χρονικού επιπέδου, όταν 

οι αρχικά διαθέσιµες ποσότητες έχουν εξαντληθεί στις προηγούµενες δηµοπρασίες. Για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να υπάρξει διάθεση επιπλέον 1% των ετησίων ποσοτήτων σε µία 

µηνιαία δηµοπρασία, όταν οι αρχικά διαθέσιµες ποσότητες έχουν εξαντληθεί σε 

προηγούµενες δηµοπρασίες και, οµοίως, διάθεση 0,3% των ετησίων ποσοτήτων σε 

ηµερήσια βάση, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιµες ποσότητες από τις αρχικά καθορισθείσες 

για τη διεξαγωγή µίας ηµερήσιας δηµοπρασίας. 

∆ιαθέσιµο προϊόν, τιµή και όροι απόκτησης: Προτείνεται επανασχεδιασµός στο 

συγκεκριµένο τµήµα των όρων των δηµοπρασιών, ως ακολούθως: Οι προσφερόµενες µέσω 

των δηµοπρασιών ποσότητες φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι απολύτως αποζευγµένες 

από τις τυχόν ποσότητες που ο κάθε συµµετέχων στις δηµοπρασίες προµηθεύεται από τη 

∆ΕΠΑ µέσω άλλων συµβάσεων προµήθειας. Η τµηµατική εφαρµογή των δηµοπρασιών σε 

ετήσια, τριµηνιαία, µηνιαία και ηµερήσια βάση καθιστά εφικτή τη δυνατότητα των 

συµµετεχόντων στις δηµοπρασίες να προγραµµατίζουν µε περισσότερη ακρίβεια και να 

διαφοροποιούν τις ανάγκες που θα κληθούν να καλύψουν µέσω των δηµοπρασιών και των 

άλλων συµβάσεων προµήθειας που θα µπορούσαν να συνάψουν. 

Η δυνατότητα αυτή θα καταστήσει επίσης εφικτή την άρση της αβεβαιότητας όσον αφορά 

στην υποχρέωση παραλαβής των ποσοτήτων µέσω των δηµοπρασιών. Συγκεκριµένα, οι 

συνολικώς δηµοπρατούµενες ποσότητες θα µπορούσαν να επιµεριστούν σε µεγάλο αριθµό 

µεριδίων (για παράδειγµα, τουλάχιστον 30-40 χιλιάδες µερίδια), ώστε να καταστούν τα 

προϊόντα των δηµοπρασιών προσβάσιµα ή εµπορεύσιµα και προς µικρότερους σε µέγεθος 

καταναλωτές, µειώνοντας, ταυτόχρονα, τον κίνδυνο για τους κατόχους των µεριδίων αυτών. 

Οι ποσότητες που διατίθενται µέσω των δηµοπρασιών, εφόσον πλέον θα κατανέµονται σε 

πολύ µικρότερα τµήµατα, θα πρέπει να θεωρούνται ισοκατανεµηµένες σε όλο το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα και να υφίσταται 100% υποχρέωση του συµµετέχοντος να παραλάβει 

ή/και να διαθέσει τις ποσότητες που θα αποκτήσει µέσω των δηµοπρασιών. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική απλοποίηση της συγκεκριµένης διαδικασίας, η άρση της 

όποιας αβεβαιότητας τόσο προς τον αρχικό διαθέτη, δηλαδή τη ∆ΕΠΑ, όσο και στον τελικό 

κάτοχο, καταναλωτή ή προµηθευτή. Σε συνδυασµό µε την από µακρού θεσµοθετηθείσα 

δυνατότητα του κάθε επιλέγοντος πελάτη ή προµηθευτή να µεταπωλεί τις ποσότητες 
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φυσικού αερίου που διαθέτει, ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος από την πλευρά του 

συµµετέχοντος στις δηµοπρασίες. 

Οι µέσω των δηµοπρασιών διαθέσιµες ποσότητες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στο 

προσφάτως θεσπισθέν Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆) και µόνο. Με τον τρόπο αυτό 

αυξάνεται η διαφάνεια διάθεσης των ποσοτήτων και διασφαλίζεται η απολύτως ισότιµη 

αντιµετώπιση των συµµετεχόντων στις δηµοπρασίες. Η όποια, πολύ µικρή, διαχειριστική 

επιβάρυνση που η διαδικασία αυτή προκαλεί στους συµµετέχοντες24, είναι εύκολο να 

αντισταθµιστεί, ιδιαίτερα εφόσον η αναµόρφωση της όλης διαδικασίας των δηµοπρασιών 

ενισχύσει τη συµµετοχή των υφιστάµενων προµηθευτών και τη δηµιουργία νέων, καθώς οι 

προµηθευτές θα αναλάβουν τη διαχείριση των καταναλωτών που θα εξυπηρετούν. 

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές θα εξοικειωθούν µε την όλη διαδικασία σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, όπως έχει αποδείξει η αντίστοιχη εµπειρία στην περίπτωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ως άνω άρση της αβεβαιότητας που προκαλεί στη ∆ΕΠΑ η θεσµοθέτηση της υποχρέωσης 

του 100% take-or-pay για τις διατιθέµενες µέσω των δηµοπρασιών ποσότητες, 

αντισταθµίζει και µε το παραπάνω το όποιο διαχειριστικό κόστος προκαλεί στη ∆ΕΠΑ η 

όλη διαδικασία. Ως εκ τούτου, η τιµή εκκίνησης των δηµοπρασιών θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το µεσοσταθµικό κόστος κτήσης των µακροχρονίων συµβάσεων της 

∆ΕΠΑ, επαυξηµένης κατά το κόστος µεταφοράς των εν λόγω ποσοτήτων µέσω των 

σηµείων εισόδου του ΕΣΦΑ και µόνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη αιτήµατα 

αναθεώρησης των συµβατικών τιµών προµήθειας φυσικού αερίου, όπως απορρέουν από τις 

µακροχρόνιες αυτές συµβάσεις της ∆ΕΠΑ. Η τριµηνιαία µεταβολή των τιµών των 

συµβάσεων προµήθειας της ∆ΕΠΑ θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε τριµήνου, 

ακόµη και για τις ποσότητες που θα αποκτηθούν στις ετήσιες δηµοπρασίες. Όλοι οι 

παράγοντες της αγοράς φυσικού είναι απολύτως εξοικειωµένοι µε την πρακτική αυτή και 

δεν προβλέπεται να υπάρξει αβεβαιότητα. Η ΡΑΕ θα µπορούσε να συνδράµει στην 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης των συµµετεχόντων ως προς τη διαµόρφωση της εν λόγω τιµής, 

συµµετέχοντας στην πιστοποίηση της τριµηνιαίας τιµής που θα ανακοινώνεται στους 

συµµετέχοντες, µε βάση την εκ των προτέρων εγκεκριµένη µεθοδολογία διαµόρφωσης 

τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες: Μακροπρόθεσµα, η ανάπτυξη του ανταγωνισµού 

ενισχύεται από τις δηµοπρασίες όταν αυτές συµβάλλουν στη δραστηριοποίηση τρίτων 

προµηθευτών στην αγορά φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει µια 

σταδιακή µετάβαση του σχεδιασµού των δηµοπρασιών στην κατάσταση όπου, σε διάστηµα 

ενός ή δύο ετών, στις δηµοπρασίες αυτές θα συµµετέχουν προµηθευτές φυσικού αερίου και 

µόνο. Επιπλέον, θα πρέπει στις υφιστάµενες δηµοπρασίες να επιτραπεί η συµµετοχή όλων 

                                                 
24 Η επιβάρυνση αυτή έγκειται στην ανάγκη σύναψης - µε το ∆ΕΣΦΑ ή/και µε το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 
∆ιανοµής - σύµβασης µεταφοράς των ποσοτήτων που θα αποκτηθούν µέσω των δηµοπρασιών, για τη 
µεταφορά των ποσοτήτων αυτών στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή. 
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των προµηθευτών και όχι µόνο όσων προµηθεύουν φυσικό αέριο µέσω δικτύων, καθώς ήδη 

έχει εκδοθεί µία άδεια προµήθειας για προµήθεια φυσικού αερίου εκτός δικτύων, υπάρχει 

δε ήδη αίτηµα (υπό αξιολόγηση) για τη χορήγηση µίας δεύτερης άδειας, ενώ είναι πιθανό να 

ακολουθήσουν και άλλα σχετικά αιτήµατα. 

Σε συνέχεια των ως άνω απόψεων της Αρχής, καθώς και των λοιπών απόψεων των 

συµµετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισµού επί 

των δεσµεύσεων της ∆ΕΠΑ Α.Ε, στην αρχή του τρίτου τριµήνου του 2014 ανακοινώθηκαν 

από την Επιτροπή οι επικαιροποιηµένες δεσµεύσεις της ∆ΕΠΑ Α.Ε. για τις ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε το από 21.07.2014 ∆ελτίο Τύπου της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού (Ε.Α.), η ∆ΕΠΑ δεσµεύτηκε, µεταξύ άλλων: 

• Να διαθέτει στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών που υιοθετήθηκαν µε την υπ’ 

αριθµ. 551/VII/2012 Απόφαση της Ε.Α. ποσότητες φυσικού αερίου και σε ετήσια βάση, 

ήτοι µε χρόνο απορρόφησης το ένα ηµερολογιακό έτος (εφεξής «ετήσιες 

δηµοπρασίες»), προκειµένου να παρασχεθεί σε Πελάτες και σε Προµηθευτές η 

δυνατότητα διαµόρφωσης ενός ευέλικτου συνολικού χαρτοφυλακίου προµήθειας 

αερίου.  

• Να διεξάγει τις ετήσιες δηµοπρασίες το αργότερο µέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, 

και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο πριν τις δηλώσεις των Ετήσιων Συµβατικών 

Ποσοτήτων προς τη ∆ΕΠΑ από τους πελάτες, ώστε να παρέχεται σε κάθε Πελάτη ή/και 

Προµηθευτή η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των συµβατικών του δεσµεύσεων.  

• Να προβεί άµεσα στις αναγκαίες προετοιµασίες και να διεξάγει την πρώτη ετήσια 

δηµοπρασία µέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2014. Nα διαθέσει στην εν λόγω δηµοπρασία το 

50% της προς δηµοπράτηση για το έτος 2015 ποσότητας φ.α., επί τη βάσει της 

εκτιµώµενης ετήσιας κατανάλωσης φ.α. του έτους 2014. Nα διενεργεί κατά τον ίδιο 

τρόπο τις ετήσιες δηµοπρασίες κατά τα επόµενα έτη.  

• Να διαθέτει τις ποσότητες φ.α. που τυχόν δεν κατακυρώνονται µέσω της εκάστοτε 

ετήσιας δηµοπρασίας, καθώς και την υπόλοιπη πέραν του ανωτέρω ποσοστού ποσότητα 

της συνολικής ετήσιας προς δηµοπράτηση ποσότητας φ.α., αντίστοιχα επιµεριζόµενες, 

στις τριµηνιαίες δηµοπρασίες που θα έπονται, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.  

• Να φέρει προς εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, και µε γνώµονα την εξέλιξη 

της ζήτησης των Προµηθευτών και των Πελατών για τα προϊόντα των δηµοπρασιών, 

ενόψει και της θεσµοθέτησης της πλήρους δυνατότητας επιλογής Προµηθευτή από 

όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου, πρόταση για:  

(α) αύξηση της ποσότητας που θα διατίθεται στις ετήσιες δηµοπρασίες τουλάχιστον 

στο 60% των συνολικά προς δηµοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φ.α., και  
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(β) σταδιακή αύξηση των συνολικά προς δηµοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φ.α., 

πέραν του ποσοστού 10% της συνολικής ποσότητας που η ίδια προµήθευσε τους 

πελάτες της κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος 

• Να επιµερίζει στο εξής την εκάστοτε δηµοπρατούµενη ποσότητα (σε τριµηνιαία ή 

ετήσια βάση) σε 50.000 µερίδια, µε εξαίρεση την τελευταία τριµηνιαία δηµοπρασία του 

έτους 2014 (µε χρόνο απορρόφησης το τελευταίο τρίµηνο του εν λόγω έτους), στην 

οποία θα διατεθούν 10.000 µερίδια, όπως µέχρι τώρα ίσχυε, µε στόχο την προσέλκυση 

πελατών µικρότερου µεγέθους και το βέλτιστο προγραµµατισµό των πελατών στη βάση 

των πραγµατικών αναγκών τους και των τυχόν υποχρεώσεών τους από τις ρήτρες 

αγοράς-ανεξαρτήτως-παραλαβής (take-or-pay).  

• Να προσδιορίζει την τιµή εκκίνησης των δηµοπρασιών (ετησίων και τριµηνιαίων) ώστε 

αυτή να αντικατοπτρίζει το µεσοσταθµικό κόστος προµήθειας του µίγµατος αερίου που 

η ∆ΕΠΑ εισάγει βάσει των µακροχρονίων συµβάσεων προµήθειας 

(συµπεριλαµβανοµένων των χρεώσεων χρήσης των σηµείων εισόδου του ΕΣΦΑ που θα 

επιβάλλει ο ∆ΕΣΦΑ), καθώς και το εκάστοτε πραγµατικό διαχειριστικό της κόστος.  

• Να διαθέτει στο Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆) του ΕΣΦΑ και µόνο, όλες τις 

κατακυρωθείσες µέσω δηµοπρασιών (ετήσιων ή τριµηνιαίων) ποσότητες φ.α. που θα 

παραδίδονται από την 1η.1.2015, µε στόχο την περαιτέρω µείωση της εξάρτησης των 

πελατών από την ίδια και την ίση µεταχείριση των συµµετεχόντων στις δηµοπρασίες, 

ανεξαρτήτως του τύπου της Σύµβασης Πώλησης φ.α. που συνάπτουν µε τη ∆ΕΠΑ (µε ή 

χωρίς την υπηρεσία µεταφοράς).  

• Να διαθέτει προς παραλαβή στο ΕΣ∆ την κατακυρωθείσα ανά συµµετέχοντα ποσότητα, 

ισοκατανεµηµένη σε όλο το χρονικό διάστηµα αναφοράς της δηµοπρασίας.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε την υπ΄αριθµ. 589/2014 Απόφασή της, αποδέχθηκε τις ως 

άνω δεσµεύσεις της ∆ΕΠΑ Α.Ε. που δηµοσιοποιήθηκαν µε το από 21.7.2014 ∆ελτίο Τύπου 

της Ε.Α. Με βάση τις εν λόγω δεσµεύσεις της ∆ΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

προβλέπεται η ενίσχυση της συµµετοχής της αγοράς στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες.   

 

4.3.2.2 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαµόρφωσης της τιµής εκκίνησης των 

δηµοπρασιών της ∆ΕΠΑ Α.Ε.  

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας υπ΄ αριθµ. 589/2014 Απόφασης της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ελέγχει και πιστοποιεί τον τρόπο µε τον 

οποίο διαµορφώνεται η τιµή εκκίνησης των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών διάθεσης 

ποσοτήτων φυσικού αερίου που διεξάγει η ∆ΕΠΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που  

η επιχείρηση έχει αναλάβει έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ΕΠΑ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ, εντός του τρίτου τριµήνου του 2014, 

ένα πρώτο σχέδιο µεθοδολογίας για τη διαµόρφωση της τιµής εκκίνησης στις ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες, το οποίο κρίθηκε από την Αρχή ότι χρήζει σηµαντικών βελτιώσεων. Η ∆ΕΠΑ 

Α.Ε. ενηµερώθηκε λεπτοµερώς και µε σαφήνεια από τη ΡΑΕ για τις απαραίτητες 

βελτιώσεις που θα καθιστούσαν την υποβληθείσα υπό µορφή σχεδίου µεθοδολογία 

διαµόρφωσης της τιµής εκκίνησης στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες πλήρη και συµβατή µε 

τους σκοπούς που αυτή θα κληθεί να εξυπηρετήσει στην πράξη.   

Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. υπέβαλε, στη συνέχεια, στη ΡΑΕ τελικό σχέδιο µεθοδολογίας για τη 

διαµόρφωση της τιµής εκκίνησης στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, το οποίο ενσωµατώνει το 

σύνολο σχεδόν των ως άνω παρατηρήσεων της Αρχής, µε εξαίρεση την πρόταση της ΡΑΕ 

ως προς την ενότητα µε τίτλο «∆ιαχειριστικό Κόστος».  

Στο πλαίσιο εξέτασης από τη ΡΑΕ της τελικής πρότασης της ∆ΕΠΑ για τη µεθοδολογία 

διαµόρφωσης της τιµής εκκίνησης της δηµοπρασίας, η Αρχή, µε την υπ΄αριθµ. 592/2014 

Απόφασή της, προέβη σε σύσταση προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να εφαρµόσει µεθοδολογία 

διαµόρφωσης της τιµής εκκίνησης της δηµοπρασίας µε το περιεχόµενο που περιλαµβάνεται 

στο συνηµµένο στην εν λόγω απόφαση της Αρχής κείµενο. 

Και τούτο διότι η πρόταση της ∆ΕΠΑ περιελάµβανε στοιχεία κόστους στην ενότητα 

«∆ιαχειριστικό Κόστος» της δηµοπρασίας, τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά από τη ΡΑΕ. 

Σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ΕΠΑ, το διαχειριστικό κόστος εκάστοτε δηµοπρασίας θα 

έπρεπε να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

«(α) Άµεσο διαχειριστικό κόστος. (i) το µεταβλητό κόστος και κόστος για license fee για 

τη διενέργεια των δηµοπρασιών ανά δηµοπρασία, και (ii) το κόστος τρέχουσας 

δηµοπρασίας που αφορά σε κόστη προσωπικού.   

(β) Έµµεσο διαχειριστικό κόστος. (i) Κόστη εγκατάστασης και άλλα κόστη τα οποία 

αφορούν: σχεδιασµό δηµοπρασίας-συµπεριλαµβανοµένων εξόδων προς συµβούλους, 

διαµόρφωση του site της ∆ΕΠΑ -ώστε να εµπεριέχει το απαραίτητο υλικό που συνοδεύει 

κάθε ηλεκτρονική δηµοπρασία, κ.α. Αυτά τα κόστη, είτε κεφαλαιοποιηµένα είτε όχι, θα 

συµπεριληφθούν στην τιµή εκκίνησης κάθε δηµοπρασίας αναλογικά προς την συνολική 

προς δηµοπράτηση ποσότητα για τα έτη. (ii) Κόστη σχεδιασµού,  ανάπτυξης και 

υλοποίησης νέων πληροφοριακών συστηµάτων και διαµόρφωσης υφισταµένων που 

προέκυψαν κατά την διάρκεια και διαχείριση των δηµοπρασιών. (iii)  Συνδροµή για 

πρόβλεψη τιµών παραµέτρων». 

Αντίθετα, όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στην υπ΄αριθµ. 592/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, η 

τιµή εκκίνησης των δηµοπρασιών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το εκάστοτε πραγµατικό 

διαχειριστικό κόστος της ∆ΕΠΑ Α.Ε., ειδικότερα στο πλαίσιο επίτευξης αποτελεσµατικής 

λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.  
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Στο πλαίσιο αυτό, και δεδοµένου ότι η ∆ΕΠΑ Α.Ε. επιτυγχάνει τη διεκπεραίωση των 

δηµοπρασιών µε την απασχόληση δικού της προσωπικού, το οποίο ούτως ή άλλως 

καλύπτεται από τη µισθοδοσία της, δεν προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση για τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. 

εξαιτίας του λόγου αυτού. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη γνώµη της ΡΑΕ, ό,τι δεν έχει 

ανακτηθεί από το διαχειριστικό κόστος µίας δηµοπρασίας, δεν µπορεί να συµπεριληφθεί 

στην τιµή εκκίνησης της επόµενης δηµοπρασίας, καθότι δεν αποτελεί πραγµατικό 

διαχειριστικό κόστος αυτής.  

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση της Αρχής είναι ότι το διαχειριστικό κόστος θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα και µόνο στοιχεία:  

(α)  Άµεσο διαχειριστικό κόστος: Το κόστος για την ανακοίνωση της δηµοπρασίας στην 

ιστοσελίδα της ∆ΕΠΑ και διενέργειας της δηµοπρασίας από τον πάροχο της εν λόγω 

υπηρεσίας και το κόστος αναλωσίµων.  

(β) Έµµεσο διαχειριστικό κόστος: Το κόστος σχεδιασµού, ανάπτυξης, υλοποίησης και 

συντήρησης νέων πληροφοριακών συστηµάτων και διαµόρφωσης και συντήρησης 

υφισταµένων, που θα προκύψει κατά τη διενέργεια των δηµοπρασιών για το έτος 2015 και 

εντεύθεν. 

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της ΡΑΕ, η ∆ΕΠΑ Α.Ε. διαµόρφωσε την τιµή εκκίνησης 

για την 4η τριµηνιαία δηµοπρασία του έτους 2014 και για την 1η ετήσια δηµοπρασία του 

έτους 2015 σύµφωνα µε τη σύσταση της Αρχής. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ. 529/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, η ∆ΕΠΑ 

αποστέλλει πλέον λεπτοµερή στοιχεία στην Αρχή, για τον έλεγχο εφαρµογής της 

εγκριθείσας µεθοδολογίας και την πιστοποίηση της τιµής εκκίνησης δηµοπρασίας. 
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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 του τοµέα των πετρελαιοειδών, ενώ η 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 

01η.01.2003.  

Κατά τη χρονική περίοδο 2010-2012, η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά σε Επιτροπή που σύστησε 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την επικαιροποίηση 

του πλαισίου που έθεσε ο ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.02). Η Επιτροπή έλαβε υπ΄ όψη 

της τόσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας από τα Κράτη-

Μέλη, ήτοι 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), όσο και τα τελευταία δεδοµένα για τον τοµέα 

των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.  

Το έργο της Επιτροπής αυτής 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 

«∆ιατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων 

πετρελαίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α´ 43/19.02.2013).  

Με βάση τον ως άνω νόµο, ανανεώθηκε η εξουσιοδότηση προς τη ΡΑΕ σχετικά µε την 

κανονιστική ρύθµιση και παρακολούθηση της αγοράς πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, η ΡΑΕ 

γνωµοδοτεί προς τον αρµόδιο Υπουργό τουλάχιστον σχετικά µε τα ακόλουθα: (α) την 

έκδοση και τροποποίηση του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης Ανάγκης, (β) 

την έκδοση και τροποποίηση του Κανονισµού Αδειών. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ή εκπρόσωπος 

αυτού συµµετέχει, επίσης, στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Σοβαρών ∆ιαταραχών του 

Εφοδιασµού σε Αργό Πετρέλαιο ή/ και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, η οποία συστήνεται στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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5.1 Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2014 

5.1.1 Νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο 

5.1.1.1 Έκδοση του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης Ανάγκης 

Ο ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν. 4123/2013, 

περιλαµβάνει τις βασικές διατάξεις για την οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών, 

µεταξύ των οποίων και τις βασικές διατάξεις σχετικά µε την τήρηση αποθεµάτων έκτακτης 

ανάγκης στην Ελλάδα.  

Οι κεντρικοί άξονες διαµόρφωσης του επικαιροποιηµένου πλέον πλαισίου, σε σχέση µε το 

σύστηµα τήρησης αποθεµάτων που ίσχυε πριν από την ψήφιση του ν. 4123/2013, αφορούν 

τα ακόλουθα θέµατα:  

1. Θέσπιση πρόβλεψης για τη δυνητική σύσταση Κεντρικού Φορέα ∆ιαχείρισης 

Αποθεµάτων (ΚΦ∆Α), µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

η οποία 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 στον ΚΦ∆Α 

άλλων Κρατών-Μελών, µέχρι ποσοστού 30%, το οποίο ορίζεται ως ελάχιστο 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 για τα οποία τηρούνται αποθέµατα της χώρας, µε 

αναφορά στα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 

(κατηγορίες Ι έως VI), που 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 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).  

 Κατά τη διάρκεια του 2014, το Υπουργείο ΠΕΚΑ σύστησε Νοµοπαρασκευαστική 

Επιτροπή, υπό το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, για την ίδρυση Κεντρικού Φορέα 
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∆ιατήρησης Αποθεµάτων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 του ν. 4123/2013.  Στο 

πλαίσιο αυτό, η εν λόγω Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς όλα τα ειδικότερα ζητήµατα, τις 

δυνητικά χρησιµοποιούµενες µεθόδους, τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

αναφυόµενων ζητηµάτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή εργάστηκε εντατικά για τη διαµόρφωση 

των απαραίτητων νοµοθετικών και κανονιστικών κειµένων, περιλαµβανοµένης της 

τροποποίησης και συµπλήρωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας που αφορά στην ασφάλεια 

εφοδιασµού και το µηχανισµό τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, καθώς και των σχετικών 

διατάξεων του ν. 4123/2013.  

Η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στο σύνολο των συνεδριάσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της εν λόγω Επιτροπής. Η Αρχή κατέθεσε στην Επιτροπή τις απόψεις της σχετικά 

µε µια σειρά θεµάτων εφαρµογής, τόσο για την ίδρυση, σύσταση, λειτουργία και ανάπτυξη 

του Κεντρικού Φορέα ∆ιατήρησης Αποθεµάτων στην Ελλάδα, όσο και για τη διαµόρφωση 

του µοντέλου τήρησης αποθεµάτων µετά από τη λειτουργία του Φορέα αυτού στη χώρα 

µας.  

Το έργο της εν λόγω Επιτροπής ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε την τελική 

εισήγησή της προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Μετά την απαραίτητη νοµοτεχνική επεξεργασία, 

το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 

“Ελληνικός Κεντρικός Φορέας ∆ιατήρησης Αποθεµάτων Ανώνυµη Εταιρία” και κατάρτιση 

του καταστατικού της», καθώς και το σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 «∆ιατήρηση 

ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και 

άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)» τέθηκαν 

σε δηµόσια διαβούλευση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής. Η  δηµόσια αυτή διαβούλευση διήρκεσε από τις 29.08.2014 έως και τις 

12.09.2014, ενώ εκκρεµεί η τελική θεσµοθέτηση των ως άνω σχεδίων. 
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6. Ανανεώσιµες  Πηγές  Ενέργε ιας  

6.1 Γενική περιγραφή της αγοράς  

Το 2014 χαρακτηρίστηκε από την περαιτέρω πτωτική τάση στην εν γένει δραστηριότητα 

του τοµέα των ΑΠΕ, λόγω της συνέχισης της οικονοµικής ύφεσης, της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης και της συνεπαγόµενης δυσχέρειας χρηµατοδότησης νέων έργων. Μέσα στο έτος 

αυτό υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης και κυρίως 

αποζηµίωσης των έργων ΑΠΕ, οι οποίες θεσµοθετήθηκαν από την Πολιτεία µε σκοπό την 

εξυγίανση των οικονοµικών του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και το δραστικό 

περιορισµό του ελλείµµατος αυτού.  

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 6.1 και στα Σχήµατα 6.1-6.3, τα οποία 

παρουσιάζουν, αντίστοιχα, την εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχυος ΑΠΕ ανά τεχνολογία, 

την ένταξη νέων µονάδων ΑΠΕ την περίοδο 2010-2014, καθώς και τη νέα εγκατεστηµένη 

ισχύ µονάδων ΑΠΕ για το 2014.  

Η εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων ΑΠΕ στο τέλος του 2014 ανήλθε σε 4.841 MW, 

παρουσιάζοντας πολύ µικρή αύξηση, κατά περίπου 4%, σε σχέση µε αυτήν που 

καταγράφηκε στο τέλος του 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται ως επί τω πλείστον στην 

εγκατάσταση νέων αιολικών σταθµών παραγωγής, όπως φαίνεται και από την κατανοµή 

ανά τεχνολογία που παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1. 

 Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW) Μεταβολή (%) 

Τεχνολογία 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2014 2012-2013  2013-2014  

Αιολικά 1.753 1.809 1.978 3% 9% 

Φ/Β 1.238 2.210 2.221 78% 1% 

Φ/Β σε στέγες 
(<10kW) 

298 373 375 25% 1% 

Μικρά 
Υδροηλεκτρικά 

213 220 220 3% 0% 

Βιοµάζα-
Βιοαέριο 

45 47 47 4% 1% 

Σύνολο 3.547 4.659 4.841   

Πίνακας 6.1 Εγκατεστηµένη ισχύς ανά τεχνολογία ΑΠΕ
25

 

                                                 
25 Όλα τα δεδοµένα του πίνακα και των διαγραµµάτων της παραγράφου 6.1 έχουν ληφθεί από τα: i) «Μηνιαίο 
∆ελτίο Ενέργειας - ∆εκέµβριος 2014», Α∆ΜΗΕ, ii) «Πληροφοριακό ∆ελτίο Παραγωγής στα Μ∆Ν-

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Από την επισκόπηση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα καθίσταται σαφές  ότι η µεταβολή 

στην τιµολόγηση των Φ/Β σταθµών (µείωση, ανά περίπτωση, από 44% έως 55%) που 

επεισήλθε µε την εφαρµογή των Υπουργικών Αποφάσεων ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012 για τα Φ/Β 

στις στέγες, και ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011 για τις λοιπές επίγειες εφαρµογές (ΦΕΚ 1103 

Β΄/02.05.2013), σε συνέχεια παρόµοιων Υπουργικών Αποφάσεων του 201226, αλλά και η 

αναστολή υπογραφής συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β 

σταθµούς, πλην οικιακών, από την ηµεροµηνία έκδοσης του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 

107/09.05.2013 όπως ίσχυε µετά και το ν. 4223/2013) µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014), περιόρισαν κατά πολύ το ρυθµό εγκατάστασης νέων 

Φ/Β µονάδων το 2014. Ενδεικτικό της κατακόρυφης µείωσης των συνδέσεων νέων Φ/Β 

έργων είναι ότι ενώ το 2012 εγκαταστάθηκαν 920MW και το 2013 εγκαταστάθηκαν 

1047MW νέων Φ/Β έργων όλων των κατηγοριών, µέσα στο 2014 η αύξηση της 

εγκατεστηµένης ισχύος τους ήταν µόλις 12,4MW. H δε άρση αναστολής αξιολόγησης 

αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής, προσφορών σύνδεσης και κυρίως σύναψης 

συµβάσεων σύνδεσης και αγοραπωλησίας Φ/Β έργων µε το ν. 4254/07.04.2014 δεν 

αντέστρεψε αυτή την πτωτική πορεία, γεγονός που οφείλεται τόσο στις δυσµενείς 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, όσο και στις χαµηλές εγγυηµένες τιµές όπως αυτές 

διαµορφώθηκαν τελικά µε τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και µε το νέο ως 

άνω νόµο, που καθιστούν τις επενδύσεις σε αυτήν την τεχνολογία, µε τα τρέχοντα 

δεδοµένα, µη ελκυστικές.   

Στις υπόλοιπες τεχνολογίες έργων ΑΠΕ παρουσιάστηκε νέα εξασθένιση της ήδη υποτονικής 

δραστηριότητας (µηδενική αύξηση για τους ΜΥΗΣ το 2014, σε σχέση µε 7MW νέων 

σταθµών το 2013, και µόλις 0,7MW νέων σταθµών βιοµάζας το 2014, έναντι αύξησης 

2ΜW το 2013). Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η τεχνολογία των αιολικών, όπου η 

εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε κατά 9% ή κατά 168,4MW το 2014, µεγέθη σηµαντικά 

υψηλότερα µεν σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2013 (όπου η αύξηση κυµάνθηκε στο 3% µε 

νέους αιολικούς σταθµούς ισχύος 56MW), αλλά που σε κάθε περίπτωση απέχουν πολύ από 

την αναπτυξιακή δραστηριότητα που είχε σηµειωθεί το 2011, οπότε και συνδέθηκαν 

343MW νέων αιολικών µονάδων.  

Συνολικά, και λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σηµειωθείσες µεταβολές στον κλάδο των 

ΑΠΕ, διαπιστώνεται το 2014 σηµαντική κάµψη των αναπτυξιακών ρυθµών σε σχέση µε τα 

προηγούµενα έτη. Αναλυτικότερα, η συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς έργων ΑΠΕ, 

συµπεριλαµβανόµενων των µεγάλων υδροηλεκτρικών (µε ισχύ >15MW), ανήλθε σε 

4.841MW, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 182 MW ή κατά 4% εντός του 2014, σηµαντικά 

υπολειπόµενη αυτής του 2013 όπου λόγω της µεγάλης διείσδυσης των Φ/Β η πρόσθετη 

ισχύς ήταν 1.112MW (αύξηση 31,35%). Όσον αφορά την ανά τεχνολογία εγκατεστηµένη 

                                                                                                                                                      
∆εκέµβριος 2014», ∆Ε∆∆ΗΕ, iii) «Μηνιαίο ∆ελτίο ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ- Ιανουάριος 2014», ΛΑΓΗΕ, καθώς και 
από τα αντίστοιχα δελτία του προηγούµενου έτους. 
26 ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2266 και ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2262 (ΦΕΚ 97 Β΄/31.01.2012), καθώς και των ΥΑΠΕ/Φ1/2301/οικ. 

16933 και ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ 2317 Β΄/10.08.2012) 
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ισχύ, οι Φ/Β σταθµοί διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία που απέκτησαν από το 2013, αφού µε 

2.596MW αντιστοιχούν στο 53,6% της συνολικής ισχύς ΑΠΕ, ενώ οι αιολικοί σταθµοί µε 

1.978MW κατέχουν το δεύτερο σε µέγεθος µερίδιο της αγοράς ΑΠΕ µε 40,9%.  
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Σχήµα 6.2  Ένταξη νέων έργων ΑΠΕ την περίοδο 2010-2014 
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Σχήµα 6.3  Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ το 2014 

 

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ (µη συµπεριλαµβανόµενων 

των µεγάλων υδροηλεκτρικών µε ισχύ άνω των 15MW) το 2014 ανήλθε σε 8,42 TWh, 

σηµειώνοντας µείωση κατά 3,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, όπου η συνεισφορά 

των ΑΠΕ ανήλθε σε 8,77 ΤWh, παρ’ όλη τη µικρή προαναφερθείσα αύξηση της 

εγκατεστηµένης ισχύος των έργων ΑΠΕ εντός του 2014. Η µεταβολή αυτή οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στη σηµαντικά µειωµένη παραγωγή των αιολικών σταθµών, λόγω 

δυσµενέστερων ανεµολογικών συνθηκών (µείωση της παραγωγής κατά 11% περίπου, από 

4.139 GWh το 2013 σε 3.689 GWh το 2014), αλλά και των ΜΥΗΣ λόγω µειωµένης 

υδραυλικότητας του 2014 (µείωση κατά 9,2%, από 772 GWh το 2013 σε 701 GWh  το 

2014). Οι ανωτέρω µειώσεις της παραγωγής δεν αντισταθµίστηκαν από την αυξηµένη 

παραγωγή των Φ/Β συστηµάτων (αύξηση κατά 4,96%, από 3.648 GWh το 2013 σε 3.829 

GWh το 2014), η οποία προήλθε από την αυξηµένη εγκατεστηµένη ισχύ τους (βλ. Σχήµατα 

6.4 και 6.5).  

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι τα φωτοβολταϊκά, λόγω της µεγάλης ανάπτυξής τους ιδίως 

µετά την έκδοση του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85), σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς 

ανεµολογικές συνθήκες, ξεπέρασαν το 2014 τα αιολικά και στην παραγόµενη ενέργεια, 

συνεισφέροντας το 45% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ έναντι του 44% των αιολικών 

σταθµών (το 2013 τα ποσοστά ήταν 41% και 47%, αντίστοιχα).  

Όσον αφορά τη συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολική καθαρή παραγωγή ενέργειας, 

παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση από 16% το 2013 σε 17,9% το 2014, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στη µεγάλη µείωση της ζήτησης που συνεχίστηκε και το 2014. 
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Σχήµα 6.4  Εξέλιξη της συνολικής παραγωγής µονάδων ΑΠΕ την περίοδο 2010-2014 
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Σχήµα 6.5  Εξέλιξη της κατανοµής της συνολικής παραγωγής µονάδων ΑΠΕ την περίοδο 2010-2014 

 

Ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 

«Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ» (ΥΠΕΚΑ, 2010), η εγκατεστηµένη ισχύς των 

αιολικών µονάδων και η παραγόµενη από αυτές ενέργεια το 2014 υπολείπονται σηµαντικά 

του στόχου για το έτος αυτό, µε ποσοστά επίτευξης 53% και 44%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η 

εγκατεστηµένη ισχύς και η παραγωγή των Φ/Β συστηµάτων, έχουν ήδη υπερκαλύψει τον 

εθνικό στόχο του 2020 (2200 MW - 2891GWh). Ο ενδιάµεσος στόχος για το 2014 για την 
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εγκατεστηµένη ισχύ των ΜΥΗΕ έχει επίσης καλυφθεί, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς και η 

παραγωγή µονάδων βιοµάζας-βιοαερίου ανέρχεται στο 47% των στόχων για το 2020 

(βλ.Σχήµα 6.6). Συνολικά, λόγω της µεγάλης διείσδυσης των Φ/Β σταθµών των 

προηγούµενων ετών, παρουσιάζεται ικανοποιητική κάλυψη του προβλεπόµενου στόχου 

εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ για το 2014 (96%), αλλά η κάλυψη της επιδιωκόµενης 

παραγωγής ανέρχεται σε 76%, γεγονός που οφείλεται και στις λιγότερο ευνοϊκές 

ανεµολογικές και υδραυλικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2014, όπως 

επισηµάνθηκε ανωτέρω.  
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Σχήµα 6.6  Βαθµός επίτευξης των εθνικών στόχων ΑΠΕ, ανά τεχνολογία,  για το 2014 

 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η αδειοδότηση µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), ισχύος µικρότερης των 35 MW, διέπεται 

από παρόµοιο µε τις ΑΠΕ καθεστώς και υπάγεται στις αρµοδιότητες της ΡΑΕ 

(ν.4001/2011). Η εγκατεστηµένη ισχύς αυτής της κατηγορίας µονάδων ΣΗΘΥΑ το 2014 

ήταν ίση µε 99,07 MW, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9MW σε σχέση µε το 2013, ενώ και 

η αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αυξηµένη κατά 33,6%, ήτοι από 119 

GWh το 2013 σε 159 GWh το 2014. Το 2014 δεν εκδόθηκε καµία νέα άδεια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα ΣΗΘΥΑ.  
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6.2 Εξελίξεις στον τοµέα των ΑΠΕ το 2014 

6.2.1 Ευρωπαϊκές εξελίξεις 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2014 κυριάρχησε η συζήτηση για την πέραν του έτους 

2020 στοχοθεσία, σε τοµείς δραστηριότητας που συµβάλλουν στην καταπολέµηση της 

κλιµατικής αλλαγής, ήτοι την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Για τους τρεις αυτούς τοµείς 

είχε τεθεί, για το έτος 2020, ο τριπλός στόχος, γνωστός και ως «στόχος 20-20-20», δηλ. 

20% µείωση των αερίων θερµοκηπίου, 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα και 

20% αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας 

επίτευξης των στόχων του 2020 βάσει της αποτίµησης των σχετικών απολογιστικών 

αποτελεσµάτων, διαπιστώθηκε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε το έτος αναφοράς 1990 αναµένεται να 

ανέλθει σε ποσοστό 24% το 2020, η διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας σε 

ποσοστό 21%, ενώ η εξοικονόµηση ενέργειας (µη δεσµευτικός στόχος) εκτιµάται ότι θα 

περιοριστεί στο 17%, υπολειπόµενη του επιθυµητού στόχου 20%27.  

Στη συζήτηση για την στοχοθεσία κυρίαρχα ερωτήµατα ήταν αν, µετά το 2020, απαιτείται 

να τεθούν νέοι δεσµευτικοί ποσοτικοί στόχοι, αν αυτοί θα αφορούν στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κάθε Κράτος-Μέλος ξεχωριστά και, τέλος, ποιος είναι ο 

κατάλληλος χρονικός ορίζοντας για την επίτευξη των νέων στόχων, το 2030 ή/και το 2050.  

Για το 2030, αποφασίστηκε µείωση των εκποµπών CO2 κατά 40% σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς (1990), διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστο 27% συνολικά σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30% σε σχέση µε 

την προβλεπόµενη28.  

Ως σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα των ΑΠΕ το έτος 2014 αναφέρεται επίσης η δηµοσίευση, 

στις 26 Ιουνίου, των νέων Κατευθυντήριων Γραµµών (ΚΓ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τις Κρατικές Ενισχύσεις (State Aid) στους τοµείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, οι 

οποίες τέθηκαν σε ισχύ για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2014 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 

2020. Οι ΚΓ καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να δοθεί κρατική οικονοµική 

ενίσχυση στους ανωτέρω τοµείς, προκρίνοντας µηχανισµούς αγοράς, µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση κάθε πρόσθετου κόστους για τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται από τα Κράτη-Μέλη, αξιολογεί και εγκρίνει κάθε 

µέτρο σχετικής κρατικής παρέµβασης πριν την εφαρµογή του. Σύµφωνα µε τις εν λόγω ΚΓ, 

όλες οι επενδυτικές ενισχύσεις (κεφαλαίου) θα αφορούν αποκλειστικά συγκεκριµένες 

                                                 
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN, «Πλαίσιο 
πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030».    
28 http://ec.europa.eu/energy/node/163  
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επιλέξιµες δαπάνες, θα βρίσκονται εντός συγκεκριµένων ορίων (εντάσεις ενίσχυσης) και θα 

χορηγούνται µε βάση σαφείς κανόνες διαφάνειας και πληροφόρησης. 

Ειδικότερα για τις ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ, οι ΚΓ προκρίνουν εν γένει την υιοθέτηση µηχανισµών στήριξης οι 

οποίοι συµβάλλουν στην ενσωµάτωση των ΑΠΕ στην αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα νέα καθεστώτα ενισχύσεων θα βασίζονται σε εγγυηµένες 

προσαυξήσεις επί της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας που διαµορφώνεται στην αγορά 

(Feed-in Premium), και όχι σε εγγυηµένες τιµές (Feed-in Tariffs). Επιπλέον, όπου υφίσταται 

ανταγωνιστική ενδοηµερήσια αγορά, οι δικαιούχοι θα υπόκεινται σε τυποποιηµένες 

αρµοδιότητες εξισορρόπησης, ενώ θα λαµβάνονται µέτρα για την εξάλειψη του φαινοµένου 

των αρνητικών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας.  

Κατά τη µεταβατική περίοδο εφαρµογής των ΚΓ, δηλαδή τη διετία 2015-2016, οι 

ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% της νέας δυναµικότητας ΑΠΕ θα πρέπει να χορηγούνται 

µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, βάσει σαφών, διαφανών και 

αµερόληπτων κριτηρίων. Η διαδικασία αυτή καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις 

ενισχύσεις από την 1η.01.2017. Για τα ανωτέρω προβλέπεται µια σειρά εξαιρέσεων και 

ειδικότερων διατάξεων (π.χ για έργα µικρής κλίµακας και για επιδεικτικά έργα ΑΠΕ), ενώ 

παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να µην εφαρµόσουν ανταγωνιστικές 

διαδικασίες εάν τεκµηριώσουν επαρκώς ότι, εξαιτίας των συνθηκών της εγχώριας αγοράς, 

αυτό δύναται να οδηγήσει σε αποτέλεσµα κατώτερο του βέλτιστου. 

Τέλος, οι ΚΓ καθορίζουν µε λεπτοµέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και καταναλωτές εν γένει, υπό µορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών 

από περιβαλλοντικούς φόρους ή υπό µορφή µειώσεων στη χρηµατοδοτική στήριξη για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συµµετέχει µε τις απόψεις της, 

προκειµένου αφ’ ενός να είναι σε θέση να συνεισφέρει στην εφαρµογή των νέων κανόνων, 

αφ’ ετέρου να επισηµαίνει τυχόν ιδιαιτερότητες της ελληνικής εγχώριας αγοράς που δέον 

όπως ληφθούν υπ’ όψιν κατά την οριστική διαµόρφωση των αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

6.2.2 Νοµοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ στη χώρα µας 

Το σύνολο των µεταβολών του νοµοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ κατά το έτος 2014 

συµπεριλήφθηκε στο ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

85/07.04.2014). Βασικοί στόχοι της εν λόγω νοµοθετικής παρέµβασης ήταν αφ’ ενός η 

αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασµού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η επιβράδυνση της 
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περαιτέρω επιβάρυνσής του, και αφ’ ετέρου η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου των 

ΑΠΕ µε στοχευµένες παρεµβάσεις για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων που 

εντοπίστηκαν. Αναλυτικότερα, οι πιο σηµαντικές αλλαγές που προέκυψαν µε το ν. 

4254/2014 είναι οι εξής: 

1. Επανακαθορίστηκαν (µειώθηκαν) οι εγγυηµένες τιµές των σταθµών ΑΠΕ σε λειτουργία, 

όλων των τεχνολογιών, προκειµένου να µειωθεί το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού. 

Οι σταθµοί κατηγοριοποιήθηκαν βάσει της τεχνολογίας τους, των χαρακτηριστικών 

τους (ισχύς, τύπος ΣΗΘΥΑ), της ηµεροµηνίας ηλεκτρικής σύνδεσης, αλλά και της 

χρήσης ή µη δηµόσιας επιχορήγησης για την κατασκευή τους. Βάσει απολογιστικών 

στοιχείων που δηµοσιεύθηκαν από το ΛΑΓΗΕ29, η µεσοσταθµική µείωση ανά 

τεχνολογία που προέκυψε από το ν. 4254/2014, συγκρίνοντας τις µέσες τιµές Μαρτίου 

και Σεπτεµβρίου 2014, ανήλθε σε 4% και 6% για τα αιολικά του ∆ιασυνδεδεµένου και 

Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιωτικού ∆ικτύου, αντίστοιχα, 25% και 19% για τους Φ/Β 

σταθµούς των αντίστοιχων περιοχών, 21% για τα φωτοβολταϊκά στεγών, 3% για τους 

ΜΥΗΣ και 5% για τους σταθµούς βιοµάζας. Σε αντάλλαγµα, δόθηκε η δυνατότητα 

επταετούς επέκτασης, µε συγκεκριµένους όρους, των συµβάσεων αγοραπωλησίας για 

σταθµούς ΑΠΕ στους οποίους µειώθηκαν οι εγγυηµένες τιµές, και εξειδικεύθηκαν οι 

µεθοδολογίες παροχής της.  

2. Θεσπίστηκε υποχρεωτική παροχή έκπτωσης από όλους τους σταθµούς ΑΠΕ για το 

σύνολο της παραγωγής τους, µέσω της έκδοσης πιστωτικού τιµολογίου επί της 

συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας. Τα ποσοστά της έκπτωσης 

είναι: 

i. Από 34 έως 37,5% για Φ/Β σταθµούς άνω των 100kW που συνδέθηκαν µέχρι  

την 31η.12.2013 (τα ποσοστά βαίνουν αυξανόµενα µε βάση την ηµεροµηνία 

σύνδεσης) 

ii. 20% για Φ/Β σταθµούς έως και 100kW (συµπεριλαµβανόµενων των 

αγροτικών Φ/Β) 

iii. 10% για τις λοιπές µονάδες ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ     

iv. 0% για τα Φ/Β του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φ/Β εγκαταστάσεων 

σε στέγες και κτιριακές εγκαταστάσεις». 

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, µε την έκδοση των εκπτωτικών 

τιµολογίων, το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού περιορίστηκε κατά €305,249εκ.  

Υπό το πρίσµα της παραπάνω έκπτωσης, καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί µε το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222). 

3. Τροποποιήθηκαν (µειώθηκαν) οι εγγυηµένες τιµές όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ για τα νέα έργα, µε εκ νέου κατηγοριοποίηση των έργων βάσει της χρήσης ή 

                                                 
29 Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – ΛΑΓΗΕ, ∆εκέµβριος 2014 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 190 

µη δηµόσιας ενίσχυσης, της εγκατεστηµένης ισχύος τους, της περιοχής χωροθέτησής 

τους (Μ∆Ν ή Ηπειρωτικό Σύστηµα), αλλά και της ειδικότερης τεχνολογίας τους για τις 

µονάδες ΣΗΘΥΑ (τροποποίηση της παρ. 1β΄του αρθ. 13 του ν. 3468/2006). Βάσει των 

νέων στοιχείων, όπως διαµορφώθηκαν µε το ν. 4254/2014, για τα αιολικά πάρκα οι 

µειώσεις των εγγυηµένων τιµών είναι της τάξης του 5,4-11,6% ανά περίπτωση, για τους 

ΜΥΗΣ 5,4 - 11,08%, για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς 24,5-26,26%, για τις µονάδες 

γεωθερµίας χαµηλής θερµοκρασίας 15,37%, για τις µονάδες βιοµάζας 12% περίπου, 

ενώ για τις µονάδες βιοαερίου αναερόβιας χώνευσης η µείωση ανήλθε σε 5%. Επιπλέον 

των ανωτέρω, θεσπίστηκε για ορισµένες τεχνολογίες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών, βιοµάζας - 

βιοαερίου, γεωθερµίας χαµηλής θερµοκρασίας, ηλιοθερµικών σταθµών σε Μ∆Ν και 

Ηπειρωτικό Σύστηµα) άνω όριο διείσδυσης ως προς τη συνολική τους ισχύ, µετά την 

01.01.2014, που δικαιούνται τιµολόγησης βάσει εγγυηµένων τιµών, Σε περίπτωση 

υπέρβασης του ορίου αυτού, η αποζηµίωσή τους θα γίνεται βάσει των τιµών του ΗΕΠ 

και της εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Επιπλέον, καταργήθηκε η ισχύουσα ετήσια αύξηση των εγγυηµένων τιµών των έργων 

ΑΠΕ που ανερχόταν σε ποσοστό 25% του δείκτη τιµών καταναλωτή, ενώ ορίστηκε 

επίσης ότι, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ, δύναται να 

µεταβάλλονται οι τιµές και εν γένει τα στοιχεία της τιµολόγησης όλων των τεχνολογιών 

ΑΠΕ (αυτό ίσχυε µόνο για τα Φ/Β µέχρι της έκδοσης του νόµου). Η εν λόγω απόφαση 

αφορά την τιµολόγηση σταθµών που θα συνδεθούν µετά από 2 έτη από την έκδοσή της.    

4. Επανεκκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης αιτηµάτων Φ/Β σταθµών και διαδικασίας 

χορήγησης αδειών παραγωγής και προσφορών σύνδεσης, που είχαν διακοπεί βάσει της 

Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθµ.  ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932 (ΦΕΚ 2317 

Β΄/10.08.2012), καθώς και η διαδικασία σύναψης συµβάσεων σύνδεσης και 

αγοραπωλησίας  που είχε ανασταλεί αρχικά βάσει του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) και 

εν συνεχεία του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287). Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκε ότι η ισχύς 

των Φ/Β σταθµών που θα αποζηµιώνεται βάσει εγγυηµένων τιµών από 01ης.01.2014 και 

µέχρι και το 2020 ισούται µε 200MW/έτος. Σε περίπτωση µη κάλυψης του επιπέδου 

ισχύος, το υπόλοιπο προστίθεται στα 200MW του επόµενου έτους, ενώ σε περίπτωση 

υπέρβασης του ετήσιου ορίου των 200MW η αποζηµίωση θα γίνεται στο πλαίσιο του 

ΗΕΠ και της εκκαθάρισης αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης. Ειδικά για τα έργα Fast 

Track (ν. 3894/2010, «Επιτάχυνση και ∆ιαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών 

Επενδύσεων»), το συνολικό επίπεδο νέας ισχύος µέχρι και το έτος 2020 ορίστηκε στα 

300MW.  

5. Τέλος, αποσαφηνίστηκαν και διευκρινίστηκαν θέµατα σχετικά µε: 

� την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τη χορήγηση / διατήρηση δεσµευτικής 

προσφοράς σύνδεσης και διατήρηση µιας άδειας παραγωγής, που µετατέθηκε 

για την 01η.01.2015  

� τη µεθοδολογία τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών 
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� την επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών και ποσών συµβάσεων σύνδεσης έργων 

που δεν θα υλοποιηθούν 

� την αδειοδότηση σταθµών µε αναγκαστική µεταφορά θέσης εγκατάστασης 

� την περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθµών βιοµάζας άνω των 0,5MW, οι 

οποίοι, σε εναρµόνιση µε την κείµενη νοµοθεσία, υποχρεούνται να λάβουν 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Περαιτέρω, στο ν. 4254/2014 καθορίστηκαν οι επιπρόσθετες περιπτώσεις όπου χρειάζεται η 

γνώµη της ΡΑΕ για την έκδοση των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων. Οι περιπτώσεις 

αυτές είναι οι παρακάτω: 

i. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµού του τύπου, του περιεχοµένου και της 

διαδικασίας κατάρτισης συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας µε µικρούς 

Φ/Β και αιολικούς σταθµούς (παρ. 2, αρθ. 6, ν. 4203/ΦΕΚ 235Α/2013 όπως 

τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 της υποπαρ. ΙΓ.8 της παρ. ΙΓ του 1ου άρθρου του ν. 

4254/2014)  

ii. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµό της µεθοδολογίας αποζηµίωσης των παραγωγών 

ΑΠΕ για την επταετία µετά τη λήξη της 20ετίας της σύµβασης πώλησης (Υποπαρ. 

ΙΓ4, παρ. ΙΓ, 1ου άρθρου) 

iii. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµό της µοναδιαίας τιµής για το πλεόνασµα 

ενέργειας έργων ΑΠΕ που θα καταβάλλεται από τους προµηθευτές προς το 

λογαριασµό του ΕΤΜΕΑΡ (Υποπαρ. ΙΓ4, παρ. ΙΓ, 1ου άρθρου) 

iv. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµό εγγυηµένων τιµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ίσχυε ήδη 

από το ν. 3468/2006 και εξειδικεύθηκε περαιτέρω µε την παρ. 2 της Υποπαρ. ΙΓ5’ 

παρ. ΙΓ, 1ου άρθρου) 

v. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµό ορίων ισχύος ορισµένων τεχνολογιών ΑΠΕ που 

δικαιούνται αποζηµίωσης µέσω εγγυηµένων τιµών (παρ. 2 της Υποπαρ. ΙΓ5’ παρ. 

ΙΓ, 1ου άρθρου) 

vi. Γνώµη της ΡΑΕ για τον επανακαθορισµό του ορίου των 200MW ανά έτος και µέχρι 

το 2020 από Φ/Β σταθµούς που δικαιούνται εγγυηµένης τιµής (Υποπαρ. ΙΓ6’ παρ. 

ΙΓ του 1ου άρθρου) 

vii. Γνώµη της ΡΑΕ για τον καθορισµό ενδεχόµενης κατά παρέκκλιση µειοδοτικής 

διαδικασίας για τον επιµερισµό του ορίου των 200MW ανά έτος που δικαιούνται 

εγγυηµένης τιµής σε διάφορες κατηγορίες Φ/Β σταθµών (Υποπαρ. ΙΓ6’ παρ. ΙΓ του 

1ου άρθρου) 

viii. Γνώµη της ΡΑΕ για τον τρόπο που θα δραστηριοποιούνται στη χονδρεµπορική 

αγορά ηλεκτρισµού έργα ΑΠΕ των οποίων έχουν λήξει οι συµβάσεις πώλησης αλλά 

είναι σε ισχύ οι άδειες παραγωγής (παρ. 8 της Υποπαρ. ΙΓ8’ παρ. ΙΓ του 1ου άρθρου) 
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Εντός του 2014 εκδόθηκε ο ν. 4296 (ΦΕΚ Α΄214/02.10.2014) σε κάποια άρθρα του οποίου  

εντοπίζονται διατάξεις σχετικές µε την αδειοδότηση, κατά παρέκκλιση κείµενων διατάξεων 

και κατά χρονική προτεραιότητα, έργων ΑΠΕ που εµπίπτουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες 

(π.χ σταθµοί ΑΠΕ που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισµών 

Εγγείων Βελτιώσεων, σταθµοί βιοµάζας/βιοαερίου/βιορευστού που πρόκειται να 

λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κλπ), 

συµπεριλαµβανόµενης και εξειδίκευσης για την χορήγηση προσφορών σύνδεσης στα έργα 

αυτά από τους αρµόδιους διαχειριστές σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα.   

Επίσης, στο ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014), άρθρο 53, περιελήφθη διάταξη µε την 

οποία εξαιρέθηκαν από την καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής 

ενέργειας µέσω εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών 

ανεµογεννητριών, για το τµήµα της ενέργειας που ιδιοκαταναλώνουν.  Στον ίδιο νόµο 

εντοπίστηκαν διατάξεις σχετικές µε την εκ νέου αναπροσαρµογή των εγγυηµένων τιµών σε 

σχέση µε αυτές που είχαν προσδιοριστεί µε το ν. 4254/2014 (new deal) για κάποιες 

κατηγορίες εν λειτουργία σταθµών, οι οποίες ουσιαστικά συνιστούν επαναφορά της 

αποζηµίωσης για τους συγκεκριµένους αυτούς σταθµούς σε προηγούµενο ευνοϊκότερο 

καθεστώς.   

Πέραν του νοµοθετικού έργου, εκδόθηκαν δύο σηµαντικές, για το χώρο των ΑΠΕ, 

Υπουργικές Αποφάσεις: 

A. Η Απόφαση υπ’ αριθµ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3497), 

µε την οποία εξειδικεύονται και διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τον επιµερισµό 

και την απόδοση, µέσω πιστώσεων στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, στους οικιακούς καταναλωτές των δήµων, στους οποίους λειτουργούν 

σταθµοί ΑΠΕ, του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προ ΦΠΑ τιµής 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ (πλην των σταθµών του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 25 του ν.3468/2006), το οποίο 

παρακρατείται από το ΛΑΓΗΕ και, για την περίπτωση των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών, από το ∆Ε∆∆ΗΕ.  

B. Η Απόφαση υπ’ αριθµ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583), 

σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών µονάδων από αυτοπαραγωγούς µε 

συµψηφισµό ενέργειας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Η εν 

λόγω Απόφαση βασίστηκε στην υπ΄ αριθµ. 6/2014 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ, η οποία 

προέκυψε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Αρχής για χορήγηση γνώµης όπως 

καθορίστηκε µε τους ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235) και 4254/2014 (βλ. ενότητα 

6.3.1.2.).  

Στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύµανση των εγγυηµένων τιµών όλων 

των τεχνολογιών και κατηγοριών των µονάδων ΑΠΕ, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί τα 

τελευταία έτη. Στον πινάκα απεικονίζονται και οι µεταβολές εντός του 2014 στις 

εγγυηµένες τιµές όλων των έργων ΑΠΕ, όπως προέκυψαν από το ν. 4254/2014.  
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A/A Τεχνολογία ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ M∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν ∆Σ Μ∆Ν

1 Α/Π

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 89,97 101,85

 Pinst≤5MW           

105 Χ.Ε., 85  Μ.Ε.  

Pins t>5MW          

105 Χ.Ε., 82  Μ.Ε.

110 Χ.Ε.                              

90 Μ.Ε.

1β Α/Π offshore

1γ A/Π<50kW 73 84,6 75,82 87,42 80,14 91,74 87,85 99,45
105 Χ.Ε.,                                            

85   Μ.Ε.   

110 Χ.Ε.                   

90   Μ.Ε.

2
µΥΗΣ       

Pin<15ΜWe
73 84,6 75,82 87,42 80,14 91,74 87,85 99,45

3 Φ/Β

3α Φ/Β <10kWp 

3β Φ/Β <100kWp 450 500

450 µέχρι 

08/10                     

441,05 
από 08/10

441,05                         

01/11-02/11                             

419,43                                            

02/11-08/11                    

394,89 από 

08/11

394,89    

01/12-02/12                             

328,60          

02/12-08/12                    

225 08/12

225                              

01/13-02/13                             

120                     
02/13

90

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     

01/12-02/12                             

292,08       

02/12-08/12                   

180                        

08/12

180                        

01/13-02/13                             

95                         
02/13

115

4 Ηλιοθερµικά

4α
Χωρίς Αποθήκευση 

Ενέργειας

4β

Με Αποθήκευση 

Ενέργειας για 

ονοµαστική 

λειτουργία 2h

5 Γεωθερµία

5α
Χαµηλής 

θερµοκρασίας

5β
Υψηλής 

θερµοκρασίας

6 Βιοµάζα******
6α Βιοµάζα

6β Βιοαέριο

7
ΣΗΘΥΑ                           

Pin <35MWe
87,85xΣΡ** 99,45xΣΡ** 87,85xΣΡ** 99,45xΣΡ** 89,03xΣΡ** 101,09xΣΡ** 89.97xΣΡ** 101,85xΣΡ**

8 Λοιπές ΑΠΕ 87,85 99,45 87,85 99,45 89,3 101,09 89.97 101,85

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

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

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 99,45

87,85

550

  Ν.3734/09, ΦΕΚ 8Α 

28.01.2009                                      

YA ∆6/Φ1/οικ. 25859                        

12323/ΓΓ:175/04.06.20

09 για Οικιακά Φ/Β

104,85

550

457,14 507,14

284,85

80,14 91,74 87,85 99,45

87,85 99,45

244,85 

(Pin>5MWe) 

264,85 

(Pin<5MWe)

264,85 

(Pin>5MWe) 

284,85 

(Pin<5MWe)

150

2012****

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 2266                    

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 2262                  

ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934                   

ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 

16932

N. 4030/2011,                               

ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011

Ν 3851/2010*, 

ΦΕΚ85Α/04.06.2010

108.30***

250250

Με παραχώρηση

101,09-223,63

522,5 από 1/12-2/12                                                        

495 από 2/12-8/12                                                        

250 από 08/12

394,89  
01/12-

02/12                             

328,60  
02/12-

08/12                    

225                
08/12

269,22

289,55

108.30***

254,13

89,3

264,85

450  µέχρι 

08/10   

441,05 από 

08/10

108.30***

256,03

87.85

550

441,05  από 

01/11-02/11                             

419,43 από 

02/11-08/11                    

394,89 από 

08/11

264,85

Χρονική Περίοδος

Σχετική Νοµοθεσία

2013*****

ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012                       

ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011

Από 01/09/05 και προ Ν. 

3468/06
2007 2008 2009 2010 2011

108.30***

Pinst≤1MW :    105 Χ.Ε, 85  Μ.Ε.                                   

1MW<Pinst≤5MW  :    105 Χ.Ε., 83  Μ.Ε.                                    

5MW<Pinst≤15MW:    100 Χ.Ε., 80  Μ.Ε.

*******) Το Α είναι σταθερή τιµή που κυµαίνεται µεταξύ 57 - 95 αναλόγως εγκατεστηµένης ισχύος, τεχνολογίας σταθµού και χρήσης ή µη επιχορήγησης. Το ΠΤ (Προσαρµογή Τιµής) είναι δείκτης που καλύπτει τις µεταβολές της τιµής του Φ.Α.. Σε περίπτωση που η θερµική ενέργεια αξιοποιείται για την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων η τιµή του Α προσαυξάνεται κατά 15%. Όταν τα καυσαέρια χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς υφίσταται επιπλέον προσαύξηση του Α κατά 20%.  

 153,62

 101,85

153,62-204,82

87,42

75,82

101,85-225,31

    Ν. 4254/2014                

ΦΕΚ 85 Α/07.04.2014

143 Χ.Ε.                     

130  Μ.Ε.   
110 Χ.Ε.                     

100  Μ.Ε. 

135 - 198

2014******** 

 291,72

Από 27.06.2006 

(Ν3468/06)

89,97

*****) Με το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107Α/09.05.2013) θεσπίστηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 34-42% για Φ/Β αναλόγως χρονολογίας ενεργοποίησης σύνδεσης σε τροποποίηση του Ν. 4093/12. Με το Ν. 4254/2014 η εν λόγω εισφορά καταργήθηκε.

94 - 230 

90 Χ.Ε.                      

80  Μ.Ε.  

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου : 

Α+ΠΤ *******                         

Λοιπές ΣΗΘΥΑ : 80 - 95

125 από 01/2014-02/2014            

120 από 02/2014

95

250 από 1/13-2/13                                                   

125 από 2/13

225                           

01/13-02/13                             

100                          
02/13

 271,24

152,47-203,30

******) Οι τιµές για τις µονάδες βιοµάζας/βιοαερίου κυµαίνονται αναλόγως εγκατεστηµένης ισχύος, τεχνολογίας και προέλευσης πρώτης ύλης. Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του Ν.4254/2014 η τιµολόγηση εξαρτάται και από την ύπαρξη ή µη επιχορήγησης.

260 Χ. Ε.                     

200  Μ.Ε. 

280 Χ.Ε.                     

220  Μ.Ε.   

87,42

150-200

********) Με το Ν. 4254/2014 τίθεται για ορισµένες τεχνολογίες µέγιστη ισχύς που λαµβάνει εγγυηµένες τιµές ως το 2020: 100MW για ηλιοθερµικά στο ∆ιασυνδεδεµένο και το 10% της συνολικά εγκατεστηµένης ισχύος σε κάθε Μ∆Ν, 50MW για γεωθερµία χαµηλής θερµοκρασίας, 40MW για µονάδες 

βιοµάζας στο ∆ιασυνδεδεµένο, 50MW για µονάδες βιοαερίου στο ∆ιασυνδεδεµένο και 200MW Φ/Β ετησίως(εξαιρουµένων των έργων Fast Track). Η ενέργεια µονάδων επιπρόσθετης ισχύος αποζηµιώνεται βάσει ΗΕΠ και Εκκαθάρισης αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης.  Η τιµολόγηση 

διαφοροποιείται βάσει λήψης δηµόσιας επιχορήγησης (ΜΕ και ΧΕ αντίστοιχα). Με τον ίδιο νόµο καταργείται ηετήσια προσαύξηση βάσει ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή των εγγυηµένων τιµών. 

*) Οι τιµές για τις κατηγορίες 1α, 2, 5 και 8 προσαυξάνονται 20% σε περίπτωση µη επιχορήγησης κεφαλαίου. Για τις κατηγορίες 6 και 7 υπάρχει προσαύξηση 15%. Επιπλέον δυνατότητα προσαύξησης έως 25% για ΑΠΕ σε Μ∆Ν και βραχονησίδες µε νέα υποθαλάσσια διασύνδεση. 

**) 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% απευθύνεται στο σταθερό µέρος της εξίσωσης.

***) Με το Ν.4030/ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης της τιµής κατά 30% υπό προϋποθέσεις. 

****) Με το Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222Α/12.11.2012) θεσπίστηκε εισφορά αλληλεγγύης 10% για τις ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και 25-30% για Φ/Β αναλόγως χρονολογίας ενεργοποίησης σύνδεσης για 2+1 χρόνια.  Με το Ν. 4254/2014 η εν λόγω εισφορά καταργήθηκε, και έναντι αυτής έγινε έκπτωση επί της 

συνολικής αξίας της εγγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας από 10 έως 37,5% αναλόγως τεχνολογίας και ισχύος. Επίσης έγινε αναπροσαρµογή των εγγυηµένων τιµών όλων των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ αναλόγως ισχύος, ηµ/νίας διασύνδεσης, τεχνολογίας και χρήσης ή µη δηµόσιας επιχορήγησης. 

 

Πίνακας 6.2  Εγγυηµένες τιµές µονάδων ΑΠΕ, ανά τεχνολογία & έτος
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6.2.3 Αδειοδοτική ∆ραστηριότητα της ΡΑΕ 

6.2.3.1 Γενικά 

Με εξαίρεση τις ρυθµίσεις: α) του ν. 4254/2014 µε τις οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

επετράπη η επανέναρξη αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης άδειας παραγωγής από Φ/Β 

σταθµούς, αλλά και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235)  σχετικά µε 

την τροποποίηση άδειας παραγωγής λόγω µεταφοράς θέσης εγκατάστασης, και β) των ν. 

4296/2014 και ν. 4315/2014 σχετικά µε την κατά προτεραιότητα αντιµετώπιση κάποιων 

αιτηµάτων, δεν υπήρξαν ριζικές αλλαγές σε σχέση µε το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει 

την αδειοδοτική διαδικασία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  

6.2.3.2 Έκδοση αποφάσεων και βεβαιώσεων 

Βάσει του Ειδικού Μητρώου της ΡΑΕ, στο οποίο καταχωρίζονται 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 2014, συνοψίζεται 

στους Πίνακες 6.3 και 6.4. Για λόγους επισκόπησης, τα σχετικά µεγέθη αντιπαραβάλλονται 

και µε τα αντίστοιχα του έτους 2013. 

 

2013 2014 

Αιτήσεις 

χορήγησης άδειας 

παραγωγής 

Αποφάσεις 

χορήγησης άδειας 

παραγωγής  

Αιτήσεις 

χορήγησης 

άδειας 

παραγωγής 

Αποφάσεις 

χορήγησης  άδειας  

παραγωγής Τεχνολογία 

Πλήθος  
Ισχύς 

(MW) 
Πλήθος  

Ισχύς 

(MW) 
Πλήθος  

Ισχύς 

(MW) 
Πλήθος  

Ισχύς 

(MW) 

Αιολικά 23 1.493 19 311,7 28 693,4 62 1.587,6 

Φ/Β 0 0 1 100 0* 0 0 0 

ΜΥΗΕ 19 27,77 2 0,81 14 16,46 11 10,02 

Βιοµάζα 10 33,88 3 6,7 3 7,39 8 24,06 

Ηλιοθερµικά 0 0 1 33 0 0 2 10,4 

Υβριδικά 6 47,42 0 0 4 30,31 0 0 

Σύνολο 58 1.599 26 452,2 49 747,55 83 1.632,28 

*∆εν συνυπολογίζονται οι εκκρεµείς αιτήσεις Φ/Β που επικαιροποιήθηκαν στο πλαίσιο του ν. 4254 και της 
σχετικής Απόφασης ΡΑΕ 288/2014 

Πίνακας 6.3  Αιτήσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ για τη χορήγηση αδειών παραγωγής σε έργα ΑΠΕ, ανά 

τεχνολογία, για τα έτη 2013 και 2014 

 

Από τον Πίνακα 6.3 προκύπτει ότι και για το 2014 δεν υπήρξε σηµαντικό ενδιαφέρον από 

επενδυτές για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής από ΑΠΕ, καθώς 
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υποβλήθηκαν συνολικά για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, συµπεριλαµβανόµενων και των 

υβριδικών σταθµών, 49 αιτήσεις, κατά τι λιγότερες σε σχέση µε το 2013, έτος κατά το 

οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 58 αιτήσεις. Για τα φωτοβολταϊκά έργα δεν υποβλήθηκαν 

νέες αιτήσεις παρόλο που τον Απρίλιο του 2014, µε το ν. 4254, καταργήθηκε η Υπουργική 

Απόφαση σύµφωνα µε την οποία υπήρχε αναστολή υποβολής νέων αιτηµάτων. Ωστόσο, 

εντός του 2014, ως απόρροια και του προαναφερθέντος νόµου και κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης της ΡΑΕ, συνολικά 66 φορείς επικαιροποίησαν το ενδιαφέρον τους για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ΡΑΕ των εκκρεµών αιτηµάτων τους για χορήγηση 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούµενα 

οικονοµικά στοιχεία κατά τα οριζόµενα και στη σχετική Απόφαση υπ’ αριθµ. 288/2014 της 

Αρχής (βλ. ενότητα 6.3.1). 

Για την τεχνολογία των αιολικών υποβλήθηκαν µόνο 28 αιτήµατα, συνολικής ισχύος 693,4 

MW. Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι ο ρυθµός υποβολής αιτήσεων έχει µειωθεί 

σηµαντικά συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, γεγονός αναµενόµενο λόγω της κάλυψης, 

από ήδη υποβληθείσες αιτήσεις και κυρίως από ήδη εκδοθείσες άδειες παραγωγής των 

περισσότερων περιοχών µε τεχνικοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµο δυναµικό. 

Όσον αφορά τις χορηγηθείσες άδειες παραγωγής, κατά µεγάλη πλειοψηφία (62 από τις 83, 

ποσοστό 75%) αφορούσαν αιολικούς σταθµούς. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, από τις 

χορηγηθείσες άδειες, οι 42 αφορούσαν τις περιοχές Πελοποννήσου και Θράκης, καθώς για 

τις περιοχές αυτές υπήρχαν συσσωρευµένες αιτήσεις σε εκκρεµότητα από το 2001 και το 

2003 αντίστοιχα, λόγω έλλειψης ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ, 

περιορισµών των τοπικών ηλεκτρικών δικτύων, κ.α. Η δε επανέναρξη αξιολόγησης 

εκκρεµών αιτήσεων στις ως άνω περιοχές έλαβε χώρα σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 

ΡΑΕ της 11.04.201230  και αφότου η Αρχή διαχειρίστηκε και επέλυσε πλήθος νοµικών και 

πρακτικών ζητηµάτων, δεδοµένου ότι οι εκκρεµείς αιτήσεις, ως επί το πλείστον, 

υποβλήθηκαν µε διαφορετικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο από το ισχύον, βάσει του 

οποίου έπρεπε να αξιολογηθούν.  

Πέραν των χορηγήσεων αδειών παραγωγής, η ΡΑΕ, ασκώντας τις αρµοδιότητες της για 

µεταβιβάσεις/τροποποιήσεις, βεβαιώσεις µεταβολών και ανακλήσεις αδειών παραγωγής, 

σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο όπως εξειδικεύτηκε µε τον Κανονισµό Αδειών 

Παραγωγής: 

 
1. εξέδωσε 115 αποφάσεις µεταβίβασης / τροποποίησης αδειών παραγωγής 

 
2. ανακάλεσε 69 αποφάσεις  χορήγησης αδειών παραγωγής για έργα συνολικής ισχύος 

981,92MW 
 

                                                 
30 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/major_news/100412_1.csp 
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3. χορήγησε 248 βεβαιώσεις της Γραµµατείας της Αρχής για µεταβολές στοιχείων 
αδειών παραγωγής 

 
4. απέρριψε 80 αιτήµατα για χορήγηση άδειας παραγωγής 

 
5. εξέδωσε 8 αποφάσεις επί αιτήσεων αναθεώρησης αποφάσεων της Αρχής για τη µη 

χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Σε σχέση µε το 2013, διαπιστώνεται σηµαντική αύξηση στην έκδοση αποφάσεων και 

βεβαιώσεων, γεγονός που αποδίδεται και στην ενίσχυση της Γραµµατείας της Αρχής από 

επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

18 του ν. 4203/2013.  

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 2014, έχει ως εξής: 

 

Τεχνολογία Πλήθος Ισχύς (MW) 

Αιολικά 1.114    24.082 

Φωτοβολταϊκά 948 4.359,5 

ΜΥΗΕ 426 971,1 

Γεωθερµία 1            8 

Βιοµάζα 89 476,5 

Ηλιοθερµικά 83 481,7 

Υβριδικά 19 344,6 

ΣΥΝΟΛΟ 2.680 30.724,1 

Πίνακας 6.4 Έργα ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, µε άδεια παραγωγής στις 31/12/2014 

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 ως προς την αδειοδοτηµένη ισχύ των έργων συνεχίζουν να κατέχουν τα αιολικά, ως 

πιο ώριµη και συµφέρουσα τεχνολογία. Τα τελευταία έτη, 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, στις οποίες ωστόσο οι δυνατότητες των υφιστάµενων δικτύων έχουν εξαντληθεί 

από έργα για τα οποία είχαν εκδοθεί σχετικές άδειες παραγωγής κατά την περίοδο 2001- 

2004. Αναλυτικότερα, περίπου 6900MW αιολικών έργων µε άδεια παραγωγής 

(συγκεκριµένα, 710MW υπεράκτιων αιολικών, 5000MW σταθµών που χωροθετούνται σε 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και νησίδες, και 1170MW σταθµών που χωροθετούνται στην 

Εύβοια και σε διασυνδεµένα νησιά µε σύνδεση σε µη κορεσµένο σηµείο του Ηπειρωτικού 

Συστήµατος), περιλαµβάνουν την πόντιση υποβρύχιων καλωδίων και την κατασκευή νέων 

υποσταθµών και ανορθωτικών διατάξεων για τη σύνδεσή τους µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό 
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Σύστηµα. Τα έργα αυτά είναι εντάσεως κεφαλαίου, έχουν αρκετά υψηλό κατασκευαστικό 

κόστος λόγω της πολυπλοκότητάς τους και απαιτούν µεγάλο χρονικό διάστηµα για την 

ωρίµανση και την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, οπότε, δεδοµένης και της παρούσας 

αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας και της δυσχέρειας πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό, η 

υλοποίησή τους δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί  βραχυπρόθεσµα.     

Μετά τις αιολικές εφαρµογές, τα φωτοβολταϊκά υπερσκελίζουν σε πλήθος αδειών 

παραγωγής όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, λόγω των ισχυρών κινήτρων που 

παρασχέθηκαν για την ανάπτυξή τους τα προηγούµενα χρόνια. Ωστόσο, µε δεδοµένη αφ’ 

ενός τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, αφ’ ετέρου τη µείωση των εγγυηµένων τιµών 

πώλησης της ενέργειας από Φ/Β σταθµούς που έλαβε χώρα το διάστηµα 2012-2014, καθώς 

και τα υπόλοιπα µέτρα που έχουν ληφθεί (παύση υποβολής νέων αιτηµάτων για χορήγηση 

άδειας παραγωγής και εξέτασής τους από τη ΡΑΕ, κ.ά.), αλλά και την εξέλιξη της ισχύος 

τους το 2014, δεν αναµένεται σηµαντική περαιτέρω αύξησή τους στο εγγύς µέλλον.  

Τέλος, σχετικά µε τα µικρά υδροηλεκτρικά διαπιστώνεται ότι έχουν εκδοθεί άδειες για τις 

περισσότερες θέσεις µε εκµεταλλεύσιµο υδάτινο δυναµικό ή/και ότι υπάρχουν σηµαντικά 

τεχνικά ζητήµατα (κορεσµένα δίκτυα, µεγάλες αποστάσεις από αυτά, τεχνικές δυσκολίες, 

περιβαλλοντικοί περιορισµοί) που καθιστούν δυσχερή την περαιτέρω αδειοδότηση και 

ανάπτυξη νέων έργων σηµαντικής ισχύος.  

 

6.2.4 Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

6.2.4.1 Γενικά 

Η εφαρµογή του ν. 4254/2014 υπήρξε καταλυτική για τη µείωση του ελλείµµατος του 

Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, από τα €550 εκ. στο τέλος του 

2013 στα 190 εκ.€ στο τέλος Νοεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταγράφονται 

στο «Μηνιαίο ∆ελτίο Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, ∆εκέµβριος 2014» του 

ΛΑΓΗΕ. Η σηµαντική αυτή µείωση οφείλεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στην 

υποχρεωτική παροχή έκπτωσης από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τις διατάξεις 

της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του ν. 4254/2014, η οποία σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ 

αποτιµήθηκε σε €305εκ (βλ. ενότητα 6.2.2, σηµείο 2). Επιπλέον, οι µειώσεις στις 

εγγυηµένες τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συγκρατούν εφεξής τις εκροές του 

Ειδικού Λογαριασµού, δηµιουργώντας προϋποθέσεις βιωσιµότητας εντός της προσεχούς 

διετίας.  

8.  
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Σχήµα 6.7  Εξέλιξη του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ την περίοδο 2012-2014 

 

6.2.4.2 Εξελίξεις σχετικά µε το ΕΤΜΕΑΡ µέσα στο 2014 

Στο τέλος του 2013, µε την υπ’ αριθµ. 663/30.12.2013 Απόφασή της (ΦΕΚ Β΄ 

3365/31.12.2013), η ΡΑΕ είχε διατηρήσει τις χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ µεσοσταθµικά στα 

14,96 €/MWh, όπως δηλαδή είχαν διαµορφωθεί µε προηγούµενη απόφασή της 

(323/09.07.2013, ΦΕΚ Β’ 1784) για το β΄ εξάµηνο του 2013. Για την έκδοση της απόφασης 

αυτής, ελήφθη, µεταξύ άλλων, υπ’ όψη και η σχετική επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, 

στην οποία αναφερόταν ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο νόµου µε ρυθµίσεις για την οριστική 

διευθέτηση του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού και το µηδενισµό του ως το τέλος 

του 2014. Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ αποφάσισε α) τη διατήρηση, µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 

2014, αµετάβλητου του ύψους των µοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ, για όλες τις 

κατηγορίες πελατών, σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 323/2013, και β) την 

αναπροσαρµογή, από την 1η Μαρτίου 2014, του ύψους των µοναδιαίων χρεώσεων µε νέα 

απόφαση της Αρχής, αν ως τότε δεν είχαν νοµοθετικά θεσπιστεί οι ρυθµίσεις για την 

οριστική διευθέτηση του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού. Για λόγους διαφάνειας 

και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων, µε την εν λόγω Απόφαση, η ΡΑΕ δηµοσιοποίησε τις 

εκτιµήσεις της για το αναµενόµενο, από 1η.3.2014, ύψος των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ βάσει 

των δεδοµένων που είχε συλλέξει και των προβλέψεων για την πορεία του ελλείµµατος, σε 

περίπτωση που δεν λαµβάνονταν τελικά τα εξαγγελθέντα από το ΥΠΕΚΑ µέτρα. 

Συγκεκριµένα, στην απόφαση της ΡΑΕ αναφερόταν « .. Για τον ακριβή προσδιορισµό του 

ύψους της αναπροσαρµογής θα ληφθούν υπ’ όψη, µεταξύ άλλων, ιδίως τα ακόλουθα: α) τα 
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τρέχοντα επίπεδα του ελλείµµατος (560,51 εκ. € στο τέλος του 2013), τα οποία οδηγούν στις 

ακόλουθες µοναδιαίες χρεώσεις  και β) η περαιτέρω εξέλιξη του σωρευτικού ελλείµµατος του 

Ειδικού Λογαριασµού εντός του πρώτου διµήνου του 2014.  … 

Κατηγορία Πελατών ΕΤΜΕΑΡ (€/MWh) 

Υψηλής τάσης (ΥΤ) 3,30 

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 17,89 

Λοιπές χρήσεις ΜΤ 17,89 

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 18,81 

Οικιακής χρήσης ΧΤ 38,61 

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 45,33 

…» 

Στη συνέχεια, προς εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεών της, η ΡΑΕ, διαβλέποντας  

σηµαντική καθυστέρηση στη θεσµοθέτηση, από το ΥΠΕΚΑ των µέτρων εξυγίανσης του 

Ειδικού Λογαριασµού, εξέδωσε στις 26.02.2014 την υπ’ αριθµ. 86/26.02.2014 Απόφασή 

της, µε την οποία προσδιόρισε νέες αυξηµένες µοναδιαίες τιµές ΕΤΜΕΑΡ για εφαρµογή 

από την 1η Απριλίου 2014 (βλ. Πίνακα 6.5).  

 

Κατηγορία Πελατών 
Μοναδιαία χρέωση 

(€/MWh) 

Υψηλή Τάση 3,77 

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 17,46 

Λοιπές χρήσεις ΜΤ 20,55 

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 18,36 

Οικιακής χρήσης ΧΤ 44,42 

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 52,16 

Μεσοσταθµική τιµή 33,68 

Πίνακας 6.5 Μοναδιαίες τιµές ΕΤΜΕΑΡ σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 86/2014 για εφαρµογή από την 

1
η
.4.2014 

Για την έκδοση της εν λόγω Απόφασής της, η ΡΑΕ, στάθµισε τις συνέπειες που απορρέουν 

αφ’ ενός από την εκ του νόµου υποχρέωσή της για την έκδοση απόφασης αναπροσαρµογής 

του ΕΤΜΕΑΡ µε στόχο το µηδενισµό του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού στο τέλος 

του 2014, αφ’ ετέρου τις συνέπειες από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης, για µικρό 

χρονικό διάστηµα. Κατά τη στάθµιση δε αυτή, η ΡΑΕ έλαβε υπ’ όψη της τις θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις που κάθε µία εκ των ως άνω επιλογών επάγεται για την εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τους τελικούς καταναλωτές και για την 
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εθνική οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα, στο σκεπτικό της Απόφασης 86/2014 αναφέρεται ότι: 

«... κρίνεται εύλογο και αναγκαίο, η κάλυψη του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού να 

επιτευχθεί χωρίς σηµαντική περαιτέρω επιβάρυνση των, ήδη επιβαρηµένων µε υψηλότατες 

χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, καταναλωτών, σύµφωνα µε την κατηγορηµατική …. δέσµευση του 

αρµόδιου Υφυπουργού ΠΕΚΑ…..και µέσω της εφαρµογής των µέτρων που αναµένεται να 

εξαγγείλει άµεσα το ΥΠΕΚΑ. Στο βαθµό, λοιπόν, που διαφαίνεται δυνατότητα επίλυσης του 

προβλήµατος, χωρίς την εφαρµογή άλλων δυσµενών µέτρων (αυξήσεων) για τον καταναλωτή, 

η διοίκηση οφείλει να ενεργήσει κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα συµφέροντα των 

καταναλωτών, αναµένοντας την έκβαση των ανωτέρω κρίσιµων ενεργειών εκ µέρους του 

Υπουργείου. Ωστόσο, σταθµίζοντας και τις αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην εθνική οικονοµία από ενδεχόµενη περαιτέρω 

καθυστέρηση του ΥΠΕΚΑ στη λήψη των µέτρων αυτών, η Αρχή εκτιµά ότι η αναµονή αυτή 

δεν µπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Μαρτίου 2104.» 

Για τον υπολογισµό των ως άνω επιµέρους µοναδιαίων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ελήφθη υπ’ 

όψη και η υπ΄ αριθµ. 85/26.02.2014 Απόφαση ΡΑΕ, µε την οποία αναπροσαρµόστηκε το 

όριο ετήσιας επιβάρυνσης ΕΤΜΕΑΡ ανά θέση κατανάλωσης των πελατών ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε 991.000 €, λαµβάνοντας υπ’ όψη την εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή το 2013. 

Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4123/05.03.2014 Απόφαση του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 

Β΄719/21.03.2014), κατόπιν της Γνωµοδότησης υπ΄ αριθµ. 02/14.02.2014 της ΡΑΕ, 

τροποποιήθηκε η µεθοδολογία επιµερισµού του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία πελατών, η 

οποία είχε καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Υ.Α., 

ως προς την αντιµετώπιση πελατών Μέσης Τάσης (ΜΤ) µε ετήσια κατανάλωση µεγαλύτερη 

από 13GWh, έτσι ώστε να ισχύουν και για αυτούς οι ίδιες µοναδιαίες χρεώσεις της 

κατηγορίας πελατών Υψηλής Τάσης (ΥΤ), αναπροσαρµοσµένες µε το συντελεστή 

απωλειών της ΜΤ. Στην ως άνω Γνωµοδότησή της, η ΡΑΕ έκρινε εύλογο, για λόγους ίσης 

µεταχείρισης, και προκειµένου να µην υπάρχουν ασύµµετρες ρυθµίσεις για πελάτες ίδιων 

χαρακτηριστικών, να τροποποιηθεί η σχετική µεθοδολογία επιµερισµού του ΕΤΜΕΑΡ, 

κατά τρόπο ώστε η χρέωση των πελατών Μέσης Τάσης µε ετήσια κατανάλωση ανά παροχή 

µεγαλύτερη από 13 GWh να είναι αντίστοιχη µε τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ των πελατών Υψηλής 

Τάσης, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές απώλειες στο δίκτυο ΜΤ. Η Αρχή εκτίµησε ότι 

στο πλαίσιο αυτό, η επίπτωση στους λοιπούς καταναλωτές, από την αντιµετώπιση των 

µεγάλων βιοµηχανικών πελατών ΜΤ κατ’αναλογία µε τους πελάτες ΥΤ, είναι αµελητέα.  

Αναλυτικότερα, το σκεπτικό στην ως άνω Γνωµοδότηση της ΡΑΕ βασίστηκε στο ν. 

4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287/31-12-2013), µε τις διατάξεις του οποίου εξισώθηκε από 

01.10.2013 η µοναδιαία χρέωση του οφειλόµενου ανταλλάγµατος ΥΚΩ, ειδικά για 

καταναλωτές βιοµηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης µε ετήσια συνολική κατανάλωση ανά 

παροχή µεγαλύτερη των 13 GWh, µε αυτή των καταναλωτών Υψηλής Τάσης. Σύµφωνα µε 
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τη βούληση του νοµοθέτη, όπως εκφράστηκε στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω 

ρύθµισης για τις ΥΚΩ «…στην κατηγορία των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύµατος Μέσης 

Τάσης µε ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή µεγαλύτερη των 13 GWh, ανήκουν 

µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες το αντίστοιχο 

κόστος αντανακλά σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής τους και, 

εποµένως, είναι κρίσιµο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Ταυτόχρονα, τα 

καταναλωτικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών αυτών είναι αντίστοιχα µε τα 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών Υψηλής Τάσης, στους οποίους επίσης συγκαταλέγονται 

µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, ενώ η µόνη σηµαντική διαφορά µεταξύ τους αφορά το σηµείο 

σύνδεσής τους µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εξαρτάται κυρίως από τεχνικές 

παραµέτρους και είναι συχνά προϊόν τύχης ως προς τη θέση εγκατάστασης κάθε 

βιοµηχανίας…». 

Άµεσα µε την ψήφιση του ν. 4254/2014, και ενώ η ως άνω Απόφαση 86/2014 της Αρχής µε 

την εφαρµογή της οποίας από 1/4/2014 οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ θα αυξάνονταν 

µεσοσταθµικά κατά 125%, από 14,96 €/ΜWh σε 33,68 €/MWh, δεν είχε τεθεί ακόµα σε 

ισχύ, η ΡΑΕ, την 31η Μαρτίου 2014, εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 175/2014 (ΦΕΚ Β΄ 

816/02.04.2014) Απόφαση, µε την οποία επανακαθόρισε τις, από 01.04.2014, µοναδιαίες 

χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, ώστε η µεσοσταθµική χρέωση να ανέρχεται σε 19,73 €/MWh (βλ. 

Πίνακα 6.6). Για την έκδοση της εν λόγω Απόφασης, η ΡΑΕ έλαβε υπ’ όψη της τις 

διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4123/05.03.2014 Υπουργικής Απόφασης, τα 

τρέχοντα δεδοµένα για την πορεία του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού από το 

ΛΑΓΗΕ, καθώς και τις εκτιµήσεις του αρµόδιου Υπουργείου για την αποκλιµάκωση του 

ελλείµµατος αυτού από την εφαρµογή των µέτρων που θεσπίστηκαν µε τον ως άνω νόµο, 

σύµφωνα µε τις οποίες «το καθαρό όφελος από εφαρµογή του νόµου µέχρι το τέλος του 2014 

υπολογίζεται σε ... 555εκ.€» .   

9.  

Κατηγορία Πελατών 
Μοναδιαία χρέωση 

(€/MWh) 

Υψηλή Τάση 2,23 

ΜΤ µε κατανάλωση >13GWh 2,31 

ΜΤ µε κατανάλωση <13GWh 12,77 

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 10,83 

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 11,39 

Οικιακής χρήσης ΧΤ 26,30 

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 30,89 

Μεσοσταθµική τιµή 19,73 

Πίνακας 6.6  Μοναδιαίες τιµές ΕΤΜΕΑΡ σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 175/2014, µε εφαρµογή από την 

1
η
.4.2014 
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Σύµφωνα µε το ν. 4001/2011 όπως ισχύει, οι µοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που 

προσδιορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ τον 12ο µήνα εκάστου έτους προκειµένου να 

εφαρµοσθούν το επόµενο ηµερολογιακό έτος, αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 

6ο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους για εφαρµογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η 

∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση την εξέλιξη των εσόδων και 

εξόδων του Ειδικού ∆ιαχειριστικού Λογαριασµού εντός του έτους.  

Τον Ιούνιο του 2014, η ΡΑΕ εφαρµόζοντας τις ως άνω διατάξεις, αξιολόγησε τα δεδοµένα 

και στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της, προκειµένου να εξετάσει αν απαιτείτο η 

αναθεώρηση της απόφασής της για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το β΄ εξάµηνο του 2014. Τα 

δεδοµένα και στοιχεία αυτά αφορούσαν υπολογισµούς και εκτιµήσεις των ΛΑΓΗΕ και 

ΥΠΕΚΑ τόσο για τις έως τότε απολογιστικές, όσο και για τις προϋπολογιστικές επιπτώσεις 

της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4254/2014. Με βάση τα στοιχεία και τις προβλέψεις 

του πλέον πρόσφατου Μηνιαίου ∆ελτίου Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Μάιος 

2014) του ΛΑΓΗΕ, το υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασµού για το τέλος του 2014 είχε 

εκτιµηθεί ελλειµµατικό κατά 132,74 εκ. €. Η ΡΑΕ, διαπίστωσε ότι ειδικά η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων από την εφαρµογή του ν. 4254/2014 δεν αναµενόταν να ολοκληρωθεί νωρίτερα 

από τα τέλη Σεπτεµβρίου 2014, διαρκούσης δε της ανωτέρω εξελικτικής διαδικασίας, η 

Αρχή εκτίµησε ότι οιαδήποτε αξιολόγηση των οικονοµικών µεγεθών, τη δεδοµένη στιγµή,  

θα µπορούσε να καταδειχθεί άκαιρη και επισφαλής. Επίσης, κρίσιµος παράγοντας για την 

απόφαση της ΡΑΕ ήταν το γεγονός ότι, από τα στοιχεία του µηνιαίου δελτίου προέκυπτε ότι 

µε διατήρηση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στα τρέχοντα επίπεδα, δηλαδή χωρίς 

αναπροσαρµογή, το υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασµού έτεινε αποσβενόµενο, ενώ 

προβλεπόταν να αποκτήσει θετικό πρόσηµο από το Μάιο του 2015, µε εκτιµώµενο 

σωρευτικό πλεόνασµα 97 εκ. € στο τέλος του 2015.  

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, η Αρχή έκρινε ότι η άµεση αναπροσαρµογή των χρεώσεων 

ΕΤΜΕΑΡ µε αύξηση αυτών από 01.07.2014 µεσοσταθµικά κατά περίπου 24% προκειµένου 

να µηδενιστεί το έλλειµµα στο τέλος του 2014, σε συνέχεια και της αύξησης κατά 32% 

(µεσοσταθµικά) που είχε εφαρµοστεί µε την Απόφαση 175 προ τριών µόλις µηνών, θα 

απέφερε σηµαντική και οικονοµική επιβάρυνση σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές, η 

αύξηση δε αυτή, εφόσον συντελείτο, µε βάση τα ίδια δεδοµένα εξέλιξης του Ειδικού 

Λογαριασµού, θα έπρεπε στο τέλος του έτους να ακολουθηθεί από απόφαση για µείωση 

των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ κατά 36% από 01η.01.2015. 

Στο βαθµό, λοιπόν, που διαπιστώνονταν προϋποθέσεις εξυγίανσης και βιωσιµότητας του 

Ειδικού Λογαριασµού χωρίς τις ανωτέρω εντονότατες διακυµάνσεις των χρεώσεων και, 

τελικά, χωρίς την εφαρµογή άλλων δυσµενών µέτρων για τους καταναλωτές, η ΡΑΕ, 

αρµόδια για τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας, αλλά και 

αρµόδια για την προστασία των καταναλωτών και για την καταπολέµηση της ενεργειακής 

πενίας, θεώρησε σκόπιµο να µην «…πλειοδοτήσει, δια της λήψης µέτρων και της αύξησης 

των τιµών των ενεργειακών αγαθών που πλήττουν υπέρµετρα τον καταναλωτή αλλά να  
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παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασµού 

προχωρώντας σε τυχόν αναθεώρηση όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί». 

Ως εκ τούτου, στις 26.06.2014, η ΡΑΕ, εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθµ. 355/2014 (ΦΕΚ 

Β΄1776/30.06.2014) για την: α) διατήρηση αµεταβλήτου του ύψους των µοναδιαίων 

χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για όλες τις κατηγορίες πελατών, β) παρακολούθηση της πορείας 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την εφαρµογή των µέτρων του ν. 4254/2014 και την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή τους, και γ) λήψη νεότερης απόφασης, 

µέσα στο β΄ εξάµηνο του 2014, εφόσον απαιτηθεί, και σε περίπτωση που δεν έχουν 

αποδώσει επαρκώς οι ρυθµίσεις για την οριστική διευθέτηση της υποχρέωσης ισοσκελισµού 

του Ειδικού Λογαριασµού. 

Το ∆εκέµβριο του 2014, η ΡΑΕ, από την επισκόπηση των στοιχείων του πιο πρόσφατου 

Μηνιαίου ∆ελτίου Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέµβριος 2014), το οποίο 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ στις 09.12.2014, διαπίστωσε ότι ο Ειδικός 

Λογαριασµός στο τέλος του Οκτωβρίου 2014 ήταν ελλειµµατικός κατά 219,60 εκ.€ και στο 

τέλος ∆εκεµβρίου εκτιµάτο επίσης ελλειµµατικός κατά 177,79 εκ.€ , δηλαδή µε διευρυµένο 

κατά 45,05 εκ. € έλλειµµα σε σχέση µε την πρόβλεψη του αντίστοιχου δελτίου του Μαΐου 

που είχε ληφθεί υπ’ όψη για την έκδοση της Απόφασης 355/2014. Επίσης, ενώ µε βάση τα 

στοιχεία του δελτίου του Μαΐου, το υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασµού αναµενόταν να 

αποκτήσει θετικό πρόσηµο το Μάιο του 2015 και να έχει πλεόνασµα 97 εκ. € στο τέλος του 

2015, το τελευταίο δελτίο προέβλεπε πλεόνασµα 27,24 εκ.€ για πρώτη φορά στο τέλος 

∆εκεµβρίου 2015. Επιπλέον, καθώς το δελτίο αυτό αναρτήθηκε στις 9/12/2014 δεν έλαβε 

υπ’ όψη τις επιπτώσεις στις εισροές του Ειδικού Λογαριασµού για το 2015 από την 

εφαρµογή του µέτρου αντιστάθµισης του έµµεσου κόστους εκποµπών σε επιχειρήσεις 

τοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (carbon leakage)31, 

σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906 (ΦΕΚ Β΄3304/ 09.12.2014) και 

ΑΠΕΗΛ/οικ. 21230 (ΦΕΚ Β΄3299/ 09.12.2014) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες 

εκδόθηκαν οµοίως στις 9/12/2014. Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’αριθµ. C(2014) 4486/ 30.06.2014 µε θέµα 

«Κρατική ενίσχυση S.A. 38630 (2014/N) – Ελλάδα – Εθνικό Σύστηµα αντιστάθµισης του 

έµµεσου κόστους του ΣΕ∆Ε της ΕΕ», ο ετήσιος προϋπολογισµός της σχετικής δαπάνης 

εξαρτάται από την τιµή του CO2 και εκτιµάται ότι θα κυµαίνεται µεταξύ 14 εκ. € και 20 εκ. 

€ (µε τιµή CO2 5 €/τόνο και 7,5 €/τόνο, αντίστοιχα). Σύµφωνα δε µε την προβλεπόµενη 

διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, η παρακράτηση από το ΛΑΓΗΕ των σχετικών 

εσόδων και για την περίοδο 2013-2014 και η συνακόλουθη µείωση των εισροών του 

Ειδικού Λογαριασµού θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 2015. Σε περίπτωση δε που οι 

χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ διατηρούνταν αµετάβλητες στη δεδοµένη χρονική συγκυρία, τα ως άνω 

                                                 
31 Το ζήτηµα της διαρροής άνθρακα σχετίζεται µε τον κίνδυνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς  
που υφίστανται ισχυρό διεθνή ανταγωνισµό να µετεγκατασταθούν από χώρα της ΕΕ σε τρίτη χώρα, όπου 
ισχύουν λιγότερο αυστηροί περιορισµοί ως προς τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. 
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ποσά θα έπρεπε να επιµερισθούν, κατά την αναθεώρηση του Ιουνίου 2015, σε µικρότερη 

κατανάλωση (αυτή του β’ εξαµήνου του 2015) γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 

σηµαντική αύξηση των χρεώσεων. 

Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ έκρινε αναγκαία την αύξηση µεσοσταθµικά κατά 2,9% των χρεώσεων 

ΕΤΜΕΑΡ, ώστε ο Ειδικός Λογαριασµός να είναι οριακά ισοσκελισµένος κατά το τέλος του 

2015 και µε την υπ’ αριθµ. 772/30.12.2014 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3694/31.12.2014), 

επανακαθόρισε τις µοναδιαίες τιµές του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2015 

(βλ. Πίνακα 6.7). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για έναν µέσο οικιακό καταναλωτή 

(τετραµελής οικογένεια) µε ετήσια κατανάλωση 4000 kWh και εκτιµώµενη ετήσια δαπάνη 

περίπου 750 € (άθροισµα του µετά ΦΠΑ αντιτίµου για την προµήθεια ρεύµατος και τις 

ρυθµιζόµενες χρεώσεις, µη συµπεριλαµβανόµενων δηµοτικών τελών και τελών 

ραδιοφωνίας τηλεόρασης), η συνολική ετήσια επιβάρυνση από την ως άνω αύξηση είναι 

περίπου 5,25 € (δηλαδή της τάξης του 0,7%). 

 

Κατηγορία Πελατών 
Μοναδιαία χρέωση 

(€/MWh) 

ΥΤ 2,94 

ΜΤ µε κατανάλωση >13GWh 3,04 

ΜΤ µε κατανάλωση <13GWh 12,30 

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 12,30 

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 12,94 

Οικιακής χρήσης ΧΤ 27,46 

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 31,30 

Μεσοσταθµική τιµή 20,31 

Πίνακας 6.7  Μοναδιαίες τιµές ΕΤΜΕΑΡ σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 772/2014 
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6.3 Κυριότερες Ρυθµιστικές Αποφάσεις και Πρωτοβουλίες της ΡΑΕ  

6.3.1 Αποφάσεις / Γνωµοδοτήσεις PAE 

6.3.1.1 Επανέναρξη αξιολόγησης αιτήσεων φωτοβολταϊκών σταθµών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 6.2, µε την ψήφιση του νόµου 4254/2014, 

επανεκκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης Φ/Β σταθµών, η οποία µέχρι τότε τελούσε σε 

αναστολή, υπό νέο καθεστώς σηµαντικά µειωµένων τιµών αποζηµίωσης της παραγόµενης 

ενέργειας και µε πρόβλεψη ανώτατου ορίου ισχύος Φ/Β σταθµών (200MW/έτος από 

1.1.2014 έως και το έτος 2020) που µπορούν να λάβουν την προβλεπόµενη εκ του νόµου 

εγγυηµένη τιµή, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

Και ενώ στο συγκεκριµένο νόµο περιελήφθη διάταξη για την αντιµετώπιση αιτήσεων για 

προσφορά σύνδεσης που είχαν υποβληθεί στο ∆Ε∆∆ΗΕ και τέθηκαν σε εκκρεµότητα λόγω 

της αναστολής, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχα ο τρόπος αντιµετώπισης των εκκρεµών 

αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ.  

Εξ αυτού του λόγου, η Αρχή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και µε γνώµονα τη 

διαφάνεια και την ίση µεταχείριση, έκρινε σκόπιµο, λόγω της παρόδου µεγάλου χρονικού 

διαστήµατος από την αρχική υποβολή των αιτήσεων που τέθηκαν σε εκκρεµότητα, να θέσει 

ως προϋπόθεση για την επανέναρξη αξιολόγησης, την επανεπιβεβαίωση του ενδιαφέροντος 

των αιτούντων, αλλά και την επικαιροποίηση των αιτήσεών τους όσον αφορά τον τρόπο 

χρηµατοδότησης των έργων και την επάρκεια των κεφαλαίων τους. Υπό αυτό το πρίσµα, η 

ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθµ. 288/2014 (ΦΕΚ Β΄1544/11.06.2014), µε την οποία 

καλούσε όσους είχαν ήδη υποβάλει αίτηση που είχε καταληφθεί από τις διατάξεις 

αναστολής και εξακολουθούσαν να διατηρούν το ενδιαφέρον τους, αφ’ ενός να το 

επαναβεβαιώσουν, αφ’ ετέρου να  επικαιροποιήσουν τα οικονοµικά στοιχεία των αιτήσεών 

τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 1 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής 

(ΦΕΚ Β΄2373/2011), έως τη 12η Σεπτεµβρίου 2014. Στη σχετική ανακοίνωση στην 

ιστοσελίδα της ΡΑΕ32 επισηµάνθηκε ότι η αξιολόγηση αιτηµάτων για τα οποία θα λάβει 

χώρα επικαιροποίησή τους εντός της άνω αποκλειστικής προθεσµίας θα γίνει βάσει της 

ηµεροµηνίας κατάθεσης των αρχικών αιτηµάτων, ενώ αιτήµατα που δεν θα ανταποκριθούν 

εµπρόθεσµα θα θεωρηθούν σιωπηρώς απορριφθέντα.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΡΑΕ, στις 08.10.201433, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της 

κατάλογο µε τα αιτήµατα που επικαιροποιήθηκαν. Σε σύνολο διακοσίων εβδοµήντα (270) 

                                                 
32 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2014/major/02062014.csp  
33 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2014/major/08102014.csp  
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εκκρεµών αιτήσεων, εξήντα έξι (66) αιτούντες ανταποκρίθηκαν, αποστέλλοντας 

ταυτόχρονα επιστολή ενδιαφέροντος και οικονοµικά στοιχεία. 

Επίσης, για την αξιολόγηση του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

οικονοµικής βιωσιµότητας των Φ/Β σταθµών (εκκρεµή και ενδεχόµενα νέα αιτήµατα), 

βάσει του νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν µε την έκδοση του ν. 4254/2014, η ΡΑΕ 

διαπίστωσε ότι: 

� η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι πλέον µια ώριµη τεχνολογία µε ικανοποιητικές 

ενεργειακές αποδόσεις των συστηµάτων αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια 

δεδοµένων των υψηλών επιπέδων ηλιοφάνειας, οι αποδόσεις δε αυτές είναι 

προβλέψιµες µε ικανοποιητική βεβαιότητα  

� ο νοµοθέτης περιόρισε δραστικά τις αποδόσεις των Φ/Β σταθµών και όρισε τη µέγιστη 

ανεκτή επιβάρυνση, µέσω του ΕΤΜΕΑΡ, για τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας 

από την ένταξη νέων Φ/Β µε τον καθορισµό: 

α) ετήσιου ορίου ισχύος 200 ΜW που δικαιούνται αποζηµίωσης βάσει εγγυηµένων 

τιµών (feed-in tariffs) έως το 2020,  

β) αποζηµίωσης των σταθµών µε υπερβάλλουσα του ως άνω ορίου ισχύ βάσει 

τιµών ΗΕΠ και εκκαθάρισης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και  

γ) αποζηµίωσης των νέων Φ/Β σταθµών που συνδέονται από το 2015 και µετά, και 

εφόσον η συνολική ισχύς τους δεν υπερβαίνει το ετήσιο όριο των 200MW, σε 

επίπεδα της τάξης του 110-120% της Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ)34,  

� η µελλοντική διακύµανση της ΟΤΣ εξαρτάται από πολλαπλούς και πολύπλοκους να 

προβλεφθούν παράγοντες, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία πρόβλεψης 

του κρίσιµου χρόνου ολοκλήρωσης της αδειοδότησης, κατασκευής και 

ηλεκτροδότησης των Φ/Β σταθµών, συνεπάγεται µεγάλη αβεβαιότητα στην κατάρτιση 

του επιχειρηµατικού σχεδίου νέων σταθµών, ως προς το σκέλος των εσόδων,  ανάλογα 

µε το προβλεπόµενο έτος ένταξής τους. 

� υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις σχετικά µε την αδειοδότηση των Φ/Β έργων, τόσο ως 

προς αυτή καθ’ εαυτή την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, όσο και ως προς το χρόνο 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών χρηµατοδότησης, κατασκευής και ηλεκτροδότησής 

τους. 

Υπό το πρίσµα των ως άνω, και λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψη τις διατάξεις του ν. 

3908/2011, µε τις οποίες καταργείται η κεφαλαιουχική επιδότηση Φ/Β σταθµών, η ΡΑΕ 

                                                 
34 Οριακή Τιµή Συστήµατος, όπου ΟΤΣ λαµβάνεται η µέση ΟΤΣ του προηγούµενου έτους από αυτό κατά το 
οποίο ηλεκτρίζεται κάθε σταθµός µε ισχύ άνω των 100kW. Για σταθµούς µε ισχύ µεγαλύτερη των 100kW η 
αποζηµίωση ορίζεται σε 1,1*ΟΤΣ, και για σταθµούς ισχύος µικρότερης από 100kW η αποζηµίωση ορίζεται 
σε 1,2*OΤΣ. 
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κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εξέταση της οικονοµικής αποδοτικότητας Φ/Β έργων 

καθίσταται οικονοµικά επισφαλής. Ωστόσο, ερµήνευσε ως σαφή βούληση της Πολιτείας τη 

µετακύλιση στους επενδυτές του ρίσκου από την απόφαση ωρίµανσης και εν τέλει 

χρηµατοδότησης και υλοποίησης νέων Φ/Β έργων. 

Ως εκ τούτου, η Αρχή θεωρεί ότι το όριο των 200MW που µπορούν να λάβουν εγγυηµένη 

τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας δεν περιορίζει τη διαδικασία χορήγησης άδειας 

παραγωγής και, συνεπώς, µπορούν να χορηγούνται άδειες παραγωγής στο σύνολο των 

αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια του νόµου. Ειδικότερα δε για την αξιολόγηση του 

κριτηρίου της οικονοµικής βιωσιµότητας των Φ/Β, η Αρχή ερµηνεύοντας τη βούληση του 

νοµοθέτη θεωρεί ότι υφίστανται a priori οι προϋποθέσεις πλήρωσής του. 

 

6.3.1.2 Συµµετοχή της ΡΑΕ στη διαδικασία καθιέρωσης ειδικού πλαισίου αυτοπαραγωγών 

µε ΑΠΕ µε συµψηφισµό ενέργειας (net metering) 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, προβλέπεται η 

κατάρτιση ειδικού προγράµµατος αυτοπαραγωγών από ΑΠΕ µε συµψηφισµό ενέργειας (net 

metering). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε την 

οποία θα ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής (ειδικό πλαίσιο net 

metering), καθώς και σχέδιο της σχετικής σύµβασης συµψηφισµού.  

Προκειµένου να εκδοθεί η εν λόγω Υ.Α., µε την υπ’ αρ. 

ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 απόφαση του Γ.Γ. Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, 

συγκροτήθηκε «Οµάδα Εργασίας για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτοµερειών για την 

κατάρτιση των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ», 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως αυτό προστέθηκε µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.4203/2013. Στα µέλη της εν λόγω Οµάδας Εργασίας 

περιλαµβανόταν και εκπρόσωπος της ΡΑΕ. 

Γνώµονας κατά την κατάθεση των προτάσεων της ΡΑΕ στις εργασίες της Οµάδας, 

προκειµένου να διαµορφωθούν οι βασικές επιλογές για την εφαρµογή του προγράµµατος 

net metering, αποτέλεσε η βασική αρχή ότι θα πρέπει µεν να δοθεί επαρκές κίνητρο για την 

ανάπτυξη συστηµάτων αυτοπαραγωγής net metering, χωρίς όµως να προκαλείται 

σηµαντική πρόσθετη επιβάρυνση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των 

ρυθµιζόµενων χρεώσεων. 

Ανάµεσα στις προτάσεις της ΡΑΕ συγκαταλέγονται τα εξής: 

• η επέκταση του χρονικού διαστήµατος συµψηφισµού σε ετήσια βάση αντί για τον 

κύκλο καταµέτρησης, 

• η επιβάρυνση του αυτοπαραγωγού µε τέλη Συστήµατος και ∆ικτύου µόνο για την 

ενέργεια που πραγµατικά απορροφά (και µετράται) ως καταναλωτής,  
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• η µη επιβάρυνση µε ΕΤΜΕΑΡ για τη συµψηφιζόµενη ενέργεια, αλλά επιβάρυνση µε 

ΥΚΩ στη συνολική του πραγµατική κατανάλωση,  

• η απαλλαγή του αυτοπαραγωγού από τις λοιπές χρεώσεις για τη συµψηφιζόµενη 

ενέργεια 

• η αρχική εφαρµογή στους οικιακούς και εµπορικούς καταναλωτές µε όριο ισχύος 

ένα ποσοστό της συµφωνηµένης ισχύος τους ως καταναλωτές 

• η εγκατάσταση µετρητών για τη µέτρηση των µεγεθών που απαιτούνται για τις 

ανωτέρω χρεώσεις (πρακτικά, εγκατάσταση νέου µετρητή για τη µονάδα 

παραγωγής), µε συµπίεση, κατά το δυνατόν, του κόστους εγκατάστασής τους από το 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου   

• η περαιτέρω εξέταση για τιµολόγηση (αµοιβή) του τυχόν πλεονάσµατος παραγωγής 

ενέργειας που παρέχεται στο δίκτυο. Στην περίπτωση µη αµοιβής του 

αυτοπαραγωγού, να υπάρχει χρέωση του προµηθευτή υπέρ του Ειδικού 

Λογαριασµού ΑΠΕ 

• η εξέταση της παροχής δυνατότητας εγκατάστασης µονάδας και από ενοικιαστές, 

π.χ. σε εµπορικές συνδέσεις 

• η θέσπιση ορίων συνολικής εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ και η προσµέτρηση της 

ισχύος στα αντίστοιχα όρια κορεσµού των δικτύων 

• η παροχή δυνατότητας µετάβασης στο πρόγραµµα net metering υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα  στεγών.  

Τον Απρίλιο του 2014, ολοκληρώθηκε το πόρισµα της ως άνω Οµάδας Εργασίας, µε βάση 

το οποίο ακολούθησε η κατάρτιση της σχετικής εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

προς τη ΡΑΕ, ώστε η τελευταία να γνωµοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και να εκδοθεί 

η προβλεπόµενη ΥΑ για τη θέσπιση του ειδικού προγράµµατος net metering. 

Η εισήγηση του ∆ιαχειριστή (Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης και της Σύµβασης 

Συµψηφισµού) υπεβλήθη στη ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2014, και ετέθη αµέσως (30.7.2014) από 

την Αρχή σε δηµόσια διαβούλευση, προκειµένου να εκφραστούν οι απόψεις των 

ενδιαφεροµένων και να ληφθούν υπόψη στη γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 

Εν τω µεταξύ, µε τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (ν. 

4296/2014, ΦΕΚ Α' 214/02.10.2014), προβλέφθηκε νοµοθετικά ως άνω όριο σε 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ που εντάσσονται στο ειδικό αυτό πρόγραµµα συµψηφισµού ενέργειας, 

η ισχύς των 500 kW, ενώ δόθηκαν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα σε εγκαταστάσεις που 

εγκαθίστανται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς µε κοινωφελείς σκοπούς ή εν γένει 

σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος.  
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Στη δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ συµµετείχε σηµαντικός αριθµός φορέων, εταιρειών ή 

και µεµονωµένων ενδιαφερόµενων (39 συνολικά συµµετοχές), µε σχόλια, παρατηρήσεις και 

προτάσεις, τα οποία και έλαβε υπόψη της η ΡΑΕ, κατά την έκδοση της σχετικής 

γνωµοδότησής της προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Γνωµοδότηση 6/2014).  

Με την παραπάνω Γνωµοδότηση, η Αρχή κοινοποίησε στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχέδιο της εν 

λόγω προτεινόµενης Υ.Α. και της Πρότυπης Σύµβασης Συµψηφισµού, µε τις τροποποιήσεις 

και τις προσθήκες που εισηγείται η ΡΑΕ. Ανάµεσα στις προτάσεις της ΡΑΕ 

συγκαταλέγονται: 

• η αύξηση του γενικού ορίου ισχύος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων που 

εντάσσονται στο ανωτέρω Ειδικό Πρόγραµµα Συµψηφισµού, σε 20 kW και σε κάθε 

περίπτωση µέχρι το 50% της συµφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης, µε ανώτατο 

προβλεπόµενο όριο ανά εγκατάσταση τα 500 kW, ενώ για τα φ/β συστήµατα που 

εγκαθίστανται στα Μ∆Ν το γενικό όριο ισχύος διαµορφώνεται σε 20 kW για την 

Κρήτη και σε 10 kW για τα λοιπά νησιά, µε τα αντίστοιχα άνω όρια της 

συµφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης να περιορίζονται σε 50 kW και 20 kW 

αντίστοιχα.   

• η εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων και σε άλλες θέσεις, πέραν κτηρίου και εδάφους, 

όπως π.χ. σε στέγαστρα ή πέργκολες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείµενη 

πολεοδοµική νοµοθεσία. 

• η δυνατότητα ένταξης στο Ειδικό Πρόγραµµα Συµψηφισµού και άλλων νόµιµων 

χρηστών του ακινήτου, πλην του κυρίου αυτού, στο οποίο εγκαθίσταται το φ/β 

σύστηµα (π.χ. µισθωτές), µε την πρόταση οι µεταξύ του µισθωτή και του κυρίου του 

ακινήτου σχέσεις να ρυθµίζονται µε ιδιωτικό συµφωνητικό, ενώ προτάθηκε ότι, 

τόσο στην Υ.Α., όσο και στη Σύµβαση Συµψηφισµού, θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τη δυνατότητα µεταβίβασης/εκχώρησης της 

εν λόγω Σύµβασης. 

• η δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων του ενός (1) συστηµάτων σε 

κοινόχρηστους χώρους, σε περιπτώσεις πολλών συνιδιοκτητών, µε την προϋπόθεση 

ότι το κάθε φ/β σύστηµα θα αντιστοιχεί σε διαφορετική µετρητική διάταξη, 

• η µη µεταβολή των ρυθµιζόµενων χρεώσεων των αυτοπαραγωγών µε ενεργειακό 

συµψηφισµό, καθώς δεν συντρέχει λόγος αλλαγής της βασικής πρότασης που 

περιλαµβάνεται στο σχέδιο Υ.Α. 

Το ∆εκέµβριο του 2014, εξεδόθη η εν λόγω Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3583/31.12.2014), η οποία 

υιοθέτησε σε πολύ µεγάλο βαθµό τη γνώµη της ΡΑΕ. Παράλληλα, τροποποιήθηκε η 

σχετική νοµοθεσία (άρθρο 53 ν. 4315/2014, ΦΕΚ Α’ 269/4.12.2014) αναφορικά µε την 

καταβολή ΕΤΜΕΑΡ από αυτοπαραγωγούς µε ΑΠΕ που εντάσσονται στο πρόγραµµα net 

metering, µε την οποία απαλλάσσονται από το τέλος αυτό για την ενέργεια που 

καταναλώνουν και προέρχεται απ’ ευθείας από τη µονάδα ΑΠΕ που έχουν εγκαταστήσει 
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στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος (χρεώνονται δηλαδή µε το τέλος αποκλειστικά για 

την ενέργεια που πραγµατικά απορροφούν από το ηλεκτρικό δίκτυο στο οποίο συνδέονται).   

 

Τέλος, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση, µε ανακοίνωσή της 

στις 24.07.201435, πρόταση τροποποίησης του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων 

σχετικά µε µεθόδους για: α) την εκτίµηση της ωριαίας παραγωγής από εγκαταστάσεις 

σταθµών ΑΠΕ του δικτύου χαµηλής τάσης, και β) το διαχωρισµό της παραγόµενης 

ενέργειας από εγκαταστάσεις σταθµών ΑΠΕ.  Η τροποποίηση του Εγχειριδίου κρίθηκε 

αναγκαία, προκειµένου να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση των συµµετεχόντων στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού της συνολικής κατανάλωσης 

του ∆ικτύου ∆ιανοµής, καθώς επίσης και µε τη µέθοδο διαχωρισµού της προς τιµολόγηση 

ενέργειας σε περιπτώσεις επαύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος σταθµών παραγωγής 

ΑΠΕ, µε διαφορετικό καθεστώς τιµολόγησης των τµηµάτων της αρχικής εγκατάστασης και 

της επαύξησης. Σε συνέχεια της ως άνω διαβούλευσης, η ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση υπ’ 

αριθµ. 439/2014. Επίσης, η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση τις συµβάσεις πώλησης 

Υβριδικών και Ηλιοθερµικών Σταθµών που χωροθετούνται σε Μ∆Ν, αναλυτική δε 

αναφορά επί της διαβούλευσης και των αποτελεσµάτων της γίνεται στην ενότητα 3.3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/24072014_2.csp  
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7. Προστασία  Καταναλωτών  

7.1 Εισαγωγή - Στρατηγική προσέγγιση της ΡΑΕ 
 

Η ΡΑΕ αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια τα ζητήµατα προστασίας των 

καταναλωτών ενέργειας στο πλαίσιο των σχετικών αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές 

καθορίστηκαν µε τον Ενεργειακό Νόµο 4001/2011.  

Η συγκέντρωση και η διαχείριση των αναφορών και παραπόνων των καταναλωτών 

ενέργειας 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. Ο χειρισµός των υποβαλλόµενων αναφορών επικεντρώνεται στην 

επισταµένη διερεύνηση εκείνων των υποθέσεων που απορρέουν από ή αφορούν ρυθµιστικά 

ζητήµατα, µε σκοπό τη συναφή βελτίωση/τροποποίηση του υφιστάµενου κανονιστικού 

πλαισίου.  

Στη λογική αυτή, επιδιώκεται η επίλυση σηµαντικών προβληµάτων µε αυξηµένη συχνότητα 

εµφάνισης, που διαπιστώνεται ότι αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές ενέργειας. Η 

εφαρµοζόµενη πρακτική από τη ΡΑΕ περιλαµβάνει τη συνεργασία µε τον εκάστοτε φορέα 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου (∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή 

Προµηθευτή), για την αναγνώριση του προβλήµατος, την εξεύρεση πιθανών εφικτών 

λύσεων εντός του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και τη συναινετική, κατά το δυνατόν, 

αποδοχή και εφαρµογή της προτιµότερης για τους καταναλωτές συνολικά λύσης από το 

συγκεκριµένο φορέα. Στην περίπτωση δε που απαιτείται συµπλήρωση του θεσµικού 

πλαισίου ή κανονιστική ρύθµιση, η ΡΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 

Ειδικότερα στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, µε την έκδοση του Κώδικα Προµήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ) που εκπόνησε η ΡΑΕ και τέθηκε σε ισχύ µε την 

υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β’ 832/2013), υπάρχουν 

πλέον εξειδικευµένες κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών 

ενέργειας και ιδίως των «µικρών καταναλωτών». Η τήρηση και η εφαρµογή των διατάξεων 

αυτών από τους προµηθευτές παρακολουθείται και διαπιστώνεται µέσω των αναφορών και 

των καταγγελιών των καταναλωτών. 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Κατά το έτος 2014, η επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης και οι δυσµενείς επιπτώσεις 

αυτής, ιδίως επί των ευπαθών οµάδων των καταναλωτών, προκάλεσε αύξηση στις αναφορές 

αυτών σχετικά µε θέµατα τιµών και χρεώσεων, κατανόησης των λογαριασµών 

κατανάλωσης, διευκόλυνσης αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών, αποφυγής 

αποσύνδεσης και καθυστερήσεων στην επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης.  

 

7.2 Έγγραφες αναφορές και καταγγελίες/παράπονα καταναλωτών που 

υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2014 

7.2.1 Γενικά στατιστικά στοιχεία αναφορών/παραπόνων/καταγγελιών 

Ο αριθµός των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά τη διάρκεια του 2014, 

σύµφωνα µε το Σχήµα 7.1, ανέρχεται σε 303, παρουσιάζοντας σταδιακή µείωση σε σχέση 

µε το 2012, παραµένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τα προ του 2012 

έτη.  

 

 
 Σχήµα 7.1  Εξέλιξη του αριθµού των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ την περίοδο 2008-

2014 

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί (Σχήµα 7.2) αποτυπώνονται τα ποσοστά των έγγραφων 

αναφορών που αφορούν παράπονο/καταγγελία, αίτηµα ενηµέρωσης ή/και συνδυασµό των 

δύο.  
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Παρατηρείται ότι οι αναφορές που υποβλήθηκαν την τελευταία διετία (2013-2014), 

παρουσιάζουν σηµαντική ποσοστιαία αύξηση των διαµαρτυριών, παραπόνων και 

καταγγελιών, της τάξης του 35% σε σχέση µε το 2012, µε αντίστοιχη µείωση των 

αιτηµάτων ενηµέρωσης. 

 

 
Σχήµα 7.2  Θέµα έγγραφων αναφορών, 2008-2014 

 

7.2.2 Αποστολέας των αναφορών/παραπόνων 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.3, αν και το πλήθος των αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 

2014 παρουσίασε µείωση της τάξης του 20% σε σχέση µε το 2013, καταγράφεται απόλυτη 

και ποσοστιαία αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν απ’ ευθείας στη ΡΑΕ από 

καταναλωτές (49,2%), ενώ καταγράφεται απόλυτη και ποσοστιαία µείωση των αναφορών 

που κοινοποιήθηκαν στην Αρχή από το Συνήγορο του Καταναλωτή (41,3%), σε σχέση µε 

το 2013. Σε απόλυτους αριθµούς, η διαφορά δεν είναι αξιοσηµείωτη για τις αναφορές 

απευθείας από καταναλωτές στη ΡΑΕ, καθώς το 2014 υποβλήθηκαν 149, ενώ το 2013 ο 

αριθµός ήταν 135. Αντίθετα, η αντίστοιχη διαφορά στο πλήθος των αναφορών των 

καταναλωτών που κοινοποιήθηκαν στην Αρχή από το Συνήγορο του Καταναλωτή είναι πιο 

σηµαντική, δεδοµένου ότι το 2014 ανήλθαν στις 125, ενώ το 2013 ήταν 187.  
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Σχήµα 7.3  Έγγραφες αναφορές ανά αποστολέα την περίοδο 2008 - 2014 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.4, οι αναφορές των οικιακών καταναλωτών διαχρονικά υπερτερούν 

αριθµητικά σε σχέση µε τις αναφορές των µικρών επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων. Το 

2013, η κατηγορία των αναφορών που υποβλήθηκαν από ευάλωτους καταναλωτές 

αναδείχθηκε για πρώτη φορά ως διακριτή και υπολογίσιµη κατηγορία (≈5%), ενώ το 2014 

το ποσοστό των αναφορών από ευάλωτους καταναλωτές µειώθηκε στο 2%. Η 

συγκεκριµένη εξέλιξη απεικονίζει, από τη µια πλευρά, τις συνέπειες της οικονοµικής 

ύφεσης των τελευταίων ετών και, από την άλλη, το θετικό αποτέλεσµα των σηµαντικών 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας, µε τη συµβολή και της ΡΑΕ, µε σηµαντικότερες 

τη διεύρυνση και βελτίωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου, την έκδοση του Κώδικα 

Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη θέσπιση του «Μητρώου Ευάλωτων Πελατών» (ΦΕΚ 

Β’ 1521/2013), όπου προβλέπεται σειρά µέτρων για τους οικονοµικά ασθενέστερους (π.χ. 

ιδιαίτερα ευνοϊκοί διακανονισµοί αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών), καθώς και τη 

συνεχή και ευρεία ενηµέρωση των καταναλωτών για τα ως άνω προνοµιακά µέτρα 

προστασίας τους και για τα δικαιώµατά τους. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, στο πλαίσιο της παρούσας καταγραφής, ως ευάλωτοι 

χαρακτηρίστηκαν και οι κατά δήλωσή τους καταναλωτές36, δηλαδή όχι µόνο εκείνοι οι 

                                                 
36  Χαµηλού εισοδήµατος καταναλωτές µε υποστηριζόµενα µέλη µε αναπηρία, άνεργοι κ.λπ., βάσει των επισυναπτόµενων 

στοιχείων των αναφορών τους. 
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οποίοι είχαν επίσηµα ενταχθεί στη σχετική κατηγορία πελατών, βάσει των κριτηρίων και 

προϋποθέσεων του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 

 
 

 
Σχήµα 7.4  Κατηγορίες καταναλωτών που υπέβαλαν έγγραφες αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2014 

 

7.2.3 Τοµέας της αγοράς 

Η ποσοστιαία αναλογία των αναφορών για τον ηλεκτρισµό και για το φυσικό αέριο που 

υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2014 (Σχήµα 7.5), δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτες µεταβολές σε 

σχέση µε τα αµέσως προηγούµενα τρία έτη. 
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Σχήµα 7.5  Τοµέας της εγχώριας αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2014 

 

7.2.4 Εταιρείες / φορείς που αφορούν οι αναφορές 

Μετά τη διακοπή, το 2012, της δραστηριότητας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

των µεγαλύτερων σε µέγεθος εναλλακτικών προµηθευτών, η ανάκτηση του µεριδίου 

προµήθειας από τη ∆ΕΗ Α.Ε., σχεδόν στο 100%, επανέφερε και τα ποσοστά των αναφορών 

(ανά εταιρεία) στα επίπεδα των προηγούµενων ετών. Οι αναφορές των καταναλωτών το 

2014 επικεντρώθηκαν, σύµφωνα µε το Σχήµα 7.6, στη ∆ΕΗ Α.Ε. ως προµηθευτή, σε 

ποσοστό 55,8%, παρουσιάζοντας µικρή µείωση κατά 5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

Τα θέµατα που απασχόλησαν τους καταναλωτές σε σχέση µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. επικεντρώνονται 

στους λογαριασµούς, µε κύριο λόγο τη δυσκολία κατανόησης υπολογισµού των χρεώσεων 

του λογαριασµού, ακολουθούµενο από επικαλούµενα λάθη σε χρεώσεις του λογαριασµού, 

καθώς και στα αιτήµατα για ευνοϊκότερο διακανονισµό πληρωµής των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών. Αντίθετα, καταγράφεται αύξηση κατά 7% στις αναφορές κατά του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.), φθάνοντας στο ποσοστό 21,8% το 2014, από 14,9% το 

προηγούµενο έτος. Τα θέµατα που απασχόλησαν τους καταναλωτές σε σχέση µε το 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. επικεντρώνονται σε προβλήµατα που αφορούν στο µετρητή κατανάλωσης, 

και ιδίως στην αµφισβήτηση των ενδείξεων της µετρητικής διάταξης που οδηγούν σε 

διαµαρτυρίες για υπέρογκους λογαριασµούς. Παράλληλα, οι προκαλούµενες ζηµίες στον 

οικιακό εξοπλισµό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών µετά από αυξοµειώσεις της 

τάσης ή/και διακοπές εξακολουθούν να απασχολούν τους καταναλωτές που απευθύνονται 

στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για διεκδίκηση αποζηµίωσης.  

Το 12,2% των αναφορών σχετίζεται µε τους τρεις από τους επτά συνολικά λοιπούς 

ενεργούς εναλλακτικούς προµηθευτές που δραστηριοποιούνταν στη λιανική αγορά κατά το 

έτος 2014, µε πολύ µικρά πάντως µερίδια αγοράς (ELPEDISON ENERGY Α.Ε., WATT & 
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VOLT A.E., GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.). Τα 

περισσότερα παράπονα αφορούν επικαλούµενα λάθη υπολογισµού χρεώσεων και τη 

σαφήνεια/κατανόηση των χρεώσεων στο λογαριασµό κατανάλωσης. 

Τέλος, στις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, αντιστοιχεί το 8,9% των αναφορών, µε 

διπλάσιο ποσοστό για την ΕΠΑ Αττικής έναντι της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Τα κύρια θέµατα 

των καταναλωτών φυσικού αερίου είναι τα προβλήµατα σύνδεσης και κυρίως η αδυναµία 

σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου λόγω µη διαθεσιµότητας δικτύου, καθώς και οι τιµές 

και οι χρεώσεις προµήθειας, µε κυρίαρχο ζήτηµα την καλύτερη ενηµέρωση των 

καταναλωτών για τη µέθοδο υπολογισµού χρεώσεων και τιµολόγησης.  

 
 

 
Σχήµα 7.6  Εταιρείες της εγχώριας αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές καταναλωτών στη ΡΑΕ το 

2014 

 

7.2.5 Θεµατική ανάλυση των αναφορών 

7.2.5.1  Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2014 

Επί του συνόλου των αναφορών, εκείνες που σχετίζονται αµιγώς µε θέµατα προµήθειας, µε 

ποσοστό 68%, υπερτερούν αυτών που αφορούν αµιγώς θέµατα δικτύου (21,8%), ενώ στο 

10,2% των αναφορών εµπλέκονται θέµατα και δικτύου και προµήθειας (Σχήµα 7.7). Τα 

ζητήµατα που καταγράφονται κατά τη συµβατική περίοδο υπερτερούν σε συχνότητα 

αναφορών εκείνων που απασχολούν τους καταναλωτές κατά την προσυµβατική περίοδο 

(Σχήµα 7.8). Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα προβλήµατα της προσυµβατικής περιόδου έχουν 
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εξαλειφθεί από τις αναφορές που σχετίζονται µε την προµήθεια και εµφανίζονται µόνο στις 

συναλλαγές που αφορούν τη σύνδεση µε το δίκτυο. 

 

 
Σχήµα 7.7  Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2014 

 
Σχήµα 7.8  Ανάλυση  αναφορών ∆ικτύου και Προµήθειας, 2014 

 

7.2.5.2 Αιτήµατα ενηµέρωσης το 2014   

Για λόγους διασφάλισης επαρκούς βάσης στην εξαγωγή στατιστικά ασφαλών 

συµπερασµάτων, τα αιτήµατα ενηµέρωσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2014 

ενοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του 2011, 2012 και 2013. 

Έχοντας (ως αριθµητική) βάση 163 αναφορές για τα ως άνω τέσσερα (4) έτη, η θεµατική 

τους ποσοστιαία ανάλυση επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες θεµάτων 
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ενηµέρωσης: α) «Τιµές και χρεώσεις» (25,8%), και κυρίως ο τρόπος υπολογισµού των 

ανταγωνιστικών και των ρυθµιζόµενων χρεώσεων, β) «Άλλα θέµατα συµβατικής περιόδου» 

(19,6%), που περιλαµβάνουν ερωτήµατα για την εξόφληση ή µη των λογαριασµών των 

προµηθευτών που τέθηκαν εκτός αγοράς, καθώς και τον τρόπο επιστροφής των εγγυήσεων 

που κατέβαλαν οι καταναλωτές στους εν λόγω προµηθευτές, γ) «Αλλαγή προµηθευτή» 

(17,8%), µε κύριο αίτηµα τους διαθέσιµους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας, και δ) «Λογαριασµοί κατανάλωσης» (9,2%), µε επικρατέστερο ζήτηµα την 

κατανόηση υπολογισµού των χρεώσεων. 

 
Σχήµα 7.9  Θεµατική ανάλυση αιτηµάτων ενηµέρωσης,  2011 - 2014 (Βάση = 163 αναφορές) 

 

7.2.5.3 Παράπονα/διαµαρτυρίες και καταγγελίες το 2014 

Τα αµιγή37 παράπονα και οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το 2014 

ανέρχονται σε 260 και παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.10 συγκριτικά µε τις αντίστοιχες 

αναφορές συνολικά για τα έτη 2011-2014. Για µια ακόµη χρονιά, οι συνέπειες της 

οικονοµικής κρίσης αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον αριθµό και το περιεχόµενο των 

παραπόνων, τα οποία αναφέρονται σε οικονοµικά ζητήµατα. Το έτος 2014, οι αναφορές 

παραπόνων επικεντρώνονται σχεδόν κατά το ήµισυ σε διαµαρτυρίες αναφορικά µε τους 

Λογαριασµούς κατανάλωσης (46,2%), ακολουθούµενες από τα παράπονα για τις τιµές και 

χρεώσεις, σύµφωνα µε το Σχήµα 7.10. Μάλιστα, η σύγκριση των ποσοστών µε τα 

προηγούµενα έτη, αναδεικνύει τα προβλήµατα µε τους λογαριασµούς ως το κυρίαρχο θέµα 

των αναφορών παραπόνων το 2014. 

                                                 
37 Εξαιρώντας τις αναφορές που ήταν συνδυασµός παραπόνων και αιτηµάτων ενηµέρωσης 
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Ειδικότερα, τα ζητήµατα για τους λογαριασµούς (46,2%), σχετίζονται κατά προτεραιότητα 

µε παράπονα που αφορούν: α) την αδυναµία κατανόησης του υπολογισµού των χρεώσεων 

του συγκεκριµένου λογαριασµού, β) τα επικαλούµενα λάθη στους λογαριασµούς, γ) την 

αδυναµία εξεύρεσης λύσης µε τον προµηθευτή τους ως προς την ευνοϊκότερη38 προσφορά 

διακανονισµού των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές αυτοί να 

αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της διακοπής ηλεκτροδότησης, και δ) τους επικαλούµενους 

«υπέρογκους λογαριασµούς», για τους οποίους οι διαµαρτυρόµενοι καταναλωτές δεν 

λαµβάνουν επαρκείς εξηγήσεις από τον προµηθευτή τους. 

Ακολουθούν οι αναφορές παραπόνων για:  

• Τιµές και χρεώσεις (10,4%), που συνδέονται κατά κύριο λόγο µε καταγραφές 

διαφωνιών επί: α) της έλλειψης διαφάνειας στον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων, 

β) της έλλειψης ενηµέρωσης για τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων, και γ) 

των ρυθµιζόµενων χρεώσεων (χρεώσεις χρήσης ∆ικτύου και Συστήµατος, ΥΚΩ).  

• Το µετρητή κατανάλωσης (9,6%), που συνδέονται µε: α) τη µετρητική διάταξη 

κατανάλωσης και αφορούν αµφισβητούµενες καταγραφές κατανάλωσης, β) τις 

ενδεχόµενες παραβιάσεις του µετρητή και των ενδείξεών του, και γ) τη µη τήρηση 

της συχνότητας καταµέτρησης της πραγµατικής κατανάλωσης. 

 

 
                                                 
38 Ως προς το πλήθος των δόσεων σε σχέση µε την οικονοµική δυνατότητα του πελάτη. 
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Σχήµα 7.10  Θεµατική ανάλυση παραπόνων/διαµαρτυριών και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 

2014 (Βάση = 329 αναφορές περιόδου 2011-2014) 

 

7.2.5.4 Θέµατα ∆ικτύου το 2014 

Οι αναφορές που αφορούν αποκλειστικά το ∆ίκτυο και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2014 

ανήλθαν σε 97, παρουσιάζονται δε συγκριτικά µε τις αντίστοιχες αναφορές ∆ικτύου των 

ετών 2011-2014 συνολικά, στο Σχήµα 7.11 που ακολουθεί. Σύµφωνα µε αυτό, το ποσοστό 

των αναφορών (10,3%) για αµφισβητούµενες καταγραφές του µετρητή κατανάλωσης που 

οδηγούν σε υπέρογκους λογαριασµούς έχει διπλασιαστεί σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη 

και αξίζει επισήµανσης, καθώς επιφέρει σηµαντικές (αρνητικές) επιπτώσεις στη 

συναλλακτική σχέση καταναλωτή-εταιρείας (π.χ. αναδροµικές χρεώσεις, συσσώρευση 

οφειλών, αδυναµία διαχείρισης της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, κ.λπ.). 

Ακολουθούν τα παγιωµένα πλέον ποσοστά παραπόνων για ζηµίες στον οικιακό εξοπλισµό, 

είτε από την κοπή ουδετέρου, είτε από την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος µετά από 

διακοπή (9,3%), καθώς και τα ποσοστά που αφορούν σε άρνηση του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για 

αποζηµίωση των καταναλωτών από ζηµία που υπέστησαν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, µετά από αιφνίδιες διαταραχές στην ποιότητα ηλεκτροδότησης (7,2%). 

 

 
Σχήµα 7.11  Θεµατική ανάλυση αναφορών για το ∆ίκτυο το 2014 (Βάση 2014=97 αναφορές) 
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7.2.5.5 Θέµατα προµήθειας το 2014 

Οι αναφορές των καταναλωτών (αιτήµατα ενηµέρωσης, παράπονα και καταγγελίες) που 

αφορούν αποκλειστικά θέµατα προµήθειας για το 2014 παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.12, 

συγκριτικά µε τα έτη 2011-2014 συνολικά. Εστιάζονται κυρίως στις οικονοµικές 

συναλλαγές µε τον προµηθευτή τους, µε έµφαση στα εξής: 

1. Λογαριασµός κατανάλωσης (59,2%), που περιλαµβάνει ερωτήµατα και παράπονα για 

α) τη διαφάνεια, σαφήνεια κατανόησης και υπολογισµό των χρεώσεων, β) λανθασµένες 

χρεώσεις, γ) διακανονισµό πληρωµής οφειλών, και δ) υπέρογκους λογαριασµούς. 

2. Έλλειψη κατανόησης του υπολογισµού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους 

λογαριασµούς (24,2%). 

3. Εσφαλµένες τιµολογήσεις (12,6%).  

4. ∆ιακανονισµός ληξιπρόθεσµων οφειλών µε ευνοϊκότερους όρους (9,7%). Το 

συγκεκριµένο θέµα για τα τελευταία έτη, είναι ενδεικτικό των οικονοµικών δυσχερειών 

των καταναλωτών στην αποπληρωµή των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας και 

προέρχεται κυρίως από καταναλωτές που κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν. 
 

 
Σχήµα 7.12  Θεµατική ανάλυση αναφορών

39
 για την προµήθεια το 2014 (Βάση=206 αναφορές) 

                                                 
39 Οι αναφορές για θέµατα προµήθειας που καταγράφηκαν µε ποσοστό < 0,5% είναι: πληρωµή λογαριασµών χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση, απροειδοποίητη διακοπή, άρνηση αλλαγής προµηθευτή, διαφωνία επί των λοιπών χρεώσεων. 
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7.3 Ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες της ΡΑΕ για την ενηµέρωση 

και προστασία των καταναλωτών 
 

Η Αρχή προέβη στις παρακάτω ενέργειες κατά το 2014, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και 

υποχρεώσεών της, όπως καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, και µε αφορµή θέµατα 

και προβλήµατα που προέκυψαν στην αγορά ενέργειας, αλλά και παράπονα που 

διατυπώθηκαν µέσω των αναφορών των καταναλωτών. 

7.3.1  Ενηµερωτικά έντυπα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας σε όλα τα ΚΕΠ του 

νοµού Αττικής 

Η Αρχή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προέβη το 2014 στην προετοιµασία, 

παραγωγή και αποστολή τριών (3) ενηµερωτικών εντύπων σε όλα τα ΚΕΠ του νοµού 

Αττικής, µε σκοπό τη διανοµή τους στους πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή της ΡΑΕ 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4001/2011, 

σύµφωνα µε το οποίο παρέχονται από τα ΚΕΠ της Επικράτειας «πληροφορίες που αφορούν 

στα δικαιώµατα των καταναλωτών, καθώς και τους τρόπους προσφυγής τους σε περίπτωση 

διαφοράς, στο πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας κείµενης νοµοθεσίας». Συνολικά, παράχθηκαν 

και απεστάλησαν 228.000 έντυπα, τα οποία αφορούν κυρίως τους µικρούς καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και τα οποία παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες 

για τα εξής σηµαντικά θέµατα:  

1. Τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών µε την εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου). 

2. Την επιλογή προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ) και το Μητρώο Ευάλωτων Καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η εν λόγω συνεργασία µεταξύ της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προβλέπεται να συνεχιστεί 

µε αντίστοιχες και επιπρόσθετες δράσεις και το 2015, έχει δε ως κύριο στόχο την αξιόπιστη 

και αντικειµενική ενηµέρωση των πολιτών και καταναλωτών ενέργειας, και ιδίως των 

ευπαθών οµάδων του πληθυσµο. 

 

7.3.2 Ενηµέρωση καταναλωτών από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ ανάρτησε µέσα στο 2014, στην ιστοσελίδα της και στη θέση «Σηµαντικά Νέα», 

αναλυτικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, µε σκοπό την πληροφόρησή τους, είτε 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 224 

για ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, είτε για να ενηµερωθούν έγκυρα και τεκµηριωµένα για 

τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα: 

1. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 20/2/2014. Η ανακοίνωση αυτή αφορά στη ρυθµιστική 

Απόφαση ΡΑΕ 665/2013 «Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισµό του 

Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.)» που έλαβε η Αρχή µε στόχο την 

πληρέστερη ενηµέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για τα δικαιώµατά 

τους σε σχέση µε τις υπηρεσίες που τους προσφέρει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

2. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 23/7/2014. Η ανακοίνωση αυτή αφορούσε την 

ποσοτική (αριθµητική) εκτίµηση από την Αρχή του τετραµηνιαίου λογαριασµού 

οικιακών πελατών και µικρών εµπορικών/βιοµηχανικών πελατών ΧΤ (ΧΤ - 

τιµολόγια ∆ΕΗ Γ21 & Γ21Β), µε βάση τα δηµοσιευµένα τιµολόγια όλων των 

προµηθευτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(∆ΕΗ Α.Ε., Elpedison, Green, Ήρων Θερµοηλεκτρική, Watt&Volt, Volterra, 

Protergia, NRG Trading House). Σκοπός των τακτικών αυτών ανακοινώσεων της 

ΡΑΕ είναι η υποστήριξη των καταναλωτών κατά την επιλογή της οικονοµικότερης 

γι’ αυτούς προσφοράς, βάσει της ενδεικτικής τετραµηνιαίας κατανάλωσης ηµέρας 

που έχουν. Στην ως άνω ανακοίνωση, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών για 

τις περιπτώσεις που οι προσφερόµενοι όροι προµήθειας περιλαµβάνουν ή δύναται 

να περιλαµβάνουν ρήτρες αναπροσαρµογής χρεώσεων προµήθειας, στην 

προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωσή τους σχετικά µε τους 

όρους αυτούς, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να επιδράσουν στους 

λογαριασµούς κατανάλωσής τους.  

3. Η ΡΑΕ φρόντισε µε τακτικές αναρτήσεις να ενηµερώνει τους καταναλωτές για τους 

ενεργούς εναλλακτικούς προµηθευτές στην αγορά και τα στοιχεία επικοινωνίας 

αυτών, ώστε οι καταναλωτές να δύνανται να επιλέξουν τον προµηθευτή της 

αρεσκείας τους. 

4. Επικαιροποιήθηκαν τα αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ ενηµερωτικά κείµενα 

για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς και του 

∆ικτύου ∆ιανοµής, για τις χρεώσεις ΥΚΩ, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο 

καθορισµού του ΕΤΜΕΑΡ για το 2014, στη θέση «Καταναλωτές/Συχνές 

ερωτήσεις/Για τον ηλεκτρισµό», ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να ελέγχουν 

τις εν λόγω χρεώσεις στους λογαριασµούς που λαµβάνουν από τον προµηθευτή 

τους. 

5. Επικαιροποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι συµβουλές προς τους καταναλωτές 

ενέργειας για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους και την επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν µε τις εταιρείες ενέργειας.  

6. Έγινε επικαιροποίηση των αναρτηµένων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ ενηµερωτικών 

κειµένων των κατηγοριών και των κριτηρίων για την ένταξη των δικαιούχων 
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καταναλωτών στους Ευάλωτους Καταναλωτές, καθώς και του πίνακα των χρεώσεων 

του σχετικού τιµολογίου µε συνοδευτικά παραδείγµατα, στη θέση «Καταναλωτές/Θα 

Πρέπει Να Γνωρίζουν». 

 

7.3.3 Νέο πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες» προς τους καταναλωτές από το 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Στο τέλος του 2013, και αφού προηγήθηκε σειρά διαβουλεύσεων µε το ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου ∆ιανοµής, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθ. 665/2013 Απόφασή της, κάλεσε 

την Εταιρεία ∆ιανοµής να επανασχεδιάσει το πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες», µε 

σκοπό την αναβάθµισή του, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται στην 

ανωτέρω απόφαση της Αρχής. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής υπέβαλε στη ΡΑΕ 

πλήρες βελτιωµένο πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές», το οποίο και 

εγκρίθηκε για την πρώτη χρονική περίοδο µε διάρκεια 01.04.2014 - 31.12.2015, µε την 

Απόφαση ΡΑΕ 165/2014. Συνοπτικά, το νέο πρόγραµµα βελτιώθηκε ως προς τα εξής 

βασικά σηµεία: 

� Την προσθήκη τεσσάρων (4) νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης:  

1. Κατασκευή νέας παροχής που απαιτεί συνήθη επέκταση δικτύου (έως 400m 

εναερίου ή 200m υπογείου – µε τοποθέτηση µετρητή), εντός 40 ηµερών.  

2. ∆ιακοπή τροφοδότησης καταναλωτή ΜΤ λόγω βλάβης δικτύου ή 

προγραµµατισµένων διακοπών, κατά το µέγιστο έως 12 ώρες.  

3. Έλεγχος µετρητή µετά από έγγραφο αίτηµα καταναλωτή, έως 20 ηµέρες.  

4. Απάντηση σε έγγραφα παράπονα καταναλωτή σχετικά µε την ποιότητα τάσης, 

έως 30 ηµέρες.  

� Την επιβολή ρήτρας ύψους 150€ στην περίπτωση µη αποκατάστασης της τροφοδότησης 

των πελατών ΜΤ εντός 12 ωρών, µετά από διακοπή λόγω βλάβης ή 

προγραµµατισµένων εργασιών. 

� Τη ριζική αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της ρήτρας προς τους καταναλωτές. Έτσι, 

ενώ µε το παλιό πρόγραµµα ήταν απαραίτητη η έγγραφη αίτηση του θιγόµενου πελάτη, 

µε το νέο πρόγραµµα ο εντοπισµός των περιπτώσεων υπέρβασης των προθεσµιών των 

υπηρεσιών γίνεται αυτόµατα µέσω των νέων µηχανογραφικών συστηµάτων του 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., συγκεντρωτικά ανά εξάµηνο, και η πίστωση των ποσών στους 

δικαιούχους γίνεται είτε απευθείας είτε µέσω των λογαριασµών των προµηθευτών τους.  

� Τέλος, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση να ενηµερώσει κατάλληλα τους καταναλωτές 

για το νέο πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες». 
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7.3.4 Έλεγχος συµβατικών και λοιπών κειµένων των Προµηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Σε συνέχεια της θέσπισης του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες 

(Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθ. 

∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.201, ΦΕΚ Β΄832/9.4.2013, εφεξής ο «Κώδικας 

Προµήθειας»), και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λιανικής αγοράς ενέργειας για την 

προστασία του καταναλωτή, η ΡΑΕ ζήτησε από όλους τους προµηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας την αναδιαµόρφωση των συµβατικών κειµένων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

(αίτησης, προσφοράς προµήθειας, σύµβασης προµήθειας και γενικών όρων προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας), έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 

Κώδικα Προµήθειας. Ζήτησε, επίσης, τη σύνταξη των εντύπων που προβλέπονται στον 

Κώδικα Προµήθειας, ήτοι, ενδεικτικά, «Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης», 

«Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας», «Έντυπο ∆ήλωσης Υπαναχώρησης», 

«Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύµβασης Προµήθειας»,  «Έντυπο Υποβολής Αιτηµάτων 

και Παραπόνων», «Έντυπο Αµφισβήτησης Λογαριασµού Κατανάλωσης», «Έντυπο 

Εξουσιοδότησης ∆ιακοπής Κατανάλωσης», «Έντυπο Αίτησης Ενηµέρωσης για ∆εδοµένα 

Κατανάλωσης», «Έντυπο Αίτησης για Αλλαγή Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας», «Έντυπο 

Προσφοράς Ειδικών Υπηρεσιών και Προνοµίων προς Ευάλωτους Καταναλωτές», «Έντυπο 

Γενικής και Ειδικής Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη ενώπιον του αρµόδιου 

∆ιαχειριστή», για θέµατα που ρυθµίζονται µε τον Κώδικα Προµήθειας και τους Κώδικες 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων, και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων και Παραπόνων 

Καταναλωτών. 

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω, τα κυριότερα ζητήµατα που αντιµετωπίστηκαν και στα 

οποία επενέβη ερµηνευτικά η ΡΑΕ, δίνοντας συγκεκριµένες κατευθύνσεις και οδηγίες προς 

τους προµηθευτές, αφορούσαν το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβατικών κειµένων κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 15-18 του Κώδικα Προµήθειας, τη σύναψη, τη διάρκεια, την έναρξη 

ισχύος, τις προϋποθέσεις τροποποίησης και καταγγελίας της σύµβασης προµήθειας, την 

περιγραφή, τον υπολογισµό και τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής των χρεώσεων 

προµήθειας, των ρυθµιζόµενων και των λοιπών χρεώσεων τρίτων, τον υπολογισµό έναντι 

και εκκαθαριστικών λογαριασµών κατανάλωσης και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτών. 

 

7.3.5 Ενδεικτικές περιπτώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων και υποθέσεων 

καταναλωτών µε παρέµβαση και ενέργειες της ΡΑΕ 

� Συµβεβληµένα καταστήµατα εξόφλησης λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας 

Με αφορµή αναφορές καταναλωτών, οι οποίοι φέρονται ότι εξόφλησαν τους 

λογαριασµούς κατανάλωσης για λογαριασµό εταιρείας προµήθειας ηλεκτρικής 
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ενέργειας σε συµβεβληµένα καταστήµατα είσπραξης, τα οποία έφεραν σχετική 

επιγραφή µε την επωνυµία και το σήµα της εταιρείας, ωστόσο οι καταβολές αυτές δεν 

καταχωρήθηκαν στο σύστηµα του προµηθευτή, η Αρχή προχώρησε στη διερεύνηση της 

διαδικασίας για την κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτηµένη είσπραξη λογαριασµών 

κατανάλωσης, την ενηµέρωση και την προστασία των καταναλωτών από τυχόν 

παράνοµες ενέργειες µη εξουσιοδοτηµένων καταστηµάτων. 

� Αποσύνδεση µεµονωµένων ιδιοκτησιών από την κεντρική εγκατάσταση φυσικού 

αερίου πολυκατοικίας 

Με αφορµή σχετικές αναφορές καταναλωτών, η ΡΑΕ κάλεσε την αρµόδια Εταιρεία 

Παροχής φυσικού αερίου να εκδώσει αναλυτικές οδηγίες προς τους καταναλωτές για το 

σύνολο των προϋποθέσεων – διαδικασιών που προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία για τη σύννοµη αποσύνδεση ιδιοκτησιών από την κεντρική εγκατάσταση 

πολυκατοικίας, καθώς και των συνεπειών της αποσύνδεσης για τους καταναλωτές, 

µεταξύ άλλων και για το ζήτηµα της συµµετοχής τους ή µη στις δαπάνες συντήρησης 

και λειτουργίας των ανωτέρω κεντρικών εγκαταστάσεων. 

� Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών  

Κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας (ενδεικτικά άρθρα 31, 32, 

Παράρτηµα ΙΙΙ) και του  άρθρου 48 του ν. 4001/2011, το οποίο προβλέπει την ειδική 

υποχρέωση κάθε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας «…να συνιστά και να διατηρεί καθ` 

όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας του επαρκώς στελεχωµένη, αναλόγως του 

αριθµού και των κατηγοριών πελατών µε τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία 

εξυπηρέτησης πελατών», η ΡΑΕ επενέβη αποτελεσµατικά στη διευθέτηση διαφορών 

καταναλωτών σχετικά µε την ποιότητα εξυπηρέτησής τυος κατά την προφορική 

επικοινωνία τους µε εκπροσώπους, καθώς και τη διαχείριση των παραπόνων τους εκ 

µέρους του προµηθευτή, πράγµα που συνέτεινε στη βελτίωση του συστήµατος 

εξυπηρέτησης του προµηθευτή. 

� Πληµµελής τήρηση της διαδικασίας καταµέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και συσσωρευµένη χρέωση πελάτη 

Σε συνέχεια αναφορών καταναλωτών για τη διαγραφή / διερεύνηση χρεώσεών τους που 

τους επιβλήθηκαν ετεροχρονισµένα, µετά από διόρθωση της καταγεγραµµένης 

κατανάλωσής τους, η ΡΑΕ απηύθυνε σύσταση στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

α) για την αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας και του συντονισµού 

των κεντρικών και περιφερειακών του υπηρεσιών κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

τους, και β) για την αυστηρή τήρηση και εφαρµογή όλων των διατάξεων που διέπουν 

τη σχετική δραστηριότητά του, και ιδίως των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας και 

του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών 
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∆ικτύου (ΦΕΚ 1463 Β΄/17.06.2013), καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη συντονισµού και 

ελέγχου κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του που οδήγησε σε σοβαρές πληµµέλειες 

αναφορικά µε την τήρηση των σχετικών προβλεπόµενων διαδικασιών καταµέτρησης. 

� Χρεώσεις των τελών επανασύνδεσης σε περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης της παροχής 

φυσικού αερίου από εταιρεία παροχής αερίου 

Κατόπιν σχετικών παραπόνων καταναλωτών για το ύψος των τελών επανασύνδεσης 

της παροχής φυσικού αερίου που χρέωνε εταιρεία παροχής αερίου, η ΡΑΕ, σε 

συνεργασία µε την εν λόγω εταιρεία, και µετά από αναλυτική διερεύνηση των 

κοστολογικών στοιχείων, εξέτασε τη δυνατότητα αναθεώρησης και εξορθολογισµού 

των χρεώσεων αυτών. Η Αρχή, θεωρώντας ότι τα τέλη επανασύνδεσης πρέπει να είναι 

εύλογα και να αντιπροσωπεύουν το πραγµατικό κόστος επανασύνδεσης, άποψη που 

έγινε αποδεκτή και από τη συγκεκριµένη εταιρεία, ζήτησε την τροποποίηση του 

σχετικού όρου των Γενικών Όρων Συναλλαγών προς το σκοπό αυτό. Η διαδικασία 

αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015, µε ευνοϊκά αποτελέσµατα για 

τους καταναλωτές φυσικού αερίου.  

� Υψηλές χρεώσεις στους έναντι λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών από 

προµηθευτή 

Σε συνέχεια αναφορών καταναλωτών για υψηλές χρεώσεις στους έναντι λογαριασµούς 

προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω µη ορθής εκτίµησης της πραγµατικής τους 

κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχοι εκκαθαριστικοί λογαριασµοί να είναι 

συχνά πιστωτικοί µε υψηλά ποσά, η ΡΑΕ διερεύνησε το σηµαντικό αυτό θέµα. Η 

διερεύνηση περιέλαβε αρχικά το συγκεκριµένο προµηθευτή και, στη συνέχεια, 

επεκτάθηκε και στο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. 

Με τους κατάλληλους χειρισµούς και την επιδειχθείσα καλή διάθεση επίλυσης του 

προβλήµατος από τους εν λόγω φορείς, η ΡΑΕ συνέβαλε στη βελτίωση της µεταξύ τους 

συνεργασίας σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Εγχειριδίου Μετρήσεων και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου (ΦΕΚ Β’ 1463/17.06.2013), όπως 

ισχύει, και ιδίως: α) την κοινοποίηση προς τους προµηθευτές (και την ορθή χρήση από 

αυτούς) των εκ των προτέρων ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων 

∆ικτύου, όσον αφορά την εκτιµώµενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους 

Πελάτες ΧΤ, και β) την ολοκλήρωση αιτηµάτων απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου 

και την έναρξη ισχύος ∆ηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης, µε αποτέλεσµα την επίλυση 

των σχετικών προβληµάτων. 
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� Κλειστά δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οµάδα διακριτών µεταξύ τους τελικών καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε ενιαίο γήπεδο, ηλεκτροδοτούνται από την ίδια παροχή, από το 

δίκτυο µέσης τάσης του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., και στη συνέχεια η διανοµή στους 

καταναλωτές γίνεται υπό µέση και χαµηλή τάση, µέσω της εσωτερικής ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης. Η µέτρηση της συνολικής κατανάλωσης γίνεται µέσω ενός κοινού 

καταχωρηµένου στο Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας µετρητή, ενώ οι 

τυχόν ενδιάµεσοι µετρητές δεν είναι καταχωρηµένοι µετρητές του ανωτέρω ∆ικτύου, ο 

δε λογαριασµός κατανάλωσης είναι ενιαίος, στο όνοµα του εκπροσώπου Καταναλωτή. 

Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις αποτελούν τα εµπορικά κέντρα, τα κτιριακά 

συγκροτήµατα γραφείων, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, κ.α. 

Ύστερα από αιτήµατα και διαµαρτυρίες καταναλωτών ενταγµένων σε κλειστά δίκτυα 

διανοµής, η ΡΑΕ, σε συνεργασία µε το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., έχει δροµολογήσει και 

επεξεργάζεται τη δυνατότητα  υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 131 του ν. 4001/2011 

περί κλειστών δικτύων διανοµής, των εν λόγω εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, που διέπονται και από την υπ’ αριθ. 5/1974 παλαιά απόφαση της ∆ΕΗ 

«Ηλεκτροδότηση οµάδας καταναλωτών χωρικώς µόνο συνδεµένων δια µιας παροχής». 

Συνοπτικά, τα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραπάνω 

απόφασης σε περιβάλλον απελευθερωµένης λιανικής αγοράς είναι τα εξής: (α) Οι 

τελικοί καταναλωτές δεν έχουν δυνατότητα επιλογής προµηθευτή (η επιλογή γίνεται 

από τον «εκπρόσωπο καταναλωτή» και αφορά στο µετρητή της παροχής του ακινήτου 

και στο σύνολο της κατανάλωσής του), (β) Ο «εκπρόσωπος καταναλωτής» είναι 

υπεύθυνος έναντι του προµηθευτή για το σύνολο της κατανάλωσης του ακινήτου, 

γεγονός που δύναται να καταστεί προβληµατικό στην περίπτωση που οι κάποιοι από 

τους τελικούς καταναλωτές δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι 

του «εκπρόσωπου καταναλωτή», για την εξόφληση του µέρους του συνολικού 

λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που τους αφορά. Ο δε «εκπρόσωπος 

καταναλωτής», ο οποίος στην πράξη είναι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ιδιωτικού 

δικτύου, δεν νοµιµοποιείται να διακόπτει τις παροχές των συγκεκριµένων 

καταναλωτών που δεν εξοφλούν το λογαριασµό τους. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), του Κώδικα 

Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013) και του 

Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών 

∆ικτύου (ΦΕΚ Β’ 1463/17.06.2011), όπως ισχύουν, µελετάται από τη ΡΑΕ συνοπτικά: 

α) ο ειδικότερος προσδιορισµός των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ένα ιδιωτικό 

δίκτυο διανοµής, ώστε να δύναται να χαρακτηριστεί ως Κλειστό ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ή 

άλλου τύπου Κλειστό Εσωτερικό ∆ίκτυο, εξειδικεύοντας τα σχετικά κριτήρια που 

προβλέπει ο νόµος (άρθρο 131, παρ. 5), και β) η θέσπιση των ειδικότερων όρων και 

προϋποθέσεων των Αδειών ∆ιαχείρισης Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής (άρθρο 131, παρ. 
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6), δια του καθορισµού των αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των 

∆ιαχειριστών, σε σχέση µε την παροχή των υπηρεσιών δικτύου στους χρήστες 

(σύνδεση-χρήση, λειτουργία-συντήρηση-ανάπτυξη, επιλογή προµηθευτή και 

υποστήριξη συναλλαγών αγοράς), υπό όρους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης. 

� ∆ιερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών για πρόκληση ζηµιών από προβληµατική 

ποιότητα τάσης 

Η ΡΑΕ, µετά από την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών συγκεκριµένων 

καταναλωτών των νησιών Λέσβου και Χάλκης, προέβη, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, σε έλεγχο της παρεχόµενης ποιότητας τάσης των αυτόνοµων 

συστηµάτων των νήσων Λέσβου και Χάλκης, ζητώντας συγκεκριµένα στοιχεία και 

πληροφορίες από το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, µε διασταύρωση των στοιχείων αυτών µε 

στοιχεία που διέθετε η ίδια η Αρχή, από το σύστηµα καταγραφής της ποιότητας τάσης 

που έχει εγκαταστήσει, δειγµατοληπτικά, µε 500 µετρητικά σηµεία πανελλαδικά.  

Αναφορικά ιδίως µε την περίπτωση της Χάλκης, όπου µε βάση την καταγγελία υπήρξε 

εκτεταµένη καταστροφή εξοπλισµού ηλεκτρονικών συσκευών κατοίκων και δηµοσίων 

φορέων (σχολείων κλπ), και όπου κατά σύµπτωση υπήρχε στην περιοχή µετρητικό 

σύστηµα της ποιότητας τάσης, η διερεύνηση ήταν ενδελεχής και τα αποτελέσµατα 

τεκµηριωµένα. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, η ΡΑΕ απέστειλε σχετικές επιστολές 

για περαιτέρω διερεύνηση και αναγνώριση του συµβάντος, αλλά και αξιολόγηση της 

παροχής αποζηµίωσης προς τους καταγγέλλοντες. 

Για την περίπτωση της Λέσβου, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε στην περιοχή 

εγκατεστηµένο µετρητικό σύστηµα εκ των 500 του ως άνω προγράµµατος, η ΡΑΕ 

ζήτησε από το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν την εγκατάσταση µετρητή ποιότητας στη θέση του 

πελάτη-καταγγέλλοντος, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να διαπιστωθεί το 

µέγεθος του προβλήµατος. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προχώρησε στην εγκατάσταση αυτή, και 

αναµένονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να 

προβεί η Αρχή σε περαιτέρω ενέργειες.  
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7.4 Ρυθµιστικές Αποφάσεις και Γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ  
 

7.4.1 Σχετικά µε τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού 

7.4.1.1 ∆ιεύρυνση του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (ΚΟΤ)  

Τον Ιανουάριο του 2014, η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά (Γνωµοδότηση ΡΑΕ 1/2014) στη 

δηµιουργία νέου ειδικού τιµολογίου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ∆5-

ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 «Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο» Απόφασης του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1403/2010), όπως ισχύει, για 

δύο  ακόµα κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, ήτοι τους: (α) καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, της Εκκλησίας και των 

Περιφερειών (ενταγµένοι στις κοινωνικές και προνοιακές δοµές) την 1η Νοεµβρίου 2013, 

και οι οποίοι είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσµων 

χρεών προς τον προµηθευτή τους, και (β) καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι 

είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ και κατά την υποβολή του αιτήµατός τους 

ένταξης στους δικαιούχους του ΚΟΤ βρίσκονται σε συνεχή ανεργία επί τρεις (3) 

τουλάχιστον µήνες, πληρούν δε τα εισοδηµατικά κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να ενταχθούν σε αυτό λόγω των χρονικών περιορισµών που τίθενται στην ανωτέρω 

υπουργική απόφαση. 

Κατόπιν της ανωτέρω Γνωµοδότησης της ΡΑΕ, εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/ 12.6.2014 (ΦΕΚ Β 1657/23.6.2014). 

 

7.4.1.2 ∆ιεύρυνση του Τιµολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ) 

Το Μάιο του 2014, η ΡΑΕ γνωµοδότησε προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Γνωµοδότηση 4/2014), 

µεταξύ άλλων, περί της αναπροσαρµογής (διεύρυνσης) των ορίων κατανάλωσης για τους 

φορείς που δικαιούνται το ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), κατά την 

Υπουργική Απόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ.121/οικ.28324/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3274/2013). Ως 

χρεώσεις του ΤΥΑ ορίζονται οι τιµές του ισχύοντος κάθε φορά τιµολογίου του προµηθευτή 

(ανταγωνιστικό σκέλος), µε το οποίο τιµολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος του ΤΥΑ για τη 

χρέωση ενέργειας της ηµερήσιας κατανάλωσης, µειωµένες κατά το ποσοστό ανά κλιµάκιο 

κατανάλωσης που ορίζεται αναλυτικά στην ανωτέρω Γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 

Η ανωτέρω ευνοϊκή αναπροσαρµογή των ορίων του ΤΥΑ κρίθηκε αναγκαία για λόγους 

κοινωνικής ευαισθησίας και υποστήριξης των ανωτέρω κοινωφελών οργανισµών. Κατόπιν 

της ανωτέρω γνωµοδότησης της Αρχής, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 

ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/οικ.23609 σχετική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  (ΦΕΚ Β΄ 3545/30.12.2014), µε θέµα «Τροποποίηση 

υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/ Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 (ΦΕΚ 
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Β΄3274/23.12.2013) Αναπροσαρµογή ορίων κατανάλωσης για τους φορείς ενταγµένους στο 

ειδικό «Τιµολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης»».  

Τέλος, η ΡΑΕ προχώρησε σε προκατακρτική νοµική διερεύνηση της δυνατότητας 

εισαγωγής αντίστοιχου Τιµολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και στο φυσικό αέριο. 

7.4.2 Ερµηνεία του άρθρου 28 παρ. 3 του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συµµόρφωσης των συµβατικών κειµένων της Αίτησης, των 

Γενικών Όρων, της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και των λοιπών 

στοιχείων δραστηριότητας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προµηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Προµήθειας, η ΡΑΕ επέλυσε ερµηνευτικό 

ζήτηµα της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 3,  που προβλέπει  «3. …η Προσφορά Προµήθειας 

πρέπει επίσης να προβλέπει: … β. την ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφεροµένων 

Τιµολογίων Προµήθειας. Η ελάχιστη αυτή διάρκεια δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι (6) 

µηνών…». 

Η ΡΑΕ αποφάνθηκε ότι, ειδικά για τους µικρούς πελάτες, η κατά τα ανωτέρω ελάχιστη 

διάρκεια ισχύος των προσφερόµενων τιµολογίων δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε µεταβολή 

των χρεώσεων προµήθειας εντός της εξάµηνης αυτής περιόδου ισχύος της προσφοράς, µε 

συνέπεια την προσαρµογή των σχετικών συµβατικών κειµένων των προµηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
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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 έννοµη τάξη η Τρίτη 

Ενεργειακή ∆έσµη της Ε.Ε. Η πρόβλεψη περί συνεργασίας των ρυθµιστικών αρχών 

ενέργειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέµατα επιβάλλεται από το γενικότερο πλαίσιο για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, η Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη εισάγει συγκεκριµένους και αυστηρούς κανόνες για 

την υποχρεωτική συνεργασία µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών των Κρατών-Μελών, καθώς 

και την υποχρέωση συνεργασίας τους µε τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών 

Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – εφεξής, ACER) 

µέσω α) της από κοινού ρύθµισης των ενεργειακών διασυνδέσεων, β) της ενοποίησης των 

εθνικών αγορών, και γ) της συνεργασίας και κοινής πορείας των Ευρωπαίων Ενεργειακών 

Ρυθµιστών προς το Target Model.  Οι νέοι Ευρωπαϊκοί Κώδικες για τον ηλεκτρισµό και το 

φυσικό αέριο, ο Κανονισµός REMIT για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 

χονδρεµπορική αγορά ενέργειας, και ο Κανονισµός 347/2013 για την ανάπτυξη νέων 

υποδοµών µε τον χαρακτήρα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της E.E. εισάγουν νέους, 

επιπλέον, υποχρεωτικούς κανόνες συνεργασίας µεταξύ των Ρυθµιστών, µεταξύ Ρυθµιστών 

και του ACER, καθώς και επιπλέον κανόνες συνεργασίας µεταξύ Ρυθµιστών και 

∆ιαχειριστών που µοιράζονται κοινά σηµεία διασύνδεσης, καθώς και Ρυθµιστών, 

∆ιαχειριστών, ACER και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου των ∆ιαχειριστών Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου (ENTSO-E και ENTSO-G).   

Περαιτέρω σηµαντικές εξελίξεις λαµβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της Ε.Ε. Το 2014 

αποτέλεσε έτος προετοιµασίας και για τα συµβαλλόµενα µέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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δεδοµένης της υποχρέωσής τους για την ενσωµάτωση της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης από 

την 1η/1/2015. Οι Ρυθµιστές, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαίων Ρυθµιστών και του 

ACER, κλήθηκαν εντός του 2014 να διαµορφώσουν απόψεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες 

του Ρυθµιστικού Συµβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας και να αποσαφηνίσουν τον 

τρόπο συνεργασίας του µε τον ACER.  Οι εξελίξεις ως προς τις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας 

και το ενδεχόµενο µιας βραχυχρόνιας ή περισσότερο µακροχρόνιας κρίσης στην Ε.Ε. ως 

προς την τροφοδοσία φυσικού αερίου φέρνουν στο προσκήνιο την περαιτέρω ανάγκη 

συνεργασίας µεταξύ των Κρατών-Μελών, των συµβαλλόµενων µερών της Ενεργειακής 

Κοινότητας, ενώ αναγνωρίζεται και η επιπλέον ανάγκη συνεργασίας στο επίπεδο της 

λεκάνης της Μεσογείου.   

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, στην παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ για το 2014 

παρουσιάζεται το έργο των ρυθµιστικών οργάνων στο χώρο της ενέργειας της Ε.Ε., της 

Ενεργειακής Κοινότητας και των ρυθµιστών της Μεσογείου, το οποίο αποτελεί και έργο της 

ΡΑΕ, καθώς η Αρχή συµµετέχει ενεργά σε όλα αυτά τα όργανα 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 επιτρέψει η συνεχιζόµενη στενότητα οικονοµικών πόρων.  

Στις ενότητες 8.2.1 και 8.2.2 που ακολουθούν, παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του ACER 

για το 2014, καθώς και το αντίστοιχο έργο του Συµβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθµιστών 

Ενέργειας (CEER), το οποίο διατηρεί το διακριτό και εξέχοντα ρόλο του, ως το ανεξάρτητο 

όργανο συνεργασίας των ευρωπαίων Εθνικών Ρυθµιστών Ενέργειας και συµπληρωµατικό 

του ACER σε θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Μέσα από το έργο των δύο αυτών 

ευρωπαϊκών οργανισµών, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την 

ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα το 2014, καθώς και η συµµετοχή της ΡΑΕ σε αυτά.   

Το 2014 αποτέλεσε έτος-κλειδί στον πολιτικό στόχο της Ε.Ε. σχετικά µε την ολοκλήρωση 

της εσωτερικής αγοράς και την υιοθέτηση του απαιτούµενου πλαισίου για την 

εναρµονισµένη πρόσβαση στις διασυνδέσεις των Κρατών-Μελών, καθώς και για την 

απρόσκοπτη µεταφορά ενέργειας - ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου - εντός της Ένωσης.  

Οι ευρωπαίοι ρυθµιστές ενέργειας κατανοούν ότι το 2014 πρακτικά σηµατοδοτεί την αρχή 

της εφαρµογής των προβλεπόµενων στην Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη επιµέρους ρυθµίσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, υπό τον ACER και το CEER, οι εθνικοί ρυθµιστές ενέργειας 

διαµορφώνουν τη δική τους πρόταση/σύσταση προς την Ε.Ε. σχετικά µε την εξέλιξη της 

εσωτερικής αγοράς την επόµενη δεκαετία, καταγράφουν τα θέµατα και τις προκλήσεις που 

εκτιµούν ότι θα κληθούν να αντιµετωπίσουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και 

σε επίπεδο Ε.Ε., και προσπαθούν να αποτυπώσουν ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες 

που θα πρέπει εγκαίρως να αναλάβουν. Η Πρόταση/Σύσταση, η οποία δηµοσιοποιήθηκε το 

Σεπτέµβριο του 2014 µε τίτλο «Bridge 2025», και η οποία παραθέτει τους στρατηγικούς 

στόχους των ρυθµιστικών αρχών µε ορίζοντα το 2025, παρουσιάζεται στην ενότητα 8.2.3.   



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 235 

Στην ενότητα 8.3 συνοψίζεται το έργο του Ρυθµιστικού Συµβουλίου της Ενεργειακής 

Κοινότητας και των Ρυθµιστών της Μεσογείου, ενώ περιλαµβάνεται και σύντοµη αναφορά 

στη ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Ρυθµιστών Ενέργειας. 

Πέραν της ενεργού συµµετοχής της ΡΑΕ στα διάφορα ρυθµιστικά όργανα εντός και εκτός 

της Ε.Ε., η Αρχή συµµετέχει και σε στοχευµένες διεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις, και πιο 

συγκεκριµένα στα ακόλουθα: α) ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε τη Ρυθµιστική Αρχή του 

Βελγίου, ως αποτέλεσµα σχετικού µνηµονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τους 

δύο εθνικούς Ρυθµιστές, β) περαιτέρω συντονισµένη προσέγγιση των Ρυθµιστικών Αρχών 

Ιταλίας, Κύπρου, Αυστρίας και Ελλάδας, ύστερα και από σχετική πρωτοβουλία του 

Προέδρου του Συµβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθµιστών Ενέργειας, µε τις Ρυθµιστικές Αρχές 

ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου του Ισραήλ, και γ) συµµετοχή σε ∆ιεθνή Προγράµµατα 

∆ιδυµοποίησης (Twinning Projects) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα παραπάνω 

περιγράφονται στην ενότητα 8.4 του παρόντος Κεφαλαίου. 

 

 

 
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: i) ACER, ii) CEER, iii) ECRB και iv) 

MEDREG 
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8.2 Περιγραφή του Ευρωπαϊκού Ρυθµιστικού Χάρτη στην Ενέργεια το 

2014 
 

8.2.1 Το έργο του ACER το 2014  

Ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER - 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators) συστήθηκε µε την Τρίτη Ενεργειακή 

∆έσµη, 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. Πληροφορίες για τη δοµή, την οργάνωση και τον ρόλο του ACER 

περιλαµβάνονται στα Πεπραγµένα της ΡΑΕ για τα έτη 2012 και 2013. Στις επόµενες 

παραγράφους παρουσιάζεται περιληπτικά το έργο του ACER το 2014, ακριβώς υπό το 

πρίσµα του καθοριστικού του ρόλου για το συντονισµό της συνεργασίας των Ρυθµιστικών 

Αρχών, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.  

Κατά τη διάρκεια του 2014, το έργο του ACER επικεντρώθηκε στις εξής θεµατικές 

ενότητες (Σχήµα 8.2):  

1) την αξιολόγηση Κωδίκων ∆ικτύων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και την πρώτη 

(εισαγωγική) εφαρµογή τους σε διµερές και περιφερειακό επίπεδο,  

2) θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του Κανονισµού 347/2013 για τα Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος, και ιδίως σε ό,τι αφορά τη µεθοδολογία κόστους/οφέλους και τη 

µεθοδολογία για τη διασυνοριακή κατανοµή του κόστους νέων επενδύσεων, 

3) θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του Κανονισµού REMIT, 

4) την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου των ∆ιαχειριστών Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου (ENTSO-E και ENTSO-G),  

5) την επεξεργασία ad-hoc θεµάτων, θεµάτων συνεργασίας µεταξύ Ρυθµιστικών Αρχών 

για την κατανοµή του διασυνοριακού κόστους νέων επενδύσεων, καθώς και τη 

διαµόρφωση της Πρότασης/Σύστασης για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά έως το 

2025, και 

6) διατµηµατικά θέµατα που άπτονται των τοµέων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 
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Σχήµα 8.2  Θεµατικοί άξονες του έργου του ACER για το 2014 

 

Ο ACER συγκροτείται από α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  β) το Ρυθµιστικό Συµβούλιο, γ) το 

∆ιευθυντή, και δ) το Συµβούλιο Προσφυγών. Κάθε Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κράτους-

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµετέχει στο Ρυθµιστικό Συµβούλιο (Board of 

Regulators) διά του ανωτέρου εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού. 

Κάθε ευρωπαίος Ρυθµιστής έχει δικαίωµα µίας ψήφου στο Συµβούλιο, υπάρχει δηλαδή 

ισοδύναµη συµµετοχή κάθε Κράτους-Μέλους, και, εποµένως, η άσκηση του εν λόγω 

δικαιώµατος είναι µείζονος σηµασίας, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο γνωµοδοτεί προς το 

∆ιευθυντή και τον καθοδηγεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (Κανονισµός (ΕΚ) 

713/2009, άρθρο 15 παρ. 1). Επί της ουσίας, το Ρυθµιστικό Συµβούλιο, και µέσω αυτού 

κάθε ευρωπαίος Ρυθµιστής, διαµορφώνει το πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού και 

εγκρίνει τις εργασίες που προκύπτουν από αυτό. Η ΡΑΕ συµµετέχει ενεργά τόσο στις 

Οµάδες Εργασίας του Οργανισµού, όσο και στο υψηλότερο επίπεδο του Ρυθµιστικού 

Συµβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας, διαδραµατίζοντας ισότιµο ρόλο µε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

8.2.1.1 Επεξεργασία Κωδίκων ∆ικτύου 

Οι λεπτοµερείς κανόνες για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου προδιαγράφονται σε µια σειρά Ευρωπαϊκών Κωδίκων 

∆ικτύου (Network Codes).  Οι Κώδικες συντάσσονται στο πλαίσιο των Κανονισµών 

714/2009 και 715/2009 από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς 

Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου (ENTSOE και ENTSOG), βάσει κατευθυντήρων 

γραµµών που εκδίδονται από τον ACER. Οι Κώδικες αυτοί, αφού λάβουν γνωµοδότηση 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 238 

από τον ACER, εγκρίνονται τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ισχύ 

Ευρωπαϊκού Κανονισµού.  

Το Σχήµα 8.3 και ο Πίνακας 8.1 συνοψίζουν το σύνολο των Κωδίκων ∆ικτύου για τον 

ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο οι οποίοι είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη, µε τη διαδικασία της «κοµιτολογίας» ή 

εξακολουθούν να τελούν υπό διαµόρφωση.  Οι οµάδα των Κωδίκων για τη ρύθµιση των 

θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία των δικτύων µεταφοράς, µαζί µε τις περιφερειακές 

πρωτοβουλίες για την υλοποίησή τους, πρακτικά συνθέτουν το ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο 

για τον ηλεκτρισµό (EU Target Model).40 Η ΡΑΕ συµµετείχε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

2014 και συνεχίζει να συµµετέχει ενεργά στις Οµάδες Εργασίας του ACER που αφορούν 

στην επεξεργασία των προτεινόµενων ευρωπαϊκών Κωδίκων λειτουργίας των δικτύων 

µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

 

 

Σχήµα 8.3 Οι ευρωπαϊκοί Κώδικες για τον Ηλεκτρισµό που έχουν έως τώρα ολοκληρωθεί ή τελούν υπό 

εξέταση ή ανάπτυξη   

 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Για κανέναν από τους Κώδικες δεν υφίσταται ακόµη επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, γι’ αυτό επιλέγεται 
η αγγλική τους ονοµασία. 
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Κώδικας Κατάσταση Ημερομηνία 

εφαρμογής 

Για τη θέσπιση μηχανισμών 

διαχείρισης δυναμικότητας 

(CAM) 

Κανονισμός 984/2013 1/11/2015 

Όσον αφορά την 

εξισορρόπηση (BAL) 

Κανονισμός 312/2014 1/10/2015 

Interopeability and Data 

Exchange (IO&DE) 

Έχει υιοθετηθεί, 

δημοσίευση Απρίλιος2015 

1/4/2016 

Tariffs  Υποβλήθηκε στον ACER, 

Δεκ. 2014 

Τροποποίηση του CAM για 

τη θέσπιση μηχανισμών 

επαύξησης δυναμικότητας 

(Incremental capacity) 

Υποβλήθηκε στον ACER, 

Δεκ. 2014 

Q4 2015, εφόσον η 

διαδικασία έγκρισης 

ολοκληρωθεί εγκαίρως 

Πίνακας 8.1 Οι ευρωπαϊκοί Κώδικες για το φυσικό αέριο που έχουν έως τώρα ολοκληρωθεί ή τελούν υπό 

εξέταση ή ανάπτυξη  

 

8.2.1.2 Κανονισµός REMIT  

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1227/2011 που αφορά στην ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 

χονδρεµπορική αγορά ενέργειας (εφεξής Κανονισµός REMIT) τυπικά δεν αποτελεί µέρος 

της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης Μέτρων, καθώς συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο Υπουργών 

µεταγενέστερα.  Πρακτικά, ο Κανονισµός αυτός έρχεται να συµπληρώσει και να ενισχύσει 

την Τρίτη ∆έσµη µε µηχανισµό παρακολούθησης της χονδρεµπορικής αγοράς - 

προκειµένου να αποτρέπονται φαινόµενα χειραγώγησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που 

αντιβαίνει στη οµαλή λειτουργία της.  Με τον Κανονισµό REMIT, οι εθνικές ρυθµιστικές 

αρχές αποκτούν αρµοδιότητες έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής ποινών, τόσο επί 

των συµµετεχόντων στις αγορές ενέργειας που χειραγωγούν ή προτίθενται να 

χειραγωγήσουν τις χονδρεµπορικές αγορές ενέργειας, όσο και επί των συµµετεχόντων που 

παραβιάζουν ή προτίθενται να παραβιάσουν τους κανονισµούς λειτουργίας των εν λόγω 

αγορών. 

Ήδη από τις 28 ∆εκεµβρίου 2011, έχουν τεθεί σε ισχύ τα άρθρα που περιλαµβάνονται στον 

Κανονισµό και αφορούν: α) τις εσωτερικές συναλλαγές, β) τη χειραγώγηση και τις 

προσπάθειες χειραγώγησης της αγοράς, γ) την υποχρέωση των συµµετεχόντων στις αγορές 

ενέργειας να γνωστοποιούν την εσωτερική πληροφόρηση, δ) την υποχρέωση των 

προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που πραγµατοποιούν ή καθορίζουν τις συναλλαγές 

(brokers) να εκδίδουν και να διατηρούν αποτελεσµατικές διαδικασίες συναλλαγών, ε) την 

υποχρέωση των συµµετεχόντων στις αγορές να επισηµαίνουν την παραβίαση των κανόνων 
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λειτουργίας της αγοράς και να γνωστοποιούν τις ύποπτες υποθέσεις συναλλαγών στις 

εθνικές ρυθµιστικές αρχές τους. 

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του συνόλου του Κανονισµού REMIT   

Τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισµού τίθενται σε εφαρµογή σε χρόνο που εξαρτάται από το 

χρόνο έκδοσης των Εκτελεστικών Πράξεων της Επιτροπής οι οποίες προβλέπονται στο 

άρθρο 8 του Κανονισµού REMIT και αφορούν: 

α) στην αποσαφήνιση του είδους των συναλλαγών (συµβολαίων) τα οποία οφείλουν να 

γνωστοποιούνται από τους συµµετέχοντες στις χονδρεµπορικές αγορές και να 

καταγράφονται από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και τον ACER, και  

β) στη διαδικασία γνωστοποίησης και καταγραφής των εν λόγω συναλλαγών και 

συµβολαίων (διαδικασία γνωστοποίησης, χρόνος καταγραφής, διαδικασία καταγγελίας 

πιθανής παραβίασης των κανόνων της αγοράς από συγκεκριµένες επιχειρήσεις, κλπ).  

Στις 17 ∆εκεµβρίου 2014, o Εκτελεστικός Κανονισµός No 1348/2014 όρισε κατά τα 

ανωτέρω τους κανόνες για την παροχή δεδοµένων στον ACER, προσδιόρισε τις 

λεπτοµέρειες των προς αναφορά ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και λοιπών βασικών 

δεδοµένων και καθόρισε τους κατάλληλους διαύλους για την αναφορά δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων του χρόνου και της περιοδικότητας των σχετικών αναφορών.   

 

Ο Εκτελεστικός Κανονισµός 1348/2014 για την εφαρµογή του REMIT 

Ο Εκτελεστικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.4 και αφορούν στα εξής: 

1. Εγγραφή των συµµετεχόντων στην αγορά ενέργειας (µέθοδος, διαδικασία) 

2. Συλλογή των στοιχείων και πληροφόρησης  σχετικά µε την  ταυτότητα, τη δράση 

και τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων41 και τη «διάχυσή» τους στο σύνολο των 

Ρυθµιστών 

3. Παρακολούθηση της λειτουργίας  των αγορών ενέργειας 

4. Πλαίσιο συνεργασίας και συντονισµού των δράσεων των ευρωπαίων Ρυθµιστών. 

                                                 
41 Σύµφωνα µε το άρθρο 2(7) του Κανονισµού REMIT: «…“market participant” means any person, including 

transmission system operators, who enters into transactions, including the placing of orders to trade, in one or 

more wholesale energy markets». 
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Σχήµα 8.4 Στάδια της εφαρµογής του Κανονισµού REMIT, βασικά επιµέρους στοιχεία του σχετικού 

πληροφοριακού συστήµατος που αναπτύχθηκε υπό τον ACER και πυλώνες εφαρµογής του Κανονισµού  

 

Με την έγκριση του Εκτελεστικού Κανονισµού ενεργοποιούνται επιπρόσθετες υποχρεώσεις 

για τους συµµετέχοντες στις χονδρεµπορικές αγορές φυσικού αερίου, µεταξύ άλλων η 

υποχρέωσή τους να γνωστοποιούν τις συναλλαγές ενεργειακών προϊόντων τις οποίες 

πραγµατοποίησαν εκτός (over the counter - OTC) ή εντός οργανωµένων χονδρεµπορικών 

αγορών, και η υποχρέωσή τους να γνωστοποιούν τα συµβόλαια τα οποία υπογράφουν ή /και 

τα οποία εκτελούν. 

Το σύνολο των δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισµό REMIT και περαιτέρω 

εξειδικεύονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό, προϋποθέτουν την ανάπτυξη και 

εγκατάσταση εξειδικευµένων πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και τη συνεχή 

συνεργασία µεταξύ του ACER και των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, όπως διαγραµµατικά 

παρουσιάζεται στα Σχήµατα 8.4 και 8.5. Περισσότερες πληροφορίες ειδικά για το 

εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε στον ACER περιλαµβάνονται στα 

Πεπραγµένα της ΡΑΕ του έτους 2013.  Στην παρούσα Έκθεση η περιγραφή επικεντρώνεται 

στις ενέργειες της ΡΑΕ και του ACER κατά το έτος 2014 που αφορούν στην ολοκλήρωση 

του Σταδίου Ι και την έναρξη του Σταδίου ΙΙ της εφαρµογής του Κανονισµού REMIT. 
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Σχήµα 8.5 Σχηµατική παρουσίαση των πληροφοριακών συστηµάτων που αναπτύσσονται στον ACER για την 

εφαρµογή των προβλεπόµενων στον Κανονισµό REMIT   

 

Ολοκλήρωση των Σταδίων Ι και ΙΙ ως προς την εγγραφή των συµµετεχόντων στην εγχώρια 
αγορά και τη συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

Στο πλαίσιο του πρώτου Σταδίου δράσεων για την εφαρµογή του Κανονισµού, δηλαδή του 

σταδίου της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδοµών πληροφορικής, οι εθνικές Ρυθµιστικές 

Αρχές κλήθηκαν το 2013 να επιλέξουν είτε να αναπτύξουν δικό τους πληροφοριακό 

σύστηµα για την εισαγωγή και αποθήκευση των στοιχείων των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη εγχώρια (εθνική) αγορά, και να ενηµερώνουν στη 

συνέχεια τον ACER, είτε να συνδέονται απ’ ευθείας στην πλατφόρµα CEREMP 

(Centralised European Register for wholesale Energy Market Participants) του ACER. Η 

ΡΑΕ επέλεξε, για λόγους απλότητας, τη δεύτερη λύση, δηλαδή την απ’ ευθείας σύνδεση µε 

την πλατφόρµα CEREMP. Για τη χρήση της πλατφόρµας αυτής, η ΡΑΕ υπέγραψε το 2014 

µε τον ACER συµφωνία δωρεάν παροχής υπηρεσιών (Service Legal Agreement, SLA), 

καθώς και µνηµόνιο για την πρόσβαση στα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι συµµετέχοντες 

µέσω της πλατφόρµας (“Memorandum of Understanding on the sharing of information 

under REMIT”). 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015 ξεκινά η καθολική υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών 

που πραγµατοποιούν (standard contracts) οι συµµετέχοντες σε οργανωµένες 

χονδρεµπορικές αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ενώ η καθολική υποχρέωση 

γνωστοποίησης των συναλλαγών που πραγµατοποιούν οι συµµετέχοντες σε αγοραπωλησίες 

ενεργειακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εκτός οργανωµένων 

αγορών (OTC) θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου του 2016. 
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Υποχρέωση Ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά να ισχύει 

η υποχρέωση 

Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 9 

παρ. 1 του Κανονισμού 

7 Οκτωβρίου 2015 

Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 

παρ. 1, του Κανονισμού εξαιρουμένων των 

πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις του άρθρου 

3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού 

7 Οκτωβρίου 2015 

Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 

7 Οκτωβρίου 2015, όχι όμως πριν τεθεί σε 

λειτουργία η κεντρική πλατφόρμα για τη 

διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του 

άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

543/2013 

Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο 

άρθρο 6 παρ. 2 και 3, στο άρθρο 8 παρ. 3 και στο άρθρο 

9 παρ. 2, 3, 5, 7 και 9 του Κανονισμού 

7 Απριλίου 2016 

Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 

παρ. 1 του Κανονισμού ισχύει για τις συμβάσεις του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού 

7 Απριλίου 2016 

 

Πίνακας 8.2  Ηµεροµηνίες κατά τις οποίες ξεκινά η υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων κατά τον 

Κανονισµό REMIT 

 

Για την υποβολή στοιχείων, απαιτείται να προηγηθεί η εγγραφή των συµµετεχόντων στην 

αγορά (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό) σε ειδικό µητρώο, προκειµένου να 

αποκτήσουν µοναδικό αριθµό (unique identifier) που εκδίδεται από τον ACER µέσω της 

πλατφόρµας CEREMP. Η διαδικασία εγγραφής οφείλει να ξεκινήσει το αργότερο εντός 

τριών µηνών από την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισµού (17/12/2014), δηλαδή έως τις 

17 Μαρτίου 2015.42 

Περαιτέρω, από το ∆εκέµβριο του 2014, ο ACER προχώρησε στην καταγραφή και 

καταχώρηση καταλόγου µε το σύνολο των Οργανωµένων  Αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Organized Market Places, OMP).  Ο 

κατάλογος δηµοσιεύθηκε στις ηλεκτρονικές σελίδες του Οργανισµού ACER, στις 

21.01.2015. Σκοπός της δηµοσίευσης αυτής είναι η ενηµέρωση των συµµετεχόντων σχετικά 

µε τις οργανωµένες χονδρεµπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι 

οποίες θα λειτουργήσουν ως τα «βασικά» κανάλια γνωστοποίησης και καταγραφής των 

συµβολαίων και των συναλλαγών στην Ε.Ε.  

                                                 
42 Από τα µέσα Ιανουαρίου 2015, όλες οι εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές κάλεσαν τους συµµετέχοντες στις αγορές 
τους να εγγραφούν. Η ΡΑΕ ενεργοποίησε τη δυνατότητα αυτή στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Έως τα µέσα 
Μαρτίου, σε επίπεδο Ε.Ε., περί τους 300 συµµετέχοντες στις ευρωπαϊκές αγορές είχαν υποβάλει τα στοιχεία 
τους στο µηχανισµό καταγραφής. 
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Σε επόµενη φάση, και στο πλαίσιο της δράσης του Σταδίου ΙΙ όπως αυτό απεικονίζεται στο 

Σχήµα 8.4, ο ACER θα προχωρήσει στη σύνταξη και δηµοσιοποίηση καταλόγου των 

πρότυπων συµβάσεων τις οποίες συνάπτουν οι συµµετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου.43 Πολλές εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν επιπλέον 

προχωρήσει στη δηµοσίευση των στοιχείων συναλλαγών που οφείλουν να καταγράφονται 

για κάθε ενεργειακό προϊόν (energy product) χωριστά.  

Τέλος, στις δράσεις της Επιτροπής και του ACER σχετικά µε τη διάχυση πληροφοριών 

περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση ενός κοινού συστήµατος (διαδικασίες) διάχυσης και 

κοινής διαχείρισης της πληροφόρησης µεταξύ των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, των 

Αρχών Κεφαλαιαγοράς, των Αρχών Ανταγωνισµού, της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Κεφαλαιαγοράς (ESMA) και άλλων σχετικών Αρχών. 

 

Στάδιο ΙΙ ως προς την παρακολούθηση και έλεγχο της αγοράς και τη συνεργασία των 
Ρυθµιστικών Αρχών µε τον ACER 

Η συνεργασία των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη των 

στόχων του Κανονισµού REMIT. Σύµφωνα µε τον ACER, η στενή συνεργασία και ο 

συντονισµός των δράσεων των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών µε τον Οργανισµό είναι 

αναγκαίες για τη διασφάλιση του αποτελεσµατικού ελέγχου των αγορών ενέργειας. Υπό την 

οµπρέλα του ACER, λειτουργούν αφ’ ενός η Οµάδα Εργασίας του Οργανισµού για την 

ακεραιότητα και τη διαφάνεια, µε την συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις εθνικές 

Ρυθµιστικές Αρχές, αφ’ ετέρου η νέο-συσταθείσα Οµάδα REMIT implementation group, 

και πάλι µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές, που 

επικεντρώνεται σε ειδικά σε θέµατα εφαρµογής.  Για την υλοποίηση επιµέρους δράσεων, η 

Οµάδα Εργασίας για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις αγορές ενέργειας έχει συστήσει 

υποοµάδες (οµάδες κρούσεις – οµάδες ειδικού έργου), ήδη από τις αρχές του 2013.  Ο 

Πίνακας 8.3 συνοψίζει τα σηµαντικότερα παραδοτέα των Οµάδων Εργασίας κατά τη 

διάρκεια του 2014, τα οποία αφορούν στα στοιχεία και στις διαδικασίες µέσω των οποίων οι 

συµµετέχοντες εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρµες που έχει αναπτύξει ο ACER για το 

REMIT και υποβάλλουν τα ζητούµενα στοιχεία.  Το σύνολο των κειµένων του Πίνακα, 

παρότι αναπτύχθηκαν εντός του 2014, δηµοσιοποιήθηκαν, στην τελική τους έως σήµερα 

µορφή, στην ιστοσελίδα του ACER στις αρχές Ιανουαρίου 2015. 

 

 

 

                                                 
43 Ο πρώτος κατάλογος δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ACER στις 17.03.2015 και περιλαµβάνει 6250 
πρότυπες συµβάσεις. 
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Παραδοτέα ACER Πληροφορίες 

Requirements for the registration of 

Registered Reporting Mechanisms 

(RRMs) 

Το εγχειρίδιο αυτό επεξηγεί τις τεχνικές και οργανωτικές 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες 

στην αγορά ή τρίτους, προκειμένου να εγγραφούν στις 

πλατφόρμες του ACER. 

Transaction Reporting User Manual 

(TRUM) 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (2) του Εκτελεστικού Κανονισμού, ο 

ACER επεξηγεί λεπτομέρειες σχετικά με τις πρότυπες και μη 

πρότυπες συμβάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στον 

Οργανισμό, και κάθε σχετικές με αυτές πληροφορίες.  Σε αυτή τη 

βάση, ο ACER ετοίμασε το εν λόγω εγχειρίδιο το οποίο παρέχει 

καθοδήγηση σχετικά με τους τύπους των συμβάσεων που 

αφορούν σε ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία πρέπει να 

υποβάλλονται στον Οργανισμό στο πλαίσιο του REMIT.   

Manual of Procedures on transaction 

and fundamental reporting 

Το άρθρο 10 (3) του Εκτελεστικού Κανονισμού ορίζει ότι ο 

Οργανισμός, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

θεσπίζει διαδικασίες και πρότυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με 

βάση τα καθιερωμένα πρότυπα της βιομηχανίας, για την 

υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 6 , 8 

και 9 ίδιου Κανονισμού. Σε αυτή τη βάση, ο Οργανισμός 

ετοίμασε το εν λόγω εγχειρίδιο διαδικασιών για τη συναλλαγή 

και τις βασικούς κανόνες υποβολής στοιχείων (κανόνες 

επικύρωσης δεδομένων, πρότυπα XML που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κλπ).  

Πίνακας 8.3  Σηµαντικά κείµενα του ACER που ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 αναφορικά µε τις 

διαδικασίες για την εγγραφή των συµµετεχόντων στις ενεργειακές αγορές και την υποβολή στοιχείων στο 

πλαίσιο του Κανονισµού REMIT και του Εκτελεστικού Κανονισµού 1348/2014 

 

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων του ACER στο πλαίσιο του REMIT και η 

σύνδεσή τους µε τα συστήµατα των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, όπως διαφαίνεται και από 

την παραπάνω ανάλυση και το Σχήµα 8.5, αποτέλεσε σηµαντικό κοµµάτι της προετοιµασίας 

για την εφαρµογή του Κανονισµού REMIT. Τα τµήµατα πληροφορικής των εθνικών 

Ρυθµιστικών Αρχών συνεργάστηκαν µε εκπροσώπους του Οργανισµού, όσον αφορά τις 

πλατφόρµες εγγραφής (CEREMP) και ενηµέρωσης (Notification Platform), στη φάση 

ελέγχου λειτουργίας τους, στον εντοπισµό σφαλµάτων, στις προτάσεις βελτιώσεων του 

σχεδιασµού, τον εκ νέου έλεγχο λειτουργίας και, τέλος, κατά τη θέση σε πραγµατική 

λειτουργία (Πίνακας 8.4). 
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Στάδιο εμπλοκής/συμβολής ΡΑΕ Λεπτομέρειες υλοποίησης 

Testing phase I & II  H τεχνική υλοποίηση του συστήματος κοινών εγγραφών CEREMP και η 

πλατφόρμα ενημέρωσης Notification Platform ξεκίνησε αρχικά 

δοκιμαστικά. 

Οι συμμετέχοντες στις εγχώριες αγορές ενέργειας  εγγράφονταν στην 

βάση δεδομένων των Εθνικών Ρυθμιστικών αρχών στην οποία 

ανέφεραν τα βασικά στοιχεία τους (έδρα μετοχική, σύνθεση, 

ταυτότητα μελών διοικητικών συμβουλίων κλπ).  

Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές μετέφεραν τα εν λόγω βασικά στοιχεία 

που λάμβαναν από τους συμμετέχοντες, στον Οργανισμό ACER 

διαμέσου του ενιαίου συστήματος εγγραφών των συμμετεχόντων 

στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας της ΕΕ (CEREMP – Centralised 

European Register for Wholesale energy Market participants). 

Bug fixing & configuration, as an 

outcome of the Testing Phase 

Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της πλατφόρμας που 

παρουσιάστηκαν κατά τις δοκιμαστικές φάσεις και βελτίωση του 

ενιαίου συστήματος εγγραφών των συμμετεχόντων στην 

χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (CEREMP). 

VPN secure connection, Testing 

Phase & Final Connection 

Καθορισμός και ανάλυση τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τη 

δημιουργία σύνδεσης VPN μεταξύ ΡΑΕ και ACER. 

Δημιουργία σύνδεσης VPN μεταξύ ΡΑΕ και ACER για την ασφαλή 

διαχείριση των δεδομένων που υποβάλλονται από τους 

συμμετέχοντες στην αγορά. 

Επίλυση προβλημάτων διασυνδεσιμότητας και έκδοση των 

απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφάλειας. 

CEREMP & Notification Platform  

Go Live 

Ενεργοποίηση δυνατότητας υποβολής στοιχείων. 

Ανάπτυξη πολιτικών για την 

αδιάλειπτη λειτουργία της 

πλατφόρμας εγγραφής (CEREMP) 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών που απορρέουν από την 

υποχρέωση της ΡΑΕ για αδιάλειπτη λειτουργία της πλατφόρμας 

εγγραφής σε περίπτωση σημαντικής βλάβης της λειτουργίας του 

CEREMP (CONTIGENCY Plan).  Περιλαμβάνονται μέτρα για τη μη 

αυτόματη εγγραφή των MPs σε τοπική βάση της ΡΑΕ, την ανάπτυξη 

ξεχωριστής/παράλληλης πλατφόρμας για τις έκτακτες περιπτώσεις, 

την λήψη back-up της βάσης δεδομένων και τη μεταφορά των 

εγγραφών στο κεντρικό σύστημα του ACER όταν επανέλθει σε πλήρη 

λειτουργία. 

Πίνακας 8.4  Στάδια ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων του ACER και σύζευξης µε το 

πληροφοριακό σύστηµα της ΡΑΕ µε τη συµµετοχή της Αρχής 

 

Από το στάδιο προετοιµασίας στο στάδιο εφαρµογής: ανοιχτά θέµατα  

Η πλήρης εφαρµογή του Κανονισµού REMIT συναντά δυσκολίες. Ο Οργανισµός έχει 

ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το µέγεθος του  προϋπολογισµού του 

Οργανισµού για να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης για την εφαρµογή του. Έως σήµερα, 

η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει θετικά στο αίτηµα αυτό. Έτσι, ο Οργανισµός αναζητά 

εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό. Το θέµα 

φαίνεται ότι θα απασχολήσει τον Οργανισµό και τους εθνικούς Ρυθµιστές και το 2015.  

Επιπλέον, ο Οργανισµός έχει διαπιστώσει ότι ορισµένα από τα ενεργειακά προϊόντα και 

συναλλαγές οι οποίες καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του REMIT, 
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καταγράφονται και γνωστοποιούνται και σε άλλες, µη ενεργειακές αγορές 

(Κεφαλαιαγορές), ως χρηµατιστηριακά παράγωγα (Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2004/39, 

Markets in Financial Instruments Directive - MiFID).  Το έτος 2014, ο ACER και το CEER 

επανειληµµένα διατύπωσαν την αντίρρησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

ESMA για την καταγραφή ορισµένων ενεργειακών προϊόντων ως χρηµατιστηριακών 

παραγώγων. Το θέµα θα συνεχίσει να απασχολεί τους Ρυθµιστές και το 2015.     

 

8.2.1.3 Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) υπό τον Κανονισµό 347/2013  

Στις 14 Οκτωβρίου του 2013, δηµοσιεύτηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (Delegated 

Regulation) (ΕΕ) αριθ. 1391/2013, ο οποίος προσθέτει στον Κανονισµό 347/2013 

παράρτηµα µε τον πρώτο Ευρωπαϊκό κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ ή PCI, 

Projects of Common Interest). Η δηµοσίευση του Κανονισµού 1391/2013 πρακτικά 

σηµατοδοτεί τη λήξη των εργασιών που διήρκησαν περίπου µία διετία και αφορούσαν στην 

αξιολόγηση, µε τη συµµετοχή επενδυτών, εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, του ACER, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών-Μελών, των προτεινόµενων έργων υποδοµών ως 

ΕΚΕ. Ο Πίνακας 8.5 παρουσιάζει, ανά διάδροµο προτεραιότητας τα έργα ΕΚΕ ελληνικού 

ενδιαφέροντος που περιλαµβάνονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό. 

Ειδικά ως προς τα έργα φυσικού αερίου του Νοτίου ∆ιαδρόµου, είναι γνωστό ότι αυτά 

συµβάλλουν στην υλοποίηση της δυνατότητας προµήθειας της Ε.Ε. µε φυσικό από τις νέες 

πηγές της Κασπίας, καθώς και στη σηµαντικότατη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς 

φυσικού αερίου µε τη ρευστή και ανταγωνιστική αγορά της Ιταλίας και το σχετικό κόµβο 

διαπραγµάτευσης εκεί. Τα επιπλέον έργα που αφορούν στην τεχνική δυνατότητα 

ενεργοποίησης φυσικής ροής αερίου από Ελλάδα προς Βουλγαρία σε περίπτωση διακοπής 

του αερίου από τη Ρωσία και ο αγωγός IGB προωθούν τη δυνατότητα διακίνησης αερίου 

από το νότο προς το βορρά και, εποµένως, συµβάλλουν αφ’ ενός στην ενίσχυση της 

ασφάλειας ενεργειακής τροφοδοσίας της ΕΕ, αφ’ ετέρου στην υλοποίηση της ενιαίας 

αγοράς αερίου, αφού αποσκοπούν µεταξύ άλλων στην άρση των όποιων τεχνικών εµποδίων 

υπάρχουν στην ελεύθερη διακίνηση αερίου προς κάθε δυνατή κατεύθυνση. 

Ο Κανονισµός επιβάλει στον ACER, και µέσω αυτού στους εθνικούς Ρυθµιστές, την 

παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης των έργων EKE.  Στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης αυτής, η ΡΑΕ, το 2014, συνεργάστηκε εντατικά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τον ACER υποβάλλοντας στοιχεία και απαντήσεις αναφορικά µε την πρόοδο των έργων 

ελληνικού ενδιαφέροντος και το ρυθµιστικό τους πλαίσιο.  Μεγάλο µέρος των απαντήσεων 

της ΡΑΕ αφορούσαν στις εξελίξεις στον αγωγό TAP, όπως και στον αγωγό IGB, σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 4.2.1 του παρόντος.  Η ΡΑΕ έχει επιπλέον αποκαταστήσει 

δίαυλο επικοινωνίας µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, η οποία έχει οριστεί (ν. 4271/2014) ως η εθνική αρµόδια αρχή, η οποία φέρει 
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την ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισµού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για 

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 8 του Κανονισµού 347/2013. 

Α. Διάδρομος προτεραιότητας NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου 

στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη)  

1. Διασύνδεση Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro-

Asia Interconnector 

2. Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέα Σάντα (Eλλάδα) 

3. Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro-pumped storage) στην Αμφιλοχία 

Β. Διάδρομος προτεραιότητας NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική 

και νοτιοανατολική Ευρώπη) 

4. IGB Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG) 

5. Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα μεταξύ Σιδηροκάστρου (Ελλάδα) 

και Kula (Βουλγαρία) 

6. Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην 

Αλεξανδρούπολη - INGS LNG Greece 

7. Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου - Aegean LNG 

import terminal 

8. Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα 

Γ. Διάδρομος προτεραιότητας Southern Gas Corridor (SGC, Νότιος Διάδρομος) 

9. Αγωγός ΤΑΡ 

10. Αγωγός ITGI  

11. Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελληνική Ενδοχώρα μέσω Κρήτης 
 

 

Πίνακας 8.5  Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος του 1
ου

 Καταλόγου κατά τον Κανονισµό 1391/2013 που 

αφορούν την Ελλάδα 

 

Ο Πίνακας 8.6 συνοψίζει τις σηµαντικότερες δράσεις του ACER στο πλαίσιο της 

εφαρµογής του Κανονισµού για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. 
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Παραδοτέα/Δράσεις ACER Πληροφορίες 

Recommendation on incentives for 

projects of common interest and on a 

common methodology for risk evaluation. 

Σύμφωνα με άρθρο 13 του Κανονισμού 347/2013, οι εθνικές 

Ρυθμιστικές Αρχές αποφασίζουν για τη χορήγηση κινήτρων 

σε έργα EKE τα οποία αντιμετωπίζουν υψηλότερους 

κινδύνους υλοποίησης. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η 

παροχή των όποιων κινήτρων θα πρέπει να είναι προϊόν 

συστηματικής αξιολόγησης των κινδύνων της επένδυσης.  

Το κείμενο αποτελεί έναν οδηγό ως προς τις ήδη 

εφαρμοζόμενες από τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 

πρακτικές, αλλά και μία σύσταση σχετικά με την 

μεθοδολογία που είναι σκόπιμο να ακολουθείται 

προκειμένου οι εθνικοί ρυθμιστές να αποφασίζουν ως προς 

τη χορήγηση κινήτρων.  

Recommendation regarding the cross-

border cost allocation (CBCA) 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 347/2013, οι 

επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτημα στις 

εμπλεκόμενες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 

διασυνοριακή κατανομή του κόστους του έργου.  Η 

σύσταση του ACER αφορά στη διαδικασία και τα στοιχεία 

που θα πρέπει να υποβάλλονται στις Ρυθμιστικές Αρχές, 

καθώς και στη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους.   

Γνώμη του ACER σχετικά με τις 

μεθοδολογίες που ανέπτυξαν τα 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 

Συστημάτων Μεταφοράς (Φυσικού 

Αερίου και Ηλεκτρισμού, ENTSOE & 

ENTSOG) για την εκπόνηση 

εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-

οφέλους (CBA) στο πλαίσιο των έργων 

Κοινού Ενδιαφέροντος 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 347/2013, οι 

ENTSOs αναπτύσσουν μεθοδολογίες σχετικά με την 

εκπόνηση εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους 

(CBA) έργων EKE για ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα της 

Ένωσης. Οι μεθοδολογίες αυτές εφαρμόζονται στην 

προετοιμασία κάθε επακόλουθου δεκαετούς σχεδίου 

ανάπτυξης δικτύων που εκπονούν οι ENTSOs και 

καταρτίζονται με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 

αρχές και συνάδουν με τους κανόνες και τους δείκτες που 

ορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού.   

Ο ACER εξέδωσε αρχική Γνώμη, τον Ιανουάριο του 2014, και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2014. Oι ENTSOs 

υπέβαλαν εν νέου, με βάση τις υποδείξεις του ACER, τις 

αντίστοιχες μεθοδολογίες τον Αύγουστο και Νοέμβριο του 

2014, αντίστοιχα. Οι μεθοδολογίες έγιναν τελικά αποδεκτές 

από την ΕΕ το Φεβρουάριο του 2015. 

Τα κείμενα περιλαμβάνουν όχι μόνο μεθοδoλογίες CBA για 

την εκτίμηση του κόστους/οφέλους από τους ENTSOs σε 

επίπεδο EE, αλλά και αντίστοιχες μεθοδολογίες για την CBA 

ανάλυση από την πλευρά των επενδυτών.  Η εν λόγω 

ανάλυση υποβάλλεται από τους επενδυτές κατά την αίτησή 

τους για ένταξη του προτεινόμενου έργου τους στη λίστα 

EKE, καθώς και με οποιοδήποτε αίτημά τους προς τις 

εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για τη διασυνοριακή κατανομή 

του κόστους του έργου 

Γνώμες του ACER σχετικά με τη συνεπή 

εφαρμογή των Δεκαετών Σχεδίων (Ten-

Year Energy Development Plans) 

ανάπτυξης δικτύων Ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου της Ε.Ε. 

Για την αξιολόγηση της συνεπούς ή μη εφαρμογής των 

TYNDP, ο ACER λαμβάνει υπόψη: (1) τα αναμενόμενα 

οφέλη, (2) την αύξηση της διασυνοριακής δυναμικότητας, 

(3) το κόστος κάθε έργου, (4) την πρόοδο στην υλοποίηση.  

Η αξιολόγηση γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του 

ACER κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού 713/2009 και είναι 

σε επίπεδο κάθε έργου ξεχωριστά.  

Πίνακας 8.6  Σηµαντικά κείµενα του ACER που ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 αναφορικά µε την 

εφαρµογή των Κανονισµών 347/2013 και 713/2009 που αφορούν τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 
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∆ιαδικασία σύνταξης 2ου Καταλόγου ΕΚΕ 

Το Σεπτέµβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις διαδικασίες σύνταξης του 

2ου Καταλόγου ΕΚΕ.  Είχε προηγηθεί από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, η υποβολή 

αιτηµάτων ένταξης των προτεινόµενων έργων τους στα σχέδια των ∆εκαετών 

Προγραµµάτων Ανάπτυξης των δύο ENTSOs (ENTSO-E και ENTSO-G). Η ΡΑΕ 

συµµετέχει ενεργά στο σύνολο της διαδικασίας έως την ολοκλήρωση και έγκριση του εν 

λόγω Καταλόγου, τόσο µέσω των εργασιών των Περιφερειακών Οµάδων που λειτουργούν 

ανά ∆ιάδροµο Προτεραιότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό, αλλά και 

µέσω του ACER, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που ανατίθενται στις εθνικές Ρυθµιστικές 

Αρχές, οι οποίες αφορούν ιδίως στον έλεγχο της εφαρµογής της µεθοδολογίας κόστους-

οφέλους που έχουν αναπτύξει οι ENTSOs στα επιµέρους προτεινόµενα έργα.  Ο τρόπος µε 

τον οποίο θα διενεργηθεί ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί αντικείµενο εργασίας των Οµάδων 

∆ράσης (Task Forces) του ACER για τα θέµατα EKE και αναµένεται να 

συγκεκριµενοποιηθεί εντός του πρώτου εξάµηνου του 2015. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του επιστηµονικού της βραχίονα, του Joint Research Centre, 

αναπτύσσει περαιτέρω νέα µέθοδο αξιολόγησης και διαβάθµισης των ΕΚΕ, µε την οποία θα 

επιτευχθεί µια πρωταρχική κατάταξη των έργων.  Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης κόστους-οφέλους και πρόκειται να ιεραρχήσει τα 

προτεινόµενα ΕΚΕ, ώστε να διευκολύνει τις Περιφερειακές Οµάδες να καταρτίσουν τους 

αρχικούς Περιφερειακούς καταλόγους ΕΚΕ. Η ΡΑΕ, µέσω του ACER, παρακολουθεί στενά 

και τη νέα αυτή µεθοδολογία. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ο 2ος Κατάλογος ΕΚΕ θα δηµοσιευθεί το πρώτο τρίµηνο του 2016. 

Στο δεύτερο Κατάλογο ΕΚΕ, είναι υπό αξιολόγηση συνολικά δώδεκα (12) έργα ελληνικού 

ενδιαφέροντος.  

• Ως προς το ∆ιάδροµο προτεραιότητας NSI East Electricity (∆ιασυνδέσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 

Ευρώπη):  τέσσερα (4) έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στον ηλεκτρισµό, τα οποία 

αφορούν α) την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Ηπειρωτικής 

Ελλάδας στην περιοχή της Αττικής (2 έργα), β) ένα υδροηλεκτρικό έργο µε 

αντλησιοταµίευση στην περιοχή της Αµφιλοχίας, και γ) τη διασύνδεση Βουλγαρίας-

Ελλάδας (Μαρίτσα-Ν. Σάντας). 

• Ως προς το ∆ιάδροµο προτεραιότητας NSI East Gas (∆ιασυνδέσεις αερίου Βορρά-

Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη) και το Νότιο ∆ιάδροµο: 

εννέα (9) έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στο φυσικό αέριο, και συγκεκριµένα: α) οι 

αγωγοί TAP, IGB και ITGI, καθώς και ο αγωγός φυσικού αερίου Κύπρου-Ελλάδας, 

β) οι τερµατικοί σταθµοί LNG Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, γ) η υπόγεια 

αποθήκη της Καβάλας, δ) ο συµπιεστής στους Κήπους Έβρου, και ε) η φυσική 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 251 

ανάστροφη ροή από Ελλάδα προς Βουλγαρία µέσω του υφιστάµενου αγωγού 

διασύνδεσης (2η φάση).  

 

8.2.1.4 Περιφερειακές Πρωτοβουλίες  

Οι Οµάδες των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών (Regional Initiatives, RI), η γεωγραφική 

κατανοµή των οποίων παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.6, αποτελούν πλατφόρµες συνεργασίας 

των Περιφερειακών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, αλλά και των ∆ιαχειριστών ∆ικτύων 

και άλλων εµπλεκοµένων για την ανάπτυξη πρώιµων δράσεων (early actions) ως προς την 

εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κωδίκων.   

Ο ACER έχει αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης των Οµάδων Περιφερειακών 

Πρωτοβουλιών από το 2011, ενώ έντονη είναι και η συνδροµή της Επιτροπής στη 

λειτουργία τους44 µε σκοπό την επίσπευση της ενσωµάτωσης των Κωδίκων.   

 

 

Σχήµα 8.6 Περιφερειακές Πρωτοβουλίες (regional initiatives) για τον ηλεκτρισµό (αριστερά) και το φυσικό 

αέριο (δεξιά)  

 

                                                 
44 Οι Περιφερειακές Οµάδες του ACER αποτελούν πρακτικά µετεξέλιξη των αντίστοιχων οµάδων οι οποίες 
είχαν συσταθεί αρχικά υπό τον ERGEG το 2006, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι οποίες 
είχαν ως στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών αγορών. 
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Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τον Ηλεκτρισµό (ERI) 

Η ΡΑΕ συµµετέχει στην Περιφέρεια Κεντρικής-Νότιας Ευρώπης (Central-South East, 

CEE/SEE), µαζί µε τις εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας Αυστρίας, Γαλλίας, 

Γερµανίας, Ιταλίας και Σλοβενίας.  

Στις 4 Φεβρουαρίου 2014, επετεύχθη η ενοποίηση (market coupling) των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιας-∆υτικής περιοχής (North-West Region). Στις 13 Μαΐου 

ενσωµατώθηκε και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιβηρικής χερσονήσου, ενώ στις 19 

Νοεµβρίου επετεύχθη η αυτοτελής ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της 

Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ρουµανίας (4-Markets Market Coupling). Οι τρεις 

αυτές σηµαντικές εξελίξεις συνιστούν το µηχανισµό σύζευξης προ-ηµερησίων (day-ahead) 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερό βραχίονα περαιτέρω ενοποίησης της Ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ενσωµάτωση της βόρειας Ιταλικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2015, αναµένεται να ανοίξει ο δρόµος για τη σταδιακή 

ενσωµάτωση και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιανατολικής Ευρώπης.  

Το 2014 έγιναν σηµαντικά βήµατα και προς την ενσωµάτωση και συγχώνευση των δύο 

περιφερειακών µηχανισµών δηµοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας, του Κεντρικού Γραφείου 

∆ηµοπρασιών (Central Auction Office, CEE CAO) και της Εταιρείας Υπηρεσιών 

Κατανοµής ∆υναµικότητας της Κεντροδυτικής περιοχής (Capacity Allocation Service 

Company, CASC). Η παραπάνω πρωτοβουλία διεξάγεται σε συνδυασµό µε την προσπάθεια 

για εναρµόνιση των κανόνων µεταφοράς ενέργειας µεταξύ όλων των περιοχών που 

καλύπτουν οι δύο αυτοί µηχανισµοί.  

Επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα συµµετέχει τόσο στο CASC, λόγω της διασύνδεσης Ελλάδας-

Ιταλίας, όσο και στο South East Europe Coordinated Auction Office (SEE CAO) ως προς 

τις Βόρειες ∆ιασυνδέσεις και την ηλεκτρική διασύνδεση µε την Τουρκία.  Εκτιµάται ότι 

από περίπου τα µέσα του 2015 θα καταστεί δυνατή η διεξαγωγή δηµοπρασιών των 

διασυνδέσεων της Ελλάδας µε την Αλβανία και την Τουρκία.  

Ειδικότερα όσον αφορά τη συγχώνευση των µηχανισµών, το ∆εκέµβριο του 2014, οι 

µετέχοντες ∆ιαχειριστές των δυο παραπάνω περιφερειακών µηχανισµών δηµοπρασιών 

ηλεκτρικής ενέργειας, συµφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο-συµφωνία συγχώνευσης. Ο 

µηχανισµός που θα προκύψει, θα ονοµάζεται Κοινό Γραφείο ∆ηµοπρασιών (Joint 

Allocation Office, JAO), θα καλύπτει 26 σύνορα χωρών και θα διεξάγει τις πρώτες του 

δηµοπρασίες το 2016, σύµφωνα µε τους κοινούς εναρµονισµένους Ευρωπαϊκούς κανόνες 

δηµοπρασιών. Η δηµιουργία του Κοινού Γραφείου ∆ηµοπρασιών είναι ένα βασικό 

ενδιάµεσο βήµα στη κατεύθυνση δηµιουργίας ενός µοναδικού ευρωπαϊκού µηχανισµού 

δηµοπρασιών, όπως προβλέπει ο σχετικός Κώδικας για τους µηχανισµούς κατανοµής 

δυναµικότητας και διαχείρισης συµφόρησης.  Για το 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
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Κεφάλαιο 2, η εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις του Ελληνικού 

Συστήµατος έγινε εκτός των γραφείων δηµοπρασιών, µε την έγκριση διµερών Κανονισµών. 

Όσον αφορά τους κοινούς εναρµονισµένους Ευρωπαϊκούς κανόνες δηµοπρασιών (EU 

harmonised Auction Rules), το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E) παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2014 ένα φιλόδοξο Οδικό 

Χάρτη εφαρµογής κοινών κανόνων κατανοµής δυναµικότητας σε όλα τα Ευρωπαϊκά 

σύνορα, εφαρµοστέων από το 2016. Σε συνδυασµό µε τον Οδικό αυτό Χάρτη, ο ENTSO-E 

το 2014, αξιολόγησε τους ισχύοντες κανόνες δηµοπρασιών, και µε στόχο τη δηµιουργία 

κοινών εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών κανόνων δηµοπρασιών, εξέδωσε συγκεκριµένες 

προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2015 αναµένεται η συνέχιση της παραπάνω 

πρωτοβουλίας και η τελική παρουσίαση των κοινών εναρµονισµένων κανόνων 

δηµοπρασιών µε τη συνδροµή των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, οι οποίες µετέχουν σε όλα 

τα στάδια της πρωτοβουλίας. 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει συνδράµει στην έκθεση προόδου των Περιφερειακών 

Πρωτοβουλιών για την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου του 2014, παρουσιάζοντας την 

προταθείσα από τη ΡΑΕ αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου-Στόχου για τον ηλεκτρισµό, καθώς και τα προσεχή στάδια και βήµατα που θα 

κληθούν να ολοκληρώσουν από κοινού η ΡΑΕ, ο Α∆ΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ, όπως αυτά 

καθορίζονται στην κοινή τους µελέτη µε τίτλο «Βασικές Αρχές Σχεδιασµού και 

Χρονοδιάγραµµα Ενεργειών για την Προσαρµογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισµού στις 

Απαιτήσεις του Target Model» (Νοέµβριος 2014).  

 

Περιφερειακή Πρωτοβουλία για το Φυσικό Αέριο (GRI) 

Η ΡΑΕ συµµετέχει στην Περιφερειακή Πρωτοβουλία Νότιας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(GRI-SSE). Στην ίδια Οµάδα συµµετέχουν οι Ρυθµιστικές Αρχές έντεκα (11) Κρατών-

Μελών της ΕΕ, και συγκεκριµένα της Αυστρίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Ελλάδας, 

Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας.  

Το Φόρουµ της Μαδρίτης, τον Οκτώβριο του 2014, κάλεσε τόσο τον ACER όσο και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συµπεριλάβουν στις υπάρχοντες δοµές τους και τα συµβαλλόµενα 

µέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.  Πράγµατι, στις συναντήσεις της Περιφερειακής Οµάδας 

ΝΝΑ Ευρώπης κατά το τέλος του 2014 συµµετείχαν εκπρόσωποι τόσο από τη Γραµµατεία 

της Ενεργειακής Κοινότητας, όσο και συµβαλλόµενα µέρη – κράτη της Ενεργειακής 

Κοινότητας. 

Το 2014, η Περιφερειακή Πρωτοβουλία SSE ξεκίνησε τις εργασίες σύνταξης του 

προγράµµατος εργασιών και ενεργειών της, για τα προσεχή έτη 2015-2018. Σηµειώνεται ότι 

δεδοµένων των υποχρεώσεων για την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κωδίκων για το αέριο 
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ήδη εντός του 2015, το ενδιαφέρον τόσο του ACER όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

προς τα προτεινόµενα έργα είναι έντονο.  

Μετά από πρόταση της ΡΑΕ προς τη βουλγαρική Ρυθµιστική Αρχή, υπήρξε συµφωνία των 

δύο Ρυθµιστών για κοινή µεταξύ τους δράση και συντονισµό, προκειµένου να επισπευστούν 

οι ενέργειες για την ρύθµιση της πρόσβασης στο διασυνοριακό σηµείο διασύνδεσης Kula-

Σιδηρόκαστρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα διάθεσης 

δυναµικότητας (NC on Capacity Allocation, Κανονισµός 984/2013), τόσο κατά την κύρια 

(φυσική) όσο και κατά την ανάστροφη (εµπορική) κατεύθυνση της ροής, µε τη συνδροµή 

και συνεργασία των ∆ιαχειριστών αµφότερων των Συστηµάτων (∆ΕΣΦΑ και 

Bulgatransgaz).  To έργο αυτό έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραµµα Εργασίας για το 2015-

2018.  ∆εύτερο έργο αναφορικά µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του Κώδικα 

Εξισορρόπησης έχει επίσης ενταχθεί στο πρόγραµµα της εν λόγω Περιφερειακής Οµάδας, 

το οποίο αναµένεται να οριστικοποιηθεί από τον ACER και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

πρώτο εξάµηνο του 2015.   

Με σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά και δεδοµένων των προβληµάτων 

µεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας και του κινδύνου για πιθανή διακοπή τροφοδοσίας της ΕΕ µε 

ρωσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει µεγάλη έµφαση στις διµερείς, τριµερείς και 

περιφερειακές ενέργειες µεταξύ ρυθµιστών και ρυθµιστών/διαχειριστών για την 

ενσωµάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων στα σηµεία διασύνδεσης Κρατών-Μελών, ενώ 

προωθεί και τις ενέργειες για την ενσωµάτωση των Κωδίκων στα σηµεία διασύνδεσης 

µεταξύ Κρατών-Μελών και συµβαλλοµένων µερών της Ενεργειακής Κοινότητας.   Το θέµα 

της υλοποίησης εµπορικής ανάστροφης ροής από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία έχει 

αποκτήσει σηµαντική θέση στις προτεραιότητες της Επιτροπής, τόσο για λόγους 

διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας των Βαλκανίων στο άµεσο µέλλον, όσο και για το 

άνοιγµα της αγοράς βορείως της Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας κλήθηκαν στο τέλος 

∆εκεµβρίου 2014 να αναπτύξουν τις προτεραιότητές τους και να συγκεκριµενοποιήσουν τις 

επιµέρους δράσεις τους, καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα για την ενσωµάτωση των 

Κωδίκων. 

 

8.2.1.5 Τρίτη Κοινή Έκθεση ACER/CEER 

Με την ενεργό συµµετοχή των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ΡΑΕ, συµπληρώθηκαν, το καλοκαίρι του 2014, εκτενή 

ερωτηµατολόγια σχετικά µε την πορεία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου.   
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Ειδικότερα, η Αρχή κλήθηκε να απαντήσει και να διαθέσει στοιχεία σχετικά µε τους 

∆ιαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής του ηλεκτρισµού και του αερίου, την 

ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τη σύνθεση και το προφίλ 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία και τα µεγέθη των χονδρεµπορικών 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στοιχεία σχετικά µε τις διασυνοριακές 

συναλλαγές και στοιχεία για τους συµµετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για τη τρίτη κοινή 

Έκθεση ACER/CEER. Η Έκθεση αυτή, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014, 

αποτελείται από τρία (3) µέρη: i) ηλεκτρισµό, ii) φυσικό αέριο (µε επιµέρους ενότητες για 

τη χονδρεµπορική και τη λιανική αγορά), και iii) καταναλωτές. 

 
Πίνακας 8.7 Κύρια συµπεράσµατα της 3

ης
 Κοινής Έκθεσης ACER/CEER (2014) 
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Συµπερασµατικά, η Έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει τους τοµείς εκείνους που χρήζουν 

περαιτέρω ρυθµιστικών παρεµβάσεων, ώστε να καταστεί εφικτή η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας. Η έκθεση διαπιστώνει τις µεγάλες οικονοµικές απώλειες, τάξεως 

δισεκατοµµυρίων ευρώ, που χάνουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές από την µη ολοκληρωµένη 

ενοποίηση των αγορών, τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του φυσικού αερίου των 

Κρατών-Μελών. ∆ιαπίστωση της Έκθεσης είναι, επίσης, οι µεγάλες διαφορές στις 

επιµέρους εθνικές πολιτικές ενέργειας των Κρατών-Μελών, διαφοροποίηση η οποία εν 

τέλει θέτει σε κίνδυνο ακόµα και την ευεργετική προς την ενοποίηση, εφαρµογή των 

Κωδίκων. Ο Πίνακας 8.7 συνοψίζει τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της 3ης Κοινής 

Έκθεσης. 

 
 

8.2.2 Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) 

Η ΡΑΕ συµµετέχει και στο Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (www.ceer.eu). 

Σήµερα, το Συµβούλιο αυτό εκπροσωπεί τριάντα µία (31) εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές 

Ενέργειας. Μέσω του Συµβουλίου, οι Αρχές αυτές συντονίζουν ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων και προτάσεων για ρυθµίσεις 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. Η ΡΑΕ, όπως και κάθε µέλος του CEER, συµµετέχει στη 

Γενική Συνέλευση του Συµβουλίου, ψηφίζει για τη διαµόρφωση του προγράµµατος του 

Συµβουλίου και εγκρίνει το κάθε επιµέρους έργο του. 

Κατά τη διάρκεια του 2014, 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, ενώ δραστηριοποιήθηκε, επιπρόσθετα, σε θέµατα καταναλωτών και 

διεθνών συνεργασιών.  

Ο Πίνακας 8.8 παρουσιάζει τα κείµενα που ανέπτυξε το CEER κατά τη διάρκεια του 2014 

σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων του.  Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι, παρότι το 

CEER, σε αντίθεση µε τον ACER, έχει µόνο συµβουλευτικό χαρακτήρα, σηµαντικό µέρος 

των εργασιών του τελικά υιοθετείται από τον ACER, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και 

άλλους εµπλεκόµενους φορείς και οργανισµούς.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εργασίας 

που τελικά έχει υιοθετηθεί από όλους τους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Αερίου 

είναι το «Transparency Template», το πρότυπο για τη δηµοσίευση των στοιχείων 

διαφάνειας όπως η δηµοσίευση αυτή επιβάλλεται από τον Κανονισµό 715/2009.  Ένα 

δεύτερο παράδειγµα είναι τα «Guidelines For Good Practice on Open Seasons», που είχαν 

εκδοθεί στο παρελθόν.  Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω κείµενο δεν είναι δεσµευτικό, 

αποτελεί πλέον τον τύπο πάνω στον οποίο βασίζεται το σύνολο των ανοιχτών διαδικασιών 

για την ανάπτυξη νέων υποδοµών. 
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Για το 2014, το έργο του CEER επικεντρώνεται στους τοµείς και τις επιµέρους ενότητες 

δράσεων που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 8.8.  Η ΡΑΕ καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ενεργή συµµετοχή της στις παραπάνω εργασίες και παραδοτέα.   

 

 

Αντικείμενο Τίτλος Εγγράφου 

Ηλεκτρισμός 

/ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

• CEER Recommendations for the assessment of electricity generation 

adequacy  Ref: C14-ESS-33-04, 8 October 2014 

• CEER Advice on Ensuring Market and Regulatory Arrangements help 

deliver Demand-Side Flexibility  Ref: C14-SDE-44-03, 26 June 2014 

• CEER Memo on Development and Regulation of Electricity Storage 

Applications  Ref: C14-EQS-54-04, 21 July 

• CEER Report on the assessment of electricity generation adequacy in 

European countries  Ref: C13-ESS-23-03, 3 March 2014 

• CEER Status Review on Regulatory Approaches to Enabling Smart Grids 

Solutions  Ref: C13-EQS-57-04, 18 February 2014 

• CEER Benchmarking Report 5.1 on the Continuity of Electricity Supply  

Ref: C13-EQS-57-03, 11 February 2014    

Καταναλωτές • CEER Report on the Implementation of the 2020 Vision by its Supporters. 

Ref: C14-SC-30-03, 5 November 2014 

• Advice on the quality of electricity and gas distribution services.  Ref. 

C14-RMF-62-04, 21 October 2014 

Φυσικό αέριο • CEER Status Review on monitoring access to LNG terminals in 2009-2013.  

Ref.C14-GWG-111-03, 22 October 2014 

Θέματα που αφορούν 

περισσότερους από ένα  

τομείς 

• CEER Memo on Principles for regulatory performance assessments   Ref: 

C14-RPAT-06-03, 19 January 2015 

• CEER Position on the European Commission Communication: European 

Energy Security Strategy [COM(2014)330] Ref. C14-GWG-110-03, 3 

October 2014 

• CEER Memo on REMIT implementation at national level Ref. C14-MIT-55-

03, 18 September 2014 

• CEER Memo on the unbundling of TSOs, DSOs and Closed Distribution 

Systems Operators. 

Ref: C14-IBM-61-03, 30 July 2014 

• CEER response to EC public consultation on retail markets  Ref: C14-CRM-

77-03, 29 April 2014 

• CEER Position on the European Commission's Policy Framework for 

Climate and Energy 2020-2030  Ref: C14-EWG-97-03, 13 March 2014 

• CEER Memo on regulatory aspects of energy investment conditions in 

European countries.  Ref: C13-IRB-17-03, 7 March 2014 

• CEER Response to European Commission Consultation on Energy and 

Environment State Aid Guidelines Ref: C14-EWG-97-03, 14 February 2014 

Διεθνείς συνεργασίες  • CEER’s International Activities: Core Strategy and Objectives 

Ref. C12-ISG-25-03, 26 February 2013 

Πίνακας 8.8  Το έργο του CEER το 2014 

 

Ειδικότερα όσον αφορά στο κείµενο του CEER µε τίτλο «Memo on Principles for 

Regulatory Performance Assessments» (Ref: C14-RPAT-06-03), η ΡΑΕ είχε ουσιώδη και 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 258 

σηµαντική συµβολή στη σύνταξή του.  Το κείµενο αφορά στην καταγραφή των βασικών 

αρχών που διέπουν τη λειτουργία του Ρυθµιστή Ενέργειας και στο σχεδιασµό µιας άσκησης 

αυτοαξιολόγησης που καλούνται να πραγµατοποιήσουν οι Ευρωπαίοι Ρυθµιστές Ενέργειας. 

Βάσει των αρχών αυτών, η Οµάδα που ανέλαβε το εν λόγω εγχείρηµα σχεδίασε µία 

µεθοδολογία αξιολόγησης της απόδοσης του έργου που καλείται να εκπληρώσει ο 

Ευρωπαίος Ρυθµιστής Ενέργειας. Η αξιολόγηση των Ρυθµιστικών Αρχών πραγµατοποιείται 

βάσει ανάλυσης των στόχων των οποίων πρέπει να θέτει και να επιτυγχάνει ο Ρυθµιστής, 

µεταξύ των οποίων είναι η ανεξαρτησία του ως φορέα και η ακεραιότητα της διοίκησής 

του, η διαφάνεια, η προστασία του καταναλωτή, η ενδυνάµωση των συµµετεχόντων στην 

αγορά ενέργειας και των καταναλωτών, καθώς και η συνεργασία µεταξύ των θεσµικών 

φορέων. Η ΡΑΕ ανέλαβε την ανάλυση των συγκεκριµένων στοχεύσεων, καθώς και την 

καθοδήγηση για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν µετά τη διεξαγωγή 

της άσκησης αξιολόγησης των εθνικών Ρυθµιστών.  

Επιπρόσθετα, η Αρχή συµµετείχε, στο τέλος του 2014 στο πρώτο δίµηνο του 2015, στη 

διαµόρφωση της θέσης του CEER επί του κειµένου που δηµοσίευσε η Ενεργειακή 

Κοινότητα και ο φορέας της High-Level Reflection Group, µε τίτλο “An Energy 

Community for the Future”. Το εν λόγω κείµενο περιλαµβάνει σειρά προτάσεων 

συνοδευόµενων από µέτρα προς υλοποίηση τους για την ενίσχυση του ρόλου της 

Ενεργειακής Κοινότητας και αναλύεται στην ενότητα 8.3. 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά και στις εργασίες της Οµάδας ∆ράσης για την 

Αειφόρα Ανάπτυξη (CEER Sustainable Development Task Force, SDE-TF), συµβάλλοντας 

στη συνδιαµόρφωση των  απόψεων του CEER ως προς: 

• Τα κείµενα καθοδήγησης της E.E. σχετικά µε το σχεδιασµό των πολιτικών 

υποστήριξης των ΑΠΕ και των µηχανισµών συνεργασίας για τις ΑΠΕ (Guidance on 

the design of renewable energy support schemes and Guidance on the use of 

renewable energy cooperation mechanisms). 

• Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στους 

τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για το 2014-2020 (Guidelines on 

environmental and energy state aid 2014-2020). 

• Tην ανάπτυξη της µεθοδολογίας, τη συλλογή δεδοµένων και την ολοκλήρωση  της 

έκθεσης του CEER  µε τίτλο  «Status Review of Renewable and Energy Efficiency 

Support Schemes in Europe in 2012 and 2013». 

• Tη σύνταξη νέου παραδοτέου που θα ολοκληρωθεί το 2015 µε τίτλο «Key elements 

of future RES support schemes in Europe».  
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• Τη διαµόρφωση του περιεχοµένου και τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου 

που θα υλοποιήσει το CEER το 2015 µε τίτλο «Introduction to Renewable Energy 

(RES) for Regulators». 

To Συµβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθµιστών έχει θέσει στο επίκεντρο των εργασιών του τους 

Ευρωπαίους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  Μέσα στο 2014, 

διαµόρφωσε Οδικό Χάρτη για την εφαρµογή στη πράξη των λεγόµενων τεσσάρων (4) 

αρχών RASP για τους καταναλωτές: Reliability (αξιοπιστία), Affordability (προσιτή τιµή), 

Simplicity (απλότητα), Protection & Empowerment (Προστασία και ενδυνάµωση), οι οποίες 

θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις καταναλωτών/προµηθευτών. Το 2014 επίσης, έλαβε χώρα 

ειδική ηµερίδα του CEER για τους καταναλωτές, µε κεντρικό θέµα «Λιανική αγορά 

ενέργειας – από τη θεωρία στη πράξη». Ο CEER δηµοσίευσε γνωµοδότησή του, σχετικά µε 

τις εταιρείες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την αξιοπιστία τους και 

τις εµπορικές τους σχέσεις µε τους καταναλωτές.   

Κατά το 2014, o CEER διατήρησε το ρόλο του ως η σταθερή πλατφόρµα συνεργασίας των 

ευρωπαίων Ρυθµιστών µε τις διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών και συνέχισε 

να αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ των οργανώσεων αυτών µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

στον ενεργειακό τοµέα. 

 

8.2.3 Πρόταση/Σύσταση των CEER και ACER σχετικά µε τους στρατηγικούς 

ρυθµιστικούς στόχους µε ορίζοντα το 2025  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο ACER και το Συµβούλιο των Ευρωπαίων 

Ρυθµιστών, και µέσω αυτών οι εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές, κατέγραψαν τις προκλήσεις που 

θα αντιµετωπίσουν την επόµενη δεκαετία, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους για την 

επίτευξη µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, µε χρονικό ορίζοντα το 2025. 

Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι, οι οποίοι δεν αφορούν µόνο τους Ρυθµιστές, αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις αποτελούν και προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοψίζονται στα 

εξής: 

1) ∆ηµιουργία διασυνοριακών χονδρεµπορικών αγορών ενέργειας µε επαρκή 

διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και ρευστότητα. 

2) Επίτευξη πραγµατικής και βιώσιµης ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού για την 

Ευρώπη. 

3) Μετάβαση σε µια κοινωνία και οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα, µε αυξηµένη παραγωγή ΑΠΕ και εισαγωγή «έξυπνων» τεχνολογιών 

διαχείρισης της παραγωγής και της κατανάλωσης, µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή 

ευελιξία. 
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4) ∆ηµιουργία λειτουργικών λιανικών αγορών ενέργειας, µε έµφαση τους 

καταναλωτές. 

5) Εισαγωγή θεσµών διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων 

φορέων και παραγόντων του ενεργειακού τοµέα και εισαγωγή νέων 

αποτελεσµατικότερων µηχανισµών διακυβέρνησης των ενεργειακών αγορών. 

Ο Πίνακας 8.9  συνοψίζει τις επιµέρους προτεινόµενες από τους CEER και ACER ενέργειες 

και δράσεις.  

Ηλεκτρισμός Φυσικό Αέριο 

Λειτουργικές αγορές με επαρκή ρευστότητα. Κατάρτιση εθνικών, περιφερειακών αλλά και 

πανευρωπαϊκών σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών. 

Προβολή των πλεονεκτημάτων για τους καταναλωτές 

από την εφαρμογή του Μοντέλου–Στόχου. 

Εισαγωγή κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για 

την προώθηση υπηρεσιών και υποδομών 

αποθήκευσης φυσικού αερίου. 

Προώθηση των ενδο-ημερήσιων αγορών 

ηλεκτρισμού. 

Εισαγωγή κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου με 

στόχο τη άρση των εμποδίων όσον αφορά τις μη 

συμβατικές πηγές φυσικού αερίου. 

Παρακολούθηση και επόπτευση έργων-οδηγών στον 

τομέα της εξισορρόπησης. 

Καθορισμός των κριτηρίων όπως περιγράφονται 

στο Μοντέλο- Στόχο, για μια ολοκληρωμένη 

λειτουργική αγορά φυσικού αερίου. 

Δημιουργία και επόπτευση περιφερειακών 

μηχανισμών ασφάλειας εφοδιασμού. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών διασφάλισης 

επαρκούς ισχύος. 

Ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου, με στόχο τη 

προώθηση νέων χρήσεων του αερίου, τη 

αφαίρεση εμποδίων για χρήση υπηρεσιών «power 

to gas», και τη άρση τυχόν εμποδίων στην 

επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου. 

Εφαρμογή βέλτιστών μεθόδων και κατάλληλου 

πλαισίου για τη ρύθμιση υφιστάμενων και νέων 

ενεργειακών υποδομών. 

καταναλωτές και λιανική αγορά 

Συνεχής εποπτεία και βελτιστοποίηση των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης των ΑΠΕ, και 

ενσωμάτωση τους στον Μοντέλο – Στόχο. 

Ανάπτυξη κοινών κριτηρίων λειτουργικών αγορών 

λιανικής, και οδικού χάρτη με στόχο την 

δημιουργία αγορών με χαρακτηριστικά 

ανταγωνισμού, αξιοπιστίας και καινοτομίας. 

Προώθηση των υπηρεσιών της ευέλικτης 

ανταπόκρισης (flexibility) τόσο από την πλευρά της 

παραγωγής όσο και από την πλευρά της 

κατανάλωσης.  

Διευκόλυνση των μικρών καταναλωτών ή ομάδων 

μικρών καταναλωτών, στην ενεργή συμμετοχή 

στην αγορά ενέργειας – ενδυνάμωση, ενημέρωση. 

Να εξετασθεί από την Επιτροπή η δυνατότητα 

αποτελεσματικής αντιπροσώπευσης οργανώσεων 

μικρών καταναλωτών  

Επίβλεψη δραστηριοτήτων των καθετοποιημένων 

Διαχειριστών δικτύων διανομής ενέργειας 

Ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών περαιτέρω 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβαλλομένων 

μερών της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Αξιολόγηση επάρκειας κανόνων διαχωρισμού. 

Ανάπτυξη εν δυνάμει ανταγωνιστικών υπηρεσιών. 

Διασφάλιση του μη αποκλεισμού της αγοράς σε εν 

δυνάμει συμμετέχοντες. 

Η Επιτροπή να εξέταση τυχόν επιπλέον επίβλεψη των 

ENTSOs και των πλατφορμών δέσμευσης 

δυναμικότητας ιδίως εφόσον αυτές έχουν 

μονοπωλιακό χαρακτήρα 

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ως προς τα 

τιμολόγια και την παροχή κινήτρων. 

Πίνακας 8.9  Συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών στόχων που προτείνουν από κοινού οι CEER και 

ACER  για την επίτευξη µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας έως το 2025 
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8.3 Εξελίξεις σε θέµατα ρύθµισης ενέργειας και συνεργασίας της ΡΑΕ 

εκτός της Ε.Ε. το 2014 

8.3.1 Ρυθµιστικό Συµβούλιο για την Ενεργειακή Κοινότητα (ECRB) 

Αναλυτικά στοιχεία για την Ενεργειακή Κοινότητα και την Ιδρυτική Συνθήκη της είναι 

διαθέσιµα στις Εκθέσεις Πεπραγµένων της ΡΑΕ των προηγούµενων ετών.   

Το Ρυθµιστικό Συµβούλιο (Energy Community Regulatory Board - ECRB), το οποίο 

αποφασίστηκε µε το άρθρο 58 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας έχει ως 

µόνιµο τόπο συνεδριάσεων την Αθήνα. Το εν λόγω Συµβούλιο απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των συµβαλλόµενων στη Συνθήκη κρατών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, καθώς 

και έναν εκπρόσωπο του ACER. Σύµφωνα µε την Ιδρυτική Συνθήκη της Ενεργειακής 

Κοινότητας, οι εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στις εργασίες της Ενεργειακής Κοινότητας και στο Ρυθµιστικό της Συµβούλιο, 

αρκεί να το δηλώσουν στη Γραµµατεία του Οργανισµού. Οι Ρυθµιστικές Αρχές τρίτων 

χωρών µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες του Ρυθµιστικού 

Συµβουλίου.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζεται από τις Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας 

εκείνων των Κρατών-Μελών που µοιράζονται (ή µοιράζονταν κατά το χρόνο υιοθέτησης 

της Συνθήκης) σύνορα µε τα συµβαλλόµενα µέρη (Τίτλος ΙΙΙ της Συνθήκης).  Σε αυτά τα 

Κράτη-Μέλη σαφώς περιλαµβάνεται η Ελλάδα και, εποµένως, ο ρόλος της ΡΑΕ είναι 

καθοριστικός στην επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Ενδεικτικό της εµπιστοσύνης που 

επιδεικνύουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ACER στο ρόλο που η ελληνική Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας διαδραµατίζει στο Ρυθµιστικό Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας 

(ECRB), από την ίδρυσή του (2006) µέχρι σήµερα, είναι το γεγονός ότι ως επίσηµος 

εκπρόσωπος του ACER στο ECRB επελέγη εκ νέου, και για ολόκληρο το 2014 και το 2015, 

το Μέλος της Ολοµέλειας της ΡΑΕ κ. Μ. Θωµαδάκης.  ∆ηλαδή, η ΡΑΕ διατηρεί την 

εκπροσώπηση του ACER στο ECRB, γεγονός που ισχύει από την ίδρυση του Οργανισµού 

το 2011. 

Για το 2014, διατηρείται η οργάνωση του Ρυθµιστικού Συµβουλίου σε τρεις επιµέρους 

Οµάδες Εργασίας: 

• Οµάδα Εργασίας Ηλεκτρισµού (Electricity WG) 

• Οµάδα Εργασίας Αερίου (Gas WG) 
• Οµάδα Εργασίας Πελατών (Customer WG). 

O Πίνακας 8.10 παρουσιάζει συνοπτικά το έργο του ECRB για το 2014. 
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Ομάδα Εργασίας/Αντικείμενο Εκθέσεις/Κοινές Θέσεις/Γνωμοδοτήσεις/Συστάσεις. 

Ομάδα Εργασίας Ηλεκτρισμού / 

8
th

 Region Quarterly Reports 

Οι τριμηνιαίες αυτές εκθέσεις προσαρτώνται στις σχετικές 

τριμηνιαίες Εκθέσεις του ACER σχετικά με τις διασυνοριακές 

συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.  

ECRB Market Monitoring 

Guidelines for the 8thRegion. 

Οδηγίες του Ρυθμιστικού Συμβουλίου προς τις Ρυθμιστικές Αρχές 

της 8
ης

 Περιφέρειας σχετικά με την αποτελεσματική 

παρακολούθηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας.   

ECRB Report on the 

development of the 8
th

 Region 

Q1/2014 – Q2.2014. 

Έκθεση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία 

σύγκλισης των κρατών της 8
ης

 Περιφέρειας προς το 3
ο
 Ενεργειακό 

Πακέτο. 

ECRB Market Coupling Simulator 

for South East Europe, User 

Manual. May 2014 

Οδηγίες χρήσης του προσομοιωτή σύζευξης αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

SEE CAO common auction rules, 

updated version 1.1. September 

2014. 

Κοινοί κανόνες δημοπρασιών για την κατανομή διαθέσιμης 

δυναμικότητας μέσου του Συντονισμένου Γραφείου Δημοπρασιών. 

Έκδοση 1.1. 

ECRB Position Paper on the 

Implementation of Third 

Internal Energy Package 

Network Codes in the Energy 

Community. November 2014. 

Έκθεση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή και 

εφαρμογή των Κωδικών του 3
ου

 Ενεργειακού πακέτου στην 

Ενεργειακή Κοινότητα.  

 Status Review of Customer 

Contracts in the Energy 

Community. April 2014. 

Έκθεση για τα τις συνήθεις πρακτικές και κανόνες της Ενεργειακής 

Κοινότητας, όσον αφορά τις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου. 

ECRB, Raising Consumer 

Awareness- Regulatory Tools 

Supporting Retail Market 

Opening. December 2014 

Έκθεση σχετική με τον τρόπο προστασίας και τα δικαιώματα των 

καταναλωτών στα συμβαλλόμενα με την Ενεργειακή Κοινότητα 

κράτη. 

ECRB, Retail Market 

Development in the Energy 

Community, Status Review. 

December 2014. 

Έκθεση σχετική με τις εξελίξεις των λιανικών αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, στην Ενεργειακή Κοινότητα. 

Πίνακας 8.10  Το έργο του ECRB το 2014 

 

∆εδοµένου ότι: (α) µεγάλο µέρους των χερσαίων διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων 

της Ελλάδας είναι µε χώρες συµβαλλόµενες µε την Ενεργειακή Κοινότητα (Αλβανία, 

ΠΓ∆Μ), καθώς και µε χώρα υπό καθεστώς παρατηρητή στην Ενεργειακή Κοινότητα 

(Τουρκία), (β) η Ουκρανία αποτελεί συµβαλλόµενο µέλος της Ενεργειακής Κοινότητας η δε 

σηµασία της για την ασφάλεια εφοδιασµού σε φυσικό αέριο στην περιοχή είναι 

αυταπόδεικτη και (γ) πολλά προτεινόµενα έργα για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στα 

δυτικά Βαλκάνια είναι άµεσα συνδεδεµένα – και προϋποθέτουν την υλοποίηση του αγωγού 

TAP, η ΡΑΕ εξακολούθησε και το 2014να συµµετέχει στις Οµάδες Εργασίας της 

Ενεργειακής Κοινότητας και να παρακολουθεί τις εκθέσεις και συστάσεις που εκπονούνται 

από τους φορείς της.   
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Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Συµβουλίου των Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας, 

από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα συµβαλλόµενα µέρη της Ενεργειακής Κοινότητας οφείλουν 

να έχουν ενσωµατώσει στην εθνική τους νοµοθεσία την Τρίτη ∆έσµη Μέτρων για την 

Ενέργεια.  Εν όψει αυτού του πολύ σηµαντικού βήµατος προόδου για την Ενεργειακή 

Κοινότητα, οµάδα εµπειρογνωµόνων (High-Level Reflection Group) ανέλαβε και εκπόνησε 

το 2014 έκθεση σχετικά µε το µέλλον της Ενεργειακής Κοινότητας και την ενδεχόµενη 

αναδιοργάνωσή της, µε αφορµή αφ’ ενός την εφαρµογή της Τρίτης ∆έσµης, αφ’ ετέρου τη 

συνεχή υποχρέωσή της περί εκπλήρωσης των βασικών στόχων που έχουν τεθεί στην 

Ιδρυτική της Συνθήκη.  Η έκθεση δηµοσιεύθηκε το Μάιο του 2014 µε τίτλο “An Energy 

Community for the Future”. 

Η ΡΑΕ ασχολήθηκε εκτενώς µε την αξιολόγηση των συστάσεων που καταγράφονται στην 

εν λόγω Έκθεση και διαβουλεύθηκε µε τους οµολόγους της Ρυθµιστές, καθώς και µε τους 

CEER και ACER, ώστε να επισηµανθούν τα καίρια σηµεία της Έκθεσης τα οποία χρήζουν 

περαιτέρω ανάλυσης, διευκρινίσεων ή αναδιατύπωσης. Το θέµα που συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά στο µέλλον του Ρυθµιστικού Συµβουλίου της Ενεργειακής 

Κοινότητας και στο πλαίσιο συνεργασίας του µε τον ACER. Σε συνέχεια σχετικής 

απόφασης του Συµβουλίου των Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας, κατά την 

τελευταία συνάντηση του Ρυθµιστικού Συµβουλίου για το 2014, ανακοινώθηκε από τη 

Γραµµατεία της Ενεργειακής Κοινότητας η σύνταξη κειµένου (Analytical Paper) που θα 

αναλύει τις προτάσεις της Έκθεσης του High-Level Reflection Group και θα παρουσιάζει 

συγκεκριµένα µέτρα προς εφαρµογή. Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στις αρχές του 2015 

και τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. Η ΡΑΕ συνέβαλε ουσιαστικά στην σύνταξη των 

σχετικών απαντήσεων και παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τον ACER και το CEER. 

 

8.3.2 Οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Μεσογείου (Mediterranean Energy 

Regulators - MEDREG) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως σκοπό την προώθηση ενός σαφούς, σταθερού και 

εναρµονισµένου ρυθµιστικού ενεργειακού πλαισίου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι κύριοι 

στόχοι του 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. 
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• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µελών, 
µε τη διαµόρφωση και λειτουργία ενός µόνιµου πλαισίου για συζήτηση και 
συνεργασία. 

Στις 19 Νοεµβρίου 2014, η Ιταλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διοργάνωσαν από κοινού ένα υψηλού επιπέδου (high-level) συνέδριο µε θέµα 

«Οικοδόµηση µιας ευρω-µεσογειακής ενεργειακής γέφυρας: η στρατηγική σηµασία των 

δικτύων αερίου και ηλεκτρισµού στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας». Το συνέδριο 

αυτό εντόπισε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες υποστήριξης των ευρω-µεσογειακών εταίρων, 

για την επίτευξη των στόχων τους στην ενεργειακή πολιτική προς µια Ευρω-Μεσογειακή 

Κοινότητα Ενέργειας. Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία για την υπογραφή ενός Μνηµονίου 

Συνεννόησης µεταξύ του MEDREG, της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Ενέργεια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ένωσης των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς της 

Μεσογείου (Mediterranean Transmission System Operators, Med-TSO), µε σκοπό την 

συγκρότηση µιας ευρω-µεσογειακής πλατφόρµας των περιφερειακών αγορών ηλεκτρισµού 

(Euro-Mediterranean Platform on Regional Electricity Markets). 

Η προεργασία για την επίτευξη της παραπάνω συµφωνίας όσον αφορά τον ηλεκτρισµό είχε 

λάβει χώρα στη σχετική Οµάδα Εργασίας του MEDREG καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, 

συµπεριλαµβανοµένης και της 16ης συνάντησης της Οµάδας Εργασίας για την Ηλεκτρική 

Ενέργεια, η οποία έλαβε χώρα στις 17 Σεπτεµβρίου 2014 στην Αθήνα, στα γραφεία της 

ΡΑΕ. Κατά την παραπάνω συνάντηση διαµορφώθηκε στην τελική της µορφή και η Έκθεση 

Παρατηρητηρίου για τις εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών-µελών του 

MEDREG.  

Στο ίδιο συνέδριο της 19ης Νοεµβρίου αποφασίστηκε και η δηµιουργία αντίστοιχης 

πλατφόρµας για το φυσικό αέριο (Euro-Mediterranean Platform on Regional Gas Markets), 

καθώς και για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Euro-mediterranean Platform on 

Renewable Energy and Energy Efficiency).  Ειδικά για την πλατφόρµα για το φυσικό αέριο, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε και τη συνδροµή του MEDREG, η συµβολή του οποίου 

αναµένεται να καθοριστεί στο πρώτο εξάµηνο του 2015.   

Στη Γενική Συνέλευση του MEDREG στη Βαρκελώνη, το Νοέµβριο του 2014, η αιγυπτική 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας EGYPTERA εκλέχθηκε ως διάδοχος της γαλλικής CRE στην 

προεδρία του MEDREG.  Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση, η ΡΑΕ ανέλαβε τη θέση του 

συν-επικεφαλής (µαζί µε την πορτογαλική Ρυθµιστική Αρχή ERSE) της οµάδας εργασίας 

φυσικού αερίου.   

Μέσα στο 2014, η ΡΑΕ, µεταξύ άλλων, συνέβαλε στις εργασίες του MEDREG και µε τη 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίου όσον αφορά την κατάσταση της Ελληνικής αγοράς φυσικού 

αερίου, το σχεδιασµό για τις µελλοντικές υποδοµές, αλλά και τις προωθούµενες 

αναθεωρήσεις του συναφούς νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου. Περαιτέρω, συνέβαλε 

καθοριστικά στη σύνταξη αλλά και στην αναδιαµόρφωση της 2ης Έκθεσης Σύγκρισης και 
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Στοχοθεσίας των µεσογειακών αγορών φυσικού αερίου, µαζί µε την τουρκική Ρυθµιστική 

Αρχή EMRA. H Έκθεση αυτή, η οποία έχει τακτικό διετή χαρακτήρα, αποτελεί κύριο 

παραδοτέο της Οµάδας Εργασίας του MEDREG για το φυσικό αέριο. Η σύνταξή της 

ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίµηνο το 2014, και πέτυχε να αποτυπώσει την 

επικαιροποιηµένη εικόνα των αγορών φυσικού αερίου των χωρών-µελών του MEDREG, 

κυρίως όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς, τις υφιστάµενες αλλά και τις µελλοντικές 

υποδοµές, καθώς και τα ρυθµιστικά πλαίσια των χωρών αυτών.  

Κατ’ αναλογία των ACER και CEER, και στο MEDREG, οι επιµέρους δραστηριότητες 

υλοποιούνται από Οµάδες Εργασίας (WG - Working Groups) και Οµάδες ∆ράσης (TF-  

Task Forces), στις οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις Ρυθµιστικές Αρχές-µέλη 

του MEDREG.  Ο Πίνακας 8.11 συνοψίζει τις Οµάδες Εργασίας του Οργανισµού, καθώς 

και τα παραδοτέα που οι Οµάδες αυτές ολοκλήρωσαν µέσα στο 2014. 

 

MEDREG - Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) Παραδοτέα το 2014 

(ΟΕ) σε θεσμικά ζητήματα (INS-

Institutional Working Group) 

• Good Regulatory principles in the Mediterranean 

Countries. November 2014. 

• Promotion of the dialogue with external Partners.  

November 2014  

• Guidelines for MEDREG’s Dialogue with External 

Partners. November 2014 

(ΟΕ) Ηλεκτρισμού (ELE-Electricity Working 

Group) 

- 

(ΟΕ) Φυσικού Αερίου (GAS Working 

Group) 

• Second Benchmarking Report. 

November 2014 

(ΟΕ) σε θέματα περιβάλλοντος, ΑΠΕ και 

ενεργειακής αποδοτικότητας (RES Working 

Group) 

• Study to evaluate net metering systems in 

Mediterranean countries. 

November 2014 

• Working Group on Environment, RES and Energy 

Efficiency Benchmarking Assessment 2013. 

November 2014 

(ΟΚ) σε θέματα καταναλωτών (CUS) • Good practice guidance for energy consumers 

information and education. 

June 2014 

Πίνακας 8.11  Το έργο του MEDREG το 2014 
 

8.3.3 ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER)  

Το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Ρύθµιση στο χώρο της Ενέργειας (World Forum on Energy 

Regulation) είναι η κορυφαία διεθνής διάσκεψη για την ενεργειακή ρύθµιση, η οποία 

πραγµατοποιείται 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 
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IV), το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα. Το Φόρουµ αυτό κατέληξε στη δηµιουργία 

της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER), η οποία 

συνέχισε τις εργασίες της εντός του 2014, ενόψει µάλιστα και της προετοιµασίας για το 6ο 

Παγκόσµιο Φόρουµ για την ενεργειακή ρύθµιση, το οποίο θα διεξαχθεί στην 

Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 2015.   

O ICER αριθµεί ως µέλη 320 Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας από όλο τον κόσµο, οι οποίες 

εκπροσωπούνται δια µέσου των αντίστοιχων περιφερειακών τους οργανώσεων (π.χ. οι 

Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται µέσω του CEER). 

 

8.4 ∆ιεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις της ΡΑΕ το 2014 

8.4.1 Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας της ΡΑΕ µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

του Βελγίου (CREG) 

Το Νοέµβριο του 2014, η ΡΑΕ και η Ρυθµιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισµό και το Αέριο 

του Βελγίου (CREG) και, αντίστοιχα, ο ∆ιαχειριστής του Βελγικού Συστήµατος φυσικού 

αερίου (FLUXYS) και ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου 

(∆ΕΣΦΑ), συµφώνησαν να προωθήσουν από κοινού τη συνεργασία Ελλάδας και Βελγίου 

στον ενεργειακό τοµέα, και ιδιαίτερα σε αυτόν του φυσικού αερίου. Σκοπός των συµφωνιών 

που υπογράφησαν µεταξύ των τεσσάρων ως άνω φορέων45 είναι η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, εµπειρίας και τεχνογνωσίας όσον αφορά τη ρύθµιση των ενεργειακών αγορών, 

συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης κόµβων αερίου (gas hubs), δεδοµένης της εµπειρίας 

της FLUXYS στον τοµέα αυτό.  Οι συµφωνίες που υπεγράφησαν ήταν σε µεγάλο βαθµό 

αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας, συνεχούς προσπάθειας και συντονισµού της Βελγικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα. 

Στην ηµερίδα που ακολούθησε, παρουσία των Προέδρων, ∆ιευθυνόντων Συµβούλων και 

επιστηµονικών συνεργατών των ως άνω φορέων, έγινε ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων 

στα τρέχοντα ενεργειακά ζητήµατα που απασχολούν τις δύο Ρυθµιστικές Αρχές, σε τοπικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, και συζητήθηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία σε 

θέµατα ρύθµισης και λειτουργίας των δικτύων µεταφοράς φυσικού αερίου.  Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε η εµπειρία της FLUXYS από την διαχείριση του κεντρικού κόµβου 

εµπορίας φυσικού αερίου στο Zeebrugge του Βελγίου, καθώς και η εµπειρία της από την 

διαχείριση και την εφαρµογή των κανόνων ρύθµισης της πρόσβασης τρίτων στον εκεί 

σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου. ∆εδοµένης της υιοθέτησης από το Συµβούλιο και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Οδηγίας 2014/94/EE για την ανάπτυξη υποδοµών 

                                                 
45 
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc1/20102011/241114gr;jsessionid=ce2d8cc9d463a5d023b0ab02952
b7c8006d13f1b302caf1674752326a8aa4eaa.e38OchqPa34Na40LaN4SahyLax4Le6fznA5Pp7ftolbGmkTy  
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εναλλακτικών καυσίµων, το θέµα της ανάπτυξης και της ρύθµισης εγκαταστάσεων 

φόρτωσης ΥΦΑ, εκτιµάται ότι θα απασχολήσει τη ΡΑΕ αλλά και τον ∆ιαχειριστή στο 

άµεσο µέλλον.   

Οι Ρυθµιστές και οι ∆ιαχειριστές της Ελλάδας και του Βελγίου δεσµεύτηκαν για την 

περαιτέρω συνεργασία τους εντός του 2015, συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω 

µεταφοράς τεχνογνωσίας όσον αφορά τη ρύθµιση των ενεργειακών αγορών και την 

ανάπτυξη κόµβων αερίου. 

Στο Παράρτηµα 2 της παρούσας Έκθεσης παρατίθεται το Μνηµόνιο Συνεργασίας που 

υπέγραψαν οι δύο εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας. 
 

8.4.2 Συνοµιλίες των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ιταλίας, Κύπρου, Αυστρίας και 

Ελλάδας µε τις Ρυθµιστικές Αρχές Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου του 

Ισραήλ 

Τον Οκτώβριο του 2014, η ΡΑΕ φιλοξένησε στα γραφεία της συνάντηση η οποία 

διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία του Συµβούλιου των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών 

Ενέργειας (CEER) µε τους επικεφαλής των Ρυθµιστικών Αρχών Ηλεκτρισµού και Φυσικού 

Αερίου του Ισραήλ.  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του CEER, o Πρόεδρος και 

τα Μέλη της Ολοµέλειας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), µέλος της 

Ολοµέλειας της Ρυθµιστικής Αρχής Ηλεκτρισµού, Φυσικού Αερίου και Υδάτων της Ιταλίας 

(AEEGSI), ανώτατο στέλεχος της Αυστριακής Ρυθµιστικής Αρχής (eControl), ο Πρόεδρος,  

τα Μέλη της Ολοµέλειας και στελέχη της Γραµµατείας της ΡΑΕ, καθώς και εκπρόσωποι 

της Γραµµατείας του CEER. 

Η συνάντηση αφορούσε στην ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων πάνω στα τρέχοντα 

ρυθµιστικά θέµατα που απασχολούν τους Ευρωπαίους και Ισραηλινούς ρυθµιστές 

ενέργειας, καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία στον τοµέα του 

ηλεκτρισµού και των ΑΠΕ. Επίσης. Εξετάστηκαν οι προοπτικές σχετικά µε την 

εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου Ισραήλ και Κύπρου, καθώς και οι 

ρυθµιστικοί κανόνες και το  ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο διέπει τη δέσµευση δυναµικότητας 

και την ανάπτυξη νέων υποδοµών για τη µεταφορά του αερίου στην Ε.Ε.  Μεταξύ άλλων, 

συζητήθηκαν και θέµατα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Ε.Ε., στο ρόλο του ενεργειακού 

ρυθµιστή, στην ανάπτυξη υγιούς και αποδοτικού ανταγωνισµού στις αγορές αυτές. 

Παρουσιάστηκαν οι προοπτικές του Ισραήλ σχετικά µε τις δυνατότητες εξαγωγής και τους 

τρόπους διάθεσης της πλεονασµατικής παραγωγής του σε αέριο προς τρίτες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Ευρωπαϊκών αγορών.  Από το σύνολο των συµµετεχόντων 

αναγνωρίστηκε η χρησιµότητα των εν λόγω συναντήσεων και η ανάγκη συνέχισης της 

πρωτοβουλίας αυτής στο µέλλον, είτε υπό την οµπρέλα του CEER είτε σε περιφερειακό 

επίπεδο ρυθµιστών.   
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8.4.3 Συµµετοχή της ΡΑΕ σε ∆ιεθνή Προγράµµατα Twinning   

8.4.3.1 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, 

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. 
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• Το επιστηµονικό και ερευνητικό όφελος είναι µεγάλο και για τους Οργανισµούς που 

αναλαµβάνουν τη διαχείριση ενός έργου Twinning, καθώς τα στελέχη τους καλούνται 

να αντιµετωπίσουν διαφορετικές συγκυρίες, σε αγορές µε ποικίλα επίπεδα ωριµότητας, 

και να προτείνουν συγκεκριµένες και ρεαλιστικές λύσεις, χρησιµοποιώντας στο µέγιστο 

δυνατό βαθµό τις γνώσεις, την κρίση και την εµπειρία τους. 

• 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.  

8.4.3.2 Συµµετοχή της ΡΑΕ σε συγκεκριµένα Προγράµµατα Twinning 

Η ΡΑΕ έχει ήδη συµµετάσχει, σε κοινοπραξία µε τις Ρυθµιστικές Αρχές της Ιταλίας 

(AEEG), της Ρουµανίας (ANRE) και της Ουγγαρίας (HEO), και έχει ολοκληρώσει µε 

µεγάλη επιτυχία δύο Προγράµµατα Twinning, µε στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας στον 

τοµέα του φυσικού αερίου. Χώρα υλοποίησης των δύο αυτών Προγραµµάτων ήταν η 

Ουκρανία, και συγκεκριµένα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας, NERC. 

Μετά την εξαιρετική επιτυχία των δύο αυτών Προγραµµάτων (η κοινοπραξία των 

Ρυθµιστών βαθµολογήθηκε µε άριστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και την πολύτιµη 

εµπειρία που απεκόµισαν τα στελέχη της ΡΑΕ στα έργα αυτά, η Αρχή διεκδίκησε τη 

συµµετοχή της και σε άλλα, αντίστοιχα Προγράµµατα ∆ιδυµοποίησης, ιδιαίτερα σε 

γειτονικές χώρες. Έτσι, τον Απρίλιο του 2013, υπέβαλε υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση 

του Προγράµµατος “Strengthening the Institutional Capacity of the Egyptian Electric Utility 

and Consumer Protection Agency (EGYPTERA)” (Twinning Project No. 

EG/13/ENP/EY/19), µε χώρα υλοποίησης την Αίγυπτο και µε φορέα υλοποίησης  

(beneficiary) τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας, EGYPTERA. Η ΡΑΕ, επικεφαλής 

κοινοπραξίας Ευρωπαίων Ρυθµιστών, πέτυχε το 2014, µετά από τη µακρά και επίπονη 

διαδικασία αξιολόγησης της πρότασής της, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από 

τη χώρα υλοποίησης (Αίγυπτος), να αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριµένου 

προγράµµατος, το οποίο είναι διετές και αναµένεται να ξεκινήσει στο πρώτο εξάµηνο του 

2015.  



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 270 

9. ∆ιο ικητ ικά  και  Οικονοµικά  Θέµατα  

9.1 ∆ιοικητικά θέµατα 

Η στελέχωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ προβλέπεται στον ιδρυτικό νόµο της Αρχής, ν. 

2773/1999, όπως συµπληρώθηκε ιδίως µε το ν. 4001/2011. Η στελέχωση δεν έχει µέχρι 

σήµερα συµπληρωθεί, αντίθετα υπολείπεται σηµαντικά ως προς την κάλυψη των 

προβλεπόµενων θέσεων προσωπικού. Συνολικά, στη ΡΑΕ σήµερα, από τις 132 θέσεις 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν συσταθεί (αναλυτικότερα: 75 

θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, 16 θέσεις εµµίσθων δικηγόρων, 5 θέσεις ειδικού 

τεχνικού προσωπικού και 36 θέσεις διοικητικού προσωπικού), έχουν προσληφθεί µόνο 83 

άτοµα (48 ειδικοί επιστήµονες, 26 άτοµα διοικητικό προσωπικό και 9 έµµισθοι δικηγόροι).  

Επίσης, στη Γραµµατεία της ΡΑΕ έχουν συσταθεί πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις κλάδου-

ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, στις οποίες έχουν µεταφερθεί και υπηρετούν 

πρώην υπάλληλοι των Ολυµπιακών Αερογραµµών Α.Ε. και της Ολυµπιακής Αεροπορίας – 

Υπηρεσίες Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3717/2008, καθώς και µία (1) 

προσωποπαγής θέση κλάδου-ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Η/Υ, στην 

οποία έχει µεταφερθεί πρώην υπάλληλος της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Α.Ε., κατά τις 

διατάξεις του ν. 3895/2010. 

Λόγω της σηµαντικότατης ως άνω υποστελέχωσης της Αρχής, των συνεχώς αυξανόµενων 

λειτουργικών της αναγκών και της ανάληψης πλήθους νέων αποφασιστικών αρµοδιοτήτων, 

κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της εσωτερικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας, η 

Πολιτεία έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, για περιορισµένο µεν 

χρονικό διάστηµα αλλά µε άµεση ηµεροµηνία έναρξης, προκειµένου αυτή να ανταποκριθεί 

στο έργο της, που εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσµα αντικειµένων ρύθµισης και ελέγχου 

της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Για το λόγο αυτό, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 18 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013) και των διατάξεων του άρθρου 17 

του ν. 4315/2014, δόθηκε η δυνατότητα εκ νέου κάλυψης, µέχρι την 30η.06.2016, των 

είκοσι (20) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που είχαν συσταθεί µε το 

ν.3734/2009.  

Η υφιστάµενη στελέχωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ (∆εκέµβριος 2014) παρατίθεται στον 

Πίνακα 9.1 που ακολουθεί. 

 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Κατηγορία / Σχέση 

εργασίας 

Προβλεπόµενες 

θέσεις 

Νοµοθετικές  

∆ιατάξεις 

Καλυφθείσες 

θέσεις 

Κενές 

θέσεις 

Α. Ι∆ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

        

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

75 ν. 2837/2000, ν. 3175/2003, 

ν. 3428/2005, ν. 4001/2011  

48 27 

∆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 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

36 ν. 2837/2000, ν. 3175/2003,  

ν. 3428/2005, ν. 4001/2011 

26 10 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

6 ΚΥΑ                 6 - 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

138   89 49 

Β. Ι∆ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

        

  5 ν. 3428/2005 (ακολουθούν τη 
θητεία του Προέδρου της ΡΑΕ) 

3 2 

  20 ν.4203/2013 & ν. 4315/2014 
(Λήξη 30.06.2016) 

18 2 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

25                 21 4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 163   110 53 

Πίνακας 9.1  Υφιστάµενη στελέχωση  της  Γραµµατείας της ΡΑΕ (∆εκέµβριος 2014) 

 

Με τις σηµαντικές πρόσθετες αρµοδιότητες που θεσµοθετήθηκαν για τη ΡΑΕ µε το 

ν.4001/2011, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προκύπτει άµεση ανάγκη µετάβασης της Αρχής σε ένα σαφώς αναβαθµισµένο και 

πολυσύνθετο λειτουργικό σχήµα, το οποίο θα επιτρέψει την πλήρη και αποδοτική 

εξυπηρέτηση όλων των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, και το οποίο θα απαιτεί την παροχή 

υπηρεσιών πολύ υψηλής εξειδίκευσης, τόσο από το προσωπικό της Αρχής, όσο και από 

εξωτερικούς συνεργάτες που θα µπορούν να παρέχουν, το συντοµότερο δυνατόν, νοµικές, 

οικονοµικές, τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις και υπηρεσίες µεγάλης εµπειρίας και 

εξειδίκευσης. Προς το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ επεξεργάζεται νέο σχέδιο Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας της, το οποίο θα περιλαµβάνει και νέο οργανωτικό σχήµα για τη 

Γραµµατεία της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011.  
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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 

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». 
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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 ανταποδοτικά αυτά 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 4001/2011 (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 πλήρως ανταποδοτικού τους 

χαρακτήρα. Συνεπώς, ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση στα 

δηµοσιονοµικά στοιχεία του Κράτους. 

Περαιτέρω, ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ δεν επιβαρύνει παρά ελάχιστα τον ενεργειακό 

κλάδο που εποπτεύει (λιγότερο από 0,01% της συνολικής προστιθέµενης αξίας του κλάδου 

της ενέργειας), χωρίς να επηρεάζει την όποια ανταγωνιστικότητά του. 

 

9.2.2 Οικονοµικός απολογισµός έτους 2014 

Τα έσοδα της Αρχής κατά τη διετία 2013-2014 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

1) Για τη χρήση του έτους 2013, όπως αυτή απεικονίστηκε στις ελεγµένες, από τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές, Λογιστικές Καταστάσεις της 31/12/2013, τα έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 6.840.913,60 €, ενώ τα λειτουργικά έξοδα στο 

ποσό των 6.094.942,88 €. Τα έσοδα από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 380.988,03 €, το οποίο και 

δαπανήθηκε για την προµήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών. Κατά τη χρήση του έτους 

2013, άλλαξε ο τρόπος της λογιστικής απεικόνισης των ετήσιων ανταποδοτικών τελών 

φυσικού αερίου, µε συνέπεια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα οι «Απαιτήσεις», τα 

«Ίδια Κεφάλαια» και τα «Αποτελέσµατα Χρήσης». Επίσης, διενεργήθηκαν λογιστικές 

εγγραφές που αφορούσαν σε Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ προηγουµένων ετών 

για το σύνολο της απορροφώµενης ενέργειας από αδειούχους προµηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τέλος, τα έσοδα κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι) για το 2013 ανήλθαν στο ποσό 

των 234.844,31 €. Συνολικά, το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης 2013 διαµορφώθηκε 

στο ποσό των 3.476.343,42 €. 
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2) Για τη χρήση του έτους 2014, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη υπολογίζονται στο ποσό 

των 6.856.598,76 €, ενώ τα λειτουργικά έξοδα στο ποσό των 6.200.872,73 €. Τα έσοδα 

από λοιπές παρεπόµενες ασχολίες (συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, έσοδα από 

διαιτησίες – πραγµατογνωµοσύνες και έσοδα για την κάλυψη ισόποσων κοινόχρηστων 

δαπανών που σχετίζονται µε τη φιλοξενία του EC Task Force for Greece στο κτίριο της 

Αρχής) ανήλθαν στο ποσό των 108.395,70 €, το οποίο και δαπανήθηκε για την 

προµήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα έσοδα από καταλογισµό 

προστίµων ανήλθαν στο ποσό των 4.412.000,00 €, τα οποία αφορούν σε επιβολή 

διοικητικών προστίµων και κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  ν. 4001/2011 και 

του ν.2773/1999, όπως ισχύει. Τα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις βεβαιώνονται και 

εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.∆.Ε. υπέρ της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  

στο άρθρο 36, παρ. 5 του ν. 4011/2011 και της µε αριθµ. πρωτ. 

∆ΠΕΙΣΑ1140176ΕΞ2012/10.10.2012 Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών.  Τα 

έσοδα κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι) για το 2014 ανήλθαν στο ποσό των 184.244,61 €.  

3) Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζεται η ανάλυση των εσόδων της ΡΑΕ (εισπραχθέντα ή 

οφειλόµενα), ανά κλάδο του τοµέα ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγρά 

καύσιµα), για τις χρήσεις 2013 και 2014, καθώς και η πρόβλεψη εσόδων του 

προϋπολογισµού της για το έτος 2015, όπως εκτιµήθηκε από την Ολοµέλεια της Αρχής 

(Απόφαση ΡΑΕ 613/23.10.2014) και, στη συνέχεια, κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’ 259/12.12.2014).   

 
 

Είδος Εσόδου 
Απολογισµός 

έτους 2013 

Απολογισµός 

έτους 2014 
Εκτιµήσεις  2015 

Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη 
ηλεκτρικής ενέργειας  

275.398,45 200.810,46 400.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 
ηλεκτρικής ενέργειας 

4.043.686,13 4.131.306,53 4.750.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 
φυσικού αερίου 

924.289,67 692.706,23 1.150.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 
υγρών καυσίµων 

1.597.539,35 1.831.775,54 2.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.840.913,60 6.856.598,76 8.300.000,00 

Πίνακας 9.2 Απολογιστικά έσοδα ανταποδοτικών τελών ΡΑΕ των ετών 2013 και 2014, καθώς  και εκτίµηση 

των αντίστοιχων εσόδων για το έτος 2015 (€) 

 

Τέλος, στον Πίνακα 9.3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα λειτουργικά έξοδα που 

πραγµατοποίησε η Αρχή, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους απολογισµούς των ετών 2013 

και 2014, ανά σηµαντική λογιστική κατηγορία, καθώς και η πρόβλεψη εξόδων του 
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προϋπολογισµού της για το έτος 2015, όπως εκτιµήθηκε από την Ολοµέλεια της Αρχής 

(Απόφαση ΡΑΕ 613/23.10.2014) και, στη συνέχεια, κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’ 259/12.12.2014).  

 

Είδος Εξόδου 
Απολογισµός 

έτους 2013 

Απολογισµός 

έτους 2014 
Εκτιµήσεις 2015 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Αµοιβές έµµισθου προσωπικού, 
εργοδοτικές εισφορές, έξοδα 
επιµόρφωσης) 

3.633.736,66 3.941.649,84 4.830.000,00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 

(Αµοιβές και έξοδα εξωτερικών 
αναθέσεων) 

921.385,21 764.533,62 1.325.000,00 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

(Λειτουργικά έξοδα: ύδρευση, 
τηλεπικοινωνίες, επισκευές και 
συντηρήσεις, κλπ) 

555.895,03 484.499,98 752.000,00 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 107.132,33 521.442,15 75.000,00 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 

(Έξοδα µεταφορών, ταξιδίων, 
αναλώσιµα, συνδροµές, κλπ) 

558.095,54 496.582,76 827.000,00 

ΛΟΙΠΑ  3.447,52 1.949,97 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.779.692,29 6.210.658,32 7.814.000,00 

Πίνακας 9.3 Απολογιστικά έξοδα ΡΑΕ των ετών 2013 και 2014 και εκτίµηση των αντίστοιχων εξόδων για το 

έτος 2015 (€) 

Τα έξοδα που αφορούν σε διάφορους φόρους και τέλη εµφανίζονται αυξηµένα το 2014, 

καθώς, από το ποσό των προστίµων και διοικητικών κυρώσεων που εισπράχθηκε υπέρ 

ΡΑΕ, µε τη διαδικασία του Κ.Ε.∆.Ε., παρακρατήθηκε ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 

αυτών ποσοστό 10%, ήτοι 441.200 € (αριθµ. πρωτ. ∆ΠΕΙΣΑ1140176ΕΞ2012/10.10.2012 

Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών  µε θέµα «Είσπραξη Εσόδων υπέρ Τρίτων από τις 

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες ∆.Ο.Υ.»). 

Το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης 2014 θα διαµορφωθεί και θα οριστικοποιηθεί µετά τον 

τακτικό έλεγχο του διαχειριστικού έτους 2014 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, που θα 

ολοκληρωθεί έως τις 30.04.2015. 
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9.3 Εφαρµογή πιστοποιηµένου  Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης  

στο κτίριο της ΡΑΕ  
 

Το ∆εκέµβριο του 2012, η ΡΑΕ αποφάσισε την ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) στο κτίριο της Αρχής (Πειραιώς 132, Αθήνα), σύµφωνα µε 

το πνεύµα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, συµµετέχοντας έτσι στην παγκόσµια 

προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη µείωση των συνεπειών της 

κλιµατικής αλλαγής. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρµογή του, το Σύστηµα Ενεργειακής 

∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) της ΡΑΕ πιστοποιήθηκε κατά EN ISO 50001:2011 το Φεβρουάριο του 

2014 από την TÜV Austria Hellas, µε τη συµµετοχή του Εθνικού Συστήµατος 

∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆), και η διαδικασία της πρώτης επιτήρησής του κατά EN ISO 

50001:2011 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στα τέλη Νοεµβρίου του ίδιου έτους από την TÜV 

Austria Hellas. 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, έχοντας ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ΣΕ∆ του κτιρίου 

της, εφάρµοσε τη Μεθοδολογία του ∆ιεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης 

Επιδόσεων (International Performance Measurement Verification Protocol, IPMVP - EVO 

10000 - 1:2012), το οποίο εισάγει τις βέλτιστες µεθοδολογίες µοντελοποίησης της 

ενεργειακής συµπεριφοράς του κτιρίου, προκειµένου να προκύπτουν αξιόπιστα και 

επιστηµονικά έγκυρα αποτελέσµατα εξοικονοµήσεων. Το IPMVP απαιτεί οι αναφορές να 

αποτυπώνουν τις εξοικονοµήσεις σε ενεργειακές και νοµισµατικές µονάδες. Οι 

τελευταίες προκύπτουν µε βάση τις τιµές που ίσχυαν για κάθε ενεργειακή παράµετρο κάθε 

περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν οι εξοικονοµήσεις ενέργειας, λαµβάνοντας υπ’ όψη 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τιµολογίων των προµηθευτών ενέργειας.    

9.2.3 Αποτελέσµατα της εφαρµογής του Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης στο 

κτίριο της ΡΑΕ  

Με βάση την πρόσφατη Ενεργειακή Ανασκόπηση στο κτίριο της Αρχής, οι πραγµατικές 

εξοικονοµήσεις τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης (10/2013-9/2014), αποτυπωµένες σε 

ενεργειακές και νοµισµατικές µονάδες κατά IPMVP, σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς 

(10/2011-9/2012), διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: 

(i) Ενεργειακή εξοικονόµηση  

- Η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη ζώνη υψηλής χρέωσης υπολογίστηκε σε 

94.491 kWhel, σηµειώνοντας πραγµατική εξοικονόµηση σε σχέση µε την περίοδο 

αναφοράς της τάξης του 15,8%. 



Ε ΚΘ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α ΓΜΕ ΝΩ Ν  2 0 1 4   

 Σελίδα 277 

- Η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη ζώνη χαµηλής χρέωσης υπολογίστηκε 

σε 93.278 kWhel, σηµειώνοντας πραγµατική εξοικονόµηση σε σχέση µε την περίοδο 

αναφοράς της τάξης του 24%.  

- Η ετήσια πραγµατική µείωση της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης υπολογίστηκε 

σε 702 kWel, σηµειώνοντας  πραγµατική εξοικονόµηση σε σχέση µε την περίοδο 

αναφοράς της τάξης του 29,6%.  

- Η ετήσια πραγµατική εξοικονόµηση στη Μέγιστη Ζήτηση Αιχµής υπολογίστηκε σε 

583 kWel, καταγράφοντας πραγµατική εξοικονόµηση σε σχέση µε την περίοδο 

αναφοράς της τάξης του 27%.  

- Η ενεργειακή εξοικονόµηση για το φυσικό αέριο υπολογίστηκε σε 190.616 kWhth, 

καταγράφοντας πραγµατική εξοικονόµηση σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς της 

τάξης του 51,3%.  

Συνεπώς, το σύνολο της εξοικονόµησης στις καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου της ΡΑΕ 

έφθασε τις 378.384 kWhel+th, καταγράφοντας µείωση σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς 

της τάξης του 28%.  

ii) Εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους  

- Η συνολική εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας σε νοµισµατικές µονάδες κατά τη 

δεύτερη ετήσια περίοδο απόδοσης, σύµφωνα µε τις τιµές του προµηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίοδο, υπολογίστηκε σε 28.926 €.  

- Η συνολική εξοικονόµηση φυσικού αερίου σε νοµισµατικές µονάδες κατά τη 

δεύτερη ετήσια περίοδο απόδοσης, σύµφωνα µε τις τιµές του προµηθευτή φυσικού 

αερίου ανά περίοδο, υπολογίστηκε σε 14.136 €.  

Συνεπώς, το σύνολο της εξοικονόµησης σε νοµισµατικές µονάδες, για το σύνολο της 

καταναλισκόµενης στο κτίριο της ΡΑΕ ενέργειας, έφθασε τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης 

τα 43.062 €, δηλαδή το 25% περίπου του συνολικού ετήσιου κόστους ενέργειας του 

κτιρίου. 

Ο ειδικός δείκτης ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου της Αρχής 

διαµορφώθηκε, για τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης, στις 381 kWhth+el/m2. 

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσµάτων, τα οποία υπερέβησαν τους ήδη φιλόδοξους στόχους 

που είχαν τεθεί, η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 676/2014 Απόφασή της, 

επικαιροποίησε/επαύξησε τους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής, θέτοντας αυτή τη 

φορά ως στόχο να γίνει το κτίριο της Αρχής «Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης 

Ενέργειας (Nearly Zero-Energy Building)» έως το 2020,  µε τη µείωση του ειδικού δείκτη 

ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε επίπεδα κάτω των 250 kWhth+el/m2. 
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Άδε ιε ς  προµήθε ιας  και  εµπορ ίας  ηλεκτρ ικής  

ενέργε ιας   

 

 

  

Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

1 RWE SUPPLY & TRADING GMBH Α∆-00367 350 

2 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Α∆-00758 128 

3 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Α∆-00910 25 

4 PROTERGIA A.E. Α∆-00917 310 

5 ∆ΕΗ ΑΕ - ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α∆-01075 11.500 

6 ALPIQ ENERGY SE Α∆-01178 600 

7 ENI SPA  Α∆-01179 500 

8 ELECTRADE S.P.A Α∆-01198 500 

9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α∆-01200 300 

10 EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD Α∆-01278 100 

11 TINMAR-IND S.A Α∆-01280 100 

12 EDELWEISS ENERGIA S.P.A. Α∆-01290 100 

13 ELPEDISON ENERGY A.E.  Α∆-01469 400 

14 NOVAERA ENERGY AE Α∆-01472 300 

15 VOLTERRA A.E. Α∆-01632 300 

16 GREEK ENVIROMENTAL & ENERGY NETWORK AE Α∆-01637 200 

17 COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE Α∆-01638 100 

18 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α∆-01645 300 

19 
WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α∆-01647 200 

20 ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E. Α∆-03317 600 

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

21 NRG TRADING HOUSE S.A Α∆-03325 200 

22 PROTERGIA ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POWER A.E Α∆-03335 500 

23 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Α∆-03354 100 

24 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Α∆-03428 30 

25 GREENSTEEL - CEDALION COMMODITIES Α.Ε. Α∆-03429 200 

26 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α∆-03430 100 
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Α∆ΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

1 ALPIQ ENERGY HELLAS A.E Α∆-00130 300 

2 ENEL TRADE S.p.A Α∆-00132 250 

3 EDF TRADING LIMITED (ΕDFT) Α∆-00151 243 

4 NECO ΑΕ Α∆-00796 450 

5 EFT HELLAS A.E. Α∆-00831 500 

6 AXPO HELLAS A.E. Α∆-00858 200 

7 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α∆-00960 150 

8 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Α. - 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. 

Α∆-00969 100 

9 ΤΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Α∆-00986 80 

10 EZPADA S.R.O Α∆-01022 200 

11 ENER SA Α∆-01061 100 

12 DANSKE COMMODITIES A/S Α∆-01072 400 

13 IBERDROLA GENERACION S.A.U. Α∆-01073 300 

14 VIVID POWER ΕAD Α∆-01076 100 

15 A2A TRADING SRL Α∆-01104 350 

16 CEZ a.s. A∆-01124 300 

17 OET HELLAS A.E  Α∆-01180 50 

18 STATKRΑFT MARKETS GMBH Α∆-01194 250 

19 DEUTSCHE BANK A.G. Α∆-01199 300 

20 HSE D.O.O Α∆-01201 300 

21 GEN I ATHENS MEΠE Α∆-01219 350 

22 ΕΛ. ΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Α∆-01256 200 

23 OET UNITED ENERGY TRADERS LTD Α∆-01310 100 

24 REPOWER TRADING CESKA REPUBLIKA s.r.o Α∆-01470 50 

25 GAZPROM MARKETING & TRADING Α∆-01477 100 

26 ENERGY MT EAD   Α∆-01640 100 

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  Α∆-01641 300 

28 SEMAN  A.E. Α∆-01642 100 

29 RUDNAP ENERGY LIMITED Α∆-01646 50 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

30 VERBUND AG Α∆-01649 150 

31 ELEKTRICNI FINANCNI TIM prodaja elektriene energije, 
d.o.o.  

Α∆-02351 500 

32 ROSEVELT LTD Α∆-02352 100 

33 ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ Α∆-02354 100 

34 NOVEL ENERGY LTD Α∆-02355 100 

35 ENSCO S.A. Α∆-03226 300 

36 GUNVOR INTERNATIONAL B.V. Α∆-03234 500 

37 GALA SPA Α∆-03297 200 

38 AXPO ENERGY ROMANIA S.A. Α∆-03316 300 

39 Energy Trading A.E. Α∆-03321 50 

40 Edison Trading S.p.a. Α∆-03322 300 

41 DENCO S.R.L Α∆-03324 20 

42 4Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΥΟ (2) Α.Ε Α∆-03344 50 

43 ENERGY SUPPLY EOOD Α∆-03345 50 

44 SENTRADE A.E Α∆-03347 200 

45 DUFERCO ENERGIA SPA Α∆-03348 200 

46 SUN CURE A.E Α∆-03349 100 

47 EUNICE TRADING A.E Α∆-03355 300 

48 VITOL GAS AND POWER B.V Α∆-03364 50 

49 DANS ENERGY OOD  Α∆-03419 100 

50 ENERGIJIA NATURALIS INT Α∆-03420 300 
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Μνηµόν ια  Συνεργασίας   

 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION OF 

REGULATION OF ELECTRICITY AND GAS OF BELGIUM AND THE 

REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY OF GREECE 

 
 
The COMMISSION OF REGULATION OF ELECTRICITY AND GAS of Belgium, 
hereinafter “CREG” and 
 
The REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY of Greece, hereinafter “RAE”, 

 
RECOGNISING, in signing this Memorandum of Understanding (MoU), the important role 
that the two Authorities are called upon, in view of the increased requirements of the 
European Union for the involvement of the National Regulatory Authorities in the 
implementation of the EU legislation and regulatory issues. Seeking synergies to this effect 
will undoubtedly have a positive impact on the development of the energy market and the 
economy of both countries.  
 
RECOGNISING that the co-operation between National Regulatory Authorities shall be in 
favor of the industry and the citizens of both countries, as well as that the timely and 
meaningful exchange of information and views regarding all sectors of their competence 
shall contribute in making integrated and effective regulatory decisions relating to 
significant subject matters. 
 
RECOGNISING that the previous - to date unofficial – co-operation between the two 
Authorities has already produced the necessary coordination of actions regarding issues of 
interest of each party, particularly within the international bodies of the Regulatory 
Authorities in Europe (CEER, ACER). 
 

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
 

1 Objectives of the MoU 

WHEREAS, in carrying out their regulatory tasks, the Regulatory Authorities shall take all 
reasonable measures in close cooperation with each other, in order to ensure a competitive, 
secure and sustainable energy market, to promote an effective market opening for all 
customers and suppliers and to ensure appropriate conditions for the effective and reliable 
operation of the networks, taking into account long-term objectives; 
 
WHEREAS, in accordance with Article 42.3 of the Directive 2009/73/EC of the European 
Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal 
market in natural gas and Article 38.3 of the Directive 2009/72/EC of the European 
Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal 
market in electricity, the National Regulatory Authorities have the right to enter into 
cooperative arrangements with each other to foster regulatory cooperation: 
 
1.1 To progress the development of the single market in accordance with the Directives 

and Regulations; 

1.2 To facilitate co-operation between the Parties in the performance of their regulatory 

functions in so far as they relate to the technical and commercial operation of the gas 

and electricity networks and markets; 

1.3 To consolidate and strengthen the existing cooperation, with the development of 

closer relations and contacts;  

1.4 To utilize the experience of the two Authorities in favor of the society and the 

economy in both countries; 

1.5 To continuously improve the institutional frameworks that define the competencies, 

actions and operations of the two Authorities. 

 

2 Scope of the MoU 

2.1 This MoU applies to the co-operation on issues relevant to EU legislation, 

national/state law, regulations, codes, rules, papers, institutional frameworks, setting 

up and maintaining of registries. 

2.2 Parties may co-operate on issues relevant to the wholesale market, supply, electricity 

and natural gas networks, regional cooperation, international interconnections, cross-

border infrastructure and trade, licensing processes in the energy sector, security of 

supply and electricity and natural gas tariffication. 

2.3 Know-how and expertise may be exchanged on issues such as: the Competition in 

the Electricity and Natural Gas Markets; the Design, Viability and Efficiency of 

these markets, as well as of the relevant investments; Security of Supply, Quality, 

Reliability and Safety of the electricity and natural gas supply; Access to 

Interconnections and LNG infrastructure; Renewable Energy Sources. 

2.4 Activities may be launched in the fields of energy research, development and 

applications, focusing on new energy technologies and services, in extraction, 
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liquefaction, gasification, storage and transmission of natural gas, as well as 

electricity generation and transmission. 

2.5 Both parties shall endeavor the submission of research, technological and regulatory 

proposals for European and international financing programs, on issues relevant to 

the activities of the two National Regulatory Authorities for Energy.  

2.6 Views may be exchanged on issues relating to the monitoring and control of 

electricity and natural gas markets, mainly with regard to consumer matters, as well 

as on application of new technologies, such as smart grids, large-scale utilization of 

electric/CNG/LNG vehicles etc. 

2.7 Scheduled and coordinated actions may be undertaken, aiming at the achievement of 

common goals and the promotion of common position on issues falling under the 

competency of both Authorities in EU organizations, as well as in other international 

Bodies. 

2.8 To temporarily cover particular needs and specialties, personnel may be exchanged, 

wherever possible, or shall be allowed to participate in information seminars 

organized by both Authorities. 

2.9 Consultancy services may be mutually supplied from both sides as appropriate and 

desirable. 

 

3 Mutual Updating and Exchange of Information  

3.1 An information exchange scheme shall be developed between CREG and RAE, 

through the exchange of, published or under publication, papers, as well as studies 

already issued or to be issued by or within the knowledge of the two Authorities. 

3.2 RAE/CREG shall seek to jointly publish articles in scientific journals and conference 

minutes. 

3.3 Both sides shall seek to timely update each other regarding all substantial issues that 

are deemed within the scope of interests of the two Authorities.  

3.4 Each Party may, upon written request, provide to the other Party any information in 

its possession, subject to the restrictions or requirements arising from national laws, 

such as those relating to confidentiality, data protection or freedom of information 

requests.  The request shall refer to this MoU and state that the information is 

required by the Requesting Party for the purpose of the performance of its functions, 

and shall describe the particular functions for which the information is required. 

3.5 In the case of information supplied pursuant to this MoU, the provisions of any 

enactment concerning the disclosure of information by the Respondent Party shall 

also apply to the Requesting Party. If requested by one Party, the receiving Party 

shall promise in writing to safeguard confidentiality and shall take appropriate 

measures to ensure the confidentiality of all such information.    

3.6 The Requesting Party may ask that the request itself be considered of a confidential 

nature. 

3.7 Information should be released by Parties to the Requesting Party wherever possible, 

except in specific circumstances (for example, when it could prejudice ongoing 
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investigations or is contrary to national legislation).  In such circumstances, the 

relevant Party should explain the reasons for its decision to the Requesting Party. 

 

4 Methods of Goal Achievement 

4.1 CREG and RAE shall institutionalize a permanent Co-operation Steering Committee.  

4.2 This Co-operation Steering Committee comprises of the Heads of the National 

Regulatory Authorities or their representatives; 

4.3 At least once a year, the Co-operation Steering Committee shall meet and discuss all 

issues of common interest. 

4.4 Both Authorities shall endeavor regular exchange of visits among the RAE Board 

members and Secretariat experts and CREG Board and personnel.  

4.5 CREG and RAE shall each provide a contact point, including phone and email 

details. These contact points shall be responsible for all communication between 

Parties.  

 

5 Implementation Method 

The present Memorandum of Understanding is the basic document for the joint development 
of the co-operation of the two Authorities and shall be supplemented by an implementation 
plan, which shall, after mutual agreement, be approved within the Co-operation Steering 
Committee . The implementation plan shall consist of a three-year working and 
communication schedule between the two Authorities on the basis of their co-operation. The 
implementation plan may be altered or amended, following the proposal of one of the 
contracting parties and its acceptance by the other one. 
 

6 Evaluation of the Co-operation 

The two Contracting Parties shall assess their co-operation on an annual basis and shall 
propose ways for the better advancement of the scope of the Memorandum of 
Understanding of the Authorities. 
 

7 Legal Status 

7.1 The present Memorandum of Understanding does not create any legal or contractual 

or exclusive relation between CREG and RAE; thus, neither CREG nor RAE are 

entitled to raise any claim for compensation between them. 

7.2 Should, at a future date, the whole or any part of any provision of this Memorandum 

of Understanding proves to be illegal, the other provisions of the MoU and the 

remainder of the provision in question shall remain.  

 

8 Final Provisions 

8.1 The validity of the Memorandum of Understanding commences as of the date of its 

signing by both Contracting Parties. 
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8.2 The present Memorandum of Understanding may be altered or amended following 

the proposal of one Contracting party and its acceptance by the other party. Any 

alteration agreed shall be in writing, shall be signed  by the authorized 

representatives of both Parties and shall come into force on a date agreed by the 

Parties.  

8.3 Each of the Contracting parties can decide to terminate the Memorandum of 

Understanding at any time, by written notice to the other Party.» 

 

The above Memorandum of Understanding was signed on November 24th, 2014 in two (2) 
original copies by: 
 

FOR THE COMMISSION OF 

REGULATION FOR 

ELECTRICITY AND GAS OF 

BELGIUM 

 FOR THE REGULATORY 

AUTHORITY FOR ENERGY 

OF GREECE 

 

Marie-Pierre FAUCONNIER 

Chairwoman of the Board of 

Directors 

 Nikos VASSILAKOS 

Chairman of the Regulatory 

Authority for Energy of Greece 
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Σ υ ν τ µ ή σ ε ι ς   

 

Α∆Ι Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος 

Α∆Μ Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς 

Α∆ΜΗΕ Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Α∆Σ Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος 

ΑΗΣ Ατµοηλεκτρικός Σταθµός 

ΑΘ∆ Ανωτέρα Θερµογόνος ∆ύναµη 

ΑΠΕ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΑΣ Αποθηκευτικός Σταθµός 

ΑΣΠ Αυτόνοµοι Σταθµοί Παραγωγής 

ΑΣΦΑ Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου 

ΑΤΘ Αέρια του Θερµοκηπίου 

ΓΜ Γραµµή Μεταφοράς 

∆ΑΑ ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 

∆Ε∆∆ΗΕ ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

∆ΕΗ ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

∆ΟΕ ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας 

∆ΕΠΑ ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου 

∆ΕΣΦΑ ∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 

∆ΠΑ ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

∆Σ ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

ΕΒΙΚΕΝ Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας 

Ε∆∆ΗΕ Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΕΤΑ Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 

ΕΕΤΗ∆Ε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών 

ΕΚΕ Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 

ΕΠ Εγγύηση Προέλευσης 

ΕΠΑ Εταιρεία Παροχής Αερίου 

ΕΣ∆ Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων 

ΕΣΜΗΕ Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΣΜΦΑ Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

ΕΣΥ∆ Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 

ΕΣΦΑ Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου 

ΕΣΠ Ετήσια Συµβατική Ποσότητα 

ΕΤΜΕΑΡ  Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων  

ΕΦΚ Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

ΗΕΠ Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός 

Η/Ο Ηλεκτρικά Οχήµατα 

ΗΤΑΕ Ηµερήσια Τιµή Αερίου Εξισορρόπησης 

Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
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Ι∆ Ιδιοκτησιακός ∆ιαχωρισµός 

Κ∆∆ Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

Κ∆Σ Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος 

Κ∆ΣΣΗΕ Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  

ΚΘ∆ Κατωτέρα Θερµογόνος ∆ύναµη 

ΚΟΤ Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο 

ΚΠΗΕ Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΣΗΕ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΥΤ Κέντρο Υψηλής Τάσης 

ΚΦ∆Α Κεντρικός Φορέας ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων 

ΛΑΓΗΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΜΑΜΚ Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους 

ΜΑΣΜ Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς 

Μ∆ΕΙ Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος 

Μ∆Ν Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

ΜΜΚΘΜ Μέσο Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων 

ΜΤ Μέση Τάση 

ΜΥΗΕ Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο 

ΜΧΕΜΣ Μοναδιαία Χρέωση Ετήσιας Μη Συµµόρφωσης 

ΜΧΠΕ Μοναδιαία Χρέωση Παροχής Εγγύησης 

ΟΣΡΑΕ Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER)  

ΟΤΑ Οριακή Τιµή Αποκλίσεων 

ΟΤΣ Οριακή Τιµή Συστήµατος 

ΠΚΥ Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας 

ΠΝΠ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

ΠΤΚ Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου 

ΡΑΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

ΣΑΛΦΑ Σταθµοί Ανεφοδιασµού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου 

Σ∆ΙΤ Σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

ΣΕ∆ Σύστηµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 

ΣΗΘ Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

ΣΗΘΥΑ Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 

ΥΚΩ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

ΥΗΕ Υδροηλεκτρικό Έργο 

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός Σταθµός 

ΥΤ Υψηλή Τάση 

ΥΦΑ Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο 

ΦΑ Φυσικό Αέριο 

Φ/Β ΦωτοΒολταϊκό Σύστηµα 
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ΦΚΦΕ Φορέας Κάλυψης/Φορέας Εκκαθάρισης 

ΦΟΠ Φωτισµός Οδών και Πλατειών 

ΧΤ Χαµηλή Τάση 

ΧΧ∆ Χρέωση Χρήσης ∆ικτύου 

ΧΧΣ Χρέωση Χρήσης Συστήµατος 

 

ACER Agency for the Cooperation of the Energy Regulators 

bcma billion cubic meters annually 

CAO Coordinated Auction Office 

CESA Central European Synchronous Area 

CEER Council of European Energy Regulators 

CNG Compressed Natural Gas 

FiT Feed-in Tariff 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 

ENTSO-G European Network of Transmission System Operators for Gas 

HHI Herfindahl Index 

IGB Interconnector Greece-Bulgaria 

ISO Independent System Operator 

ITC Inter-Transmission system operator Compensation mechanism 

ITO Independent Transmission Operator 

LNG Liquified Natural Gas 

NOME Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 

OU Ownership Unbundling 

RAV Regulatory Asset Value 

SEE CAO South East Europe Coordinated Auction Office 

SOCAR State Oil Company of Azerbaijan 

TAP Transadriatic Pipeline 

TPA Third-Party Access 

TSO Transmission System Operator 

TYNDP Ten Year Network Development Plan 
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