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Έκθεση Πεπραγµένων • 
Ιούλιος 2000 - ∆εκέµβριος 
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Μέρος 

Α 



 
 
 
 
 

 

 

Προκειµένου να λύσει κάποιος ένα συγκεκριµένο 
παίγνιο που αφορά στη συνεργασία  ατόµων ή επι-
χειρήσεων συνήθως αναλύεται η συγκεκριµένη δι-
απραγµατευτική διαδικασία που ακολουθείται για 
την εκάστοτε περίπτωση. Αντ’ αυτού µπορεί να 
προσεγγίσει κανείς το πρόβληµα αξιωµατικά, 
προσδιορίζοντας τις γενικές ιδιότητες που κάθε 
«λογική λύση» του παιγνίου αυτού πρέπει να έχει. 
Είναι σηµαντικό ότι αυτή η εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσµα. Η λύ-
ση που προκύπτει όµως κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι 
κατάλληλη για µια ευρύτερη ποικιλία καταστάσε-
ων, πέραν των ειδικών χαρακτηριστικών της συ-
γκεκριµένης περίπτωσης και των υποθέσεων που 
απαιτούνται προκειµένου να αναλυθεί η συγκεκρι-
µένη διαπραγµατευτική διαδικασία… 

 

 

John Nash, 1953 

Nobel Οικονοµικών



 
 
 
 
 

 

Εισαγωγή 
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) συγκροτήθηκε τον Ιούλιο 
του 2000. Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αναφέρεται στο 
χρονικό διάστηµα από την ίδρυση της ΡΑΕ µέχρι το τέλος του 
2002 και είναι η πρώτη τέτοια έκθεση που δηµοσιοποιείται. 

 Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ δηµοσιοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 
5 του άρθρου 6 του νόµου 2773/1999, όπως αυτός ισχύει. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή που συστήθηκε µε βάση το νόµο 2773/1999 έχει αρµοδιότη-
τες παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς, γνωµοδότη-
σης για την έκδοση των διοικητικών και κανονιστικών πράξεων στον τοµέα της ενέργειας, 

έγκρισης λεπτοµερειών εφαρµογής των Κωδίκων στον τοµέα του ηλεκτρισµού, ελέγχου και κυρώ-
σεων για τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας και συνεργασίας µε α-
ντίστοιχες αρχές άλλων χωρών, διεθνείς οργανισµούς και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Α. Το γενικότερο πλαίσιο 
Η ίδρυση της ΡΑΕ, η ψήφιση του νόµου 2773/1999 και άλλων αντίστοιχων νόµων για άλλους τοµείς 
της ενέργειας, όπως ο 3054/2002 για τα πετρελαιοειδή, εντάσσονται στο πλαίσιο εναρµόνισης µε τις 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποσκοπούν στη δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς 
για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊ-
κής Οικονοµίας, η µεγιστοποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης και η επίτευξη των χαµηλότερων δυ-
νατών τιµών για του καταναλωτές.  

Έχει θεµελιώδη σηµασία για την Οικονοµία ο τοµέας της ενέργειας γιατί η ενέργεια είναι βασικός 
συντελεστής παραγωγής για όλες τις επιχειρήσεις και αγαθό ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία των 
καταναλωτών. Η ενέργεια δεν είναι µόνο ένα οικονοµικό αγαθό αλλά αποτελεί επίσης υπηρεσία κοι-
νής ωφέλειας. Συνδέεται άµεσα µε τοµείς που επιφέρουν εξωτερικά κόστη στην οικονοµία, όπως το 
περιβάλλον σε τοπική (ποιότητα αέρα) και παγκόσµια (φαινόµενο του θερµοκηπίου) κλίµακα και η 
γεωπολιτική ασφάλεια κάθε χώρας. 

Κεφάλαιο 

1 

Η 
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Πίνακας 1: Οι κυριότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενέργεια 

Ηµεροµηνία Κωδικός Τίτλος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

20/12/1968 68/414/ΕΟΚ Υποχρέωση διατηρήσεως ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων πετρε-
λαίου 

24/7/1973 73/238/ΕΟΚ Μέτρα προορισµένων να αµβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών 
εφοδιασµού µε πετρέλαιο 

29/6/1990 90/377/ΕΟΚ ∆ιαφάνεια τιµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

29/10/1990 90/547/ΕΟΚ ∆ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των µεγάλων δικτύων 

31/5/1991 91/296/ΕΟΚ ∆ιαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω των µεγάλων δικτύων 

13/9/1993 93/76/ΕΟΚ Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης 

30/5/1994 94/22/ΕΚ Όροι χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής υδρογονανθράκων 

19/12/1996 96/92/ΕΚ Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

22/6/1998 98/30/ΕΚ Εσωτερική Αγορά Φυσικού Αερίου 

14/12/1998 98/93/ΕΚ Υποχρέωση διατηρήσεως ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων πετρε-
λαίου 

27/9/2001 2001/77/ΕΚ Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

16/12/2002 2002/91/ΕΚ Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

26/6/2003 1228/2003 Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλε-
κτρικής ενέργειας 

26/6/2003 2003/54/ΕΚ Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

26/6/2003 2003/55/ΕΚ Εσωτερική Αγορά Φυσικού Αερίου 

11/11/2003 2003/796/ΕΚ Σύσταση ευρωπαϊκής οµάδας ρυθµιστικών αρχών για την ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο 

 

Για αυτούς τους λόγους, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η ελληνική νοµοθεσία θέτουν ως πρω-
ταρχικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής:  
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• Την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας,  

• Την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώ-
ρας, 

• Την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας. 

• Την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και την επίτευξη υ-
γιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρη-
στών και καταναλωτών. 

Επιπλέον ο τοµέας της ενέργειας είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και µάλιστα οι απαραίτητες υπο-
δοµές απαιτούν µακρύ χρόνο προγραµµατισµού και κατασκευής. Από την επάρκεια των επενδύσεων 
στον τοµέα της ενέργειας εξαρτάται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο βαθµός προστασίας 
του περιβάλλοντος αλλά και µακροχρόνια, η διαµόρφωση των τιµών της ενέργειας. 

Μέρος των υποδοµών της ενέργειας, κυρίως τα δίκτυα και οι αγωγοί, για τεχνικούς και οικονοµικούς 
λόγους αποτελούν ουσιώδεις υποδοµές και επιβάλλεται να διατίθενται σε κοινή χρήση για όλους τους 
συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Άλλοι τοµείς, όπως η ηλεκτρο-
παραγωγή ή η πώληση και το εµπόριο ενέργειας, προσφέρονται για δραστηριοποίηση πολλαπλών 
επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται η µία την άλλη. Η συνύπαρξη τοµέων εκ των πραγµάτων µονοπω-
λιακού χαρακτήρα µε τοµείς υπό καθεστώς ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τις υψηλές απαιτήσεις 
για την άρτια τεχνική λειτουργία και ασφάλεια των υποδοµών, δικαιολογούν την πολυπλοκότητα της 
οργάνωσης και λειτουργίας του κλάδου και της αγοράς της ενέργειας. 

Β. Η ρύθµιση της αγοράς ενέργειας 
Οι παραπάνω λόγοι, δηλαδή αφενός τα εξωτερικά κόστη και τα στρατηγικά θέµατα που συνδέονται 
µε την ενέργεια, αφετέρου η συνύπαρξη µονοπωλιακών υποδοµών µε ανταγωνιστικές δραστη-
ριότητες, έκαναν απαραίτητη τη διοικητική ρύθµιση της αγοράς ενέργειας. Οι λόγοι αυτοί εξηγούν 
ακόµα γιατί η ρύθµιση αυτή έλαβε πάντα προληπτικό και κανονιστικό χαρακτήρα (ex ante παρέµβα-
ση) και όχι εκ των υστέρων έλεγχο του ανταγωνισµού (ex post παρέµβαση) όπως σε άλλους οικονο-
µικούς κλάδους.  

Η δραστηριότητα της ρύθµισης έλαβε στον χώρο της ενέργειας διάφορες διοικητικές µορφές. Το 
διοικητικό σχήµα της ανάθεσης της ρύθµισης της αγοράς σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή και της 
ανάθεσης των αρµοδιοτήτων άσκησης ενεργειακής πολιτικής και στοχοθέτησης στην Κυβέρνηση, 
είναι αυτό που επικράτησε τα τελευταία χρόνια σε περισσότερες από πενήντα χώρες.  

Το ζήτηµα της κατάργησης των µονοπωλιακών δοµών και της εισαγωγής του ανταγωνισµού στον 
τοµέα της ενέργειας, ιδίως στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, άρχισε να τίθεται 
στις Ευρωπαϊκές χώρες προς το τέλος της δεκαετίας του 1980. Είχε προηγηθεί η ωρίµανση της κεφα-
λαιουχικής και τεχνολογικής υποδοµής των τοµέων αυτών και η εξάντληση των αυξανόµενων απο-
δόσεων κλίµακας που χαρακτήρισε τον τοµέα της ενέργειας κατά την µεταπολεµική περίοδο. Στην 
δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται φανερό ότι για την επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητας και 
την βελτίωση της προσφορά υπηρεσιών στον τοµέα αυτό, ήταν αναγκαία η εισαγωγή του ανταγωνι-
σµού. Στην δεκαετία του 1990 η τάση αυτή επιταχύνθηκε, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός τέθηκε ως 
βάση της δηµιουργίας του ενιαίας ευρωπαϊκής οικονοµικής αγοράς. Το νέο θεσµικό πλαίσιο στην 
Ευρώπη έθεσε πλέον εκ των πραγµάτων την εισαγωγή του ανταγωνισµού στον τοµέα της ενέργειας 
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όλων των χωρών ώστε αυτές να συµµετάσχουν ισότιµα στην ενιαία αγορά. 

Οι ιδιοµορφίες όµως του τοµέα της ενέργειας, που σχετίζονται από τη διασφάλιση απρόσκοπτου και 
επαρκούς εφοδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινή χρήση των δικτύων και αγωγών 
και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έκαναν επιτακτική την ανάγκη θέσπισης ειδικού καθε-
στώτος για τον ανταγωνισµό και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Το καθεστώς αυτό οριστι-
κοποιήθηκε στη µορφή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τον ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο και άρχι-
σε να εφαρµόζεται το 1999, µετά την πάροδο περίπου δέκα ετών από την έναρξη των σχετικών συζη-
τήσεων στα Κοινοτικά όργανα. Πρόσφατα µάλιστα υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
σηµαντικές τροποποιήσεις των Οδηγιών αυτών που αναµένονται να τεθούν σε ισχύ εντός του 2003. 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης η µετάβαση από το καθεστώς του µονοπωλίου σε συνθήκες ανταγω-
νισµού στην αγορά αποδείχθηκε επίπονη και αργή διαδικασία. Το πρόβληµα αυτό ήταν εντονότερο 
στις χώρες όπου υπήρχε ενιαία καθετοποιηµένη µονοπωλιακή επιχείρηση ενέργειας (ηλεκτρισµού ή 
φυσικού αερίου), η οποία µάλιστα ήταν συνήθως κρατικής ιδιοκτησίας. Με σκοπό τη διευκόλυνση 
της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, σε ορισµένες χώρες υιοθετήθηκαν µέτρα ενεργούς και 
ασύµµετρης στήριξης του ανταγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της µετάβασης απαίτησε 
και συνεχίζει να απαιτεί µέτρα και διορθώσεις µέτρων και κανονισµών. Αποτελεί µία δυναµική δια-
δικασία, η επιτυχής πορεία της οποίας εξαρτάται όχι µόνο από τη ρύθµιση της αγοράς ενέργειας αλλά 
κυρίως από τη νοµοθετική πρωτοβουλία.  

Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το γεγονός ότι απαιτήθηκε υιοθέτηση νέων Οδηγιών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αλλά και νέας Ρύθµισης του διασυνοριακού εµπορίου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, παρά τη δηµιουργική εργασία των ρυθµιστικών Φόρουµ της Μαδρίτης και της Φλωρεντίας. 
Πρόσφατα µάλιστα, η πορεία αυτή λαµβάνει νέα δυναµική µε την προτεραιότητα που δίνεται στην 
ανάπτυξη ενιαίων αγορών (µε τη µορφή πια ενιαίας χώρας) σε περιφερειακό επίπεδο, για το οποίο 
αναφέρονται οι αγορές της Σκανδιναβίας όπου πιθανόν εντάσσονται και οι Βαλτικές χώρες, της Ιβη-
ρικής χερσονήσου, των Βρετανικών νήσων και της Ιρλανδίας, καθώς και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης που περιλαµβάνει και τη Ελλάδα.  

Παρόµοια εξέλιξη υπήρξε και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου οι σηµαντικά ασύµµε-
τροι ρυθµοί απελευθέρωσης της αγοράς στις διάφορες πολιτείες διορθώνονται σήµερα επιταχύνοντας 
την περιφερειακή ενοποίηση των αγορών ενέργειας, µε πρόσφατο το παράδειγµα των πολιτειών της 
Ανατολικής ακτής. 

Σήµερα πλέον, δεκάδες χώρες έχουν θεσµοθετήσει ένα σχετικά οµοιόµορφο σχήµα οργάνωσης της 
απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας (ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου) το οποίο περιλαµβάνει:  

α) ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε σηµαντικές αρµοδιότητες ρύθµισης τιµών για 
τις ουσιώδεις υποδοµές, µέτρων και κανόνων για την πρόσβαση στις υποδοµές αυτές καθώς 
και µε την ανάθεση σε αυτή ρυθµιστικών και ελεγκτικών αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη λει-
τουργία της αγοράς,  

β) ανεξάρτητη εταιρεία ∆ιαχείρισης των δικτύων ή αγωγών και της λειτουργίας εξισορρόπη-
σης της προσφοράς και της ζήτησης σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και εταιρεία διαχείρισης 
των οργανωµένων αγορών, οι οποίες τελούν υπό καθεστώς µονοπωλιακών προνοµίων αλλά 
υπό ρυθµιστικό έλεγχο και κανόνες,  

γ) ανταγωνιστικές αγορές στην παραγωγή και πώληση ενέργειας στις οποίες οι ανταγωνιζόµε-
νες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα δίκτυα και τους αγωγούς έναντι ενοικίου ή κοµίστρου, 



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 17 -

καθώς οι ρυθµιστικοί κανόνες διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση και την επίλυση προ-
βληµάτων συµφόρησης στα δίκτυα και τους αγωγούς χωρίς διακρίσεις,  

δ) οργανωµένες χονδρεµπορικές και χρηµατιστηριακές αγορές οι οποίες δρουν συµπληρωµα-
τικά των διµερών συµβολαίων µε τους καταναλωτές και συνεισφέρουν στη διαχείριση του 
επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία στηρίζει τις προσδοκίες για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής αποδο-
τικότητας του ενεργειακού τοµέα. Αποδεικνύει επίσης ότι η εισαγωγή του ανταγωνισµού µπορεί να 
οδηγήσει σε χαµηλότερες τιµές, διεύρυνση των επιλογών και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
στους καταναλωτές.  

Υπήρξαν όµως προβλήµατα κατά τη διαδικασία της µετάβασης στον ανταγωνισµό, τα οποία συνδυά-
ζονται συνήθως µε καταστάσεις ανεπαρκούς εφαρµογής του οργανωτικού σχήµατος της απελευθε-
ρωµένης αγοράς ή σφαλµάτων σχετικά µε την υιοθέτηση µέτρων µεταβατικού χαρακτήρα. Συχνά τα 
προβλήµατα ήταν αποτέλεσµα ανεπαρκούς ελέγχου του ανταγωνισµού στην αγορά, πράγµα που επέ-
τρεψε τη διατήρηση της δυνατότητας µερικού ή ολικού ελέγχου της αγοράς από επιχειρήσεις ή οµά-
δες επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήµατα έχουν σηµα-
ντική συνάφεια µε την καθυστέρηση που παρατηρείται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις 
ΗΠΑ σχετικά µε την εναρµόνιση των θεσµών της αγοράς και την ενοποιηµένη ρύθµιση, διαχείριση 
και λειτουργία της αγοράς σε ευρεία περιφερειακή βάση. Η παλαιά κατάσταση των κατακερµατισµέ-
νων αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου δεν έχει ακόµα αντικατασταθεί από πλήρως λειτουργι-
κές ενιαίες εσωτερικές αγορές στο επίπεδο ευρύτερης οµάδας χωρών (στην ΕΕ) ή Πολιτειών (στις 
ΗΠΑ), πράγµα απαραίτητο για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, την παρεµπόδιση εκµετάλλευσης 
της αγοράς από ολιγοπωλιακές οµάδες, την απόλαυση των οικονοµικών κλίµακας και την εκδήλωση 
των ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Πιο χαρακτηριστικό υπήρξε το πρόβληµα της Καλιφόρνιας κατά το καλοκαίρι του 2000, η αντιµετώ-
πιση του οποίου οδήγησε σε µεταρρύθµιση του οργανωτικού σχήµατος της αγοράς.  

Γενικότερα, η απαίτηση, πέρα από τις χαµηλές τιµές, να επιτυγχάνονται συγχρόνως, µέσω του αντα-
γωνισµού της αγοράς και κατάλληλης παρεµβατικής ρύθµισης, η διασφάλιση επαρκούς εφοδια-
σµού, η προσέλκυση επενδύσεων, η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (όπως σε νησιά, µειονεκτικές περιοχές ή οµάδες πληθυσµού) και ένας κοινωνικά αποδε-
κτός καταµερισµός του κόστους και του ρίσκου, αποτελεί συνεχή πρόκληση για τη διοίκηση, τις 
ρυθµιστικές αρχές και τους αναλυτές της αγοράς ενέργειας. 

Γ. Η βασική ιδιαιτερότητα του ελληνικού πλαισίου 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Ελλάδα η οποία επίσης βρίσκεται σε πορεία δυναµικών αλλαγών 
η επιτυχία των οποίων θα κριθεί στο µέλλον. Οι στόχοι και οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν αποτε-
λούν επίσης τη βάση για τη δραστηριότητα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, η επιδίωξη της οποίας 
ταυτίζεται µε αυτές των αντίστοιχων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αν και ανεξάρτητη αρχή, η ΡΑΕ έχει περιορισµένες αρµοδιότητες σχετικά µε τη ρύθµιση της αγοράς 
ενέργειας και την έκδοση των κανόνων διοίκησης. Η συγκριτική έρευνα έδειξε ότι οι αρµοδιότητες 
που έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ υπολείπονται σαφώς όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ανατολικής Ευρώπης. 

Έτσι στην Ελλάδα, η ΡΑΕ είναι απλώς ένας από τους συντελεστές που εµπλέκονται στη δυναµική 
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πορεία της µετάβασης προς τη νέα οργάνωση του κλάδου της ενέργειας, στην οποία λόγω αρµοδιο-
τήτων προεξάρχοντα ρόλο έχει η Κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον οποίο η 
ισχύουσα νοµοθεσία έχει αναθέσει τον κύριο όγκο των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη 
ρύθµιση της αγοράς ενέργειας αλλά και τη θέσπιση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.  

∆εδοµένης επίσης της επιλογής για τη διατήρηση κρατικά ελεγχόµενων καθετοποιηµένων επιχειρή-
σεων που αποτελούσαν προηγουµένως τα µονοπώλια του τοµέα, στην Ελλάδα συµβαίνει ο ουσια-
στικός ρυθµιστής της αγοράς ενέργειας (δηλαδή ο Υπουργός Ανάπτυξης) να είναι συγχρόνως και ο 
ιδιοκτήτης αλλά και άµεσα εποπτεύων των ενεργειακών εταιρειών µε υπερ-δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά και µε θεσµικά κατοχυρωµένα µονοπωλιακά προνόµια, όπως η ∆ΕΗ ΑΕ για τον τοµέα του 
ηλεκτρισµού και η ∆ΕΠΑ ΑΕ για τον τοµέα του φυσικού αερίου. 

Η εµπειρία των δύο και πλέον ετών απέδειξε ότι η ιδιαιτερότητα αυτή του ελληνικού πλαισίου είχε 
καθοριστική επίπτωση στην πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. γιατί ενώ 
δόθηκε η εντύπωση ότι µε το νόµο 2773/1999 και την ίδρυση της ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής 
υπήρχε η πρόθεση εφαρµογής του κοινοτικού πλαισίου, στην πραγµατικότητα η ενεργειακή αγορά 
παρέµεινε υπό τον απόλυτο έλεγχο των κρατικών επιχειρήσεων µε υπερδεσπόζουσα θέση.  

Ειδικότερα µάλιστα, ενώ ο νόµος 2773/1999 υιοθέτησε πρότυπο απελευθέρωσης θεωρητικά συµβατό 
µε την ακολουθούµενη διεθνώς πρακτική της ανάπτυξης ανταγωνισµού µέσω διµερών συµβολαίων 
και της ισότιµης και ελεύθερης πρόσβασης τρίτων στα µονοπωλιακά δίκτυα, η διατήρηση της υπερ-
δεσπόζουσας θέσης της ∆ΕΗ και των προνοµίων της, σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες αρµοδιότη-
τες της ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής, στην πράξη ακύρωσε κάθε δυνατότητα ανάπτυξης ανταγω-
νισµού και απέτρεψε την εκδήλωση ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.  

Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις της ΡΑΕ αλλά και όλων των ανεξάρτητων αναλυτών και όλων των 
διεθνών οργανισµών, ο νόµος 2773/1999 και το σύστηµα ρύθµισης που επελέγη σε συνδυασµό µε 
την απουσία κάθε µέτρου περιορισµού της δεσπόζουσας θέσης της ∆ΕΗ επιτέλεσαν πλήρως το σκο-
πό της µη απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας ενώ απέτρεψαν προσωρινά τις τυχόν δικαστικές 
προσφυγές για µη εφαρµογή του κοινοτικού πλαισίου στην Ελλάδα. 

Η επιλογή αυτή, δηλαδή της έλλειψης ουσιαστικής κρατικής πολιτικής υπέρ της ανάπτυξης πραγµα-
τικού ανταγωνισµού στην αγορά, συνδυάσθηκε µε ευρύ πρόγραµµα µετοχοποίησης των κρατικών 
ενεργειακών επιχειρήσεων, χωρίς όµως την απώλεια του κρατικού ελέγχου. Βεβαίως, η πολιτικής 
αυτή ενώ εξυπηρέτησε δηµοσιονοµικούς στόχους δεν απετέλεσε πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών, 
αντίθετα δηµιούργησε σταδιακά ενεργειακές επιχειρήσεις µε χαρακτηριστικά ιδιωτικού µονοπωλίου, 
αντί της ανάπτυξης πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά. Μάλιστα, βραχυχρόνια, δηλαδή κατά 
την περίοδο των δύο αυτών ετών, οι δηµοσιονοµικοί αυτοί στόχοι που συνδυάζονται µε τη µετοχο-
ποίηση τελούν σε προφανή αντίθεση µε πολιτική που θα επεδίωκε την έναρξη του ανταγωνισµού και 
θα διασφάλιζε την είσοδο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην αγορά.  

Τον τελευταίο αυτό ρόλο εκλήθη να παίξει η ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή µέσω της οποίας κατά τη 
διετία αυτή θα δινόταν η εντύπωση ότι η σταδιακή µετάβαση στην απελευθέρωση θα γινόταν υπό την 
εποπτεία ρυθµιστή ανεξάρτητου από τα επιχειρηµατικά και δηµοσιονοµικά συµφέροντα του κράτους, 
έτσι ώστε οι µελλοντικοί ανταγωνιστές να θεωρήσουν ότι υφίσταται θεσµική προστασία της εισόδου 
τους στην αγορά ώστε να αποφασίσουν να αναλάβουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο των νέων επενδύ-
σεων.  

Παρά το αρχικά µεγάλο ενδιαφέρον ξένων και Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, οι επενδυτικές πρωτο-
βουλίες δεν πραγµατοποιήθηκαν. Η ανεξάρτητη ρύθµιση χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες δεν µπό-
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ρεσε να προσδώσει τη στοιχειωδώς απαιτούµενη διασφάλιση έναντι της επιχείρησης µε υπερδεσπό-
ζουσα θέση, από τη στιγµή µάλιστα που για αυτήν δεν επιβλήθηκε ούτε καν η υποχρέωση εφαρµογής 
ενός πραγµατικού λογιστικού διαχωρισµού των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από τις µονοπωλι-
ακές. 

Κατά τα δύο αυτά πρώτα έτη της «απελευθέρωσης» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
η ΡΑΕ έθεσε ως προτεραιότητα να θεσπισθεί κανονιστικό πλαίσιο το οποίο παρά τα εγγενή προβλή-
µατα του νόµου 2773/1999 να αντανακλά τη διεθνή πρακτική που βασίζεται στις αρχές της ισότιµης 
ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων στα µονοπωλιακά δίκτυα και στην ανεξάρτητη διαχείριση της αγο-
ράς και της λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι αντίξοες συνθήκες που περιγράφηκαν ανωτέρω, εξηγούν γιατί η προσπάθεια αυτή υπήρξε άνιση 
δεδοµένου ότι το κράτος και η ∆ΕΗ, µε κοινά συµφέροντα έναντι της µελλοντικής ανάπτυξης αντα-
γωνισµού, δεν επεδίωξαν την πραγµατική εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου, αντίθετα υπήρξαν 
σε όλους τους τοµείς καθυστερήσεις και άρνηση συµµόρφωσης προς τις αρχές του ισότιµου και υ-
γιούς ανταγωνισµού.  

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την ανεπάρκεια της ανεξάρτητης διαχείρισης του συστήµατος 
ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι ο ανεξάρτητος διαχειριστής του συστή-
µατος που επελέγη για την Ελλάδα δεν εφοδιάστηκε µε τα κατάλληλα µέσα, δεν είναι ιδιοκτήτης των 
µονοπωλιακών δικτύων ούτε καν επιχείρηση µε κάποια οικονοµικά µέσα και συµφέροντα στον ηλε-
κτρικό τοµέα, αφετέρου στο ότι η πραγµατική ανεξαρτησία του είναι περιορισµένη από τη στιγµή 
που τόσο µέρος της διοίκησής του και το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού του τελούν υπό τον 
έλεγχο (είναι υπάλληλοι) της ∆ΕΗ. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και την αδυναµία ανάπτυξης οποιουδήποτε ανταγωνισµού στην αγο-
ρά και ανάλογων επενδυτικών πρωτοβουλιών, η ΡΑΕ έδωσε προτεραιότητα στην αλλαγή του θε-
σµικού πλαισίου και κυρίως του βασικού νόµου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου.  

∆. Είναι ωφέλιµος ο ανταγωνισµός στην αγορά ενέρ-
γειας της Ελλάδας; 

Το ερώτηµα αυτό απαντάται υπό το πρίσµα των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής οι οποίο 
αποτελούν και σύµφωνα µε το νόµο γνώµονα για τη δραστηριότητα της ΡΑΕ:  

α) Την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και την επίτευξη υ-
γιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρη-
στών και καταναλωτών. 

β) Την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας, που συνδυάζεται µε τη διασφάλι-
ση επενδύσεων και την ανάπτυξη της Χώρας 

γ) Την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώ-
ρας. 
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1. Σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα και τη µείωση του κόστους 
της ενέργειας 

Ο κλάδος της ενέργειας στις αναπτυγµένες οικονοµίες και στην Ελλάδα, έχει, ήδη προ πολλών ετών, 
φθάσει σε όγκο δραστηριότητας που σε σχέση µε τις σωρευµένες επενδύσεις χαρακτηρίζεται από 
φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας. Έχει παρέλθει προ πολλού η εποχή του εξηλεκτρισµού που χαρα-
κτηριζόταν από την ανάγκη µονοπωλιακής οργάνωσης του κλάδου προκειµένου να αξιοποιηθούν, 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, οι δυνατότητες αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας µέσω 
ρυθµιζόµενης τιµολόγησης σε επίπεδα υψηλότερα του οριακού κόστους.  

Η ανάγκη διατήρησης ρυθµιζόµενου µονοπωλίου υφίσταται πλέον µόνο για τα δίκτυα, τα οποία όµως 
αποτελούν µικρό µέρος του κλάδου. Οι νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας αλλά και η δραστη-
ριότητα της πώλησης και διανοµής της ενέργειας δεν διαφέρουν από τους άλλους κλάδους της οικο-
νοµίας ως προς τα στοιχεία απόδοσης κλίµακας. Η επίτευξη αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων, 
χαµηλών τιµών και µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας επιτάσσει την ανταγωνιστική οργάνω-
ση των τοµέων αυτών. 

Επειδή µάλιστα οι στόχοι της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και ανταγωνιστικότητας εξυπηρε-
τούνται καλύτερα στο πλαίσιο ευρύτερων ενοποιηµένων αγορών, παρά σε επίπεδο µικρών και κατα-
κερµατισµένων κλειστών οικονοµιών, η ανάγκη ανάπτυξης ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας 
έγινε ακόµα πιο επιτακτική στο πλαίσιο της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Οι ίδιο ακριβώς λόγοι κά-
νουν επιτακτική την ανταγωνιστική οργάνωση της αγοράς στην Ελλάδα και µάλιστα όχι µόνο σχετι-
κά µε την ένταξή της στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη συγκρότηση της ενιαί-
ας αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Η συσσώρευση αναποτελεσµατικοτήτων σε όλες τις µονοπωλιακές ενεργειακές επιχειρήσεις των 
αναπτυγµένων οικονοµιών έχει ευρύτατα αναλυθεί. Οι αναποτελεσµατικότητες αυτές υφίστανται 
ακόµα και στις περιπτώσεις όπου λόγω του κρατικού ελέγχου οι τιµές της ενέργειας διατηρήθηκαν 
χαµηλές, συχνά µε τεχνητό τρόπο και σε αναντιστοιχία µε το κόστος των αναποτελεσµατικών µονο-
πωλιακών επιχειρήσεων. Προφανώς, στις περιπτώσεις αυτές διατήρησης τεχνητά χαµηλών τιµών, 
σωρεύτηκαν χρέη στις µονοπωλιακές επιχειρήσεις που µακροχρόνια οδηγούν αναπόφευκτα σε ανα-
προσαρµογές προς τα επάνω των τιµών. Αυτή ακριβώς η κατάσταση κυριάρχησε την τελευταία δε-
καετία στην Ελλάδα µε αποτέλεσµα οι χαµηλές τιµές της ενέργειας να µην αντανακλούν την οικονο-
µική αποτελεσµατικότητα ούτε να είναι αποτέλεσµα ανταγωνισµού στην αγορά, αλλά απλά να δια-
τηρούνται προσωρινά σε χαµηλά επίπεδα µε τεχνητό τρόπο, πράγµα βέβαια που µε την απουσία α-
νταγωνισµού θα ανατραπεί αργά ή γρήγορα.  

Οι αναλύσεις για την Ελλάδα έχουν δείξει ότι οι χαµηλές αυτές τιµές µπορούν να διατηρηθούν στο 
πλαίσιο του ανταγωνισµού µε την προϋπόθεση όµως της άρσης των σωρευµένων αναποτελεσµατικο-
τήτων των πρώην µονοπωλιακών επιχειρήσεων. Σε άλλες χώρες στις οποίες οι τιµές της ενέργειας 
ήταν σε υψηλό επίπεδο προκειµένου να χρηµατοδοτούνται οι αναποτελεσµατικότητες των µονοπω-
λιακών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη του ανταγωνισµού επέφερε θεαµατική πτώση των τιµών. Στις χώ-
ρες όπως η Ελλάδα µε χαµηλές τιµές ενέργειας, προσδοκάται ότι ο ανταγωνισµός θα αποτρέψει τη 
µελλοντική αύξηση των τιµών που θα συµβεί αναπόφευκτα αν διατηρηθεί το µονοπώλιο. 

Στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, υποστηρίχθηκε ότι οι αναποτελεσµατικότητες των µονοπωλιακών 
επιχειρήσεων θα αρθούν µέσω τις ιδιωτικοποίησης ή της µετοχοποίησης. Πολύ γρήγορα όµως απο-
δείχθηκε ότι προκειµένου να επιτευχθεί ιδιωτικοποίηση ή µετοχοποίηση πρώτα ήταν απαραίτητο να 
δοθούν οι αυξήσεις τιµών (ή οι εγγυήσεις περί αυξήσεων τιµών συχνά συνοδευµένες µε ανάληψη 
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από το κράτος τµηµάτων των οικονοµικών βαρών των µονοπωλίων, όπως για παράδειγµα το κόστος 
της κοινωνικής ασφάλισης) πριν την ιδιωτικοποίηση ή µετοχοποίηση. ∆ηλαδή µε τον τρόπο αυτό οι 
αυξήσεις τιµών που ο ανταγωνισµός τουλάχιστον θα απέτρεπε, συνέβησαν προτού ακόµα αναπτυχθεί 
ο ανταγωνισµός. Μάλιστα, προκειµένου να επιτευχθεί η ιδιωτικοποίηση ή µετοχοποίηση ήταν απα-
ραίτητο να αναβληθεί ή να εµποδιστεί η γρήγορη ανάπτυξη του ανταγωνισµού, όπως ακριβώς έγινε 
και στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια αποτελεί το ισχυρότερο αντικίνητρο στις ίδιες της επιχειρήσεις για να 
άρουν τις αναποτελεσµατικότητές τους, πράγµα που ακυρώνει τον, προβαλλόµενο ως κύριο, στόχο 
των ιδιωτικοποιήσεων ή µετοχοποιήσεων. 

Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη ανταγωνισµού στην αγορά, και όχι µόνο η ιδιωτικοποίηση ή η µετο-
χοποίηση, είναι το µέσο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά προτεραιότητα για να επιτευχθεί άρση 
των αναποτελεσµατικοτήτων, συγκράτηση και µείωση των τιµών και εξυγίανση του κλάδου, καθώς 
και ένταξή του σε ευρύτερες ενιαίες αγορές, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Αντίθετα, η ιδιωτικοποίηση ή µετοχοποίηση χωρίς µέτρα που διασφαλίζουν την ανά-
πτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσµα από τη στιγµή που 
ένα εκ των πραγµάτων ιδιωτικό µονοπώλιο, και όχι πλέον δηµοσίου συµφέροντος, δεσπόζει του 
ενεργειακού τοµέα.  

2. Σχετικά µε τις επενδύσεις και την ασφάλεια ανεφοδιασµού 
Στο πλαίσιο της σηµερινής παγκόσµιας οικονοµίας και κινητικότητας του κεφαλαίου είναι δεδοµένο 
ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και ιδίως η ένταξή της σε ευρύτερη ενιαία αγορά όπως 
αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών και διεθνών επενδύσεων σε µία χώρα.  

Το ζήτηµα της προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων είναι κρίσιµης σηµασίας για την οικονοµική 
ανάπτυξη και αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο ανταγωνισµού µεταξύ χωρών και περιοχών στο πλαίσιο 
των ενιαίων αγορών που διαµορφώνονται παγκοσµίως.  

Η διατήρηση, έστω και προσωρινά, θεσµών ή πολιτικών που δρουν προστατευτικά για την πρώην 
µονοπωλιακή επιχείρηση, εµπεδώνει την αντίληψη ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν γίνεται µε 
ίσους όρους για τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν φορείς των διεθνών επενδύσε-
ων, µε αποτέλεσµα η χώρα να υφίσταται επώδυνη για την ανάπτυξή της απώλεια ανταγωνιστικότη-
τας έναντι άλλων οµοειδών χωρών.  

Αυτή η κατάσταση εξηγεί την επενδυτική απραξία στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας κατά τα δύο 
χρόνια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το ίδιο διάστηµα µάλιστα, η ανά-
γκη εξυγίανσης των οικονοµικών στοιχείων της µονοπωλιακής επιχείρησης, προκειµένου αυτή να 
ιδιωτικοποιηθεί ή µετοχοποιηθεί, οδηγεί σε επενδυτική απροθυµία και απραξία και την ίδια την µο-
νοπωλιακή επιχείρηση για την οποία εξάλλου η περαιτέρω επένδυση θα σήµαινε περαιτέρω επέκτα-
ση της δεσπόζουσας θέσης της πράγµα επισφαλές για αυτήν και τους µετόχους της στο πλαίσιο των 
νόµων του ανταγωνισµού. 

Ο συνδυασµός αυτός, δηλαδή της απελευθέρωσης µε προστατευτισµό για το πρώην µονοπώλιο και 
συγχρόνως της ιδιωτικοποίησης του µονοπωλίου αυτού, οδηγεί και ως προς τις δύο πλευρές του σε 
επενδυτική απραξία, πράγµα που υπονοµεύει τόσο την οικονοµική ανάπτυξη όσο και την ασφάλεια 
ανεφοδιασµού και την επάρκεια ενεργειακή τροφοδοσία των καταναλωτών. Ακριβώς ο µηχανισµός 
αυτός κυριάρχησε στην Ελλάδα κατά τα δύο και πλέον έτη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.  

Όπως είναι γνωστό, άλλες χώρες που ακολούθησαν πολιτική πραγµατικής απελευθέρωσης της αγο-
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ράς διασφάλισαν τόσο νέες επενδύσεις όσο και ιδιωτικοποίηση και εξυγίανση των πρώην µονοπωλι-
ακών τους επιχειρήσεων. Η περίπτωση της Γαλλίας µοιάζει να αποτελεί εξαίρεση, αλλά στην πραγ-
µατικότητα δεν είναι γιατί η οικονοµική ευρωστία της µονοπωλιακής εταιρείας διατηρείται χάρις στις 
τεράστιες επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν στην πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή οι οποίες εξασφα-
λίζουν µεγάλες εξαγωγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς να απαιτείται όµως από τους 
µετόχους, δηλαδή το κράτος, απόδοση των απασχολουµένων κεφαλαίων ανάλογη εκείνης που θα 
απαιτούσε το ιδιωτικό κεφάλαιο, πράγµα βέβαια παράλογο από µακροοικονοµικής απόψεως. 

Συµπερασµατικά, και στον τοµέα των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικο-
νοµίας έναντι άλλων οικονοµιών στο πλαίσιο των σύγχρονων ενιαίων αγορών, κρίσιµος είναι ο ρό-
λος της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας χωρίς την οποία τόσο οι επενδύσεις, όσο και η ενερ-
γειακή επάρκεια και η οικονοµική ανάπτυξη βλάπτονται. 

3. Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος 
Σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµίες το περιβάλλον διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο για τις ενεργειακές 
επιλογές αλλά και για την οργάνωση της αγοράς ενέργειας. Οι επιπτώσεις της καύσης ορυκτών καυ-
σίµων τόσο σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο (όξινη βροχή κλπ.), όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο (κλι-
µατική αλλαγή – φαινόµενο θερµοκηπίου) έχουν αναδειχθεί ως µείζονα προβλήµατα. Στην Ελλάδα 
το πρόβληµα είναι εξίσου ίσως και περισσότερο σηµαντικό, δεδοµένων και των αρνητικών επιδόσε-
ων της χώρας στο παρελθόν οι οποίες έχουν µάλιστα σωρευτικά αποτελέσµατα. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού τοµέα και οι νέες επενδύσεις που απαιτούνται για την κάλυ-
ψη της αυξανόµενης ζήτησης ενέργειας οφείλουν να είναι συµβατές µε τους περιορισµούς και τους 
στόχους της περιβαλλοντικής αποστολής µε προεξάρχοντα ρόλο των περιορισµών που απορρέουν 
από το πρωτόκολλο του Κιότο περί περιορισµού των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 
αερίων του θερµοκηπίου. 

Οι ενεργειακές τεχνολογίες που είναι συµβατές µε τους περιορισµούς αυτούς συνδέονται µε την καύ-
ση φυσικού αερίου σε βραχύ-µεσοχρόνια προοπτική αφενός, και την ανάπτυξη ανανεώσιµων και 
άλλων εναλλακτικών τεχνολογιών σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τεχνολο-
γιών, οι επενδύσεις έχουν λίγο ή περισσότερο αποκεντρωµένο χαρακτήρα, απαιτούν µικρή συγκέ-
ντρωση κεφαλαίου συγκριτικά µε τον παλαιό τρόπο υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίου στον ενεργειακό 
τοµέα, χρειάζονται νέα δίκτυα και ισότιµους όρους πρόσβασης σε αυτά και αναπτύσσονται κυρίως µε 
βάση την ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία. Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά των νέων αυτών 
τεχνολογιών δεν βασίζονται στη µονοπωλιακή εκµετάλλευση αυξανοµένων αποδόσεων κλίµακας και 
µε την έννοια αυτή δεν ευνοούνται από τις πρώην µονοπωλιακές επιχειρήσεις. 

Οι αναλύσεις για την Ελλάδα σχετικά µε την µακροχρόνια ενεργειακή ανάπτυξη και επενδύσεις που 
είναι συµβατές µε τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς και στόχους συµφωνούν απόλυτα στην ανά-
γκη διασφάλισης της ανάπτυξης κυρίως αν όχι αποκλειστικά στις νέες τεχνολογίες φυσικού αερίου 
και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη αυτή είναι οικονοµικά ανταγωνιστική και εφικτή 
µόνο στο πλαίσιο της πραγµατικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, τόσο του ηλεκτρισµού όσο 
και του φυσικού αερίου, που οφείλει να συνοδεύεται µε ανάπτυξη νέων δικτύων και ισότιµης πρό-
σβασης σε αυτά. Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός για την Ελλάδα, τόσο της ΡΑΕ όσο και 
όλων των διεθνών οργανισµών (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.ά.) καταδεικνύει την ανάγκη αυτή σε συνδυασµό µε 
ευρύ πρόγραµµα τεχνολογικού εκσυγχρονισµού της ηλεκτροπαραγωγής από εγχώρια στερεά καύσι-
µα χωρίς όµως επέκταση του σηµερινού επιπέδου συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
τα καύσιµα αυτά. 
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Συµπερασµατικά, και η περιβαλλοντική πολιτική εξυπηρετείται υπό τα σηµερινά δεδοµένα από την 
ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. 

Ε. Συµπέρασµα για τη δραστηριότητα της ΡΑΕ 
Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και η απόλυτη προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες 
φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελούν το βέλτιστο πεδίο ανάπτυξης του α-
νταγωνισµού στην αγορά ενέργειας της χώρας, επιλογή που ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και της εκµετάλλευσης της µεγά-
λης υποδοµής φυσικού αερίου της χώρας.  

Με βάση την ανάλυση αυτή και µε σκοπό την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των καταναλωτών, η 
ΡΑΕ έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά της ενέργειας 
στην Ελλάδα και για το σκοπό αυτό πρότεινε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, µέτρα που αποτρέπουν 
την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη µονοπωλιακή επιχείρηση, µέτρα ενίσχυσης της ανεξάρτη-
της διαχείρισης του συστήµατος ενέργειας και πολιτικές που µειώνουν τα εµπόδια εισόδου νέων ε-
πενδυτών και ανταγωνιστών στην αγορά ενέργειας.  

Η προτεραιότητα αυτή συνδυάζεται µε την προώθηση του φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και µε τη θεσµική αναδιοργάνωση των τοµέων αυτών µε προτεραιότητα στην ανά-
πτυξη ανταγωνισµού στις αντίστοιχες αγορές, την κατασκευή νέων δικτύων και την ισότιµη πρόσβα-
ση σε αυτά.  

Ο προσανατολισµός αυτός της ΡΑΕ συµβαδίζει απόλυτα µε τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και µε την προοπτική της ενιαίας αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία επίσης 
αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις προοπτικές της χώρας. 

ΣΤ. Σύντοµο ιστορικό της δραστηριότητας της ΡΑΕ 
Τα µέλη της ΡΑΕ ορίσθηκαν τον Ιούλιο του 2000 µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Έτσι η 
ΡΑΕ λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή από την 1η Αυγούστου 2000. Όµως λόγω καθυστέρησης κυρίως 
στην έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης σχετικά µε τον κα-
θορισµό των αποδοχών των υπαλλήλων της Γραµµατείας της ΡΑΕ (εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 
2002), αλλά και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος σχετικά µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 
και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ (εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2001), η ΡΑΕ µπόρεσε να στελεχωθεί και να λει-
τουργήσει ως οργανισµός µόνο µετά την Άνοιξη του 2002.  

Παρά ταύτα, και πριν τη στελέχωση της Γραµµατείας η ΡΑΕ ανέπτυξε ευρεία δραστηριότητα ιδίως 
σχετικά µε την εκπόνηση και υιοθέτηση µε τη µορφή Υπουργικών Αποφάσεων των Κωδίκων και 
Κανονισµών που προβλέπονται ως κανονιστικές πράξεις από το Ν. 2773/1999 και είναι απαραίτητες 
για την εφαρµογή του νόµου αυτού.  

Η ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου της Απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τον ισχύοντα Ν. 2773/1999, επιτεύχθηκε το Φθινόπωρο του 2001.  

Στην ουσία το 2002 υπήρξε το πρώτο έτος εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας. Όπως είναι γνωστό δεν υπήρξε ανταγωνισµός στο επίπεδο της ηλεκτροπαραγω-
γής αλλά ούτε και στο επίπεδο της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε εξαίρεση µικρές ποσότητες 
εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των βόρειων διασυνδέσεων της χώρας.  
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Με το νέο θεσµικό πλαίσιο ανέλαβε ο ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τη λειτουργία και 
διαχείριση του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καθώς και την παροχή πρόσβασης τρί-
των στο σύστηµα µεταφοράς και στις διασυνδέσεις βάσει ρυθµιζόµενων τιµολογίων. Επίσης παρα-
σχέθηκε το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή σε 7500 περίπου καταναλωτές οι οποίοι συνδέονται στο 
σύστηµα υψηλής ή µέσης τάσης. Έτσι περίπου το 34% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας εκτέθηκε στον ανταγωνισµό της αγοράς από τις 19 Φεβρουαρίου 2001. Για λόγους που εξη-
γούνται στην παρούσα έκθεση, σχεδόν ουδείς καταναλωτής άλλαξε προµηθευτή και δεν αναπτύχθη-
κε ανταγωνισµός µέχρι και µετά το τέλος του 2002. 

Μετά από σχετικές εισηγήσεις της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης στις 19 Φεβρουαρίου 2001 κάλεσε 
τους ενδιαφερόµενους επενδυτές να υποβάλλουν αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
εφόσον προτείνουν τεχνολογίες που βασίζονται στο φυσικό αέριο ή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ας. Το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι υποβλήθηκαν περισσότερες από χίλιες 
αιτήσεις ιδιωτών για ισχύ πολλαπλάσια της ηλεκτρικού φορτίου στην Ελλάδα.  

Η ΡΑΕ αµέσως µετά τις 19 Φεβρουαρίου 2001, µε τη βοήθεια εξωτερικών συµβούλων δεδοµένου ότι 
η Γραµµατεία της δεν είχε ακόµα στελεχωθεί, διεκπεραίωσε το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων 
παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγµατι κατά το 2001 και 2002 ο Υπουργός Α-
νάπτυξης, µετά από τις σχετικές εισηγήσεις της ΡΑΕ, ενέκρινε πολλές άδειες παραγωγής ή προµήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας.  

Όµως για λόγους που εξηγούνται στην παρούσα έκθεση, µόνο οι κάτοχοι άδειες παραγωγής για µο-
νάδες µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας άρχισαν να πραγµατοποιούν επενδύσεις, δεδοµένου ότι απο-
λαµβάνουν του ειδικού καθεστώτος επιδοτήσεων και αγοράς σε σταθερή τιµή της ενέργειας που πα-
ράγουν.  

Ουδείς κάτοχος άδειας παραγωγής, εκτός του ειδικού καθεστώτος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας και τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας µικρού µεγέθους, πραγµατοποίησε την επένδυ-
ση που αντιστοιχούσε στην άδειά του. Το ίδιο συνέβη και µε τους κατόχους άδειας προµήθειας οι 
οποίοι παρά το ότι δεν είχαν ανάγκη επένδυσης δεν µπόρεσαν, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, να 
πραγµατοποιήσουν πωλήσεις σε πελάτες εκτός ∆ΕΗ της εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα φαινόµενα αυτά, σε συνδυασµό µε εµφανή προβλήµατα σχετικά µε την εφαρµογή του πλαισίου 
της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (έλλειψη λογιστικού διαχωρισµού, περιορισµέ-
νη εφαρµογή των κωδίκων σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος, απροθυµία και ελλιπής έλεγχος 
σχετικά µε την κατασκευή νέων δικτύων και την ισότιµη πρόσβαση τρίτων στο σύστηµα, κλπ.) οδή-
γησαν τη ΡΑΕ στην ανάγκη να επεξεργαστεί και να προτείνει νέο ολοκληρωµένο πλαίσιο για την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν στο τέλος του 2001 και η ολοκληρωµένη πρόταση της ΡΑΕ κατατέθηκε τον 
Ιούλιο του 2002. Μέχρι το τέλος όµως του 2002 και παρά την αποδοχή από την κυβέρνηση της ανά-
γκης µεταρρύθµισης της αγοράς, δεν είχε πραγµατοποιηθεί η θεσµική αναδιοργάνωση του τοµέα. 
Τελικά η θεσµική αλλαγή έλαβε τη µορφή νέου νόµου που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στο τέλος Ιου-
λίου του 2003. Ο νέος νόµος αντανακλά τις προτάσεις της ΡΑΕ σχετικά µε την οργάνωση της αγοράς 
ενέργειας, αλλά έχει περιορισµένο και αποσπασµατικό χαρακτήρα συγκριτικά µε την πρόταση της 
ΡΑΕ. Όµως ο νέος νόµος δεν θέσπισε ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ ούτε εισήγαγε ενίσχυσε 
των αρµοδιοτήτων και των µέσων για την ανεξάρτητη διαχείριση του συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά 
έγιναν υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την υιοθέτηση τον Ιούνιο 
2003 των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Οι οδηγίες αυτές δεν 
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έχουν ακόµα µεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο. 

Η διαδικασία αυτή θεσµικής αναδιοργάνωσης του τοµέα δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το τέλος του 
2003. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό, των µεγάλων αβεβαιοτήτων σχετικά µε τους ρυθµιστι-
κούς κανόνες και την αγορά, δεν ήταν δυνατό και πράγµατι δεν προχώρησαν οι ιδιωτικές επενδύσεις 
αλλά και κάθε είδους ιδιωτική δραστηριότητα στον τοµέα, µε εξαίρεση τις µικρές εισαγόµενες ποσό-
τητες ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, στο τέλος του 2003, η καθυστέρηση σχετικά µε την απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας και τις επενδύσεις παραµένουν, πράγµα που ιδιαίτερα επιτείνει το πρόβληµα 
της επάρκειας ηλεκτρικής τροφοδοσίας της χώρας κατά τα αµέσως επόµενα έτη. 

Στον τοµέα του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ έθεσε τρεις προτεραιότητες: α) Καθορισµός του κοµίστρου 
µεταφοράς φυσικού αερίου χωριστά από την προµήθεια του καυσίµου και σε επίπεδα σαφώς χαµη-
λότερα από τα υφιστάµενα, β) Προετοιµασία πρότασης για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, γ) Εποπτεία των τιµών και των λοιπών όρων των εταιρειών 
διανοµής φυσικού αερίου στις πόλεις.  

Με εξαίρεση το τρίτο θέµα για το οποίο το θεσµικό πλαίσιο είναι σαφές, το θεσµικό πλαίσιο σχετικά 
µε την αγορά φυσικού αερίου και τη ρυθµιστική εποπτεία είναι ελλιπές µε αποτέλεσµα να επιτείνεται 
η αβεβαιότητα σχετικά µε την είσοδο νέων επενδυτών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο, 
πράγµα απαραίτητο για τον ανταγωνισµό στην ηλεκτρική αγορά, την επάρκεια ηλεκτρικής τροφοδο-
σίας και την επίτευξη µεγάλου όγκου καταναλώσεων φυσικού αερίου ώστε να µειωθούν οι τιµές και 
να αξιοποιηθεί η µεγάλη υποδοµή φυσικού αερίου που έχει κατασκευασθεί στη χώρα. Το θέµα αυτό 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεµότητα στο τέλος του 2003. 

Στον τοµέα του πετρελαίου η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στην εκπόνηση νέου θεσµικού πλαισίου το 
οποίο τελικά έλαβε τη µορφή του νέου νόµου 3054/2002 που ψηφίσθηκε στη Βουλή στο τέλος του 
2002. Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να άρει το πρόβληµα ανταγωνισµού που συνδέεται µε την εµπορία 
και την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας (για το οποίο υπήρξε καταδίκη της χώρας από το Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο) και να µειώσει τη µεγάλης έκτασης δραστηριότητα φοροδιαφυγής και νοθείας 
που επικρατεί στον κλάδο. 

Μεγάλο µέρος της δραστηριότητας της ΡΑΕ αφιερώθηκε στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κυρίως 
λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων για άδεια παραγωγής. Επιτεύχθηκε σηµαντική τακτοποίη-
ση των θεµάτων σχετικά µε τις άδειες παραγωγής, όµως µικρή πρόοδος επιτεύχθηκε σχετικά µε τα 
προβλήµατα καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας που σχετίζονται µε τις υπόλοιπες διοικητικές άδειες 
και εγκρίσεις που απαιτούνται. Σε αυτό οφείλεται η µικρή πρόοδος των επενδύσεων στον τοµέα των 
ΑΠΕ που παρατηρήθηκε µέχρι και το τέλος του 2003.  

Επίσης σηµαντικό πρόβληµα παραµένει η καθυστέρηση στην κατασκευή των νέων δικτύων ηλεκτρι-
σµού που απαιτούνται για την κατασκευή και σύνδεση αιολικών σταθµών στις περιοχές της χώρας µε 
µεγάλο αιολικό δυναµικό όπως η Εύβοια, η Θράκη και η Λακωνία. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ εκπό-
νησε νέο θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις για τα δίκτυα ηλεκτρισµού, το οποίο υιοθε-
τήθηκε τον Ιούλιο του 2003. Όµως παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, το πρόβληµα κατασκευής 
των δικτύων και της πραγµατικής εφαρµογής της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς 
(ΜΑΣΜ) παραµένει προσκρούοντας στην επενδυτική απροθυµία της ∆ΕΗ και την ελλιπή δυνατότη-
τα ελέγχου και επίβλεψης από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, παρά το γεγονός ότι η ΜΑΣΜ έχει 
υιοθετηθεί ως Υπουργική Απόφαση. 

Η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστών Ενέργειας, στις δραστηριότητες 
των οµάδων εργασίας του και στις πολλαπλές συνεργασίες του µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς 
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και στα Ρυθµιστικά Φόρουµ της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης. Επίσης η ΡΑΕ πρωτοστάτησε στην 
προσπάθεια συγκρότησης ενιαίας ενεργειακής αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προέδρευσε 
της σχετικής οµάδας εργασίας των ρυθµιστικών αρχών της περιοχής. Η προσπάθεια αυτή είχε σηµα-
ντικές επιτυχίες έτσι ώστε σήµερα η προοπτική ενιαίας αγοράς στην περιοχή να αποτελεί πλέον βά-
σιµη προσδοκία. Στο πλαίσιο των διεθνών αυτών δραστηριοτήτων η ΡΑΕ έδωσε προτεραιότητα στο 
σχεδιασµό της οργάνωσης της αγοράς στην περιφέρεια των Βαλκανίων και στο ζήτηµα της συµβατό-
τητας της οργάνωσης της αγοράς και του ανταγωνισµού µε την επίτευξη ασφαλούς ενεργειακής τρο-
φοδοσίας και της προσέλκυσης επενδύσεων, θέµα που όπως αναφέρθηκε αποτελεί ζήτηµα κεντρικού 
ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες. 

Στο τέλος του 2002, η ΡΑΕ είναι πλέον ένας αυτοδύναµος και λειτουργικός οργανισµός µε καλό 
στελεχικό δυναµικό, τεχνογνωσία, διεθνή αναγνώριση και µε σειρά από ολοκληρωµένες επεξεργα-
σίες και µελέτες που έχει εκπονήσει. Σε αυτό έχει συµβάλλει καθοριστικά το Τρίτο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης της ΕΕ και ειδικότερα το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης στο πλαίσιο του οποίου η ΡΑΕ έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικό αριθµό µελετών και έργων 
υποδοµής. 

Ζ. Ευχαριστίες 
Με την ευκαιρία της παρούσας έκθεσης η ΡΑΕ επιθυµεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα του Υπουργούς 
Ανάπτυξης κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη και Α. Τσοχατζόπουλο, καθώς και τα επιτελεία τους, για τη στή-
ριξη που της παρείχαν και την εποικοδοµητική συνεργασία, τις διοικήσεις των κρατικών εταιρειών 
ενέργειας ∆ΕΗ, ∆ΕΣΜΗΕ, ∆ΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΕΠΑ αλλά και τους δεκάδες επενδυτές, επιχειρηµατίες, 
συµβούλους, τράπεζες, αναλυτές και απλούς πολίτες που συνεργάσθηκαν µε τη ΡΑΕ και εξέφρασαν 
µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο τη στήριξή τους στο νέο για τα ελληνικά δεδοµένα ανεξάρτητο θε-
σµό του ενεργειακού κλάδου της χώρας. 

Η ΡΑΕ θεωρεί ότι ο νέος αυτός θεσµός έχει πλέον εµπεδωθεί στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες και 
τις αντιξοότητες, και εποµένως οι προσδοκίες για το µέλλον του κλάδου αλλά και των στόχων της 
ΡΑΕ δεν µπορεί παρά να είναι µακροχρόνια θετικές. 



 
 
 
 
 

 

Ίδρυση και Αρµοδιότητες της ΡΑΕ  



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 28 -



 
 
 
 
 

 

Ίδρυση και Αρµοδιότητες 
της ΡΑΕ 
Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει τα θεσµικά θέµατα που σχετίζονται 
µε τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ, αξιολογεί την εµπειρία που απο-
κτήθηκε από τη δραστηριότητά της και προτείνει θεσµικές αλλα-
γές ώστε η ΡΑΕ να επιτελέσει πιο αποτελεσµατικά το ρόλο της. 
Επίσης, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την οργανωτική κατά-
σταση και υποδοµή της ΡΑΕ όπως αποτυπώθηκε στο τέλος του 
2002. 

 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία απολαµβά-
νει κατά ρητή πρόβλεψη του ιδρυτικού της νόµου οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. 
Συστήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, ο οποίος τροποποιήθηκε από διατάξεις των 
νόµων 2837/2000 και 2941/2001. Ο νόµος 2773/1999 εκδόθηκε στο πλαίσιο εναρµόνισης 
του ελληνικού δικαίου προς τους κανόνες της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχες αρχές έχουν συστήσει και τα λοιπά - 
πλην της Γερµανίας - κράτη µέλη της ΕΕ, όπως προκύπτει από σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής [SEC (2001) 1957, 3.12.2001/2002]. 

Α. Θεσµικά χαρακτηριστικά  
Η ΡΑΕ συγκροτείται από 5 µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής, σχετικά µε τους προτεινόµενους για τις θέσεις του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Κριτήρια για την επιλογή των µελών της αρχής αποτελούν η επι-
στηµονική κατάρτιση, η επαγγελµατική ικανότητα και η εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα αρµοδιό-
τητας της Αρχής.  

Τα µέλη της ΡΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαµβάνουν προσωπική ανεξαρτησία. 
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το νόµο, τα µέλη της ΡΑΕ δεν ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της 

Κεφάλαιο 

2 

Η 
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θητείας τους, αλλά εκπίπτουν από τη θέση τους µόνο σε ορισµένες περιοριστικά αναφερόµενες περι-
πτώσεις, ενώ περιοριστικά αναφέρονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται αναστολή 
της ιδιότητας µέλους της ΡΑΕ. 

Περαιτέρω, τα µέλη της ΡΑΕ απολαµβάνουν και λειτουργική ανεξαρτησία, και έτσι κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους υπάγονται µόνο στο Σύνταγµα, τους νόµους και τη συνείδησή τους, και δεν 
λαµβάνουν εντολές ή οδηγίες από κρατικά ή µη κρατικά όργανα και φορείς.  

Β. Στελέχωση της ΡΑΕ  
1. Τα Μέλη της ΡΑΕ 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 2773/1999, και µετά από Υπουργική Απόφαση και θετική 
γνώµη της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής που εκδόθηκε για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, 
διορίστηκαν τον Ιούλιο του 2000 τα πέντε (5) µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Είναι 
τα εξής: 

1. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος µε πενταετή θητεία, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονοµί-
ας στο ΕΜΠ, Μηχανικός και ∆ρ. Οικονοµολόγος, και σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής για θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονοµικής ανάπτυξης. 

2. Γεώργιος Κουτζούκος, Αντιπρόεδρος µε πενταετή θητεία, ∆ρ. Μηχανικός, Μηχανολό-
γος Μηχ., πρώην στέλεχος της ∆ΕΗ, σύµβουλος στον Υπουργό Ανάπτυξης και στέλε-
χος της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. 

3. Γλυκερία Σιούτη, Μέλος µε τετραετή θητεία, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, νοµικός σύµβουλος και δικηγόρος σε θέµατα ∆ικαίου του Περιβάλ-
λοντος και ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

4. Γεώργιος Αργυρόπουλος, Μέλος µε τετραετή θητεία, ∆ρ. Μηχανικός, Μηχανολόγος 
Μηχ., πρώην γενικός διευθυντής του ΣΕΒ. 

5. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Μέλος µε τριετή θητεία, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ηλε-
κτρολόγος Μηχ. και πρώην στέλεχος της ∆ΕΗ µε ειδικότητα σε θέµατα ηλεκτρικών 
δικτύων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

2. Θέσεις της Γραµµατείας της ΡΑΕ 
Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ επικουρείται από Γραµµατεία, για τη στελέχωση 
της οποίας συστήθηκαν 65 θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου Οι θέσεις της Γραµµατείας της ΡΑΕ διακρίνονται ως εξής:  

• 40 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) µε τα προσόντα της παρ. 2 του 
άρθρου 25 Ν. 1943/1991, που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 3 Ν. 2527/1997. 

• 5 θέσεις ∆ικηγόρων µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε 
σύµβαση έµµισθης εντολής, µετά από δηµόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διε-
νεργείται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ.  

• 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού, που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 2527/1997. 

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα που θεσπίζει τον “Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και 
∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας” (ΦΕΚ 121/18-6-2001), οι ως άνω θέσεις της Γραµ-
µατείας της ΡΑΕ κατανέµονται στις ακόλουθες Επιχειρησιακές Μονάδες και Μονάδες Υποστήριξης 
της Γραµµατείας: 

α.  Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισµού 

β.  Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος 

γ.  Μονάδα Επεξεργασίας και Τεκµηρίωσης Αποφάσεων 

δ.  Μονάδα Ανάλυσης Συστηµάτων 

ε.  Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασµού και ∆ιεθνών Θεµάτων. 

στ. Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης της ΡΑΕ, η οποία περιλαµβάνει το Τµήµα Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τµήµα Προσωπικού και 
∆ιοικητικής Μέριµνας. 

ζ.  Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης του Προέδρου και των Μελών της ΡΑΕ. 

η.  Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

θ.  ∆ικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Με την υπ’ αριθµ. 2/1048/022/28.01.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης (ΦΕΚ Β’ 105/31.01.2002), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 8 Ν. 
2773/1999, όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 Ν. 2837/2000, καθορίστηκαν οι 
µισθοί, τα επιδόµατα και κάθε θέµα σχετικό µε τις πρόσθετες αποζηµιώσεις, την υπερωριακή απα-
σχόληση και την αποζηµίωση µετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στη Γραµµατεία της ΡΑΕ. 

Στο τέλος του 2002 υπηρετούσαν στη ΡΑΕ: 21 Ειδικοί Επιστήµονες (3 Οικονοµικών Επιστηµών, 13 
Θετικών Επιστηµών, 5 Κοινωνικών Επιστηµών), 4 ∆ικηγόροι µε έµµισθη εντολή και 13 ∆ιοικητικοί 
Υπάλληλοι (4 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού,1 ΤΕ Πληροφορικής, 8 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 
και 1 ΥΕ Κλητήρων). 

Λεπτοµέρειες για τους όρους απασχόλησης των µελών της ΡΑΕ αλλά και όλου του υπόλοιπου προ-
σωπικού καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και ∆ιαταγµάτων δίδονται στην ιστοσε-
λίδα της ΡΑΕ.  

Γ. Έσοδα της ΡΑΕ 
 Η οικονοµική αυτοτέλεια της ΡΑΕ, η οποία αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της 
ανεξαρτησίας της Αρχής, διασφαλίστηκε αποτελεσµατικά µε τις διατάξεις του Ν. 2837/2000, µε τις 
οποίες προβλέπεται ότι η Αρχή διαθέτει ίδιους πόρους, τους οποίους και διαχειρίζεται σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της, υπό κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2837/2000, 
πόρους της ΡΑΕ αποτελούν τα εφάπαξ ή ετήσια ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επι-
χειρήσεις του τοµέα ενέργειας, τα τέλη για την έκδοση ή τροποποίηση ή επέκταση αδειών και τα κατ’ 
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έτος καταβαλλόµενα τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών, καθώς και πόροι οποιασδήποτε πηγής 
προερχόµενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς, όπως για παράδειγµα επιδοτή-
σεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων. Τα ανταποδοτικά τέλη, τα τέλη 
που προκύπτουν από τη χορήγηση αδειών, καθώς και οι πόροι κάθε φύσεως της ΡΑΕ, εισπράττονται 
για λογαριασµό της ΡΑΕ και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η 
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της.  

Πίνακας 2: Έσοδα της ΡΑΕ 

Έσοδα σε Ευρώ 2000 2001 2002 Σύνολο 
Κρατικές Επιχορηγήσεις 249.450 142.074 0 391.524 
Ανταποδοτικά Τέλη για δραστηριότη-
τες ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και 
πετρελαίου 

0 583.061 4.627.637 5.210.698 

Τέλη Αδειών 0 3.498.139 1.002.910 4.501.049 
Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων από 
το Γ’ΚΠΣ ΕΠΑΝ 0 237.342 1.133.318 1.370.660 

Σύνολο 249.450 4.460.616 6.763.865 11.473.931 

Με µια σειρά αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίστηκαν τα τέλη άσκη-
σης δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της ΡΑΕ και ρυθµίστηκαν τα 
όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξής τους.  

Σύµφωνα µε τις ως άνω αποφάσεις επιβάλλονται τα εξής ανταποδοτικά τέλη:  

Ι. Τοµέας ηλεκτρικής ενέργειας  

 Για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειας προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 
µη επιλέγοντες πελάτες, στη ∆ΕΗ άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµα-
τος, στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος άδειας διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Συστήµα-
τος, στη ∆ΕΗ άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του ∆ικτύου,  

 Σε κάθε κάτοχο άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα µε την εγκατεστηµένη 
ισχύ. 

 Σε κάθε κάτοχο άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες πελάτες (και για τη 
∆ΕΗ σε µη επιλέγοντες), ανάλογα µε τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας την ο-
ποία απορρόφησαν από το σύστηµα ή το δίκτυο οι πελάτες του κατά το προηγούµενο της 
καταβολής έτος.  

ΙΙ.  Τοµέας Φυσικού Αερίου  

 Αναλογικά µε τις ποσότητες εισαγωγής φυσικού αερίου. 

ΙΙΙ.  Τοµέας Υγρών Καυσίµων 

 Στα πετρελαιοειδή προϊόντα (Υγραέρια, Βενζίνες αυτοκινήτων, πετρέλαιο ντίζελ θέρµανσης 
και κίνησης και µαζούτ) ανάλογα µε τις ποσότητες που καταγράφουν οι τελωνειακές αρχές.  

Στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες ως προς τα ισχύοντα ανταποδοτικά 
τέλη ανά κατηγορία καθώς και για τις πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις µέχρι σήµερα από τέλη και 
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επιχορηγήσεις. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τα έσοδα της ΡΑΕ από τον Ιούλιο του 2000. 

∆. Πληροφοριακό Σύστηµα της ΡΑΕ 
1. Παρούσα Κατάσταση 
Από την αρχή της λειτουργίας της η ΡΑΕ διατηρεί ιστοσελίδα (www.rae.gr) η οποία κατασκευάσθη-
κε µε τη βοήθεια του ΚΑΠΕ και περιλαµβάνει πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό ταξινοµηµένο ως εξής: 

• Νέα, ανακοινώσεις και διάλογος: Τι είναι η ΡΑΕ-Θεσµικό πλαίσιο ενέργειας, Νέα από την 
ΡΑΕ και θέµατα διαλόγου περιλαµβανοµένου πλήρους καταλόγου ανακοινώσεων της ΡΑΕ, 
Θέµατα και διαδικασίες ∆ηµόσιων ∆ιαβουλεύσεων της ΡΑΕ 

• Πληροφοριακά Στοιχεία για την Ενέργεια: Το Ενεργειακό Σύστηµα στην Ελλάδα, Τιµές 
ενεργειακών προϊόντων, Πλαίσιο ενεργειακών επενδύσεων, Συνδέσεις & άλλες πληροφορί-
ες  

• Κανονισµοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικες και Κανονισµοί Αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας , Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων ΑΠΕ και ΣΗΘ 

• Εκθέσεις και Πράξεις της ΡΑΕ, Αρχεία αδειών προµήθειας, παραγωγής, θετικών και αρνη-
τικών γνωµοδοτήσεων της ΡΑΕ, Εκθέσεις σχετικά µε την επάρκεια τροφοδοσίας µε ηλε-
κτρική ενέργεια και την πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, προτάσεις θεσµι-
κών µεταβολών 

Η ιστοσελίδα δέχεται περίπου 150.000 επισκέψεις ετησίως και έχει λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από 
συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας και τον Τύπο. Η ιστοσελίδα ενηµερώνεται καθηµερινά. 

2. Το Σύστηµα Υπολογιστών της ΡΑΕ 
Η ΡΑΕ διαθέτει σε πλήρη λειτουργία το παρακάτω υπολογιστικό σύστηµα: 

• Υψηλών προδιαγραφών κατανεµηµένο δίκτυο υπολογιστών Ethernet 100 µε gigabit 
Ethernet backbone, για 100 περίπου θέσεις εργασίας στο κτίριο γραφείων της ΡΑΕ Πανεπι-
στηµίου 69 

• Σύνδεση Internet 512 Mbit συνεχούς επικοινωνίας µε προστασία firewall και ψηφιακό και 
κατανεµηµένο τηλεφωνικό κέντρο 

• Περίπου 75 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Pentium 4 των 1.8 GHz, 60 Mb hard disk, 512 Mb 
RAM, CD-RW, Ethernet 10/100, LCD 15’ Monitors, 64 Mb Graphics, MS XP Professional, 
MS Office XP Professional 

• Σύστηµα Servers Linux, Cluster of 3 units and MS domain 

• Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών Lotus Domino σε cluster από τρεις serv-
ers 

• Printers: 6 HP LaserJet 4100, 4 HP Inkjet 2200, 1 HP Plotter 5000 PS, 2 HP 5000, 2 HP 
Color LaserJet 8550, 3 HP Scanners κλπ. 

• Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα XEROX heavy duty και υποδοµή για Video Con-
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ferencing, σεµινάρια και παρουσιάσεις. 

3. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια 
Η ΡΑΕ έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την ενέργεια 
που θα υποστηρίζει τόσο το έργο της στο εσωτερικό των υπηρεσιών της όσο το κοινό και το διάλογο. 
Το έργο έχει εγκριθεί από το πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας και αναµένεται να έχει συνολι-
κό επενδυτικό κόστος €4.5 εκατοµµυρίων. 

Το Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) για τη χώρα θα συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και στην εξυπηρέτηση του Πολίτη, µέσω της διαφάνειας, της αντι-
κειµενικής και έγκυρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφεροµένων (επενδυτών, καταναλωτών κλπ.) 
για την αγορά ενέργειας.  

Το Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) στοχεύει στην επέκταση της υπάρ-
χουσας υποδοµής και δηµιουργία της απαραίτητης νέας υποδοµής και οργάνωσης ώστε να επιτευ-
χθεί: 

• Η αποτελεσµατική και έγκυρη συγκέντρωση, η επεξεργασία, η διαχείριση και η απο-
θήκευση πληροφοριών που αφορούν στους τοµείς της ενέργειας και τις αντίστοιχες 
αγορές  

• Η παροχή πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες στο ενδιαφερόµενο κοινό µέσω 
κατάλληλα διαµορφωµένου δικτυακού τόπου καθώς και στις διοικητικές διαδικασίες 
για τις άδειες, τις τιµές, τα έργα και λοιπές υπηρεσίες.  

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει το σύνολο των γνώσεων και πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση ενεργειακής και ρυθµιστικής πολιτικής και θα συµβάλλει στη διαχείριση και επίβλεψη της 
Αγοράς Ενέργειας. Ο σχεδιασµός του ΕΟΠΣ εγγυάται την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της παρε-
χόµενης πληροφορίας και θα συµβάλλει στην απαιτούµενη διαφάνεια. 

Η ανάπτυξη του Ενεργειακού Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος αναλύεται στις ακό-
λουθες επιµέρους δράσεις: 

• Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης της ΡΑΕ 

• Παρακολούθηση και Επεξεργασία Ενεργειακών Στοιχείων 

• Ολοκλήρωση του όλου συστήµατος σε µορφή ∆ικτυακής Πύλης (Portal) για την Ενέρ-
γεια, η οποία θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών σε όλους τους ενδιαφεροµένους για την 
Αγορά Ενέργειας 

• Ασφάλεια Συστήµατος κατά την εσωτερική και εξωτερική χρήση 

Ε. Το Πρόγραµµα Μελετών και Έργων της ΡΑΕ στο 
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των πεδίων δράσεώς της και έχοντας ως σκοπό την αποτελεσµα-
τικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων της, η ΡΑΕ σχεδιάζει πλήθος έργων, σε 
µελέτες και θέµατα παροχής υπηρεσιών, η υλοποίηση των οποίων προσφέρουν την απαραίτητη υπο-
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δοµή και το γνωστικό υπόβαθρο για την προώθηση των στόχων της, συµβάλλοντας παράλληλα και 
για την πραγµατοποίηση των πολιτικών επιλογών στον τοµέα της ενέργειας.  

Πίνακας 3: Έργα της ΡΑΕ στο Γ’ ΚΠΣ που έχουν εκτελεστεί µέχρι το τέλος 2002 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός (€) 

E1 Προετοιµασία για την Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσι-
κού Αερίου 970.000 

E2 Προµήθεια και Εγκατάσταση Συστήµατος Ηλεκτρονικής 
∆ιαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών 153.603 

E3 Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο και ∆οµηµένη Καλωδίωση 53.581 
E4 Οδηγός Αξιολόγησης -Αξιολόγηση προτάσεων 396.185 
E5 Υλικοτεχνική Υποδοµή 373.811 

E6 Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για αδειοδοτήσεις της 
∆ΕΗ και κώδικας προµήθειας µη επιλεγόντων πελατών 141.170 

E7 Επέκταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος Ενέργει-
ας  259.721 

E8 
Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών - Περιφερειακών συστηµάτων - Λογισµικού 
και άλλων Υλικών 

278.276 

E9 Υπηρεσίες Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΡΑΕ 
σχετικά µε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ 500.000 

E10 Μελέτη και υποστήριξη συνεργασίας της ΡΑΕ µε τις Ρυθ-
µιστικές Αρχές της Ν/Α Ευρώπης 221.840 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.348.187 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΡΑΕ στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης περιλαµβάνει 
το σύνολο των δράσεων της, οργανώνει και εντάσσει τις δράσεις αυτές σε συγκεκριµένα θεµατικά 
πεδία, προσδιορίζει το συνολικό κόστος και θέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους. Επίσης, το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο συσχετίζει το περιεχόµενο των δράσεων µε τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ, ώστε να 
επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αυτών, να εξυπηρετηθούν 
οι στόχοι της ΡΑΕ, και εν τέλει να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των καταναλωτών, των συµµετε-
χόντων στην αγορά και των µελλοντικών επενδυτών.  

Ήδη από το 2000, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ’ ΚΠΣ, ε-
ντάχθηκαν σειρά έργων µε τελικό δικαιούχο τη ΡΑΕ και χρηµατοδότηση 100%, προκειµένου να υ-
ποστηριχθεί η οργάνωση και λειτουργία της ως νέου φορέα. Τα έργα και οι µελέτες είναι απαραίτητες 
για τη λειτουργία της ΡΑΕ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, τελούν υπό την επίβλεψή της 
ως φορέα υλοποίησης και τελικά της παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής συµµετοχής στις διαδι-
κασίες οργάνωσης και ειδικότερα ρύθµισης του τοµέα της ενέργειας, ώστε να είναι σε θέση να διαθέ-
τει τα κατάλληλα τεχνικά µέσα και την αποδεδειγµένη τεχνογνωσία της στον ενεργειακό τοµέα και 
να παρέχει έγκυρες υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ελληνικού ∆ηµοσίου τοµέα.  

Σειρά έργων υποδοµής και αρχικής υποστήριξης της λειτουργία της ΡΑΕ έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί 
(Έργα 1- 10, Πίνακας 3).  

Τα έργα αυτά είχαν ως στόχο την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής της ΡΑΕ και την αντιµετώ-
πιση άµεσων θεµάτων τα οποία προέκυψαν από τη ψήφιση του Ν. 2773/1999 περί απελευθέρωσης 
της αγοράς ενέργειας, όπου αιτήθηκαν υπηρεσίες συµβούλου τόσο στην υποστήριξη της αδειοδοτι-
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κής διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων όσο και στον υλοποίηση των Κανονισµών λειτουρ-
γίας του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πίνακας 4: Έργα της ΡΑΕ στο Γ’ ΚΠΣ που προγραµµατίζονται για το διάστηµα 2003-2005 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

(€) 
Ε11 Λειτουργία και Οργάνωση της ΡΑΕ - Προµήθεια Αγαθών 2.065.000 
Ε11.1 Ανανέωση Υλικοτεχνικής Υποδοµής ΡΑΕ 80.000 
Ε11.2 Υλικό Υπολογιστών – ενίσχυση 885.000 
Ε11.3 Λογισµικό Υπολογιστών – ενίσχυση 200.000 
Ε11.4 Υλικό Υπολογιστών – ανανέωση 750.000 
Ε11.5 Λογισµικό Υπολογιστών – ανανέωση 150.000 

Ε12  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Οργάνωσης, ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης της 
ΡΑΕ 1.752.280 

Ε12.1 Υποστήριξη ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 159.680 
Ε12.2 Σύµβουλος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της ΡΑΕ 850.000 
Ε12.3 Βιβλιοθήκη ΡΑΕ 192.600 

Ε12.4 
Σύµβουλος Οργάνωσης, Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και 
Ενηµέρωσης, Επικαιροποίησης και Ανάπτυξης Συστηµάτων ∆ιάχυσης 
της Επιστηµονικής Γνώσης µε Φυσικά και Ηλεκτρονικά Μέσα 

400.000 

Ε12.5 Προγραµµατισµός Ηλεκτρονικών Εφαρµογών σε περιβάλλον Lotus 
Domino 150.000 

E13  Ενεργειακοί Σύµβουλοι Υποστήριξης της ΡΑΕ 1.590.000 
E13.1 Σύµβουλος Αξιολόγησης ΑΠΕ και ΣΗΘ - 2003 (Ε15) 590.000 
E13.2 Σύµβουλος Αξιολόγησης ΑΠΕ και ΣΗΘ - 2004-5-6 1.000.000 
E14  Μακροχρόνιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός 3.370.000 
E14.1 Υποστήριξη Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού 300.000 

E14.2 Υποστήριξη Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού - Επι-
καιροποίηση 2004 250.000 

E14.3 Υποστήριξη Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού - Επι-
καιροποίηση 2005 230.000 

E14.4 Ενέργεια και Ανάπτυξη, εθνική και περιφερειακή διάσταση 180.000 
E14.5 Πρόβλεψη Ζήτησης Ενέργειας και Επάρκειας Προσφοράς 250.000 

E14.6 Πρόβλεψη Ζήτησης Ενέργειας και Επάρκειας Προσφοράς - Επικαι-
ροποίηση 2004 180.000 

E14.7 Πρόβλεψη Ζήτησης Ενέργειας και Επάρκειας Προσφοράς - Επικαι-
ροποίηση 2005 180.000 

E14.8 Υποστήριξη προγραµµατισµού για Νησιά 420.000 
E14.9 Πρόγραµµα Προσαρµογής για το Περιβάλλον 350.000 
E14.10 Προοπτικές νέων τεχνολογιών, στρατηγική ανάλυση 250.000 
E14.11 Ενεργειακά σενάρια Βαλκανίων και Ν/Α Μεσογείου 180.000 

E14.12 Ενεργειακά σενάρια Βαλκανίων και Ν/Α Μεσογείου - Επικαιροποίη-
ση 2004 180.000 

E14.13 Ενεργειακά σενάρια Βαλκανίων και Ν/Α Μεσογείου - Επικαιροποίη- 170.000 
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Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

(€) 
ση 2005 

E14.14 Πληροφοριακό Σύστηµα για ΜΕΠ 250.000 
Ε15 Μελέτες Λειτουργίας Συστήµατος Πετρελαίου  1.762.370 
Ε15.1 ∆ιαχείριση Αποθεµάτων Πετρελαίου 202.370 
Ε15.2 Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίων 350.000 
Ε15.3 Κανονισµός Αδειών Πετρελαίου 220.000 

Ε15.4 Υποστήριξη εποπτείας ανταγωνισµού και τιµών στον πετρελαϊκό 
τοµέα 150.000 

Ε15.5 Ασφάλεια Τροφοδοσίας Υδρογονανθράκων 220.000 
Ε15.6 Αξιολόγηση ανταγωνισµού στην αγορά πετρελαίου και προτάσεις 250.000 
Ε15.7 Μελέτη µεταρρύθµισης της φορολογίας καυσίµων 120.000 
Ε15.8 Εναλλακτικές τεχνολογίες και σχεδιασµός τοµέα µεταφορών 250.000 
E16  Μελέτες Λειτουργίας Συστήµατος Φυσικού Αερίου 2.570.000 

E16.1 Προετοιµασία κανονισµών για απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερί-
ου-Β φάση 450.000 

E16.2 Θεσµικά θέµατα διασυνδέσεων και διαµετακοµίσεων 220.000 
E16.3 Τιµές, τιµολογήσεις και κόστη φυσικού αερίου 500.000 
E16.4 Στρατηγική Ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού αερίου 300.000 
E16.5 Μελέτη της διείσδυσης φυσικού αερίου στις πόλεις 350.000 

E16.6 Προσοµοίωση συστήµατος, αγοράς και ανταγωνισµού φυσικού αερί-
ου 400.000 

E16.7 Στρατηγική Μελέτη Προµήθειας για το Φυσικό Αέριο 350.000 
E17  Μελέτες Λειτουργίας Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 4.480.000 
E17.1 Προσοµοίωση Αγοράς και Ανταγωνισµού στον Ηλεκτρικό Τοµέα 600.000 
E17.2 Τιµές, τιµολογήσεις και κόστη ηλεκτρικής ενέργειας 650.000 
E17.3 Θεσµικά και τεχνικά θέµατα ∆ιασυνδέσεων και ∆ιαµετακοµίσεων 350.000 
E17.4 Αναπροσαρµογή θεσµικού πλαισίου - Α' 450.000 
E17.5 Αναπροσαρµογή θεσµικού πλαισίου - Β' 350.000 
E17.6 Θεσµικά θέµατα ∆ιανοµής Ηλεκτρισµού 450.000 
E17.7 Θεσµικά θέµατα αγοράς ηλεκτρισµού σε πραγµατικό χρόνο 300.000 
E17.8 Στρατηγική µελέτη µεταβολής θεσµικού πλαισίου ανταγωνισµού 250.000 
E17.9 Εξοικονόµηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και ∆ιαχείριση Φορτίου 250.000 
E17.10 Στρατηγική Ανάλυση εκµετάλλευσης Στερεών καυσίµων 150.000 
E17.11 Τεχνολογίες και θεσµικά θέµατα κατανεµηµένης παραγωγής 280.000 
E17.12 Χρηµατιστήριο Ενέργειας - Μελέτες για την εποπτεία της ΡΑΕ 400.000 
E18  ∆ιεθνείς Σχέσεις 1.370.000 
E18.1 Υποστήριξη ΡΑΕ σε ρυθµιστικά θέµατα Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 250.000 

E18.2 Στρατηγική ανάλυση για ∆ηµιουργία Αγοράς Βαλκανίων και Ν/Α 
Μεσογείου 400.000 

E18.3 Στρατηγική ανάλυση για ∆ηµιουργία Αγοράς Βαλκανίων και Ν/Α 
Μεσογείου 500.000 
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Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

(€) 

E18.4 
Υποστήριξη της ΡΑΕ ως Προέδρου της οµάδας των Ρυθµιστικών 
Αρχών Ενέργειας της Ν/Α Ευρώπης για την αναδιοργάνωση των ε-
νεργειακών αγορών της περιοχής 

220.000 

E19  Υποστήριξη Επενδυτών και Καταναλωτών 1.820.000 
E19.1 Αδειοδοτική διαδικασία για ενεργειακές επενδύσεις 170.000 
E19.2 Χρηµατοδοτικά σχήµατα ενεργειακών επενδύσεων 250.000 
E19.3 Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών 150.000 
E19.4 Επενδύσεις Συµπαραγωγής 150.000 
E19.5 Έρευνα Αγοράς και Καταναλωτών - προ απελευθέρωσης 300.000 
E19.6 Έρευνα Αγοράς και Καταναλωτών - µετά απελευθέρωσης 400.000 

E19.7 Μελέτη θεµάτων εξυπηρέτησης καταναλωτών, ποιότητας και πολλα-
πλών υπηρεσιών 400.000 

  ΣΥΝΟΛΟ 20.779.650 

Στον προγραµµατισµό της ΡΑΕ αναφορικά µε την εκτέλεση έργων και µελετών, τα οποία θα εντα-
χθούν στο ΕΠΑΝ, εφόσον εγκριθούν, περιλαµβάνεται σειρά έργων σχετικά µε µελέτες και παροχή 
υπηρεσιών (Πίνακας 4).  

Η οµαδοποίηση των έργων και µελετών σε εννέα (9) θεµατικά πεδία έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτά 
τα πεδία να αντιστοιχούν και τους κύριους τοµείς δράσης της ΡΑΕ.  

Οι µελέτες που προγραµµατίζονται οµαδοποιούνται σε διακριτά θεµατικά πεδία τα οποία αναφέρο-
νται στον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της χώρας, την Οργάνωση των αγορών Πετρελαιοει-
δών, Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισµού, τη ∆ιεθνή ∆ραστηριοποίηση της ΡΑΕ µε την συµµετοχή της 
σε διεθνή θεσµικά όργανα, καθώς και σε µελέτες που αφορούν τους καταναλωτές και τους επενδυτές 
στον χώρο της ενέργειας.  

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών η ΡΑΕ, εµπλουτίζοντας το γνωστικό της υπόβαθρο και ανα-
λύοντας τους επιµέρους τοµείς του ενεργειακού κλάδου, θα είναι σε θέση να εκπληρώσει στο µέγιστο 
τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από τις αρµοδιότητες της, προκειµένου, εν τέλει, ο κα-
ταναλωτής ενέργειας να ωφεληθεί από χαµηλές τιµές ενέργειας και βέλτιστες παρεχόµενες υπηρεσί-
ες.  

ΣΤ. Αρµοδιότητες της ΡΑΕ 
Οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999 καλύπτουν τα εξής θέµατα:  

α) Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς της 
(Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο, Πετρελαιοειδή, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Συµπαραγω-
γή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας, κλπ.) µε σκοπό την πρόταση µέτρων βελτίωσης. 

β) Συµµετοχή στην προ-κοινοβουλευτική νοµοθετική διαδικασία µέσω της δυνατότητας για 
εισήγηση των αναγκαίων µέτρων σχετικά µε την τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού και 
την προστασία των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας.  

γ) Συµµετοχή στη διαδικασία θέσπισης κανόνων δικαίου που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Ν. 2773/1999, δηλαδή των προβλεπόµενων Κωδίκων και Κανονισµών, υπό τον τύπο 
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προηγούµενης γνώµης.  

δ) Συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης αδειών για την άσκηση δραστηριότη-
τας ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τον τύπο προηγούµενης γνώµης. 

ε) Συµµετοχή στη διαδικασία έγκρισης των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπου 
απαιτείται τέτοια έγκριση, υπό τον τύπο προηγούµενης γνώµης. 

στ) Παρακολούθηση και έλεγχος του τρόπου ασκήσεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε 
τις άδειες και πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία των ασκούντων δραστηριότητα στον το-
µέα της ενέργειας. 

ζ) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ιδίως προστίµων στους παραβάτες των διατάξεων του Ν. 
2773/1999 καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
νόµου αυτού.  

η) ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

Επίσης στην ΡΑΕ “µεταβιβάστηκαν” οι αρµοδιότητες του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδι-
ασµού, που είχε συσταθεί µε το Ν. 2364/1995, σύµφωνα µε τις οποίες η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητες για 
τον τοµέα του φυσικού αερίου, ιδίως σχετικά µε τη διανοµή φυσικού αερίου στις πόλεις. 

Η πείρα από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή των Κανονισµών και Κωδίκων που εκδίδονται κατ’ εξουσι-
οδότηση του Ν. 2773/1999 ανέδειξε την ανάγκη να λαµβάνονται αποφάσεις κατά τρόπο άµεσο και 
ευέλικτο σχετικά µε διάφορα τεχνικά, ρυθµιστικά και λεπτοµερειακά ζητήµατα του συστήµατος και 
της αγοράς, ώστε να καθίσταται εφικτή η αποτελεσµατική εφαρµογή των Κανονισµών και Κωδίκων 
και να επιτυγχάνεται η ισότιµη και χωρίς διακρίσεις µεταχείριση των παικτών της αγοράς.  

Για τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών αρχών και κανόνων που διέπουν τη διαδικασία της 
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως για λόγους προληπτικής διαφύλαξης 
του ανόθευτου ανταγωνισµού, τέτοια θέµατα δεν είναι δυνατόν να αποφασίζονται ad hoc ή να επα-
φίενται αποκλειστικά και µόνο στους συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας, οι οποίοι έχουν ίδια 
συµφέροντα και σε ορισµένες περιπτώσεις ασκούν συγκεκριµένες δραστηριότητες κατά τρόπο µο-
νοπωλιακό. Άλλωστε, δεδοµένου ότι το ίδιο το κράτος ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα στην 
αγορά ενέργειας, αλλά και για την αποφυγή δυσλειτουργιών που θα επέφερε η ανάθεση στον Υ-
πουργό Ανάπτυξης εγκριτικής αρµοδιότητας σχετικά µε κάθε επιµέρους θέµα, κρίνεται αναγκαία η 
ανάθεση αυτών των ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων σε τρίτο ανεξάρτητο φορέα.  

Τέτοιοι λόγοι, που υπαγόρευσαν σε τελευταία ανάλυση και την ίδια τη σύσταση της ΡΑΕ, οδήγησαν 
στην ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Αρχής µε τις διατάξεις του Ν. 2941/2001, που επέφεραν τρο-
ποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 2773/1999. Έτσι, µε τις διατάξεις του Ν. 2941/2001 προβλέφθηκε 
ρητά δυνατότητα της ΡΑΕ να εγκρίνει τις αποφάσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε τις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με βάση το θεµέλιο αυτό, η ΡΑΕ ενέκρινε 
τελικά τις λεπτοµέρειες διοργάνωσης διαγωνισµού σχετικά µε την κατανοµή της ικανότητας µεταφο-
ράς των διασυνδέσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς και την έγκριση των τιµολογίων που 
εφαρµόζονται σχετικά µε τη χρήση του Συστήµατος υψηλής τάσης. 

Τέλος, προσφάτως µε το Ν. 3054/2002 ανατέθηκαν στη ΡΑΕ συγκεκριµένες αρµοδιότητες σχετικά 
µε την οργάνωση και τη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατά-
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ξεις του νόµου αυτού ανατίθενται γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στη ΡΑΕ για την έκδοση του Κανονι-
σµού Αδειών για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα των πετρελαιοειδών, για την έκδοση του 
Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης στον 
καταναλωτή (ΑΤΚ) κλπ.  

Ζ. Έλεγχος της ΡΑΕ 
Σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεών της και κινεί πειθαρχικό έλεγχο 
κατά των µελών της. 

Η ΡΑΕ ενηµερώνει τη Βουλή για τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, µέχρι το τέλος 2002, η 
ΡΑΕ έστειλε τις απόψεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης για περισσότερες από 65 ερωτήσεις και επε-
ρωτήσεις βουλευτών που αναφέρονται σε θέµατα ενέργειας. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ παρέστη για να 
απαντήσει σε ερωτήσεις επιτροπών της Βουλής, όπως το Νοέµβριο 2002 στην Επιτροπή ∆ηµοσίων 
Επιχειρήσεων και το Φεβρουάριο 2002 στην Επιτροπή Τεχνολογίας της Βουλής. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά των πράξεων της ΡΑΕ προβλέπεται η δυνατότητα άσκη-
σης αίτησης αναθεώρησης εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη γνώση ή την κοινοποίηση της αντί-
στοιχης πράξης. Η αίτηση αναθεώρησης γίνεται δεκτό ότι έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, 
ασκείται ενώπιον της ΡΑΕ, η οποία κρίνει επί αυτής, ελέγχοντας τόσο τη νοµιµότητα όσο και την 
ουσία της προσβαλλόµενης πράξης. Επίσης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για άδεια 
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η υποβολή στη ΡΑΕ αντιρρήσεων από 
τρίτους. 

Τέλος, κατά των πράξεων της ΡΑΕ που εκδίδονται επί αιτήσεως αναθεώρησης, εφόσον πρόκειται για 
εκτελεστές αποφάσεις, προβλέπεται δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών, η απόφαση του οποίου προσβάλλεται µε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

Μέχρι το τέλος 2002 οι ανωτέρω διαδικασίες ελέγχου λειτούργησαν και υποβλήθηκε σηµαντικός 
αριθµός αιτήσεων αναθεώρησης και αντιρρήσεων στη ΡΑΕ. ∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις ακύρωσης 
κατά εκτελεστών αποφάσεων της ΡΑΕ, µε εξαίρεση τα θέµατα προσωπικού. 

Η. Ρόλος της ΡΑΕ έως σήµερα  
Στο πλαίσιο της ρύθµισης της αγοράς µε µέτρα προληπτικού χαρακτήρα, ο νοµοθέτης έχει εµπιστευ-
θεί στη ΡΑΕ αρµοδιότητες ιδίως γνωµοδοτικής φύσεως. ∆ιατηρεί εποµένως ο Υπουργός Ανάπτυξης 
τις αποφασιστικές αρµοδιότητες για τη ρύθµιση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.  

Η πείρα των δύο ετών έχει δείξει ότι το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή την αποτελεσµατική παρέµ-
βαση στην αγορά ενέργειας, ιδίως γιατί το Κράτος διατηρεί επιχειρηµατική δραστηριότητα στον το-
µέα αυτό. Αφού είναι µόνο γνωµοδοτικού χαρακτήρα, παρόλο που οι γνώµες αυτές έχουν εγκυρότη-
τα, δηµιουργούν στους συµµετέχοντες στην αγορά, ιδίως τους νεοεισερχόµενους, είτε σύγχυση σχε-
τικά µε την ασφάλεια δικαίου, είτε αβεβαιότητα σχετικά µε το ποιες πράγµατι αποφάσεις πρόκειται 
να εκτελεστούν. Το πρόβληµα αυτό είναι υπαρκτό παρόλο που σχεδόν όλες οι δεκάδες γνώµες της 
ΡΑΕ που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα έχουν γίνει δεκτές ως είχαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πα-
ρά ταύτα, οι αποφάσεις και οδηγίες της ΡΑΕ επειδή στερούνται τις περισσότερες φορές εκτελεστότη-
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τας, που θα διασφάλιζε την εφαρµογή τους στην πράξη, δεν είχαν το εύρος και την αναγκαία αποτε-
λεσµατικότητα για την επιτυχή µετάβαση στο νέο καθεστώς της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας. 

Από τη συγκρότησή της τον Ιούλιο του 2000 έως σήµερα και παρά το γεγονός ότι της ανατέθηκαν 
κυρίως γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, η ύπαρξη της ΡΑΕ και η δραστηριοποίησή της δηµιούργησαν 
ήδη µία δυναµική στην αγορά ενέργειας, η οποία ανέδειξε σηµαντικά οφέλη για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα:  

α) Συνέχεια και ορθολογισµός - Ο τρόπος και ιδίως τα κριτήρια επιλογής των µελών της Αρ-
χής (επιστηµονική κατάρτιση, επαγγελµατική ικανότητα, εξειδικευµένη εµπειρία), το γεγο-
νός ότι τα µέλη της Αρχής περιβάλλονται µε εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανε-
ξαρτησίας, η οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια που αναγνωρίζεται στην Αρχή, έχουν 
διαµορφώσει ήδη αίσθηση συνέχειας, εµπειρογνωµοσύνης και ίσης µεταχείρισης, συµβάλ-
λοντας αποτελεσµατικά στην εµπέδωση της αξιοπιστίας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της 
αγοράς ενέργειας.  

β) Επιχειρηµατική εµπιστοσύνη - Εµπεδώνεται τόσο στους επενδυτές όσο και στους κατανα-
λωτές η αντίληψη ότι η µετάβαση από το κρατικό µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό 
συντελείται υπό την εποπτεία τρίτου ανεξάρτητου οργάνου, που δεν έχει ίδιο ενδιαφέρον 
στην αγορά ενέργειας, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του κράτους καθ’ εαυτού, το οποίο 
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας.  

γ) Πληροφόρηση - Η παροχή αντικειµενικής και ισότιµης πληροφόρησης από τη ΡΑΕ προς 
όλους και η διαφάνεια των πράξεών της έχουν ήδη αποτελέσει σηµείο αναφοράς των δρα-
στηριοποιούµενων στην αγορά ενέργειας. Η ισότιµη πρόσβαση στην πληροφορία και η α-
ποφυγή καταστάσεων “ασύµµετρης πληροφόρησης” - κατά την έννοια της οικονοµικής θε-
ωρίας - είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού και την είσοδο 
νέων παικτών στην αγορά. 

δ) Προστασία καταναλωτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων - Ήδη, η ΡΑΕ λειτουργεί απο-
τελεσµατικά ως µηχανισµός αναφοράς, κυρίως σε σχέση µε την προστασία των καταναλω-
τών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι όλο και πιο συχνά προσφεύγουν ενώ-
πιόν της για την επίλυση ποικίλων θεµάτων που τους αφορούν. 

ε) Εφαρµογή αρχών “ασύµµετρης ρύθµισης” - Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον 
τοµέα της ενέργειας πριν από την απελευθέρωση της αγοράς έχουν σηµαντικά πλεονεκτή-
µατα σε σχέση µε τις νεοεισερχόµενες, αφού οι τελευταίες αντιµετωπίζουν τα ποικίλα εµπό-
δια, που εµφανίζονται κατά το στάδιο της µετάβασης από το καθεστώς κρατικού µονοπωλί-
ου σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Για την εξοµάλυνση των εµποδίων αυτών απαιτείται η 
τήρηση αρχών “ασύµµετρης ρύθµισης”, αρχών δηλαδή που εξισορροπούν και εξοµαλύνουν 
τις συνθήκες της αγοράς. Παράδειγµα τέτοιων κανόνων αποτελούν οι κανόνες που περι-
λαµβάνονται στο άρθρο 13 του Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001) 
σε σχέση µε τους “Μεγάλους Προµηθευτές”, τους προµηθευτές δηλαδή που καλύπτουν πο-
σοστό µεγαλύτερο του 40% της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλώνουν οι Επι-
λέγοντες Πελάτες της χώρας.  

στ) ∆ιασφάλιση διαφάνειας και συµµετοχής - Στους συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας έχει 
ήδη αρχίσει να εµπεδώνεται η απαίτηση συµµετοχής στην προετοιµασία κανονιστικών πρά-
ξεων και ρυθµίσεων της αγοράς, όπως αποδεικνύεται από την εξαιρετική συµµετοχή τους 
στις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε διάφορα θέµατα που άπτονται των αρ-
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µοδιοτήτων της ΡΑΕ.  

Αυτή είναι µόνο µία σύντοµη και ενδεικτική περιγραφή του ρόλου που επιτελεί η ΡΑΕ στην αγορά 
ενέργειας σήµερα. Αποδεικνύει ωστόσο σαφώς ότι τυχόν ερώτηµα του τύπου “χρειαζότανε πράγµατι 
µία ανεξάρτητη Αρχή που να επιβλέπει τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας;” πρέπει 
να απαντηθεί αναµφισβήτητα κατά τρόπο καταφατικό. Αυτό δεν είναι συµπέρασµα που αφορά µόνο 
την ελληνική πραγµατικότητα. Ανάλογη είναι η άποψη που έχει επικρατήσει τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και διεθνώς, σύµφωνα µε την οποία γίνεται δεκτό ότι θα πρέπει να επιλέγεται το µοντέλο 
της ρυθµιζόµενης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις φυσικών µονοπωλίων, όπως εκείνα του τοµέα της 
ενέργειας. Μόνο η Γερµανία, και αυτή για λόγους που συνδέονται µε τη συνταγµατική της παράδο-
ση, αρνείται µέχρι σήµερα να ακολουθήσει το µοντέλο αυτό, έχοντας επιλέξει τη διαπραγµατευόµενη 
πρόσβαση τρίτων για την πραγµατοποίηση της απελευθέρωσης των αγορών. Πρόσφατα όµως και η 
Γερµανία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδρύσει ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή ενέργειας και να 
εφαρµόσει καθεστώς ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και στους αγωγούς. 

Θ. Λόγοι ενδυνάµωσης του ρόλου της ΡΑΕ  
Η εµπειρία από την πορεία των θεµάτων της αγοράς ενέργειας καταδεικνύει την ανάγκη ενδυνάµω-
σης των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, έτσι ώστε η Αρχή να µπορέσει να επιτελέσει αποτελεσµατικά το 
ρυθµιστικό ρόλο που της ανέθεσε ο νοµοθέτης, ιδίως ενόψει της εµβάθυνσης της απελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγοι, όπως είναι ιδίως η πρόληψη καθυστερήσεων, η αποφυγή δυσ-
λειτουργιών της αγοράς, η ανάγκη προσέλκυσης νέων - ιδίως ξένων - επενδύσεων, επιβάλλουν να 
ανατεθούν στη ΡΑΕ σαφείς και συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Η ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕ είναι 
άλλωστε αναγκαία και προκειµένου να συνάδει το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µε τους κανόνες της 
πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση των Οδηγιών 96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ.  

1. ∆ιαφύλαξη λειτουργικότητας της αγοράς  
Η καθηµερινή λειτουργία µίας αγοράς που περνά από το στάδιο του κρατικού µονοπωλίου στον ε-
λεύθερο ανταγωνισµό, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσι-
κού αερίου, συνυφαίνεται µε τη διαρκή εµφάνιση τεχνικών και λεπτοµερειακών επιµέρους θεµάτων. 
Αυτό κατέδειξε η εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διετία κατά την οποία λειτουργεί η ΡΑΕ. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, υφίσταται ανάγκη για άµεση λήψη αποφάσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην αγορά. Η ρυθµιστική παρέµβαση της ΡΑΕ αποκτά καθορι-
στική σηµασία για την αντιµετώπιση τέτοιων θεµάτων, αφού η Αρχή στελεχώνεται από µέλη που 
διαθέτουν τις απαιτούµενες τεχνικές και εξειδικευµένες γνώσεις, και δύναται να λαµβάνει αποφάσεις 
µε την απαιτούµενη ταχύτητα. Για να αναλάβει τέτοιο ρόλο η ΡΑΕ στο πλαίσιο ισχύος της αρχής της 
νοµιµότητας, είναι απαραίτητο να της ανατεθούν ρητά και µε σαφήνεια αντίστοιχες αρµοδιότητες. 

2. ∆ιαµόρφωση συνθηκών επιχειρηµατικής βεβαιότητας 
Ενόψει της εµβάθυνσης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, του προγράµµατος ιδιωτικοποιή-
σεων και κυρίως για να επιτευχθεί προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας, απαιτεί-
ται η άρση των επιχειρηµατικών αβεβαιοτήτων και η διασφάλιση επιχειρηµατικής σταθερότητας. 
Είναι αποδεδειγµένο ότι οι επιχειρήσεις επιθυµούν σταθερό ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για 
τη δραστηριοποίησή τους σε µία αγορά, πράγµα που διασφαλίζεται όταν οι αρµοδιότητες ανεξάρτη-
της ρυθµιστικής ή εποπτικής αρχής είναι ουσιώδεις και συγκεκριµένες. Για το σκοπό αυτό είναι απα-
ραίτητο να διαµορφώνονται αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς 
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και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγω-
νισµού και ενδεχόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. ∆εδοµένου ότι στην ελληνική 
αγορά ενέργειας οι δηµόσιες επιχειρήσεις εκ των πραγµάτων κατέχουν δεσπόζουσα θέση και το ελ-
ληνικό δηµόσιο έχει σηµαντικό ίδιον οικονοµικό συµφέρον στη βιοµηχανία παραγωγής ενέργειας, 
αφού είναι ο βασικός µέτοχός τους, η ενδυνάµωση του ρόλου της ΡΑΕ πρόκειται να συµβάλλει κα-
θοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και να συνεισφέρει κατά αυτόν τον τρόπο στη 
µεγιστοποίηση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης.  

3. Τροποποίηση κοινοτικού δικαίου 
Η πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των Οδηγιών 96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ σχετικά µε τους κοι-
νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου επιβάλλει στα κρά-
τη µέλη την υποχρέωση να συστήσουν ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, σχετικά µε τις οποίες προ-
βλέπει την ανάθεση συγκεκριµένων ουσιωδών αρµοδιοτήτων.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης Οδηγίας, σε αντίθεση µε 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού, οι οποίες επιλαµβάνονται κατά των στρεβλώσεων του ανταγωνι-
σµού µόνο κατασταλτικά (ex post), οι ρυθµιστικές αρχές που τα κράτη µέλη οφείλουν να συστήσουν 
θα πρέπει να έχουν σηµαντικό ρόλο προληπτικής (ex ante) παρέµβασης στην αγορά.  

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν αποκλειστική 
αρµοδιότητα για τα εξής:  

1. Την παρακολούθηση της αγοράς, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή δια-
κρίσεων, η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και η εύρυθµη λειτουργία της α-
γοράς. 

2. Τον καθορισµό των κανόνων διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού διασυνδέσεων 
ενεργειακών δικτύων σε συνεννόηση µε τις ρυθµιστικές αρχές των λοιπών κρατών µε-
λών µε τα οποία υφίσταται διασύνδεση. 

3. Τη θέσπιση ή τον έλεγχο µηχανισµών που αποβλέπουν στην αντιµετώπιση της συµφό-
ρησης της δυναµικότητας µεταφοράς στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις. 

4. Τον καθορισµό ή την έγκριση των όρων και συνθηκών σύνδεσης και πρόσβασης τρί-
των στα εθνικά δίκτυα. 

5. Τον καθορισµό ή την έγκριση των τιµολογίων ή αλλαγών επί των τιµολογίων χρήσης 
του συστήµατος µεταφοράς ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, κατά τρόπο ώστε να αντικα-
τοπτρίζεται το κόστος ή τα έσοδα που σχετίζονται µε τη διασυνοριακή µεταφορά ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

6. Τη διασφάλιση της τήρησης αποτελεσµατικού λογιστικού διαχωρισµού των λογαρια-
σµών που τηρούν οι ολοκληρωµένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. 

7. Τη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας καθώς 
και της τήρησης των µέτρων που θεσπίζονται για την προστασία του τελικού κατανα-
λωτή και των µέτρων που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων κοινωνικής και οι-
κονοµικής συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας ενεργειακής τρο-
φοδοσίας. 
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4. Συγκριτικά δεδοµένα 
Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας οδηγούν περαιτέρω 
και τα συµπεράσµατα που συνάγονται από µία σύντοµη συγκριτική ανάλυση των αρµοδιοτήτων α-
ντίστοιχων αρχών σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.  

Ειδικότερα, από τα συγκριτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά και από αντίστοιχη έκθεση του Συµβουλίου Ευρωπαίων Ρυθµιστών Ενέργειας, δια-
πιστώνεται ότι ήδη και χωρίς να υπάρχει ρητή υποχρέωση από την Οδηγία - υπενθυµίζεται ότι η νέα 
Οδηγία για την ενέργεια δεν έχει ακόµη θεσπιστεί - όλες οι χώρες έχουν συστήσει ανεξάρτητες ρυθ-
µιστικές αρχές ενέργειας, στις οποίες έχουν αναθέσει σηµαντικές, ουσιώδεις αρµοδιότητες και σαφώς 
περισσότερες από εκείνες που έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ. Οι ρυθµιστικές αρχές των λοιπών κρατών 
µελών της ΕΕ έχουν ευρύτατες ρυθµιστικές αρµοδιότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
γενικών αρχών που διέπουν τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και 
ιδίως να διαφυλάσσουν τον υγιή ανταγωνισµό στην αγορά. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών 
διαρθρώνεται ως εξής:  

1. Για θέµατα που αφορούν την χάραξη της γενικότερης ενεργειακής πολιτικής, ο απο-
φασιστικός ρόλος ανατίθεται στις κυβερνήσεις, ενώ στις ρυθµιστικές αρχές ανατίθενται 
απλώς γνωµοδοτικές αρµοδιότητες.  

2. Στα περισσότερα κράτη µέλη οι ρυθµιστές ενέργειας εγκρίνουν οι ίδιοι τα τιµολόγια 
χρήσης των ενεργειακών δικτύων.  

3. Ως προς τους τεχνικούς και λεπτοµερειακούς κανόνες που ρυθµίζουν την λειτουργία 
της αγοράς ενέργειας, δηλαδή τους Κανονισµούς και Κώδικες κατά την ορολογία που 
ακολουθείται στον ελληνικό χώρο, θα πρέπει να διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Σε ορι-
σµένες χώρες οι Κανονισµοί και οι Κώδικες περιέχουν ουσιώδεις λεπτοµερείς ρυθµί-
σεις και αποφασίζονται από τους ίδιους τους ρυθµιστές (Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Μεγάλη Βρετανία). Άλλοτε πάλι οι Κανονισµοί και οι Κώδικες ρυθµίζουν µόνο το γε-
νικό πλαίσιο και δεν εκδίδονται από τους ρυθµιστές, ενώ η ρύθµιση της αγοράς επιτυγ-
χάνεται µε την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισµών εφαρµογής που εκδί-
δονται από τους ρυθµιστές.  

4. Σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ, οι ρυθµιστές ενέργειας µπορούν να λαµβάνουν και 
άλλα µέτρα, προκειµένου να διαφυλάσσουν τον υγιή ανταγωνισµό. Έτσι για παράδειγ-
µα, δύνανται να θέτουν ανώτατα όρια στα έσοδα των εταιρειών µεταφοράς και διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συχνά παραµένουν ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, 
να διατυπώνουν τις αρχές που διέπουν το λογιστικό διαχωρισµό, να συµµετέχουν στη 
διαδικασία θέσπισης προγράµµατος ανάπτυξης δικτύου, να συµµετέχουν στον καθορι-
σµό των τελών που επιβάλλονται λόγω υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, ή ακόµη και να 
καθορίζουν τα τιµολόγια πώλησης ενέργειας προς τους µη Επιλέγοντες Καταναλωτές 
(Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, ∆ανία).  

5. Σε τέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ (Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) 
προβλέπεται ότι είναι οι ίδιοι οι ρυθµιστές ενέργειας οι οποίοι χορηγούν τις άδειες για 
την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας, χωρίς τη σύµπραξη άλλου κρα-
τικού οργάνου, ενώ στην Ισπανία οι σχετικές άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό 



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 45 -

Ανάπτυξης κατόπιν πρότασης του ρυθµιστή. Στα λοιπά κράτη µέλη προβλέπεται απλή 
γνωµοδοτική αρµοδιότητα του ρυθµιστή.  

Ι. Τρόπος ενδυνάµωσης του ρόλου της ΡΑΕ 
1. Μοντέλα ρυθµιστικής παρέµβασης στην αγορά 
Η µετάβαση από το κρατικό µονοπώλιο στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας αποτελεί κατ’ αρχήν 
επιλογή του νοµοθέτη, δηλαδή της Βουλής. Για την πρακτική εφαρµογή της επιλογής αυτής έχουν 
διαµορφωθεί σε γενικές γραµµές δύο βασικά πρότυπα ρυθµιστικής πολιτικής:  

• Το πρότυπο της αποχής του κράτους από οποιαδήποτε εκ των προτέρων - προληπτική 
ρυθµιστική παρέµβαση. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος εµπιστεύεται τους παίκτες 
της αγοράς και επαφίεται στην επαγγελµατική τους αυτοπειθαρχία για την τήρηση των 
κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού. ∆ικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση παραβάσεως 
των κανόνων αυτών αποτελούν οι κυρωτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού. Παράλληλα, το πρότυπο αυτό συνδυάζεται συχνά µε την επισήµανση της απει-
λής αλλαγής κατεύθυνσης και επιστροφής στον -λιγότερο ή περισσότερο έντονο- κρα-
τικό παρεµβατισµό. Επισηµαίνεται ότι το πρότυπο αυτό απαντάται στην καθαρή του 
εκδοχή µόνο στη Γερµανία.  

• Το πρότυπο της εκ των προτέρων ρυθµιστικής παρέµβασης του κράτους. Στην περί-
πτωση αυτή συνήθως, το κράτος επιλέγει τη δράση µέσω µηχανισµών που διασφαλί-
ζουν ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα, ώστε να µην παρακωλύεται η οµαλή 
λειτουργία της αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται µε την άσκηση νέου τύπου ∆ιοίκησης, ό-
πως συµβαίνει ιδίως στην περίπτωση της σύστασης ανεξάρτητων αρχών. Το πρότυπο 
αυτό στην πρακτική του εφαρµογή εµφανίζεται υπό δύο εκδοχές, ανάλογα µε τις συν-
θήκες που επικρατούν στην αγορά και ανάλογα µε το υπό κρίση θέµα. Κατά την πρώτη 
εκδοχή, στις ρυθµιστικές αρχές ανατίθεται ρόλος έντονης προληπτικής παρέµβασης, 
όπως συµβαίνει στην περίπτωση συµµετοχής των αρχών αυτών στη διαδικασία θέσπι-
σης λεπτοµερών και εξαντλητικών δευτερογενών κανόνων δικαίου σχετικά µε τη λει-
τουργία της αγοράς ή ακόµη και αυτόνοµης θέσπισης τέτοιων κανόνων από τις ίδιες 
της αρχές. Κατά τη δεύτερη εκδοχή, στις ρυθµιστικές αρχές ανατίθεται µία πιο χαλα-
ρής µορφής παρέµβαση στην αγορά, όπως συµβαίνει ιδίως στην περίπτωση έκδοσης 
κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες δεν αναπτύσσουν την κλασική νοµική δεσµευτικό-
τητα. Και η εκδοχή αυτή συνδυάζεται όπως και το πρώτο πρότυπο µε την απειλή επι-
στροφής στον προληπτικό παρεµβατισµό µέσω δραστικής ex ante παρέµβασης των 
ρυθµιστών.  

Στην Ελλάδα, οι νοµοθετικές επιλογές, όπως καταγράφονται στο Ν. 2773/1999 και τις τροποποιήσεις 
του νόµου αυτού που επακολούθησαν, οδηγούν στη διαπίστωση ότι έχει κατ’ αρχήν επιλεγεί το δεύ-
τερο πρότυπο στην πρώτη του εκδοχή, αυτό δηλαδή της ex ante ρυθµιστικής παρέµβασης. Αυτό επι-
βεβαιώνεται ακόµη και από την ίδια τη σύσταση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Παράλληλα βέ-
βαια, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν θίγονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η 
οποία παραµένει αρµόδια για την εφαρµογή των διατάξεων περί ανταγωνισµού του Ν. 703/1977, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8στ Ν. 703/1977, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 20 Ν. 
2837/2000.  
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2. Βασικές αρχές κατανοµής αρµοδιοτήτων 
Αξιολογώντας την εµπειρία των 2½ ετών που µεσολάβησαν από τη συγκρότηση της ΡΑΕ κατά τον 
Ιούλιο του έτους 2000 αλλά και λόγω γενικότερης θεώρησης της φύσης των ζητηµάτων του κλάδου 
της ενέργειας, κρίνεται απαραίτητο, να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η βασική επιλογή του νοµοθέτη, 
όπως αποτυπώθηκε στο Ν. 2773/1999. Η φύση των ζητηµάτων της ενέργειας είναι τέτοια, που επι-
βάλλει να κατανέµονται αρµοδιότητες τόσο στην κεντρική ∆ιοίκηση όσο και στην ανεξάρτητη ρυθ-
µιστική αρχή.  

Αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι να αποσαφηνιστεί η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της 
κεντρικής ∆ιοίκησης (εν προκειµένω του Υπουργού Ανάπτυξης) και της ανεξάρτητης αρχής που 
ρυθµίζει την αγορά (εν προκειµένω της ΡΑΕ) και έτσι να τεθεί σε ορθολογική βάση, ανάλογα µε τη 
φύση του κάθε επιµέρους θέµατος. Η σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων θα συµβάλλει τόσο στη διαφύ-
λαξη του εύρυθµου συντονισµού της δράσης των δύο φορέων δηµόσιας εξουσίας, όσο και στην επί-
τευξη του στόχου της αποτελεσµατικής και πραγµατικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, δια-
σφαλίζοντας τη λειτουργικότητα της αγοράς και την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων σε αυτήν, 
αλλά και εξυπηρετώντας τους στόχους κοινής ωφέλειας, που είναι εγγενείς στον κλάδο της ενέργειας.  

Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιµο κατ’ αρχήν να διατυπωθεί το γενικό πλαίσιο, οι βασικές δηλαδή 
αρχές, που πρέπει να διέπουν την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της 
ΡΑΕ.  

Αφετηρία µίας λογικής και αποτελεσµατικής κατανοµής αρµοδιοτήτων αποτελεί η διάταξη του άρ-
θρου 82 παρ. 1 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία ο καθορισµός και η κατεύθυνση της γενικής 
πολιτικής της Χώρας εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας και ευθύνης της Κυβέρνησης. Σύµφωνα µε 
τον κανόνα αυτό, ο αρµόδιος Υπουργός είναι και πρέπει να παραµένει αρµόδιος για θέµατα γενικότε-
ρου ενδιαφέροντος και καθορισµού της γενικής πολιτικής που ακολουθείται στον τοµέα της ενέργει-
ας. Η ρυθµιστική αρχή δύναται ως προς τα θέµατα αυτά να έχει το πολύ και µόνο αρµοδιότητες α-
πλής γνωµοδότησης, που δικαιολογούνται ιδίως από το γεγονός ότι διαθέτει ειδικές γνώσεις σχετικά, 
ώστε να µην θίγεται ο κανόνας του άρθρου 82 παρ. 1 του Συντάγµατος.  

Από την άλλη πλευρά πάλι, ο ρόλος της ρυθµιστικής αρχής ενισχύεται σε σχέση µε θέµατα που δεν 
άπτονται της διαµόρφωσης και της άσκησης γενικής πολιτικής, αλλά σχετίζονται µε την καθηµερινή 
εφαρµογή των γενικών πολιτικών επιλογών στην πράξη, τη ρύθµιση δηλαδή τεχνικών και λεπτοµε-
ρειακών επιµέρους θεµάτων, είτε µέσω κανόνων δικαίου, είτε µέσω ατοµικών διοικητικών πράξεων, 
ανάλογα µε την περίπτωση.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργού Ανάπτυξης και ΡΑΕ, η διά-
κριση σε τελευταία ανάλυση µεταξύ “γενικής πολιτικής” και “ρύθµισης” αποτυπώνεται σε τρία επί-
πεδα ως εξής:  

• Στο επίπεδο της γενικής πολιτικής και συνακόλουθα στο πεδίο αρµοδιότητας του Υ-
πουργού εµπίπτουν θέµατα γενικότερου µακροχρόνιου ενεργειακού εφοδιασµού και 
σχεδιασµού, ανάπτυξης των δικτύων µεταφοράς ενέργειας, στρατηγικού σχεδιασµού, 
µείωσης των εκποµπών, καθορισµού της κοινής ωφέλειας, επιπτώσεων στη διανοµή 
εισοδήµατος κλπ. Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τέτοια θέµατα αναφέρεται σε κριτή-
ρια ιδίως οικονοµικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά, η 
στάθµιση των οποίων και η επιλογή των προτεραιοτήτων ανήκει στην ευθύνη της Κυ-
βέρνησης. Η ΡΑΕ δύναται να έχει στο επίπεδο αυτό µόνο αρµοδιότητες απλής γνωµο-
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δότησης.  

• Στο επίπεδο της ρύθµισης και συνακόλουθα στο πεδίο αρµοδιότητας της ρυθµιστικής 
αρχής εµπίπτουν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής ειδικών παραµέτρων και τεχνικών θεµά-
των, που ανακύπτουν ιδίως κατά την εφαρµογή των Κανονισµών και Κωδίκων, οι ο-
ποίοι εκδίδονται κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε τους κανόνες του άρ-
θρου 43 του Συντάγµατος. Έτσι, καθίσταται εφικτή η λήψη άµεσων αποφάσεων, οι 
οποίες είναι ελάσσονος σηµασίας ως προς το θεµατικό αντικείµενό τους, έχουν ωστό-
σο καθοριστική σηµασία για τη διαφύλαξη της εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας της 
αγοράς και επιπλέον λαµβάνονται από πλέον εξειδικευµένο δηµόσιο όργανο. Για τους 
ίδιους λόγους µάλιστα, οι αρµοδιότητες αυτές της ρυθµιστικής αρχής κρίνεται ότι θα 
πρέπει να προβλέπονται και ως αποκλειστικές.  

• Ανάµεσα στα δύο αυτά “καθαρά” επίπεδα αρµοδιότητας, αποµένει ένα ακόµη επίπεδο, 
µία γκρίζα περιοχή, όπου παράµετροι πολιτικής συνυφαίνονται µε ρυθµιστικές διαστά-
σεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αποτελούν οι κανόνες του Κα-
νονισµού βάσει του οποίου χορηγούνται οι άδειες για την άσκηση δραστηριότητας η-
λεκτρικής ενέργειας: Οι κανόνες αυτοί, έχουν καθοριστική σηµασία για την πραγµατι-
κή, µακροπρόθεσµη διαµόρφωση του ενεργειακού τοπίου, αφού καθορίζουν πώς, πού, 
πότε και ποιος θα εισέλθει τελικά στην αγορά. Παράλληλα, η θέσπισή τους προϋποθέ-
τει εξειδικευµένες γνώσεις, αλλά και συµβολή φορέων δηµόσιας εξουσίας που περι-
βάλλονται από πλέγµα εγγυήσεων ανεξαρτησίας, και έτσι διασφαλίζουν τέτοια επιλογή 
των κανόνων, ώστε να υφίστανται πράγµατι προϋποθέσεις ανόθευτου ανταγωνισµού 
όχι µόνο µεταξύ των ιδιωτών, αλλά και µεταξύ αυτών και του κράτους-επιχειρηµατία. 
Ανάλογη προβληµατική συνδέεται και µε θέσπιση των λοιπών Κωδίκων και Κανονι-
σµών, που εκδίδονται κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση και ρυθµίζουν τον τρόπο λει-
τουργίας της αγοράς, δηλαδή την πρόσβαση στα δίκτυα και τη λειτουργία τους, καθώς 
και τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των παικτών της αγοράς. Οι κανόνες ωστόσο των 
Κωδίκων και Κανονισµών αυτών, έχουν περιεχόµενο περισσότερο τεχνικό και εξειδι-
κευµένο στον τοµέα της αγοράς ενέργειας από ό,τι ο Κανονισµός Αδειών, ο οποίος έχει 
και κοινωνικές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, και επο-
µένως δεν κρίνεται σκόπιµο για τη θέσπισή τους να ακολουθείται η ίδια κατανοµή αρ-
µοδιοτήτων.  

Τέλος, στη “γκρίζα περιοχή” εµπίπτει και η ίδια η χορήγηση των αδειών που αποτελούν προϋπόθεση 
για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, αφού και εκεί, παράµετροι πολιτικής (κοινή 
ωφέλεια, περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέµατα) συνυφαίνονται µε ρυθµιστικά κριτήρια, παραµέ-
τρους δηλαδή του υγιούς ανταγωνισµού. Στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στην γκρίζα περιοχή κρίνε-
ται κατ’ αρχήν σκόπιµο να διαφυλαχθεί η ευθύνη και η αρµοδιότητα του Υπουργού για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων, ενώ διαφοροποιηµένη εµφανίζεται εν προκειµένω η ρυθµιστική παρέµβαση 
της ανεξάρτητης αρχής: Ανάλογα µε το βάρος των ρυθµιστικών παραµέτρων σε κάθε περίπτωση, 
είναι δυνατόν να προβλέπεται συµµετοχή της αρχής κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων υπό τη 
µορφή της πρότασης.  

Η ανωτέρω λογική ακολουθείται από τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 κυρίως σε σχέση µε τα δύο 
πρώτα επίπεδα κατανοµής αρµοδιοτήτων. Στο τρίτο επίπεδο ωστόσο, ο νοµοθέτης δεν προέβη στις 
απαραίτητες διαφοροποιήσεις, που θα επέτρεπαν µία αποτελεσµατική κατανοµή αρµοδιοτήτων. Ειδι-
κότερα, κατά τρόπο απλοποιηµένο, ο ρόλος της ΡΑΕ περιορίστηκε σε αρµοδιότητες απλής γνώµης, 
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ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ρυθµιστικές παράµετροι ορισµένου θέµατος 
βαρύνουν σε σχέση µε τις παραµέτρους γενικής πολιτικής που εµφανίζουν.  

3. Πρόταση για την τροποποίηση του Ν. 2773/1999 
Η πρόταση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Ν. 2773/1999, που ήδη έχει υποβληθεί στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, έχει ως αφετηρία τις ανωτέρω βασικές αρχές κατανοµής αρµοδιοτήτων και αποτυπώνει 
τα ελάχιστα βήµατα που πρέπει να γίνουν σε σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής, έτσι ώστε αυτή 
να µπορέσει να αναλάβει πιο αποτελεσµατικό ρυθµιστικό ρόλο στην αγορά.  

Στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ περιγράφονται συγκριτικά, τόσο οι υφιστάµενες αρµοδιότητες της ΡΑΕ 
σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, όσο και οι νέες αρµοδιότητες, που κρίνεται σκόπιµο να ανατεθούν στη 
ΡΑΕ µε στόχο την αποτελεσµατικότερη ενδυνάµωση του ρόλου της. 

Η προτεινόµενη ενδυνάµωση του ρόλου της ΡΑΕ συνίσταται ουσιαστικά σε ενίσχυση του τύπου των 
γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται. Έτσι, σε θέµατα που εµπίπτουν στην γκρίζα ζώνη 
µεταξύ γενικής πολιτικής και ρυθµιστικής παρέµβασης, η ΡΑΕ πλέον συµµετέχει προτείνοντας τη 
λήψη των αναγκαίων µέτρων στον Υπουργό και όχι απλώς υπό τον τύπο της προηγούµενης απλής 
γνώµης.  

4. Προοπτική µίας πιο χαλαρής παρέµβασης στην αγορά 
Παράλληλα µε την ενδυνάµωση του ρόλου της ΡΑΕ, όπως αυτή προβλέπεται στο σχέδιο νόµου που 
υποβλήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ανάγκες της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς ενέργειας συνυφαίνονται µε µία νέα προσέγγιση του εν γένει ρυθµιστικού ρόλου 
της Αρχής.  

Πέρα από τον κλασικό τρόπο σκέψης σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ως προς τη θέσπι-
ση δευτερογενών κανόνων δικαίου, κανόνων δηλαδή που θεσπίζονται κατόπιν νοµοθετικής εξουσιο-
δότησης, και πέρα από τη συµµετοχή της Αρχής στη διαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση 
δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, την άσκηση δηλαδή ∆ιοίκησης µε την κλασική έννοια του 
όρου, εµφανίζεται πιο έντονα παρά ποτέ η ανάγκη µίας χαλαρής - από την άποψη της δεσµευτικής 
ισχύος και συνεπώς και της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων - παρέµβασης στην αγορά. Όπως ανα-
φέρθηκε κατά την παρουσίαση των συγκριτικών δεδοµένων, η παρέµβαση αυτή στα λοιπά κράτη 
µέλη της ΕΕ επιτυγχάνεται ιδίως µε την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισµών εφαρµο-
γής, “κανόνων” δηλαδή ιδιότυπης προέλευσης, φύσεως και ισχύος κατά την ακόλουθη έννοια: 

• Προέρχονται από όργανα που βρίσκονται εκτός της διοικητικής ιεραρχίας, που περι-
βάλλονται δηλαδή µε εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, τα οποία 
νοµιµοποιούνται για την έκδοση τέτοιων οδηγιών λόγω των εξειδικευµένων τεχνικών 
και επιστηµονικών γνώσεων. 

• ∆εν αποτελούν κανόνες δικαίου µε την κλασική έννοια του όρου, αλλά εντάσσονται σε 
µία γκρίζα ζώνη µεταξύ δεοντολογίας και δικαίου. 

• ∆εν αναπτύσσουν νοµική δεσµευτικότητα ανάλογη µε εκείνη των κανόνων δικαίου, 
αλλά επιβάλλονται και τηρούνται από εκείνους στους οποίους αφορούν λόγω αποδο-
χής και αυτοδέσµευσης, γεγονός που συνοδεύεται από τη διατήρηση της δυνατότητας 
της ρυθµιστικής αρχής να επιστρέψει σε µέτρα λεπτοµερούς προληπτικής ρύθµισης της 
αγοράς και των επιχειρήσεων.  
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Στην ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει αφοµοιωθεί πλήρως το πρότυπο αυτό της ρυθµιστικής πα-
ρέµβασης. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι µία τέτοια αρµοδιότητα δύσκολα εντάσσεται στο 
αυστηρό πλαίσιο που διαγράφουν οι κανόνες του άρθρου 43 του Συντάγµατος, που ρυθµίζουν τα 
θέµατα της νοµοθετικής εξουσιοδότησης, όσο και στην απουσία εντατικής επιστηµονικής ενασχόλη-
σης µε αντίστοιχα ζητήµατα. Οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι ανάλογα πρότυπα διαµορφώνονται 
παράλληλα µε τη σταδιακή ωρίµανση της απελευθέρωσης της αγοράς. Αυτό άλλωστε καθίσταται 
προφανές από τη ρυθµιστική πρακτική σε άλλους τοµείς στην Ελλάδα, όπως για παράδειγµα στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, στους οποίους η απελευθέρωση των αγο-
ρών έχει προχωρήσει περισσότερο, και όπου προβλέπεται ότι η αντίστοιχη ρυθµιστική αρχή (ΕΕΤΤ) 
εκδίδει Κώδικες ∆εοντολογίας που διέπουν την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων (άρθρο 
3 παρ. 14 περ. ιγ’ Ν. 2867/2000). 

Οι ανάγκες της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας καθιστούν αναγκαία την αναγνώριση αντίστοι-
χων αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ. Ως παράδειγµα για την κατανόηση της µορφής ρυθµιστικής παρέµβα-
σης για την οποία γίνεται λόγος στο σηµείο αυτό, αναφέρεται το θέµα του λογιστικού διαχωρισµού 
των ολοκληρωµένων επιχειρήσεων του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε το νόµο, η ΡΑΕ 
είναι αρµόδια µόνο για την ex post έγκριση της εφαρµοζόµενης µεθοδολογίας λογιστικού διαχωρι-
σµού. Επιδιώκοντας ωστόσο την πρόληψη καθυστερήσεων και µε στόχο τη διασφάλιση των βασικών 
αρχών που διέπουν τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς, προέβη στην διατύπωση βασικών 
αρχών που θα πρέπει να ακολουθεί η µεθοδολογία λογιστικού διαχωρισµού, προκειµένου να θεωρη-
θεί ικανοποιητική.  

Η διαφύλαξη της δυνατότητας µίας τέτοιου είδους ρυθµιστικής παρέµβασης στην αγορά κρίνεται 
ουσιώδης, και συνάγεται εύλογα από το γενικότερο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ σχετικά µε 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας καθώς και της λήψης ανα-
γκαίων µέτρων για τη διασφάλιση των κανόνων ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό, δεν κρίθηκε σκό-
πιµο να περιληφθεί ανάλογη ρητή πρόβλεψη στο σχέδιο νόµου που υποβλήθηκε στον Υπουργό Ανά-
πτυξης σχετικά µε την τροποποίηση του Ν. 2773/1999. Μία ρητή πρόβλεψη αντίστοιχων αρµοδιοτή-
των πέρα από το ότι δεν είναι απαραίτητη, θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει σε σύγχυση µε το 
µοντέλο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης.  

Βέβαια, θα πρέπει να επισηµανθεί για ακόµη µία φορά, ότι το µοντέλο αυτό της χαλαρής παρέµβασης 
είναι λειτουργικό, εφόσον υφίστανται τέτοιες συνθήκες στην αγορά, που διασφαλίζουν αποτελεσµα-
τική τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών, ουσιαστικά δηλαδή αυτόβουλη υπακοή των παικτών της 
αγοράς στις οδηγίες αυτές για λόγους επαγγελµατικής ευσυνειδησίας. Όταν διαπιστώνεται έλλειψη 
πειθαρχίας αντίστοιχα, ενεργοποιείται η υποχρέωση του κράτους για επιστροφή στον ex ante παρεµ-
βατισµό.  

Κ. Επίλογος 
Ο νοµοθέτης συνέστησε τη ΡΑΕ έχοντας ήδη αποκοµίσει σηµαντική εµπειρία από τη λειτουργία 
ανεξάρτητων αρχών σε άλλους τοµείς του δηµόσιου βίου ή της αγοράς. Το γεγονός αυτό επέτρεψε 
την εύκολη σχετικά υπέρβαση προβληµατισµών σε σχέση µε τη φύση της Αρχής ή την θεσµική οχύ-
ρωσή της.  

Η συλλογιστική που αναπτύχθηκε καθιστά σαφές ότι πέρα από οποιεσδήποτε θεσµικού τύπου εγγυή-
σεις υπέρ της ΡΑΕ και των µελών της, η κατ’ ουσία ανεξαρτησία της Αρχής εµπεδώνεται µέσω της 
ανάθεσης συγκεκριµένων και ειδικών αρµοδιοτήτων σε αυτήν, και επιβεβαιώνεται καθηµερινά κατά 



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 50 -

την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών.  

Εκείνο που προέχει σήµερα πλέον είναι η ενδυνάµωση του ρόλου της Αρχής µε συνέπεια προς τη 
βασική αρχική επιλογή και µε στόχο τη διαµόρφωση και τη διαφύλαξη των προϋποθέσεων εύρυθµης 
λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, ως ουσιώδη παράγοντα διατηρήσιµης οικονοµικής ευηµερίας και 
ανάπτυξης. 



 
 
 
 
 

 

Κανονιστικά και Θεσµικά θέµατα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας 
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Κανονιστικά και Θεσµικά 
θέµατα της Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά το υφιστάµενο θεσµι-
κό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το 
οποίο περιλαµβάνει το νόµο 2773/1999 και τις κατ’ εξουσιοδό-
τησή του εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις. 

 ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στο νόµο 2773/1999 και κυρίως 
λαµβάνει τη µορφή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νό-
µου. Οι κανονιστικές αυτές πράξεις ονοµάζονται Κώδικες και Κανονισµοί και περιλαµβά-
νουν αναλυτικούς κανόνες σχετικά µε τη λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο άσκησης 
των δικαιωµάτων και συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κατόχων αδειών για δρα-

στηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Το περιεχόµενο των κανονιστικών αυ-
τών πράξεων πρέπει να εφαρµόζει την αντίστοιχη εξουσιοδοτική διάταξη του νόµου. 

Α. Αρµοδιότητα Ρύθµισης της Αγοράς 
Αρµοδιότητα απόφασης για την έκδοση των κανονιστικών αυτών πράξεων έχει ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης. ∆εδοµένου ότι το περιεχόµενο των κανονιστικών αυτών πράξεων είναι η ρύθµιση της αγοράς, 
προκύπτει ότι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, αρµοδιότητα ρυθµιστή της 
αγοράς έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Εφόσον χρειασθεί µεταβολή της πολιτικής ρύθµισης της αγο-
ράς, απαιτείται τροποποίηση κάποιων Κανονισµών ή Κωδίκων, δηλαδή έκδοση νέων Υπουργικών 
Αποφάσεων.  

Για την έκδοση των κανονιστικών αυτών πράξεων απαιτείται προηγουµένως γνώµη (σύµφωνα µε 
διοικητική διαδικασία απλής γνώµης) της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Η ΡΑΕ έχει επιπλέον αρµο-
διότητα να εγκρίνει αποφάσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) σχετικά µε λεπτο-
µέρειες εφαρµογής του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας. Εποµένως αρµοδιότητα αποφάσεων για τη ρύθµιση της αγοράς σε θέµατα λεπτοµε-
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ρειών εφαρµογής των Κωδίκων έχει η ΡΑΕ. 

Κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιούλιο 2000 έως περίπου το Φθινόπωρο του 2001, η ΡΑΕ µε τη 
βοήθεια συµβούλων επεξεργάσθηκε και εκπόνησε το µεγαλύτερο µέρος των κειµένων των κανονι-
στικών πράξεων του νόµου 2773/1999. ∆ηλαδή η ΡΑΕ εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης το 
σύνολο σχεδόν των Κωδίκων και Κανονισµών τα οποία στη συνέχεια εγκρίθηκαν µε τη µορφή Υ-
πουργικών Αποφάσεων (και σε λίγες περιπτώσεις Προεδρικών ∆ιαταγµάτων). 

Με την έκδοση Κωδίκων και Κανονισµών, ρυθµιστής της αγοράς είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Η 
ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα εισηγήσεων και γνώµης σχετικά µε τη ρύθµιση αυτή της αγοράς, εκτός από 
περιπτώσεις λεπτοµερειών εφαρµογής για τις οποίες έχει αρµοδιότητα απόφασης.  

Β. Οι κυριότερες Κανονιστικές Πράξεις 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης τα Προε-
δρικά ∆ιατάγµατα και τις Υπουργικές Αποφάσεις, που αποτελούν το σύνολο σχεδόν των κανονιστι-
κών κειµένων, τα οποία προβλέπονται για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµ-
φωνα µε το νόµο 2773/99: 

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ρυθµίζει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, τους όρους και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση και τον τρόπο ελέγχου από τη ΡΑΕ αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες, αποκλειστικής κυριότητας του Συστήµατος και του ∆ικτύου και 
διαχείρισης του Συστήµατος και του ∆ικτύου. Με την έγκριση του Κανονισµού Αδειών στις 8 ∆ε-
κεµβρίου 2000 και την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων, η οποία 
έληξε στις 19 Φεβρουαρίου 2001, ξεκίνησε τυπικά η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην Ελλάδα. 

Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας 

Ρυθµίζει όλα τα θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση του Συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο 
περιλαµβάνει τα δίκτυα υψηλής τάσης και τις διασυνδέσεις, καθώς και τα θέµατα σχετικά µε την 
τροφοδότηση του ηλεκτρικού φορτίου των καταναλωτών µέσω της φόρτισης των µονάδων παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρµογή των προγραµµάτων εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ρυθµίζει ιδίως την πρόσβαση των χρηστών (καταναλωτών, παραγωγών και προµηθευτών 
στο Σύστηµα), τις προδιαγραφές λειτουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων, τον τρόπο µε τον οποίο ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει την πρόσβαση, λειτουργεί το Σύστηµα, ελέγχει τη λειτουργία 
του και την πρόσβαση, διαχειρίζεται τις διασυνδέσεις, πραγµατοποιεί την κατανοµή του φορτίου σε 
µονάδες παραγωγής και δίδει εντολές φόρτισης των µονάδων, καθώς και προγραµµατίζει την επέ-
κταση και ενίσχυση του Συστήµατος και φροντίζει για την πραγµατοποίηση των σχετικών έργων. 
Ρυθµίζει επίσης τον τρόπο υπολογισµού του τιµήµατος για τη χρήση του Συστήµατος προς τον απο-
κλειστικό κύριο αυτού(δηλαδή τη ∆ΕΗ ΑΕ). 

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ρυθµίζει τους τεχνικούς και οικονοµικούς κανόνες που διέπουν τις εµπορικές συµφωνίες µεταξύ του 
διαχειριστή του Συστήµατος και των κατόχων αδειών παραγωγής, προµήθειας, αποκλειστικής κυριό-
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τητας του Συστήµατος και αποκλειστικής κυριότητας και διαχείρισης του ∆ικτύου, καθώς και των 
επιλεγόντων πελατών που τυχόν χρησιµοποιούν το Σύστηµα ή συµµετέχουν στην κατανοµή φορτίου 
απευθείας. Ρυθµίζει επίσης τους όρους και τον τρόπο κατανοµής του φορτίου στις µονάδες, τον υπο-
λογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος για κάθε ώρα της ηµέρας και τον τρόπο (οικονοµικό και 
λογιστικό) διευθέτησης των αποκλίσεων µεταξύ των δηλώσεων των παραγωγών, των προµηθευτών 
και των πελατών που τυχόν εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια και των ηλεκτρικών µεγεθών που πραγµα-
τοποιούνται κάθε ώρα της ηµέρας.  

Κώδικας Προµήθειας σε Επιλέγοντες και σε µη Επιλέγοντες Πελάτες 
Ρυθµίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ προς τους 
µη επιλέγοντες πελάτες, τη µορφή των συµβάσεων, τις περιπτώσεις διακοπής της προµήθειας, καθώς 
και τις προδιαγραφές και τις αποζηµιώσεις για τη σύνδεση των πελατών. Επίσης ρυθµίζει αντίστοιχα 
θέµατα για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ σε επιλέγοντες πελάτες, καθώς και τους 
όρους και προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών από άλλους προµηθευτές προς επιλέγοντες πελά-
τες. 

Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 
Ρυθµίζει τις προδιαγραφές και τη διαδικασία σύνδεσης και πρόσβασης πελατών και µονάδων παρα-
γωγής στο δίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης για το οποίο διαχειριστής ορίζεται από το νόµο η ∆ΕΗ. 
Ρυθµίζει επίσης τα θέµατα υπολογισµού των δαπανών, καθώς και κατανοµής και καταβολής των 
τιµηµάτων για τη χρήση του ∆ικτύου και για την επέκτασή του ή τις νέες συνδέσεις. Ρυθµίζει ακόµα 
όλα τα θέµατα λειτουργίας, εκµετάλλευσης, κατανοµής φορτίου και διευθέτησης των συναλλαγών 
στα µη διασυνδεδεµένα νησιά τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν στο ∆ίκτυο µε διαχειριστή της ∆ΕΗ. 
Τέλος ρυθµίζει όρους ώστε να προάγεται ο ανταγωνισµός στα πλαίσια της προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας µέσω του ∆ικτύου σε επιλέγοντες πελάτες. 

Κανονισµός Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και Κανονισµός Ά-
δειας Κυριότητας του Συστήµατος 

Ρυθµίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε τη διαχεί-
ριση και εκµετάλλευση του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και τα δικαιώµα-
τα και υποχρεώσεις της ∆ΕΗ ως αποκλειστικά κύριας του Συστήµατος. 

Σύµβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συ-
στήµατος µεταξύ ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και ∆ΕΗ ΑΕ 

Με τη σύµβαση αυτή που κυρώνεται µε Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι, καθώς και τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο µερών, για την παραχώρηση από τη ∆ΕΗ στον ∆ΕΣΜΗΕ 
της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
θέµατα µεταφοράς προσωπικού και καταβολής των τιµηµάτων για τη χρήση του Συστήµατος. 

Όροι και Προϋποθέσεις ενιαίας Άδειας Παραγωγής στη ∆ΕΗ ΑΕ 
Με την πράξη αυτή, που λαµβάνει τη µορφή Υπουργικής Απόφασης και δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και οι περιορισµοί που συνδέονται µε την ενιαία 
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άδεια παραγωγής που λαµβάνει η ∆ΕΗ από το νόµο για όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής που λει-
τουργούσαν ή βρισκόντουσαν υπό κατασκευή κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του νόµου. 

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ 
Προεδρικό ∆ιάταγµα που θέτει κανόνες για όλα τα οργανωτικά, διαχειριστικά και λειτουργικά θέµα-
τα της ΡΑΕ, περιλαµβανοµένης της λειτουργίας γραφείου διαιτησιών στη ΡΑΕ. 

Καθορισµός αποδοχών του Προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ 
Υπουργική Απόφαση µε την οποία καθορίζεται το ύψος των αµοιβών και το σύστηµα µισθοδοσίας 
του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ. 

Καθορισµός Τελών άσκησης δραστηριότητας στον Τοµέα της Ενέργει-
ας που αποτελούν πόρους της ΡΑΕ. 

Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει το ύψος των ανταποδοτικών τελών υπέρ της ΡΑΕ και τον 
τρόπο είσπραξής τους. 

Καθορισµός όρων και κριτηρίων Επιλεγόντων Πελατών ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Με βάση την απόφαση αυτή επιλέγοντες πελάτες καθορίσθηκαν όσοι συνδέονται µε τα δίκτυα υψη-
λής ή µέσης τάσης. Πρόκειται συνολικά για 7500 καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
34% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. 

Λοιπές πράξεις 
∆ιαδικασία για την εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις βόρειες διασυνδέσεις 
της χώρας για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2004, η οποία έλαβε τη µορφή µεταβατικών διατάξεων 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. 

Μετατροπή της ∆ηµόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ σε Ανώνυµη Εταιρεία και έγκριση του 
καταστατικού της. 

Προεδρικό ∆ιάταγµα για τη µετατροπή της ∆ΕΗ στο νέο καθεστώς. 

Γ. Η νοµική µορφή των κανονιστικών πράξεων που 
εκδόθηκαν 

Οι εκδοθείσες πράξεις είναι οι εξής: 

• Υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/06.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
µε θέµα «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000). 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 328/07.12.2000 «Σύσταση και καταστατικό της Ανώ-
νυµης Εταιρείας ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 268/12.12.2000) 
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• Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 333/12.12.2000 «Μετατροπή της ∆ηµόσιας Επιχειρή-
σεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ σε Ανώνυµη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της» 
(ΦΕΚ Α’ 20.12.2000). 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.337/09.01.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε 
θέµα «Καθορισµός ορίων και κριτηρίων για την αναγνώριση Επιλεγόντων Πελατών 
ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 22/16.01.2001). Κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων που 
θεσπίστηκαν µε την απόφαση αυτή, η ΡΑΕ µε απόφασή της καθόρισε ως Επιλέγοντες 
Πελάτες για το έτος 2001 τους καταναλωτές που συνδέονται στην υψηλή και στη µέση 
τάση.  

• Υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591/12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Ανάπτυξης, µε θέµα «Καθορισµός τελών άσκησης δραστηριότητας στον το-
µέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 
43/22.01.2001). Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.9914/29.05.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του 
Υφυπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 701/05.06.2001).  

• Υπ’ αριθµ. 4524/06.02.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Κώδικας 
Προµήθειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001). Με τον Κώδικα αυτό ρυθµίζονται 
τα θέµατα προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες. 

• Υπ’ αριθµ. 4525/06.02.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Κανονι-
σµός Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος» (ΦΕΚ Β’ 
270/15.03.2001). Η απόφαση αυτή αντικαταστάθηκε από την απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296/29.03.2001 (ΦΕΚ Β’ 360/04.04.2001). 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/25.04.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέ-
µα «Χορήγηση άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος στην Εταιρεία 
∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΦΕΚ 
Β’ 492/27.04.2001). 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/03.05.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε 
θέµα «Έγκριση Σύµβασης Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας µεταξύ ∆ΕΗ ΑΕ και ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ» 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8988/14.05.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε 
θέµα «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 
623/25.05.01) 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.8989/14.05.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα 
«Έγκριση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος» (ΦΕΚ Β’ 654/30.05.2001). 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 139/07.06.2001 «Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας και δια-
χείρισης» της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Α’ 121/18.06.2001).  

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.17770/18.10.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κώ-
δικας Προµήθειας σε Πελάτες – Έκδοση 2: Μη Επιλέγοντες Πελάτες» (ΦΕΚ Β’ 
1423/22.10.2001). 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.17771/18.10.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κα-
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νονισµός Άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1423/22.10.2001) 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.17773/18.10.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κα-
νονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (έκδοση 2)» 
(ΦΕΚ Β’ 1423/22.10.2001) 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.17921/22.10.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Με-
ταβατικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1440/22.10.2001). 

• Υπ’ αριθµ. 2/1048/022/28.01.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης «Καθορισµός Αποδοχών του Προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ» 
(ΦΕΚ Β’ 105/31.01.2002). 

• Υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Όροι και περιορισµοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη ∆.Ε.Η. Α.Ε.» 
(ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002). 

• Υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.1086/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Χορή-
γηση άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµατος Μεταφοράς» (ΦΕΚ 
Β’ 92/31.01.2002). 

• ∆εν έχει ακόµα εκδοθεί ο Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου για τον οποίο υπεβλήθη σχέ-
διο από τη ∆ΕΗ ΑΕ αλλά η επεξεργασία του τελικού σχεδίου είναι ακόµα σε εξέλιξη 
στη ΡΑΕ. Προβλέπεται ότι η επεξεργασία θα περατωθεί κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2003. 

∆. Σύνοψη της εφαρµογής των κανονιστικών πράξε-
ων 

Κατ΄ εφαρµογή του Κώδικα ∆ιαχείρισης και του Κώδικα Συναλλαγών, αλλά και µε βάση τις σχετικές 
άδειες και τη σύµβαση ∆ΕΣΜΗΕ-∆ΕΗ, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος που συγκροτήθηκε τον ∆ε-
κέµβριο του 2000, δηλαδή η εταιρεία ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, οργανώθηκε, στελεχώθηκε και ανέλαβε τη λει-
τουργία του Κέντρου Κατανοµής Φορτίου στον Άγιο Στέφανο Αττικής, το Μάιο 2001.  

Ο ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ ανέλαβε επίσης τον έλεγχο λειτουργίας και την παροχή πρόσβασης σε τρίτους στο 
Σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νέες συνδέσεις, συµβάσεις απορρόφησης ενέργειας από 
ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ, όροι χρήσης Συστήµατος, παροχή δεσµεύσεων στις διασυνδέσεις κλπ.).  

Προετοιµάσθηκε επίσης το νέο πενταετές πρόγραµµα επέκτασης και συντήρησης του Συστήµατος 
(Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς - ΜΑΣΜ) που υπεβλήθη και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ 
και στη συνέχεια κυρώθηκε µε Υπουργική Απόφαση. Ο ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ ανέλαβε επίσης την παρακο-
λούθηση εκτέλεσης της ΜΑΣΜ από τη ∆ΕΗ στην οποία ανατέθηκαν τα έργα. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ ξεκίνησε, τον Οκτώβριο του 2001, τον υπολογισµό και τη δηµοσιοποίηση της Οριακής 
Τιµής του Συστήµατος ως αποτέλεσµα των προσφορών για κάθε ώρα της ηµέρας από κάθε µία µο-
νάδα παραγωγής της ∆ΕΗ και της κατανοµής φορτίου. Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος υπολογίζεται 
ως το µεταβλητό κόστος (κόστος καυσίµου πρακτικά) της µονάδας µε το ακριβότερο τέτοιο κόστος 
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που είναι απαραίτητο να ενταχθεί σε µία ώρα για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Από το Νοέµβριο του 2001, ο ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ εφαρµόζει λογιστικό σύστηµα διευθέτησης των αποκλί-
σεων και των συναλλαγών τόσο για τις αποκλίσεις, όσο και για των τιµηµάτων για τη χρήση του Συ-
στήµατος, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και τη χρηµατοδότηση του ειδικού λογαριασµού για 
τις ΑΠΕ.  

Τον Ιανουάριο του 2002, η ΡΑΕ ενέκρινε για το 2002 το ύψος των χρεώσεων για τη χρήση του Συ-
στήµατος υψηλής τάσης και εισηγήθηκε τις αντίστοιχες χρεώσεις για τη µέση τάση και το ειδικό τέ-
λος για τις ΑΠΕ, τα οποία ενέκρινε ο Υπουργός Ανάπτυξης.  

Με βάση τις µεταβατικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης, ο ∆ΕΣΜΗΕ µετά από έγκριση της ΡΑΕ 
πραγµατοποίησε τον ∆εκέµβριο του 2001 πλειοδοτικό διαγωνισµό (µεταξύ προµηθευτών, εκτός της 
∆ΕΗ στην οποία ανετέθη απευθείας δυναµικό µεταφοράς, και επιλεγόντων πελατών) για την εκχώ-
ρηση ικανότητας µεταφοράς στις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2002.  

Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης και της ΡΑΕ, στην οποία ανταποκρίθηκε και υπέ-
βαλε αιτήσεις για άδεια παραγωγής µεγάλος αριθµός Ελλήνων και ξένων επενδυτών, αξιολογήθηκαν 
από τη ΡΑΕ και εκδόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης άδειες παραγωγής και προµήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας για ιδιωτικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. 

Ε. Άλλα κείµενα µε κανονιστικό περιεχόµενο 
Στο ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης από τις ρυθµιστικές αρχές, κατευθυντή-
ριων οδηγιών οι οποίες να µην έχουν µεν το νοµικό χαρακτήρα των κανονιστικών πράξεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου, αλλά να θεωρούνται από τους συµµετέχοντες στην αγορά ως 
οδηγίες που σκόπιµο είναι να ακολουθούνται. Σε άλλες χώρες είναι συχνή η έκδοση κατευθυντήριων 
οδηγιών από τις ρυθµιστικές αρχές γιατί αποτελούν µια πιο χαλαρή παρέµβαση στην αγορά, συγκρι-
τικά µε το δεσµευτικό χαρακτήρα των κανονιστικών πράξεων.  

Η ΡΑΕ επιχείρησε την έκδοση τέτοιων κατευθυντηρίων οδηγιών παρά το ότι οι οδηγίες αυτές δεν 
είχαν δεσµευτικό χαρακτήρα. Συγκεκριµένα η ΡΑΕ, µετά από δηµόσια διαβούλευση, εξέδωσε τις 
εξής οδηγίες: 

• Αρχές Τιµολογιακής Πολιτικής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ιούλιος 2001) 

 Περιέχονται οδηγίες για τη µορφή και τη µεθοδολογία προσδιορισµού των τιµών και των 
τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες. Στις οδηγίες περιλαµβάνεται υπό-
δειξη για το διαχωρισµό των τιµολογίων σε τµήµατα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές υ-
πηρεσίες: χωριστό τίµηµα για τη χρήση του δικτύου, τίµηµα για τις υπηρεσίες δηµοσίου 
συµφέροντος και τις ΑΠΕ, χωριστό τίµηµα για την ηλεκτρική ενέργεια. 

• Τιµολόγια για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου, ιδίως για την τροφοδότηση µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής (Νοέµβριος 2001) 

 Πρόταση µεθοδολογίας και ύψους τιµηµάτων για τη χρέωση της µεταφοράς φυσικού αερί-
ου κυρίως µε σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικών τιµηµάτων για τις µονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής, ώστε να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η επένδυση σε νέες ηλεκτροπαραγωγι-
κές µονάδες µε φυσικό αέριο. 

• Οδηγός για την Αξιολόγηση αιτήσεων Άδειας Παραγωγής µε ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ 
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(2001 και 2002) 

 Αναλυτικός οδηγός προς επενδυτές που υποβάλλουν αιτήσεις άδειας παραγωγής από ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας ή συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-θερµότητας µικρής κλίµακας. Ο 
οδηγός περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για τη µορφή των αιτήσεων, τις µελέτες και µετρήσεις 
που είναι σκόπιµο να έχει πραγµατοποιήσει ο επενδυτής και τη διαδικασία και µεθοδολογία 
που ακολουθεί η ΡΑΕ για την αξιολόγηση και συγκριτική βαθµολόγηση των αιτήσεων. 

• Οδηγίες προς τη ∆ΕΗ για το λογιστικό διαχωρισµό (Μάιος 2002) 

 Πρόκειται για αναλυτικό οδηγό σχετικά µε τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για 
το λογιστικό διαχωρισµό καθετοποιηµένων επιχειρήσεων ηλεκτρισµού, κατ’ επιταγή του 
άρθρου 30 του νόµου 2773/1999. Περιλαµβάνονται κανόνες κατανοµής του ενεργητικού 
και παθητικού σε διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς και πίνακες-παραδείγµατα. Οι κα-
νόνες αφορούν στην έκδοση ισολογισµών, αποτελεσµάτων χρήσεως και πινάκων χρηµατο-
δότησης κατά διαχωρισµένη δραστηριότητα. 



 
 
 
 
 

 

Ρύθµιση και Εποπτεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Ρύθµιση και Εποπτεία της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας 
Το κεφάλαιο αυτό δίνει µια επισκόπηση της δραστηριότητας της 
ΡΑΕ σχετικά µε τη ρύθµιση και την εποπτεία της λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα έτη 2001 και 2002 στο 
πλαίσιο του νόµου 2773/1999 και των Κωδίκων ∆ιαχείρισης 
και Συναλλαγών που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. Ειδι-
κά θέµατα όπως τα σχετικά µε τις αδειοδοτήσεις και τις διασυν-
δέσεις παρουσιάζονται σε επόµενο κεφάλαιο. 

 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 τη 
γενική αρµοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας 
σε όλους τους τοµείς της και να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την τήρηση 
των κανόνων ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών. Η ΡΑΕ έχει επίσης την 
αρµοδιότητα να ελέγχει τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις ά-

δειες για δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας, στις οποίες περιλαµβάνονται οι άδειες παραγωγής και 
οι άδειες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι άδειες αποκλειστικής κυριότητας και δια-
χείρισης του Συστήµατος και του ∆ικτύου. 

Την 19η Φεβρουαρίου 2001, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησε υπό καθεστώς 
απόλυτης δεσπόζουσας θέσης της ∆ΕΗ, ως κατέχουσα του συνόλου του παραγωγικού δυναµικού και 
του συνόλου των πελατών. Ως εκ τούτου, προκειµένου η ΡΑΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
σχετικά µε την παρακολούθηση της αγοράς µε σκοπό να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός, ήταν απα-
ραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην πληροφόρηση και στην εξ αυτής διευκόλυνση της εισόδου 
νέων ανταγωνιστών στην αγορά.  

Κεφάλαιο 

4 

Η 
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Α. Γενική Περιγραφή 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ως ρύθµιση της αγοράς νοούνται οι κανόνες, οδηγίες 
και οι κανονισµοί ή κώδικες οι οποίοι εκδίδονται προ της δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων 
στην αγορά και στους οποίους πρέπει όλοι οι συµµετέχοντες να συµµορφώνονται.  

Ως εποπτεία νοείται η παρακολούθηση αφενός του τρόπου µε τον οποίο οι συµµετέχοντες στην αγο-
ρά ασκούν τα δικαιώµατά τους και συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους, αφετέρου της λειτουρ-
γίας της αγοράς στο σύνολό της.  

Η ρύθµιση της αγοράς λαµβάνει τη µορφή θέσπισης ex ante κανόνων, ενώ η εποπτεία έχει ex post 
χαρακτήρα και λαµβάνει τη µορφή είτε κυρώσεων όταν αφορά τους συµµετέχοντες στην αγορά, είτε 
προτάσεων για θέσπιση κανόνων ή περιορισµών όταν αφορά στη λειτουργία της αγοράς. 

Η ρύθµιση και η εποπτεία διενεργείται βάσει του νόµου 2773/1999 και λαµβάνει τις εξής µορφές:  

1. Ρύθµιση της αγοράς είναι η έκδοση των Κωδίκων και Κανονισµών για την ηλεκτρική 
ενέργεια, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, το 
περιεχόµενο των οποίων προσδιορίζεται από τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του 
νόµου. Η ΡΑΕ επεξεργάσθηκε και εισηγήθηκε όλους τους Κώδικες και Κανονισµούς, 
όπως προβλέπει ο νόµος, τους οποίους και ενέκρινε ο Υπουργός Ανάπτυξης. 

2. Ρύθµιση τρεχόντων θεµάτων της αγοράς είναι ο προσδιορισµός των τιµών διαφόρων 
παραµέτρων, ο καθορισµός λεπτοµερειών και η απόφαση για διάφορα επιµέρους ζη-
τήµατα τα οποία προκύπτουν κατά την εφαρµογή των Κωδίκων και Κανονισµών. Αρ-
µοδιότητα έγκρισης τέτοιων τρεχόντων ρυθµιστικών αποφάσεων έχει αποκλειστικά η 
ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ήδη έχουν εκδοθεί πολλές 
τέτοιες αποφάσεις που αφορούν σε θέµατα λειτουργίας της κατανοµής φορτίου, όρων 
των διαγωνισµών για την εκχώρηση χωρητικότητας στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, υ-
πολογισµού των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος, πρόσβασης τρίτων (σύνδεση 
και χρήση) στο Σύστηµα, κλπ. 

3. Η εποπτεία των συµµετεχόντων στην αγορά σχετικά µε τον τρόπο που ασκούν τα δι-
καιώµατά τους και συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους, διενεργείται από τη 
ΡΑΕ η οποία κατά το νόµο έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις. 
Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ έθεσε σε εφαρµογή σύστηµα τριµηνιαίων δελτίων προόδου 
και δραστηριότητας για κάθε άδεια παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
χρησιµοποιεί παράλληλα κάθε πρόσφορο µέσο για τη συλλογή πληροφοριών, από 
στατιστικές πηγές και από καταναλωτές, σχετικά µε τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής, η ΡΑΕ κίνησε αρκετές διαδικασίες επίσηµης α-
κρόασης κατόχων αδειών µε σκοπό τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων και την ενδεχό-
µενη επιβολή κυρώσεων. 

4. Η παρακολούθηση και η εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς σε όλους τους τοµείς της 
έχει επίσης ανατεθεί από το νόµο στη ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ συνέταξε εξειδι-
κευµένες εκθέσεις, τις οποίες και δηµοσιοποίησε. Μάλιστα µερικές από τις εκθέσεις 
αυτές σκόπιµο είναι να εκδίδονται στο µέλλον σε ετήσια βάση. Στις εκθέσεις αυτές, 
όπως για παράδειγµα σχετικά µε την πορεία για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού, 
σχετικά µε την επάρκεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, σχετικά µε τη χρήση των δια-
συνδέσεων κλπ., παρουσιάζεται αξιολόγηση της λειτουργίας της αγοράς και προτείνο-
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νται µέτρα. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ έθεσε προτάσεις σε δηµόσια διαβούλευση σχετικά 
µε την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη θεσµική της µεταρ-
ρύθµιση. 

Β. Ο ρόλος της πληροφόρησης 
Η διαθεσιµότητα της πληροφορίας για την αγορά και η πρόσβαση όλων των συµµετεχόντων στην 
πληροφορία αυτή µε ισότιµο τρόπο αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ανταγω-
νισµού στην αγορά ιδίως µάλιστα στις περιπτώσεις όπου επιχειρείται µετάβαση από µονοπωλιακό 
καθεστώς, σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς. 

Επιδίωξη της ΡΑΕ είναι ν’ αποφευχθεί κατάσταση «ασύµµετρης πληροφόρησης» η οποία δρα προς 
όφελος της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της πρώην µονοπωλιακής επιχείρησης και αποθαρ-
ρύνει άλλες επιχειρήσεις από την είσοδο στην αγορά. Σε µια τέτοια κατάσταση οι νεοεισερχόµενες 
επιχειρήσεις, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, υπερεκτιµούν τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που 
συνδέονται µε την είσοδο τους στην αγορά οπότε και αναβάλουν τις επιχειρηµατικές τους αποφάσεις, 
µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Ακόµα επιδίωξη της ΡΑΕ είναι να προστατευθούν τα συµφέροντα των καταναλωτών, οι οποίοι συ-
χνά λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, δεν ασκούν το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή ή δεν διεκδικούν 
τα δικαιώµατά τους, επειδή υπερεκτιµούν τον κίνδυνο που σχετίζεται µε την ενδεχόµενη µεταβολή 
των όρων τροφοδοσίας τους από τις συνθήκες που επικρατούσαν υπό το παλαιό καθεστώς του κρατι-
κού µονοπωλίου. 

Η παροχή πληροφόρησης από τη ΡΑΕ έχει τέλος σηµαντική αξία και για να αποφευχθούν κίνδυνοι 
σκόπιµης στρέβλωσης της πληροφορίας που υπάρχουν ιδίως κατά την εποχή της µετάβασης από το 
µονοπωλιακό καθεστώς σε συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά. 

Για τους παρακάτω λόγους, η ΡΑΕ έδωσε µεγάλη προτεραιότητα στο ζήτηµα της πληροφόρησης. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ πήρε πρωτοβουλίες ως εξής: 

1. ∆ηµιούργησε τοποθεσία στο διαδίκτυο όπου δηµοσιοποιεί όχι µόνο τις αποφάσεις και 
ανακοινώσεις της ΡΑΕ αλλά και στατιστικά και πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά 
ενέργειας και το σύστηµα. 

2. Έδωσε οδηγίες στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για ανάλογη δηµοσιοποίηση της λει-
τουργίας της κατανοµής φόρτου (Οριακή Τιµή Συστήµατος), την πρόσβαση τρίτων στο 
Σύστηµα και τη διαθεσιµότητα και χρήση των διασυνδέσεων. 

3. Εξέδωσε ενηµερωτικά φυλλάδια για το θεσµικό πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

4. Οργάνωσε ηµερίδες, σεµινάρια, δηµόσιες διαβουλεύσεις και διµερείς συναντήσεις µε 
επενδυτές και τράπεζες που µεταξύ άλλων συνεισέφεραν στην πληροφόρηση των συµ-
µετεχόντων και νεοεισερχόµενων στην αγορά. 

Γ. ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις και Οµιλίες 
Με σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού και τη διευκόλυνση εισόδου ανταγωνιστών στην αγο-
ρά, η ΡΑΕ είχε σηµαντική παρουσία σε ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις για την ενεργειακή αγορά.  
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Κατά τα έτη 2001 και 2002, τα µέλη της ΡΑΕ πραγµατοποίησαν περίπου 40 δηµόσιες οµιλίες στην 
Ελλάδα (τα κείµενα και οι παρουσιάσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ) σε ηµερίδες και συ-
νέδρια. Όλες οι οµιλίες αφορούσαν την ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα. 

 

Πίνακας 5: ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις και Ηµερίδες της ΡΑΕ 

• «Προθεσµιακή Αγορά Ενέργειας» σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Παραγώγων 
Αθηνών (1η Σεπτεµβρίου 2000). 

• «Κανονισµός και Κώδικες για την Απελευθερωµένη Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελλάδα» σε συνεργασία µε το ∆ΕΣΜΗΕ (18 Οκτωβρίου 2000). 

• «Τιµολόγια Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» (24 Σεπτεµβρίου 2001) 
• «Οργάνωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα», σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Ανάπτυξης (27 Φεβρουαρίου 2002) 
• «Οργάνωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα» (15 Απριλίου 2002). 
• «Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασµού» Αθήνα (31 Μαϊου – 1 Ιουνίου) 
• «Συνάντηση των Ρυθµιστών Ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 

(12 Ιουνίου 2002) 
• «Σύνοδος για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Α-

θήνα 13-14 Ιουνίου 2002) 
• «∆ιαδικασία και µεθοδολογία για τις άδειες παραγωγής Α.Π.Ε. στα νησιά». (Σεπτέµ-

βριος 2002) 
• «Θεσµικές Ρυθµίσεις για τα Υβριδικά Συστήµατα» (∆εκέµβριος 2002) 
• «Θεσµικές Ρυθµίσεις για τη Γεωθερµία» (∆εκέµβριος 2002) 
• «Θεσµικές Ρυθµίσεις για την Τηλεθέρµανση» (∆εκέµβριος 2002) 

 

Για τον ίδιο σκοπό αλλά και στα πλαίσια της «καλής νοµοθέτησης» η ΡΑΕ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 
στην οργάνωση δηµόσιων διαβουλεύσεων σχετικά µε κανονιστικά θέµατα της αγοράς ενέργειας στην 
Ελλάδα. Οι δηµόσιες διαβουλεύσεις οργανώθηκαν µέσω διαδικτύου και µε τη διοργάνωση ηµερίδων. 
∆όθηκε ιδιαίτερη δηµοσιότητα µέσω ανακοινώσεων στον Τύπο και απευθείας αλληλογραφίας µέσω 
καταλόγου που περιλαµβάνει άνω των 500 διευθύνσεων επιχειρήσεων και ειδικών µε τους οποίους η 
ΡΑΕ διατηρεί µόνιµη αλληλογραφία. Στις ηµερίδες για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας συµµετείχαν περισσότερα από 300 άτοµα. 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει κατάλογο των δηµόσιων διαβουλεύσεων και ηµερίδων που οργάνωσε η 
ΡΑΕ. 

∆. Ενηµέρωση για το θεσµικό πλαίσιο και τον τρόπο 
λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς  

 Μία από τις πρώτες δραστηριότητες της ΡΑΕ, από συστάσεώς της, ήταν η προσπάθεια ενηµέρωσης 
τόσο των παραγόντων της αγοράς, όσο και των απλών πολιτών για όλες τις παραµέτρους και τον 
µηχανισµό λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή οργανώνεται 
στην Ελλάδα µε βάση το νόµο 2773/1999 και τους Κώδικες και Κανονισµούς. 

Για το σκοπό αυτό, τον Φεβρουάριο του 2001, µε την έναρξη της νέας περιόδου για το ελληνικό ε-
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νεργειακό σύστηµα, η ΡΑΕ εξέδωσε ένα αναλυτικό και κατατοπιστικό φυλλάδιο, στο οποίο εκλαϊ-
κεύονται οι κανόνες οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αποσπάσµατα από το φυλλάδιο 
αυτό δίδονται στη συνέχεια. 

Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνεται πλήρως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και µερικώς στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας όπου 7.500 πελάτες, οι οποίοι συνδέονται στην 
υψηλή και τη µέση τάση και οι οποίοι καταναλώνουν το 34% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 
µας, χαρακτηρίζονται ως “Επιλέγοντες πελάτες”, καθώς έχουν τη δυνατότητα επιλογής του προµη-
θευτή τους.  

Όλοι οι παραγωγοί, οι προµηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες χρησιµοποιούν το Σύστηµα Μεταφο-
ράς (υψηλή τάση) και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (µέση και χαµηλή τάση) σε ισότιµη βάση και χωρίς δια-

κρίσεις που διασφαλίζεται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος (για την υψηλή τάση) και το ∆ιαχειρι-
στή του ∆ικτύου (για τη µέση και τη χαµηλή τάση) 
σύµφωνα µε τους όρους και τις χρεώσεις για τη 
χρήση των δικτύων που ρυθµίζει ο υπουργός Ανά-
πτυξης και η ΡΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις διασυν-
δέσεις της χώρας, πρόσβαση στις οποίες δίδει ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος µετά από πλειοδοτικό 
διαγωνισµό.  

Στα µη διασυνδεδεµένα νησιά ρόλο ∆ιαχειριστή 
αναλαµβάνει η ∆ΕΗ, όµως η παραγωγή µπορεί να 
είναι ιδιωτική, κατά τα πρότυπα του BOO (Build, 
Own, Operate). Για την κατασκευή νέων µονάδων 
παραγωγής στα νησιά διενεργείται υποχρεωτικά 
διαγωνισµός, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις για 
τις οποίες µπορεί να ανατίθεται στη ∆ΕΗ η ενίσχυ-
ση της παραγωγής. 

Στο διασυνδεδεµένο σύστηµα η λειτουργία των 
µονάδων για την εξυπηρέτηση του φορτίου των 
καταναλωτών διενεργείται µε βάση τις εντολές του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος οι οποίες ακολουθούν 
τη διαδικασία και τη µεθοδολογία που προσδιορί-

σθηκε στον Κώδικα ∆ιαχείρισης και στον Κώδικα Συναλλαγών. Κάθε µονάδα παραγωγής του δια-
συνδεδεµένου συστήµατος, προκειµένου να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να υποβάλει προ-
σφορά για το ωριαίο τίµηµα το οποίο υποχρεωτικά αντανακλά το µεταβλητό κόστος της µονάδας 
(ουσιαστικά κόστος καυσίµου). Κάθε προµηθευτής προκειµένου να καλύψει το φορτίο των πελατών 
του οφείλει να παρουσιάσει το φορτίο αυτό για κάθε ώρα της ηµέρας. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος για κάθε ώρα της ηµέρας διατάσσει τις προσφορές των µονάδων σε αύξουσα σειρά ωριαίου τιµή-
µατος µέχρι την κάλυψη του συνόλου του φορτίου των πελατών των προµηθευτών. Η θερµική µονά-
δα µε το ακριβότερο ωριαίο τίµηµα που χρειάζεται για να καλυφθεί το φορτίο καθορίζει την Οριακή 
Τιµή του Συστήµατος για την ώρα εκείνη η οποία είναι ίση µε το ωριαίο τίµηµα (µεταβλητό κόστος) 
της µονάδας αυτής. Οι προσφορές για υδροηλεκτρικές µονάδες γίνονται επίσης από τον παραγωγό 
αλλά εντάσσονται (για το φορτίο που προτείνεται ως υποχρεωτικό) πριν τις θερµικές µονάδες. Πριν 
την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εντάσσει πρώτα τις µονάδες 
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ΑΠΕ και ΣΗΘ καθώς και τα προγράµµατα εισαγωγών για τα οποία µεριµνούν οι προµηθευτές ή και 
οι επιλέγοντες πελάτες απευθείας, εφόσον έχουν διασφαλίσει ικανότητα µεταφοράς στις διασυνδέ-
σεις. Τυχόν προγράµµατα εξαγωγών για τα οποία µεριµνούν οι παραγωγοί, εντάσσονται ως φορτίο. 
Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε ώρα της ηµέρας. Το πρόγραµµα φόρτισης των µονά-
δων πραγµατοποιείται από το κέντρο κατανοµής (στον Άγιο Στέφανο) του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και λαµβά-
νει χώρα σε πραγµατικό χρόνο.  

Η πραγµατοποίηση των φορτίσεων και η κάλυψη των φορτίων σε πραγµατικό χρόνο µπορεί να δια-
φέρει από τις αντίστοιχες δηλώσεις (λίγες ώρες πριν) των παραγωγών και προµηθευτών. Απόκλιση 
παραγωγής-ζήτησης ονοµάζεται ακριβώς η διαφορά µεταξύ της ισχύος των µονάδων ενός παραγω-
γού οι οποίες λειτούργησαν σε µια ώρα και της ισχύος την οποία απορρόφησε ο ίδιος ως προµηθευ-
τής για την τροφοδότηση των πελατών του κατά την ίδια ώρα. Το σύστηµα της αγοράς, που εφαρµό-
ζεται στην Ελλάδα µε βάση τον ισχύοντα νόµο, στηρίζεται στην ταύτιση παραγωγού και προµηθευ-
τή. Η ίδια εταιρεία ως παραγωγός φροντίζει να προσφέρει την απαραίτητη ισχύ την οποία η ίδια ως 
προµηθευτής έχει συµφωνήσει να πουλήσει σε πελάτες. Οι τυχόν αποκλίσεις εκκαθαρίζονται µε βά-
ση την Οριακή Τιµή του Συστήµατος. Όταν τα φορτία ενός παραγωγού και του ίδιου ως προµηθευτή 
δεν διαφέρουν µεταξύ τους δεν υπάρχει ζήτηµα συναλλαγής, άρα ο παραγωγός-προµηθευτής αυτός 
δεν έχει τίποτα να πληρώσει ή να λάβει, παραµένοντας αδιάφορος για το ύψος της Οριακής Τιµής. 
Αν η απόκλιση αυτή είναι διάφορη του µηδενός, τότε το φορτίο που αντιστοιχεί στην απόκλιση αυτή 
καλύπτεται από κάποια άλλη απόκλιση ή καλύπτει κάποια άλλη απόκλιση. Σε αυτήν την περίπτωση 
και µόνο πραγµατοποιείται συναλλαγή µε βάση την Οριακή Τιµή του Συστήµατος. 

∆εδοµένου ότι οι προσφορές των µονάδων βασίζονται αποκλειστικά στο µεταβλητό κόστος (κόστος 
καυσίµου), δεν συµφέρει κάποιο παραγωγό να προσφέρει στο σύστηµα χωρίς την ίδια στιγµή ως 
προµηθευτής να µην απορροφά την ισχύ αυτή. Αν το κάνει θα πληρωθεί µόνο στο µεταβλητό κόστος 
και δεν θα ανακτήσει το κόστος κεφαλαίου.  

Εποµένως το σύστηµα αυτό ορ-
γάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, παρόλο που εκ πρώτης 
όψεως µοιάζει, δεν είναι σύστηµα 
οργανωµένης κεντρικής αγοράς, 
όπως τα συστήµατα pool ή day-
ahead που έχουν εφαρµοσθεί σε 
άλλες χώρες. Στην πραγµατικότη-
τα πρόκειται για καθαρό σύστηµα 
διµερών συµβολαίων µεταξύ 
παραγωγών-προµηθευτών και 
πελατών. Η διαδικασία της ορια-
κής τιµής του συστήµατος είναι 
ένα καθαρό σύστηµα διευθέτησης 
των αποκλίσεων και όχι των βα-
σικών συναλλαγών. 

Οι κύριες οικονοµικές συναλλαγές λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια των εµπορικών συµβολαίων των 
προµηθευτών µε τους πελάτες. Μέσω αυτών των συµβολαίων οι παραγωγοί ανακτούν το πλήρες 
κόστος τους (λειτουργικό, πάγιο, αποσβέσεις), γιατί είναι και προµηθευτές, επειδή ο νόµος ουσια-
στικά δεν επιτρέπει προµηθευτές – εµπόρους που δεν είναι και παραγωγοί, οπότε είτε παρέχουν 
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ενέργεια σε άλλο προµηθευτή (ανακτώντας το πλήρες κόστος του), είτε µόνο προς το Σύστηµα, 
οπότε όµως εισπράττουν µόνο την οριακή τιµή του συστήµατος η οποία είναι µικρότερη του συνο-
λικού κόστους”, γιατί υποχρεωτικά αντανακλά το κόστος του συνόλου των µονάδων. 

Μόνο οι εισαγωγείς (προµηθευτές 
και επιλέγοντες πελάτες) πραγµατο-
ποιούν έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας 
στο σύστηµα που δεν προέρχεται 
από µονάδα παραγωγής στην ελλη-
νική επικράτεια. Σε αυτήν την περί-
πτωση, µε την εξαίρεση των επιλε-
γόντων πελατών που υποχρεωτικά 
απορροφούν την ενέργεια που οι 
ίδιοι εισάγουν, άλλοι προµηθευτές 
µπορεί να απορροφούν ενέργεια 
που δεν προέρχεται από τις δικές 
τους µονάδες παραγωγής. Μόνο σε 
αυτήν την περίπτωση έχουµε κά-
ποιο χονδρεµπόριο ηλεκτρικής ε-
νέργειας. Όµως αυτό είναι περιορι-
σµένης έκτασης γιατί οι διασυνδέ-

σεις της χώρας έχουν περιορισµένη ικανότητα µεταφοράς που δεν υπερβαίνει το 10% της µέγιστης 
ζήτησης ισχύος από εγχώριους καταναλωτές. 

∆ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ταυτόχρονη (σε µια ώρα) εισαγωγή από µια διασύνδεση 
και εξαγωγή από άλλη διασύνδεση. ∆ιαµετακοµίσεις επιτρέπονται υπό τον έλεγχο του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος εφόσον δεν εµποδίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς. 

Επιγραµµατικά, οι παράγοντες της αγοράς έχουν υποχρεώσεις και δικαιώµατα που αναφέρονται κα-
τωτέρω : 

Παραγωγοί: Οι κατέχοντες µονάδα παραγωγής µε άδεια. Η παραγωγή τους κατανέµεται στο φορτίο 
ανάλογα µε την οικονοµική προσφορά από κάθε µονάδα η οποία βασίζεται στο µεταβλητό κόστος 
της µονάδας και σύµφωνα µε την οικονοµική κατανοµή φορτίου που ελέγχει ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος. Ο παραγωγός αµείβεται από τον προµηθευτή (γιατί ανήκουν στην ίδια εταιρεία) ο οποίος 
αµείβεται από πελάτες µέσω συµβολαίων. 

Παραγωγοί από ανανεώσιµες πηγές και µικρή συµπαραγωγή: Η ενέργεια που παράγουν απορροφά-
ται υποχρεωτικά από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου, ο οποίος τους αµείβει σε στα-
θερή τιµή η οποία συνδέεται µε το τιµολόγιο µέσης τάσης της ∆ΕΗ. Το κόστος αυτό ανακτάται βάσει 
ειδικού τέλους µέσω των προµηθευτών και των πελατών. 

Προµηθευτές: Οι πωλητές µετά από άδεια, ιδιώτες και ∆ΕΗ, ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες οι 
οποίοι µπορούν να συνάπτουν εµπορικά συµβόλαια πώλησης µε επιλέγοντες πελάτες ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ∆ΕΗ για την προµήθεια σε µη επιλέγοντες πελάτες. Η άδεια προµήθειας δίδεται για 
περιορισµένο ύψος ισχύος το οποίο αντιστοιχεί στο µέγεθος της ισχύος µονάδων παραγωγής των 
οποίων ο προµηθευτής είναι ιδιοκτήτης και ευρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.): Ιδρύθηκε στα 
τέλη του 2000 και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
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γειας της χώρας και των διασυνδέσεων παρέχοντας ισότιµη πρόσβαση σε όλους τους παραγωγούς 
και χρήστες του Συστήµατος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την κατανοµή φορτίου στις µονάδες παρα-
γωγής και τις εισαγωγές και διευθετεί τις αποκλίσεις προσφοράς - ζήτησης. Φροντίζει τέλος για την 
ανάπτυξη του Συστήµατος και ελέγχει την καλή λειτουργία και συντήρησή του. Σύµφωνα µε το νόµο 
ο ∆ιαχειριστής δεν έχει δικαίωµα να συνάπτει εµπορικές συµφωνίες για µακροχρόνια εφεδρεία ή για 
ενέργεια εξισορρόπησης, αλλά µόνο για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών (ρύθµιση συχνότη-
τας, βραχυχρόνια εφεδρεία κλπ.). 

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ Α.Ε.): Από τις αρχές του 2001 λειτουργεί ως Α.Ε., παρα-
µένει καθετοποιηµένη επιχείρηση αλλά οφείλει να διαχωρίζεται λογιστικά κατά δραστηριότητα. Η 
∆ΕΗ Α.Ε. συµµετέχει στο ανταγωνιστικό µέρος της αγοράς, όντας συγχρόνως Παραγωγός στο ∆ια-
συνδεδεµένο Σύστηµα, Παραγωγός στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, Εισαγωγέας και Εξαγωγέας ηλε-
κτρικής ενέργειας, καθώς και Προµηθευτής Επιλεγόντων Πελατών. Ταυτόχρονα η ∆ΕΗ έχει απο-
κλειστικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις γιατί είναι Προµηθευτής των µη Επιλεγόντων Πελατών, ∆ια-
χειριστής ∆ικτύου τόσο στο διασυνδεδεµένο σύστηµα όσο και στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, και 
είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του Συστήµατος και του ∆ικτύου. Η ∆ΕΗ ΑΕ έχει επίσης και άλλες 
µη ηλεκτρικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη λιγνίτη και µέσω θυγατρικών εταιρειών δραστηριό-
τητα στις τηλεπικοινωνίες. 

Τιµές Πώλησης Ηλεκτρισµού: Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ εγκρίνει και ρυθ-
µίζει όλα τα θέµατα τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς µη επιλέγοντες πελάτες αλλά 
και των τιµολογίων πώλησης από τη ∆ΕΗ προς επιλέγοντες πελάτες εφόσον η ∆ΕΗ κατέχει ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 70% της αγοράς επιλεγόντων πελατών. Οι Κώδικες ορίζουν τη µεθοδολογία για 
τον προσδιορισµό των χρεώσεων του κόστους χρήσης για το Σύστηµα, το ∆ίκτυο και τις ∆ιασυνδέ-
σεις. 

Ο νόµος 2773/1999 προβλέπει την δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων δηµοσίου συµφέροντος στους 
κατόχους αδειών, καθώς και τη µεθοδολογία ανάλυσης του κόστους αυτού. ∆εν έχουν ακόµα προσ-
διοριστεί οι υποχρεώσεις αυτές µε τη µορφή Υπουργικής Απόφασης, όµως η ΡΑΕ θεωρεί ότι ως υπο-
χρεώσεις δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να αναγνωριστούν οι εξής :  

1. Το υπερβάλλον κόστος από την υποχρεωτική απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
σε σταθερή τιµή, η οποία παράγεται από ΑΠΕ και τη µικρή συµπαραγωγή και την ο-
ποία υφίσταται ο ∆ιαχειριστής και το µετακυλύει στους Προµηθευτές. Το θέµα αυτό 
έχει ήδη ρυθµιστεί µέσω ειδικού τέλους. 

2. Το υπερβάλλον κόστος που ενδεχοµένως υφίσταται η ∆ΕΗ ως διαχειρίστρια των µη 
διασυνδεδεµένων νησιών, καθώς αµείβει όλες τις µονάδες παραγωγής µε το συµφωνη-
µένο κόστος παραγωγής, αλλά εισπράττει µέσω των ενιαίων τιµολογίων της χώρας µι-
κρότερα ποσά σε σύγκριση µε το κόστος. 

3. Τη ζηµία που ενδεχοµένως υφίσταται η ∆ΕΗ όταν ειδικά τιµολόγια, όπως το αγροτικό 
και τα τιµολόγιο πολυτέκνων, δεν αντανακλούν το κόστος παραγωγής. 

4. Την απώλεια εσόδων που υφίστανται υδροηλεκτρικές µονάδες όταν τροφοδοτούν µε 
νερό αρδευτικές και υδρευτικές χρήσεις. 

Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ο νόµος προβλέπει χρεώσεις για τις κοινές υπηρεσίες, οι 
οποίες ταξινοµούνται ως εξής: 

1. Χρέωση για τη χρήση των δικτύων υψηλής τάσης, µέσης τάσης και χαµηλής τάσης 
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ανάλογα µε τη σύνδεση του καταναλωτή. Εισπράττεται από τον ∆ιαχειριστή και απο-
δίδεται στον κύριο του δικτύου. Η χρέωση του δικτύου υψηλής τάσης επιβαρύνει κατά 
ένα ποσοστό (30%) τους παραγωγούς µε βάση συντελεστές που διαφοροποιούνται κα-
τά γεωγραφική περιοχή. 

2. Χρέωση για τις απώλειες του δικτύου υψηλής τάσης που επιβαρύνουν παραγωγούς και 
εισαγωγείς. Η χρέωση αυτή γίνεται µε συντελεστές που διαφοροποιούνται κατά γεω-
γραφική περιοχή. 

3. Χρέωση για τις επικουρικές υπηρεσίες (ρύθµιση συχνότητας, βραχυχρόνια εφεδρεία 
κλπ.). Εισπράττεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και αποδίδεται στον παρα-
γωγό που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. 

4. Χρέωση για τις ΑΠΕ και ΣΗΘ. Εισπράττεται από τον ∆ιαχειριστή από τους προµηθευ-
τές και αποδίδεται στους παραγωγούς από ΑΠΕ και ΣΗΘ. 

5. Χρέωση για άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (δεν έχουν ακόµα προσδιορισθεί). Ει-
σπράττεται από τον ∆ιαχειριστή και αποδίδεται στον κάτοχο άδειας στον οποίο ανατέ-
θηκαν οι υπηρεσίες αυτές. 

6. Χρέωση για τα έξοδα λειτουργίας του ∆ΕΣΜΗΕ και της ΡΑΕ. 

Ε. Ρύθµιση και εποπτεία θεµάτων του Συστήµατος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ΡΑΕ στα πλαίσια των καθηκόντων της, έδωσε µεγάλη προτεραιότητα στη ρύθµιση και εποπτεία 
των θεµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα 
θέµατα αυτά, για τα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα λειτουργίας και ελέγχου στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: 

α) Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως ανώνυµη εται-
ρεία (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ). Τα ζητήµατα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην απελευθερωµένη 
αγορά, ώστε να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ από τις εταιρείες που συµ-
µετείχαν στην αγορά και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα σε προσωπικό, τεχνογνω-
σία και χρηµατοδότηση ώστε να επιτελεί αποτελεσµατικά το έργο του. Σχετικά µε το θέµα 
αυτό η ΡΑΕ γνωµοδότησε στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον προϋπολογισµό του ∆ΕΣΜΗΕ 
ΑΕ, γνωµοδότησε ή καθόρισε (ανάλογα µε το αντικείµενο) το ύψος των ειδικών τελών υπέρ 
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και έκανε παρεµβάσεις ώστε να µεταφερθεί επαρκές και ικανό προσωπικό 
της ∆ΕΗ ΑΕ στον ∆ΕΣΜΗ ΑΕ στα πλαίσια της µεταξύ τους σύµβασης. 

β) Παροχή πρόσβασης τρίτων (ηλεκτροπαραγωγών και χρηστών) στο Σύστηµα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Το θέµα αυτό αφορά αφενός τον καθορισµό του µοναδιαίου τιµήµατος για τη 
χρήση του Συστήµατος, το οποίο εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ για το 2002, αφετέρου την έγκριση 
των όρων των συµβάσεων και την εποπτεία εφαρµογής για την ηλεκτρική σύνδεση τρίτων 
µε το Σύστηµα. Στο πλαίσιο της εποπτείας, η ΡΑΕ προώθησε θέµατα τρίτων και ερεύνησε 
περιπτώσεις για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις για καθυστέρηση των έργων σύνδεσης. 

γ) Ενίσχυση και επέκταση του Συστήµατος υψηλής τάσης για τα οποία µεριµνά ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος, και εντάσσονται στο πρόγραµµα ΜΑΣΜ που εκδίδεται από τον Υ-
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πουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό δίδονται σε 
άλλο κεφάλαιο. 

δ) Εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις διασυνδέσεις και χρήση αυτών 
από τους συµµετέχοντες στην αγορά και τους επιλέγοντες πελάτες. Λεπτοµέρειες για το θέ-
µα αυτό δίδονται σε άλλο κεφάλαιο. 

ε) Λειτουργία της κατανοµής φορτίου (φόρτιση µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οικονοµική κα-
τανοµή φορτίου και καθορισµός της Οριακής Τιµής Συστήµατος), και διευθέτησης των α-
ποκλίσεων και συναλλαγών. Για τα θέµατα αυτά, για τα οποία αρµόδιος λειτουργός είναι ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος, η ΡΑΕ εξέδωσε οδηγίες σε επιµέρους ζητήµατα λεπτοµε-
ρειών εφαρµογής και επόπτευσε την εφαρµογή του. Η κατανοµή φορτίου λειτουργεί κανο-
νικά από τον Μάιο του 2001 και οι συναλλαγές διευθετούνται από τον Νοέµβριο του 2001. 

ΣΤ. ∆ιαχείριση ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μέση 
και Χαµηλή Τάση) 

Μεταξύ των άλλων ουσιαστικών παρεµβάσεων της ΡΑΕ, ήταν και η ολοκλήρωση και προώθηση 
προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας. Μέσω του συγκεκριµένου Κώδικα καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία και τη 
διαχείριση του δικτύου, που θα γίνεται από τη ∆ΕΗ, ως αποκλειστικής κυρίας και διαχειρίστριας, 
όπως προβλέπεται από το νόµο Ν. 2773/99. Στο κείµενο που επεξεργάσθηκε η ΡΑΕ έχουν ενταχθεί 
όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις για θέµατα, όπως ο Σχεδιασµός και η Λειτουργία του δικτύου, οι όροι 
σύνδεσης µε αυτό, προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής, ο προγραµµατισµός διακοπών και συντηρή-
σεων, η µεθοδολογία υπολογισµού των τιµών χρήσης του δικτύου, κ.λπ. Το τελικό σχέδιο δεν είχε 
ακόµα ολοκληρωθεί κατά το τέλος του 2002. 

Σηµαντικό µέρος στον Κώδικα καταλαµβάνουν θέµατα µε µεγάλη σηµασία για το ελληνικό ηλεκτρι-
κό σύστηµα, όπως ο προγραµµατισµός ανάπτυξης και λειτουργίας των νησιωτικών δικτύων και η 
λειτουργία του συστήµατος κατανοµής φορτίου στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Με τη θεσµοθέτηση 
του συγκεκριµένου Κώδικα ολοκληρώνεται ένα σηµαντικό µέρος του πλαισίου λειτουργίας των δι-
κτύων, απαραίτητου για την οµαλή υλοποίηση των στόχων της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας.  

Η ΡΑΕ έχει επανειληµµένα τονίσει ότι απαιτείται ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου να είναι ανεξάρτητος 
από τα συµφέροντα που σχετίζονται µε την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ∆ΕΗ δεν έχει προσαρ-
µοστεί επαρκώς στην απαίτηση αυτή, δεδοµένης και της σχετικής ασάφειας του υφιστάµενου θεσµι-
κού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όµως, µε την νέα Οδηγία για την ολοκλήρωση της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θέτει πρόσθετους αυστηρούς περιορισµούς για την ανεξαρ-
τησία του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, οι οποίοι αναµένεται να εφαρµοστούν στο ορατό µέλλον. 

Συνοπτικά, οι ενέργειες της ΡΑΕ στα θέµατα της ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ταξινοµούνται ως εξής: 

• Επιστολή της ΡΑΕ προς τη ∆ΕΗ σχετικά µε τις υποχρεώσεις της για την εφαρµογή του 
πλαισίου της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Μάρτιος 2001. 

• Έγκριση συστήµατος χρεώσεων για τη σύνδεση νέων καταναλωτών στο ∆ίκτυο, Φε-
βρουάριος 2001. 
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• Οδηγίες προς ∆ΕΗ για το ρόλο της ως ∆ιαχειριστής ∆ικτύου των µη διασυνδεδεµένων 
Νησιών, Αύγουστος 2001. 

• Χρεώσεις για το 2002 των πελατών που συνδέονται στο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης για τη 
χρήση του ∆ικτύου Μέσης Τάσης και για τη χρήση του Συστήµατος, Απρίλιος 2002. 

• Επισήµανση υποχρεώσεων της ∆ΕΗ ως ∆ιαχειριστής ∆ικτύου για τον προγραµµατι-
σµό της παραγωγής στα νησιά, Μάιος 2002. 

• Οδηγίες στη ∆ΕΗ για Κατάρτιση καταλόγου µε τις εκτιµώµενες ανάγκες για τα Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για νέες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Οκτώβριος 
2002. 

• Οδηγίες προς ∆ΕΗ για εγκατάσταση µετρητών στους επιλέγοντες πελάτες, Νοέµβριος 
2002. 

• Σχέδιο Κώδικα ∆ικτύου όπως ετοιµάζεται από τη ΡΑΕ για εισήγηση προς τον ΥΠΑΝ, 
∆εκέµβριος 2002. 

Ζ. Λογιστικός ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων ∆ΕΗ 
Ο διαχωρισµός των καθετοποιηµένων ενεργειακών επιχειρήσεων κατά κατηγορία δραστηριότητας 
είναι θεµελιώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνισµού και την είσοδο νέων επιχειρήσεων 
στην αγορά, δεδοµένου ότι στο καθεστώς της απελευθερωµένης αγοράς διατηρείται σε καθετοποιη-
µένη µορφή η πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση. Η αναγκαιότητα αυτή συνδυάζεται µε το γεγονός ότι 
ο τοµέας ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει, από τη φύση του, δραστηριότητες που έχουν µονοπω-
λιακό και ρυθµιζόµενο χαρακτήρα, όπως τα δίκτυα, αλλά συγχρόνως και δραστηριότητες οι οποίες 
εκτίθενται στον ανταγωνισµό και για τις οποίες αναµένεται είσοδος νέων παικτών. Έτσι είναι προφα-
νές ότι αν δεν υφίσταται διαχωρισµός δραστηριοτήτων στην καθετοποιηµένη επιχείρηση, αυτή θα 
έχει τη δυνατότητα να επιδοτεί σταυροειδώς τις ανταγωνιστικές της δραστηριότητες, µέσω των ρυθ-
µιζόµενων εσόδων των µονοπωλιακών της δραστηριοτήτων, αποτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την 
είσοδο ανταγωνιστών. Επιπλέον, η ρύθµιση των τιµών, ο έλεγχος του κόστους για τα µονοπωλιακά 
τµήµατα, αλλά και η εποπτεία σχετικά µε θέµατα δεσπόζουσας θέσης ή διακριτικής µεταχείρισης 
καταναλωτών, θα ήταν δυσχερή ή και αδύνατοι, χωρίς τον κατάλληλο διαχωρισµό κατά δραστηριό-
τητα. 

Η οδηγία 96/92 της ΕΕ απαιτεί τον λογιστικό διαχωρισµό, ως ελάχιστη υποχρέωση των κρατών µε-
λών σχετικά µε το διαχωρισµό των καθετοποιηµένων επιχειρήσεων. Η νεότερη οδηγία που τέθηκε σε 
ισχύ κατά το 2003 (αλλά δεν έχει ακόµα µεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο), απαιτεί νοµικό διαχωρι-
σµό των δραστηριοτήτων, δηλαδή απαιτεί κάθε δραστηριότητα να αντιστοιχεί σε χωριστό νοµικό 
πρόσωπο (εταιρεία). 

Ο νόµος 2773/1999 εφαρµόζει την ελάχιστη απαίτηση της Οδηγίας, δηλαδή επιβάλλει λογιστικό 
διαχωρισµό κατά δραστηριότητα στις καθετοποιηµένες επιχειρήσεις του κλάδου του ηλεκτρισµού. 
Στην παρούσα φάση η σχετική διάταξη (άρθρο 30 του νόµου) έχει ουσιαστική εφαρµογή µόνο στη 
∆ΕΗ ΑΕ. 

Σκοπός της ρύθµισης του νόµου και της Οδηγίας είναι να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυ-
ρούµενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, απαιτώντας από τις καθετοποιηµένες 
επιχειρήσεις να δηµοσιοποιούν ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσεως κατά δραστηριότητα, όπως 
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ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις. 

Στις 6 Μαρτίου 2001, δηλαδή λίγες ηµέρες µετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στις 19 Φεβρουαρίου 2001, η ΡΑΕ κάλεσε τη ∆ΕΗ ΑΕ να υποβάλει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης σειράς θεµάτων, µεταξύ των οποίων την αναλυτική περιγραφή των κανόνων και της 
µεθοδολογίας που εφαρµόζει η ∆ΕΗ AE για το λογιστικό διαχωρισµό, καθώς επίσης και την υλοποί-
ηση του διαχωρισµού των λογαριασµών της ∆ΕΗ ΑΕ. Μετά την πάροδο αρκετών µηνών χωρίς απο-
τέλεσµα, στις 4 Ιανουαρίου 2002 η ΡΑΕ παρέδωσε γραπτή οδηγία στη ∆ΕΗ ΑΕ που περιλάµβανε 
συγκεκριµένη µεθοδολογία για το λογιστικό διαχωρισµό µε υπόδειγµα πινάκων προκειµένου, εφόσον 
συµπληρωθούν από τη ∆ΕΗ AE, να προβεί αυτή στη δηµοσίευσή τους. Επειδή το θέµα παρέµενε σε 
εκκρεµότητα, στις 27 Μαρτίου 2002, η ΡΑΕ αποφάσισε την κλήση σε ακρόαση της ∆ΕΗ ΑΕ µε θε-
µατικό αντικείµενο το λογιστικό διαχωρισµό της ∆ΕΗ ΑΕ, για τη διακρίβωση παράβασης της νοµο-
θεσίας περί ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του άρθρου 23 του Π.∆. 139. Στην ακρόαση η ∆ΕΗ ΑΕ ε-
λέγχεται για παράβαση της νοµοθεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια και ιδίως των διατάξεων του άρ-
θρου 30 του Ν. 2773/99 και πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Στις 15 Απριλίου 
2002 η ∆ΕΗ ΑΕ υπέβαλε υπόµνηµα µε πίνακες λογιστικού διαχωρισµού. Η ΡΑΕ όµως έκρινε ότι τα 
στοιχεία και οι λογαριασµοί που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόµου, ούτε 
είχε εφαρµοσθεί η µεθοδολογία που είχε προτείνει η ΡΑΕ. Στις 7 Ιουνίου 2002, η ∆ΕΗ ΑΕ υπέβαλε 
εκ νέου υπόµνηµα και πίνακες λογιστικού διαχωρισµού. Μετά από πολύµηνη ανταλλαγή επιστολών 
µεταξύ ΡΑΕ και ∆ΕΗ, η οποία αφορούσε και σε θέµατα διευκρινήσεων επί των στοιχείων, η ΡΑΕ 
στις 4 Οκτωβρίου 2002 αποφάσισε ότι τα υποβληθέντα στοιχεία λογιστικού διαχωρισµού δεν ικανο-
ποιούν τις απαιτήσεις του νόµου και έδωσε νέα προθεσµία στη ∆ΕΗ ΑΕ. Στις 21 ∆εκεµβρίου 2002, η 
∆ΕΗ ΑΕ υπέβαλε νέο σχέδιο λογιστικού διαχωρισµού το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στη ΡΑΕ. 

Οι παραπάνω αποφάσεις της ΡΑΕ βασίσθηκαν σε ουσιαστική αξιολόγηση η οποία επιγραµµατικά 
αναφέρεται στα εξής ζητήµατα: α) Ελλείψεις του λογιστικού διαχωρισµού σε πίνακες και επιµέρους 
στοιχεία ώστε να µπορούν να αποτελέσουν ένα συνεκτικό σύνολο, β) Άρνηση διαχωρισµού της δρα-
στηριότητας των ορυχείων εξόρυξης λιγνίτη, η οποία ενσωµατώθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή, γ) Μη 
διαχωρισµός της δραστηριότητας της προµήθειας από τη διανοµή, καθώς και των µη διασυνδεδεµέ-
νων νησιών, δ) Ελλιπής τεκµηρίωση των κανόνων καταµερισµού, ιδίως ορισµένων στοιχείων κεφα-
λαιουχικού και χρηµατοοικονοµικού κόστους τα οποία το σχέδιο κατανέµει σε εικονική δραστηριό-
τητα διοίκησης-holding, ε) Μη εφαρµογή ολοκληρωµένου και πάγιου συστήµατος εσωτερικής τιµο-
λόγησης µεταξύ των δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένου του θέµατος σχετικά µε την υιοθέτηση 
συντελεστών απόδοσης των κεφαλαίων κατά δραστηριότητα. 

Η. Ρύθµιση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας 

1. Βασικές Αρχές 
Λόγω της τεχνικής και οικονοµικής φύσης του τοµέα του ηλεκτρισµού, η απελευθέρωση της αγοράς 
περιλαµβάνει επιµέρους τοµείς (της η παραγωγή και η προµήθεια) οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς 
ανταγωνισµού και της τοµείς (της το σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής) τα οποία παραµέ-
νουν υπό µονοπωλιακό καθεστώς. Είναι εύλογο ότι είναι ελεύθερη η διαµόρφωση των τιµών της 
τοµείς που τελούν υπό καθεστώς ανταγωνισµού, ενώ είναι διοικητικά οριζόµενες (ρυθµιζόµενες) οι 
τιµές της τοµείς που τελούν υπό καθεστώς µονοπωλίου. 
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Επειδή η απελευθέρωση της αγοράς γίνεται µε σταδιακό τρόπο, είναι δυνατόν κάποιος τοµέας ο ο-
ποίος τυπικά ευρίσκεται υπό καθεστώς ανταγωνισµού να ευρίσκεται εκ των πραγµάτων για κάποιο 
χρονικό διάστηµα σε καθεστώς εκ των πραγµάτων µονοπωλίου ή ολιγοπωλίου, πράγµα που προσδι-
ορίζεται εφόσον σαφώς διαπιστώνεται ότι στον τοµέα αυτόν κάποια επιχείρηση έχει ισχυρή δεσπό-
ζουσα θέση. Σε αυτήν την περίπτωση η ∆ιοίκηση, είναι δυνατόν να αποφασίζει την εφαρµογή διοικη-
τικά οριζόµενων (ρυθµιζόµενων) τιµών, προκειµένου να προστατεύονται τα συµφέροντα των τηςνα-
λωτών. 

Πίνακας 6: Κατηγοριοποίηση των τιµών στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύµ-
φωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ 

 Είδος Τιµής ή Τιµολόγησης Καθεστώς για τη διαµόρφωση 
του ύψους της τιµής 

ΠΕΠ 

Τιµολόγιο προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέ-
γοντα πελάτη 
Έκδοση: Προµηθευτής 
Πληρωµή: Καταναλωτής που συνδέεται στην υψηλή ή 
τη µέση τάση 
Σηµερινή κατάσταση: Ισχύουν τιµολόγια µόνο από τη 
∆ΕΗ η οποία τροφοδοτεί το σύνολο των επιλεγόντων 
πελατών γιατί κανένας επιλέγων πελάτης δεν έχει 
αλλάξει προµηθευτή 

Ανήκει γενικά στον ελεύθερο α-
νταγωνισµό και οι τιµές διαµορφώ-
νονται ελεύθερα. Της σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέ-
γοντες Πελάτες, εφόσον η ∆ΕΗ 
κατέχει ποσοστό άνω του 70% της 
αγοράς των επιλεγόντων πελατών 
τα τιµολόγια είναι ρυθµιζόµενα. 
Εγκρίνεται από τον ΥΠΑΝ µετά 
από γνώµη της ΡΑΕ. 

ΠΜΠ 

Τιµολόγιο προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε µη 
επιλέγοντα πελάτη 
Έκδοση: ∆ΕΗ 
Πληρωµή: Καταναλωτής που συνδέεται στη χαµηλή 
τάση 
Σηµερινή κατάσταση: Ισχύουν τιµολόγια της ∆ΕΗ 

Ανήκει στον µονοπωλιακό τοµέα. 
Η προµήθεια έχει ανατεθεί απο-
κλειστικά στη ∆ΕΗ. Εγκρίνεται 
από τον ΥΠΑΝ µετά από γνώµη 
της ΡΑΕ. Υπάγεται στο άρθρο 29 
του Ν. 2773/99. 

ΤΧΣ 

Τιµολόγιο για τη Χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Έκδοση: ∆ΕΣΜΗΕ αλλά τα έσοδα µεταβιβάζονται 
στη ∆ΕΗ που είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του 
Συστήµατος 
Πληρωµή: Προµηθευτές, παραγωγοί, και επιλέγοντες 
πελάτες εφόσον εισάγουν 
Σηµερινή κατάσταση: Έχει καθορισθεί το ύψος του 
για το 2002 αλλά δεν έγιναν πληρωµές εκτός ∆ΕΗ. 
Ενσωµατώνεται στα ισχύοντα τιµολόγια ∆ΕΗ. 

Ανήκει στον µονοπωλιακό τοµέα. 
Καθορίζεται σύµφωνα µε µεθοδο-
λογία που ορίζεται στον Κώδικα 
∆ιαχείρισης. Οι υπολογισµοί γίνο-
νται από τον ∆ΕΣΜΗΕ και εγκρί-
νονται από τη ΡΑΕ, η οποία καθο-
ρίζει και το επιτόκιο απόδοσης του 
απασχολούµενου κεφαλαίου στο 
Σύστηµα Μεταφοράς. 

ΤΧ∆ 

Τιµολόγιο για τη Χρήση του ∆ικτύου Μέσης Τάσης 
Έκδοση: ∆ΕΗ, έκδοση και είσπραξη, ως διαχειριστής 
και αποκλειστικός ιδιοκτήτης του Συστήµατος 
Πληρωµή: Προµηθευτές εφόσον τροφοδοτούν πελάτη 
που συνδέεται στη µέση τάση και παραγωγοί εφόσον 
συνδέονται στη µέση τάση 
Σηµερινή κατάσταση: Έχει καθορισθεί το ύψος του 
για το 2002 αλλά δεν έγιναν πληρωµές εκτός ∆ΕΗ. 
Ενσωµατώνεται στα ισχύοντα τιµολόγια ∆ΕΗ. 

Ανήκει στον µονοπωλιακό τοµέα. 
Εγκρίνεται από τον ΥΠΑΝ µετά 
από γνώµη της ΡΑΕ. Υπάγεται στο 
άρθρο 29 του Ν. 2773/99. 

Τ∆∆ Τιµολόγιο για τη Χρήση του ∆ικτύου Χαµηλής Τάσης 
∆εν έχει ορισθεί γιατί δεν παρέχεται πρόσβαση τρίτων 

Ανήκει στον µονοπωλιακό τοµέα. 
Εγκρίνεται από τον ΥΠΑΝ µετά 
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 Είδος Τιµής ή Τιµολόγησης Καθεστώς για τη διαµόρφωση 
του ύψους της τιµής 

στο δίκτυο χαµηλής τάσης στο οποίο πρόσβαση έχει 
αποκλειστικά η ∆ΕΗ. Ενσωµατώνεται στα ισχύοντα 
τιµολόγια ∆ΕΗ. 

από γνώµη της ΡΑΕ. Υπάγεται στο 
άρθρο 29 του Ν. 2773/99. 

ΤΕΠ 

Τιµές για τις Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχονται 
από το Σύστηµα. 
Έκδοση: ∆ΕΣΜΗΕ, είσπραξη από τους παραγωγούς 
που παρέχουν τις επικουρικές υπηρεσίες (σήµερα 
µόνο από τη ∆ΕΗ) 
Πληρωµή: Προµηθευτές και πελάτες εφόσον εισά-
γουν 
Σηµερινή κατάσταση: Έχει καθορισθεί για το 2002 
αλλά δεν έγιναν πληρωµές εκτός ∆ΕΗ.  

Ανήκει στον µονοπωλιακό τοµέα. 
Καθορίζεται σύµφωνα µε µεθοδο-
λογία που ορίζεται στον Κώδικα 
∆ιαχείρισης. Οι υπολογισµοί γίνο-
νται από τον ∆ΕΣΜΗΕ και εγκρί-
νονται από τη ΡΑΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε ελεύθερων είτε ρυθµιζόµενων τιµών, είναι σκόπιµο η ∆ιοίκηση να επιβάλλει 
κανόνες που αφορούν στη µορφή παρουσίασης, δόµησης και δηµοσιοποίησης των τιµολογίων, προ-
κειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η πληροφόρηση, πράγµα που δρα υπέρ του υγιούς αντα-
γωνισµού και των καταναλωτών. 

2. Σηµερινή κατάσταση 
Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει, στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας υφίστανται άµεσα 
ή έµµεσα διάφορες κατηγορίες τιµών ή τιµολογήσεων. Εφαρµόζοντας τις αρχές που αναφέρονται 
παραπάνω, κάθε κατηγορία εντάσσεται σε ένα τοµέα που βρίσκεται είτε σε καθεστώς ανταγωνισµού, 
οπότε οι τιµές είναι ελεύθερες εκτός αν συντρέχει κατάσταση δεσπόζουσας θέσης οπότε οι τιµές είναι 
ρυθµιζόµενες, είτε σε καθεστώς µονοπωλίου οπότε οι τιµές είναι ρυθµιζόµενες. 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, σήµερα όλα τα τιµολόγια υπάγονται στο ρυθµιζόµενο καθεστώς 
και γενικά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ έχει αποφα-
σιστική αρµοδιότητα µόνο ως προς την εφαρµογή της µεθοδολογίας που προβλέπεται στον Κώδικα 
∆ιαχείρισης για τον υπολογισµό της χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τις διάφορες επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Συστήµατος. 

3. Οδηγία της ΡΑΕ για τα Τιµολόγια 
Τον Ιούνιο του 20001, µετά από δηµόσια διαβούλευση, η ΡΑΕ εξέδωσε µία Οδηγία (µη δεσµευτικού 
χαρακτήρα, λόγω απουσίας κατάλληλου θεσµικού πλαισίου) σχετικά µε τη δοµή και τη µορφή των 
τιµολογίων που σκόπιµο είναι να ακολουθείται από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προκει-
µένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, οι µη διακρίσεις και γενικά η προστασία των καταναλωτών.  

Η Οδηγία θέτει συγκεκριµένους στόχους για την εποπτεία και τη ρύθµιση των τιµολογίων. Έτσι τα 
τιµολόγια πρέπει: 

α) Να αντανακλούν το κόστος κάθε τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας και µάλιστα κατά το δυνατόν 
να προσαρµόζονται στη δοµή και το επίπεδο του βραχυχρόνιου (που αντανακλά κυρίως το 
µεταβλητό κόστος) και του µακροχρόνιου οριακού κόστους (που αντανακλά το πλήρες έ-
ντοκο κόστος, περιλαµβανοµένου του κόστους κεφαλαίου) του υπόψη τοµέα. 

β) Να παρέχουν στους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκή κίνητρα ώστε οι φο-
ρείς αυτοί να βελτιστοποιούν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν και το επίπεδο του 
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κόστους παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται πιο ανταγω-
νιστικό, δηλαδή να συγκλίνει προς το αντίστοιχο κόστος της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής.  

γ) Να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι συνθήκες ζωής των κα-
ταναλωτών και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και βιο-
µηχανίες να συγκλίνουν προς τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ) Τα τιµολόγια να µη δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας αλ-
λά και µεταξύ κατηγοριών, εκτός των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας εφόσον αυτές οδη-
γούν σε διαφοροποιηµένο κόστος, και να αποφεύγονται άµεσα ή έµµεσα οι σταυροειδείς ε-
πιδοτήσεις µεταξύ καταναλωτών και µεταξύ των διαφορετικών τοµέων-δραστηριοτήτων 
της ηλεκτρικής ενέργειας. 

ε) Τα τιµολόγια να µη στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό (π.χ. να διαφοροποιούνται ανάλογα µε 
την ένταση του ανταγωνισµού σε κάθε επιµέρους τοµέα, να µην υπό-κοστολογούνται οι 
υπηρεσίες σε ένα τοµέα προκειµένου να διασφαλισθεί το µερίδιο αγοράς που κατέχει µια 
επιχείρηση) και ιδίως να µη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά στην είσοδο νέων παικτών 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην παραγωγή όσο και στην προµήθεια ηλεκτρι-
κής ενέργειας.  

στ) Να εµφανίζεται στα τιµολόγια µε τρόπο διαφανή και διακριτό η επίπτωση που τυχόν έχει 
στις τιµές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρµογή άλλων πολιτικών, όπως η 
τροφοδότηση των νησιών και των αποµονωµένων περιοχών, τα ειδικά ή οµοιόµορφα τιµο-
λόγια που θεσπίζονται για την εξυπηρέτηση κοινωνικών ή αναπτυξιακών στόχων, η προώ-
θηση των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της 
κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής κλπ.  

ζ) Η δοµή των τιµολογίων και τα συνιστώνται στοιχεία τους να παρέχουν τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόµενη υπη-
ρεσία, να εκτιµούν την αντικειµενικότητα του υπολογισµού της τιµής της κάθε υπηρεσίας 
και να µπορούν να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών τιµολογίων µε διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε τον πιο οικονοµικό τρόπο. 

η) Η εξέλιξη των τιµών να είναι προβλεπτή και να αποφεύγονται οι απότοµες διακυµάνσεις 
που δηµιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στους καταναλωτές. 

Η Οδηγία της ΡΑΕ ζητά από τους εκδότες των τιµολογίων (εν προκειµένω τη ∆ΕΗ) να δηµοσιοποιεί 
τις χρεώσεις χωρισµένες σε τµήµατα ανάλογα µε το σκοπό της κάθε χρέωσης. Τα χωριστά αυτά τµή-
µατα πρέπει τουλάχιστον να είναι: 

α) Χρέωση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί µόνο στο κόστος της 
παραγωγής και πώλησης της ενέργειας 

β) Χρέωση για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στον πελάτη, µε διαχωρισµό ανά περί-
πτωση της χρέωσης για την υψηλή, µέση ή χαµηλή τάση 

γ) Χρέωση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Συστήµατος και του ∆ικτύου (χρέωση για τη δια-
χείριση, τις επικουρικές υπηρεσίες, τις εφεδρείες κλπ.) 

δ) Χρέωση για τις υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος 
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ε) Τέλη, φόροι και άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων. 

Ο διαχωρισµός αυτός είναι απαραίτητος για τη διαφάνεια και τη πληροφόρηση µε σκοπό την προώ-
θηση του υγιούς ανταγωνισµού, την αποφυγή διακρίσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων και γενικό-
τερα την προστασία των καταναλωτών. 

Η τήρηση των αρχών που αναφέρθηκαν ιδίως σχετικά µε την αντανάκλαση στις τιµές του πραγµατι-
κού κόστους κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας είναι µεγάλης σηµασίας για την 
προστασία των καταναλωτών και την οικονοµική ανάπτυξη. Τυχόν µη εφαρµογή της αρχής αυτής, 
ιδίως σε περιπτώσεις υποτιµολόγησης συνοδευµένη από παράταση της διατήρησης της δεσπόζουσας 
θέσης µιας επιχείρησης, γιατί ή υποτιµολόγηση αποτρέπει την είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά, ενώ 
µοιάζει ελκυστική λόγω ύψους των τιµών για τους καταναλωτές, στην πραγµατικότητα δρα ενάντια 
στα συµφέροντα των καταναλωτών τουλάχιστον µεσοµακροχρόνια. Αργά ή γρήγορα, οι καταναλω-
τές θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά µεταξύ πραγµατικού κόστους και τιµών, ενώ λόγω της µη 
ανάπτυξης του ανταγωνισµού θα βρεθούν επιπλέον σε κίνδυνο καταχρηστικών αυξήσεων των τιµών 
λόγω ολιγοπωλιακών υπερκερδών. Ακόµα, µια τέτοια κατάσταση οδηγεί συνήθως σε υποβάθµιση 
της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας των συστηµάτων, αλλά και καθυ-
στέρηση της παροχής νέων υπηρεσιών και εισαγωγής νέων τεχνολογιών λόγω µειωµένων ακριβώς 
λόγω της απουσίας ανταγωνισµού. Τέλος, τιµές ενέργειας κάτω του κόστους οδηγεί σε σπατάλη ε-
νεργειακών πόρων και µη ορθολογική χρήση της ενέργειας, πράγµα που έχει αρνητικές µακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και το περιβάλλον. 

Η Οδηγία αυτή της ΡΑΕ δεν εφαρµόσθηκε από τη ∆ΕΗ (ούτε από άλλους προµηθευτές δεδοµένου 
ότι κανένας άλλος προµηθευτής δεν έχει µέχρι σήµερα δραστηριοποιηθεί). 

4. Εγκρίσεις αυξήσεων τιµών της ∆ΕΗ 
Κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιούλιο του 2000 έως το τέλος του 2002, η ∆ΕΗ υπέβαλε τρεις 
φορές αίτηµα αύξησης του ύψους των τιµολογήσεων για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους 
πελάτες. Τα αιτήµατα της ∆ΕΗ αφορούσαν στο σύνολο όλων των τιµολογίων και διατυπώθηκαν µε 
τη µορφή αίτησης για ποσοστιαία αύξηση του ύψους των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε 
οµοιόµορφη εφαρµογή σε όλες τις κατηγορίες τιµολογίων και καταναλωτών, εκτός των τιµολογίων 
για το Αλουµίνιο της Ελλάδος και τη Λάρκο. 

Το ιστορικό των αυξήσεων αυτών και των σχετικών γνωµοδοτήσεων της ΡΑΕ έχει συνοπτικά ως 
εξής. 

Η πρώτη αίτηση για αύξηση των τιµών υποβλήθηκε από τη ∆ΕΗ τον Σεπτέµβριο του 2000 και προέ-
βλεπε αύξηση του επιπέδου των τιµών κατά 3%. Η ΡΑΕ, µετά από ανάλυση των οικονοµικών κατα-
στάσεων της ∆ΕΗ, αναφέρει στη γνωµοδότησή της «Τα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ 
έχουν µείνει αµετάβλητα επί διετία παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της εντωµεταξύ 
γενικής αύξησης τιµών των αγαθών και υπηρεσιών (τιµάριθµος). Εν µέρει η αύξηση αυτή απορρο-
φήθηκε από τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ∆ΕΗ αλλά όµως εν µέρει χρηµατοδοτήθηκε έµ-
µεσα από τη µεγέθυνση του δανεισµού της ∆ΕΗ. Εποµένως η αιτούµενη αύξηση έχει επίσης ως σκο-
πό να καλύψει εν µέρει την υστέρηση αντανάκλασης του µακροχρονίου κόστους παραγωγής στα 
τιµολόγια.» Η διαπίστωση αυτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη ρυθµιστική πολιτική στον τοµέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί εντοπίζει µια κατάσταση στρέβλωσης της αγοράς λόγω υποτιµολό-
γησης των παρεχοµένων υπηρεσιών, πράγµα που δρα αποτρεπτικά προς τον ανταγωνισµό και έχει 
αρνητικές µακροχρόνιες συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονοµική ανάπτυξη. Η διαπίστω-
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ση αυτή επιπλέον δυσκολεύει σηµαντικά τη σταδιακή πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε κάποιες άλλες χώρες στις οποίες η απελευθέρωση ξεκίνησε 
µε την ύπαρξη υψηλών τιµών που αντανακλούσαν ολιγοπωλιακά υπερκέρδη, πράγµα που υποβοή-
θησε την είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά και τη γρήγορη µείωση των τιµών.  

Στην Ελλάδα η απελευθέρωση της αγοράς ξεκίνησε µε κατάσταση στρέβλωσης των τιµών σε σχέση 
µε το πραγµατικό κόστος, πράγµα που εκτός των αρνητικών συνεπειών για τον ανταγωνισµό, έχει 
ούτως ή άλλως αρνητικές επιπτώσεις για την οικονοµική ανάπτυξη, τους καταναλωτές και το περι-
βάλλον. Κατά την περίοδο πριν το Σεπτέµβριο του 2000, είχε προηγηθεί επιπλέον περίοδος αυξηµέ-
νων διεθνών τιµών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πράγµα που συνυπολογίσθηκε στην ανά-
λυση της ΡΑΕ. Η γνωµοδότηση της ΡΑΕ πρότεινε αποδοχή του αιτήµατος αύξησης των τιµών της 
∆ΕΗ κατά 3%, εισήγηση που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

Πριν περάσει ένα έτος από την αύξηση των τιµών, η ∆ΕΗ υπέβαλε τον Ιούνιο 2001 νέο αίτηµα για 
αύξηση των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,5% οµοιόµορφα και 5% για τα τιµολόγια 
οικιακής χρήσης ειδικά για κατανάλωση 4µήνου µεγαλύτερη από 800 KWh. Η ΡΑΕ πραγµατοποίησε 
αναλυτική µελέτη των οικονοµικών στοιχείων της ∆ΕΗ και διαπίστωσε αφενός ότι το κόστος παρα-
γωγής επιβαρύνθηκε περισσότερο από ότι αναµενόταν λόγω των υψηλών τιµών του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου, της υποτίµησης του Ευρώ έναντι του δολαρίου και της παρατεταµένης χαµηλής 
υδραυλικότητας, αφετέρου ότι το επίπεδο των τιµών παραµένει κατά µέσο όρο χαµηλότερο από το 
πραγµατικό πλήρες έντοκο κόστος για την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 
(συγκριτικά µε εταιρείες που βρίσκονται στο επίπεδο της βέλτιστης διεθνούς πρακτικής). Στη γνωµο-
δότησή της η ΡΑΕ πρότεινε να εγκριθεί µε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2001 οµοιόµορφη αύξηση κατά 2% 
των τιµών και στη συνέχεια µε ισχύ από 1ης Σεπτεµβρίου 2001 πρόσθετη οµοιόµορφη αύξηση κατά 
4% των τιµών της ∆ΕΗ, έτσι ώστε να καλυφθεί και το επιπλέον κόστος που δηµιουργεί ο αναµενό-
µενος πληθωρισµός αλλά και για να υπάρξει προσαρµογή στο κοστολογικά σωστό επίπεδο των τι-
µών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, όµως, δεν ενέκρινε την εισήγηση της ΡΑΕ και 
αποφάσισε την εφαρµογή των αυξήσεων που πρότεινε η ∆ΕΗ. 

Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο 2002, η ∆ΕΗ υπέβαλε αίτηµα οµοιόµορφης αύξησης των τιµολογί-
ων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4%. Από την ανάλυση που πραγµατοποίησε η ΡΑΕ, µε βάση 
τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία υπέβαλε η ∆ΕΗ, προκύπτουν τα εξής: α) κατά το έτος 2001-2002 το 
κόστος της ∆ΕΗ επιβαρύνθηκε από τον πληθωρισµό, κυρίως στο τµήµα των δαπανών προσωπικού, 
β) τα έσοδα της ∆ΕΗ αυξήθηκαν χωρίς ανάλογη αύξηση του κόστους λόγω σηµαντικής αύξησης των 
πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 4.2%, πέραν δηλαδή των προβλέψεων, γ) οι εισαγωγές αυξή-
θηκαν ενώ η υδραυλικότητα παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα, δ) πραγµατοποιήθηκε σηµαντική επανε-
κτίµηση της αξίας των παγίων της ∆ΕΗ, µε βάση σχετικό νόµο, πράγµα που µε τα ισχύοντα επίπεδα 
τιµών ηλεκτρικής ενέργειας και κερδοφορίας έχει σαν συνέπεια τη χειροτέρευση των βασικών οικο-
νοµικών δεικτών της επιχείρησης, ιδίως σχετικά µε την απόδοση του απασχολούµενου κεφαλαίου. Η 
αύξηση της αξίας των παγίων της ∆ΕΗ, περίπου κατά 50%, πράγµα που οδηγεί σε αύξηση των απο-
σβέσεων κατά 45% και χωρίς αύξηση τιµών, σε δραστική µείωση των κερδών, αποτελεί απόφαση 
της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης χωρίς η ΡΑΕ να έχει αρµοδιότητα επί του θέµατος αυτού. 
Λαµβανοµένης υπόψη κυρίως της επανεκτίµησης της αξίας των παγίων και δεδοµένου ότι οι αναλύ-
σεις της ΡΑΕ δείχνουν γενικά υστέρηση του επιπέδου των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε 
το πλήρες κόστος, περιλαµβανοµένης εύλογης απόδοσης του κεφαλαίου, η ΡΑΕ εισηγήθηκε την α-
ποδοχή του αιτήµατος της ∆ΕΗ. Τελικά ο Υπουργός Ανάπτυξης ενέκρινε αύξηση των τιµών κατά 
3,85%. 
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Συνολικά, από τον Σεπτέµβριο του 2000 οπότε άρχισε η εφαρµογή του νέου νόµου µέχρι και τον 
Ιούλιο του 2002, οι τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν οµοιόµορφα κατά 11%, ήτοι 
κατά 5,87% σε ισοδύναµη ετήσια βάση.  

Η αύξηση αυτή είναι σαφώς µεγαλύτερη από τον πληθωρισµό και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν 
ληφθεί υπόψη ότι ο πληθωρισµός επηρεάζει µέρος µόνο του κόστους των επιχειρήσεων του ηλεκτρι-
κού τοµέα, ενώ το υπόλοιπο µέρος εξαρτώµενο από το κόστος κεφαλαίου και το κόστος των καυσί-
µων τα οποία παρέµεινε γενικά σταθερό κατά το υπόψη χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, η εφαρµογή 
του νέου νόµου 2773/1999 επέτρεψε κατά το 2001 και το 2002 να καλυφθεί από το Κράτος και όχι 
από τη ∆ΕΗ, όπως µέχρι τότε, το ετήσιο έλλειµµα του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ, 
το οποίο ανέρχεται περίπου σε 100 δις ∆ρχ. (300 εκατ. €) ή περίπου 8.5% των ετησίων εσόδων της 
∆ΕΗ.  

Οι αυξήσεις των τιµών σε συνδυασµό µε την αποφυγή της δαπάνης για το έλλειµµα του ΟΑΠ-∆ΕΗ 
εξηγούν τη σηµαντική κερδοφορία της ∆ΕΗ κατά τα έτη 2001 και 2002 πράγµα που επανέφερε την 
επιχείρηση σε επίπεδο εύλογης απόδοσης των απασχολούµενων κεφαλαίων. Όµως η επανεκτίµηση 
της αξίας των παγίων, παρά την κερδοφορία, οδηγεί πάλι σε χαµηλά επίπεδα την απόδοση των απα-
σχολούµενων κεφαλαίων πράγµα που θέτει εκ νέου ζήτηµα αύξησης των τιµών πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργεια από τη ∆ΕΗ χωρίς ωστόσο αυτή τη φορά να έχει επέλθει κάποια σαφής αύξηση του κό-
στους παραγωγής. 

5. Η δοµή των τιµολογίων της ∆ΕΗ 
Η ΡΑΕ µε σειρά επιστολών προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ∆ΕΗ επισήµανε τη µη ορθολογική 
δοµή των τιµολογίων της ∆ΕΗ, ανεξάρτητα από το µεσοσταθµικό τους επίπεδο. Η ΡΑΕ επισήµανε 
τα εξής: 

«Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, εδάφιο α παρ. 1 άρθρο 5 του νόµου 2773/1999, επιση-
µαίνει ότι τα τιµολόγια της ∆ΕΗ πρέπει να αναδιοργανωθούν ως προς τις επιµέρους παραµέτρους 
τους και ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις και σταυροειδείς 
επιδοτήσεις µεταξύ καταναλωτών (πράγµα που αποτελεί και στοιχείο αθέµιτου ανταγωνισµού), να 
δίνονται τα σωστά µηνύµατα προς τους καταναλωτές σχετικά µε την ορθολογική χρήση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας και να αντανακλάται σωστά το σκέλος ισχύος και το σκέλος ενέργειας για κάθε είδος 
κατανάλωσης.  

Η ΡΑΕ έχει καλέσει τη ∆ΕΗ Α.Ε. ήδη από το Σεπτέµβριο 2000 αλλά και τον Ιούλιο 2001 να προχω-
ρήσει σε µελέτες και προτάσεις για την αναδιοργάνωση των τιµολογίων µε βάση τις παραπάνω αρ-
χές. Επίσης η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση κατά το 2001 κείµενο περί των Αρχών Τιµολογι-
ακής Πολιτικής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την οποία προέκυψε ευρύτατη συναίνεση υπέρ της χωρι-
στής αναγραφής στα τιµολόγια των χρεώσεων για το Σύστηµα της Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και 
Χαµηλής Τάσης, καθώς και άλλων στοιχείων επιβάρυνσης των καταναλωτών, όπως οι επιβαρύνσεις 
για παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος.  

Παρά τις επισηµάνσεις και προτροπές της ΡΑΕ η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν προχώρησε σε καµία µελέτη ή πρό-
ταση αναδιάρθρωσης των τιµολογίων και δεν αναγράφει χωριστά στα τιµολόγια τις χρεώσεις για τα 
δίκτυα και τις άλλες επιβαρύνσεις.  

Η ΡΑΕ εποµένως επισηµαίνει ότι για τρίτη συνεχόµενη φορά η ∆ΕΗ Α.Ε. ζητά οµοιόµορφη αύξηση 
των τιµολογίων, χωρίς πρόταση αναδιάρθρωσης των τιµολογίων, διατηρώντας έτσι τις ανισότητες 
και αδιαφορώντας για τα παραπάνω αναφερόµενα ζητήµατα.  
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Η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν εφαρµόζεται σωστά το άρθρο 29 του νόµου 2773/1999 το οποίο επιβάλλει 
υποχρέωση ειδικής έγκρισης (παρ. 2 του άρθρου 29) και µόνο αναφορικά µε υποχρεώσεις κοινής 
ωφελείας για τυχόν διαφοροποίηση των τιµολογίων κατά οµάδες καταναλωτών και το οποίο επιβάλ-
λει στη ∆ΕΗ Α.Ε. τη µη σταυροειδή επιδότηση µεταξύ επιλεγόντων και µη επιλεγόντων καταναλω-
τών.» 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

Πρόσβαση Τρίτων στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας 
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Πρόσβαση Τρίτων στο 
Σύστηµα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας 
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει επισκόπηση της δραστηριότητας της 
ΡΑΕ σχετικά µε την εποπτεία της εφαρµογής από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος της ισότιµης ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρί-
των στο Σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο 
του νόµου 2773/1999 και των Κωδίκων ∆ιαχείρισης. Θέµατα 
εποπτείας σχετικά µε τις διασυνδέσεις παρουσιάζονται σε επόµε-
νο κεφάλαιο. 

 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των εποπτικών αρµοδιοτήτων που έχει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, παρακολούθησε συστηµατικά τον τρόπο µε 
τον οποίο ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει πρόσβαση στο Σύστηµα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τρίτους, υποψήφιους παραγωγούς, προµηθευτές και επιλέγοντες 
πελάτες. 

Η πρόσβαση αυτή ρυθµίζεται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, οι λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής του οποίου αποφασίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µετά από έγκριση της ΡΑΕ. 

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 
δυνατότητα της απρόσκοπτης, ισότιµης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης τρίτων στο σύστηµα µετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό την έγκαιρη και οικονοµική σύνδεση νέων εγκαταστάσεων 
(π.χ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) ή τη χρήση του Συστήµατος µε βάση εύλογο ρυθµιζόµενο 
τίµηµα. 

Κεφάλαιο 

5 

Η 
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Α. Σύµβαση Χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας 

Αµέσως µετά από την έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, η ΡΑΕ συνεργάσθηκε µε 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ) για την τυποποίηση των συµβάσεων που πρέπει να 
συναφθούν µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των χρηστών του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Η τυποποίηση αυτή διασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις.  

Η ΡΑΕ συνέβαλε στη συγγραφή της τυποποιηµένης σύµβασης χρήσης του Συστήµατος από ανεξάρ-
τητους χρήστες, δηλαδή εκτός ∆ΕΗ, την οποία τελικά εισηγήθηκε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
και ενέκρινε η ΡΑΕ. 

Η Σύµβαση Χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προορίζεται για τη σύναψη 
συµφωνίας µεταξύ της εταιρείας “∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας Α.Ε.” και των εταιρειών που επιθυµούν να κάνουν χρήση του συστήµατος, για τη µεταφορά 
της παραγόµενη ή της εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στα 18 άρθρα του κειµένου καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του χρήστη, καθώς επί-
σης και οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή της Συστήµατος. Ρυθµίζονται θέµατα καταβολής των χρεώ-
σεων, περιπτώσεις ανωτέρας βίας και βλαβών, δικαιώµατα και ρήτρες σε ενδεχόµενη παραβίαση των 
όρων της σύµβασης, καθώς και οι τρόποι για την επίλυση ενδεχόµενων διαφορών. Καθορίζεται ότι ο 
χρήστης απαγορεύεται να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συγκεκριµένη σύµβαση. Στο κείµενο της σύµβασης που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, υπάρχει επίσης και 
υπόδειγµα της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει να επισυνάψουν οι χρήστες, ως προϋ-
πόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.  

Β. Έγκριση κόστους και χρεώσεων χρήσης συστήµα-
τος 

1. Σηµασία 
Η πρόσβαση τρίτων στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται βάσει ρυθµιζόµε-
νου και δηµοσιευµένου τιµολογίου µε το οποίο προσδιορίζονται οι χρεώσεις του χρήστη και οι ει-
σπράξεις κυρίως του ιδιοκτήτου του συστήµατος µεταφοράς, δηλαδή της ∆ΕΗ.  

Ο προσδιορισµός του τιµολογίου χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς αποτελεί κοµ-
βικό στοιχείο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έχει αποτελέσει διεθνώς α-
ντικείµενο πολλών επιστηµονικών µελετών και συζητήσεων στο πλαίσιο της ρυθµιστικής πολιτικής. 
Το ζητούµενο είναι κατ’ αρχήν το τιµολόγιο να είναι διαφανές, εύλογο και ισότιµο για όλους τους 
χρήστες µε σκοπό να διευκολύνει την είσοδο νέων χρηστών και να προσδίδει µακροχρόνιο σήµα 
σταθερότητας των χρεώσεων χρήσης του συστήµατος σε επίπεδα ανταγωνιστικά. Συγχρόνως όµως, 
οι εισπράξεις από το τιµολόγιο αυτό πρέπει να είναι επαρκείς συγκριτικά µε το συνολικό µακροχρό-
νιο κόστος της υποδοµής, περιλαµβανοµένης εύλογης απόδοσης των απασχολούµενων κεφαλαίων 
του ιδιοκτήτη του συστήµατος.  

Η αντανάκλαση του συνολικού κόστους είναι απαραίτητη ώστε η επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτης 
του συστήµατος να είναι οικονοµικά βιώσιµη ώστε η υποδοµή να συντηρείται, να λειτουργεί αξιόπι-
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στα και να αντικαθίστανται τα µέρη που φθάνουν στο τέλος της τεχνικής τους ζωής. Επίσης, η επάρ-
κεια των εισπράξεων από το τιµολόγιο και ιδίως η ρυθµιζόµενη απόδοση των απασχολουµένων κε-
φαλαίων προσδίδει κίνητρο προσέλκυσης νέων επενδύσεων στον τοµέα της µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, που απαιτούνται για την ενίσχυση ή την επέκταση του συστήµατος,. Επειδή όµως η δρα-
στηριότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τελεί από το νόµο σε µονοπωλιακό καθεστώς, είναι 
αναγκαίο η µεθοδολογία προσδιορισµού και έγκρισης του τιµολογίου να διασφαλίζει κατά το δυνα-
τόν τη διαχειριστική και λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης που είναι ιδιοκτήτης του 
συστήµατος. Για παράδειγµα, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να προβλέπει τη µη αυτόµατη έγκριση 
αυξήσεων στις χρεώσεις σε περίπτωση αύξησης των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης πέραν 
ενός ορίου, αλλά και τη µη ανάλογη µείωση των χρεώσεων σε περίπτωση βελτίωσης της παραγωγι-
κότητας της επιχείρησης πέραν τεθέντος στόχου, ώστε να δίδεται αντίστοιχα αντικίνητρο και κίνητρο 
για τη διαχειριστική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

2. ∆ιεθνής Πρακτική 
∆ιεθνώς, οι µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τη ρύθµιση των χρεώσεων του συστήµατος µε-
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ταξινοµούνται κυρίως ως εξής:  

α) “cost-plus”: προσδιορισµός επιτρεπόµενων εισπράξεων µε βάση το κόστος του συστήµατος 
το οποίο υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες λειτουργίες που εγκρίνονται, το κόστος των νέ-
ων επενδύσεων, εφόσον εγκρίνονται, και το ετήσιο κόστος των απασχολουµένων κεφαλαί-
ων το οποίο υπολογίζεται βάσει της έγκρισης µέγιστου επιτρεπόµενου ποσοστού απόδοσης 
του κεφαλαίου,  

β) “net revenue or profit cap”: καθορισµός ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου καθαρών εσόδων ή 
κερδών από τη δραστηριότητα της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προσδιορίζε-
ται µε βάση κοστολογικές µελέτες ή εφόσον κρίνεται ότι είναι αβέβαιης αξιοπιστίας, µε βά-
ση σύγκριση µε τη διεθνή πρακτική,  

γ) “price cap”: καθορισµός ανώτατης επιτρεπόµενης µοναδιαίας τιµής χρέωσης της δραστη-
ριότητας της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επίσης προσδιορίζεται µε βάση κο-
στολογικές µελέτες ή εφόσον κρίνεται ότι είναι αβέβαιης αξιοπιστίας, µε βάση σύγκριση µε 
τη διεθνή πρακτική.  

Κάθε µεθοδολογία συνοδεύεται από τύπους ετήσιας αναπροσαρµογής των χρεώσεων ώστε να καλύ-
πτεται περίπτωση έκτακτης µεταβολής κοστολογικών στοιχείων (π.χ. πληθωρισµός), καθώς και να 
εφαρµόζεται πολιτική αντικινήτρων και κινήτρων µε σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότη-
τας και της διαχειριστικής αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη τέτοια µεθοδολογία είναι η “CPI-X” η οποία χρησιµοποιεί τύπο ετή-
σιας αναπροσαρµογής µε βάση τον πληθωρισµό (CPI) από τον οποίο αφαιρεί ποσοστιαίο κίνητρο 
παραγωγικότητας (X). 

3. Η Ρυθµίσεις για το Σύστηµα της Χώρας 
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το νόµο, η δραστηριότητα της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω 
του συστήµατος υψηλής τάσης της χώρας, επιτελείται υπό τον πλήρη έλεγχο, τις εντολές και οδηγίες 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, αλλά διενεργείται µε τη χρήση της υποδοµής για την οποία απο-
κλειστική κυριότητα έχει εκ του νόµου η ∆ΕΗ Α.Ε. Μάλιστα κάθε ενίσχυση ή επέκταση της υποδο-
µής αυτής περιέρχεται αυτόµατα στην κυριότητα της ∆ΕΗ Α.Ε. ανεξάρτητα από το ποιος τη χρηµα-



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 88 -

τοδότησε ή κατασκεύασε. Οµοίως η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει την ευθύνη της συντήρησης της υποδοµής αυτής 
και της διατήρησής της σε αξιόπιστη λειτουργία, υποκείµενη στις εντολές και ελέγχους του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. Για τη δραστηριότητα της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η ∆ΕΗ Α.Ε. οφεί-
λει να τηρεί λογαριασµούς χωριστούς από άλλες δραστηριότητές της. 

Η µεθοδολογία ρύθµισης των τιµολογίων των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίστηκε στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος που εκδόθηκε µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η πράξη αυτή αποτελεί την κύρια 
ρυθµιστική απόφαση για τις χρεώσεις χρήσης του συστήµατος. 

Η µεθοδολογία του Κώδικα ∆ιαχείρισης εντάσσεται στην κατηγορία των µεθοδολογιών “cost-plus” 
που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό 
των χρεώσεων γίνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης, ως εξής: η ∆ΕΗ Α.Ε. υποβάλλει ετησί-
ως τα κοστολογικά στοιχεία στον ∆ΕΣΜΗΕ και τη ΡΑΕ, ο ∆ΕΣΜΗΕ πραγµατοποιεί τους υπολογι-
σµούς σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κώδικα ∆ιαχείρισης, οι υπολογισµοί αυτοί εγκρίνονται από 
τη ΡΑΕ η οποία και καθορίζει το επιτρεπόµενο ποσοστό (επιτόκιο) απόδοσης των κεφαλαίων της 
∆ΕΗ Α.Ε. που απασχολούνται στη δραστηριότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κοστολογικά 
στοιχεία της ∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε τη δραστηριότητα µεταφοράς πρέπει να βασίζονται στο λογιστικό 
διαχωρισµό της ∆ΕΗ Α.Ε. ο οποίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας περί λογιστικού διαχωρισµού που 
διενεργείται ανεξάρτητα, εγκρίνονται κατά το νόµο από τη ΡΑΕ. Η διαδικασία αυτή, η οποία πρέπει 
να επαναλαµβάνεται σε ετήσια βάση, καταλήγει στον προσδιορισµό του µέγιστου ετήσιου επιτρεπό-
µενου εσόδου της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη δραστηριότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η ΡΑΕ έχει εποµένως αρµοδιότητες έγκρισης της εφαρµογής της µεθοδολογίας υπολογισµών που 
εκτελεί ο ∆ΕΣΜΗΕ µε βάση τη µεθοδολογία του Κώδικα ∆ιαχείρισης, έγκρισης του λογιστικού δια-
χωρισµού της ∆ΕΗ Α.Ε. από τον οποίο προκύπτουν τα κοστολογικά στοιχεία και καθορισµού του 
κρίσιµου για το ύψος των χρεώσεων επιτοκίου απόδοσης των απασχολουµένων κεφαλαίων της ∆ΕΗ 
Α.Ε. 

Είναι προφανές ότι εφόσον σε ετήσια βάση τα κοστολογικά στοιχεία µεταβληθούν, όπως για παρά-
δειγµα λόγω πληθωρισµού, ή λόγω επανεκτίµησης της αξίας των παγίων στοιχείων της ∆ΕΗ Α.Ε. 
στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, ή λόγω µεταβολής των επιτοκίων δανεισµού, κλπ., τα στοιχεία 
που θα υποβάλει η ∆ΕΗ Α.Ε. θα µεταβληθούν επίσης, οπότε εφόσον εγκριθούν από τη ΡΑΕ ως απο-
δεκτά σύµφωνα µε τα κριτήρια του λογιστικού διαχωρισµού, όπως αναφέρονται στο νόµο, θα ενσω-
µατωθούν στον υπολογισµό του µέγιστου ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη µετα-
φορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο συµβαίνει και για τις επενδυτικές δαπάνες για την ενίσχυση ή 
επέκταση του συστήµατος µεταφοράς, εφόσον οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν σε έργα που είναι ε-
γκεκριµένα στο πλαίσιο της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (δηλαδή στον προ-
γραµµατισµό ανάπτυξης που εκδίδεται ως Υπουργική Απόφαση µετά από γνώµη της ΡΑΕ και εισή-
γηση του ∆ΕΣΜΗΕ) και εφόσον τα έργα αυτά ανατέθηκαν (σύµφωνα µε τα άρθρα 165 και 166 του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης) στη ∆ΕΗ Α.Ε. για κατασκευή. Για τον υπολογισµό της αξίας των παγίων στοι-
χείων της ∆ΕΗ Α.Ε. στον τοµέα της µεταφοράς, αφαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις ή πληρωµές από 
τρίτους. 

Μετά από τον προσδιορισµό του µέγιστου ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη δρα-
στηριότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, το συνολικό 
αυτό ποσό επιµερίζεται στους χρήστες του Συστήµατος µε βάση τη µεθοδολογία που έχει καθορισθεί 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης. 
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Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, πρώτα γίνεται επιµερισµός του ποσού αυτού στους χρήστες που 
είναι παραγωγοί ηλεκτρικοί ενέργειας και στους χρήστες που απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το 
σύστηµα δηλαδή τους προµηθευτές, άρα κατ’ επέκταση στους καταναλωτές. Για τον επιµερισµό 
αυτό χρησιµοποιούνται οι συντελεστές επιµερισµού G –“generation” και L –“load”, οι οποίοι έχουν 
καθορισθεί στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ίσοι µε 30% και 70% αντίστοιχα. Εποµένως οι καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από το είδος της τάσης µε το οποίο συνδέονται, επιβαρύνονται για την άµεση ή έµµεση 
χρήση του συστήµατος υψηλής τάσης έτσι ώστε να καταβάλλουν το 70% του µέγιστου ετήσιου επι-
τρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη δραστηριότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται από τους παραγωγούς που πραγµατοποιούν έγχυση ηλεκτρικής ε-
νέργειας στο Σύστηµα. Ο επιµερισµός κατά µονάδα εξαρτάται από τη γεωγραφική ζώνη στην οποία 
είναι εγκατεστηµένη η µονάδα παραγωγής. Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης, η ελληνική επι-
κράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες οι οποίες προσδιορίσθηκαν µε βάση την ηλεκτρική φόρτιση του 
δικτύου υψηλής τάσης, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµική ανισορροπία του ελληνικού ηλεκτρικού συ-
στήµατος που προκύπτει από το γεγονός ότι η παραγωγή είναι εγκατεστηµένη κυρίως στο βορρά ενώ 
το φορτίο κατανάλωσης διαµορφώνεται κυρίως στο νότο. Έτσι για τη ζώνη Αττικής – Βοιωτίας – 
Εύβοιας ο συντελεστής επιµερισµού στις µονάδες της ζώνης αυτής τέθηκε στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 
ίσος µε µηδέν (0). Αντίθετα τέθηκε υψηλός συντελεστής επιµερισµού για τη βόρεια ζώνη και ενδιά-
µεσου ύψους συντελεστής για τη δυτική και νότια ζώνη. 

Για τον περαιτέρω επιµερισµό της επιβάρυνσης των καταναλωτών ανάλογα µε το είδος της τάσης 
στην οποία συνδέονται χρησιµοποιούνται συντελεστές επιµερισµού οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη το 
µέσο εκτιµώµενο συντελεστή φορτίου. 

Έτσι, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία αυτή, υπολογίζονται για κάθε έτος χρεώσεις για τη χρήση του 
Συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν τη µορφή €/MWh ή €/MW κατά µο-
νάδα παραγωγής και κατά κατηγορία καταναλωτή ανάλογα µε την τάση (υψηλή, µέση, χαµηλή) στην 
οποία συνδέονται. Σύµφωνα µε την πρακτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγω-
γές ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνονται κατά τον παράγοντα της παραγωγής G –“generation” 
και οι εξαγωγές δεν επιβαρύνονται κατά τον παράγοντα του φορτίου L –“load”. Οι διαµετακοµίσεις 
δεν επιβαρύνονται ως προς τη χρήση του συστήµατος αλλά µόνο για τις απώλειες ή άλλα κόστη που 
ενδεχοµένως δηµιουργούν. 

4. Εγκρίσεις των τιµολογίων µεταφοράς από τη ΡΑΕ 
Λόγω σηµαντικών καθυστερήσεων στην εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης σχετικά 
µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τον υπολογισµό των χρεώσεων για τη χρήση του 
Συστήµατος, καθυστέρηση που οφειλόταν στην έλλειψη λογιστικού διαχωρισµού της ∆ΕΗ Α.Ε., η 
ΡΑΕ προχώρησε στις αρχές του 2002 σε υπολογισµό των χρεώσεων χωρίς να υποβληθεί εισήγηση 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (λόγω έλλειψης των στοιχείων της ∆ΕΗ Α.Ε.). 

Για τους υπολογισµούς η ΡΑΕ χρησιµοποίησε τα στοιχεία του γενικού ενιαίου ισολογισµού της ∆ΕΗ 
Α.Ε., των δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων χρήσεως και µελέτες διαµόρφωσης του κόστους µεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας που είχε εκπονήσει η ∆ΕΗ Α.Ε. για παρελθόντα έτη. Επίσης η ΡΑΕ χρησι-
µοποίησε συγκριτική ποσοτική µελέτη για το ίδιο θέµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ρυθµιστών 
Ενέργειας του οποίου είναι µέλος.  

Με βάση τα στοιχεί αυτά, στα µέσα Φεβρουαρίου του 2002, η ΡΑΕ ενέκρινε σε προσωρινή βάση, το 
µέγιστο ετήσιο επιτρεπόµενο έσοδο της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη δραστηριότητα της µεταφοράς ηλεκτρικής 
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ενέργειας και επιµέρισε το κόστος αυτό στους παραγωγούς και καταναλωτές, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης. Ο προσωρινός χαρακτήρας των χρεώσεων που υπολογίσθηκαν δι-
καιολογείται από την ανυπαρξία εγκεκριµένου λογιστικού διαχωρισµού της ∆ΕΗ. 

Πίνακας 7: Μέσο Κόστος της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το 2002 

Κατηγορία Κόστος σε €/MWh 
Κόστος λειτουργίας του συστήµατος µεταφοράς 
Εκ των οποίων κόστος µισθοδοσίας 

1,48 (33,5%) 
1,28 (29,0%) 

Κόστος που οφείλεται στις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (τόκοι 
δανείων) και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων:  2,05 (46,5%) 

Κόστος που οφείλεται στις αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού 0,88 (20,0%) 

Συνολικό µέσο κόστος ανά µονάδα µεταφερόµενης ενέργειας 4,41€/MWh 
(1,5 ∆ρχ./kWh) 

 

Πίνακας 8: Χρεώσεις παραγωγών και καταναλωτών για τη χρήση του συστήµατος µετα-
φοράς το 2002 

Χρέωση Χρήσης του Συστήµατος για Μονάδες Παραγωγής 

Γεωγραφικές Ζώνες Εκ. ∆ρχ/MW χιλ. €/MW 

Βόρεια ζώνη 3,481 10,217 

Αττική, Βοιωτία, Εύβοια 0,000 0,000 

Νότια και ∆υτική ζώνη 1,840 5,401 

Χρέωση Χρήσης του Συστήµατος για Πελάτες 

 Εκ. ∆ρχ/MW χιλ. €/MW 

 Μέσος όρος, όλες οι τάσεις 5,888 17,278 

Χρέωση Εισαγωγών σύµφωνα µε Άρθρο 89 εφόσον δεν υφίσταται ατέλεια 

 ∆ρχ. ανά kWh € ανά MWh 

Βόρειες ∆ιασυνδέσεις 0,580 1,703 

Ιταλία-Ελλάδα 0,307 0,900 

Εγκρίνεται η µη επιβολή χρέωσης εισαγωγών στο πλαίσιο ισχύος της αρχής της αµοιβαιότητας 

 

Έτσι δηµοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τιµολόγια χρεώσεων για τη χρήση του Συστή-
µατος Μεταφοράς, ώστε να αρχίσει η εφαρµογή του καθεστώτος ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων 
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στην υποδοµή της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύµφωνα µε την απόφαση της ΡΑΕ, και µε βάση τα προσωρινά στοιχεία, µέγιστο ετήσιο επιτρεπόµε-
νο έσοδο της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη δραστηριότητα της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε για το 
2002 στο ποσό των 207,34 εκατοµµύρια €, ενώ η αξία των παγίων µετά την ανατίµηση παγίων που 
πραγµατοποίησε η ∆ΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της µετοχοποίησης για τη δραστηριότητα της µεταφοράς 
ήταν το 2002 ίση µε περίπου 1,1 δις €.  

Η ΡΑΕ, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα ∆ιαχείρισης, ενέκρινε για το 2002 σταθµισµένο επιτόκιο απόδο-
σης των απασχολουµένων κεφαλαίων στη µεταφορά σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων (δηλαδή 
WACC – weighted average cost of capital nominal pre-tax) ίσο µε 8,9%. Το επιτόκιο αυτό αντιστοι-
χεί σε απόδοση (προ φόρων σε ονοµαστικές τιµές) για τα ίδια κεφάλαια της ∆ΕΗ Α.Ε. που απασχο-
λούνται στη µεταφορά ίση µε 13,8%. Στους υπολογισµούς η ΡΑΕ χρησιµοποίησε ποσοστό πληθωρι-
σµού ίσο µε 3% και δείκτη παραγωγικότητας 2,5%, προκειµένου να εφαρµόσει τη µεθοδολογία 
“CPI-X” σχετικά µε την ετήσια αναπροσαρµογή από το 2001 στο 2002.  

Αναλύοντας περαιτέρω το κόστος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το 2002, η ΡΑΕ, σύµφωνα µε 
τα προσωρινά στοιχεία, ο Πίνακας 7 παρουσιάζει κατάτµηση του µέσου αυτού κόστους. 

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει το τιµολόγιο χρεώσεων των παραγωγών, ανάλογα µε τη θέση της µονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των καταναλωτών.  

Επειδή οι επιλέγοντες πελάτες είναι όσοι συνδέονται µε την υψηλή ή τη µέση τάση, ήταν αναγκαίο 
να γίνουν ανάλογοι υπολογισµοί και για τη χρήση της µέσης τάσης που αποτελεί µέρος των δικτύων 
διανοµής, ώστε να δηµοσιευθεί τιµολόγιο χρεώσεων για τη µέση τάση ώστε να διευκολυνθεί η πρό-
σβαση τρίτων (π.χ. προµηθευτών στη µέση τάση). Επίσης, δεδοµένης της θέσης της ΡΑΕ περί της 
σηµασίας της διαφανούς και χωριστής αναγραφής στα τιµολόγια των χρεώσεων για τη χρήση των εκ 
του νόµου µονοπωλιακών υπηρεσιών, όπως η χρήση των δικτύων, η ΡΑΕ έκρινε σκόπιµο να γίνουν 
ανάλογοι υπολογισµοί και για τις χρεώσεις καταναλωτών για τη χρήση της χαµηλής τάσης, παρόλο 
που τέτοιες χρεώσεις δεν πραγµατοποιούνται, παρά εµµέσως από τη ∆ΕΗ, επειδή οι καταναλωτές 
χαµηλής τάσης δεν είναι επιλέγοντες πελάτες. 

Πίνακας 9: Μέσες τιµές για καταναλωτές για τη χρήση της µεταφοράς ή/και της διανοµής 

Τιµή για τη χρήση της τάσης 
σε €/MWh Τάση στην οποία 

συνδέεται ο Κατα-
ναλωτής Υψηλή 

Τάση 
Μέση 
τάση 

Χαµηλή 
Τάση 

Συνολική Τιµή για τη χρήση της 
µεταφοράς ή/και της διανοµής 

Υψηλή Τάση 4,41 - - 4,41 €/MWh (1,5 ∆ρχ/kWh) 

Μέση τάση 4,41 6,4 - 10,81 €/MWh (3,7 ∆ρχ/kWh) 

Χαµηλή Τάση 4,41 6,4 19,8 30,61 €/MWh (10,4 ∆ρχ/kWh) 

 

Οι υπολογισµοί αυτοί είναι δυσκολότεροι από αυτούς για την υψηλή τάση, λόγω της έλλειψης του 
λογιστικού διαχωρισµού της ∆ΕΗ Α.Ε. και λόγω της αναγκαίας κατάτµησης των στοιχείων, από µε-
λέτες της ∆ΕΗ Κλάδος ∆ιανοµής, σε επιµέρους δραστηριότητες. Η ΡΑΕ συγκεντρώνοντας στοιχεία 
κατέληξε σε υπολογισµό των χρεώσεων, µε επιφύλαξη τον προσωρινό τους χαρακτήρα και τις υφι-
στάµενες αβεβαιότητες σχετικά µε τον επιµερισµό κατά τάση. Η ΡΑΕ εισηγήθηκε προς τον Υπουργό 
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Ανάπτυξης την έγκριση του τιµολογίου για τη χρήση των δικτύων µέσης τάσης µε νοµική βάση το 
άρθρο 29 του νόµου 2773/1999, λόγω του ότι δεν είχε ακόµα εκδοθεί ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του 
∆ικτύου ∆ιανοµής. 

Οι υπολογισµοί της ΡΑΕ οδηγούν σε µέση τιµή για τη χρήση του δικτύου µέσης τάσης ίση µε 6,4 
€/MWh για το 2002 και µέση τιµή για τη χρήση του δικτύου χαµηλής τάσης ίση µε 19,8 €/MWh. 
Εποµένως οι µέσες τιµές χρήσης του συστήµατος µεταφοράς και του δικτύου διανοµής διαµορφώνο-
νται, σύµφωνα µε τις θέσεις της ΡΑΕ, για το 2002 ως εξής (προσεγγιστικές τιµές, µέσοι όροι): 

Η συγκριτική µελέτη των παραπάνω χρεώσεων µε τις αντίστοιχες άλλων χωρών, που πραγµατοποίη-
σε η ΡΑΕ µε τη χρήση συγκριτικών µελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ρυθµιστών ενέργει-
ας, έδειξε ότι οι χρεώσεις για την Ελλάδα είναι σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι ελαφρά πιο αυξη-
µένες σε σχέση µε το µέσο όρο των χωρών για τις οποίες υπήρχαν στοιχεία.  

5. Εγκρίσεις χρεώσεων για τις προσαυξήσεις 
Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης προβλέπει ότι οι χρήστες του Συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
χρεώνονται και για υπηρεσίες επιπλέον της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τρόπο ώστε να ισο-
σκελίζεται ο λογαριασµός προσαυξήσεων και ο ειδικός λογαριασµός για τις ΑΠΕ που τηρεί ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος.  

Ο λογαριασµός προσαυξήσεων χρηµατοδοτεί το κόστος λειτουργίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος, δηλαδή της εταιρείας ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., το κόστος αγοράς των επικουρικών υπηρεσιών από τους 
παραγωγούς, δηλαδή των υπηρεσιών όπως η ρύθµιση συχνότητας, η άεργος ισχύς, η στρεφόµενη 
εφεδρεία και άλλες περιπτώσεις βραχυχρόνιας εφεδρείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιόπι-
στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος, καθώς και το κόστος που δηµιουργείται όταν µονάδες 
παραγωγής που δεν έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της οικονοµικής κατανοµής φορτίου που διενεργεί ο 
∆ιαχειριστής, λαµβάνουν εντολή να λειτουργήσουν ώστε να αντιµετωπισθεί κατάσταση τεχνικών 
περιορισµών και συµφορήσεων του συστήµατος µεταφοράς. 

Πίνακας 10: Χρεώσεις για το λογαριασµό προσαυξήσεων για το έτος 2002 

  ∆ρχ/kWh €/MWh 

Πληρωµές για επιβεβληµένη αύξηση παραγωγής και πληρωµές για 
επιβεβληµένο περιορισµό παραγωγής 0,0081 0,02 

Τέλος Χρήσης Συστήµατος για ΑΠΕ ∆ιασυνδεδεµένου 0,0004 0,00 

Χρέωση για Επικουρικές Υπηρεσίες 0,1195 0,35 

∆ιοικητικές ∆απάνες ∆ΕΣΜΗΕ 0,1150 0,34 

ΣΥΝΟΛΟ 0,2430 0,71 

Για το έτος 2002, η ΡΑΕ προέβη σε αναλυτικούς υπολογισµούς ώστε να προσδιορισθεί ένα εύλογο 
ύψος χρεώσεων για το λογαριασµό προσαυξήσεων. Ειδικά για το κόστος λειτουργίας της εταιρείας 
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, οι υπολογισµοί είναι απλοί µε βάση τον ετήσιο προϋπολογισµό της ο οποίος εγκρίνε-
ται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Για τα άλλα στοιχεία του λογαριασµού οι 
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υπολογισµοί βασίσθηκαν σε προσεγγίσεις ή διεθνείς συγκριτικές µελέτες, δεδοµένης της έλλειψης 
εµπειρίας στην Ελλάδα από τη λειτουργία αγοράς επικουρικών υπηρεσιών και λειτουργίας του νέου 
τρόπου κατανοµής φορτίου. Υπήρχε επίσης έλλειψη κοστολογικής ανάλυσης για τις επικουρικές 
υπηρεσίες ώστε να αποµονώνεται το κόστος αυτό από τα συνηθισµένη κόστη λειτουργίας των σταθ-
µών. 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τις χρεώσεις για το λογαριασµό προσαυξήσεων όπως υπολογίσθηκαν από 
τη ΡΑΕ για το 2002 και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Προφανώς οι χρεώσεις αυτές είναι 
επιπλέον των χρεώσεων για τη χρήση του συστήµατος και του δικτύου, αλλά δεν διαφέρουν ως προς 
το είδος της τάσης στην οποία συνδέεται ο καταναλωτής. 

6. Ειδικό Τέλος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
Σύµφωνα µε το νόµο 2773/1999 η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
τη µικρού µεγέθους συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας δεν συµµετέχει στον ανταγωνισµό 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για λόγους ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής υπόκειται 
σε ειδικό καθεστώς προστασίας το οποίο επιφέρει συνήθως κόστος για το ηλεκτρικό σύστηµα επι-
πλέον αυτού που διευθετείται µέσω της οικονοµικής κατανοµής φορτίου. Σε αντίθεση µε την ενέρ-
γεια που παράγεται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την οποία δεν επιτρέπει αγορά από τον διαχειρι-
στή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ικτύου αγοράζουν την ενέργεια των ΑΠΕ και τροφοδο-
τούν µέρος της ενέργειας που απορροφούν οι προµηθευτές. Με τον τρόπο αυτό υποκαθίσταται ενέρ-
γεια από θερµική µονάδα και αποφεύγεται το ανάλογο κόστος καυσίµου. Όµως επειδή οι ΑΠΕ δεν 
παρέχουν, εκ της φύσης τους, εγγύηση διαθεσιµότητας ισχύος, η συνεισφορά τους δεν εξοικονοµεί 
κόστος κεφαλαίου θερµικών µονάδων. 

Ο ειδικός λογαριασµός για τις ΑΠΕ και τη µικρού µεγέθους συµπαραγωγή ηλεκτρισµού θερµότητας 
(ΣΗΘ), τηρείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και χρηµατοδοτεί το υπερβάλλον κόστος που 
δηµιουργείται από την κατά προτίµηση απορρόφηση από το Σύστηµα της ενέργειας που παράγουν οι 
ΑΠΕ και οι ΣΗΘ και της αποζηµίωσης των παραγωγών αυτών από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή 
του ∆ικτύου, κατά περίπτωση, µε βάση σταθερή τιµή όπως ορίζεται στο νόµο 2773/1999. Το υπερ-
βάλλον κόστος υπολογίζεται ανά ώρα ως η διαφορά µεταξύ της τιµής αποζηµίωσης των ΑΠΕ και 
ΣΗΘ και της οριακής τιµής του συστήµατος, δηλαδή του κόστους καυσίµου της ακριβότερης θερµι-
κής µονάδας που οι ΑΠΕ-ΣΗΘ υποκαθιστούν, εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική.  

Σύµφωνα µε το νόµο η ανάκτηση του κόστους αυτού γίνεται µέσω της επιβολής ειδικού τέλους ΑΠΕ 
το οποίο καθορίζεται ετησίως από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από πρόταση της ΡΑΕ έτσι ώστε η 
κατανοµή του κόστους να γίνεται σε όλους τους καταναλωτές και τους αυτοπαραγωγούς µε κριτήριο 
την ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Η πληρωµή των ποσών που αντι-
στοιχούν στο ειδικό τέλος ΑΠΕ-ΣΗΘ γίνεται προς τον ∆ΕΣΜΗΕ από τους προµηθευτές και τους 
επιλέγοντες πελάτες που εισάγουν για ίδια χρήση. Με βάση των συµφωνιών αγοραπωλησίας ηλε-
κτρικής ενέργειας που έχουν συναφθεί µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (ή το ∆ιαχειριστή 
του ∆ικτύου κατά περίπτωση) και τους παραγωγούς από ΑΠΕ και ΣΗΘ, γίνονται οι µεταβιβαστικές 
πληρωµές σύµφωνα µε την καθορισµένη τιµή αποζηµίωσης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ. 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει τα τιµολόγια χρέωσης των προµηθευτών για το ειδικό τέλος ΑΠΕ όπως 
κατ’ αρχήν καθορίσθηκε µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από εισήγηση της ΡΑΕ στις 
αρχές του 2002. 

Τον Ιούλιο του 2002, η ΡΑΕ, µετά από αίτηµα του ∆ΕΣΜΗΕ, διαπιστώνει ότι το ύψος του ειδικού 
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τέλους χρηµατοδότησης των ΑΠΕ, όπως προτάθηκε προς τον υπουργό Ανάπτυξης, δεν επαρκεί και 
δηµιουργεί πρόβληµα ελλείµµατος στον ειδικό λογαριασµό για ΑΠΕ-ΣΗΘ που τηρεί ο ∆ΕΣΜΗΕ. 

Πίνακας 11: Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, για το 2002 

  ∆ρχ/kWh €/MWh 

Πληρωµές και χρεώσεις µονάδων του άρθρου 35 του 
Ν. 2773/ 1999 (διασυνδεδεµένο σύστηµα) 0,0722 0,21 

Πληρωµές και χρεώσεις µονάδων του άρθρου 36 του 
Ν. 2773/ 1999 (νησιά και δίκτυο διανοµής) 0,0204 0,06 

ΣΥΝΟΛΟ – Φεβρουάριος 2002  0,0926 0,27 

Ιούλιος 2002  0,45 

Μετά από νεότερη εξέταση των δεδοµένων και µε βάση το γεγονός ότι εάν έµενε στα επίπεδα αυτά 
το ειδικό τέλος, θα δηµιουργούσε χρηµατοδοτικούς κινδύνους για τον ∆ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ πρότεινε 
την αύξησή του σε 0,45 €/MWh και η συνεκτίµηση του οποιουδήποτε ελλείµµατος ή πλεονάσµατος 
στον υπολογισµό του ειδικού τέλους για το 2003. Οι υπηρεσίες της ΡΑΕ κατέληξαν στην πρόταση 
για σχεδόν διπλασιασµό του ειδικού τέλους της τις ΑΠΕ, µετά τη διαπίστωση από το ∆ΕΣΜΗΕ πως 
σε περίπτωση καθορισµού του στα 0,27 €/ MWh για τους µήνες από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 
2002 θα παρουσίαζε συνολικό έλλειµµα της τάξεως περίπου των 1,85 εκατ. € (σχεδόν 632 εκατ. 
δρχ.).  

Η ανάγκη αύξησης του τέλους οφείλεται κυρίως στην έντονη αυξητική πορεία της παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ, τάση η οποία αναµένεται να συνεχισθεί και τα επόµενα έτη. 

7. Οδηγίες προς ∆ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισµό της χρέωσης χρήσης 
του συστήµατος για το 2003 

 Σε επιστολή της ΡΑΕ προς το ∆ΕΣΜΗΕ, στις 23 Οκτωβρίου 2002, παρέχονται οδηγίες για τον υπο-
λογισµό της χρέωσης, που προβλέπεται για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς, για το έτος 2003. 

Στην επιστολή σηµειώνεται ότι η χρέωση χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας είναι θεµελιώδες στοιχείο για την εφαρµογή της Ρυθµιζόµενης Πρόσβασης Τρίτων στο Σύστηµα. 
Ο προσδιορισµός της χρέωσης αυτής κατά σταθερό και διαφανή τρόπο έχει ουσιώδη σηµασία για τη 
δραστηριοποίηση παραγωγών και προµηθευτών στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κα-
θώς και για την προστασία των καταναλωτών. “Κατά το έτος 2002 ο προσδιορισµός της χρέωσης 
χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς έγινε από τη ΡΑΕ σε προσωρινή βάση, λόγω έλλειψης στοιχεί-
ων από το λογιστικό διαχωρισµό στον οποίο, ως ολοκληρωµένη επιχείρηση, υποχρεούται η ∆ΕΗ, 
που είναι ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς”, σηµειώνεται στην επιστολή της ΡΑΕ. “∆εδοµένου 
ότι το Φεβρουάριο 2003 η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα έχει 
κλείσει δύο έτη, είναι πλέον απολύτως αναγκαίο να εφαρµόζονται πλήρως οι Κώδικες ∆ιαχείρισης 
και Συναλλαγών”. 

Η ΡΑΕ τονίζει επίσης ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο ∆ΕΣΜΗΕ υπολογίζει το ετήσιο 
κόστος του Συστήµατος, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, ενώ επιµερίζει το κόστος αυτό σε όλους 
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τους χρήστες και συντάσσει τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, ο οποίος εγκρίνεται από τον 
υπουργό Ανάπτυξης µετά από τη θετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Για το λόγο αυτό, η Αρχή καλεί το 
∆ΕΣΜΗΕ να ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατό τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να προσ-
διορισθούν εγκαίρως οι νέες χρεώσεις που θα ισχύσουν για το 2003. “Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορι-
σµός της χρέωσης χρήσης του Συστήµατος για το έτος 2003, είναι αναγκαίο στοιχείο για όσους ενδι-
αφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό που θα διενεργήσετε εντός του έτους 2002 για τη δέ-
σµευση ικανότητας µεταφοράς στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας” καταλήγει η επιστολή της ΡΑΕ 
προς το ∆ΕΣΜΗΕ. 

Γ. Θέµατα Επενδύσεων στο Σύστηµα Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας 

1. Εισαγωγή 
Ο προγραµµατισµός και η επίβλεψη της ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2773/1999 δεν εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας της ∆ΕΗ Α.Ε., αλλά ανατίθεται 
κατά τρόπο ρητό στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο οποίος «µεριµνά για την ανάπτυξη του Συστή-
µατος σε ολόκληρη τη χώρα και τις διασυνδέσεις», δηλαδή στην εταιρεία ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Σκοπός του 
νόµου είναι «η παροχή της υπηρεσίας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τρόπο διαφανή, αντικειµε-
νικό, αµερόληπτο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών».  

Τυχόν αδυναµία επέκτασης ή ενίσχυσης του συστήµατος µεταφοράς για την αξιόπιστη και έγκαιρη 
σύνδεση χρήστη, όπως ένα νέο παραγωγό (µελλοντική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), 
θα αδυνάτιζε τη θεµελιώδη βάση της απελευθέρωσης δηλαδή την πρόσβαση τρίτων. Αν οι σχετικές 
αποφάσεις επηρεάζονται από τη ∆ΕΗ, τότε η αβεβαιότητα ως προς το χρόνο σύνδεσης της νέας µο-
νάδας ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί κύριο παράγοντα που δρα ως εµπόδιο εισόδου νέου ανταγωνι-
στού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

∆υστυχώς, η εµπειρία των δύο ετών έδειξε ότι η αβεβαιότητα αυτή υφίσταται και δεν έγινε κατορ-
θωτό να αποτραπεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η υπόθεση της ενίσχυσης του συστήµατος 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που απαιτείται για την έγκαιρη µελλοντική σύνδεση των 
αδειοδοτηµένων νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Καβάλα (Edf-HE&D-ΒΦΛ) και στον Έβρο 
(Enelco). 

2. Νοµική Βάση 
Ως προς τη νοµική βάση, η αρµοδιότητα της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. να «µεριµνά για την ανάπτυξη του Συ-
στήµατος σε ολόκληρη τη χώρα και τις διασυνδέσεις» προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. ζ’ και παρ. 3 του Ν. 2773/1999 και εξειδικεύεται περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 8 περ. β’ του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος και τις δια-
τάξεις των άρθρων 21 επ., 155 επ. και 161 επ. του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.  

Αντίστοιχα, στη ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία έχει την αποκλειστική κυριότητα του Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανατίθενται κατά το άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 2773/1999 αρµοδιότητες εκτέλεσης 
του προγραµµατισµού στον οποίο προβαίνει η ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις.  

Αντίστοιχες υποχρεώσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. προβλέπονται περαιτέρω και στον υπ’ αριθµ. 3 όρο της ά-
δειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
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έχει χορηγηθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 92/2002), σύµφωνα και µε τον Κανονισµό άδειας αποκλει-
στικότητας της κυριότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
1423/2001).  

Τέλος, η ίδια κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ ∆ΕΗ Α.Ε. και ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προβλέπεται και στην 
από 03.05.2001 σύµβαση παραχώρησης ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, που υπογράφηκε µεταξύ ∆ΕΗ Α.Ε. και ∆ΕΣΜΗΕ. Α.Ε και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/3-5-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

3. Ρυθµιστική Πολιτική για τα έργα του Συστήµατος 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σχετικά µε τη σύνδεση νέων χρηστών (π.χ. νέων µονάδων) στο Σύ-
στηµα υψηλής τάσης και την ενίσχυση και επέκταση του Συστήµατος, έχει επιλεγεί για τη χώρα συ-
γκεκριµένη ρυθµιστική πολιτική. Αυτή περιγράφεται ως εξής: 

1. Η δραστηριότητα «έργα για το Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», στις ο-
ποίες περιλαµβάνονται συνδέσεις νέων χρηστών, έργα ενίσχυσης και έργα επέκτασης 
του Συστήµατος, δεν τίθεται σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού. Αντίθετα, επελέ-
γη καθεστώς κεντρικού προγραµµατισµού και υποχρεωτικής επένδυσης. Ο Πίνακας 12 
παρουσιάζει συνοπτικά τη ρυθµιστική πολιτική που έχει επιλεγεί για τα έργα του Συ-
στήµατος Μεταφοράς, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συ-
στήµατος. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η ανάγκη νέου «έργου για το Σύστηµα» προκύπτει 
από αίτηση σύνδεσης που υποβάλλεται από νέο χρήστη, όπως νέα µονάδα ηλεκτροπα-
ραγωγής εφόσον έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής για αυτήν, επιβάλλεται δέσµια υπο-
χρέωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να µεριµνήσει για την έγκαιρη και κατά προ-
τεραιότητα πραγµατοποίηση της σύνδεσης. Αν τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση του 
νέου χρήστη δεν απαιτούν έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Συστήµατος, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος είναι υποχρεωµένος να προτείνει και να συµφωνήσει µε τον εν-
διαφερόµενο τον τεχνικό και οικονοµικό προγραµµατισµό του έργου. Αυτός ο τύπος 
σύνδεσης ονοµάζεται «ρηχή» σύνδεση. Αν για τη σύνδεση απαιτείται ενίσχυση ή επέ-
κταση του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται επιπλέον του έρ-
γου για τη «ρηχή» σύνδεση, να αναθεωρήσει τον ισχύοντα πενταετή προγραµµατισµό 
ανάπτυξης του Συστήµατος (δηλαδή τη ΜΑΣΜ) και να εντάξει τα αναγκαία έργα ενί-
σχυσης ή επέκτασης τηρώντας την αρχή της επιδίωξης έγκαιρης και κατά προτεραιό-
τητα σύνδεση του νέου χρήστη. Η δέσµια αυτή υποχρέωση του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος, στην περίπτωση νέας µονάδας, προέρχεται από το γεγονός ότι έχει χορηγη-
θεί άδεια παραγωγής στην εν λόγω νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Για τη χορήγηση 
της άδειας παραγωγής λαµβάνεται υπόψη από τη ΡΑΕ και τελικά από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης το µέγεθος και η τυχόν δυσκολία των έργων ενίσχυσης και επέκτασης του 
Συστήµατος που απαιτούνται για τη σύνδεση της νέας µονάδας. Τα αναγκαία αυτά έρ-
γα ανάπτυξης του Συστήµατος ονοµάζονται «βαθιά» σύνδεση. 

3. Εκτός από τα έργα που αντιστοιχούν σε νέες «βαθιές» συνδέσεις, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος οφείλει να εκπονεί ειδική µελέτη σε ετήσια βάση ώστε να εντοπίζει την 
ανάγκη έργων ενίσχυσης και επέκτασης του Συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση της αξιοπιστίας του Συστήµατος Μεταφοράς, 
η άρση τυχόν συµφορήσεων στις γραµµές µεταφοράς, η επέκταση των γραµµών σε 
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αναπτυσσόµενες περιοχές της χώρας και οι νέες διασυνδέσεις µε τα συστήµατα άλλων 
χωρών. Η µελέτη αυτή, που ονοµάζεται Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ), έχει κυλιόµενο πενταετή ορίζοντα και πρέπει να 
επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Η ΜΑΣΜ εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ για έγκριση ή τροποποίηση και στη συνέχεια η ΡΑΕ υπο-
βάλλει το σχέδιο στον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος έχει την αρµοδιότητα απόφασης. 
Η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ δηµιουργεί για τον ∆ΕΣΜΗΕ υποχρέωση υλοποίησης των έρ-
γων ενίσχυσης και επέκτασης του Συστήµατος Μεταφοράς (έργα εντός της επικράτειας 
ή έργα διασυνδέσεων) σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα και τις προδιαγραφές που 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα. Η εποπτεία για τη συµµόρφωση αποτελεί αρµοδιό-
τητα της ΡΑΕ.  

4. Όπως αναφέρθηκε ήδη, στη ΜΑΣΜ δεν περιλαµβάνονται τα έργα σύνδεσης νέων 
χρηστών που δεν απαιτούν ενίσχυση ή επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς. Τα έρ-
γα αυτά κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη συµφωνία µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος και του χρήστη. Μπορούν να κατασκευασθούν µε ευθύνη του χρήστη ή να 
ανατεθούν στη ∆ΕΗ η οποία στη περίπτωση αυτή δρα ως εργολάβος το πλαίσιο σύµ-
βασης. Το οικονοµικό κόστος των συνδέσεων αυτών βαρύνει αποκλειστικά το νέο 
χρήστη και η κυριότητα των συνδέσεων περιέρχεται στη ∆ΕΗ η οποία οφείλει να ανα-
λάβει τη συντήρησή τους. Το όλο εγχείρηµα υπόκειται στην ευθύνη του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος ο οποίος εποπτεύεται από τη ΡΑΕ. 

5. Τα υπόλοιπα έργα για το Σύστηµα Μεταφοράς υπάγονται στη ΜΑΣΜ όπως εξηγήθη-
κε. Τα έργα αυτά αφορούν ενίσχυση ή επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς και α-
ποφασίζονται είτε ως αποτέλεσµα της ανάγκης σύνδεσης νέου χρήστη είτε επειδή κρί-
νονται σκόπιµα για αναπτυξιακούς λόγους. Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης, υφί-
σταται διακριτική ευχέρεια κατά πόσον η κατασκευή των έργων αυτών θα ανατεθεί 
στη ∆ΕΗ, η οποία σε αυτήν την περίπτωση δρα ως εργολάβος, είτε θα ανατεθεί σε τρί-
τον µετά από διεθνή διαγωνισµό. Η απόφαση αυτή, για την οποία ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος εισηγείται και η ΡΑΕ εγκρίνει, λαµβάνεται κατά περίπτωση µε κριτήριο 
την ταχύτητα εκτέλεσης και τη διαθεσιµότητα της τεχνογνωσίας και των µέσων. Οι υ-
φιστάµενοι κανονισµοί δεν θέτουν ρητά κάποιο οικονοµικό κριτήριο για την απόφαση 
αυτή. Σε περίπτωση ανάθεσης της κατασκευής στη ∆ΕΗ, το νέο έργο εντάσσεται ως 
νέα επένδυση στο µηχανισµό υπολογισµού του επιτρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ ως 
αποκλειστικού κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς. Εποµένως το έργο χρηµατοδοτεί-
ται µέσω των γενικών χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος. Σε περίπτωση που µε-
τά από διεθνή διαγωνισµό ανατεθεί η κατασκευή σε τρίτο, συνάπτεται σύµβαση η ο-
ποία περιλαµβάνει χωριστά για κάθε τέτοιο έργο τον υπολογισµό του ετήσιου επιτρε-
πόµενου εσόδου του αναδόχου. Η µεθοδολογία υπολογισµού είναι παρόµοια µε αυτή 
για τη γενική χρέωση της χρήσης του Συστήµατος, αλλά µπορεί να διαφοροποιείται α-
ριθµητικά. Οι ειδικές αυτές χρεώσεις προστίθενται στη γενική χρέωση ώστε να υπολο-
γισθεί το τίµηµα που καταβάλλει κάθε χρήστης του Συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση η 
κυριότητα των νέων έργων περιέρχεται στη ∆ΕΗ η οποία έχει και την ευθύνη συντή-
ρησης σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 
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Πίνακας 12: Πώς λειτουργεί ο µηχανισµός υποχρέωσης Επένδυσης για το Σύστηµα Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Είδη Έργων Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Έργα Σύνδεσης Χωρίς ενί-

σχυση Συστήµατος 
«Ρηχές» συνδέσεις 

Έργα Σύνδεσης Με ενίσχυση 
Συστήµατος 

«Βαθιές» συνδέσεις 

Αναπτυξιακά Έργα Επέκτασης 
ή Ενίσχυσης του Συστήµατος 

και των διασυνδέσεων 
Εκτός ΜΑΣΜ 

Απόφαση ∆ΕΣΜΗΕ και 
Εποπτεία από ΡΑΕ 

Εντός ΜΑΣΜ 
Απόφαση ΥΠΑΝ µετά από εισήγηση ∆ΕΣΜΗΕ που εγκρίνεται από 

ΡΑΕ Εποπτεία εφαρµογής από ΡΑΕ 
Χρέωση µόνο του Χρήστη Χρέωση όλων των χρηστών του Συστήµατος 
Σύµβαση ∆ΕΣΜΗΕ-Χρήστη 
Κατασκευή: Κατ’ επιλογήν 

του χρήστη 

Απόφαση ∆ΕΣΜΗΕ µε έγκριση ΡΑΕ σχετικά µε ανάθεση της κα-
τασκευής στη ∆ΕΗ (αποπληρωµή µε τη γενική χρέωση) ή σε τρίτο 

µετά από διαγωνισµό (ειδική αποπληρωµή κατά περίπτωση) 
Κυριότητα στη ∆ΕΗ η οποία υποχρεούται στη συντήρηση 

 

4. Η ΡΑΕ για το έργο Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
Με επιστολή στις 22/5/2001, που απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόµενους φορείς (∆ΕΣΜΗΕ, ∆ΕΗ), η ΡΑΕ πρότεινε να δοθεί προτεραιότητα στην κατα-
σκευή νέας επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήµατος Μεταφοράς ώστε να αναπτυχθεί πλήρες σύ-
στηµα υψηλής τάσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιλαµβανοµένης ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης µε την Τουρκία.  

Στην επιστολή της ΡΑΕ τεκµηριώνεται η σηµασία και η αναγκαιότητα του έργου. Συγκεκριµένα, ότι 
οι αιτήσεις για άδειες παραγωγής από ιδιώτες επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον για 
κατασκευή θερµοηλεκτρικών σταθµών στο νοµό Έβρου και Καβάλας καθώς και για αιολικά πάρκα 
στη Ροδόπη. «Κανένα από τα έργα αυτά δεν µπορεί να προχωράει, χωρίς την κατασκευή του έργου 
αυτού το οποίο περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τη µελέτη, ενίσχυση της γραµµής από τη Θεσσαλονίκη, 
νέο ΚΥΤ και νέα γραµµή έως την Τουρκία». Η επιστολή της ΡΑΕ επισηµαίνει ότι στο νέο πλαίσιο 
της απελευθέρωσης αγοράς, δεν είναι απαραίτητο το έργο αυτό της διασύνδεσης να αναληφθεί υπο-
χρεωτικά από τη ∆ΕΗ εφόσον η σχετική επένδυση κρίνεται από τη ∆ΕΗ ως µη επιθυµητή.  

Σύµφωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ, το νέο δίκτυο πρέπει να αντιµετωπισθεί ως ειδικό έργο και να 
µελετηθεί η δυνατότητα µερικής αυτοχρηµατοδότησης, καθώς το κόστος τους υπολογίζεται σε 30-35 
δισ. δρχ. περιλαµβανοµένου και του ΚΥΤ. Υπάρχει πρόβλεψη για συνεισφορά των ιδιωτών που θα 
λάβουν άδεια για την περιοχή της Θράκης, δηλαδή εκείνοι που θα χρησιµοποιούν στο µέλλον το υπό 
κατασκευή δίκτυο. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η χρηµατοδότηση από κοινοτικούς πόρους (π.χ. πρό-
γραµµα Interreg). Ωστόσο, για µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης δεν υπάρχει προφανής τρόπος 
κάλυψης. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η ΡΑΕ προτείνει η διασύνδεση Ελλάδας- Τουρκίας να µελετηθεί 
ως ειδικό έργο µερικώς αυτοχρηµατοδοτούµενο και ζητά τη συνεννόηση µεταξύ ∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΗ 
επί του θέµατος. 

Μέχρι και το τέλος του 2002 το ζήτηµα του καθορισµού του αναδόχου του έργου δεν είχε λυθεί µε 
αποτέλεσµα την καθυστέρηση του έργου. 
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5. Έγκριση Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς 
 Τον Ιούνιο του 2002 εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ η Μελέτη Ανάπτυξης 
του Εθνικού ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ), µε πενταε-
τή διάρκεια. Η µελέτη διαµορφώθηκε από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, η 
οποία και την προώθησε στον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος και το ενέκρινε. 

Έτσι, τον Ιούνιο 2002, για πρώτη φορά µετά από την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας άρχισε η εφαρµογή του νέου ρυθµιστικού καθεστώτος της «υποχρεωτικής επέν-
δυσης» για τα έργα του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Οι Μελέτες Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς αποτελούν στην ουσία τον προγραµµατισµό για την 
ανάπτυξη του συστήµατος υψηλής τάσης στη χώρα. Η πρώτη ΜΑΣΜ, µε βάση το νόµο 2773/99 για 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπει µία σειρά από έργα, τα οποία σχε-
διάστηκαν ώστε να εξυπηρετηθεί η αξιοπιστία του υπάρχοντος συστήµατος, να υποστηριχθούν οι 
συνδέσεις νέων χρηστών που θα συµµετάσχουν στην αγορά, να πραγµατοποιηθεί η επέκταση στην 
Αν. Μακεδονία - Θράκη µε σύνδεση προς Τουρκία, καθώς επίσης και να ενισχυθεί η ανάπτυξη αιο-
λικών έργων στις περιοχές υψηλού δυναµικού, όπως η Ν. Εύβοια, η Θράκη και η Ν. Λακωνία. Ανα-
λυτικά τα έργα που προτείνονται είναι:   

α) Τα Κέντρα Υπέρ-υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αργυρούπολης Αττικής, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
και Φλώρινας. 

β) Η µελέτη και κατασκευή µεγάλου αριθµού έργων ενίσχυσης του υφισταµένου συστήµατος, 
καθώς και η αναβάθµιση της διασύνδεσης µε την πΓ∆Μ από 150KV σε 400KV. 

γ)  Τα έργα σύνδεσης των θερµικών και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών που έχουν λάβει 
Άδεια Παραγωγής. Η ακριβής µελέτη του τρόπου σύνδεσης, ο χρόνος κατασκευής των α-
ντίστοιχων έργων και η συµµετοχή του χρήστη στη δαπάνη, θα καθορίζεται ανάλογα µε το 
ρυθµό προόδου της κατασκευής των σταθµών. Εκτιµάται ότι, µε εξαίρεση τους Σταθµούς 
Παραγωγής της ENELCO (στην Τραϊανούπολη Έβρου) και EDF- HED- ΒΦΛ (στην Κα-
βάλα), τα απαιτούµενα έργα σύνδεσης για τους λοιπούς Σταθµούς Παραγωγής που έχουν 
λάβει άδεια, µπορούν να υλοποιηθούν έγκαιρα στη βάση «ρηχών» συνδέσεων. Για την σύν-
δεση των δύο προαναφερόµενων θερµικών σταθµών, καθώς και την εκµετάλλευση του ση-
µαντικού αιολικού δυναµικού που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στην περιοχή του Έβρου, είναι 
αναγκαία η ενίσχυση του δικτύου Μεταφοράς 400KV µέχρι τους Φιλίππους και η επέκταση 
του µέχρι τα τουρκικά σύνορα, µε προοπτική τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το σύστηµα 
της γειτονικής χώρας. Εκτιµάται ότι, µε τα σηµερινά δεδοµένα, η ολοκλήρωση του έργου 
για µεν την επέκταση του δικτύου θα ολοκληρωθεί µετά τα τέλη του 2006, για δε την ολο-
κλήρωση του έργου (διασύνδεση) θα ξεπεράσει και τα µέσα του 2008.  

δ) Τα έργα σύνδεσης των σταθµών από ΑΠΕ και ΣΗΘ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερ-
µότητας), που έχουν λάβει τις σχετικές άδειες Παραγωγής. Ορισµένα από αυτά χρειάζονται 
µικρής κλίµακας επεκτάσεις, ενώ στα υπόλοιπα, οι επεκτάσεις και ενισχύσεις θα πρέπει να 
είναι µεγαλύτερες. Για την πρώτη κατηγορία, η ακριβής µελέτη και η συµµετοχή του χρή-
στη στη δαπάνη θα καθορίζεται µε την πρόοδο των έργων, ενώ εκτιµάται ότι δεν θα υπάρ-
ξουν µεγάλες δυσκολίες και καθυστερήσεις για την υλοποίησή τους. Τα έργα της δεύτερης 
κατηγορίας αφορούν τις περιοχές Εύβοιας και Λακωνίας, για τις οποίες έχει εκδηλωθεί µε-
γάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σε αιολικά πάρκα. Για την πρώτη περιοχή, µε τα σηµερινά δε-
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δοµένα κατασκευής των έργων από την ∆ΕΗ, δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσής τους 
πριν από το 2006, ενώ για την Λακωνία ένα σηµαντικό µέρος των έργων εκτιµάται ότι θα 
έχει ολοκληρωθεί εντός του 2004. Υπενθυµίζεται ότι το 50% της δαπάνης των έργων σύν-
δεσης ΑΠΕ, υπάρχει η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ, ενώ η υπόλοιπη δα-
πάνη θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους, µε διαδικασία η οποία έχει καθοριστεί σε 
συνεργασία µε το ΥΠΑΝ και το ∆ΕΣΜΗΕ. 

Παράλληλα µε τις µελέτες των έργων που περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη ΜΑΣΜ και αφορούν 
σε έργα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, εντός των αναφεροµένων χρονικών ορίων, 
εκπονούνται και γενικότερες Μελέτες Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήµατος µε προοπτική 10 ή 
15 ετών.  

Στα πλαίσια αυτά, προτείνονται συγκεκριµένα η µελέτη επέκτασης του δικτύου 400KV στην Πελο-
πόννησο και η ενίσχυση της ικανότητας µεταφοράς από Βορρά προς Νότο, µε τη χρήση νέων τεχνο-
λογιών.  

6. Απαλλοτριώσεις για τα έργα του Συστήµατος Μεταφοράς 
Όπως διαπιστώνει τόσο η ΡΑΕ όσο και άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς, σηµαντικό παράγοντα καθυστε-
ρήσεων στην εκτέλεση των έργων του Συστήµατος Μεταφοράς, αλλά και αβεβαιότητας όσον αφορά 
στον χρόνο ολοκλήρωσής τους, αποτελούν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις.  

Στις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στη µελέτη, έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάµενη εµπειρία της ∆ΕΗ, 
σύµφωνα µε την οποία απαιτείται χρόνος τουλάχιστον δύο ή τριών ετών για τις απαλλοτριώσεις, α-
κόµη και για µικρού µήκους γραµµές.  

Η ΡΑΕ πρότεινε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις για τα έργα του Συστή-
µατος Μεταφοράς που έχουν εθνική σηµασία, µε στόχο να επιτευχθεί σηµαντική επιτάχυνση στην 
κατασκευή τους. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ υπέβαλε τον Ιούλιο 2002 στον Υπουργό Ανάπτυξης πλή-
ρως επεξεργασµένο σχέδιο νόµου. 

Επιπλέον, εφόσον αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες που δίνει ο Ν. 2941/2001 για την εκτέλεση έργων 
δικτύων και από άλλους φορείς, εκτός της ∆ΕΗ, θα καλυφθούν πληρέστερα οι ανάγκες σε έργα µε-
ταφοράς της προσεχούς περιόδου.  

Παράλληλα, η ΡΑΕ τονίζει ότι µε την υιοθέτηση του νέου πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις, θα πρέ-
πει να αναθεωρηθεί ο χρονικός προγραµµατισµός ορισµένων έργων, ώστε να επιταχυνθούν σηµαντι-
κά και να διορθωθούν οι παρατηρούµενες καθυστερήσεις. 

Στα σχέδιο νόµου που πρότεινε η ΡΑΕ, προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για τις απαλλοτριώσεις που 
απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουν τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύ-
ου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους προφανούς δηµόσιας ωφέλειας. Σύµφωνα µε τη ΡΑ-
Ε, οι λόγοι αυτοί ανάγονται ιδίως στην αύξηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, µία εξέλιξη που 
καθιστά επιβεβληµένη την επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής.  

Πιο συγκεκριµένα προβλέπεται ενιαίος τρόπος κήρυξης για όλες τις απαλλοτριώσεις, που απαιτού-
νται για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Επίσης προβλέπεται ειδική διαδικασία κήρυξης για όσες 
από αυτές τις απαλλοτριώσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων γενικότερης ση-
µασίας για την οικονοµία της χώρας.  

Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, προβλέπεται η µεταφορά της δικαιοδοσίας κήρυξης των απαλλο-
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τριώσεων από τον γενικό γραµµατέα της εκάστοτε περιφέρειας, στους υπουργούς Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, µε κοινή υπουργική απόφαση, ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες. Πα-
ράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα, αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ανταλλαγής ακινήτων 
ή απευθείας εξαγοράς από την ∆ΕΗ, ως κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανο-
µής, µετά από εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ). Επίσης προβλέπονται µέτρα για 
την επίσπευση των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων, όπως επίσης και ο τρόπος δηµοσιότητας και 
γνωστοποίησης των αποφάσεων και της διαδικασίας εκδίκασης τυχόν αίτησης ακύρωσης.  

Από τον συνδυασµό όλων των µέτρων του νοµοσχεδίου, προκύπτει ότι η διαδικασία κήρυξης µπορεί 
να ολοκληρώνεται για τις συγκεκριµένες απαλλοτριώσεις το αργότερο εντός 9-12 µηνών ανάλογα µε 
το χρόνο που απαιτείται για την τήρηση των διαδικασιών χωροθέτησης του έργου, συνυπολογιζοµέ-
νου και του χρόνου που απαιτείται σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. Ο χρόνος αυτός είναι σαφώς µικρότερος από τα δύο ή και περισσότερα χρόνια που α-
παιτούνται σήµερα, µε βάση το ισχύον θεσµικό καθεστώς. 

7. Παρατηρήσεις για προβλήµατα εφαρµογής της ΜΑΣΜ 
Για να είναι επιτυχής η επιλεγείσα ρυθµιστική πολιτική της «υποχρεωτικής επένδυσης» για τα έργα 
του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αντί της ελεύθερης αγοράς για τη δραστηριότητα 
αυτή), απαιτείται ισχυρή ρυθµιστική εποπτεία και προγραµµατισµός. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν είναι ιδιοκτήτης του Συστήµατος Με-
ταφοράς, ότι ιστορικά η µόνη εταιρεία που διαθέτει τεχνογνωσία στην Ελλάδα για προετοιµασία και 
κατασκευή σχετικών έργων είναι η ∆ΕΗ και ότι τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήµατος 
συχνά αφορούν στη διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
είναι φανερό ότι η ανεξάρτητη εποπτεία και έλεγχος σχετικά µε την τήρηση της εφαρµογής της 
ΜΑΣΜ είναι ο µόνος τρόπος διασφάλισης της ορθής εφαρµογής της αρχής της ρυθµιζόµενης πρό-
σβασης τρίτων στο Σύστηµα. 

Η εµπειρία των δύο πρώτων ετών έδειξε ότι, ακριβώς για τους λόγους αυτούς, η εφαρµογή της επιλε-
γείσας ρυθµιστικής πολιτικής για τα έργα του Συστήµατος Μεταφοράς παρουσιάζει σηµαντικές αδυ-
ναµίες. Ο δε έλεγχος εφαρµογής από τη ΡΑΕ είναι δύσκολος ιδίως γιατί είναι αδύνατον να διακριβώ-
σει κανείς κατά πόσον οι αναφερόµενες από τη ∆ΕΗ αιτίες καθυστερήσεων, όπως οι απαλλοτριώσεις 
και οι αδειοδοτήσεις των γραµµών, είναι πραγµατικές ή κατά πόσον η επίλυσή τους θα µπορούσε να 
επιταχυνθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό των αρµοδιοτήτων της, στα τέλη Σεπτεµβρίου του 2002, η ΡΑΕ απέστειλε προς τον 
υπουργό Ανάπτυξης έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι παρατηρήσεις επί των προβληµάτων που 
ανέκυψαν από την εφαρµογή της ΜΑΣΜ. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι η ∆ΕΗ υπέβαλε µε µεγάλη 
καθυστέρηση (19/9/2002) τις παρατηρήσεις της επί της Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία εγκρί-
θηκε η ΜΑΣΜ. 

Η ΡΑΕ σηµειώνει ότι πριν από την εισήγηση για τη Μελέτη, είχε προηγηθεί µακροχρόνια δηµόσια 
διαβούλευση, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2002, µετά από σχετικό αίτηµα του ∆ΕΣΜΗΕ. Στο 
διάλογο που αναπτύχθηκε, η ∆ΕΗ δεν έλαβε µέρος, ούτε πρόβαλε αντιρρήσεις ή προτάσεις.  

Η ΡΑΕ σηµειώνει επίσης ότι ο προγραµµατισµός της ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς, δεν 
εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας της ∆ΕΗ ΑΕ, αλλά ανατίθεται κατά τρόπο ρητό στον ∆ΕΣΜΗΕ, µε 
βάση το νόµο 2773/99 και τις υπόλοιπες νοµοθετικές ρυθµίσεις.  
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Στη συνέχεια, η ΡΑΕ σηµειώνει ότι η ∆ΕΗ προβάλλει εκ των υστέρων επιχειρήµατα, που αποβλέ-
πουν στη µαταίωση των επιδιωκόµενων στόχων και στη µη υλοποίηση του προγραµµατισµού, µε 
σαφέστατες τις παρενέργειες που µπορούν να δηµιουργηθούν στο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας. Κι αυτά τα επιχειρήµατα διατυπώθηκαν δύο µήνες µετά την έκδοση της υπουρ-
γικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ η ΜΑΣΜ. Όπως σηµειώνει στο έγγραφό 
της η ΡΑΕ η εξέλιξη αυτή “σηµατοδοτεί ήδη καταχρηστική συµπεριφορά της ∆ΕΗ Α.Ε., που δύναται 
να µαταιώσει την απόλαυση του δικαιώµατος πρόσβασης τρίτων στο Ηλεκτρικό Σύστηµα (third 
party access), το οποίο παρέχεται στους κατόχους άδειας παραγωγής απευθείας από το κοινοτικό 
δίκαιο και συγκεκριµένα από την Οδηγία 96/92”. Το πρόβληµα αυτό διαπιστώνεται και στις επιστο-
λές παραπόνων και καταγγελιών που κατέθεσαν στη ΡΑΕ ενδιαφερόµενοι επενδυτές. 

Παράλληλα, η ΡΑΕ κάνει λόγο και για δύο άλλα έγγραφα της διοίκησης της ∆ΕΗ, προς τον ∆Ε-
ΣΜΗΕ, µε τα οποία αρνείται να µελετά, να οργανώνει απαλλοτριώσεις και να φροντίζει σχετικά µε 
τη λήψη εγκρίσεων για νέες συνδέσεις ή επεκτάσεις του Συστήµατος Μεταφοράς, εάν δεν έχει ανα-
λάβει η ίδια εργολαβικά την κατασκευή του συνόλου του έργου. Η συµπεριφορά αυτή, χαρακτηρίζε-
ται από τη ΡΑΕ ως “καταφανώς καταχρηστική” ενώ “τίθεται πλέον υπό αµφισβήτηση η αποτελεσµα-
τικότητα του καταµερισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ ∆ΕΗ και ∆ΕΣΜΗΕ”. 

Έτσι, η ΡΑΕ θέτει πλέον “ζήτηµα αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου και ρητής µεταβίβασης στη 
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. αρµοδιοτήτων και µέσων, ώστε να µελετά, να οργανώνει τις απαλλοτριώσεις και να 
φροντίζει σχετικά µε τη λήψη εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων 
που έχουν ενταχθεί στη ΜΑΣΜ”. 

Μέχρι τα τέλη του 2002 τα προβλήµατα αυτά δεν είχαν επιλυθεί µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµα-
ντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε όλα τα µεγάλα έργα της εγκεκριµένης ΜΑΣΜ. 

8. Οδηγίες προς ∆ΕΣΜΗΕ για εφαρµογή της ΜΑΣΜ 
 Στις αρχές Οκτωβρίου 2002, η ΡΑΕ απέστειλε στο ∆ΕΣΜΗΕ τις παρατηρήσεις της σχετικά µε τις 
προτάσεις που εκπρόθεσµα είχε διατυπώσει η διοίκηση της ∆ΕΗ για τους άξονες στρατηγικής ανά-
πτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς.  

Στη σχετική επιστολή σηµειώνεται ότι η θέση της ΡΑΕ όσον αφορά τις διαδικασίες µελέτης, κατα-
σκευής και λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς καθορίζεται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος σύµφωνα µε τον οποίο ο ∆ΕΣΜΗΕ οφείλει να σχεδιάζει την ανάπτυξη του Συστήµατος. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι ο µόνος αρµόδιος φορέας για τον προγραµµατισµό και ανάπτυξη του Συστήµατος 
Μεταφοράς σύµφωνα µε τις αιτήσεις αδειών παραγωγής, ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα σύν-
δεσης µεταξύ συστήµατος παραγωγού και Συστήµατος Μεταφοράς χωρίς διακρίσεις µεταξύ των 
χρηστών, τονίζει η ΡΑΕ, ενώ επισηµαίνει ότι η ανάπτυξη βρόχου 400 kV στην Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη παρέχει τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος των νέων µονάδων, εκτός από το 
σταθµό της Κοµοτηνής, που είναι: α) Ένας νέος θερµοηλεκτρικός σταθµός συνδυασµένου κύκλου 
ισχύος περίπου 440MW στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, β) Ένας νέος θερµοηλεκτρικός σταθ-
µός συνδυασµένου κύκλου ισχύος περίπου 440MW στην περιοχή Καβάλας, γ) Αιολικά Πάρκα συ-
νολικής ισχύος περίπου 325MW, τα οποία επίσης διαθέτουν άδεια παραγωγής ή έχουν λάβει θετική 
εισήγηση από τη ΡΑΕ. 

Η µη κατασκευή του βρόχου θα δηµιουργήσει διακριτική µεταχείριση µεταξύ των νέων παραγωγών 
και της ∆ΕΗ, που κατασκευάζει τη µονάδα της Κοµοτηνής, όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει η ΡΑΕ, 
τονίζοντας ότι “η βασικότερη αρχή της Οδηγίας 96/92 για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
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είναι η υποχρέωση άµεσης ικανοποίησης αιτήµατος πρόσβασης στο ηλεκτρικό σύστηµα, οποιουδή-
ποτε ασκεί νοµίµως ή σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παρά-
δειγµα στην περίπτωση κάτοχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας”, πράγµα που αµφισβητεί η 
∆ΕΗ. 

Όσον αφορά την επέκταση του συστήµατος προς την Πελοπόννησο, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν τεκµη-
ριώνεται ο αντίλογος της ∆ΕΗ η οποία υποστήριξε ότι έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη του βό-
ρειου συστήµατος. Μετά από όλα αυτά, η ΡΑΕ επαναλαµβάνει τη θέση της για αλλαγή του υφιστά-
µενου νοµοθετικού πλαισίου, ώστε ο ∆ΕΣΜΗΕ να αναλάβει τις αρµοδιότητες και τα µέσα για να 
µελετά, να οργανώνει τις απαλλοτριώσεις και να φροντίζει σχετικά µε τη λήψη εγκρίσεων και αδειών 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριµένων έργων. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

∆ιαχείριση των ∆ιασυνδέσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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∆ιαχείριση των ∆ιασυνδέ-
σεων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας  
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει επισκόπηση της δραστηριότητας της 
ΡΑΕ σχετικά µε την εποπτεία της εφαρµογής από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος της διαχείρισης των ηλεκτρικών διασυνδέ-
σεων στο πλαίσιο του νόµου 2773/1999 και των Κωδίκων ∆ια-
χείρισης. Το κύριο ζήτηµα είναι η κατανοµή της ικανότητας µε-
ταφοράς των διασυνδέσεων στους ενδιαφεροµένους προµηθευ-
τές ηλεκτρικής ενέργειας και επιλέγοντες πελάτες, µε τρόπο ώστε 
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο ανταγωνισµός στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των εποπτικών και ρυθµιστικών αρµοδι-
οτήτων που έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, επεξεργάσθηκε σχέδιο κανό-
νων και διαδικασιών για τη διαχείριση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας µε σκοπό 
την ισότιµη και χωρίς διακρίσεις παροχή τµήµατος της ικανότητας µεταφοράς των διασυν-
δέσεων στους ενδιαφερόµενους ανταγωνιστές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και 

στους επιλέγοντες πελάτες. Επίσης η ΡΑΕ παρακολούθησε συστηµατικά τον τρόπο µε τον οποίο ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος εφάρµοσε τους σχετικούς κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τον Υ-
πουργό Ανάπτυξης ως τµήµα του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, παρέχει πρόσβαση στις δια-
συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες. 

Το θέµα της διαχείρισης των διασυνδέσεων αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήµατα που απασχολούν τα 
ρυθµιστικά Φόρουµ της Φλωρεντίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ρυθµιστές ενέργειας 
της Ευρώπης. Ο λόγος είναι ότι η κατάλληλη διαχείριση των διασυνδέσεων και των φαινοµένων 
συµφόρησης που δηµιουργούνται ως προς τη χρήση τους αποτελεί την πεµπτουσία εφαρµογής της 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κεφάλαιο 

6 

Η 
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Εκτός των θεµάτων που σχετίζονται µε το διασυνοριακό και ενδοκοινοτικό εµπόριο, η διαχείριση 
των διασυνδέσεων έχει µεγάλη σηµασία και για τον υγιή ανταγωνισµό και στην εγχώρια αγορά ηλε-
κτρισµού, δεδοµένου ότι η ικανότητα µεταφοράς τους είναι περιορισµένη και περιζήτητη από τους 
συµµετέχοντες στην αγορά και ότι βραχυχρόνια, πριν δηλαδή την ολοκλήρωση της κατασκευής νέων 
µονάδων στην ελληνική επικράτεια, ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά µπορεί µόνο να προέλθει 
από τις εισαγωγές. 

Η διαχείριση των διασυνδέσεων σχετίζεται επίσης µε την ασφάλεια τροφοδοσίας των καταναλωτών 
στην ελληνική επικράτεια, γιατί λόγω της περιορισµένης ικανότητας µεταφοράς τους, τυχόν εκτετα-
µένη χρησιµοποίησή τους για διαµετακοµίσεις (από τη ∆ΕΗ ή από τρίτους) περιορίζει τη διαθέσιµη 
ενέργεια για την εγχώρια κατανάλωση. Το ζήτηµα των διαµετακοµίσεων προέκυψε µε ιδιαίτερη έ-
νταση κατά το χρονικό διάστηµα αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας του νέου ηλεκτρικού καλωδί-
ου διασύνδεσης της Ελλάδας µε την Ιταλία. 

Α. Τεχνικά Στοιχεία για τις ∆ιασυνδέσεις  
Το Ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα έχει διασυνδέσεις µε τα ηλεκτρικά δίκτυα άλλων χωρών στο βόρειο 
τµήµα του. Πιο συγκεκριµένα λειτουργούν σήµερα οι εξής διασυνδέσεις: 

1. Σε σύγχρονη λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 

• Ελλάς – Βουλγαρία 

• Ελλάς - FYROM 

• Ελλάς – Αλβανία 

2. Σε λειτουργία συνεχούς ρεύµατος (DC) 

• Ελλάς – Ιταλία (από τον Ιούλιο του 2002) 

Βασικό κατ’ αρχήν θέµα είναι ο καθορισµός της ικανότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 
κάθε διασύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι αρµόδιος για τον καθορισµό αυτό, υπό την 
εποπτεία και έγκριση της ΡΑΕ. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική (ETSO και UCTE) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει πρώ-
τα την τεχνική ικανότητα µεταφοράς των διασυνδέσεων µε βάση τεχνικές µελέτες που λαµβάνουν 
υπόψη τη θερµική αντοχή των γραµµών, τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος και κα-
νόνες αξιοπιστίας, όπως ο κανόνας Ν-1 (δηλαδή τη διατήρηση της λειτουργίας του συστήµατος ακό-
µα και αν µια οποιαδήποτε γραµµή τεθεί εκτός λειτουργίας). 

Στη συνέχεια καθορίζεται η µέγιστη ικανότητα µεταφοράς που µπορεί να δοθεί για εµπορική χρήση, 
αφού αφαιρεθούν από την τεχνική ικανότητα µεταφοράς η ισχύς εφεδρείας που χειρίζεται ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος στο πλαίσιο των διεθνών συµβάσεων µε την UCTE.  

Μετά τις σχετικές µελέτες, η ΡΑΕ ενέκρινε εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε την οποία οι δια-
συνδέσεις στα βόρεια σύνορα της χώρας αποτελούν αντικείµενο ενιαίας διαχείρισης και έχουν συνο-
λική ικανότητα µεταφοράς για εµπορική χρήση έως τα 600 MW. Οµοίως, προσδιορίσθηκε ότι η ικα-
νότητα µεταφοράς της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας είναι 500 MW (αν και για λόγους λειτουργίας 
του Ιταλικού συστήµατος ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος της Ιταλίας καθόρισε ότι η εγγυηµένη ικανότη-
τα µεταφοράς προς Ιταλία είναι µόνο 150 MW). 
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Β. Αρχές Ρυθµιστικής Πολιτικής 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δικαίωµα πρόσβασης στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις έχουν οι 
προµηθευτές για εισαγωγές και οι επιλέγοντες πελάτες για εισαγωγές αποκλειστικά για δική τους 
χρήση. Επίσης δικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 
όσοι έχουν µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται σε λειτουργία στην ελληνική επικράτεια.  

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει επίσης να παρέχει πρόσβαση στις διασυνδέσεις για προ-
γράµµατα διαµετακόµισης ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον όµως δεν παρεµποδίζεται η λειτουργία της 
εγχώριας αγοράς. ∆ιαµετακοµίσεις είναι οι ταυτόχρονες εισαγωγές και εξαγωγές (µέσω διαφορετικής 
διασύνδεσης). Το µέγεθος (ηλεκτρική ισχύς) της διαµετακόµισης ορίζεται ως η ελάχιστη τιµή µεταξύ 
της ισχύος που προγραµµατίζεται για εισαγωγή και της ισχύος που προγραµµατίζεται για εξαγωγή 
εντός του χρονικού διαστήµατος της µίας ώρας. 

Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέ-
σεων της χώρας προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης. 

Ο τρόπος και η διαδικασία καταµερισµού στον Κώδικα αντανακλά την πρακτική που πάγια συνιστά 
η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και που τείνει να γίνει και πά-
για πρακτική στις Ευρωπαϊκές ∆ιασυνδέσεις (π.χ. Αγγλία-Γαλλία, Ολλανδία - Βέλγιο - Ολλανδία). Η 
πρακτική αυτή περιλαµβάνει τέσσερις αρχές: 

α) Ισότιµη πρόσβαση τρίτων στις διασυνδέσεις χωρίς διακρίσεις ιδίως υπέρ των ιδιοκτητών ή 
των κύριων παικτών της αγοράς. 

β) Καταµερισµός του δυναµικού µετά από διαδικασία δηµοπράτησης που οργανώνεται από το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος υπό την έγκριση και εποπτεία της ΡΑΕ. 

γ) Τα έσοδα από τυχόν δηµοπρασία για την επίλυση προβληµάτων συµφόρησης να αντανα-
κλούν την οριακή αξία της διασύνδεσης, δηλαδή την οριακή τιµή της συµφόρησης 
(congestion) ώστε να δηµιουργούνται κίνητρα για επένδυση σε νέες διασυνδέσεις. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει συµφόρηση δεν µπορεί να αντλούνται έσοδα από τη χρήση της δια-
σύνδεσης.  

δ) Η αποπληρωµή του κεφαλαιουχικού κόστους της διασύνδεσης γίνεται από τις γενικές 
χρεώσεις για τη χρήση ολόκληρου του Συστήµατος Μεταφοράς και όχι από τυχόν έσοδα 
για την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης ή για την άρση της συµφόρησης. 

Οι αρχές αυτές έχουν επιβεβαιωθεί και από τις συναντήσεις του Φόρουµ της Φλωρεντίας αλλά και τις 
οµόφωνες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 

Γ. Μεταβατικό καθεστώς για τις Βόρειες ∆ιασυνδέσεις 
Η ΡΑΕ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της εισηγήθηκε λεπτοµερή πρόταση αναφορικά µε τον Κα-
ταµερισµό του ∆υναµικού των Βόρειων Ηλεκτρικών ∆ιασυνδέσεων την οποία υπέβαλε προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης στις 26/09/2001. 

Οι πάγιες αρχές του Κώδικα ∆ιαχείρισης, όπως αναφέρθηκαν προηγουµένως, αποτελούν τον βασικό 
οδηγό για την οργάνωση του καταµερισµού του δυναµικού των διασυνδέσεων. Όµως σύµφωνα µε 
την πρόταση της ΡΑΕ πρέπει να γίνει δεκτό ότι επειδή η Ελληνική Αγορά ευρίσκεται σε µεταβατικό 
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στάδιο ακολουθώντας πορεία σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς, το σύστηµα για την κατανοµή 
της ικανότητας µεταφοράς των βορείων διασυνδέσεων της χώρας πρέπει κατά το µεταβατικό στάδιο 
να αντιµετωπίζει κατά προτεραιότητα τα εξής : 

• Τα ζήτηµα της ασφάλειας (επάρκειας) τροφοδοσίας της χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια 
που αναδεικνύεται ως σηµαντικό θέµα προτεραιότητας για τα 3-4 χρόνια µετά το 2002. 
Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι η περίοδος αυτή συµπίπτει µε το τέλος του πε-
νταετούς προγράµµατος της ∆ΕΗ όπως είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο του παλαιού θε-
σµικού καθεστώτος, αφετέρου στο γεγονός ότι οι νέες µονάδες παραγωγής εξαρτώνται 
από επιχειρηµατικές αποφάσεις στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς. Κατά τη 
µεταβατική αυτή περίοδο προστίθενται τα προβλήµατα της αύξησης των αιχµών της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της µείωσης της ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα 
λόγω χαµηλού υδρολογικού δυναµικού. Κατά συνέπεια το ζήτηµα της οργάνωσης του 
καταµερισµού του δυναµικού των διασυνδέσεων πρέπει στη µεταβατική περίοδο να γί-
νει µε τρόπο που να κατοχυρώνεται χωρίς κίνδυνο η επαρκής τροφοδότηση της χώρας 
µε ηλεκτρική ενέργεια. 

• Το ζήτηµα της οικονοµικής τροφοδοσίας των µη επιλεγόντων πελατών επειδή η ∆ΕΗ 
κατά το µεταβατικό στάδιο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να 
τροφοδοτεί το 66% της κατανάλωσης, δηλαδή τους µη επιλέγοντες πελάτες. Αναµένε-
ται ότι κατά τα επόµενα τρία χρόνια θα διατηρηθεί περίπου το ποσοστό αυτό, πριν ε-
φαρµοσθούν οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική αρχή της οργάνωσης 
της αγοράς αυτής είναι η αποφυγή κάθε έµµεσης ή άµεσης επιδότησης ή προνοµιακής 
µεταχείρισης των επιλεγόντων πελατών σε σχέση µε τους µη επιλέγοντες και το ανά-
ποδο. Η εκµετάλλευση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη βραχυχρόνια περίοδο 
(οι µακροχρόνιες προοπτικές διαφέρουν) πιθανόν να προσδώσει οφέλη είτε σχετικά µε 
την επάρκεια τροφοδοσίας είτε σχετικά µε την τιµή της προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Τα ενδεχόµενα αυτά οφέλη πρέπει να µοιρασθούν κατ’ αναλογία στους επιλέγο-
ντες και τους µη επιλέγοντες καταναλωτές. 

• Το ζήτηµα της επαρκούς και οικονοµικής τροφοδοσίας «τελευταίου καταφυγίου» δε-
δοµένου ότι σύµφωνα µε το νόµο 2773/99 η ∆ΕΗ είναι ο µόνος προµηθευτής που έχει 
την υποχρέωση να τροφοδοτήσει ένα Επιλέγοντα καταναλωτή εφόσον αυτός το ζητή-
σει (άρθρο 26, παράγραφος 2 όπου ορίζεται η ∆ΕΗ ως ο προµηθευτής τελευταίου κα-
ταφυγίου - last resort). Η άσκηση αυτής της υποχρέωσης, δεδοµένου ότι κατά τα επό-
µενα τρία έτη δεν θα είναι ακόµα σε λειτουργία οι νέοι ιδιωτικοί σταθµοί, πρέπει να δι-
ευκολυνθεί και µέσω των εισαγωγών ενέργειας ώστε µάλιστα να αποφευχθεί υπέρµε-
τρη πρόσθετη επιβάρυνση (κατά το άρθρο 26) από µέρους της ∆ΕΗ των περιπτώσεων 
επιλεγόντων πελατών που τους έχει εγκαταλείψει ο ιδιώτης προµηθευτής τους. 

Λόγοι προώθησης του ανταγωνισµού στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης επιβάλλουν όµως 
να διασφαλισθεί η µη εκµετάλλευση της υπερδεσπόζουσας θέσης της ∆ΕΗ στο πλαίσιο της δέ-
σµευσης δυναµικού στις διασυνδέσεις.  

Πράγµατι, κίνδυνος εκµετάλλευσης της κυρίαρχης θέσης υφίσταται επειδή αφενός η ∆ΕΗ, όντας 
προηγουµένως µονοπωλιακός προµηθευτής, έχει καταρχήν εξασφαλίσει συµβόλαια µε όλους τους 
καταναλωτές, αφετέρου η ∆ΕΗ, ως κύριος του Συστήµατος µεταφοράς, θα αυξήσει την αξία των 
παγίων της από τα έσοδα που θα προκύπτουν από τη χρήση των διασυνδέσεων. Κατά συνέπεια υφί-
σταται ζήτηµα κατοχύρωσης της δυνατότητας των ιδιωτών προµηθευτών να δεσµεύουν οπωσδήπο-
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τε µέρος του δυναµικού των διασυνδέσεων. 

Με δεδοµένο και το ζήτηµα της επαρκούς τροφοδοσίας, οι διασυνδέσεις αποτελούν σπάνιο πόρο η 
εκµετάλλευση του οποίου δρα υπέρ του γενικού συµφέροντος. ∆εν είναι λοιπόν νοητό κάποιος προ-
µηθευτής να δεσµεύει τις διασυνδέσεις και µετά να µην τις χρησιµοποιεί. Πρέπει, εποµένως να ε-
φαρµόζεται µε σχολαστικότητα η αρχή της διάθεσης προς τρίτους όποιας δέσµευσης δεν χρησιµο-
ποιείται. 

∆εν υπάρχει εµπειρία στην Ελλάδα από διαδικασίες δηµοπράτησης δυναµικού ηλεκτρικών διασυν-
δέσεων. Μάλιστα η σχετική εµπειρία είναι κάπως περιορισµένη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγ-
χρόνως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνισθούν το ταχύτερο οι δυνατότητες των προµηθευτών να δε-
σµεύσουν δυναµικό στις διασυνδέσεις ώστε να προβούν εγκαίρως σε σύναψη εµπορικών συµβάσεων 
για την αγορά ενέργειας. 

Για λόγους επίτευξης των καλύτερων δυνατών τιµών στις εµπορικές αυτές συµβάσεις, πράγµα επω-
φελές για τους εγχώριους καταναλωτές, είναι σκόπιµο οι συµβάσεις αυτές να έχουν µακροχρόνιο 
χαρακτήρα και να είναι όσο το δυνατόν συµβάσεις εγγυηµένης αγοράς, χωρίς όµως να έχουν τόσο 
µακροχρόνιο χαρακτήρα που να παραβλάπτεται η δυνατότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών στην 
αγορά. Σταθµίζοντας τα κριτήρια αυτά η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής έχει δώσει οδηγία οι µακροχρόνιες αυτές δεσµεύσεις και συµβάσεις να µην υπερβαίνουν το ένα 
έτος. 

Σύµφωνα µε τα ζητήµατα που τέθηκαν παραπάνω η απλή εφαρµογή της αρχής της ενιαίας δηµοπρα-
σίας για όλο το δυναµικό των βόρειων διασυνδέσεων δεν µπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά 
όλους συγχρόνως τους στόχους. Κατά την παρούσα µεταβατική περίοδο είναι απαραίτητο να εφαρ-
µοσθεί ένα συνθετότερο σύστηµα για τον καταµερισµό του δυναµικού.  

Οι στόχοι που πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν είναι : 

• ∆ιασφάλιση επάρκειας τροφοδοσίας της χώρας κατά τα επόµενα 3-4 έτη 

• Καταµερισµός των ενδεχόµενων ωφελειών από την εκµετάλλευση των διασυνδέσεων 
τόσο στους επιλέγοντες όσο και στους µη επιλέγοντες καταναλωτές. 

• Παροχή δυνατότητας στη ∆ΕΗ να ασκεί το ρόλο του υποχρεωτικού προµηθευτή (άρ-
θρο 26) κατά οικονοµικό τρόπο. 

• Εξυπηρέτηση στόχων ενίσχυσης του ανταγωνισµού δίνοντας πράγµατι τη δυνατότητα 
στους ιδιώτες προµηθευτές να µπορούν να δεσµεύσουν τµήµα του δυναµικού. 

• Αποτροπή καταχρηστικών συµπεριφορών εφαρµόζοντας την αρχή της παραχώρησης 
προς τρίτον του δυναµικού που κάποιος δεν χρησιµοποιεί ενώ το έχει δεσµεύσει. 

• Έγκαιρη άρση των αβεβαιοτήτων για τις διασυνδέσεις ώστε να υπάρξουν αποδοτικά 
συµβόλαια αγοράς ενέργειας. 

Η πρόταση της ΡΑΕ, η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και έκτοτε εφαρµόζεται, έχει 
ως εξής: 

1. Ο προτεινόµενος καταµερισµός του δυναµικού των διασυνδέσεων αφορά αποκλειστι-
κά τις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας. Για τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας απαιτεί-
ται διαφορετική ρύθµιση. 
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2. Ο προτεινόµενος καταµερισµός θα ισχύσει για τρία έτη: 2002, 2003 και 2004. 

3. Θεωρείται ότι η συνολική ισχύς για καταµερισµό είναι της τάξεως των 600 MW διαθέ-
σιµη για κάθε ώρα του έτους πλην µικρού αριθµού ωρών για συντήρηση των γραµµών.  

4. Ορίζεται κατανοµή 70% για µακροχρόνια δέσµευση (δηλαδή 420 MW) και 30% για 
βραχυχρόνια δέσµευση (δηλαδή 180 MW). Μακροχρόνια δέσµευση είναι η ετήσια 
χρήση και βραχυχρόνια είναι η ηµερήσια. 

5. ∆έσµευση δυναµικού 370 MW (δηλαδή 62%) για τη ∆ΕΗ το οποίο περαιτέρω αναλύε-
ται σε 220 MW για µακροχρόνια δέσµευση και 150 MW για βραχυχρόνια δέσµευση. 
Η δέσµευση υπέρ της ∆ΕΗ δίδεται στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της για την τροφο-
δοσία µη επιλεγόντων καταναλωτών. Έτσι για τη ∆ΕΗ δεσµεύεται το 52% των µακρο-
χρονίων δεσµεύσεων που αντιστοιχεί στο µερίδιο των µη επιλεγόντων καταναλωτών 
(64%) σταθµισµένο µε το µέσο συντελεστή φορτίου των επιλεγόντων (0.8) και των µη 
επιλεγόντων καταναλωτών (0.65). Επίσης, µε βάση αντίστοιχη µεθοδολογία, στη ∆ΕΗ 
παραχωρείται το 83% των βραχυχρόνιων δεσµεύσεων επειδή η ∆ΕΗ είναι και ο υπο-
χρεωτικός προµηθευτής (last resort supplier). 

6. Για τους ιδιώτες προµηθευτές αλλά και για τους επιλέγοντες πελάτες που επιθυµούν να 
εισάγουν για δική τους αποκλειστική χρήση δεσµεύονται καταρχήν 200 MW από τη 
µακροχρόνια δέσµευση και 30 MW από την βραχυχρόνια δέσµευση. Έτσι οι δικαιού-
χοι αυτοί θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 38% του δυναµικού της διασύνδεσης, 
δηλαδή 230 MW. 

7. Για τον προσδιορισµό του περαιτέρω καταµερισµού των 230 MW που προορίζονται 
για ιδιώτες προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες θα εφαρµοσθεί διαδικασία πλειοδοτι-
κής δηµοπρασίας. Αυτή θα πραγµατοποιείται κάθε έτος για τα 200 MW που αντιστοι-
χούν σε µακροχρόνια δέσµευση. Θα εφαρµοσθούν κανόνες αναλογικότητας - prorated 
(µε προτεραιότητα όσων έχουν δεσµεύσει µακροχρόνια) για τα 30 MW που αντιστοι-
χούν σε βραχυχρόνια δέσµευση. Περίπτωση εφαρµογής διαδικασίας δηµοπράτησης 
και για τις βραχυχρόνιες δεσµεύσεις θα εξετασθεί σε µεταγενέστερη φάση ανάλογα µε 
την εµπειρία και την οργάνωση που θα έχει επιτευχθεί. 

8. Αν οι ιδιώτες προµηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες δεν δεσµεύσουν όλο το µερίδιό 
τους (200 MW µακροχρόνια και 30 MW βραχυχρόνια) τότε το υπόλοιπα θα περιέρχο-
νται στη δικαιοδοσία της ∆ΕΗ στα πλαίσια βραχυχρόνιας δέσµευσης. 

9. Όποτε κάποιος που έχει δεσµεύσει δυναµικό µε βάση µακροχρόνια δέσµευση δεν τη 
χρησιµοποιήσει, αυτή περιέρχεται στην ισχύ που διατίθεται για βραχυχρόνια δέσµευση 
και εφαρµόζονται κανόνες αναλογικότητας, δηλαδή 83% για τη ∆ΕΗ και 17% για ι-
διώτες προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες. Οµοίως εφαρµόζεται το ίδιο όποτε η 
∆ΕΗ δεν χρησιµοποιεί το δυναµικό που έχει δεσµεύσει µακροχρόνια, το οποίο θα πε-
ριέρχεται στην ισχύ που διατίθεται για βραχυχρόνια δέσµευση. 

10. Για τη βραχυχρόνια δέσµευση θα εφαρµοσθούν κανόνες αναλογικής κατανοµής σύµ-
φωνα µε την ποσόστωση 83% ∆ΕΗ και 17% οι υπόλοιποι. Όποτε η δέσµευση ακυρω-
θεί ή δηλωθεί ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί, τότε περιέρχεται αναλογικά στους άλλους 
συµµετέχοντες, κατ’ αρχήν εντός της ποσόστωσης και αν αυτή δεν εξαντλείται θα πε-
ριέρχεται στη ∆ΕΗ, η οποία επίσης θα υποχρεούται να δηλώνει το δυναµικό που δεν 
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θα χρησιµοποιήσει το οποίο θα περιέρχεται στους άλλους αν το επιθυµούν. Σε κάθε 
περίπτωση θα ποινολογείται κάποιος που συστηµατικά δεσµεύει δυναµικό χωρίς να το 
χρησιµοποιεί και χωρίς να ανακοινώνει στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ακύρωση της 
δέσµευσης. 

11. Οι δηµοπρασίες µεταξύ των ιδιωτών προµηθευτών και επιλεγόντων πελατών θα προσ-
διορίζουν το τίµηµα για τη χρήση των διασυνδέσεων που θα καταβάλλεται από όλους 
που δεσµεύουν δυναµικό σε µακροχρόνια βάση (τυχόν πληρωµή θα ισχύει και για την 
ποσόστωση υπέρ της ∆ΕΗ). Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά που θα έχει 
τη µορφή φθίνουσας συνάρτησης του προτεινόµενου τιµήµατος και της ισχύος προς 
δέσµευση, µε βήµα το 1 MW. Για τον προσδιορισµό του τιµήµατος θα λαµβάνεται υ-
πόψη η τιµή του τµήµατος 1 MW της πρώτης προσφοράς που δεν θα είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθεί λόγω εξάντλησης της ικανότητας µεταφοράς. Σε περίπτωση µη χρησιµο-
ποίησης µακροχρόνιας δέσµευσης δεν θα επιστρέφεται το τίµηµα. Για τη βραχυχρόνια 
δέσµευση δεν θα καταβάλλεται τίµηµα. Το ελάχιστο τίµηµα για τις µακροχρόνιες δε-
σµεύσεις θα µπορεί να είναι ίσο µε το µηδέν, εφόσον το άθροισµα των προσφορών δεν 
υπερβαίνει τη συνολική ικανότητα µεταφοράς. Οι δηµοπρασίες θα γίνονται σε ένα γύ-
ρο για κάθε χρονική ζώνη προς δέσµευση. Τα έσοδα από τις δηµοπρασίες θα χρησι-
µεύουν µε ευθύνη του ∆ΕΣΜΗΕ για τη χρηµατοδότηση νέων διεθνών διασυνδέσεων ή 
τµηµάτων συστήµατος εντός της ελληνικής επικράτειας που χρησιµεύουν ή διευκολύ-
νουν διεθνείς διασυνδέσεις. 

Η πρώτη δηµοπρασία που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο 2001 αφορούσε στο έτος 2002, δυναµι-
κότητος 200 MW, πραγµατοποιήθηκε µε δικαίωµα συµµετοχής µόνο ιδιωτών προµηθευτών και επι-
λεγόντων καταναλωτών. Υπεύθυνος ήταν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ) µε βάση δια-
δικαστικές αρχές που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ. 

Ο Πίνακας 13 συνοψίζει τα αποτελέσµατα για τον καταµερισµό της ικανότητας µεταφοράς των βο-
ρείων διασυνδέσεων. Εφόσον από τον διαγωνισµό δεν εξαντλήθηκε η συνολική ποσότητα των 200 
MW που προοριζόταν ως ποσόστωση για προµηθευτές (εκτός ∆ΕΗ) και Επιλέγοντες πελάτες, το 
τίµηµα για το 2002 προέκυψε ίσο µε µηδέν (0). 

Πίνακας 13: Καταµερισµός των βορείων διασυνδέσεων για το έτος 2002 

Σε MW για όλο το έτος Μακροχρόνια 
∆έσµευση 

Βραχυχρόνια 
∆έσµευση ΣΥΝΟΛΟ % 

∆ΕΗ (ποσόστωση) 220 150 370 62% 

Άλλοι (µετά από πλειοδο-
τικό διαγωνισµό) 200 30 230 38% 

ΣΥΝΟΛΟ 420 180 600  
% 70% 30%   

∆. ∆ιαχείριση του Καλωδίου Ελλάδας-Ιταλίας 
Η υποβρύχια διασύνδεση συνεχούς ρεύµατος Ελλάδας-Ιταλίας τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο 2002. 

Με σκοπό τον καθορισµό του τρόπου διαχείρισης της ικανότητας µεταφοράς της διασύνδεσης, η 
ΡΑΕ πραγµατοποίησε πολλές διµερείς συναντήσεις µε την αντίστοιχη ρυθµιστική αρχή της Ιταλίας 
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(AEEG). 

Με κοινή τους απόφαση οι δύο ρυθµιστικές αρχές θεώρησαν ότι: 

α) Η υποδοµή του καλωδίου Ελλάδας-Ιταλίας ανήκει στα εθνικά Συστήµατα Μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και υπόκειται σε καθεστώς ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων και διαχεί-
ριση µε ευθύνη των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων (∆ΕΣΜΗΕ για την Ελλάδα και GRTN 
για την Ιταλία) και εποπτεία των ρυθµιστικών αρχών των δύο χωρών. Η αποπληρωµή του 
κόστους κεφαλαίου και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του καλωδίου συνυπολο-
γίζεται στις γενικές χρεώσεις των δύο χωρών για τη χρήση των Συστηµάτων Μεταφοράς.  

β) Κατά το 2002 το καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας βρίσκεται σε πειραµατική λειτουργία και έκρι-
ναν ότι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν οι πάγιες µέθοδοι καταµερισµού της ικανότητας µε-
ταφοράς που προβλέπονται στις διατάξεις των εθνικών νοµοθεσιών. 

γ) Για το λόγο αυτό και προκειµένου να αντληθεί πείρα, κατά το 2002 ο καταµερισµός της ι-
κανότητας µεταφοράς στους ενδιαφερόµενους χρήστες θα γίνεται µε τον κανόνα της ανα-
λογικής κατανοµής της ισχύος σύµφωνα µε τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και µε διόρ-
θωση ώστε να µην εκχωρείται ικανότητα µεταφοράς µικρότερη των 3 MW. Ο καταµερι-
σµός αυτός θα γίνεται µόνο σε µακροχρόνια βάση. 

δ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία αναλογικής κατανοµής έχουν από Ελληνικής πλευ-
ράς οι προµηθευτές και οι Επιλέγοντες πελάτες για εισαγωγή και η ∆ΕΗ για εξαγωγές προς 
Ιταλία, και από Ιταλικής πλευράς όλοι οι εγγεγραµµένοι σε κατάλογο που τηρεί η ρυθµιστι-
κή αρχή της Ιταλίας και στον οποίο περιλαµβάνονται προµηθευτές, παραγωγοί, έµποροι η-
λεκτρισµού και Επιλέγοντες πελάτες. 

ε) Για το 2002 καθορίσθηκε ότι η ικανότητα µεταφοράς από Ιταλία προς Ελλάδα είναι 500 MW 
και για την κατεύθυνση από Ελλάδα προς Ιταλία η εγγυηµένη ικανότητα είναι 150 MW (η 
µη εγγυηµένη µπορεί να φθάσει τα 500 MW). 

Με βάση τις αρχές αυτές έγινε τον Ιούλιο 2002 ο πρώτος καταµερισµός της ικανότητας µεταφοράς 
του καλωδίου που αφορούσε το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2002. Στη συνέχεια πραγ-
µατοποιήθηκε δεύτερος καταµερισµός που διήρκεσε µέχρι το τέλος του 2002. 

Στο πλαίσιο του καταµερισµού αυτού τη µεγαλύτερη σε µέγεθος χρήση του καλωδίου επέτυχε η 
∆ΕΗ η οποία πραγµατοποίησε σηµαντικού µεγέθους εισαγωγές κατά το καλοκαίρι του 2002 και ση-
µαντικές εξαγωγές (για τις οποίες είχε αποκλειστικό προνόµιο) προς την Ιταλία κατά το χρονικό διά-
στηµα από Οκτώβριο µέχρι το τέλος 2002. το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών αυτών αντιστοιχού-
σαν σε διαµετακοµίσεις ενέργειας (µη δηλωµένες ως διαµετακοµίσεις αλλά προκύπτουσες µε βάση 
τον κανόνα που αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα) από τις βόρειες διασυνδέσεις προς την Ιταλία. 
Το ζήτηµα αυτό αναλύεται στην επόµενη ενότητα. 

Ε. Έκθεση της ΡΑΕ για τη χρήση των ∆ιασυνδέσεων 
το 2002 

 Στις 15 Νοεµβρίου 2002 η ΡΑΕ υπέβαλε έκθεση στον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορικά µε την λει-
τουργία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας, στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
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Με την έκθεση αυτή η ΡΑΕ διατυπώνει κατ’ αρχήν συµπεράσµατα από την προκαταρκτική ανάλυση 
των ωριαίων καταγραφικών στοιχείων που παρείχε στη ΡΑΕ η ∆ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη χρήση των 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας. 

Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αρµοδιότητας της ΡΑΕ για την εποπτεία και παρακολού-
θηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της συµµόρφωσης των αδειούχων, κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων τους, στους όρους και προϋποθέσεις των αδειών τους. Οι διαπιστώσεις της έκθεσης 
συνοψίζονται ως εξής: 

α) Μέσω του καλωδίου Ελλάδας - Ιταλίας, στο διάστηµα από 17/6/02 έως και 13/9/02 η ∆ΕΗ 
εισήγαγε από την Ιταλία ηλεκτρική ενέργεια συνολικού µεγέθους 164,306 MWh, εκ των 
οποίων 101,438 MWh τον Ιούλιο. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε µέση ισχύ εισαγωγών 80 
MW και ειδικά για τον Ιούλιο 150 MW περίπου.  

β) Μέσω των βορείων διασυνδέσεων η ∆ΕΗ εισήγαγε συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη 
διάρκεια του 2002. Επίσης η “Αλουµίνιον της Ελλάδος” (Επιλέγων πελάτης) εισήγαγε συ-
νεχώς κατά το 2002 ενέργεια από τις βόρειες διασυνδέσεις, µε ισχύ 20 MW ή 24 MW (έχει 
20 MW µακροχρόνια εκχώρηση ικανότητας). Η εισαγωγή αυτή είναι η µόνο που έγινε ε-
κτός ∆ΕΗ. 

γ) Οι προµηθευτές οι οποίοι έλαβαν εκχώρηση ικανότητας για εισαγωγές στις βόρειες διασυν-
δέσεις σύµφωνα µε το διαγωνισµό του ∆ΕΣΜΗΕ, δεν κατέθεσαν πρόγραµµα για εισαγω-
γές, δηλαδή δεν χρησιµοποίησαν τις διασυνδέσεις, επειδή, παρά το σαφώς µικρότερο κό-
στος των εισαγωγών συγκριτικά µε την τιµή της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, δεν µπό-
ρεσαν να βρουν πελάτες. Κατά τις διµερείς συναντήσεις των προµηθευτών αυτών µε τη 
ΡΑΕ, αυτοί ισχυρίσθηκαν ότι οι διατάξεις του νόµου περί της δυνατότητας της ∆ΕΗ να α-
ξιώνει υψηλότερες τιµές ενέργειας από τα ισχύοντα τιµολόγια σε περίπτωση που κάποιος 
πελάτης επιστρέψει στη ∆ΕΗ ως προµηθευτή τελευταίου καταφυγίου, δρουν αποτρεπτικά 
στη δυνατότητα εύρεσης πελατών. Αυτός ο παράγοντας εξηγεί κυρίως την αδυναµία των 
προµηθευτών να βρουν πελάτες. Εµπόδιο επίσης απετέλεσε η ανυπαρξία ρυθµίσεων για την 
εφεδρεία. Άλλοι προµηθευτές στους οποίους δεν είχε εκχωρηθεί ικανότητα µεταφοράς από 
τις βόρειες διασυνδέσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πιθανές εισαγωγές αλλά δεν προβλεπό-
ταν στη σχετική Υπουργική Απόφαση διαγωνισµός για µεσοχρόνια (π.χ. µηνιαία) εκχώρη-
ση ικανότητας µεταφοράς που δεν χρησιµοποιείτο. Σύµφωνα µε πληροφορίες ορισµένοι 
προµηθευτές που είχαν συµβόλαια για εισαγωγές από βόρειες χώρες, τελικά εκχώρησαν τις 
εισαγωγές αυτές στη ∆ΕΗ στο πλαίσιο διµερών συµβάσεων. 

δ) Η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε ευρύτατης κλίµακας διαµετακόµιση ενέργειας από τις βόρειες δι-
ασυνδέσεις προς την Ιταλία χωρίς να δηλωθεί η ποσότητα αυτή ως διαµετακόµιση. Σύµφω-
να µε τον ορισµό των Ευρωπαϊκών διεθνών οργανισµών, ως διαµετακόµιση κατά ορισµένη 
χρονική περίοδο κατανοµής φορτίου (δηλαδή για την Ελλάδα για κάθε ώρα) ορίζεται η ελά-
χιστη αριθµητική τιµή της ποσότητας εισαγόµενης ενέργειας και της ποσότητας εξαγόµενης 
ενέργειας κατά την ίδια χρονική περίοδο (δηλαδή τη µία ώρα). Από τα στοιχεία του ωριαίου 
προγράµµατος εισαγωγών και εξαγωγών που καταγράφει ο ∆ΕΣΜΗΕ προκύπτει µε σαφή-
νεια ότι κάθε ώρα, από τον Οκτώβριο έως το τέλος του έτους 2002, η ελάχιστη τιµή για κά-
θε ώρα µεταξύ της ισχύος εισαγωγής που έκανε η ∆ΕΗ από τις βόρειες διασυνδέσεις και της 
ισχύος εξαγωγής που έκανε η ∆ΕΗ προς την Ιταλία ήταν συνεχώς σχεδόν διάφορη του µη-
δενός (0). Σύµφωνα µε τον πάγιο ορισµό που έχει δεχθεί και ο Ευρωπαϊκός οργανισµός των 
∆ιαχειριστών Συστηµάτων (ETSO), όταν η ελάχιστη τιµή µεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών 
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είναι διάφορη του µηδενός κατά ένα χρονικό διάστηµα (για την Ελλάδα λαµβάνεται από τον 
∆ΕΣΜΗΕ η µία ώρα), τότε η ελάχιστη αυτή τιµή αποτελεί ηλεκτρική ισχύ διαµετακόµισης. 
Συγκεκριµένα για τη ∆ΕΗ συνήθως η ελάχιστη αυτή τιµή ήταν ίση µε 150 MW την ώρα.  

ε) Σηµειώνεται ότι επειδή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνο οι παραγωγοί µε εγχώ-
ριο δυναµικό έχουν δικαίωµα εξαγωγών, και δεδοµένου ότι µόνο η ∆ΕΗ διαθέτει επί του 
παρόντος εγχώριο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής, η ∆ΕΗ ασκεί εκ των πραγµάτων κατά α-
ποκλειστικότητα, δηλαδή χωρίς ανταγωνισµό, δραστηριότητα διαµετακόµισης από τα βό-
ρεια σύνορα προς την Ιταλία. Σηµειώνεται επίσης ότι από έρευνες της ΡΑΕ επιβεβαιώθηκε 
ότι η τιµή αγοράς ενέργειας στα βόρεια σύνορα είναι σαφώς µικρότερη της τιµής πώλησής 
της στην Ιταλία, πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η έλλειψη ανταγωνισµού παρέχει 
στη ∆ΕΗ τη δυνατότητα να εισπράττει σηµαντικού ύψους καθαρά κέρδη ως µεταπωλητής 
ενέργειας. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από ανάλυση των ισολογισµών της επιχείρησης. Το γε-
γονός αυτό εξηγεί γιατί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ιταλική αγορά ενέργειας 
αλλά και εγχώριοι προµηθευτές ζήτησαν να συµµετέχουν στις διαµετακοµίσεις ενέργειας 
για τις οποίες απαίτησαν την εφαρµογή ανταγωνιστικών διαδικασιών κατά τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Το αίτηµα αυτό αποτέλεσε αντικείµενο πολλών συσκέψεων και αλληλογραφίας, 
όµως το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο εν προκειµένω έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες, 
δεν δέχθηκε αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. 

στ) Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, στο άρθρο 87, αναθέτει στον ∆ΕΣΜΗΕ τη δια-
κριτική ευχέρεια περιορισµού των διαµετακοµίσεων σε περίπτωση που αυτές παρακωλύουν 
την οµαλή λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή θέτουν σε κίνδυ-
νο την ασφάλεια εφοδιασµού των εγχωρίων καταναλωτών. Τέτοιος κίνδυνος πράγµατι 
µπορεί να υπάρχει, γιατί η τυχόν αλόγιστη και υπερβολική χρήση των διαµετακοµίσεων ε-
νέργειας µπορεί να στρεβλώσει το ετησίως άριστο πρόγραµµα χρήσης των εγχώριων υδρο-
ηλεκτρικών πόρων, δεδοµένου ότι αν οι εισαγωγές ενέργειας παρέµεναν στη χώρα, οι διατι-
θέµενοι υδροηλεκτρικοί πόροι για τις µέγιστες αιχµές του εγχώριου φορτίου θα µεγιστοποι-
ούνταν. Το ζήτηµα αυτό απασχόλησε τον ∆ΕΣΜΗΕ και τη ΡΑΕ οι σχετικές επιφυλάξεις 
των οποίων εξηγούν την απροθυµία των ελληνικών αρχών να παράσχουν δικαίωµα διαµε-
τακόµισης προς όλους τους συµµετέχοντες στην εγχώρια αγορά και σε αυτές των γειτονι-
κών χωρών. Τελικά δεν επιβλήθηκε περιορισµός στις διαµετακοµίσεις της ∆ΕΗ κατά το 
2002. 

Η έκθεση της ΡΑΕ για τη χρήση των διασυνδέσεων επισηµαίνει ότι παρά την προσδοκία για πιθανώς 
άµεση ανάπτυξη ανταγωνισµού στην εγχώρια αγορά µέσω των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας πριν 
την έναρξη ανταγωνισµού στην ηλεκτροπαραγωγή µε την κατασκευή νέων ιδιωτικών µονάδων πα-
ραγωγής, τελικά δεν υπήρξε ανταγωνισµός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2002. Η 
∆ΕΗ ήταν ο µοναδικός προµηθευτής που πραγµατοποίησε εισαγωγέας, εκτός της περίπτωσης του 
Αλουµινίου της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι εταιρείες εµπορίας ηλεκτρισµού, που θα µπορούσαν 
να προµηθεύσουν πελάτες, προµήθευσαν τη ∆ΕΗ µε εισαγόµενη ενέργεια.  

Η ΡΑΕ επισήµανε ότι αυτό οφείλεται σε ανεπάρκειες του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που εµπόδι-
σαν την είσοδο στην αγορά ακόµα και προµηθευτών που διέθεταν φθηνή εισαγόµενη ενέργεια. Επί-
σης η ∆ΕΗ, κατέχοντας όλους τους πελάτες στην Ελλάδα, έδρασε στην ουσία ως µονοψώνιο για τις 
εισαγωγές ενέργειας από την Ιταλία για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών της εγχώριας κατανά-
λωσης κατά την περίοδο των αιχµών της ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες του 2002. Επίσης, 
η ∆ΕΗ εκµεταλλευόµενη το γεγονός ότι είναι ο µοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα, οπότε για το 
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2002 είχε το αποκλειστικό προνόµιο των εξαγωγών, πραγµατοποίησε εκτεταµένες διαµετακοµίσεις 
ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις προς την Ιταλία και όχι εξαγωγές απευθείας από τις µονάδες 
παραγωγής που κατέχει. 

Παρά τις προσδοκίες περί ανάπτυξης ανταγωνισµού, τα στοιχεία για το 2002 δείχνουν ότι εκ των 
πραγµάτων επικράτησε απόλυτα µονοπωλιακή λειτουργία του διασυνοριακού εµπορίου ηλεκτρικής 
ενέργειας. Είναι εύλογο ότι έτσι η ∆ΕΗ επέτυχε υπεραξίες, τόσο από τη µονοψωνική λειτουργία των 
εισαγωγών όσο και από την µονοπωλιακή λειτουργία των διαµετακοµίσεων. Αποτελεί ζήτηµα προς 
εξέταση κατά πόσον οι υπεραξίες αυτές µεταβιβάζονται προς όφελος των εγχώριων καταναλωτών. 

Η έκθεση της ΡΑΕ επισηµαίνει ότι τα παραπάνω αποτελούν «ενδείξεις διαχείρισης της διασύνδεσης 
µε την Ιταλία µε τρόπο προνοµιακό, πράγµα που πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο συνάδει µε τα ισχύ-
οντα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

Άδειες Παραγωγής (εκτός ΑΠΕ) και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας 
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Άδειες Παραγωγής (εκτός 
ΑΠΕ) και Προµήθειας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας  
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη δραστηριότητα της ΡΑΕ σχε-
τικά µε την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση γνωµοδο-
τήσεων της Αρχής προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη χορήγη-
ση αδειών παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο 
πλαίσιο του νόµου 2773/1999 και του Κανονισµού Αδειών. Ει-
δικότερα, τα θέµατα αδειοδότησης των µονάδων Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και µικρής Συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας αναλύονται στο επόµενο κεφάλαιο. 

 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο του Ν. 2773/1999 και του Κανονισµού 
Αδειών, έχει την αρµοδιότητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων 
για άδεια παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της υποβολής αιτιολογηµέ-
νης γνώµης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα 
για την χορήγηση των αδειών αυτών.  

Η ΡΑΕ έχει επίσης την ευθύνη τήρησης του Μητρώου Αδειών και της εποπτείας των κατόχων α-
δειών σχετικά µε την τήρηση των όρων των αδειών και του νόµου. 

Ο µηχανισµός των διοικητικών αδειών παραγωγής και προµήθειας αποτελεί, σύµφωνα µε το νόµο, 
τον τρόπο εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προκειµένου να µην εµποδίζεται η είσοδος νέων παικτών στην αγορά, πολλές χώρες είτε δεν έχουν 
εισάγει τις άδειες ως προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ή προµήθειας, είτε 
έχουν θεσπίσει σύντοµες και απλές διαδικασίες για τη χορήγηση των αδειών (π.χ. απλή εγγραφή στο 
σχετικό µητρώο για τους προµηθευτές). Στην Ελλάδα, ο νόµος και ο Κανονισµός Αδειών έχουν κα-
θορίσει σχετικά αυστηρή διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής ή προµήθειας.  

Κεφάλαιο 

7 

Η 
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Α. Χαρακτήρας της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ουσία αφορά την εξέταση της σκοπιµότητας της κα-
τασκευής νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Η αξιολόγηση της σκοπιµότητας οφείλει να γίνεται µε 
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και ειδικότερα µε βάση κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην Ευρω-
παϊκή Οδηγία και στο Ν. 2773/1999 και στα οποία όµως δεν συµπεριλαµβάνεται κριτήριο που αφορά 
στην επιχειρηµατική σκοπιµότητα η στην τυχόν υπέρ-επάρκεια του εγκατεστηµένου εγχώριου παρα-
γωγικού δυναµικού.  

∆εν επιτρέπεται δηλαδή µέσω της χορήγησης αδειών παραγωγής να περιορισθεί ο δυνητικός αντα-
γωνισµός, αντίθετα είναι αναγκαίο η χορήγηση αδειών να επιδιώκει την επέκτασή του. 

Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός συνεκτιµάται µαζί µε άλλα οκτώ κριτήρια και σε καµιά 
περίπτωση ο σχεδιασµός αυτός, σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν µπορεί να υπαγορεύει 
τον αριθµό, το είδος ή και τη θέση των νέων µονάδων παραγωγής που πρέπει να αδειοδοτηθούν. Αυ-
τό θα ήταν αντίθετο µε τη σχετική Οδηγία 96/92 της ΕΕ στο πλαίσιο της οποίας η άδεια παραγωγής 
αποτελεί διαδικασία που επαφίεται στην πρωτοβουλία της επιχείρησης που συµµετέχει ή επιδιώκει 
να συµµετάσχει στον ανταγωνισµό.  

Στο πλαίσιο της ίδιας Οδηγίας επιτρέπεται κράτος-µέλος να ακολουθεί διαδικασία διαγωνισµού για 
την κατασκευή νέας µονάδας παραγωγής, οπότε η επιλογή του µεγέθους, του είδους και της θέσης 
της µονάδας προκύπτει από τον σχεδιασµό µε ευθύνη της ∆ιοίκησης. Όµως η διαδικασία αυτή για τις 
νέες µονάδες παραγωγής δεν υιοθετήθηκε στην Ελλάδα και δεν περιλαµβάνεται στον ισχύοντα νόµο. 
Αντίθετα ο νόµος προβλέπει τη διαδικασία αυτή των διαγωνισµών αποκλειστικά για νέο παραγωγικό 
δυναµικό στα µη διασυνδεδεµένα νησιά.  

Σηµειώνεται ότι η άδεια παραγωγής αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής διαδικασίας η οποία περι-
λαµβάνει τη χορήγηση πολλών άλλων αδειών ή εγκρίσεων, όπως η προέγκριση χωροθέτησης, η έ-
γκριση περιβαλλοντικών όρων, η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας για τη µονάδα παρα-
γωγής.  

Τα κριτήρια που συνεκτιµώνται κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων όλα τα θέµατα που στη συνέχεια εξετάζονται στο πλαίσιο χορήγησης των υπολοίπων αδειών 
και εγκρίσεων. Όµως η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν προεξοφλεί τη χορήγηση των υπολοίπων 
αδειών και εγκρίσεων οι οποίες εξετάζονται ανεξάρτητα και αυτόνοµα.  

Βασικό τέλος κριτήριο κατά τη χορήγηση άδειας παραγωγής, το οποίο δεν εξετάζεται στο πλαίσιο 
των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων, είναι το κριτήριο της χρηµατοδοτικής και τεχνικής επάρκειας 
του αιτούντος.  

Β. Χαρακτήρας της Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

∆ιεθνώς η άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν ανάλογη της εγγραφής σε επαγγελ-
µατικό µητρώο. Στην Ελλάδα όµως ο νόµος θέτει σηµαντικούς περιορισµούς τόσο στη δραστηριότη-
τα της προµήθειας όσο και σχετικά µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας 
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προµήθειας.  

Πράγµατι, η άδεια προµήθειας χορηγείται µε περιορισµό ως προς τη µέγιστη ηλεκτρική ισχύ (σε 
MW) της προµήθειας την οποία επιτρέπεται να πραγµατοποιεί ο υποψήφιος προµηθευτής. Ο περιο-
ρισµός προκύπτει από το µέγεθος της συνολικής ισχύος των µονάδων παραγωγής των οποίων ο υπο-
ψήφιος προµηθευτής είναι ιδιοκτήτης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µακροχρόνιων εγγυήσεων 
εφεδρείας που µπορεί να προσκοµίσει και για την περίπτωση των εισαγωγών του µεγέθους της ικα-
νότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις διασυνδέσεις την οποία µπορεί να διασφαλίσει. 

Οι περιορισµοί του νόµου δρουν ιδιαίτερα προστατευτικά για τη δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ στη 
δραστηριότητα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην ουσία εµποδίζουν την είσοδο νέων προ-
µηθευτών στον ανταγωνισµό.  

Αυτό έχει τονιστεί επανειληµµένα από τη ΡΑΕ και προκύπτει από τα εξής: 

α) ∆εδοµένου ότι η συνολική ικανότητα µεταφοράς από διασυνδέσεις είναι µικρή συγκριτικά 
µε την εγχώρια ζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν πρακτικά οι παραγω-
γικές µονάδες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσµευθούν 
στην αποστολή προς την Ελλάδα της ενέργειας που παράγουν, είναι προφανές ότι οι υπο-
ψήφιοι προµηθευτές χωρίς παραγωγική ικανότητα στην Ελλάδα δεν µπορούν να λάβουν 
άδεια προµήθειας παρά για πολύ µικρή ηλεκτρική ισχύ ο καθένας. 

β) Επιπλέον, όσοι κατέχουν ικανότητα παραγωγής στην Ελλάδα µπορούν να λάβουν άδεια 
προµήθειας ισχύος κατ’ ανώτερο ίση µε το µέγεθος των µονάδων που κατέχουν στην Ελλά-
δα. ∆εδοµένου ότι µόνο η ∆ΕΗ κατέχει παραγωγικό δυναµικό στην Ελλάδα, και λαµβάνο-
ντας υπόψη ότι η κατασκευή νέων µονάδων είναι εύλογο να γίνει σταδιακά, για µικρό συ-
νολικό µέγεθος ισχύος και σε βάθος χρόνου, δεν είναι δυνατόν να αδειοδοτηθούν (εκτός της 
∆ΕΗ) προµηθευτές µε εγχώριο δυναµικό παρά για µικρή ηλεκτρική ισχύ. 

γ) Ακόµα, ο νόµος και οι κανονιστικές διατάξεις περιορίζουν τη δραστηριότητα της προµήθει-
ας γιατί δεν επιτρέπουν το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ προµηθευτών, τη µεταπώ-
ληση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την εξαγωγική µεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι στην ουσία, πλην της ∆ΕΗ η οποία λόγω της δεσπόζου-
σας θέσης τόσο στην προµήθεια όσο και στην εγχώρια παραγωγή έχει στην ουσία κάθε δυνατότητα 
εισαγωγών και εξαγωγών, οι νέοι προµηθευτές επειδή υποχρεούνται να ταυτίζονται µε τους παραγω-
γούς, θα είναι σε βάθος χρόνου µικροί σε µέγεθος, λόγω της άδειας που συνδέεται µε τη µονάδα τους, 
όχι λόγω της αγοράς ή της δραστηριοποίησής τους σε αυτήν, και έτσι θα έχουν περιορισµούς στη 
δραστηριότητά τους αλλά και ως προς τη δυνατότητά τους να εξασφαλίζουν την αναγκαία από το 
νόµο εφεδρεία και σε περίπτωση εισαγωγών, ικανότητας µεταφοράς από τις διασυνδέσεις.  

Εποµένως οι προµηθευτές τελούν σε ιδιότυπο καθεστώς περιορισµών και έτσι το θεσµικό πλαίσιο σε 
καµιά περίπτωση δεν επιτρέπει να εισέλθουν στην ελληνική αγορά ενέργειας έµποροι, χονδρέµποροι 
και προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι αφθονούν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και αποτελούν βασική συνιστώσα της αγοράς και του ανταγωνισµού.  

Η ΡΑΕ έχει διατυπώσει την άποψη ότι το θεσµικό αυτό πλαίσιο για τους προµηθευτές δρα αποτρε-
πτικά προς τον ανταγωνισµό και το ενδοκοινοτικό εµπόριο και πρέπει να µεταβληθεί ριζικά ώστε να 
ευθυγραµµισθεί µε τα ισχύοντα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης.  
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Γ. Οι αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής από µεγάλες 
θερµικές µονάδες 

Η διεκπεραίωση της αξιολόγησης αιτήσεων για άδεια παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργει-
ας, η διατύπωση της γνώµης της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης στο πλαίσιο της σύνθετης διαδικασί-
ας που ακολουθείται κατά το νόµο και η παρακολούθηση των αδειούχων σχετικά µε την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους και την άσκηση των δικαιωµάτων τους που παρέχονται µε την άδεια, αποτέ-
λεσαν ένα από τα κύρια αντικείµενα της δραστηριότητας της ΡΑΕ κατά τα δύο έτη 2001 και 2002. 

Μετά τη δηµοσίευση του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
στις 8.12.2000, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, την πρώτη πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για άδεια παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η πρόσκληση αυτή αποτέλεσε την έναρξη της πορείας για την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Στην πρόσκληση προσδιορίσθηκε ότι θα εξετασθούν αιτήσεις άδειας παραγωγής µόνο για µονάδες 
που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο και για µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και µικρού 
µεγέθους συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-θερµότητας (ΣΗΘ). ∆ιευκρινίστηκε ότι σε αυτήν τη φάση 
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και για τους λόγους που αναφέρθηκαν και σχετίζονται µε την πολιτική για το περιβάλλον, θα απορ-
ρίπτονταν αιτήσεις άδειας παραγωγής για µεγάλες µονάδες µε καύσιµο τα πετρελαϊκά προϊόντα ή τα 
στερεά καύσιµα (λιθάνθρακα ή λιγνίτη).  

Ο περιορισµός αυτός τέθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
µε σκοπό τη σταδιακή προσαρµογή του ηλεκτροπαραγωγικού τοµέα προς τις απαιτήσεις του περιο-
ρισµού εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα (αέριο που συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και 
έχει επίπτωση στο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής). Η πολιτική αυτή της χώρας βρίσκεται εντός 
των πλαισίων της διεθνούς δέσµευσης της χώρας σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο και τη συµ-
φωνία του Συµβουλίου για τον επιµερισµό του στόχου µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκη-
πίου µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρόσκληση έθεσε ως ενδεικτική καταληκτική ηµεροµηνία την 19 Φεβρουαρίου 2001. Η ηµεροµη-
νία αυτή συµπίπτει µε την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλά-
δα, δηλαδή τη λήξη της εξαίρεσης από την εφαρµογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας που είχε 
λάβει η Ελλάδα. ∆ιευκρινίστηκε ότι αιτήσεις για άδεια παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργει-
ας θα γίνονται δεκτές και οποτεδήποτε. Απλώς οι αιτήσεις που θα υποβάλλονταν µέχρι τις 19.2.2001 
θα εξεταζόντουσαν κατά προτεραιότητα. 

Πράγµατι, στις 19 Φεβρουαρίου 2001 υποβλήθηκε ένας εντυπωσιακά µεγάλος αριθµός αιτήσεων για 
άδειες παραγωγής και κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.  

Εκδηλώθηκε ένα πραγµατικά εντυπωσιακό επενδυτικό ενδιαφέρον, συνολικού ύψους 5 τρις δρχ. για 
18.500 MW (ή περίπου 12.000 «ισοδύναµα θερµικά» MW δεδοµένου ότι οι αιολικές µονάδες έχουν 
βαθµό χρησιµοποίησης µεταξύ 25% και 30% κατά µέγιστο). Από αυτά, αιτήσεις για 6.000 MW 
αφορούσαν σε µεγάλους και µεσαίους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς µε φυσικό αέριο και τα υπόλοι-
πα αφορούσαν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (από τις οποίες 10.000 MW σε ανεµογεννήτριες). 

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι «θεωρεί τις προτάσεις αυτές ως έκφραση µεγάλης εµπιστοσύνης 
προς τους νέους θεσµούς της αγοράς και θα ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα και ισονο-
µία. Οι περισσότερες επενδυτικές προτάσεις είναι πολύ σοβαρές και περιλαµβάνουν πλήρεις 
µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια και εξασφάλιση θέσης.». 

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε επίσης ότι: 

«οι αιτήσεις για θερµοηλεκτρικές µονάδες θα κριθούν µε µοναδικό κριτήριο την προο-
πτική υλοποίησης και βιωσιµότητας της επένδυσης και (η ΡΑΕ) θα σταθεί δίπλα στον κάθε 
επενδυτή, ώστε να επιτύχει το επενδυτικό του σχέδιο. Αυτό απαιτούν οι ανάγκες της χώρας σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Για τις ανανεώσιµες πηγές το ενδιαφέρον υπερβαίνει τις δυνατότητες των 
δικτύων. Έτσι θα εξετασθούν οι προτάσεις µε τρόπο ανταγωνιστικό-συγκριτικό, κατά περιφέ-
ρεια ανάλογα µε τους περιορισµούς.» 

Εν όψει των πολλών αιτήσεων για άδειες παραγωγής για νέες µεγάλες µονάδες (εκτός των ΑΠΕ και 
ΣΗΘ οι οποίες τελούν σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς), τέθηκε το ερώτηµα γιατί δεν προσδιορί-
σθηκαν εξαρχής οι ανάγκες της χώρας σε νέο παραγωγικό δυναµικό ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε η 
συµµετοχή των ιδιωτών να είναι περισσότερο ορθολογική. Έγινε στην ουσία αναφορά στον µακρο-
χρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό για το ρόλο του οποίου αρκετοί θεωρούν ότι έπρεπε να είναι κανονι-
στικός, δηλαδή να υποδεικνύει το µέγεθος, το είδος ή και τη θέση των νέων µονάδων για τις οποίες 
και µόνο θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια παραγωγής. 

Η ερµηνεία αυτή του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού είναι διαφορετική από τον ισχύοντα 
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νόµο και δρα αντίθετα προς τη φύση των απελευθερωµένων αγορών αλλά και της Οδηγίας της ΕΕ 
αναφορικά µε το νόηµα των αδειών παραγωγής. Σηµειώνεται ότι σε κανένα κράτος-µέλος της ΕΕ δεν 
εφαρµόζεται µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά µόνον ενδεικτι-
κού χαρακτήρα. 

Στις αιτιάσεις αυτές η ΡΑΕ απάντησε ως εξής:  

«Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας νοείται ως ανταγωνισµός µεταξύ 
των επιχειρήσεων. ∆εν νοείται ανταγωνισµός στα πλαίσια «κεντρικού σχεδιασµού», ο οποίος 
ήταν πρακτική του παρελθόντος.  

Ανταγωνισµός σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν καλύπτουν απλώς τις ανάγκες της χώρας, 
αλλά τις υπερκαλύπτουν ώστε να µπορούν πράγµατι να προκύψουν τα οφέλη από τον αντα-
γωνισµό.  

Νοείται επίσης ως ελευθερία της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και άρα είναι θέµα της 
επιχείρησης να προτείνει τη θέση, το χρόνο, το µέγεθος και τη τεχνολογία της υποψήφιας για 
αδειοδότηση µονάδας παραγωγής.  

Η ΡΑΕ έχει εµπιστοσύνη στον ορθολογισµό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πιστεύει ότι 
αυτή θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσµατική και δηµιουργική από τον δήθεν «ορθολογισµό» 
οποιουδήποτε κρατικού σχεδιασµού.  

Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός αφορά τους στρατηγικούς στόχους για την ε-
νέργεια, δεν αφορά προσδιορισµό θέσης για σταθµό. Ακριβώς ακολουθώντας τους στρατηγι-
κούς στόχους του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, αφενός δόθηκε προτεραιότητα στις 
ανανεώσιµες πηγές και το φυσικό αέριο.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για µεγάλες µονάδες θα επικεντρωθεί στη βιωσιµότητα και 
ανταγωνιστικότητα των προτεινόµενων επενδύσεων και θα βοηθηθούν οι επενδυτές ώστε να 
εξασφαλισθεί η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας και η προοπτική ανάπτυξης ανταγωνισµού 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.» 

Η ΡΑΕ επίσης ανακοίνωσε ότι:  

«Τα αποτελέσµατα επιστηµονικών µελετών (του ΕΜΠ αλλά και της ∆ΕΗ αµέσως πριν 
την απελευθέρωση της αγοράς) δείχνουν ότι η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον µία νέα µεγάλη 
µονάδα να τίθεται σε λειτουργία κάθε χρόνο από το 2004 έως το 2015, δηλαδή νέα ισχύ του-
λάχιστον 6.000-7.000 MW.  

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και όσες νέες µονάδες θα µπορέσουν να ανταγωνιστούν 
επαρκώς τις λιγότερο οικονοµικές από τις υπάρχουσες µονάδες. Οι περισσότερες από τις υ-
πάρχουσες µονάδες είναι πράγµατι ανταγωνιστικές, όχι όµως όλες. 

Στις αιτήσεις για άδειες παραγωγής για νέες µεγάλες µονάδες εκδηλώθηκε σηµαντικό ε-
πενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές οι οποίοι συµµετείχαν, συχνά µε πλειοψηφία, 
στα κοινοπρακτικά σχήµατα µαζί µε Έλληνες επενδυτές. Σχεδόν όλες οι µεγάλες ηλεκτρικές 
εταιρείες της Ευρώπης συµµετείχαν στα σχήµατα που υπέβαλαν αιτήσεις για άδεια παραγω-
γής για µεγάλες µονάδες.» 

Αµφιβολία υπήρξε επίσης ως προς την ετοιµότητα του συστήµατος φυσικού αερίου της χώρας να 
ανταπεξέλθει στη µελλοντική αυξηµένη ζήτηση φυσικού αερίου από τις νέες µονάδες. Αµφιβολία 
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επίσης υπήρξε περί του κατά πόσον η έλλειψη αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα αποτελέσει 
παράγοντα επιχειρηµατικής αβεβαιότητας για τους επενδυτές στην ηλεκτροπαραγωγή, πράγµα που 
µπορεί να αναστείλει ή να καθυστερήσει τις σχετικές επενδύσεις. 

Οι αµφιβολίες αυτές κρίθηκαν βάσιµες και για το λόγο αυτό η ΡΑΕ επισήµανε ότι είναι απαραίτητο 
να επιταχυνθεί η διαρθρωτική προσαρµογή του τοµέα του φυσικού αερίου µε ταχεία εφαρµογή των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για την αγορά φυσικού αερίου, δραστική µείωση της τιµολόγησης της ∆ΕΠΑ 
για τη µεταφορά του φυσικού αερίου και κατασκευή νέων υποδοµών και διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου. 

Σχετικά µε το θέµα του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2001 τα εξής: 

«Το θέµα του φυσικού αερίου είναι πράγµατι κλειδί για την πραγµατοποίηση των µεγα-
λύτερων από τα επενδυτικά σχέδια και για την εξασφάλιση αφενός επαρκούς ηλεκτρικής ι-
σχύος για τη χώρα και αφετέρου ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη τον ανταγωνισµού.  

Η ΡΑΕ έχει την πεποίθηση ότι κύριο µέσο για την εξασφάλιση της επαρκούς και αντα-
γωνιστικής τροφοδοσίας της χώρας µε φυσικό αέριο είναι η απελευθέρωση της αγοράς φυσι-
κού αερίου.  

Οι υποδοµές φυσικού αερίου της χώρας ενισχυµένες και µε όσες προβλέπονται στο Γ’ 
ΚΠΣ (νέοι διεθνείς αγωγοί, ενίσχυση Ρεβυθούσας, υπόγεια αποθήκη, συµπιεστές, επέκταση 
δικτύων κλπ.) υπέρ-επαρκούν για πάνω από 30 χρόνια ακόµα και αν υλοποιηθούν όλα τα ε-
πενδυτικά σχέδια ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο. Το ζητούµενο είναι να αναπτυχθεί το 
εµπόριο φυσικού αερίου ώστε οι ιδιώτες προµηθευτές φυσικού αερίου να εξασφαλίσουν τις 
αναγκαίες ποσότητες. Είµαστε σίγουροι ότι στα πλαίσια της απελευθερωµένης αγοράς θα ε-
ξεύρουν τους τρόπους και τις εµπορικές συµφωνίες ώστε να έρθει αέριο στη χώρα από ποικι-
λία προελεύσεων, εξασφαλίζοντας και τις ενδιάµεσες υποδοµές (όπως π.χ. στα Βόρεια σύνο-
ρά µας αν απαιτηθεί). Ήδη το εµπόριο υγροποιηµένου αερίου στη Μεσόγειο δίνει ενδιαφέ-
ρουσες προοπτικές. 

Το θέµα του φυσικού αερίου έχει παρουσιασθεί σαν προϋπόθεση για να γίνουν οι επεν-
δύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ οι ίδιες αυτές οι επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή είναι 
προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η αγορά φυσικού αερίου και να γίνει φθηνότερη η προµήθεια 
και η µεταφορά φυσικού αερίου. Με άλλα λόγια, για να γίνουν οι επενδύσεις στην ηλεκτρο-
παραγωγή πρέπει να εξασφαλισθεί το φυσικό αέριο, όµως για να γίνουν οι υποδοµές και οι 
αναγκαίες µειώσεις των τιµών φυσικού αερίου πρέπει να υπάρχει ασφαλής προοπτική µεγά-
λων καταναλώσεων φυσικού αερίου που µόνο από την ηλεκτροπαραγωγή µπορούν να υπάρ-
ξουν.  

Αυτή τη στιγµή οι προοπτικές απογείωσης του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι πραγ-
µατικότητα χάρις στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι µπορούν µε 
βεβαιότητα να προχωρήσουν αφενός οι µειώσεις των εγχώριων τιµολογήσεων του φυσικού 
αερίου αφετέρου οι υποδοµές του Γ΄ ΚΠΣ.  

Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αέριου θα εξασφαλίσει τις ποσότητες και τη φθη-
νή πρώτη ύλη.  

Η προσδοκία για τις µεγάλες αυτές καταναλώσεις φυσικού αερίου επιτρέπουν επίσης στη 
∆ΕΠΑ να προχωρήσει σε δραστική µείωση του τιµήµατος για τη µεταφορά φυσικού αερίου 
που είναι σήµερα υπερβολικά υψηλό ακριβώς γιατί διακινούνται µικρές ποσότητες µέσω µιας 
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µεγάλης υποδοµής. Η πτώση των τιµών µεταφοράς, που πρέπει άµεσα να ανακοινωθεί από τη 
∆ΕΠΑ, διασφαλίζει την προσδοκία µεγάλων µελλοντικών καταναλώσεων φυσικού αερίου. 

Αυτός είναι ο δρόµος που ακολουθείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι προοπτικές ολο-
κλήρωσης της ενεργειακής µας στρατηγικής είναι εποµένως ξεκάθαρες. Συνδυάζεται ταυτό-
χρονη επιτυχία και πρόοδος στα εξής: α) επάρκεια εγχώριου παραγωγικού δυναµικού ηλε-
κτρικής ενέργειας, β) προοπτική ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γ) προστα-
σία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε σχέση µε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, δ) 
προοπτική ωρίµανσης της αγοράς φυσικού αερίου και ε) αξιοποίηση της µεγάλης υποδοµής 
φυσικού αερίου που έχει κατασκευασθεί.» 

Την ίδια εποχή (πρώτο εξάµηνο του 2001) ορισµένοι κατηγόρησαν τη ΡΑΕ γιατί γνωµοδότησε θετι-
κά για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιτήσεις για µεγάλες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής παρόλο 
που οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν είχαν εκ των προτέρων εξασφαλίσει πελατεία για τη µελλοντική 
απορρόφηση της ενέργειας που θα παράγουν. Υπήρξαν επίσης κριτικές που ζητούσαν την επιβολή 
όρων χρηµατικής εγγύησης για την άδεια παραγωγής ώστε ο επενδυτής, αν δεχόταν την καταβολή 
της εγγύησης, να δεσµευόταν ως προς το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. 

Η ΡΑΕ θεώρησε ότι και οι αιτιάσεις αυτές δεν συνάδουν µε το χαρακτήρα των αδειών παραγωγής, 
γιατί αποτελούν παροχή δικαιώµατος και όχι επιβολή υποχρέωσης, από τη στιγµή που η ∆ιοίκηση 
δεν προσφέρει κανενός είδους αντάλλαγµα ή διασφάλιση βιωσιµότητας στον επενδυτή ώστε να δι-
καιολογείται η εγγύηση και η δέσµευσή του. 

Τονίστηκε επίσης ότι η λογική αυτή δεν συνάδει µε τον γενικότερο χαρακτήρα της απελευθέρωσης 
της αγοράς η οποία κατ’ εξοχήν βασίζεται στην απρόσκοπτη επιχειρηµατική πρωτοβουλία για ελεύ-
θερη είσοδο ή έξοδο από την αγορά. Έτσι εφαρµόσθηκε η απελευθέρωση της αγοράς σε όλες τις 
χώρες. 

Σχετικά δε µε το θέµα της εκ των προτέρων εξασφάλισης πελατείας από τους επενδυτές, η ΡΑΕ ανα-
κοίνωσε τα εξής: 

«Πολλοί συγχέουν την 100% απελευθέρωση της παραγωγής που εισήχθη µε το νόµο 
2773/99 µε την απελευθέρωση των επιλεγόντων πελατών που για το 2001 θα αντιπροσωπεύ-
ουν το 34% της συνολικής κατανάλωσης. Η σταδιακή απελευθέρωση αφορά στην προµήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νόµος και η Οδηγία της ΕΕ απελευθερώνουν την ηλεκτροπαραγωγή 
κατά 100% από την πρώτη ηµέρα.  

Προφανώς δεν χρειάζεται ένας επενδυτής σήµερα να έχει βρει τους επιλέγοντες πελάτες 
του. Θα τους βρει όταν ολοκληρωθεί η µονάδα του που χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 χρόνια. 
Εξάλλου όταν κατασκευασθούν οι νέες µονάδες επιλέγοντες πελάτες σταδιακά θα γίνουν όλοι 
οι καταναλωτές εφαρµόζοντας τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η επιβολή τέτοιας υποχρέωσης προκειµένου να χορηγηθεί άδεια παραγωγής θα αποτε-
λούσε ευθέως τεχνητό εµπόδιο στην είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
γιατί προφανώς ο επενδυτής αυτός µη έχοντας ακόµα τη µονάδα, που χρειάζεται τρία τουλά-
χιστον χρόνια για να κατασκευασθεί, δεν είναι δυνατόν να εξεύρει εκ των προτέρων πελάτες 
και µάλιστα για πολλά χρόνια. Εξάλλου οι πελάτες περιµένουν ότι ακριβώς στο πλαίσιο της 
αγοράς θα αλλάζουν συχνά προµηθευτή προκειµένου να ωφεληθούν από τη λειτουργία του 
ανταγωνισµού. 
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Καθήκον της ∆ιοίκησης και του θεσµικού πλαισίου είναι αντίθετα να διευκολύνει την εί-
σοδο νέων παικτών στην αγορά και τις επενδύσεις τους και να θέσει σε λειτουργία όλους ε-
κείνους τους µηχανισµούς που είναι απαραίτητοι ώστε να µπορεί ο νεοεισερχόµενος να δια-
χειριστεί αποτελεσµατικά τον επιχειρηµατικό του κίνδυνο και να είναι βιώσιµος, όπως και η 
επένδυση χρηµατοδοτήσιµη, µέσα σε ένα περιβάλλον αγοράς στο οποίο η ∆ΕΗ κατέχει από-
λυτα δεσπόζουσα θέση. 

Αυτός είναι ο λόγος που η ΡΑΕ προωθεί την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Προθε-
σµιακής Αγοράς Ενέργειας και πρόκειται να προτείνει διορθωτικά θεσµικά µέτρα για τη δια-
σφάλιση της ανάπτυξης κάποιου ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σήµερα σηµασία έχει να κατασκευάσει κανείς µία ανταγωνιστική µονάδα νέας τεχνολο-
γίας και η µόνη δυνατότητα είναι µονάδα συνδυασµένου κύκλου µε φυσικού αερίου και µε-
γάλου µεγέθους. Λόγω της µεγάλης αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
της γενίκευσης της απελευθέρωσης των πελατών µετά από λίγα χρόνια και της συγχρονισµέ-
νης απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, η βιωσιµότητα τέτοιων µονάδων στη µελλο-
ντική αγορά είναι εξασφαλισµένη». 

Η ΡΑΕ, µε βάση αναλυτικές τεχνικοοικονοµικές µελέτες, υποστήριξε ότι η τεχνολογία της µονάδας 
συνδυασµένου κύκλου µε φυσικού αερίου και µεγάλου µεγέθους είναι όχι µόνο περιβαλλοντικά σκό-
πιµη αλλά αποτελεί και τον βέλτιστο οικονοµικά τρόπο επέκτασης του εγχώριου δυναµικού ηλε-
κτροπαραγωγής για την κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλήρες έντοκο 
κόστος της µονάδας αυτής της τεχνολογίας (GTCC 400 MW) είναι σαφώς µικρότερο του πλήρους 
έντοκου κόστους κάθε άλλης τεχνολογίας, περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων νέων µονάδων µε 
χρήση λιγνίτη ή λιθάνθρακα. Μάλιστα µε τη δραστική µείωση από τη ∆ΕΠΑ της τιµής µεταφοράς 
φυσικού αερίου, που είναι εφικτή µε τη διασφάλιση των νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, και ακό-
µα µε τη λειτουργία Προθεσµιακής Αγοράς Ενέργειας, όπου είναι δυνατή η αποτελεσµατική διαχεί-
ριση του ρίσκου διακύµανσης των τιµών φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού, η οικονοµική υπεροχή 
των µονάδων φυσικού αερίου είναι αναµφισβήτητη. Με µονάδες ακριβώς αυτού του τύπου θα επε-
κτεινόταν η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή ακόµα και αν ο κλάδος είχε παραµείνει σε καθεστώς κεντρι-
κού µονοπωλιακού προγραµµατισµού. 

Η Εικόνα 1 δείχνει ότι οι νέες µονάδες συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο είναι ο βέλτιστος οι-
κονοµικά τρόπος επέκτασης του εγχώριου δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής. Το γράφηµα παρουσιάζει 
το πλήρες έντοκο κόστος (περιλαµβανοµένου του κόστους λειτουργίας, του σταθερού κόστους και 
του κόστους αποπληρωµής του κεφαλαίου µε επιτόκιο απόδοσης 8% σε πραγµατικές νοµισµατικές 
µονάδες) για κάθε τύπο µονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Για τις µονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(λόγω σύνδεσής της τιµής του µε αυτήν του πετρελαίου), το κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τη 
διεθνή τιµή του πετρελαίου, η οποία εµφανίζεται στον οριζόντιο άξονα του γραφήµατος.  

Μέχρι το επίπεδο διεθνούς τιµής του πετρελαίου ίση µε 31 $/βαρέλι (σε πραγµατικές τιµές και µε 
ισοτιµία Ευρώ και ∆ολαρίου 1 προς 1), το πλήρες έντοκο κόστος της νέας µονάδας φυσικού αερίου 
είναι µικρότερο αυτού νέων µονάδων λιθάνθρακα ή λιγνίτη σύγχρονης τεχνολογίας. Το εύρος τιµών 
πετρελαίου 20-30 $ ανά βαρέλι αργού πετρελαίου, θεωρείται από όλους τους διεθνείς οργανισµούς 
ότι είναι ασφαλής πρόβλεψη για τα επόµενα 20 τουλάχιστον έτη. 

Το πλήρες έντοκο κόστος των υφισταµένων λιγνιτικών µονάδων είναι πολύ µικρότερο από το κόστος 
των νέων µονάδων στερεών καυσίµων γιατί οι παλαιές µονάδες δεν είχαν τις ιδιαίτερα αυξηµένες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις που τέθηκαν µε τις νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις µεγάλες εγκαταστάσεις 
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καύσεως. Για τους παλαιούς σταθµούς λιγνίτη και πετρελαίου, οι τιµές του γραφήµατος λαµβάνουν 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι σταθµοί αυτοί έχουν εν µέρει αποσβεσθεί. Στο γράφηµα παρατηρεί-
ται επίσης ότι οι νέες µονάδες φυσικού αερίου είναι πιο ανταγωνιστικές από τις υφιστάµενες µονάδες 
πετρελαίου για όλο το εύρος τιµών του αργού πετρελαίου. Επίσης για τιµή του αργού κάτω από 20 
$/βαρέλι οι νέες µονάδες φυσικού αερίου είναι πιο ανταγωνιστικές ακόµα και από τις υφιστάµενες 
λιγνιτικές µονάδες. 

Έτσι, στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2001 οι προσδοκίες για νέες επενδύσεις και την προοπτική 
ανάπτυξης ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θετικές. Το 
επενδυτικό ενδιαφέρον από µεγάλες πεπειραµένες εταιρείες ήταν σηµαντικό. Η επιλεγείσα τεχνολο-
γία των νέων µεγάλων µονάδων, δηλαδή ο συνδυασµένος κύκλος φυσικού αερίου και µεγάλου µεγέ-
θους, ήταν (και είναι και σήµερα) η πλέον ανταγωνιστική. Η προοπτική αύξησης της ζήτησης ηλε-
κτρικής ενέργειας ήταν (και είναι και σήµερα) σηµαντική, ενώ οι µελλοντικές ανάγκες της χώρας για 
νέο εγχώριο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2012 ήταν (και είναι και 
σήµερα) µεγαλύτερο από το συνολικό µέγεθος των αιτήσεων για θερµικές µονάδες. Κρίθηκε ότι α-
παιτούταν πιο φιλόδοξη και τολµηρή πολιτική στον τοµέα του φυσικού αερίου, προοπτική που επι-
βεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Ανάπτυξης.  

Εικόνα 1: Ανταγωνιστικότητα Θερµικών Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής 

Πλήρες Έντοκο Κόστος Ηλεκτροπαραγωγής
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Όλα τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην εκτίµηση ότι αν οι θεσµοί της αγοράς είναι αποτελεσµατι-
κοί θα πραγµατοποιηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, παρά τη δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ, και έτσι θα 
υπάρξει νέο δυναµικό παραγωγής και προοπτική σταδιακής ανάπτυξης του ανταγωνισµού στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ύο χρόνια µετά, είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι προσδοκίες αυτές 
διαψεύσθηκαν και ότι αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια του θεσµικού πλαισίου. Το θέµα αυτό θα 
αναπτυχθεί σε επόµενη ενότητα. 
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∆. Στοιχεία για τις άδειες παραγωγής για µεγάλες µο-
νάδες 

Στις 19 Φεβρουαρίου, αλλά και στο αµέσως επόµενο διάστηµα τριών µηνών, υποβλήθηκαν συνολικά 
32 αιτήσεις για άδειες παραγωγής που αφορούσαν µεγάλες θερµοηλεκτρικές ή υδροηλεκτρικές µο-
νάδες συνολικής ισχύος 8174 MW.  

Οι αιτήσεις αυτές ταξινοµούνται ως εξής: 

• Πέντε (5) αιτήσεις, συνολικής ισχύος 1385 MW, τέθηκαν στο αρχείο λόγω καυσίµου 
(δύο αιτήσεις για χρήση λιγνίτη ή λιθάνθρακα) ή αοριστίας σχετικά µε τη θέση του 
σταθµού (µία αίτηση) ή ρητής επιφύλαξης του φορέα σχετικά µε την επένδυση (δύο αι-
τήσεις). 

• Οκτώ (8) αιτήσεις, συνολικής ισχύος 2812 MW, πρότειναν σταθµούς συνδυασµένου 
κύκλου φυσικού αερίου σε διάφορες θέσεις εντός του νοµού Αττικής, εκ των οποίων οι 
περισσότερες στο ευρύτερο Θριάσειο πεδίο. Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας 
της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, η ΡΑΕ δεν έδωσε προτεραιότητα σε µονάδες 
στην Αττική και έθεσε τις αιτήσεις αυτές σε εκκρεµότητα. Για τις αιτήσεις αυτές δεν 
έχει εκδοθεί ούτε θετική ούτε αρνητική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

• Επτά (7) αιτήσεις, συνολικής ισχύος 2902 MW, πρότειναν σταθµούς συνδυασµένου 
κύκλου φυσικού αερίου σε διάφορες θέσεις εκτός του νοµού Αττικής. Για τις αιτήσεις 
αυτές χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής, η πορεία των οποίων έκτοτε παρακολουθείται 
από τη ΡΑΕ. Προβλέπεται οι νέοι σταθµοί να κατασκευασθούν στο νοµό Βοιωτίας 
(τρεις περιπτώσεις), και από µία περίπτωση στους νοµούς Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας και Έβρου. Στο τέλος του 2002, οι δύο από τις τρεις µονάδες της Βοιωτίας, η 
µονάδα της Θεσσαλονίκης και αυτή του νοµού Μαγνησίας είχαν λάβει όλες τις απαι-
τούµενες εγκρίσεις και είχαν ετοιµάσει σε λεπτοµέρεια τα τεχνικά σχέδια κατασκευής. 
Όµως, σύµφωνα µε τα δελτία προόδου που καταθέτουν οι κάτοχοι αδειών στη ΡΑΕ, η 
οριστική επιχειρηµατική απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί λόγω υψηλού επιχειρηµα-
τικού κινδύνου στο πλαίσιο του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου. 

• Έξι (6) αιτήσεις, συνολικής ισχύος 428 MW, πρότειναν µικρούς σταθµούς φυσικού 
αερίου και για αυτές χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής. Από αυτές, το Αλουµίνιο της 
Ελλάδος πρότεινε τρεις µονάδες φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 180-200 MW τε-
χνολογίας συµπαραγωγής που θα λειτουργούν ως αυτοπαραγωγικές µονάδες εκτός δι-
κτύου. Οι τρεις αυτές µονάδες έχουν λάβει όλες τις απαιτούµενες άδειες και εν µέρει 
έχουν εξασφαλίσει επιδότηση από το ΕΠΑΝ και εποµένως θεωρούνται ώριµες επεν-
δύσεις. Οι άλλες τρεις µονάδες, συνολικής ισχύος 230 MW αφορούν σε αεριοστροβι-
λικές διατάξεις µε φυσικό αέριο. Για τις µονάδες αυτές δεν υπήρξε καµιά πρόοδος. 

• Τρεις ιδιωτικές προτάσεις για αξιοποίηση του ποταµού Ιλαρίωνα απορρίφθηκαν γιατί 
το αντίστοιχο υδροηλεκτρικό έργο θεωρήθηκε ότι αποτελεί µέρος των έργων της ∆ΕΗ 
που ευρίσκονταν υπό κατασκευή κατά την έναρξη εφαρµογής του νόµου, οπότε σύµ-
φωνα µε το νόµο το έργο του Ιλαρίωνα εντάχθηκε στην ενιαία άδεια παραγωγής της 
∆ΕΗ. 
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• Τέλος, για τρεις αιτήσεις συνολικής ισχύος 253 MW για µεγάλα ιδιωτικά υδροηλε-
κτρικά έργα χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής. Σύµφωνα µε την παρακολούθηση της 
πορείας τους από τη ΡΑΕ, τα τρία αυτά έργα βρίσκονται ακόµα στα πρώτα στάδια της 
έγκρισης χωροθέτησης που χορηγείται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Πίνακας 14: Αιτήσεις και άδειες παραγωγής για µεγάλες θερµοηλεκτρικές και υδροηλε-
κτρικές µονάδες 

Αίτηση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΗ
ΙΣΧΥΣ ΣΕ 

MW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β219 EDISON ΕΛΛΑΣ ΑΕ Εύβοιας Μηλάκι 495 Λιθάνθρακας Εκτός λόγω καυσίµου
Γ105 PURE ENERGY HELLAS S.A. Ηλείας Ζαχάρω 130 Λιγνίτης Εκτός λόγω καυσίµου
185 ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας Εργ. Τιτάν 120 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκτός λόγω Επιφύλαξης Φορέα
193 ΕΛΒΑΛ ΑΕ Βοιωτίας Θίσβη, Βιοµ. Περιοχή 240 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκτός λόγω Επιφύλαξης Φορέα
507 TRACTEBEL SA - AEGEK Επικράτεια Χωρίς Θέση 400 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκτός λόγω αόριστης θέσης

1385

114 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ∆υτ.Αττικής Εργ. Χαλυβουργικής 782 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
414 ΤΟΜΗ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ∆υτ.Αττικής Βιοτ. Πάρκο Αν. Λιοσίων 125 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Α153 ENELCO SA ∆υτ.Αττικής Ναυπηγεία Ελευσίνας 441 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Α183 ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ Πειραιώς ΚΕΛ Ψυττάλειας 119 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Β148 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ∆υτ.Αττικής Μέγαρα 390 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Β149 ∆ΕΠΑ ∆υτ.Αττικής Πάτηµα Μεγάρων 200 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Β150 ∆ΕΠΑ ∆υτ.Αττικής Νήσος Ρεβυθούσα 400 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής
Β187 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Αν.Αττικής Βρέστιζα 355 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Εκκρεµεί λόγω Αττικής

2812

Β147 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Θεσσαλονίκης ∆ιαβατά 390 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
Γ037 EDF - HED - ΒΦΛ Καβάλας Εργοστάσιο Φωσφ. Λιπ. 440 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
Α154 ENELCO SA Έβρου Τραϊανούπολη 441 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
199 ΟΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Μαγνησίας Βιοµηχ. Περιοχή Ν. Ιωνίας 400 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
Α152 ENELCO SA Βοιωτίας Χαιρώνεια Λειβαδιάς 441 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
492 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ Βοιωτίας Αγ. Νεκτάριος Θήβας 400 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής
197 ΑΑ HOLDINGS Βοιωτίας Οινόφυτα 390 Φυσ. Α. Συνδ. Κ. Άδεια Παραγωγής

2902

Γ039 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ Βοιωτίας Εργοστάσιο Pechiney 66 Φ. Α. ΣΗΘ-Αυτοπ. Άδεια Παραγωγής
Γ040 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ Βοιωτίας Εργοστάσιο Pechiney 66 Φ. Α. ΣΗΘ-Αυτοπ. Άδεια Παραγωγής
Γ038 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ Βοιωτίας Εργοστάσιο Pechiney 66 Φ. Α. ΣΗΘ-Αυτοπ. Άδεια Παραγωγής

Β224 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ ∆υτ.Αττικής Βουρκάρι 100 Φυσ. Α. Αεριοστρ. Άδεια Παραγωγής

Α159
Κ/Ξ CINERGY-ΑΤΕ ΑΕ-
ENERGA Βοιωτίας Λιµάρια 80 Φυσ. Α. Αεριοστρ. Άδεια Παραγωγής

Α157
Κ/Ξ CINERGY-ΑΤΕ ΑΕ-
ENERGA Λάρισας Εργοστάσιο Ζάχαρης 50 Φυσ. Α. Αεριοστρ. Άδεια Παραγωγής

428

001 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Κοζάνης Ιλαρίωνας 110 Μεγάλο Υδροηλ.
303 ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κοζάνης Ιλαρίωνας 180 Μεγάλο Υδροηλ.
383 ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Κοζάνης Ιλαρίωνας 105 Μεγάλο Υδροηλ.

395

322 ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ιωαννίνων Βωβούσα Αώου 100 Μεγάλο Υδροηλ. Άδεια Παραγωγής
Α231 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Άρτας Άραχθος 93 Μεγάλο Υδροηλ. Άδεια Παραγωγής
321 ΤΕΡΝΑ ΑΕ Ευρυτανίας Αχελώος 60 Μεγάλο Υδροηλ. Άδεια Παραγωγής

253

8174

Η άδεια για τον Ιλαρίωνα 
χορηγήθκε στη ∆ΕΗ

Σύνολο Ισχύος Αιτήσεων που τέθηκαν στο αρχείο λόγω ασυµβατότητας µε προκήρυξη ή 
άλλο ειδικό λόγο

Σύνολο Ισχύος Αιτήσεων Συνδ. Κύκλου µε ΦΑ που εκκρεµούν λόγω Αττικής

Σύνολο Ισχύος Αδειών Παραγωγής Μονάδων Συνδ. Κύκλου µε ΦΑ

Σύνολο Ισχύος Αδειών Παραγωγής Μικρών Μονάδων µε ΦΑ

Σύνολο Ισχύος Αιτήσεων για Υδροηλεκτρικά που δεν ικανοποιήθηκαν

Σύνολο Ισχύος Αδειών Παραγωγής για Μεγάλα Υδροηλεκτρικά

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
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Η ΡΑΕ, µε τη βοήθεια ειδικών συµβούλων, σε σύντοµο χρόνο ολοκλήρωσε την εξέταση και αξιολό-
γηση των αιτήσεων για µεγάλες θερµοηλεκτρικές ή υδροηλεκτρικές µονάδες και πραγµατοποίησε 
µακρύ κύκλο συζητήσεων µε τους επενδυτές και τις Τράπεζες µε σκοπό την προώθηση των νέων 
επενδύσεων.  

Το κείµενο των αδειών παραγωγής όπως προτάθηκε από τη ΡΑΕ στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος 
και το ενέκρινε, περιλαµβάνει ειδικούς όρους που περιλαµβάνουν:  

α) Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της επένδυσης, 
όπου περιλαµβάνονται ορόσηµα κάθε τρεις µήνες (για την πρώτη φάση προετοιµασιών), µε 
έλεγχο της πορείας από τη ΡΑΕ και µε δυνατότητα ανάκλησης της άδειας σε περίπτωση 
καθυστερήσεων µε υπευθυνότητα του επενδυτή,  

β) Ελάχιστες δεσµευτικές προδιαγραφές σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων, το ύψος της καπνο-
δόχου και ενδεχοµένως άλλα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότη-
τα και την προστασία από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, εφαρµόζοντας τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµή-
θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΡΑΕ χρησιµοποίησε κυρίως τα εξής πέντε κριτήρια: 

1. Ωριµότητα του επενδυτικού σχεδίου και εµπειρία του φορέα σε κατασκευή ή λειτουρ-
γία θερµοηλεκτρικών ή υδροηλεκτρικών εργοστασίων 

2. Τεχνολογικό επίπεδο της πρότασης για τη µονάδα, ενεργειακή αποτελεσµατικότητα 
και αποδόσεις κλίµακας 

3. Στρατηγική σηµασία της µονάδας για την ενεργειακή πολιτική και το ηλεκτρικό σύ-
στηµα, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων πλεονεκτηµάτων σχετικά µε την α-
σφάλεια τροφοδοσίας της χώρας και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήµατος 

4. Εξασφάλιση από την πρόταση των φυσικών πόρων µε τρόπο που να επιτυγχάνεται α-
ποδοτική λειτουργία της µεγάλης θερµοηλεκτρικής µονάδας, περιλαµβανοµένων των 
εξής: κατάλληλη έκταση γης, υδροδότηση ανάλογα και µε την τεχνολογική λύση της 
πρότασης, σύνδεση µε το σύστηµα φυσικού αερίου, σύνδεση µε το ηλεκτρικό σύστηµα 
υψηλής τάσης και (κρινόµενο µόνο θετικά) το ενδεχόµενο διαθεσιµότητας ποσοτήτων 
φυσικού αερίου 

5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της µονάδας, µε έµφαση στη συγκέ-
ντρωση ρύπων οξειδίου του αζώτου (NOx) σε περιοχές που γειτνιάζουν µε τη µονάδα 
λαµβανοµένων υπόψη των αυστηρότερων προδιαγραφών της νέας Οδηγίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Επίσης εξετάζονται άλλες ενδεχόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα όχλησης άλλων δραστηριοτήτων ή ασυµβατοτήτων 
µε τις χρήσεις γης. 

Σχετικά µε τη θέση των νέων υποψηφίων θερµοηλεκτρικών µονάδων, η ΡΑΕ σκέφθηκε ως εξής: 

• Η περίπτωση των προτάσεων που προβλέπουν εγκατάσταση στο νοµό Αττικής παρου-
σιάζει τις µεγαλύτερες αβεβαιότητες σχετικά µε τις πιθανές αντιδράσεις και το χρόνο 
που θα χρειασθεί για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Εποµένως η ΡΑΕ έκρινε 
ότι δεν µπορεί να είναι στην πρώτη προτεραιότητα αδειοδότησης. 

• Τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα παρουσιάζει ο νοµός της Βοιωτίας για τους εξής λό-
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γους: Βρίσκεται στο νότιο ηλεκτρικό σύστηµα και οι νέες µονάδες που θα εγκαταστα-
θούν εκεί θα συµβάλλουν σηµαντικά στη θεραπεία του χρόνιου προβλήµατος µε την 
ευστάθεια και την αξιοπιστία που έχει το ελληνικό σύστηµα το οποίο έχει τις µονάδες 
στο Βορρά και τα κέντρα κατανάλωσης στο Νότο. Οι µονάδες αυτές θα συµβάλλουν 
εποµένως όπως και οι µονάδες στην Αττική στην ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής και 
των γύρω περιοχών και θα επιτρέψουν µελλοντικά τη σταδιακή απόσυρση ορισµένων 
παλαιών και ρυπογόνων µονάδων της Αττικής. ∆ιαθέτει υποδοµή δικτύων υψηλής τά-
σης και περιοχές που γειτνιάζουν µε τον αγωγό υψηλής πίεσης φυσικού αερίου, έχει 
όµως το µειονέκτηµα να διαθέτει περιορισµένους χώρους για βιοµηχανικές εγκατα-
στάσεις µε τροφοδοσία θαλασσινού νερού που είναι αναγκαίο για την αποδοτική ψύξη 
της µονάδας. Αυτό είναι ένα πρόβληµα που εµφανίσθηκε και σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης και αντιµετωπίζεται µε τις σύγχρονες αερόψυκτες ή υβριδικές µονάδες φυσικού 
αερίου οι οποίες όµως ελαφρώς υστερούν σε βαθµό απόδοσης και κόστος επένδυσης. 

Στις συναντήσεις µε τους επενδυτές η ΡΑΕ επεδίωξε τα εξής: 

• Επιβεβαίωση της πρόθεσης του επενδυτή να προχωρήσει άµεσα στο έργο, συζήτηση 
των προϋποθέσεων που ο επενδυτής ενδεχόµενα θέτει για να ξεκινήσει την επενδυτική 
διαδικασία. 

• ∆εσµεύσεις από τον επενδυτή να βελτιώσει ορισµένα στοιχεία τα οποία η ΡΑΕ εντόπι-
σε ως αδυναµίες του έργου κατά την αξιολόγηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που ανα-
φέρθηκαν. Παραδείγµατα είναι θέµατα που αφορούν στην αποδοτικότητα της τεχνολο-
γικής λύσης, τα όρια και προδιαγραφές εκποµπής ρύπων, τις βοηθητικές υπηρεσίες 
προς το ηλεκτρικό σύστηµα, την υδροδότηση κλπ. 

• ∆ιαπραγµάτευση αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος για το αµέσως επόµενο διάστηµα 1-
2 ετών, ώστε µε τη χρήση τριµηνιαίων περιοδικών εκθέσεων και ορόσηµων να ελεγ-
χθεί από τη ΡΑΕ ότι ο επενδυτής πράγµατι προχωρεί στο επενδυτικό έργο και ότι η ά-
δεια παραγωγής πράγµατι αντιπροσωπεύει µονάδα σε διαδικασία κατασκευής. Η ΡΑΕ 
επιδιώκει να µη λειτουργήσει κάποια άδεια παραγωγής αποτρεπτικά προς άλλους ενδε-
χόµενους επενδυτές, εφόσον στην πραγµατικότητα δεν αντιστοιχεί σε µονάδα που σύ-
ντοµα θα µπει στην ανταγωνισµό.  

Σχετικά µε τη µεθοδολογία αξιολόγησης για τις µεγάλες µονάδες, η ΡΑΕ στο τέλος Απριλίου του 
2001 ανακοίνωσε τα εξής: 

«Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων η ΡΑΕ στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του µακρο-
χρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού και σε αναλύσεις ενεργειακών σεναρίων. Οι αρχές του ε-
νεργειακού σχεδιασµού συνδυάζουν τρεις στρατηγικούς στόχους: την ασφάλεια τροφοδοσίας 
της χώρας, την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, τοπι-
κού και συνολικού. Η εξειδικευµένη εφαρµογή των αρχών αυτών στην περίπτωση της Ελλά-
δος και της συγκυρίας των ενεργειακών εξελίξεων εξηγεί τα κριτήρια αξιολόγησης που χρη-
σιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. Η ΡΑΕ στηρίχθηκε επίσης σε σενάρια ενεργειακών εξε-
λίξεων που εκπονήθηκαν µε τη χρήση των µαθηµατικών εργαλείων της ∆ιεύθυνσης Προ-
γραµµατισµού της ∆ΕΗ και άλλων µοντέλων του ΕΜΠ.  

Σύµφωνα µε τα σενάρια αυτά τα οποία συµφωνούν µεταξύ τους η ζήτηση ηλεκτρικής ε-
νέργειας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνει και µάλιστα µε γοργούς ρυθµούς. Η µέση ε-
τήσια αύξηση στην τρέχουσα δεκαετία προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη από 3,5-4%. Βραχυ-
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χρόνια αναµένεται οι αιχµές του συστήµατος (ζήτηση ισχύος) να αυξάνονται γρηγορότερα 
από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με τα δεδοµένα αυτά και λαµβάνοντας υπόψη τις υπό κατασκευή µονάδες της ∆ΕΗ 
(Φλώρινα, Κοµοτηνή και ορισµένα υδροηλεκτρικά), τις περιορισµένες δυνατότητες εισαγω-
γών της χώρας λόγω έλλειψης διασυνδέσεων (κατά µέγιστο 600 MW από Βορρά και 500 
MW από την Ιταλία και µε δεδοµένο ότι οι τελευταίες είναι ιδιαίτερα επισφαλείς) και τις προ-
οπτικές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η χώρα για να έχει αξιόπιστη ενεργειακή τροφο-
δοσία χρειάζεται µία νέα µεγάλη θερµοηλεκτρική µονάδα να εντάσσεται στο σύστηµα κάθε 
χρόνο ήδη από το 2004 και για µια δεκαετία. Συνολικά απαιτούνται άνω των 6.000 MW µε-
γάλων θερµοηλεκτρικών έργων ώστε απλώς να εξασφαλισθεί αξιόπιστη (δηλαδή ανεκτή πι-
θανότητα απωλειών φορτίου – LOLP) τροφοδοσία µέχρι το 2015.  

Ο ανταγωνισµός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει ισχύ µεγαλύτερη της ζήτη-
σης και εποµένως είναι δυνατόν να κατασκευάζεται ισχύς µεγαλύτερη από όση προβλέπεται 
απλώς για την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας. Αν πράγµατι η υπό κατασκευή ισχύς γίνει µε-
γαλύτερη θα υπάρξουν οφέλη και για τη ∆ΕΗ η οποία έτσι θα µπορέσει να βελτιστοποιήσει 
τη χρήση ορισµένων παλαιών και βασικά ζηµιογόνων µονάδων, όπως το παλαιό Λαύριο, το 
Κερατσίνι, το Αλιβέρι κλπ. (συνολικής ισχύος από 1200 έως 2000 MW ανάλογα µε το επίπε-
δο του ανταγωνισµού). 

Με αυτά τα δεδοµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες αβεβαιότητες των ιδιωτικών ε-
πενδύσεων σε µεγάλες θερµοηλεκτρικές µονάδες (τιµή και διαθεσιµότητα φυσικού αερίου, 
αδειοδοτική διαδικασία µετά την άδεια παραγωγής, άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τιµολόγια της ∆ΕΗ κλπ.) αλλά και το γεγονός ότι η οδηγία της ΕΕ για την απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν προβλέπει διαγωνιστική διαδικασία για την άδεια παρα-
γωγής, δεν ήταν δυνατόν η ΡΑΕ ή το ΥΠΑΝ να θέσουν άνω όριο ισχύος που µπορεί να αδει-
οδοτηθεί. Επίσης οποιαδήποτε µέτρα όπως εγγυητικές επιστολές από τους επενδυτές ή ορι-
σµός άνω ορίου ισχύος κατά περιοχές κλπ. επίσης δεν συνάδουν µε τη φύση της άδειας παρα-
γωγής στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς και µε δεδοµένες τις αβεβαιότητες για τους 
επενδυτές. Αν βρεθεί η χώρα σε αδυναµία κάλυψης της ζήτησης µέσω της σηµερινής διαδι-
κασίας και αναγκασθεί να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία (που επιτρέπεται από την 
Οδηγία µόνο σε περίπτωση κινδύνου για την ασφάλεια τροφοδοσίας) τότε αναγκαστικά θα 
προχωρήσει σε κάποιο σχήµα διαγωνισµού τύπου BOO (build, own and operate) ο οποίος πε-
ριλαµβάνει και εξασφάλιση απορρόφησης µέρους ή ολοκλήρου της παραγόµενης ενέργειας 
(δηλαδή κάποια συµφωνία τύπου PPA – power purchasing agreement). Προφανώς µια τέτοια 
προσέγγιση ευρίσκεται εκτός της προοπτικής και επιδίωξης για ανάπτυξη ανταγωνισµού στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.» 

 

Ε. Στοιχεία για τις Άδειες Προµήθειας 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 2773/1999 για τη χορήγηση άδειας προµήθειας απαιτείται ο υποψή-
φιος να είναι ιδιοκτήτης δυναµικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και είναι τουλάχιστον ίσου µεγέθους ισχύος µε τη χορηγούµενη άδεια προµήθειας. Επίσης 
ο υποψήφιος οφείλει να προσκοµίσει εγγυήσεις ότι έχει διασφαλίσει εφεδρεία ισχύος εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µεγέθους κατ’ ελάχιστο ίσου µε το 15% (σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας σε 
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Πελάτες) του µεγέθους ισχύος της χορηγούµενης άδειας. Εφόσον κατά την άσκηση της δραστηριότη-
τάς του εισάγει ηλεκτρική ενέργειας, ο προµηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει επαρκή ικανότητα µε-
ταφοράς στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις προκειµένου η ηλεκτρική ενέργεια να µεταφερθεί στην Ελλά-
δα. 

Εξ αρχής η ΡΑΕ χαρακτήρισε τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως υπερβολικούς περιορισµούς της οικονο-
µικής ελευθερίας των προµηθευτών. Ενώ εκ πρώτης όψεως οι προϋποθέσεις αυτές φαίνεται ότι τίθε-
νται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφοδοσίας των Ελλήνων καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια, το γεγονός ότι τίθενται στο στάδιο της αδειοδότησης και όχι κατά την άσκηση της δραστηριότη-
τας προµήθειας δρα περιοριστικά της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά της προµήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Παρόµοιοι περιορισµοί δεν υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι προµηθευτές 
δραστηριοποιούνται µε απλή εγγραφή τους στα εµπορικά µητρώα ή σε ειδικό µητρώο που τηρεί η 
ρυθµιστική αρχή ενέργειας. Μάλιστα όλες οι ηλεκτρικές εταιρείας της Ευρώπης, πλην της Ελλάδας, 
έχουν συστήσει θυγατρικές εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες πραγµατοποιούν 
κάθε είδους εµπορικές πράξεις, όπως πώληση σε πελάτες, µεταπώληση από προµηθευτή σε προµη-
θευτή, εισαγωγές-εξαγωγές, διασυνοριακό εµπόριο και αγοραπωλησίες µέσω ενεργειακών χρηµατι-
στηρίων. 

Οι ανωτέρω διατάξεις του νόµου σχετικά µε τη χορήγηση αδειών προµήθειας παρουσιάζουν επίσης 
σηµαντικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή τους. Οι προµηθευτικές εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στην Ευρώπη είναι θυγατρικές των ηλεκτρικών εταιρειών οι οποίες είναι ιδιοκτήτες µονάδων 
παραγωγής ή έχουν συστήσει άλλες θυγατρικές ειδικά για τις µονάδες παραγωγής. Εποµένως οι υπο-
ψήφιοι προµηθευτές για λήψη σχετικής άδειας στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται περί µε-
γάλων ηλεκτρικών εταιρειών, δεν είναι οι ίδιες ιδιοκτήτες µονάδων παραγωγής, οπότε τυχόν αυστηρή 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων θα οδηγούσε σε άρνηση χορήγησης άδειας προµηθευτή στην 
Ελλάδα.  

Επιπλέον, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής στην Ελλάδα, πλην της ∆ΕΗ, οι οποίοι πρόκειται να κατα-
σκευάσουν νέες µονάδες δεν µπορούν να λάβουν άδεια προµηθευτή πριν την έναρξη λειτουργίας των 
νέων µονάδων. ∆ηλαδή περιορίζονται από το νόµο στο να µην δύνανται να συστήσουν εµπορική 
εταιρεία προκειµένου να εισέλθουν σταδιακά στην αγορά, να αποκτήσουν εµπορικό όνοµα, να αρχί-
σουν σταδιακά να συναλλάσσονται µε πελάτες, ώστε να πετύχουν τη σύναψη εµπορικών συµβολαί-
ων µε πελάτες που θα απορροφούν την ενέργεια που θα παράγουν οι µονάδες τους µόλις κατασκευα-
σθούν. Μια τέτοια πρακτική είναι αδύνατη, σύµφωνα µε το νόµο, παρά το γεγονός ότι είναι η συνή-
θης πρακτική σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, και είναι απολύτως απαραίτητη για τη δραστη-
ριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι υπό κατασκευή νέες µονάδες 
παραγωγής των νεοεισερχοµένων στην αγορά. 

Τέλος, όπως είναι φανερό, ο νόµος δεν επιτρέπει χορήγηση άδειας προµηθευτή σε εταιρείες που δια-
θέτουν µονάδες παραγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείοντας έτσι της ελληνικής αγοράς 
ενέργειας όλες τις εταιρείες παραγωγής που δραστηριοποιούνται στις χώρες πέραν των βορείων συ-
νόρων της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει µε τις χώρες αυτές ηλεκτρικές διασυνδέσεις 
και ανέκαθεν πραγµατοποιεί συναλλαγές εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο συνδυασµός των ανωτέρω, εφόσον µάλιστα εφαρµοζόταν η µη αδειοδότηση προµηθευτών που 
είναι θυγατρικές ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης επειδή δεν διαθέτουν οι ίδιες µονάδες παραγω-
γής, θα οδηγούσε σε µονοπωλιακή κατάσταση, στην οποία µόνο η ∆ΕΗ θα µπορούσε να πραγµατο-
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ποιεί εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα η ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, παρά 
το ότι υπόκειται στην υποχρέωση λήψης άδειας προµήθειας, ο νόµος της επιτρέπει να συνεχίζει χωρίς 
χρονικό περιορισµό την άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας και χωρίς τη λήψη σχετικής άδειας. 
Μέχρι σήµερα δεν έχει λάβει άδεια προµήθειας η ∆ΕΗ ΑΕ γιατί ουδέποτε υπέβαλε αίτηση. 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, όχι µόνο η αδειοδότηση αλλά και η δραστηριότητα των προ-
µηθευτών είναι περιορισµένη µε αποτέλεσµα η προς απελευθέρωση αγορά στην ουσία να περιορίζε-
ται στα διµερή συµβόλαια των παραγωγών µε επιλέγοντες πελάτες. Επειδή η κατασκευή νέων µονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι χρονοβόρος και υψηλού κεφαλαιουχικού κινδύνου, οι 
ανωτέρω περιοριστικές διατάξεις που τέθηκαν για τους προµηθευτές στην ουσία αναβάλουν την εί-
σοδο ανταγωνιστών στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και συντηρούν την εκ των πραγµάτων µονο-
πωλιακή θέση της ∆ΕΗ ΑΕ. 

Πίνακας 15: Άδειες Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ηµεροµηνία Επωνυµία Εταιρείας 
Χώρα εγκατάστασης 

του δυναµικού παραγω-
γής 

Μέγιστη Ισχύς για 
την Προµήθεια 

Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, σε MW 

28/9/2001 Cinergy Global Trading Ισπανία, Αγγλία 200 
25/1/2002 (επέ-
κταση) ATEL Hellas Γαλλία 300 

28/9/2001 ENRON Power Μ. Βρετανία 350 
28/9/2001 ENELPOWER Ιταλία 250 
26/10/2001 EdF Trading Γαλλία 243 
13/12/2001 EON Trading Γερµανία 350 
10/9/2002 RWE Trading Γερµανία 200 
2/11/2002 ENTRADE GmBH Γερµανία 200 
Σύνολο 2093 

 

Η ΡΑΕ µε σειρά ενεργειών της προσπάθησε να διευκολύνει τη είσοδο νέων προµηθευτών στην αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, ώστε να αρχίσει σε κάποιο βαθµό ο ανταγωνισµός πριν την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων µονάδων παραγωγής που έχουν λάβει άδειες. Μάλιστα, η 
έναρξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των προµηθευτών διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των νέων µο-
νάδων. Επίσης, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά µέγιστο δεν µπορούν να υ-
περβούν το 8-10% της κατανάλωσης, επειδή η ικανότητα µεταφοράς των βορείων διασυνδέσεων της 
χώρας είναι σχετικά µικρή, ο ανταγωνισµός στις εισαγωγές ωφελεί τον καταναλωτή χωρίς να αποτε-
λεί σηµαντικό αντικίνητρο για τη βιωσιµότητα νέων µονάδων παραγωγής που πρόκειται να κατα-
σκευασθούν εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Η ΡΑΕ εισηγήθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης ενέκρινε κανονισµό για τη χορήγηση αδειών προµη-
θευτή (Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), σύµφωνα µε τον 
οποίο θυγατρικές µεγάλων ηλεκτρικών εταιρειών µπορούσαν να λάβουν άδεια προµήθειας στην Ελ-
λάδα. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής υποβλήθηκαν αιτήσεις άδειας προµήθειας και, κατά το διάστηµα 
από το Σεπτέµβριο του 2001 έως το Νοέµβριο του 2002, χορηγήθηκαν άδειες προµηθευτή σε οκτώ 
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εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές µεγάλων ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης (Πίνακας 15). 

ΣΤ. Παρακολούθηση της Πορείας των Μεγάλων Μονά-
δων Παραγωγής 

Σύµφωνα µε ειδικό όρο της άδειας Παραγωγής των Μεγάλων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας οι κάτοχοι τους είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τη ΡΑΕ για την πορεία αδειοδότησης 
και κατασκευής του κάθε έργου. 

Η παρακολούθηση της προόδου των Μεγάλων Θερµοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών Έργων που 
έχουν αδειοδοτηθεί γίνεται µε την υποβολή στη ΡΑΕ τριµηνιαίων ή εξαµηνιαίων εκθέσεων προόδου 
στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι εγκρίσεις που λαµβάνονται κατά την αδειοδοτική δια-
δικασία, οι εργασίες που πραγµατοποιούνται, οι εκτιµήσεις για την αποπεράτωση των εργασιών που 
έχουν προγραµµατισθεί για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα καθώς και για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

Η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά για 3 µεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα για τα οποία ο Υπουργός Ανάπτυξης 
εξέδωσε τις Άδειες Παραγωγής. 

Ζ. Παρακολούθηση Αδειών Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Στο διάστηµα των δύο πρώτων ετών εφαρµογής του νόµου 2773/1999, χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, 
εκτός ∆ΕΗ, οκτώ άδειες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος περίπου 2000 MW. 

Όπως ήδη εξηγήθηκε, παρόλο που οι άδειες προµήθειας χορηγήθηκαν µέχρι σήµερα σε µεγάλες και 
γνωστές επιχειρήσεις ηλεκτρισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µεγάλη πείρα στο εµπόριο και την 
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (µεταξύ αυτών άδεια προµήθειας στην Ελλάδα κατέχουν και οι τέσ-
σερις µεγαλύτερες ηλεκτρικές εταιρείες της Ευρώπης) δεν µπόρεσαν µέχρι το τέλος του 2002 να 
βρουν πελάτες και να έχουν κάποια δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Οι προµηθευτές αυτοί είχαν τη δυνατότητα εισαγωγών από τις βόρειες διασυνδέσεις σε τιµές χαµη-
λότερες από τα τιµολόγια της ∆ΕΗ για τους επιλέγοντες πελάτες. Παρά τη µεγάλη εµπορική τους 
πείρα και τις ανταγωνιστικές τιµές, δεν µπόρεσαν να προσελκύσουν επιλέγοντες πελάτες. Για το λόγο 
αυτό εξάλλου δεν ενδιαφέρθηκαν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, που πραγµατοποιήθηκε το ∆ε-
κέµβριο 2001, για την κατανοµή σε ιδιώτες προµηθευτές ικανότητας µεταφοράς 200 MW από τις 
βόρειες διασυνδέσεις. Στο διαγωνισµό αυτό η προς διάθεση ικανότητα µεταφοράς δεν εξαντλήθηκε 
λόγω περιορισµένου ενδιαφέροντος και τελικά εκχωρήθηκαν µόνο 130 MW σε ιδιώτες προµηθευτές 
και 20 MW απευθείας σε ένα επιλέγοντα πελάτη. Η ισχύς αυτή τελικά χρησιµοποιήθηκε µόνο από 
τον επιλέγοντα πελάτη ο οποίος έκανε εισαγωγές 20 MW για ίδια χρήση, και οι ιδιώτες προµηθευτές 
δεν έκαναν χρήση της ισχύος που τους κατανεµήθηκε, η οποία τελικά χρησιµοποιήθηκε αποκλειστι-
κά από τη ∆ΕΗ για εισαγωγές. Το ίδιο έγινε και µε τη χρήση του καλωδίου Ελλάδας-Ιταλίας στο 
οποίο όλες οι ροές ενέργειας έγιναν µε αποκλειστικό έλεγχο της ∆ΕΗ ΑΕ. Έτσι, κανένας απολύτως 
επιλέγοντας πελάτης δεν άλλαξε προµηθευτή ούτε προµηθεύτηκε µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας 
από άλλο προµηθευτή, µε εξαίρεση τις απευθείας εισαγωγές 20 MW από έναν επιλέγοντα πελάτη. 
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Πίνακας 16: Πορεία των Μεγάλων Έργων 

Μεγάλα Θερµοηλεκτρικά Έργα 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

Πρόοδος Εργασιών Μεγάλων Θερµοηλεκτρικών Έργων στο τέλος του 
2002 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 
(Θεσσαλονίκη) 

390 

Υπεγράφη της 5/3/2002 συµφωνία µεταξύ ΕΛ.ΠΕ, ΑΕΓΕΚ και της Βελγικής 
TRACTABEL για την εκτέλεση και εκµετάλλευση του εν λόγω έργου. Υπάρχει καθυ-
στέρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης: αιτήθηκε 8 µήνες παράταση για ολοκλή-
ρωση του έργου. Το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 1/4/2004. Ως αναµενόµενη 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών τέθηκε η 31/12/2004. 

ENELCO SA (Χαι-
ρώνεια Βοιωτίας) 441 Έλαβε Προέγκριση Χωροθέτησης. Εγκρίθηκε η µελέτη πυροπροστασίας. Το χρονοδιά-

γραµµα εκτελείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

ENELCO SA (Έ-
βρος) 441 

Εγκρίθηκε η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι προϋπο-
θέσεις έγκρισης της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης ίσως να οδηγήσει σε 
αλλαγή θέσης εγκατάστασης του έργου, κάτι το οποίο θα εξετασθεί λεπτοµερώς κατά 
την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το χρονοδιάγραµµα εκτελεί-
ται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. Υφίσταται όµως σηµαντικό πρόβληµα ως προς τη 
δυνατότητα του Συστήµατος Μεταφοράς να απορροφήσει την ισχύ της µονάδας. Έτσι η 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου εξαρτάται από την ολοκλήρωση του νέου έργου 
Υψηλής Τάσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης που έχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ αλλά δεν 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν το 2008. 

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ 
(Αγ. Νεκτάριος 
Βοιωτίας) 

245 
Έλαβε Προέγκριση Χωροθέτησης και τις απαιτούµενες άδειες χωροθέτησης.  
Υπάρχει καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης: .αιτήθηκε 13 µήνες παρά-
ταση υλοποίησης του έργου από την Αρχική Αίτηση. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία εµπο-
ρικής λειτουργίας της µονάδας µε βάση το τελευταίο τριµηνιαίο δελτίο είναι η 1/4/2005. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η-
ΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Ν. 
Ιωνία Βόλου) 

400 

Η εταιρεία έλαβε την τροποποιηµένη άδεια παραγωγής ισχύος 400MW (από 240MW). 
Έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το έργο 
υλοποιείται στη Βιοµηχανική Ζώνη του Βόλου (δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατά-
στασης). Για τη συνέχεια των ενεργειών η εταιρεία αναµένει την τροποποίηση του Νό-
µου 2773/99. Το χρονοδιάγραµµα εκτελείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

ΑΑ HOLDINGS 
(Οινόφυτα Βοιωτί-
ας) 

400 

∆εν έχει λάβει ακόµη προέγκριση Χωροθέτησης. Με έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της 
γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος το οποίο αφορά στη θέ-
σπιση Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου στη 
συγκεκριµένη θέση. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή θέσης εγκατάστασης του θερ-
µοηλεκτρικού σταθµού. 

EDF – HED – ΦΩ-
ΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑ-
ΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ 

440 

Εγκρίθηκε η α’ φάση της άδειας εγκατάστασης από το ΥΠΑΝ και η εταιρεία συνεχίζει 
στη β’ φάση µε την υποβολή αίτησης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Υφίσταται 
όµως σηµαντικό πρόβληµα ως προς τη δυνατότητα του Συστήµατος Μεταφοράς να 
απορροφήσει την ισχύ της µονάδας. Έτσι η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου εξαρ-
τάται από την ολοκλήρωση του νέου έργου Υψηλής Τάσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
που έχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ αλλά δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν το 2008. 

Κ/Ξ CINERGY-
ΑΤΕ ΑΕ-ENERGA 
SA (Βοιωτία) 

50 Έχει ανασταλεί η εκπόνηση των οριστικών µελετών που απαιτούνται για τις άδειες εγκα-
τάστασης αναµένοντας την τροποποίηση του Νόµου 2773/99.  

Κ/Ξ CINERGY-
ΑΤΕ ΑΕ-ENERGA 
SA (Βοιωτία) 

80 Έχει ανασταλεί η εκπόνηση των οριστικών µελετών που απαιτούνται για τις άδειες εγκα-
τάστασης αναµένοντας την τροποποίηση του Νόµου 2773/99. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(Βοιωτία) 100 Ετοιµάζεται ο φάκελος για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης της 

µονάδας. Το χρονοδιάγραµµα εκτελείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 3x66 Ετοιµάζεται ο φάκελος για την υποβολή αίτησης για προέγκρισης χωροθέτησης των 

µονάδων συµπαραγωγής. Το χρονοδιάγραµµα εκτελείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 
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Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

Πρόοδος Εργασιών Μεγάλων Θερµοηλεκτρικών Έργων στο τέλος του 
2002 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
(Άραχθος) 93 Ετοιµάζεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υποβολή αίτησης 

για Προέγκριση Χωροθέτησης. 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Α-
χελώος) 60 

Υποβλήθηκε αίτηση στην ΕΥΠΕ για προέγκριση χωροθέτησης. Το έργο κωλύ-
εται λόγω µη οριστικοποίησης των αποφάσεων σχετικά µε την εκτροπή του 
Αχελώου. 

ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑ (Βωβούσα 
Αώου) 

93 

∆εν έχει υπάρξει απολύτως καµία εξέλιξη. Η κατασκευή του ΥΗΕ Βωβούσας 
είναι συνδεδεµένη µε τη λειτουργία του υφιστάµενου ΥΗΕ Πηγών Αώου και 
µόνο µετά τη συνεργασία µε τη ∆ΕΗ θα υπάρξει συνέχεια. 
 

 



 
 
 
 
 

 

Ανανεώσιµες Πήγες Ενέργειας, Θεσµικά Θέµατα και Αδειοδότηση 
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Ανανεώσιµες Πήγες Ενέρ-
γειας, Θεσµικά Θέµατα και 
Αδειοδότηση  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της ΡΑΕ 
σχετικά µε την προώθηση και ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-
θερµότητας µικρής κλίµακας (ΣΗΘ), την διαµόρφωση του σχε-
τικού θεσµικού πλαισίου, την αξιολόγηση αιτήσεων αδειών πα-
ραγωγής για µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ, τις σχετικές γνωµοδοτή-
σεις της ΡΑΕ και την παρακολούθηση της προόδου των επενδύ-
σεων. 

 ΡΑΕ εξετάζει τα θέµατα που αφορούν τις ΑΠΕ και ΣΗΘ στο πλαίσιο της µεγάλης προτε-
ραιότητας που θεωρεί ότι οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να έχουν στο πλαίσιο της µακροχρό-
νιας ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής για τη χώρα. Στη σχετική δραστηριότητά 
της η ΡΑΕ µεριµνά ώστε να ενσωµατώνονται οι εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί διεθνώς 
στο ζήτηµα της προώθησης των ΑΠΕ και της ΣΗΘ, και λαµβάνει υπόψη τις Οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσµεύσεις της χώρας σχετικά µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Η προώθηση των ΑΠΕ και ΣΗΘ συνδέεται επίσης µε το πλαίσιο λειτουρ-
γίας της αγοράς ηλεκτρισµού και ειδικότερα την εφαρµογή του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Κεφάλαιο 

8 

Η 
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Α. Θεσµικά Θέµατα - Ενέργειες της ΡΑΕ 
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για λόγους 
που σχετίζονται µε την εξάντληση των ορυκτών καυσίµων, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού 
και την προστασία του περιβάλλοντος.  

1. Η Οδηγία 2001/77 για τις ΑΠΕ 
Η πολιτική αυτή έχει επιβεβαιωθεί και µε την πρόσφατη "Οδηγία 2001/77" του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συµβουλίου, καθώς και µε τις δεσµεύσεις της Ε.Ε. σχετικά µε το "Πρωτόκολλο του Κιό-
το" για το περιβάλλον. Τα κύρια σηµεία της "Οδηγίας" είναι τα ακόλουθα: 

α) Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να ορίσουν συγκεκριµένους στόχους για το ποσοστό της συνο-
λικής ενεργειακής κατανάλωσης και της ηλεκτρικής ειδικότερα, που θα προέρχεται από 
ΑΠΕ, κατά το έτος 2010. Τα ποσοστά αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον συνολικό στό-
χο πού θέτει η Ε.Ε., δηλαδή οι ΑΠΕ να παράγουν το 12% της συνολικής ενέργειας και το 
22,1% της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χώρας. Ειδικότερα για την Ελλάδα ο στόχος που τίθε-
ται είναι οι ΑΠΕ να παράγουν το 2010 το 20,1% της ηλεκτρικής ενέργειας (περιλαµβανο-
µένων και των µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων). 

β) Καθορίζει ότι τα κράτη-µέλη µπορούν στην παρούσα φάση να καθορίζουν αυτόνοµα τα µέ-
τρα υποστήριξης των ΑΠΕ για την επίτευξη του τιθέµενου στόχου, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτά είναι σύµφωνα µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνουν 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τεχνολογιών, είναι αποτελεσµατικά και 
απλά και προβλέπουν µεταβατικές ρυθµίσεις ώστε να µην εµποδίζονται οι επενδύσεις που 
είναι σε εξέλιξη. 

γ) Καθορίζει ότι τα κράτη-µέλη οφείλουν να επανεξετάσουν τις ισχύουσες διαδικασίες αδειο-
δοτήσεων και τις διοικητικές ρυθµίσεις ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να διευκο-
λύνεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

δ) Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την κατά προτεραιότητα 
σύνδεση των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα και να απαιτήσουν από τους ∆ιαχειριστές του Συ-
στήµατος και του ∆ικτύου την έκδοση κανονισµών που θα εξασφαλίζουν διαφανείς διαδι-
κασίες σύνδεσης και κοστολόγησης. 

ε) Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να δηµιουργήσουν τους κατάλληλους µηχανισµούς και να ορί-
σουν αρµόδιους φορείς για την έκδοση "Εγγυήσεων Προέλευσης" ενέργειας προερχόµενης 
από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται στα κράτη-µέλη να αναγνωρίζουν τις "Εγγυήσεις 
Προέλευσης" οι οποίες προέρχονται από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

στ) Καθορίζει προθεσµίες και χρονική περιοδικότητα εντός των οποίων τα κράτη-µέλη οφεί-
λουν να αναφέρουν τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας. 

2. Συστήµατα Οικονοµικής Υποστήριξης των Επενδύσεων ΑΠΕ 
Η ΡΑΕ ασχολήθηκε µε το θέµα της επιλογής του κατάλληλου συστήµατος στήριξης των ΑΠΕ, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, στα πλαίσια µιας ανταγωνιστικής 
απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας, χωρίς όµως υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών. Η πο-
λυπλοκότητα του θέµατος αυξάνεται από το γεγονός ότι οι ΑΠΕ αποτελούν ∆ιανεµηµένη Παραγωγή, 
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σε πολλά επίπεδα του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας και µε διαφορετική συµπεριφορά κάθε 
τύπου ΑΠΕ, οπότε και ο καθορισµός της συνεισφοράς τους καθώς και η εκτίµηση των επιβαρύνσεων 
που συνεπάγεται η σύνδεση τους στο δίκτυο είναι εξατοµικευµένη και πολύπλοκη. 

Από την µέχρι σήµερα πρακτική προκύπτει ότι συστήµατα υποστήριξης των ΑΠΕ που βασίζονται 
στον ανταγωνισµό προσφέρονται όταν οι ΑΠΕ έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετό βαθµό και όχι κατά 
τα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους. Αυτό γιατί οι συνθήκες αβεβαιότητας που δηµιουργούνται όταν οι 
ΑΠΕ εκτίθενται στον ανταγωνισµό µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο στην ανάπτυξη των σχετικών 
επενδύσεων και στη χρηµατοδότησή τους. Παράλληλα όµως είναι γενικά δεκτό ότι εφόσον οι επεν-
δύσεις ΑΠΕ έχουν ήδη φθάσει σε κάποιο επίπεδο ωριµότητας και µεγέθους, είναι σκόπιµο να εντάσ-
σονται µε κάποια µορφή στον ανταγωνισµό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να απο-
φεύγονται οι αναποτελεσµατικότητες και οι υπερβολικές επιδοτήσεις. Μεταξύ των τρόπων ένταξης 
στην ανταγωνιστική αγορά ενέργειας προβάδισµα έχει το σύστηµα των πράσινων πιστοποιητικών (ή 
τα ανάλογα συστήµατα) το οποίο επιτρέπει µέσω του εµπορίου να εντάσσονται στον ανταγωνισµό 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το επιθυµητό συνολικό επίπεδο παραγωγής από ΑΠΕ. 

Τα µέτρα στήριξης των ΑΠΕ που έχουν χρησιµοποιηθεί από τα κράτη-µέλη περιλαµβάνουν επιδότη-
ση των επενδύσεων ή φοροαπαλλαγές, αλλά, στην περίπτωση που οι ΑΠΕ τίθενται εκτός του αντα-
γωνισµού της αγοράς ενέργειας, η κύρια ενίσχυση προέρχεται από την εγγύηση της απορρόφησης 
της ενέργειας των ΑΠΕ σε καθορισµένη τιµή έτσι ώστε να διασφαλίζεται βεβαιότητα σχετικά µε τις 
εισπράξεις των παραγωγών ΑΠΕ. Παρόµοια µέτρα λαµβάνονται και για τις µικρές µονάδες ΣΗΘ. Τα 
συστήµατα σταθερών τιµών, εφαρµόζονται ιδίως στην Γερµανία και την Ισπανία, και συνέβαλαν 
σηµαντικά στη ραγδαία προώθηση των ΑΠΕ. Το σύστηµα αυτό έχει επιλεγεί και για την Ελλάδα, µε 
βάση το Ν. 2244/1994 και το Ν. 2773/1999. 

Στην περίπτωση που επιλέγεται να τεθούν οι µονάδες ΑΠΕ σε κάποιας µορφής ανταγωνισµού µετα-
ξύ τους, εφαρµόζεται συνήθως το σύστηµα των ποσοστώσεων, όπως στην περίπτωση της Αγγλίας, 
Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, η ∆ιοίκηση καθορίζει το µέγεθος 
της επιθυµητής συνολικής ποσότητας ενέργειας από ΑΠΕ που οφείλει να απορροφά το Σύστηµα 
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται ποσόστωση η οποία τίθεται ως 
υποχρεωτική για κάθε συµµετέχοντα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία αντιπροσωπεύει 
το ελάχιστο ποσοστό της ενέργειας που διακινεί ή παράγει ο συµµετέχων το οποίο υποχρεωτικά πρέ-
πει να προέρχεται από ΑΠΕ. Επαφίεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στις επιχειρηµατικές 
αποφάσεις των συµµετεχόντων να συνάψουν συµφωνίες αγοράς ενέργεια µε τους παραγωγούς από 
ΑΠΕ ώστε να καλύψουν την υποχρεωτική ποσόστωση που έχει κάθε συµµετέχων. Η τιµή αγοράς 
ενέργειας από ΑΠΕ σε κάθε τέτοια συµφωνία προσδιορίζεται µέσω του ανταγωνισµού προσφοράς 
και ζήτησης για ενέργεια από ΑΠΕ. Το σύστηµα αυτό υπερέχει ως προς την οικονοµική του αποτε-
λεσµατικότητα, επιτυγχάνοντας το στόχο της ενεργειακής πολιτικής για την επιθυµητή ποσότητα από 
ΑΠΕ, αλλά µειονεκτεί σχετικά µε την τραπεζική χρηµατοδότηση και την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων γιατί εισάγει αβεβαιότητα ως προς τα µελλοντικά έσοδα των παραγωγών από ΑΠΕ.  

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί η οικονοµική βιωσιµότητα των επενδύσε-
ων αυτών. Εφόσον δεν υπάρξουν θεαµατικές µειώσεις του κόστους κατασκευής των έργων ΑΠΕ, 
όπως προβλέπεται τουλάχιστον για τα αµέσως επόµενα χρόνια, ή αντίστοιχα µεγάλη άνοδος του κό-
στους των συµβατικών πηγών παραγωγής, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της κατά διάφορους 
τρόπους ενίσχυσης τους.  

Ο στόχος για µεγάλης κλίµακας διείσδυσης των ΑΠΕ απαιτεί την ενεργοποίηση και των κατάλληλων 
οικονοµικών εργαλείων τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα εξής: 
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• Να έχουν µόνιµο και σταθερό χαρακτήρα ώστε να διευκολύνουν την τραπεζική χρηµα-
τοδότηση των έργων. 

• Να είναι συµβατά µε τους µηχανισµούς αγοράς της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 

• Να εντάσσουν στην αγορά το εξωτερικό κόστος το οποίο καλούνται να καλύψουν µε 
τρόπο που να αντιστοιχεί στην επιθυµία πληρωµής των καταναλωτών ώστε να ελαχι-
στοποιείται η απώλεια ευηµερίας του κοινωνικού συνόλου 

• Να είναι οικονοµικά αποτελεσµατικά ώστε να µεγιστοποιείται η απόδοση τους ως προς 
τις ΑΠΕ στο ελάχιστο δυνατό κόστος. 

3. Βιωσιµότητα των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα 
Σχετικά µε την βιωσιµότητα των επενδύσεων ΑΠΕ και ειδικότερα για τις αιολικές µονάδες, η ΡΑΕ 
επεσήµανε τα εξής: 

• Η παραγόµενη από τις ανεµογεννήτριες ενέργεια εξαρτάται έντονα από την ταχύτητα 
του ανέµου. Έτσι, µε βάση την ισχύουσα τιµή αγοράς της παραγόµενης ενέργειας ΑΠΕ 
και εφόσον ο επενδυτής λάβει επιδότηση ίση µε το 30% του κόστους εγκατάστασης 
του αιολικού πάρκου (όπως προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας 
του Γ' ΚΠΣ), εκτιµάται ότι για τη βιωσιµότητα της επένδυσης είναι απαραίτητο η µέση 
ετήσια ταχύτητα στη θέση εγκατάστασης να είναι τουλάχιστον 6 µέτρα ανά δευτερό-
λεπτο. Το όριο αυτό περιλαµβάνεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης» της ΡΑΕ και εφαρ-
µόστηκε κατά την αξιολόγηση των αιολικών πάρκων που έχουν µέχρι σήµερα αδειο-
δοτηθεί. 

• Για να υπάρξει όµως επενδυτικό ενδιαφέρον χωρίς την επιδότηση κεφαλαίου 30%, 
πρέπει η µέση ετήσια ταχύτητα του ανέµου στη θέση εγκαταστάσεως του αιολικού 
πάρκου να είναι µεγαλύτερη από 7 έως 7,5 µέτρα ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχει σηµα-
ντικός αριθµός τέτοιων έργων και µάλιστα στις περιοχές υψηλού αιολικού δυναµικού 
για τις οποίες η ΡΑΕ προωθεί την αδειοδότηση κατά προτεραιότητα. 

• Ειδικά για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά, όπου απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη για τη µεγι-
στοποίηση της απορρόφησης αιολικής ισχύος στα µικρά νησιωτικά αυτόνοµα συστή-
µατα εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονοµική βιωσιµότητα των έργων, η ΡΑΕ, α-
φού έθεσε το θέµα σε δηµόσια διαβούλευση, κατέληξε στη διαµόρφωση µιας διαφα-
νούς και αµερόληπτης διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας των αιολικών σταθ-
µών στα συστήµατα αυτά. 

• Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), που 
χρηµατοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ, προβλέπεται η επιδότηση έργων ΑΠΕ και εξοικονό-
µησης ενέργειας, συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατοµµυρίου Ευρώ. Το µεγαλύ-
τερο µέρος από αυτά αφορούν τις ΑΠΕ, επί πλέον δε υπάρχει η δυνατότητα επιδότη-
σης από τον Αναπτυξιακό Νόµο. Εκτιµάται ότι έργα ΑΠΕ ισχύος περί τα 800 ΜW 
µπορεί να επιδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω προγραµµάτων, δηλαδή µέχρι το 
τέλος του 2006. 

• Επί πλέον προβλέπεται η επιδότηση, σε ποσοστό 50% του κόστους των ηλεκτρικών 
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δικτύων που είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν για την σύνδεση των ΑΠΕ στο Σύ-
στηµα. 

• Εποµένως, για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης ΑΠΕ που περιλαµβάνεται στο µα-
κροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό και στις σχετικές δεσµεύσεις της χώρας στο πλαίσιο 
της Οδηγίας για της ΑΠΕ της ΕΕ, ένα µεγάλο µέρος των έργων ΑΠΕ θα πρέπει να κα-
τασκευαστεί χωρίς επιδότηση κεφαλαίου και η οικονοµική τους βιωσιµότητα να στη-
ριχθεί αποκλειστικά στη συµφωνία αγοράς ενέργειας που προβλέπει ο νόµος.  

• Η ΡΑΕ εκτίµησε ότι οι περιοχές µε µεγάλο αιολικό δυναµικό (Εύβοια, Λακωνία, Θρά-
κη και νησιά) παρέχουν δυνατότητα ανάπτυξης σε µεγάλη κλίµακα αιολικών επενδύ-
σεων µε διασφαλισµένη οικονοµική βιωσιµότητα χωρίς επιδότηση κεφαλαίου. Προϋ-
πόθεση όµως είναι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων στις περιοχές αυτές και για το 
λόγο αυτό η ΡΑΕ έθεσε ως προτεραιότητα την ένταξη των µεγάλων αυτών έργων στη 
ΜΑΣΜ, την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις για τα δίκτυα και 
τη χρηµατοδότηση των δικτύων αυτών. Για λόγους που αναφέρονται στην παρούσα 
έκθεση, υπήρξε όµως ανεπαρκής πρόοδος στον τοµέα των έργων αυτών στα ηλεκτρικά 
δίκτυα. 

4. Θεσµικά εµπόδια στην ανάπτυξη των επενδύσεων ΑΠΕ 
Η εµπειρία από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει δείξει ότι παρά την οικονοµική βιωσι-
µότητα των έργων και το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, η πρόοδος στον τοµέα των έργων ΑΠΕ 
που κατασκευάζονται είναι ιδιαίτερα αργή. Μέσω του συστήµατος παρακολούθησης της πορείας των 
αδειών, η ΡΑΕ έχει διαπιστώσει πολύ µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των αδειών παραγωγής 
για µονάδες ΑΠΕ µε αποτέλεσµα ο αριθµός των αδειών που έχουν χορηγηθεί να είναι πολλαπλάσιος 
των έργων που πράγµατι κατασκευάζονται. Το ίδιο παρουσιάζεται σχετικά µε την απορρόφηση των 
κονδυλίων για τα έργα ΑΠΕ που προβλέπονται στο Γ΄ ΚΠΣ (πρόγραµµα ΕΠΑΝ). 

Κύρια αιτία της κατάστασης αυτής είναι αναµφισβήτητα η διαδικασία και το θεσµικό πλαίσιο σχετι-
κά µε τη χορήγηση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτείται να ληφθούν µετά την άδεια παραγωγής. 
Εκτός του µεγάλου αριθµού τους, οι εγκρίσεις αυτές είναι στην αρµοδιότητα πολλών διαφορετικών 
φορέων οι οποίοι δρουν µε βάση ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι προσαρµοσµένο προς τη 
φύση και τον χαρακτήρα των επενδύσεων ΑΠΕ. Οι µονάδες ΑΠΕ δεν βλάπτουν το περιβάλλον, εφό-
σον αναπτύσσονται σε θέσεις που αισθητικά ή χωροταξικά δεν ενοχλούν άλλες χρήσεις. Αντίθετα, 
ωφελούν το περιβάλλον γενικότερα, γιατί υποκαθιστούν την καύση ορυκτών καυσίµων. Η υφιστάµε-
νη νοµοθεσία σχετικά µε τις εγκρίσεις και τις άδειες δεν έχει βασισθεί σε αυτήν την απλή και προφα-
νή αρχή. 

Το πρόβληµα θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί εάν υπήρχε εγκεκριµένο χωροταξικό σχέδιο το οποίο 
να προέβλεπε αποδεκτές θέσεις για την ανάπτυξη µονάδων ΑΠΕ. ∆εδοµένου µάλιστα ότι οι περισ-
σότερες επενδύσεις ΑΠΕ αναπτύσσονται σε θέσεις που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, η ύπαρξη κατάλλη-
λου χωροταξικού σχεδίου θα επέτρεπε στο ∆ηµόσιο να θέτει ειδικά αδειοδοτηµένες θέσεις ανάπτυ-
ξης µονάδων ΑΠΕ σε πλειοδοτικό διαγωνισµό ο οποίος θα αντικαθιστούσε το υφιστάµενο σύστηµα 
αδειών παραγωγής και λοιπών αδειών και εγκρίσεων. Με τον τρόπο αυτό µάλιστα θα µπορούσε να 
εφαρµοσθεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο ένα σύστηµα αδειοδότησης µίας στάσης (one stop 
shop), το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρµοσθεί, µε επίκεντρο µάλιστα τη ρυθµιστική 
αρχή ενέργειας όπως γίνεται σε πολλές χώρες ειδικά για τις νέες µονάδες ΑΠΕ. 
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Αποτέλεσµα της στρεβλής αντιµετώπισης των επενδύσεων ΑΠΕ από την υφιστάµενη νοµοθεσία και 
την έλλειψη οργανωµένου χωροταξικού σχεδίου αποτελούν τα σηµαντικά προβλήµατα που έχουν 
ανακύψει σε πολλές περιοχές της χώρας σχετικά µε την αποδοχή των επενδύσεων ΑΠΕ από τους 
κατοίκους, τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Είναι επίσης πλέον διαδεδοµένη η εντύπωση από τις τοπικές κοινωνίες ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ ενο-
χλούν και έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να διεκδικούν, συχνά µε αθέµιτο και πα-
ράνοµο τρόπο, ανταποδοτικά οφέλη από τους επενδυτές. Αυτή η κατάσταση αποτελεί αναµφισβήτη-
τα στρέβλωση της αναπτυξιακής και φιλικής προς το περιβάλλον διάστασης των επενδύσεων ΑΠΕ οι 
οποίες επειδή από τη φύση τους είναι αποκεντρωµένες επενδύσεις αντιµετωπίζουν ολοένα και µεγα-
λύτερα εµπόδια υλοποίησης. Η θέσπιση, στο νόµο 2773/1999, ανταποδοτικού οφέλους υπέρ της το-
πικής αυτοδιοίκησης ύψους 2% των εσόδων της µονάδας ΑΠΕ, όχι µόνο δεν έλυσε το πρόβληµα 
αυτό αλλά ενέτεινε τις παράλογες απαιτήσεις για ανταποδοτικές παροχές. 

Η αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής δεν έχει σηµειώσει πρόοδο κατά τα δύο έτη που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση, αντίθετα τα φαινόµενα αυτά εντάθηκαν.  

Είναι αναγκαία ευρείας έκτασης νοµοθετική παρέµβαση για την αντιµετώπιση των θεσµικών και 
διοικητικών αυτών εµποδίων, στην οποία προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη χωροθετική ρύθµι-
ση που αναφέρθηκε ανωτέρω και στην υιοθέτηση εθνικού επιπέδου, και όχι αποκεντρωµένου, κρι-
τηρίων και διαδικασιών λήψης απόφασης για την ανάπτυξη των επενδύσεων ΑΠΕ. 

5. Ενέργειες της ΡΑΕ 
Συνοπτικά, οι ενέργειες της ΡΑΕ για την υποστήριξη των ΑΠΕ έως τις 31/12/02 έχουν ως εξής: 

1. Συστηµατική ενηµέρωση σχετικά µε τις αξιολογήσεις αιτήσεων αδειών παραγωγής µε 
ΑΠΕ, διαφάνεια ως προς τα κριτήρια της αξιολόγησης και τις προϋποθέσεις για την οι-
κονοµική βιωσιµότητα των επενδύσεων ΑΠΕ, υποστήριξη των ενδιαφεροµένων επεν-
δυτών, συστηµατική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και συνεργασία µε άλλους 
φορείς της ∆ιοίκησης για την προώθηση των επενδύσεων ΑΠΕ. 

2. Εισήγηση σχεδίου νόµου για τις απαλλοτριώσεις για δίκτυα υψηλής τάσης µεγάλης ε-
θνικής σηµασίας 

3. Ολοκλήρωση προτάσεων σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης και παροχής εγ-
γυήσεων από τους επενδυτές ΑΠΕ ώστε να αρχίσουν το συντοµότερο τα έργα δικτύου 
Εύβοιας, Θράκης και Λακωνίας. 

4. Ολοκλήρωση συνεργασίας µε ΥΠΕΧΩ∆Ε και Περιφέρειες για την αντιµετώπιση του 
χωροταξικού ζητήµατος σχετικά µε πολλές περιοχές αλλά ιδίως σχετικά µε τα αιολικά 
της Νότιας Λακωνίας και της Αττικής 

5. Παρακολούθηση της πορείας των έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε τα τριµηνιαία δελτία προό-
δου και εκκαθάριση του µητρώου από έργα που είτε εγκαταλείπονται είτε καθυστε-
ρούν αδικαιολόγητα µε ευθύνη των επενδυτών (στόχος είναι να µην υπάρχει δέσµευση 
θέσεων από επενδυτές που δεν προχωρούν τα έργα) 

6. Ανάλογα µε τον προγραµµατισµό κάθε µη διασυνδεδεµένου νησιού ανακοίνωση της 
επιπλέον διαθέσιµης ισχύος για ΑΠΕ τα επόµενα έτη 

7. Θέση σε δηµόσια διαβούλευση ολοκληρωµένης πρότασης για την εκµετάλλευση της 
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γεωθερµίας 

8. Ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης και διαµόρφωση πρόταση για ανάπτυξη υ-
βριδικών συστηµάτων σε µεγάλα νησιά  

9. Πρόταση για περαιτέρω απλοποιήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις ΑΠΕ, πέ-
ραν της άδειας παραγωγής. 

10. Ειδικές µελέτες: Σύστηµα Πράσινων Πιστοποιητικών, ∆ίκτυο ∆ιανοµής και ∆ιανεµη-
µένη Παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα. 

Β. Υφισταµένη Κατάσταση και Προοπτικές Σταθµών 
ΑΠΕ 

Η ανάπτυξη των ενεργειακών επενδύσεων που βασίζονται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 
στην Ελλάδα  άρχισε κυρίως µετά την ψήφιση του νόµου 2244/94. Με το νόµο αυτό επετράπη η πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και σε ιδιώτες, εκτός της ∆ΕΗ και των ΟΤΑ. Ο νόµος προέ-
βλεπε την υποχρεωτική απορρόφηση από τη ∆ΕΗ της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και την 
αποζηµίωση των παραγωγών σε τιµή που καθιστούσε οικονοµικά βιώσιµες τις επενδύσεις ΑΠΕ. 
Παράλληλα, µέσω ειδικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (ΕΠΕ, ΕΠΑΝ) και του Αναπτυξιακού 
Νόµου (2601/1998), θεσπίστηκαν επενδυτικά κίνητρα για τις ΑΠΕ.  

Αποτέλεσµα των µέτρων αυτών ήταν η σηµαντική ανάπτυξη των επενδύσεων ΑΠΕ στη χώρα, κυρί-
ως στον τοµέα των αιολικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Εικόνα 2). 

Το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ συνεχίσθηκε µε το νόµο 2773/99 ο οποίος επίσης προβλέπει 
την κατά προτεραιότητα απορρόφηση της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ µε βάση υποχρεωτικές 
συµφωνίες αγοράς ενέργειας που συνάπτει ο παραγωγός ΑΠΕ µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή 
τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά περίπτωση. Με τον νόµο 2773/99 διατηρήθηκε το καθεστώς του 
νόµου 2244/94 σχετικά µε τις τιµές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, µε την προσθήκη ότι 
οι οριζόµενες αυτές τιµές αυτές θεωρούνται ως οι µέγιστες και µπορούν να µειωθούν µε απόφαση 
του ΥΠΑΝ µετά από γνώµη της ΡΑΕ.  

Κατά το τέλος του 2002 η ενέργεια από ΑΠΕ αγοραζόταν από το Σύστηµα στην τιµή των 61-65 
€/MWh περίπου (πλέον τιµήµατος ισχύος 1,6-1,7 €/kW ανά µήνα), και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά 
στην τιµή των 75-80 €/MWh περίπου (χωρίς τίµηµα ισχύος), οι οποίες αντιστοιχούν στο ανώτατο 
επιτρεπόµενο όριο. 

Η προοπτική γρήγορης ανάπτυξης των ΑΠΕ, ιδίως των αιολικών µονάδων σε περιοχές µε υψηλό 
αιολικό δυναµικό όπως η Εύβοια, η Λακωνία και η Θράκη, αποτέλεσε αιτία αντιδράσεων οι οποίες 
επεσήµαναν κινδύνους περιβαλλοντικών παρενεργειών και όχλησης από τυχόν άναρχη ανάπτυξη των 
επενδύσεων στις περιοχές αυτές αλλά και γενικότερα σε περιοχές που τελούν υπό καθεστώς περιβαλ-
λοντικής προστασίας όπως οι περιοχές Natura. 

Για το λόγο αυτό, θεσπίσθηκε στο νόµο \2941/2001 η υποχρέωση κατάρτισης "Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης" για τις ΑΠΕ ιδίως για προστατευµένες περιο-
χές. Ως µεταβατική διάταξη καθορίζεται στον ίδιο νόµο ότι µέχρι την έκδοση του Πλαισίου αυτού, η 
χωροθέτηση θα γίνεται µετά από γνωµοδότηση της ∆/νσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε αντί των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του. 
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Εικόνα 2: Εξέλιξη της εγκατεστηµένη ισχύος ανεµογεννητριών 

 

1. Άδειες Παραγωγής σε σταθµούς ΑΠΕ 
Με το Νόµο 2244/94 προβλέπεται ότι απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης προκειµένου να επιτραπεί η 
κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε ΑΠΕ. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια αυτή, πρέπει 
να χορηγηθεί για το υποψήφιο έργο σειρά αδειών και εγκρίσεων, που περιλαµβάνουν έγκριση χωρο-
θέτησης ή επέµβασης, έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία, έγκριση της δυνατότητας σύνδεσης 
µε το ηλεκτρικό δίκτυο, κλπ. Μετά την κατασκευή του έργου, προκειµένου να λειτουργήσει το έργο, 
απαιτείται Άδεια Λειτουργίας µε την οποία ελέγχεται η αρτιότητα του έργου και η σύνδεσή του µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Στο στάδιο αυτό συνάπτεται η συµφωνία αγοράς ενέργειας από τη ∆ΕΗ (ή το ∆Ε-
ΣΜΗΕ σύµφωνα µε το νόµο 2773/1999). Επιπλέον των αδειών αυτών, ο νόµος 2773/1999 θέσπισε 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία έχει την έννοια της άδειας 
σκοπιµότητας αναφορικά τόσο µε το υποψήφιο έργο όσο και µε το φορέα της επένδυσης. Η διοικητι-
κή διαδικασία που θεσπίσθηκε θεωρεί ότι η άδεια παραγωγής προηγείται της χορήγησης κάθε άλλης 
άδειας ή έγκρισης. 

Η θέσπιση της άδειας παραγωγής συνέπεσε χρονικά µε την εκδήλωση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος που οφείλεται στα ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα για τις ΑΠΕ που έχουν θεσπισθεί. Έτσι η έναρξη 
εφαρµογής του νόµου 2773/1999 µετά τις 8 ∆εκεµβρίου 2000 συνοδεύθηκε από την υποβολή εκατο-
ντάδων αιτήσεων για άδεια παραγωγής για µονάδες που βασίζονται στις ΑΠΕ. Ο ίδιος ρυθµός υπο-
βολής αιτήσεων συνεχίσθηκλε µέχρι το τέλος του 2002.  

Συγκεκριµένα, από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής (Φεβρουάριος 2001) µέχρι και τις αρχές 
του 2003 (1.2.2003), υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ περίπου 1.288 αιτήσεις που αντιστοιχούν θεωρητικά σε 
µέγεθος ισχύος 15.722 MW το οποίο βέβαια δεν είναι πραγµατοποιήσιµο, δεδοµένου ότι η αιχµή 
φορτίου είναι περίπου 9.000 MW (Πίνακας 17).  
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Πίνακας 17: Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε σταθµούς ΑΠΕ µέχρι τις αρχές 
του 2003 (1.2.2003) 

Αιτήσεις  
Τεχνολογία 
ΑΠΕ 

Αριθµός Αιτή-
σεων 

Ισχύς 
(MW) 

Θετική Γνώµη ΡΑΕ 
(MW) 

Αιολικά 862 14.206 3.046 
Μικρά Υδροηλεκτρικά 368 824 365 
Φωτοβολταϊκά 17 7 2 
Βιοµάζα 35 350 108 
Γεωθερµία 6 335 8 
Σύνολο 1288 15.722 3.529 

 

Όπως φαίνεται από την κατανοµή του επενδυτικού ενδιαφέροντος ανάµεσα στις διάφορες τεχνολογί-
ες ΑΠΕ, η πλέον ώριµη και συµφέρουσα τεχνολογία είναι αυτή των αιολικών σταθµών. Οι µικροί 
υδροηλεκτρικοί σταθµοί έχουν επίσης οικονοµικό ενδιαφέρον όµως οι υποψήφιες θέσεις είναι σχετι-
κά περιορισµένες και η ανάπτυξη των έργων σαφώς δυσκολότερη από τα αιολικά. Αξιοσηµείωτο 
είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για δύο σχετικά νέες για τη χώρα τεχνολογίες ΑΠΕ, αυτές της βιοµά-
ζας και της γεωθερµίας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστη-
µάτων είναι µικρό λόγω υψηλού κόστους. 

Εικόνα 3: Αιολικό δυναµικό στις διάφορες περιοχές της χώρας 

cx45gt

 

 

(4) 

(6) 

(2) 

(8) 

(7)

(1) 

(3) 

(5)  
Αιολικό δυναµικό 
Μέτριο ή χαµηλό: (2), (4), (6) 
Υψηλό: (1), (3), (5), (7), (8) 
 

 
Ειδικότερα για τους αιολικούς σταθµούς, το µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται κυρίως για 
τις περιοχές µε υψηλό αιολικό δυναµικό, δηλαδή τις περιοχές της Θράκης, της Εύβοιας, της Λακωνί-
ας καθώς και των νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου (Εικόνα 3). Οι αιολικές επενδύσεις στις περιοχές 
αυτές αναµένονται να έχουν ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τυχόν επιδοτήσεις.  
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Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει επίσης την ισχύ που αντιστοιχεί σε απόφαση της ΡΑΕ για έκδοση θετικής 
γνωµοδότησης προκειµένου να χορηγηθεί άδεια παραγωγής. Η συνολική εγκεκριµένη ισχύς αντι-
στοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 20% της αιτηθείσας. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν σε 
έγκριση µικρού αριθµού αιτήσεων αφορούσαν αφενός σε τεχνικές και οικονοµικές αδυναµίες των 
αιτήσεων, αφετέρου σε ειδικούς λόγους οι οποίοι έχουν ως εξής: 

• Για τους αιολικούς και µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς, υπήρξε εξαιρετικά µεγάλη 
συγκέντρωση αιτήσεων (και ισχύος) σε λίγες περιοχές επειδή σε αυτές υφίσταται υψη-
λό ενεργειακό δυναµικό ΑΠΕ. Λόγω υπερσυγκέντρωσης όµως δεν ήταν δυνατόν να 
αδειοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις, παρά µικρό µέρος αυτών. Οι περιορισµοί αφορούσαν 
τα εξής: α) περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης της ενέργειας λόγω ανεπαρκούς 
ηλεκτρικού δικτύου στην Εύβοια, Λακωνία, Θράκη και στα νησιά, β) περιορισµένη δι-
αθέσιµη έκταση, κατάλληλη από χωροταξικής απόψεως, για την εγκατάσταση των 
σταθµών και γ) περαιτέρω περιορισµοί λόγω προστατευµένων περιοχών, αρχαιολογι-
κών χώρων κλπ. Πολλά έργα προτάθηκαν για τις ίδιες ακριβώς θέσεις και εποµένως 
δεν µπορούσαν όλα να εγκριθούν. 

• Για τους σταθµούς βιοµάζας παρατηρήθηκε σε πολλές αιτήσεις ελλιπής τεκµηρίωση 
όσον αφορά τη διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης και την προτεινόµενη τεχνολογία. Ση-
µειώνεται ότι οι περισσότερες από τις αιτήσεις για σταθµούς βιοµάζας για τις οποίες 
εκφράστηκε θετική γνώµη της ΡΑΕ αφορούσαν την αξιοποίηση αερίου υφιστάµενης 
χωµατερής ή γεωργικών αποβλήτων (κυρίως από ελιά). 

• Για τους σταθµούς γεωθερµίας παρατηρήθηκε για ορισµένες αιτήσεις µη επαρκής τεκ-
µηρίωση της τεχνολογίας και της αναγκαίας περιβαλλοντικής προστασίας. 

• Τέλος, για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η µικρή σχετικά αδειοδοτηµένη ισχύς σε 
σχέση µε την αιτηθείσα δικαιολογείται από την ύπαρξη µιας αίτησης ισχύος 5 MW, η 
οποία ανακλήθηκε από τον αιτούντα. Ειδικά για τους σταθµούς αυτούς, η ΡΑΕ δεν ε-
ξέτασε την βιωσιµότητά τους, η οποία προφανώς δεν είναι ικανοποιητική µε τις υφι-
στάµενες συνθήκες, αλλά χορήγησε θετική γνώµη σε όλες τις περιπτώσεις µε σκοπό 
την προώθηση της τεχνολογίας αυτής στην ελληνική αγορά.  

Ο Πίνακας 18 συνοψίζει τη γεωγραφική κατανοµή των εγκριθέντων έργων ΑΠΕ ανά Περιφέρεια και 
δείχνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της τεχνολογίας ΑΠΕ στις διάφορες περιοχές της ελληνικής επι-
κράτειας. Όπως είναι αναµενόµενο, η µεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύος ΑΠΕ παρατηρείται στις πε-
ριοχές µε υψηλό αιολικό δυναµικό (βλ. και την Εικόνα 3). Οι περιοχές της Εύβοιας, της Λακωνίας, 
της Θράκης και των νήσων συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος της εγκεκριµένης ισχύος για αιολι-
κά έργα, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. Τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα αναπτύσσονται κυρίως 
στην Ήπειρο και τη ∆υτική Ελλάδα όπου συγκεντρώνεται περίπου το 60% της εγκεκριµένης ισχύος 
µικρών υδροηλεκτρικών έργων. Αξιοσηµείωτο είναι το δυναµικό ΑΠΕ της Αττικής. 

Τα αιολικά έργα στην περιοχή της νότιας Λακωνίας θα ήταν ακόµα περισσότερα αν είχε ολοκληρω-
θεί η διαδικασία αδειοδότησης για την περιοχή αυτή. Συγκεκριµένα, έχουν τεθεί σε εκκρεµότητα οι 
αιτήσεις που αφορούν την περιοχή νοτίως των Μολάων, όπου εκτιµάται ότι είναι δυνατόν, µετά από 
την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου, να αναπτυχθούν επιπλέον αιολικοί σταθµοί συνολικής ισχύος 
της τάξης των 200-250 MW.  
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Πίνακας 18: Έργα ΑΠΕ κατά Περιφέρεια µε θετική γνώµη ΡΑΕ µέχρι τις αρχές του 2003 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Αιολικά Μικρά 
Υδρ/κά Γεωθερµία Βιοµάζα Φ/Β ΣΥΝΟΛΟ 

MW 339 3 0 10 0 351 Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης Πλήθος 24 2 0 1 0 27 

MW 140 1 0 35 0 176 
Αττικής 

Πλήθος 11 2 0 4 0 17 

MW 24 0 8 0 0 32 
Βορείου Αιγαίου 

Πλήθος 22 0 1 0 1 24 

MW 141 64 0 1 0 206 
∆υτικής Ελλάδας 

Πλήθος 6 32 0 1 0 39 

MW 0 29 0 0 0 29 
∆υτικής Μακεδονίας 

Πλήθος 0 14 0 1 0 15 

MW 87 109 0 16 0 212 
Ηπείρου 

Πλήθος 3 32 0 2 0 37 

MW 91 40 0 2 0 133 
Θεσσαλίας 

Πλήθος 5 22 0 2 0 29 

MW 72 34 0 12 1 119 Κεντρικής Μακεδο-
νίας Πλήθος 5 32 0 3 2 42 

MW 127 1 0 5 1 134 
Κρήτης 

Πλήθος 23 1 0 1 8 33 

MW 51 0 0 5 0 57 
Νησιών Ιονίου 

Πλήθος 3 0 0 2 0 5 

MW 173 0 0 1 0 173 
Νοτίου Αιγαίου 

Πλήθος 42 0 0 1 0 43 

MW 477 18 0 20 1 515 
Πελοποννήσου 

Πλήθος 29 9 0 4 2 44 

MW 1324 66 0 0 0 1390 Στερεάς Ελλάδας - 
Εύβοιας Πλήθος 90 32 0 0 0 122 

MW 3046 364 8 108 2 3528 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πλήθος 263 178 1 22 13 477 
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Η µη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη Λακωνία οφείλεται στο ότι, λόγω του εξαι-
ρετικά µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και των έντονων αντιδράσεων τοπικών φορέων, κρίθηκε 
αναγκαίο να προηγηθεί κατάλληλη χωροταξική µελέτη από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν οι χωροταξικές επιπτώσεις και η τυχόν όχληση σε τοπικό επίπεδο. Η µελέτη αυτή δεν έχει ακό-
µα εκπονηθεί µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει πρόοδος των αιολικών έργων στην περιοχή της Νότιας 
Λακωνίας. 

Στην περιοχή της Θράκης, η αδυναµία του υφιστάµενου δικτύου δεν επιτρέπει την άµεση απορρόφη-
ση ισχύος άνω των 200 MW περίπου. Για τον λόγο αυτό, η αδειοδότηση περιορίστηκε σε συνολική 
ισχύ µικρότερη από την ισχύ των έργων που πράγµατι µπορεί να αναπτυχθούν µετά την προγραµµα-
τισµένη ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου της περιοχής. Εποµένως και στην περιοχή της Θράκης θα 
µπορούσαν να εγκριθούν βιώσιµα αιολικά έργα επιπλέον ισχύος άνω των 200 MW. 

Εξαιρετικά µεγάλη µπορεί να είναι η συνεισφορά του συστήµατος Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου στην 
ανάπτυξη των αιολικών σταθµών, όπου έχουν αδειοδοτηθεί αιολικοί σταθµοί συνολικής ισχύος της 
τάξης των 750 MW. Είναι τόσο σηµαντικό το αιολικό δυναµικό που εκτιµάται ότι θεωρητικά θα 
µπορούσαν στην περιοχή αυτή να αναπτυχθούν σηµαντικά µεγαλύτερη ισχύς οικονοµικά βιώσιµων 
αιολικών έργων. Βεβαίως οι χωροταξικοί περιορισµοί δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτή. Το χωρο-
ταξικό πρόβληµα και οι αντιδράσεις τοπικών φορέων, παραµένουν σοβαρά εµπόδια στην ανάπτυξη 
των εγκριθέντων έργων. Το σηµαντικότερο όµως εµπόδιο είναι η ανεπάρκεια του ηλεκτρικού δικτύ-
ου. Η ισχύς των εγκριθέντων έργων (750 MW) εξαντλούν πλήρως τις δυνατότητες απορρόφησης 
ισχύος και µεταφοράς ενέργειας τα οποία θα προκύψουν µετά την κατασκευή των σηµαντικών νέων 
επεκτάσεων του ηλεκτρικού δικτύου στην Εύβοια. Χωρίς το έργο αυτό όµως, η ικανότητα απορρό-
φησης ισχύος στην περιοχή Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου περιορίζεται στα 200-220 MW και εποµένως τα 
νέα αιολικά έργα δεν µπορούν να κατασκευασθούν.  

Συµπερασµατικά, η ανεπάρκεια του ηλεκτρικού δικτύου εµποδίζει την ανάπτυξη αιολικών έργων 
στις περιοχές Θράκης, Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου και Λακωνίας συνολικής επιπλέον ισχύος άνω των 
1500 MW. Μάλιστα τα έργα αυτά θα ήταν εξαιρετικής ενεργειακής και οικονοµικής απόδοσης και 
δεν θα χρειάζονταν επιδοτήσεις. Παραµένει παρά ταύτα ως σοβαρό εµπόδιο στις περιοχές αυτές η 
αντίδραση των τοπικών φορέων σχετικά µε τη χωροθετική τους. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ανά-
πτυξη του µεγάλου αυτού αιολικού δυναµικού, ιδίως στις περιοχές της Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου και 
της νότιας Λακωνίας, αποτελεί µεγάλης κλίµακας επέµβαση στις περιοχές αυτές. 

Η λειτουργία του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, µε τα σηµερινά 
τεχνολογικά δεδοµένα, περιορίζει σηµαντικά την ανάπτυξη αιολικών έργων στα νησιά αυτά και την 
απορρόφηση της ενέργειας που θα παράγουν, µε αποτέλεσµα η έγκριση αιολικών έργων να υπολεί-
πεται σηµαντικά του δυναµικού των νησιών, ιδίως του Αιγαίου και της Κρήτης.  

Η ΡΑΕ, σε µια προσπάθεια µεγιστοποίησης της δυνατότητας απορρόφησης, προχώρησε σε προτά-
σεις σχετικά µε τον τρόπο αδειοδότησης των σταθµών ΑΠΕ στα νησιά, καθώς και στην ολοκλήρωση 
του θεσµικού πλαισίου για την εισαγωγή υβριδικών σταθµών ΑΠΕ. Μέχρι τις αρχές του 2003, είχε 
θέσει τις προτάσεις αυτές σε δηµόσια διαβούλευση, όπου η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων ήταν 
µεγάλη.  

2. Υλοποίηση επενδύσεων σε σταθµούς ΑΠΕ 
Παρά τη µεγάλη αισιοδοξία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που δηµιούργησε, τόσο το εξαιρετικά µεγά-
λο επενδυτικό ενδιαφέρον των επενδυτών, όσο και ο µεγάλος αριθµός των έργων ΑΠΕ που εγκρίθη-
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καν και έλαβαν άδεια παραγωγής, η πραγµατοποίηση των σχετικών επενδύσεων παρέµεινε σε πολύ 
αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα τα πραγµατικά έργα να υπολείπονται θεαµατικά των αδειών.  

Ο Πίνακας 19 συνοψίζει την πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ µέχρι τις αρχές του 2003. Από τα 
στοιχεία του πίνακα αυτού συνάγεται ότι τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ έχουν συνολική ισχύ µόλις 440 
MW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 330 MW έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης και βρίσκονται υπό κα-
τασκευή, εκ των οποίων έργα συνολικής ισχύος 270 MW, αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία το 
2003 ή το 2004. ∆ύο έτη µετά τη χορήγηση αδειών παραγωγής για εγκεκριµένη συνολική ισχύ σηµα-
ντικού µεγέθους (3500 MW περίπου), η συνολική ισχύς των έργων που είτε λειτουργούν είτε βρίσκο-
νται υπό κατασκευή στην επικράτεια ανέρχεται σε 774 MW περίπου (στις αρχές του 2003), δηλαδή 
µόνο το 20% των αδειών αντιστοιχεί σε έργα που βρίσκονται πραγµατικά σε εξέλιξη, δηλαδή έχουν 
ξεπεράσει την αδειοδοτική διαδικασία. Για τα υπόλοιπα παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις κυ-
ρίως λόγω των δυσκολιών να λάβουν τις πολλές απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις, ενώ σε σχετικά 
λίγες περιπτώσεις υφίσταται άµεση ευθύνη του επενδυτικού φορέα, δηλαδή αυτός ευρίσκεται για 
οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους σε αδυναµία υλοποίησης του έργου.  

Συνάγεται εποµένως ότι οι υψηλοί ρυθµοί υποβολής αιτήσεων και έκδοσης των αντίστοιχων αδειών 
παραγωγής δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχους ρυθµούς σχετικά µε την πραγµατοποίηση των έρ-
γων. Η ΡΑΕ θεωρεί, κύρια αιτία καθυστερήσεων και σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας στην κατα-
σκευή των εγκεκριµένων έργων ΑΠΕ αποτελούν οι µακροχρόνιες και επίπονες διαδικασίες λήψης 
της άδειας εγκατάστασης.  

Εκτός της αιτίας αυτής, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αντιµετώπιση των εξής προβληµάτων: 

• Για τους αιολικούς σταθµούς µεγάλη σηµασία θα έχει η έναρξη κατασκευής και η τα-
χεία ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στις περιοχές της Νότιας Εύβοιας, της Λακωνίας και της Θράκης. Η ΡΑΕ εντοπί-
ζει τις καθυστερήσεις στη δυσλειτουργία που παρατηρείται σχετικά µε την εφαρµογή 
της ΜΑΣΜ και την οριοθέτηση ευθυνών και αρµοδιοτήτων για το θέµα αυτό µεταξύ 
∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΗ. Η χρονική καθυστέρηση λόγω των απαλλοτριώσεων θα αντιµε-
τωπισθεί µέσω του σχετικού σχεδίου νόµου που έχει εκπονήσει η ΡΑΕ και έχει υπο-
βάλλει στην Κυβέρνηση (το σχέδιο αυτό ενσωµατώθηκε τελικά στο νόµο 3185/2003). 

• Οι επενδύσεις σε µικρά υδροηλεκτρικά έργα αντιµετωπίζουν γενικά σοβαρά εµπόδια 
σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τα οποία δεν οφείλονται στις τυ-
χόν δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα αυτά αλλά σχετίζονται µε τι 
εναλλακτικές δραστηριότητες (χειµερινός τουρισµός, αθλήµατα τύπου Rafting και 
Kayak, κλπ.) που αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς σε περιοχές µε χείµαρρους 
και µικρούς ποταµούς ιδίως σε ορεινές περιοχές της χώρας. Αυτό εξηγεί και τις αντι-
δράσεις κατοίκων και άλλων τοπικών φορέων. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να αντιµετωπι-
σθεί µέσω ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραµµάτων χρήσης γης, τα οποία εί-
ναι αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Παραµένει βέβαια ως πρόσθετο πρόβληµα στην α-
νάπτυξη µικρών υδροηλεκτρικών το κόστος για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου σε 
δύσβατες και αποµακρυσµένες περιοχές, στις οποίες συνήθως αναπτύσσονται τα έργα 
αυτά. 

• Η ανάπτυξη των σταθµών βιοµάζας παραµένει σε χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω του 
µικρού βαθµού ωρίµανσης του τοµέα της συλλογής και αξιοποίησης βιοµάζας καθώς 
και λόγω της έλλειψης κατάλληλης τεχνολογίας εκµετάλλευσής, µε εξαίρεση την εκµε-
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τάλλευση βιοαερίου των χωµατερών, πράγµα που οφείλεται και στη µεγάλη ποικιλία 
των διαφορετικών περιπτώσεων εφαρµογών. Η βιωσιµότητα των έργων εξαρτάται συ-
χνά από τη µονιµότητα και την αποτελεσµατικότητα αγοράς και µηχανισµών  συλλο-
γής της βιοµάζας, τα οποία εξαρτώνται από την αγροτική και περιφερειακή πολιτική. Η 
ανάπτυξη του κλάδου της βιοµάζας απαιτεί σηµαντική παρέµβαση σε πολλούς τοµείς 
πολιτικής και ανάπτυξης που εκφεύγουν του ενεργειακού τοµέα της οικονοµίας. 

• Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών στοιχείων έχει µεν δοκιµαστεί και διεισδύσει στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για εξειδικευµένες εφαρµογές περιορισµένης κλίµα-
κας, αλλά παραµένει οικονοµικά µη αποδοτική εξαιτίας του υψηλού κόστους κτήσεως 
του βασικού εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό, ακόµα και αν επιδοτούνται από τα χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα (ΕΠΑΝ, Αναπτυξιακός Νόµος), είναι αµφίβολο µε τα σηµερι-
νά δεδοµένα κατά πόσον θα υπάρξει διάδοση της τεχνολογίας αυτή πέραν των ειδικών 
εφαρµογών της. 

Πίνακας 19: Έργα ΑΠΕ σε λειτουργία ή υπό κατασκευή κατά τεχνολογία και περιοχή ας 
χώρας 

Υπό κατασκευή ας ένταξη 
το ΠΕΡΙΟΧΗ (σε MW) Σε λειτουρ-

γία 
2003 2004 2005 

ΣΥΝΟΛΟ 
2000 – 2005 

Αιολικά     0 
Μικρά Υ/Η   1  1 Αττικής 
Βιοµάζα 25    25 
Αιολικά   1  1 
Μικρά Υ/Η 15  5 1 22 ∆υτικής Ελλάδας 
Βιοµάζα  1   1 
Αιολικά   64 5 69 
Μικρά Υ/Η 1  1  2 Πελοποννήσου 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά     0 
Μικρά Υ/Η 5  20 9 34 Ηπείρου 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 0 2   2 
Μικρά Υ/Η 9 4 12 2 27 Στερεάς Ελλάδας 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά     0 
Μικρά Υ/Η   2  2 ∆υτικής Μακεδονί-

ας 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 52 31 70  153 
Μικρά Υ/Η     0 Ανατολικής Μακε-

δονίας – Θράκης 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά     0 
Μικρά Υ/Η 15 1 3 4 24 Κεντρικής Μακεδο-

νίας 
Βιοµάζα 1    1 
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Υπό κατασκευή προς έντα-
ξη το ΠΕΡΙΟΧΗ (σε MW) Σε λειτουρ-

γία 
2003 2004 2005 

ΣΥΝΟΛΟ 
2000 - 2005 

Αιολικά   17  17 
Μικρά Υ/Η 2 3  11 16 Θεσσαλίας 
Βιοµάζα 0    0 
Αιολικά 199 4 4 22 228 
Μικρά Υ/Η     0 Εύβοιας 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά     0 
Μικρά Υ/Η     0 Ιονίων Νήσων 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 9 0 12 1 22 
Μικρά Υ/Η     0 ∆ωδεκανήσων 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 7 2  8 16 
Μικρά Υ/Η     0 Κυκλάδων 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 26 2   28 
Μικρά Υ/Η     0 Βορείου Αιγαίου 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 73 2 6  81 
Μικρά Υ/Η 1    1 Κρήτης 
Βιοµάζα     0 
Αιολικά 366 45 174 34 619 
Μικρά Υ/Η 49 8 44 28 128 Επικράτεια 
Βιοµάζα 26 1 0 0 27 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕ 441 53 217 62 774 

3. Προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 
Η ΡΑΕ εκπόνησε ειδική µελέτη πρόβλεψης σχετικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ στην 
Ελλάδα κατά τον χρονικό ορίζοντα µέχρι και το 2010. 

Στη µελέτη λαµβάνονται υπόψη η µέχρι σήµερα πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ, ο ρυθµός µε 
τον οποίο υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για έργα ΑΠΕ, η εκτίµηση σχετι-
κά µε το αξιοποιήσιµο δυναµικό κατά περιοχή της χώρας, οι προοπτικές ενίσχυσης του Συστήµατος 
Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (βάσει εγκεκριµένων µελετών-ΜΑΣΜ), καθώς επίσης και η δια-
θεσιµότητα επιδοτήσεων (Γ ΚΠΣ, Αναπτυξιακός Νόµος),  

Στόχος της µελέτης ήταν η αποτίµηση του βαθµού δυσκολίας σχετικά µε την επίτευξη των στόχων 
της Οδηγίας 77/2001/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει ποσοστό 20,1% σχετι-
κά µε τη συµµετοχή της πράσινης ενέργειας, δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µεγάλα 
υδροηλεκτρικά (ΜΥΕ), στη συνολική κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2010. Η εκτίµηση του 
βαθµού δυσκολίας σχετικά µε το στόχο αυτό είναι σηµαντική προκειµένου να σχεδιασθούν και να 
ληφθούν έγκαιρα διορθωτικά µέτρα πολιτικής. 

Οι εκτιµήσεις της µελέτης της ΡΑΕ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ανάπτυξης αιολικών και µικρών 
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υδροηλεκτρικών σταθµών, δεδοµένου ότι αναµένεται ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν καλύτερες προ-
οπτικές ανάπτυξης, συγκριτικά µε άλλες, κατά την τρέχουσα δεκαετία.  

Ο Πίνακας 20 συνοψίζει τις εκτιµήσεις για την ανάπτυξη των αιολικών σταθµών µέχρι το 2010 ανά 
περιοχή της χώρας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα περιλαµβάνεται η αντίστοιχη ενέργεια που 
εκτιµάται ότι µπορεί να παραχθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανέµου σε κάθε περιοχή. 

Πίνακας 20:  Αδειοδοτηµένα έργα αιολικών µονάδων και εκτιµήσεις για τις προοπτικές µέχρι 
το 2010 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Με Άδεια 
Εγκατάστα-
σης ή Λει-
τουργίας 

Με άδεια 
παραγω-
γής ή 
θετική 
γνώµη 
ΡΑΕ 

Εκτίµηση 
για υλο-
ποίηση 
µέχρι το 
2010 των 
ήδη αδειο-
δοτηµένων 
έργων 

Εκτίµηση 
για κατα-
σκευή επι-
πλέον έρ-
γων µέχρι 
το 2010 

Εκτίµηση 
για αιολι-
κά έργα 
σε λει-
τουργία 
το 2010 

Εκτίµηση 
για παρα-
γωγή από 
αιολικά 
το 2010 

 MW MW MW MW MW GWh 

Θράκη 106 339 200 250 450 1183 

Μακεδονία 0 72 30 0 30 79 

Ήπειρος 0 87 10 0 10 22 

Θεσσαλία 0 91 30 0 30 66 

Κρήτη 80 127 100 50 150 460 

Νησιά 66 196 140 50 190 583 
Στ. Ελλάδα 
(εκτός Εύβοι-
ας) 

2 452 40 20 60 131 

Πελοπόννησος 
(εκτός Λακω-
νίας) 

40 359 60 40 100 263 

∆υτική Ελλά-
δα 1 193 60 30 90 237 

Εύβοια-
Άνδρος-Τήνος 238 873 580 0 580 1270 

Λακωνία 29 118 50 50 100 307 

Αττική 0 140 50 0 50 131 

ΣΥΝΟΛΟ 563 3046 1350 490 1840 4730 

Το πρόγραµµα αυτό ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, το οποίο είναι κατ’ ελάχιστο απαραίτητο 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της Οδηγίας για το 2010, αντιστοιχεί στην ουσία σε εξαπλασια-
σµό της εγκατεστηµένης ισχύος αιολικών µονάδων σε λιγότερο από επτά έτη, έτσι ώστε το 2010 η 
αιολική ενέργεια να παράγει περίπου το 6,5% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
το 2010. Όπως φαίνεται στο πρόγραµµα, πρέπει να σχεδιασθούν σηµαντικού µεγέθους νέες εγκατα-
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στάσεις αιολικών σταθµών µέχρι το 2010 σε όλη την επικράτεια αλλά κυρίως στις περιοχές της Εύ-
βοιας, της Λακωνίας και της Θράκης, στις οποίες πρέπει να συγκεντρωθεί δυναµικό µεγαλύτερο από 
το 50% της συνολικής ισχύος ΑΠΕ το 2010. 

Σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχει στη χρήση γης η εγκατάσταση αιολικών πάρκων µέχρι τα παρα-
πάνω όρια, στη δυσµενέστερη περίπτωση της νότιας Εύβοιας όπου και παρουσιάζεται η µεγαλύτερη 
πυκνότητα, επισηµαίνεται ότι οι ανεµογεννήτριες θα καλύπτουν ποσοστό περίπου 1% άγονης (χορ-
τολιβαδικής κυρίως) έκτασης της συνολικής της επιφάνειας.  

Ο Πίνακας 21 συνοψίζει τις εκτιµήσεις για την ανάπτυξη των µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών 
(ΜΥΗΕ) καθώς και τις δυνατότητες συµβολής της τεχνολογίας αυτής στη συνολική ενέργεια από 
ΑΠΕ το 2010. 

Η κατασκευή, µέχρι το 2010 σύµφωνα µε το πρόγραµµα, διπλάσιας σχεδόν ισχύος από την ήδη εγκα-
τεστηµένη ή υπό κατασκευή, κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη, λαµβανοµένων υπόψη των µεγάλων 
περιβαλλοντικών εµποδίων και αντιδράσεων που έχουν ήδη καθυστερήσει πολλά έργα µικρών υδρο-
ηλεκτρικών µονάδων. Οι µονάδες αυτές  µπορούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα να συνεισφέρουν το 
2010 ηλεκτρική ενέργεια ίση µε το 1,2% περίπου της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα 

Πίνακας 21: Αδειοδοτηµένα έργα µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων και εκτιµήσεις για τις 
προοπτικές µέχρι το 2010 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Με Άδεια 
Εγκατά-
στασης ή 
Λειτουρ-
γίας 

Με άδεια 
παραγω-
γής ή 
θετική 
γνώµη 
ΡΑΕ 

Εκτίµηση 
για υλοποί-
ηση µέχρι 
το 2010 των 
ήδη αδειο-
δοτηµένων 
έργων 

Εκτίµηση 
για κατα-
σκευή 
επιπλέον 
έργων 

µέχρι το 
2010 

Εκτίµηση 
για MYHE 
σε λειτουρ-
γία το 2010 

Εκτίµηση 
για παρα-
γωγή από 
MYHE το 

2010 

 MW MW MW MW MW GWh 

Θεσσαλία 16 40 15 5 36 111 
Μακεδονία-
Θράκη 27 65 20 10 54 166 

Ήπειρος 18 109 50 10 78 240 

Κρήτη 1 1 1 0 1 3 

Στ. Ελλάδα 28 66 30 15 64 196 

Πελοπόννησος 1 18 10 5 16 49 

∆υτική Ελλάδα 6 64 30 15 51 157 

Αττική 11 1 0 0 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 107 364 156 60 302 924 

Η συµβολή των υπόλοιπων τεχνολογιών ΑΠΕ δεν αναµένεται ιδιαίτερα σηµαντική µέχρι το 2010. 
Αναλυτικότερα: 
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• Στον χρονικό ορίζοντα του 2010, η φωτοβολταϊκή τεχνολογία δεν αναµένεται να συ-
νεισφέρει ουσιαστικά στο ηλεκτρικό ισοζύγιο της χώρας, εκτός αν ασκηθεί πολιτική 
ισχυρής επιδότησής τους, π.χ. επιδότηση της τάξης του 80-90% του κόστους εγκατά-
στασης τους ή αγορά της παραγόµενης από αυτά ενέργειας σε τιµή επταπλάσια από 
την ισχύουσα σήµερα για τις ΑΠΕ. Βεβαίως, η εκτίµηση του ύψους της ενίσχυσης τους 
θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα οφέλη υπέρ του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω, αφενός της διανεµηµένης παραγωγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µικρές φω-
τοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε κατοικίες και βιοµηχανικά κτίρια, οπότε η παραγωγή 
βρίσκεται πλησίον της κατανάλωσης, αφετέρου του γεγονότος ότι η µέγιστη παραγωγή 
τους συµπίπτει χρονικά µε τη µέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζει 
µικρές σχετικά διακυµάνσεις. 

• Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία εντοπίζεται κυρίως 
στα νησιά Μήλος, Νίσυρος και Λέσβος. Εφόσον γίνει εφαρµογή σύγχρονης τεχνολο-
γίας στη εξόρυξη του γεωθερµικού ρευστού, µε την οποία µπορούν να αποφευχθούν 
δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και εφόσον κατασκευασθούν νέες υποβρύχιες 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις των πλησίον προς αυτά νησιών (ή και την Ηπειρωτική χώρα), 
εκτιµάται ότι θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση της ενεργειακής αυτής πηγής κατά την ε-
πόµενη δεκαετία. Ωστόσο, η αδειοδότηση σταθµών γεωθερµίας δεν φαίνεται να ολο-
κληρώνεται στο άµεσο µέλλον, και πάντως, µέχρι το 2010 δεν αναµένεται να έχουν τε-
θεί άλλοι σταθµοί σε λειτουργία, πέραν του αδειοδοτηµένου σταθµού στη Λέσβο ισχύ-
ος 8 MW. 

• Τέλος, η ανάπτυξη των σταθµών βιοµάζας αναµένεται σχετικά χαµηλή, και πάντως σε 
επίπεδα που δεν θα ξεπεράσουν το ήδη εκδηλωµένο ενδιαφέρον των επενδυτών. Για 
λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς έργων βιοµάζας 
δεν αναµένεται να ξεπεράσει τα 100 MW µέχρι το 2010.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο Πίνακας 22 συνοψίζει τις εκτιµήσεις της µελέτης της ΡΑΕ σχετικά µε τις 
προοπτικές για το 2010 για την ισχύ µονάδων ΑΠΕ και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτι-
µήσεις αυτές υστερούν ως προς το στόχο που έχει τεθεί για την Ελλάδα από την Οδηγία της ΕΕ, και 
παρά ταύτα απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλη προσπάθεια και αλλαγή πολιτικής στον τοµέα των ΑΠΕ 
ώστε να είναι εφικτή η πραγµατοποίησή τους. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της µελέτης η παραγόµενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελεί 
ποσοστό περίπου 8-8,5% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν θεωρηθεί ότι το πο-
σοστό της παραγόµενης ενέργειας από τους µεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθµούς θα παραµείνει και 
το 2010 στα ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 6 έως 7%, ο στόχος του 20,1% που 
θέτει η Οδηγία 2001/77, δεν φαίνεται εφικτός. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ακόµα και το εκτιµώµενο 
ποσοστό του 15% θα πρέπει να ξεπεραστούν τα ως άνω αναφερόµενα προβλήµατα και αδυναµίες της 
σηµερινής κατάστασης σχετικά µε την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ. 

Η πραγµατοποίηση του προγράµµατος αυτού για τις ΑΠΕ, παρά την υστέρησή του µε τους τιθέµε-
νους στόχους, αντιστοιχεί σε ευρύτατο πρόγραµµα επενδύσεων το οποίο θα απαιτήσει κεφαλαιουχι-
κούς πόρους που ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το 2010. Οι επενδύσεις αυτές εκτιµά-
ται ότι θα αποτελέσουν το 35% των συνολικών επενδύσεων για ηλεκτροπαραγωγή µέχρι το 2010. 
Λόγω της αποκεντρωµένης φύσης των ΑΠΕ και του κατακερµατισµού των έργων σε πολλούς µι-
κρούς επενδυτές, η πραγµατοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράµµατος είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
και απαιτεί σηµαντική αποτελεσµατικότητα ως προς τα µέσα και τις µεθόδους της κρατικής υποστη-
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ρικτικής πολιτικής. 

Πίνακας 22: Εκτιµώµενη παραγωγή από ΑΠΕ το 2010 και της συµµετοχής της στη συνολι-
κή κατανάλωση 

 

Εκτιµώµενη 
Εγκατεστηµένη 
Ισχύς το 2010,  

MW 

Εκτιµώµενη 
Παραγωγή Ε-
νέργειας, GWh 

Συµµετοχή στη συ-
νολική πράσινη ε-
νέργεια (ΑΠΕ και 

ΥΗΕ), % 

Συµµετοχή 
στη συνολι-
κή κατανά-
λωση, % 

ΑΠΕ 2255 6309 56.3% 8.3% 

∆ιασυνδεδεµένο 1903 5189 46.3% 6.8% 

 Αιολικά 1500 3740 33.3% 4.9% 

 Μικρά Υδροηλ/κά 300 920 8.2% 1.2% 

 Βιοµάζα 100 526 4.7% 0.7% 

 Φωτοβολταϊκά 3 4 0.0% 0.0% 

Νησιά 352 1120 10.0% 1.5% 

 Αιολικά 340 1042 9.3% 1.4% 

 Γεωθερµία 10 74 0.7% 0.1% 

 Φωτοβολταϊκά 2 3 0.0% 0.0% 

Μεγάλα Υδροηλ/κά 3500 4906 43.7% 6.5% 

Σύνολο 5755 11214 100.0% 14.8% 

Η Εικόνα 4 δείχνει παραστατικά το µέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράµµατος για τις ΑΠΕ το 2010 συγκριτικά µε την κατάσταση της παραγωγής τους 
κατά το 2002. Σηµειώνεται ότι σε κάθε τεχνολογία ΑΠΕ η παραγωγή πρέπει το 2010 να γίνει 8-10 
φορές µεγαλύτερη από αυτήν του 2002. Σχετικά µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, η αύξηση της παρα-
γωγής τους κατά 50% το 2010 σε σχέση µε το 2002 είναι φιλόδοξη αλλά εφικτή, εφόσον γίνουν νέες 
επενδύσεις. 

Γ. Πορεία υλοποίησης έργων Συµπαραγωγής Θερµό-
τητας – Ηλεκτρισµού (ΣΗΘ) 

1. Οι εφαρµογές ΣΗΘ 
Οι σταθµοί συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) έχουν ενεργειακό και οικονοµικό 
ενδιαφέρον όταν γειτνιάζουν µε εγκαταστάσεις ενεργειακών καταναλωτών µεγάλου µεγέθους ή όταν 
εντάσσονται σε αυτές. Με τους σταθµούς ΣΗΘ δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές αυτούς να 
εκµεταλλεύονται τη θερµική ενέργεια που παράγεται ταυτόχρονα µε την ηλεκτροπαραγωγή και έτσι 
το προκύπτον οικονοµικό όφελος υπερκαλύπτει το υπερβάλλον κόστος ηλεκτροπαραγωγής που ο-
φείλεται στο µικρό µέγεθος της ηλεκτροπαραγωγικής εγκατάστασης. Προϋπόθεση όµως είναι να 
µπορεί ο καταναλωτής να απορροφά σηµαντική ποσότητα θερµικής ενέργειας και µε µικρό βαθµό 
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διακύµανσης του θερµικού φορτίου. Εφόσον διατίθεται φυσικό αέριο σε ανταγωνιστική τιµή ή εάν η 
πρώτη ενεργειακή ύλη είναι φθηνότερη όπως σε ορισµένες εφαρµογές βιοµάζας, και µε δεδοµένο ότι 
η σχετική τεχνολογία προσφέρει πλέον αποδοτικές λύσεις και σε µικρή κλίµακα, οι επενδύσεις ΣΗΘ 
γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικές. 

Εικόνα 4: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΕ 

Παραγωγή από ΑΠΕ και Μεγάλα Υ/Η το 2002 και το 2010 σε GWh

558
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Οι εφαρµογές των ΣΗΘ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Εφαρµογές σε βιοµηχανίες που από την παραγωγική τους διαδικασία έχουν σηµαντικές 
ανάγκες θερµικής ενέργειας (βιοµηχανίες χαρτιού-χαρτοπολτού, χηµικές βιοµηχανίες, 
βιοµηχανίες τροφίµων, διυλιστήρια πετρελαίου, κλπ.). Στην Ελλάδα οι βιοµηχανίες αυ-
τές είναι λίγες και αρκετές από αυτές έχουν ήδη αναπτύξει εφαρµογές της τεχνολογίας 
ΣΗΘ. 

• Εφαρµογές σε µεγάλες εγκαταστάσεις του τριτογενή τοµέα, όπως τα νοσοκοµεία, ξε-
νοδοχεία ή µεγάλα συγκροτήµατα κτιρίων. Στην Ελλάδα, λόγω του µικρού βαθµού συ-
γκέντρωσης κτιριακών συγκροτηµάτων µε σηµαντικά θερµικά φορτία, του κατακερ-
µατισµού της διαχείρισης ή ιδιοκτησίας τους αλλά και πολλά εµπόδια θεσµικού χαρα-
κτήρα (όπως η έλλειψη οργανωµένου συστήµατος χρηµατοδότησης από τρίτους ή ε-
ταιρειών παροχής ολοκληρωµένων ενεργειακών υπηρεσιών), οι εφαρµογές ΣΗΘ σε 
αυτόν τον τοµέα παραµένουν ελάχιστες και νέες εφαρµογές αναπτύσσονται µε µεγάλη 
βραδύτητα. ∆εν έχει ακόµα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα που υπάρχει σχετικά µε την 
ανάπτυξη ΣΗΘ στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, όπου δεν εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί 
όροι έργων ΣΗΘ λόγω των ρύπων (NOx) που εκπέµπονται από τη καύση φυσικού αε-
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ρίου, παρά το γεγονός ότι οι εφαρµογές ΣΗΘ έχουν αποδεδειγµένα µεγάλα πλεονεκτή-
µατα ως προς την ενεργειακή απόδοση και τις γενικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Εφαρµογές µε σκοπό τη διανοµή θερµότητας σε πόλεις ή/και σε µικρές παραγωγικές 
µονάδες, όπως βιοτεχνία ή θερµοκήπια. Εµπειρία στον τοµέα αυτόν έχει η ∆ΕΗ η ο-
ποία διανέµει θερµότητα σε ορισµένες πόλεις της ∆. Μακεδονίας η οποία προέρχεται 
από εφαρµογή τεχνολογίας ΣΗΘ σε µεγάλες λιγνιτικές µονάδες. Νέες εφαρµογές µι-
κρής που να βασίζονται σε µικρής κλίµακας ηλεκτροπαραγωγή δεν έχουν αναπτυχθεί 
στην Ελλάδα κυρίως λόγω της δυσκολίας να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονοµίες κλί-
µακας δεδοµένου ότι η ανάπτυξη της τηλεθέρµανσης εξαρτάται από πολλούς φορείς 
και καταναλωτές, οπότε για την επιτυχία ενός τέτοιου έργου απαιτείται η εφαρµογή 
ολοκληρωµένων σχεδίων παρέµβασης σε πόλεις ή περιοχές. ∆εν υπάρχει στην Ελλάδα 
ειδικό θεσµικό πλαίσιο για την τηλεθέρµανση, το οποίο θα έπρεπε να ήταν ανάλογο 
του θεσµικού πλαισίου που υπάρχει για τα έργα και τη διανοµή φυσικού αερίου σε πό-
λεις, για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ οργάνωσε δηµόσια διαβούλευση και πρότεινε σχετικό 
σχέδιο νόµου στην Κυβέρνηση (το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο του νό-
µου 3175/2003). 

2. Άδειες Παραγωγής για µονάδες ΣΗΘ 
Μέχρι τις αρχές του 2003 είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ 46 αιτήσεις άδειας παραγωγής για µονάδες 
ΣΗΘ, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολική ισχύ 588,27 MW. Από αυτές, έλαβαν θετική γνώµη από τη 
ΡΑΕ 40 αιτήσεις µε συνολική ισχύ 534 MW περίπου, εκ των οποίων 447 MW έχουν ως καύσιµο 
φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα 87 MW περίπου, το ελαφρύ πετρέλαιο.  

Πίνακας 23: Αδειοδοτηµένα έργα ΣΗΘ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Αιτούµενη 
ισχύς 

Θετική 
Γνώµη 
ΡΑΕ 

Άδεια Πα-
ραγωγής 

Άδεια Εγκα-
τάστασης 

Άδεια Λει-
τουργίας 

 MW MW MW MW MW 
Ανατ. Μακεδονία & 
Θράκη 68 68 51 2 38 

Αττική 102 67 67 28 60 

Θεσσαλία 15 15 15 0 15 

Κεντρική Μακεδονία 121 121 117 0 38 

Πελοπόννησος 68 36 36 0 17 

Στερεά Ελλάδα 214 228 228 67 17 

Σύνολο 588 534 514 98 186 

 

Αναλυτικά η κατανοµή των εγκεκριµένων έργων σε διάφορα διαµερίσµατα της χώρας φαίνεται τον 
πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 23). 

Από τα εγκεκριµένα αυτά έργα, ήδη λειτουργούν 17, συνολικής ισχύος περίπου 186 MW,  εκ των 
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οποίων 4 έργα συνολικής ισχύος 87 MW περίπου έχουν ως καύσιµο πετρέλαιο και 12 έργα συνολι-
κής ισχύος 99 MW περίπου, φυσικό αέριο. Τα έργα αυτά είχαν εγκριθεί προ της απελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, 5 έργα φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 98 MW, διαθέ-
τουν άδεια εγκατάστασης όπως δείχνει ο Πίνακας 23. Ωστόσο, η οριστικοποίηση των επενδυτικών 
αποφάσεων και η κατασκευή τους δεν είναι βέβαια. Παρατηρείται επίσης απροθυµία νέων επενδύ-
σεων ΣΗΘ.  

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η σχετικά υψηλή τιµή διάθεσης του φυσικού αερίου και η 
αβεβαιότητα σχετικά µε την τιµή αυτή, δεδοµένου ότι εκκρεµεί ο καθορισµός φθηνού κοµίστρου για 
τη χρήση του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου και του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αε-
ρίου και δεν έχει καθορισθεί ειδικό τιµολόγιο πώλησης φυσικού αερίου σε καταναλωτές συµπαρα-
γωγής. 

∆. Άδειες Παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ 
1. Ιστορικό και ∆ιαδικασία 
Στις 8/12/2000 δηµοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για τη χορήγηση Αδειών 
Παραγωγής στην οποία περιλαµβάνονταν οι τεχνολογίες ΑΠΕ. Στην πρόσκληση αυτή η ανταπόκρι-
ση των επενδυτών ήταν πολύ µεγάλη και εξακολουθεί µέχρι και σήµερα (Πίνακας 24). 

Πίνακας 24: Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε έργα ΑΠΕ µέχρι και την 1.2.2003 

Αιτήσεις  
Τεχνολογία 
ΑΠΕ 

Αριθµός 
Αιτήσεων 

Ισχύς 
(MW) 

Θετική Γνώµη ΡΑΕ 
(*) 

(MW) 
Αιολικά 862 14.206 3.046 
Μικρά Υδρ/κτρικά 368 824 364 
Φωτοβολταϊκά 17 7,3 2,2 
Βιοµάζα 35 350 107,6 
Γεωθερµία 6 335 8 

Σύνολο 1.288 15.722 3.528 

(*) 1.2.2003 

Η ΡΑΕ διεκπεραίωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ και 
ΣΗΘ εφαρµόζοντας τον «Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ» µε τον οποίο η ΡΑΕ εξειδίκευσε ειδικά για τις ΑΠΕ και τις ΣΗΘ τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας, και τις διατάξεις 
του Άρθρου 3 του Ν.2773/99. Ο Οδηγός αυτός, που αποτελεί εσωτερικό κείµενο της ΡΑΕ, δηµοσιο-
ποιήθηκε ευρύτατα και συνέβαλε στην εµπέδωση της διαφάνειας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
και στην καλύτερη προετοιµασία των αιτήσεων από τους επενδυτές ΑΠΕ και ΣΗΘ. Το πλήρες κείµε-
νο του «Οδηγού» δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.  

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τα δύο έτη στα οποία αναφέρεται η παρούσα 
έκθεση, έγινε από τη ΡΑΕ µε την τεχνική βοήθεια του ΚΑΠΕ. Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει συνοπτικά 
το αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής, µέχρι την 1.2.2003 (τελευταία στήλη του πίνακα).  

Η αξιολόγηση αιτήσεων άδειας παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ απασχόλησε σηµαντικό µέρος της όλης 
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δραστηριότητας της ΡΑΕ, αφενός λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων, αφετέρου λόγω της 
ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης αίτησης. Η αξιολόγηση συνοδεύθηκε από συχνή αλληλογραφία 
και συναντήσεις µε τους επενδυτές προκειµένου να διευκρινισθούν τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά ζητήµατα της κάθε περίπτωσης αίτησης.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαµβάνει στάδιο κατά το οποίο τρίτοι ενδιαφερόµενοι δύνανται 
να υποβάλλουν αντιρρήσεις ενώπιον της ΡΑΕ κατά συγκεκριµένης αίτησης. Πράγµατι, η ΡΑΕ δέ-
χθηκε µεγάλο αριθµό αντιρρήσεων από µεµονωµένα πρόσωπα και φορείς τις οποίες αξιολόγησε και 
έλαβε υπόψη της κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Με βάση τη σχετική εµπειρία, η ΡΑΕ θεωρεί 
ότι η διαδικασία αυτή των αντιρρήσεων υπήρξε πολύ επιτυχηµένη και χρήσιµη. 

Μετά την έκδοση της γνωµοδότησης της ΡΑΕ σχετικά µε συγκεκριµένη αίτηση για άδεια παραγω-
γής, και βέβαια εφόσον η γνώµη αυτή είναι αρνητική, ο αιτών δύναται να καταθέσει αίτηση αναθεώ-
ρησης ενώπιον της ΡΑΕ. Στη ΡΑΕ υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις αναθεώρησης οι οποίες αξιολογή-
θηκαν και απαντήθηκαν. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ΡΑΕ διαφοροποίησε την αρχική της γνώµη 
µετά από την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης αναθεώρησης. 

Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η ΡΑΕ καταχωρίζει την άδεια 
στο Μητρώο Αδειών και εκκινεί διαδικασία παρακολούθησης της πορείας περαιτέρω αδειοδότησης 
και στη συνέχεια εκτέλεσης του έργου. Η παρακολούθηση αυτή είναι συστηµατική, αφενός προκει-
µένου να αποφευχθεί κατάχρηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από την άδεια σε περιπτώσεις 
επενδυτών οι οποίοι δεν εκτελούν το έργο ή επιδιώκουν υπεραξία µέσω της µεταπώλησης προς τρί-
τους των δικαιωµάτων αυτών, αφετέρου προκειµένου να παρέµβει η ΡΑΕ υπέρ των επενδυτών στην 
περίπτωση κατά την οποία εγείρονται αδικαιολόγητα εµπόδια από τρίτους σχετικά µε την επιτυχή 
αδειοδότηση και εκτέλεση του έργου και της σύνδεσής τους µε το δίκτυο ηλεκτρισµού. 

Σύµφωνα επίσης µε τον Κανονισµό Αδειών επιτρέπεται µετά από αίτηση ή και µετά από αυτεπάγ-
γελτη παρέµβαση της ΡΑΕ να τροποποιούνται όροι της άδειας παραγωγής, ιδίως σχετικά µε το ακρι-
βές µέγεθος ισχύος, τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας και τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγµένες 
τοποθέτησης των µηχανών. Προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις απόκτησης υπεραξίας µέσω 
της άδειας παραγωγής αλλά και για λόγους διαφάνειας ως προς τον επενδυτικό φορέα, η ΡΑΕ εισή-
γαγε στις άδειες αυστηρή διαδικασία ελέγχου και δηµοσιότητας της µετοχικής σύνθεσης της εταιρεί-
ας κατόχου της άδειας παραγωγής, κατά τα πρότυπα που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Χρηµατι-
στηρίου Αθηνών. Για το λόγο αυτό τυχόν σηµαντικές µεταβολές της µετοχικής σύνθεσης των εται-
ρειών – κατόχων αδειών παραγωγής αποτελούν αντικείµενο τροποποίησης των όρων της άδειας. Σε 
ειδικές περιπτώσεις και µε βάση ειδική διαδικασία δηµοσιοποίησης και ελέγχου επιτρέπεται η µετα-
βίβαση της άδειας παραγωγής σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ή µεταβίβασης 
άδειας παραγωγής, η ΡΑΕ ακολουθεί πλήρη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ως εάν επρόκειτο 
για νέα αίτηση άδειας παραγωγής, εφαρµόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης του Κανονισµού Αδειών 
όπως περαιτέρω εξειδικεύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης της ΡΑΕ. 

Η δραστηριότητα αυτή που σχετίζεται µε τα διάφορα στάδια της χορήγησης και παρακολούθησης 
των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει οργανωθεί µε µηχανογραφικό τρόπο. Η ΡΑΕ τηρεί 
ειδικά µητρώα και αρχεία κατά κατηγορία τα οποία συστηµατικά δηµοσιοποιεί µέσω της ιστοσελίδας 
της. ∆ηµοσιοποιούνται επίσης τα κυριότερα στοιχεία των αξιολογήσεων αιτήσεων για άδεια παραγω-
γής από ΑΠΕ και ΣΗΘ, τηρουµένων των αρχών της εµπορικής εµπιστευτικότητας των στοιχείων 
κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Μετά την έκδοση άδειας παραγωγής, η ΡΑΕ δεν θεωρεί ότι υφίστα-
ται λόγος τήρησης εµπιστευτικότητας λόγω του ειδικού καθεστώτος προστατευτισµού που εφαρµό-
ζεται για τις µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ. 
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2. Στόχοι της ΡΑΕ σχετικά µε την αξιολόγηση Αιτήσεων Άδειας 
Παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ 

Στόχος της αξιολόγησης των αιτήσεων για άδεια παραγωγής από ΑΠΕ είναι να κρίνονται θετικά για 
τη χορήγηση άδειας παραγωγής τα έργα εκείνα για τα οποία διασφαλίζονται όλες προϋποθέσεις ώστε 
να πραγµατοποιηθούν άµεσα και χωρίς κανένα εµπόδιο. Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην ενεργει-
ακή αξιοποίηση της πρωτογενούς µορφής ενέργειας, στην οικονοµική βιωσιµότητα του έργου, στη 
χρηµατοδοτική και τεχνική επάρκεια του φορέα, στις περιβαλλοντικές και χωροταξικές συνθήκες, 
καθώς και στη δυνατότητα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.  

Γνώµονας για τη ΡΑΕ είναι ακριβώς η δυνατότητα άµεσης και απρόσκοπτης έναρξης των κατα-
σκευών για το έργο ΑΠΕ. Η ανανεώσιµη πηγή ενέργειας είναι εθνικός πόρος όπως το ίδιο είναι και η 
θέση ανάπτυξης του έργου ΑΠΕ, η οποία συνήθως είναι δηµόσιας ιδιοκτησίας. Εποµένως είναι ση-
µαντικό για την πολιτεία να προκρίνει µόνο εκείνα τα έργα που πράγµατι πρόκειται άµεσα να κατα-
σκευασθούν. Τυχόν χορήγηση αδειών παραγωγής σε όλους, χωρίς δηλαδή το κριτήριο που αναφέρ-
θηκε, θα οδηγούσε σε µεγάλη σύγχυση στους ανταγωνιστές και θα αποθάρρυνε την είσοδο νέων 
επενδυτών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Επίσης θα δηµιουργούσε σύγχυση στους τοπικούς 
φορείς σχετικά µε το ποια έργα πράγµατι έχουν τις προϋποθέσεις να πραγµατοποιηθούν, θα επέτεινε 
το πρόβληµα αντιδράσεων ενάντια στα έργα ΑΠΕ και θα οδηγούσε σε καταστάσεις αθέµιτου αντα-
γωνισµού και παρα-εµπορίας αδειών για έργα ΑΠΕ. Η κατάσταση αυτή θα συνέβαλε στη αποθάρ-
ρυνση των σοβαρών επενδυτικών οίκων και έτσι στην αποδυνάµωση της προσπάθειας για την ανά-
πτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

Η ΡΑΕ θεωρεί ότι µε την αυστηρή αλλά διαφανή διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για άδεια παρα-
γωγής που ακολούθησε συνέβαλε στην αποτροπή τέτοιων φαινοµένων και στη δηµιουργία ενός σχε-
τικά εύρυθµα λειτουργούντος ανταγωνισµού στον τοµέα των έργων ΑΠΕ.  

3. Μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Άδειας Παραγωγής για µο-
νάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ 

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων για τη λήψη Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µονάδες ΑΠΕ, 
διενεργείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε βάση τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής. Η 
ΡΑΕ ακολουθεί τον εξειδικευµένο Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από ΑΠΕ και µικρά ΣΗΘ, τον οποίο εκπόνησε και δηµοσίευσε, προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια 
και αντικειµενικότητα στη διαδικασία αυτή. 

Η διαδικασία έχει ως βάση τον "Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας" (ΤΑ 17951/8.12.2000), Άρθρο 9, §1 και το Νόµο 2773/99. Ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εκπονήθηκε από τη ΡΑΕ και εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. Ο Κανονισµός προβλέπει  όλα τα σχετικά µε τον τύπο και τη διαδικασία για την υποβολή 
της αίτησης για χορήγηση αδειών, τις χρονικές προθεσµίες, τις αντιρρήσεις που είναι δυνατόν να 
προβληθούν, την τροποποίηση άδειας ή τη µεταβίβασή της, τη διαδικασία ανάκλησης άδειας παρα-
γωγής και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:: 

α) η ασφάλεια και προστασία του Συστήµατος, του ∆ικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής 
και του συνδεδεµένου εξοπλισµού 
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β) η προστασία του περιβάλλοντος 

γ) η αποδοτική παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

δ) η πρωτογενής πηγή ενέργειας και η τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

ε) οι τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές δυνατότητες του Αιτούντος 

στ) η ωριµότητα του έργου προκειµένου για άδεια παραγωγής 

ζ) οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας 

η) το µακροπρόθεσµο ενεργειακό προγραµµατισµό της χώρας 

θ) η προστασία των καταναλωτών 

ι) οι επισηµάνσεις άλλων δηµοσίων αρχών σχετικά µε τα θέµατα εθνικής ασφάλειας 

Η µεθοδολογία αξιολόγησης στοχεύει στην ορθή, αντικειµενική και ισότιµη αντιµετώπιση όλων των 
Αιτήσεων και των επενδυτών. Βασικοί άξονες της µεθοδολογίας αξιολόγησης είναι οι εξής: 

• Η αξιολόγηση όλων των Αιτήσεων βασίζεται στους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από 
την περιοχή της χώρας όπου θα γίνει το έργο, την τεχνολογία ΑΠΕ του έργου, κλπ.  

• Η αξιολόγηση των Αιτήσεων δεν γίνεται µε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά κάθε Αίτη-
ση αξιολογείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες που έχουν υποβληθεί. Μόνο σε περι-
πτώσεις συγκρουόµενων έργων λόγω περιορισµού δικτύου ή επικάλυψης θέσης ή χω-
ροταξικών περιορισµών, τότε και µόνο τότε, εφαρµόζονται διαδικασίες συγκριτικής 
αξιολόγησης των σχετικών Αιτήσεων.  

• Η αξιολόγηση των Αιτήσεων βασίζεται σε αντικειµενικά δεδοµένα πράγµα που δια-
σφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση κυρίως τεκµηριωµένων στοιχείων και πληροφοριών 
από κρατικούς φορείς και το ΚΑΠΕ. Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πιστοποιηµένες µε-
τρήσεις και τα λοιπά στοιχεία εφόσον είναι τεκµηριωµένα στις Αιτήσεις που υποβάλ-
λονται. 

4. Φάσεις αξιολόγησης 
Η διαδικασία αξιολόγησης Αιτήσεων για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφεται συνο-
πτικά στα σχήµατα αυτής της ενότητας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει δύο στάδια: τη Φά-
ση Α και τη Φάση Β. 

Κατά τη φάση Α κάθε Αίτηση αξιολογείται σε ατοµική βάση και ανεξάρτητα από άλλες αιτήσεις. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης εξετάζονται ειδικά για το συγκεκριµένο υποψήφιο έργο. Εφόσον από την αξι-
ολόγηση προκύπτει ότι η Αίτηση έχει επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια που υπερβαίνουν τα αποδεκτά 
ελάχιστα όρια, η Αίτηση κρίνεται κατ’ αρχήν θετικά. Όταν η Αίτηση υστερεί ως προς την επίδοσή 
της σε κάποιο κριτήριο, επιδιώκεται η επιβεβαίωση των στοιχείων που τεκµηριώνουν την αξιολόγη-
ση, πράγµα που συχνά απαιτεί συγκέντρωση περαιτέρω πληροφοριών από τον αιτούντα. Αν µετά 
από αυτό επιβεβαιωθεί η αρνητική επίδοση της Αίτησης, αυτή κρίνεται από τη ΡΑΕ αρνητικά και 
αποστέλλεται η σχετική γνωµοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.  

Ειδικότερα, κατά τη Φάση Α εξετάζονται για κάθε Αίτηση τα εξής:  

1. Τυπική Πληρότητα, η ορθή και έγκαιρη υποβολή όλων των δικαιολογητικών που απαι-
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τούνται βάσει του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής. Κατά την εξέταση διαπιστώνεται 
κατ' αρχήν αν η Αίτηση είναι τυπικά αποδεκτή. Επιπλέον αν πρόκειται για παλαιό έρ-
γο, το οποίο διαθέτει Άδεια Εγκατάστασης ή Άδεια Λειτουργίας µε αίτηση προ της δη-
µοσίευσης του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής (8 ∆εκεµβρίου 2000) εντάσσεται στα 
έργα της µεταβατικής περιόδου, όπως ορίζονται στο Ν. 2773/99. Έργα µεταβατικής 
περιόδου θεωρούνται και όσα είχαν εγκριθεί για επιχορήγηση στα πλαίσια του ΕΠΕ (Β' 
ΚΠΣ). Εάν πρόκειται για παλαιό έργο που εντάσσεται στη µεταβατική περίοδο κατά το 
Ν.2773/99, αυτό λαµβάνει θετική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής, αφού προηγουµένως 
εξεταστούν οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις εναντίων του και απορριφθούν ως α-
βάσιµες. Εάν οι αντιρρήσεις θεωρηθούν βάσιµες, τότε αν µπορεί να θεραπευτούν, ζη-
τούνται τα απαραίτητα στοιχεία και το έργο επανεξετάζεται, αλλιώς το έργο κρίνεται 
αρνητικά σχετικά µε τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής. 

Εικόνα 5: Η διαδικασία αξιολόγησης Αιτήσεων για άδειες παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ 
και ΣΗΘ 

 
2. Επηρεασµός θεµάτων εθνικής ασφάλειας ή άλλες οχλήσεις. Το έργο δεν πρέπει να ε-

πηρεάζει θέµατα εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας ή να παρεµποδίζει τις µεταφορές ή ε-
πικοινωνίες. 
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3. Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι υ-
πάρχουν ανυπέρβλητα εµπόδια σχετικά µε την εξασφάλιση της θέσης, το έργο λαµβά-
νει αρνητική Γνώµη. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες για την εξασφάλιση της θέσης ζητού-
νται πρόσθετα στοιχεία και επανεξετάζεται η Αίτηση, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι η θέση 
διατίθεται ή µπορεί να εξασφαλιστεί, το έργο κρίνεται θετικά ως προς αυτό το κριτήρι-
ο. 

4. Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του φορέα υλο-
ποίησης. Η Αίτηση οφείλει να τεκµηριώνει ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι 
σε θέση να υλοποιήσει το έργο και να λειτουργεί και συντηρεί την ηλεκτροπαραγωγική 
µονάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Η δυνατότητα αυτή σχετίζεται µε την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία του φορέα στην υλοποίηση τέτοιων έργων, καθώς και µε 
την οικονοµική δυνατότητα του φορέα για την κάλυψη των ιδίων επενδυτικών κεφα-
λαίων, καθώς και τη δυνατότητά του να αντλεί τους αναγκαίους πόρους µέσω του χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος. Τυχόν αδιαφάνεια ως προς τη µετοχική σύνθεση, ή τον 
έλεγχο της εταιρείας από υπεράκτιες εταιρείες συνεκτιµώνται αρνητικά σχετικά µε το 
κριτήριο αυτό. 

5. Εξέταση περιβαλλοντικών θεµάτων που πιθανόν να αποτελέσουν µέγιστα εµπόδια 
στην υλοποίηση του έργου ή αποκλεισµός συγκεκριµένης θέσης µετά από υφιστάµενες 
µελέτες χωροταξικού προσανατολισµού. Η Αίτηση θα πρέπει να τεκµηριώνει ότι δεν 
υφίστανται σηµαντικά περιβαλλοντικά ή χωροταξικά προβλήµατα ή εµπόδια τα οποία 
δεν θα επιτρέψουν την υλοποίηση του έργου. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανυπέρβλητο 
περιβαλλοντικό κώλυµα στην υλοποίηση του έργου, τότε η Αίτηση θεωρείται ανεπαρ-
κής ως προς το κριτήριο αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίνεται αρνητι-
κή γνώµη για Άδεια Παραγωγής. Αν υφίσταται περιβαλλοντικό πρόβληµα το οποίο 
όµως µπορεί να αρθεί µε τροποποίηση του έργου ή διευθετηθεί µε την προσκόµιση έ-
γκριση Περιβαλλοντικών Όρων, τότε ζητούνται τα αντίστοιχα στοιχεία και η Αίτηση 
τίθεται σε εκκρεµότητα. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρόβληµα µπορεί προλη-
πτικά να αντιµετωπισθεί ή να κριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ο φάκελος της Αίτησης διαβι-
βάζεται από τη ΡΑΕ στο ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου αυτό να κρίνει κατ΄ αρχήν το περι-
βαλλοντικό ή χωροταξικό θέµα. 

6. Ωριµότητα Έργου. Ο αιτών υποβάλλει επικυρωµένα αντίγραφα από τις εγκρίσεις και 
άδειες που τυχόν έχει λάβει προ της εκδόσεως της άδειας παραγωγής για το συγκεκρι-
µένο έργο. Τέτοιες εγκρίσεις ή άδειες µπορεί να περιλαµβάνουν εγκρίσεις επέµβασης ή 
παραχώρησης, εγκρίσεις από διάφορους φορείς σχετικά µε την καταλληλότητα της θέ-
σης, προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Για την άδεια παρα-
γωγής δεν απαιτείται ο αιτών να έχει λάβει τέτοιες εγκρίσεις ή άδειες. Αν τις κατέχει, 
αυτό λαµβάνεται θετικά υπόψη, ως επίδοση στο κριτήριο της ωριµότητας του έργου, 
συνεκτιµάται µε τα λοιπά κριτήρια ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία το έργο συ-
γκρούεται µε άλλα έργα και αξιολογείται συγκριτικά µε άλλα έργα στο πλαίσιο της 
Φάση Β της αξιολόγησης. 

7. Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας της πρότασης από τεχνολογικής πλευράς, επι-
βεβαίωση ότι η πρωτογενής ενέργεια παράγεται µε χρήση ΑΠΕ και εξασφάλιση της 
πρώτης ύλης ΑΠΕ. Η ποιότητα της πρότασης από τεχνολογικής απόψεως αξιολογείται 
από ειδικούς µηχανικούς. Αίτηση αξιολογείται θετικά ως προς την ποιότητα όταν πριν 
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την υποβολή της ο αιτών έχει µακρόχρονη έρευνα του ενεργειακού δυναµικού ΑΠΕ 
που θα εκµεταλλευθεί το υποψήφιο έργο επί της γεωγραφικής θέσης ή της περιοχής 
στην οποία θα αναπτυχθεί το έργο. Στην Αίτηση θα πρέπει να τεκµηριώνεται ότι η 
πρωτογενής ενέργεια (πρώτη ύλη) παράγεται µε χρήση Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας 
και ότι επαρκείς ποσότητες του ενεργειακού πόρου είναι εξασφαλισµένες για ολόκλη-
ρη τη διάρκεια ζωής του έργου (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση έργων βιοµάζας). 
Επίσης η Αίτηση πρέπει να τεκµηριώνει ότι στο έργο θα χρησιµοποιηθεί η πιο ώριµη, 
σύγχρονη και αποδοτική ενεργειακή τεχνολογία. Ειδικά για τα υδροηλεκτρικά απαιτεί-
ται επίσης βέλτιστη αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού της οικίας υδρολογικής λεκά-
νης µε ελάχιστο Βαθµό Ενεργειακής Αξιοποίησης ίσο µε 75%. Αν η τεχνολογία ΑΠΕ 
δεν είναι αποδεκτή (δεν είναι τεχνικά επαρκής) ή η πρωτογενής ενέργεια δεν είναι κυ-
ρίως από ΑΠΕ ή δεν είναι εξασφαλισµένη, τότε συνιστάται στον αιτούντα η τροποποί-
ηση του έργου ή η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού του ή προσκόµιση επιπλέον στοι-
χείων και η Αίτηση εκκρεµεί µέχρι την επανεξέταση της. Αν τελικώς δεν µπορεί να υ-
περκεραστεί το πρόβληµα τότε η Αίτηση θεωρείται ανεπαρκής ως προς το κριτήριο 
αυτό και συνεκτιµώντας και τα άλλα κριτήρια δίδεται αρνητική Γνώµη.  

8. Εξασφάλιση επαρκούς ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου και εξασφάλιση απορ-
ρόφησης θερµικής ενέργειας (για εγκαταστάσεις συµπαραγωγής) και διάθεσης ηλε-
κτρικής ενέργειας. Η ικανοποιητική ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου κρίνεται α-
νάλογα µε το είδος της τεχνολογίας ΑΠΕ σύµφωνα µε τα εξής ελάχιστα όρια: α) για τα 
αιολικά capacity factor > 20%, β) για τα υδροηλεκτρικά capacity factor >30%, γ) για τα 
έργα συµπαραγωγής απαιτείται Συνολικός Βαθµός Απόδοσης > 65% ή 75% και εξα-
σφάλιση διάθεσης θερµότητας, δ) για τα έργα βιοµάζας απαιτείται Βαθµός Απόδοσης 
> 20%. Αν ο βαθµός ενεργειακής απόδοσης αµφισβητείται ή δεν είναι ικανοποιητικός 
αλλά µπορεί µε τροποποίηση του έργου να αυξηθεί και να καλύψει το απαιτούµενο ό-
ριο, τότε ζητείται τροποποίηση και αριστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασµού και η 
Αίτηση επανεξετάζεται.  

9. ∆ιασφάλιση επαρκούς οικονοµικοτεχνικής αποδοτικότητας του έργου. Με το κριτήριο 
αυτό, επιδιώκεται η οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Αυτή κρίνεται µε τον υπολο-
γισµό του εκτιµώµενου Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (IRR) της επένδυσης στο υπο-
ψήφιο έργο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις. Ο υπολογισµός του IRR 
λαµβάνει υπόψη µε τυποποιηµένο τρόπο το κόστος επένδυσης (κατά είδος τεχνολογίας 
ΑΠΕ), το ύψος της τιµής αγοράς της ενέργειας από το Σύστηµα, την ενεργειακή παρα-
γωγικότητα του έργου και είναι ανεξάρτητος του τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυ-
σης. Για περιπτώσεις έργων που βασίζονται σε βιοµάζα ή συµπαραγωγή υπολογίζεται 
µε ανάλογ τρόπο το εκτιµώµενο µέσο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ή/και θερµι-
κής ενέργειας. Προκειµένου ένα έργο να κριθεί θετικά ως προς το κριτήριο αυτό, απαι-
τείται η οικονοµική του απόδοση να υπερβαίνει τα εξής ελάχιστα όρια: α) για τα αιολι-
κά απαιτείται ΙRR >4%, β) για τα υδροηλεκτρικά IRR>5%, γ) για τα έργα βιοµάζας και 
συµπαραγωγή απαιτείται το µέσο κόστος παραγωγής ενέργειας < 18 δρχ/KWh. 

Σε κάθε περίπτωση εξέτασης κατά την οποία διαπιστώνεται ύπαρξη προβλήµατος, ζητούνται από τον 
αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες ή ζητείται η τροποποίηση της Αίτησης. Η Αίτηση θεωρείται πλή-
ρης όταν δεν ζητούνται πλέον περαιτέρω πληροφορίες ή τροποποιήσεις από τον αιτούντα. 

Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι αντιρρήσεις που τυχόν έχουν προβληθεί κατά µιας Αί-
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τησης και η ΡΑΕ κατά την κρίση της µπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή τροποποιήσεις του 
έργου από τον αιτούντα. 

Μία Αίτηση αξιολογείται κατά τη Φάση Β µόνον όταν συγκρούεται µε άλλες Αιτήσεις ή υφιστάµενα 
έργα. ∆ηλαδή όταν δεν είναι δυνατόν να κατασκευασθούν όλα τα υποψήφια έργα ΑΠΕ για λόγους 
που οφείλονται σε  

• Επικάλυψη (µερική ή ολική ως προς τη χρήση γης, ή λειτουργική) των γεωγραφικών 
τους θέσεων, 

• Ανταγωνισµό ή σπανιότητα ως προς τον πρωτογενή ενεργειακό πόρο,  

• Περιορισµό ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος της απορρόφησης ισχύος σε ο-
ρισµένη περιοχή λόγω περιορισµένου ηλεκτρικού δικτύου ή άλλους τεχνικούς λόγους 
του Συστήµατος 

• Χωροταξικού χαρακτήρα περιορισµό σύµφωνα µε τον οποίο τίθεται άνω όριο ως προς 
τη συνολική ισχύ των ΑΠΕ σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή 

Σε αυτή την περίπτωση τα αλληλοσυγκρουόµενα έργα εξετάζονται συγκριτικά το ένα προς το άλλο 
µε βάση τα κριτήρια του Κανονισµού Αδειών και τη βαθµολογία τους στα κριτήρια αυτά η οποία 
σταθµίζεται µε βάρη ώστε η σύγκριση να βασίζεται στο σταθµισµένο µέσο όρο των επιδόσεων των 
Αιτήσεων στα κριτήρια αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοδυναµίας αιτήσεων ως προς το σταθµισµένο 
µέσο όρο βαθµολογίας, ή σε περίπτωση οριακής ισοδυναµίας, ακολουθείται περαιτέρω λεπτοµερής 
συγκριτική εξέταση ποιοτικού χαρακτήρα µε βάση τα κριτήρια του Κανονισµού Αδειών. Σε κάθε 
περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί τα στοιχεία της σύγκρισης των αλληλοσυ-
γκρουόµενων αιτήσεων και κατατάσσει τις αλληλοσυγκρουόµενες αιτήσεις σε φθίνουσα σειρά. 

Η συγκριτική βαθµολόγηση περιλαµβάνει ιδίως τα εξής κριτήρια:  

• Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου 

• Ποιότητα πρότασης και τεχνολογικού σχεδιασµού 

• Ωριµότητα έργου 

• Έργα πολλαπλού σκοπού (π.χ. αιολικά που συνδυάζονται µε αφαλάτωση ενταγµένη σε 
υδρολογικό πρόγραµµα) 

• Εξασφάλιση θέσης  

• Περιβαλλοντικές και χωροταξικές επιπτώσεις στην περιοχή του έργου 

Μετά τη βαθµολόγηση των επιδόσεων της Αίτησης σε κάθε κριτήριο, η µέθοδος τελικής κατάταξης 
των έργων ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

α) Αν ένα έργο είναι πολλαπλού σκοπού και έχει σαφώς ικανοποιητικές επιδόσεις στα υπόλοι-
πα κριτήρια και δεν υπάρχει σηµαντικό εµπόδιο σχετικά µε την εξασφάλιση θέσης ή το πε-
ριβάλλον, τότε η αντίστοιχη Αίτηση προηγείται των άλλων Αιτήσεων στο πλαίσιο του ίδιου 
υποσυνόλου συγκρουόµενων έργων. 

β) Αν µεταξύ έργων που προτείνονται για την ίδια θέση (επικαλύψεις) κάποιο έχει σαφώς εξα-
σφαλίσει τη θέση είτε σε ιδιωτική βάση είτε σε αµετάκλητη και ιδιωτική πράξη της ∆ιοίκη-
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σης, τότε το έργο αυτό προηγείται των άλλων µε τα οποία επικαλύπτεται για τη συγκεκρι-
µένη θέση. 

γ) Για τα έργα του συγκεκριµένου υποσυνόλου των συγκρουόµενων έργων που δεν ανήκουν 
στις ως άνω δύο περιπτώσεις, εφαρµόζεται στάθµιση των επιδόσεων τους στα κριτήρια (1), 
(2) και (3) µε σχετικά βάρη και το σταθµισµένο άθροισµα των επιδόσεων, δηλαδή η συνο-
λική τους επίδοση καθορίζει την κατάταξη των έργων σε φθίνουσα σειρά. 

δ) Χρησιµοποιούνται πέντε διαφορετικά συστήµατα βαρών για τη στάθµιση των κριτηρίων 
ώστε να αναλυθεί η ευαισθησία της κατάταξης ως προς τα βάρη που σταθµίζουν τα κριτή-
ρια. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας κατάταξης λόγω διαφορετικών βαρών, εξετάζεται λεπτοµε-
ρέστερα κάθε Αίτηση και ενδεχόµενα ζητούνται στοιχεία ώστε να επιλυθεί κατά το δυνατόν 
η αβεβαιότητα στην κατάταξη. 

ε) Σε περιπτώσεις τέτοιων αβεβαιοτήτων και στην περίπτωση τελικά ισοδυνάµων έργων λαµ-
βάνονται επιπλέον υπόψη τα κριτήρια της εξασφάλισης της θέσης και του περιβάλλοντος. 
Αν και µετά από αυτό δεν αποσαφηνίζεται η κατάταξη, τελικά χρησιµοποιείται το κριτήριο 
της ωριµότητας για την κατάταξη των έργων που κατά τα άλλα κριτήρια έχουν απόλυτα ή 
σχεδόν ίδιες επιδόσεις. 

Μετά το πέρας των βηµάτων (α) έως (ε) προκύπτει κατάταξη των έργων, πάντα στο πλαίσιο του συ-
γκεκριµένου υποσυνόλου συγκρουόµενων έργων. Στη συνέχεια επιλύονται τα ενδεχόµενα προβλή-
µατα έργων µε επικάλυψη στην ίδια θέση ακολουθώντας τα εξής βήµατα: 

α) Όταν δύο επικαλυπτόµενα έργα σαφώς διαφέρουν στη συνολική κατάταξη επιλέγεται το 
έργο που είναι σε ανώτερη σειρά στην κατάταξη. 

β) Όταν δύο επικαλυπτόµενα έργα δεν διαφέρουν σαφώς στη συνολική κατάταξη επιχειρείται 
ένα από τα εξής: 

• αν η τοπολογία το επιτρέπει µοιράζεται η θέση στα υποψήφια έργα µε περιορισµό της 
ισχύος του καθενός 

• αν η τοπολογία δεν το επιτρέπει, η ΡΑΕ προτείνει στους επενδυτές να συνεννοηθούν 
µεταξύ τους και να πραγµατοποιήσουν από κοινού το έργο. 

• αν τα παραπάνω αποτύχουν, είτε γιατί είναι αδύνατον είτε γιατί οι επενδυτές δεν το ε-
πιθυµούν, τότε η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά χρησιµοποιώντας έστω και τη µικρή διαφο-
ρά των έργων στη συνολική κατάταξη. 

Τέλος, εφόσον για το συγκεκριµένο υποσύνολο συγκρουόµενων έργων υφίσταται συνολικός περιο-
ρισµός ισχύος, επιλέγονται τα έργα ακολουθώντας τη σειρά κατάταξης, διορθωµένης µετά την επίλυ-
ση τυχόν επικαλύψεων, των οποίων η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τον περιορισµό. 

Μετά το πέρας της Φάσης Β προκύπτουν Αιτήσεις µε κατ' αρχήν θετική Γνώµη. Για τα έργα αυτά 
εξετάζονται εκ νέου αντιρρήσεις και ανάλογα, είτε η ΡΑΕ ζητά πρόσθετα στοιχεία ή τροποποιήσεις 
για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που θεωρεί ότι βάσιµα εγείρονται από τις αντιρρήσεις, είτε 
η ΡΑΕ θεωρεί αβάσιµες τις αντιρρήσεις και εκφράζει θετική Γνώµη, είτε τις αποδέχεται, οπότε εκ-
φράζει αρνητική Γνώµη. 
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Εικόνα 6: Φάση Β της διαδικασίας Αξιολόγησης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘ 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις αρχές του 2001, οπότε ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσε-
ων, έως τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2002 η ΡΑΕ είχε παραλάβει συνολικά 1334 αιτήσεις για χορήγηση 
άδειας παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτές, οι 968 είχαν υποβληθεί µέχρι τις 
19 Φεβρουαρίου του 2001, οπότε ξεκίνησε τυπικά η λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς στη 
χώρα µας, ενώ οι υπόλοιπες (366 αιτήσεις) κατετέθησαν στο διάστηµα που ακολούθησε. Από το σύ-
νολο αυτό των αιτήσεων, η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά για 503 αιτήσεις, και αρνητικά για 319. Στο 
τέλος του 2002 εκκρεµούσαν 214 αιτήσεις που βρίσκονταν σε στάδιο αξιολόγησης. Επίσης, 28 αιτή-
σεις ανακλήθηκαν από τους αιτούντες. 

Ε. Ειδικά Αιολικά Έργα 
1. Αιολικοί Σταθµοί Θράκης - “Ειδικό Έργο Θράκης” 
Ειδική επεξεργασία των στοιχείων για τα νέα αιολικά έργα έγινε από τη ΡΑΕ για την περίπτωση της 
Θράκης, όπου διαπιστώνεται σηµαντικό αιολικό δυναµικό.  

Μετά την έναρξη λειτουργίας της µονάδας συνδυασµένου κύκλου της ∆ΕΗ στην Κοµοτηνή, καθώς 
και της έγκρισης αδειών παραγωγής για νέες µεγάλες θερµικές µονάδες στην Καβάλα και τον Έβρο, 
διαπιστώνεται αδυναµία του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά µε την απορρό-
φηση της ισχύος από τα θερµικά και αιολικά έργα που έχουν αδειοδοτηθεί. Αναµένεται ότι το πρό-
βληµα αυτό θα λυθεί µε την ολοκλήρωση της νέας επέκτασης του συστήµατος υψηλής τάσης στην 
Αν. Μακεδονία και Θράκη, το οποίο έχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ κατήρτισε κατάλογο υποψηφίων αιολικών έργων συνολικής ισχύος της 
τάξεως 200 ΜW για τις οποίες προτείνει να χορηγηθεί άδεια παραγωγής στην οποία θα περιλαµβάνε-
ται ειδικός όρος σχετικά µε τη σύνδεση µε το δίκτυο ο οποίος θα αναφέρεται σε µεταγενέστερο χρόνο 
σε συνδυασµό µε το χρόνο ολοκλήρωσης της επέκτασης του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο κατάλογος αυτός διατάσσει τα αιολικά έργα σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τη 
βαθµολογία που αυτά έλαβαν κατά την αξιολόγηση από τη ΡΑΕ. 

Προτείνεται επίσης, τα έργα αυτά να ενταχθούν σε προγράµµατα µερικής χρηµατοδότησης του Γ’ 
ΚΠΣ ενώ για το υπόλοιπο µέρος, να υπάρξει εγγύηση περί της χρηµατοδότησης από τους ενδιαφερό-
µενους επενδυτές. 

2. Αιολικοί Σταθµοί Εύβοιας, Άνδρου και Τήνου 
Παρόµοιο πρόβληµα σχετικά µε το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώθηκε και για 
τα νέα αιολικά έργα της Νότιας Εύβοιας, της Άνδρου και της Τήνου, όπου επίσης έχει εκφρασθεί 
µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, λόγω του σηµαντικού αιολικού δυναµικού των περιοχών αυτών. 

Η ΡΑΕ, µετά από µελέτη χωροταξικού χαρακτήρα, διαπίστωσε ότι ενδεχόµενη αδειοδότηση όλων 
των κατατεθειµένων αιτήσεων για αιολικές µονάδες στην περιοχή θα ήταν αδύνατη ακόµη και µετά 
την επέκταση του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κορεσµού ως προς τη χρήση 
γης και τις οχλήσεις άλλων δραστηριοτήτων που θα δηµιουργούσε µιας τέτοιας κλίµακας ανάπτυξη 
αιολικών έργων.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους η ΡΑΕ εισηγήθηκε την εκπόνηση ειδικού χωροταξικού 
σχεδίου για την Εύβοια, Άνδρο και Τήνο ώστε να προσδιορισθούν µε ακρίβεια οι επιτρεπόµενες θέ-
σεις και δυναµικό των νέων αιολικών µονάδων. ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος των υποψηφίων 
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θέσεων είναι δηµόσιας ιδιοκτησίας, η ΡΑΕ πρότεινε να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες µετά από α-
νταγωνιστική και διάφανη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού, δεδοµένου ότι οι εκτάσεις αυτές 
συνιστούν δηµόσιο οικονοµικό πόρο. Παράλληλα, η ΡΑΕ πρότεινε την άµεση έναρξη της κατα-
σκευής του έργου επέκτασης του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα χρηµα-
τοδοτηθεί εν µέρει από το Γ’ ΚΠΣ και εν µέρει από τους επενδυτές. Ο σχεδιασµός του έργου αυτού 
έχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ και βρίσκεται υπό µελέτη ήδη από πενταετίας. Με την ολοκλήρωση του 
έργου αυτού, θα υπάρξει η δυνατότητα απορρόφησης µέχρι 530 MW αιολικών µονάδων, επιπλέον 
των ήδη υπό λειτουργία ή υπό κατασκευή. 

Παρά την παρέλευση µεγάλου χρόνου από τη σχετική εισήγηση της ΡΑΕ, δεν πραγµατοποιήθηκε 
χωροταξική µελέτη για την περιοχή της Εύβοιας, εκτός από διαδικασία διαβουλεύσεων µε την τοπική 
αυτοδιοίκηση οι οποίες δεν κατέληξαν σε προσδιορισµό κοινά αποδεκτών θέσεων. Επίσης το έργο 
επέκτασης του δικτύου καθυστερεί αδικαιολόγητα. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά για νέα αιολικά πάρκα 506 MW στην Εύ-
βοια και για 68 MW για την Άνδρο και Τήνο, καλύπτοντας έτσι στο σύνολό της τη δυνατότητα του 
δικτύου που θα επεκταθεί.  

3. Αιολικοί Σταθµοί Αττικής 
Για την περιοχή της Αττικής υποβλήθηκαν 40 αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για αιολικούς σταθµούς συνολικής ισχύος 590 MW.  

Λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει σχετικά µε τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων στην Αττική, η 
ΡΑΕ συνεργάστηκε µε τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), ο οποίος διαθέτει ανα-
λυτικές πληροφορίες σχετικά µε τους αρχαιολογικούς χώρους, τους περιορισµούς χρήσεων γης, τις 
περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. ώστε από κοινού να µελετηθεί η δυνατότητα χωροθέτησης 
αιολικών πάρκων στην Αττική. 

Ως αποτέλεσµα της συνεργασίας και της ανάλυσης αυτής, η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι εκδίδει θετική 
γνωµοδότηση για 10 αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 109,06 MW, τα οποία είναι ενεργειακά και 
οικονοµικά αποδοτικά και δεν δηµιουργούν προβλήµατα οχλήσεων. Παρά ταύτα, ο ΟΡΣΑ δεν έχει 
µέχρι σήµερα εγκρίνει τη χωροθέτηση των πάρκων αυτών και το θέµα εκκρεµεί. Επισηµαίνεται ότι η 
Αττική είναι µεταξύ των περιοχών της χώρας µε υψηλό αιολικό δυναµικό. 

4. Αιολικοί Σταθµοί Λακωνίας 
∆εν εκδόθηκαν γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ για τις αιτήσεις αδειών παραγωγής από ΑΠΕ  (συνολικά 
περίπου 210 αιτήσεις) που αφορούσαν την περιοχή της νότιας Λακωνίας, η οποία διαθέτει πολύ υψη-
λό αιολικό δυναµικό. Ο λόγος της αναβολής της αξιολόγησης ήταν ότι εξαιτίας του µεγάλου αριθµού 
των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν, κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί κατάλληλη χωροταξική µελέτη 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να καµφθούν οι 
αντιδράσεις των τοπικών φορέων.  

Για την περιοχή της Λακωνίας µέχρι τα τέλη του 2002 δεν έγινε χωροταξική µελέτη. Επιπλέον, κανέ-
να έργο δε διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, εκτός από δύο, τα οποία διέθεταν άδεια εγκατάστασης. 
Παράλληλα υπήρξαν αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς, κυρίως στα νότια µέρη του νοµού, ενώ η 
δυνατότητα απορρόφησης επιπλέον ισχύος από το υπάρχον σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας είναι περιορισµένη (80 MW). 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΡΑΕ δεν προχώρησε σε αδειοδότηση έργων στη νότιο Λακωνία, 
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αλλά προχώρησε σε αδειοδοτήσεις έργων βόρεια των Μολάων, συνολικής ισχύος περίπου 80 MW. 
Επιπλέον, γνωµοδότησε θετικά για έργα συνολικής ισχύος 110 MW στην Ανατολική Αρκαδία (περι-
οχή Λεωνιδίου), τα οποία θα εξυπηρετηθούν από την επέκταση και ενίσχυση του Συστήµατος της 
Περιοχής και συνεπώς εντάσσονται στο σύνολο των 250 MW. Τα υπόλοιπα έργα στη νότια Λακωνία 
βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής, µέχρι της επιλύσεως του χωροταξικού θέµατος. 

Για όλα αυτά τα θέµατα, η ΡΑΕ είχε συνεχή αλληλογραφία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, µε 
στόχο να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές των προβληµάτων και να προωθηθούν λύσεις. Ακόµα όµως 
και για τα έργα για τα οποία χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής, η πορεία τους είναι εξαιρετικά βραδεία 
λόγω µεγάλων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν σχετικά µε τη λήψη των υπολοίπων αδειών και εγκρί-
σεων. 

ΣΤ. ∆ιαδικασία Σύνδεσης των Σταθµών ΑΠΕ 
Προκειµένου να αντιµετωπίζονται µε ενιαίο τρόπο τα προβλήµατα σύνδεσης σταθµών ΑΠΕ µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο τα οποία οφείλονται τόσο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µονάδων ΑΠΕ, δηλα-
δή κατακερµατισµός σε πολλές µονάδες µικρής ισχύος, όσο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της σύνδεσης 
µε το δίκτυο κατά γεωγραφική περιοχή, η ΡΑΕ µε απόφασή της τυποποίησε τα κριτήρια και τη διαδι-
κασία σύνδεσης νέων σταθµών ΑΠΕ. Επίσης, καθόρισε τον τρόπο κατανοµής του κόστους των συν-
δέσεων µεταξύ των κατόχων των σταθµών ΑΠΕ και του Συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε 
περίπτωση µετά την κατασκευή της σύνδεσης, το έργο περιέρχεται στην ιδιοκτησία της ∆ΕΗ ΑΕ. 

Συγκεκριµένα, η διαδικασία αυτή, µεταξύ άλλων καθορίζει:  

• Κατηγοριοποίηση Έργων Σύνδεσης και επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήµατος  

• Τις βασικές αρχές της “Προσφοράς Σύνδεσης” από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και από τη ∆ιαχειρίστρια του ∆ικτύου για τα µη διασυν-
δεδεµένα νησιά. 

• Τη µορφή των εγγυητικών επιστολών από τους αδειούχους σχετικά µε τη συµµετοχή 
τους στο κόστος κατασκευής των έργων.  

• Για τους µικρής ισχύος σταθµούς ΑΠΕ, µέχρι και 20 MW, η σύνδεση θα γίνεται κατά 
προτίµηση στο τοπικό δίκτυο µέσης τάσης αλλιώς θα γίνεται στην υψηλή τάση. 

Ζ. ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις ΡΑΕ για θέµατα ΑΠΕ 
Το ∆εκέµβριο του 2002, η ΡΑΕ οργάνωσε σειρά ∆ηµοσίων ∆ιαβουλεύσεων µε σχετικά θέµατα, ενώ 
12 Σεπτεµβρίου 2002 απεύθυνε πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τη “∆ιαδικασία 
και Μεθοδολογία για τις Άδειες Παραγωγής ΑΠΕ στα Νησιά” 

Το ∆εκέµβριο του 2002 απεύθυνε προσκλήσεις σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση και γνωστοποίησε τα σχε-
τικά κείµενα θέσεων για τα εξής: 

• Σχέδιο Πρότασης Νοµοθετικής Ρύθµισης για τα θέµατα Γεωθερµίας 

• Σχέδιο Πρότασης Νοµοθετικής Ρύθµισης για τα θέµατα Υβριδικών Σταθµών Ηλε-
κτροπαραγωγής 
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• Σχέδιο Πρότασης Νοµοθετικής Ρύθµισης για τα θέµατα Τηλεθέρµανσης  

Τα κείµενα αυτά διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΡΑΕ. Τα σχέδια αυτά ενσωµατώθηκαν 
στο νόµο 3175/2003 που εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο 2003. 

Η. Συστηµατοποίηση ∆ιαδικασίας παρακολούθησης 
έργων ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ 

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 2773/99 µέχρι σήµερα, ενόψει του µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος, για έργα ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µικρής Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ), η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παρακολουθεί 
µέσω των τριµηνιαίων εκθέσεων προόδου, που οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να υποβάλλουν, την πο-
ρεία υλοποίησης όλων των έργων. 

Από τις εκθέσεις προόδου διαπιστώνονται συχνά σηµαντικές καθυστερήσεις σε σχέση µε την εξέλιξη 
της αδειοδοτικής διαδικασίας που ακολουθεί την έκδοση άδειας παραγωγής ή ενδεχοµένως και µα-
ταίωση της υλοποίησης των έργων. Σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999 και τον Κανονισµό Αδειών Παρα-
γωγής και Προµήθειας, η ΡΑΕ είναι αρµόδια να κινεί τη διαδικασία ανάκλησης των αδειών, όταν 
διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νοµοθετικού πλαισίου και των όρων των αδειών. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ, η ΡΑΕ µε βάση τις 
εκθέσεις προόδου των κατόχων άδειας παραγωγής, καταρτίζει περιοδικά κάθε εξάµηνο κατάλογο 
των έργων για τα οποία ισχύει άδεια παραγωγής επί τουλάχιστον 18 µήνες και τα οποία παρουσιά-
ζουν σηµαντικά προβλήµατα. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί τη βάση για την εκτίµηση της σκοπιµότη-
τας κίνησης της διαδικασίας ανάκλησης των εν λόγω αδειών παραγωγής, όπως περιγράφεται στον 
Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για πρώτη φορά ο ως άνω κατάλογος πρόκειται να καταρτιστεί τον Ιούνιο του έτους 2003. Ενόψει 
τούτου, έχουν κληθεί οι κάτοχοι αδειών παραγωγής, που έχουν εκδοθεί έως την 31.12.2001, να υπο-
βάλλουν έως την 30.05.2003 τις εκθέσεις προόδου που τυχόν έχουν παραλείψει και να τηρούν τις 
σχετικές προθεσµίες που προβλέπονται στις άδειες.  
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Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 180 -



 
 
 
 
 

 

Εξέλιξη της διαδικασίας α-
πελευθέρωσης της Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας - 
Προτάσεις της ΡΑΕ για Α-
ναδιοργάνωση της Αγοράς 
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται η εξέλιξη της διαδικασίας απε-
λευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και  οι  προτάσεις 
της ΡΑΕ για το σχεδιασµό και την αναδιοργάνωση της αγοράς 
αυτής, όπως διατυπώθηκαν έως το τέλος του έτους 2002.  

ε τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 2773/1999 ανατίθεται στη ΡΑΕ αρµοδιότητα να παρα-
κολουθεί και να ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς της, 
καθώς και να εισηγείται στα αρµόδια όργανα αναγκαία µέτρα για  την τήρηση των κα-
νόνων του ανταγωνισµού και στην προστασία των καταναλωτών. Ενόψει της γενικής 
αυτής αρµοδιότητας και στο πλαίσιο των επιµέρους ειδικών αρµοδιοτήτων που της έ-

χουν ανατεθεί, η ΡΑΕ συνέβαλε κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου της 
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαπίστωσε τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες 
του πλαισίου αυτού και εισηγήθηκε προτάσεις για την αναδιοργάνωση της αγοράς, αποβλέποντας 
στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των βασικών στόχων, δηλαδή τη δηµιουργία συνθηκών που επιτρέπουν 
τον ελεύθερο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων και την προστασία των συµφερόντων των κα-
ταναλωτών.   

Κεφάλαιο 

9 

Μ 
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Α. Εξέλιξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγο-
ράς 

Στο διάστηµα των τελευταίων δεκαετιών, η εµπειρία τόσο στα λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και σε άλλα, ιδίως οικονοµικά ανεπτυγµένα, κράτη καθιστά πλέον σαφές, ότι η πορεία 
προς την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την κατάργηση δηλαδή του µονοπωλια-
κού τρόπου οργάνωσης και η δηµιουργία συνθηκών που επιτρέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, 
αποτελεί «µονόδροµο», για την εξασφάλιση της επάρκειας ισχύος, την βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και την διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπε-
δο.  

Ενόψει τούτου, ο στόχος για πραγµατική απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
δεν υπαγορεύεται απλώς και µόνον από την ανάγκη εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αλλά αποτελεί και ιδιαίτερα σηµαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας. 

Ο Ν. 2773/1999 αποτελεί την αφετηρία για τη διαδικασία της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς µε τις διατάξεις του νόµου αυτού επέρχονται συνοπτικά οι εξής δοµικές 
αλλαγές: 

• ∆ιακρίνονται τέσσερις επιµέρους δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας: η παραγωγή, 
η προµήθεια, η µεταφορά µέσω των δικτύων υψηλής τάσης και η διανοµή µέσω των 
δικτύων µέσης και χαµηλής τάσης. ∆ηµιουργούνται συνθήκες ελεύθερου ανταγωνι-
σµού για την παραγωγή και την προµήθεια, ενώ οι δραστηριότητες της µεταφοράς και 
της διανοµής παραµένουν µονοπωλιακά οργανωµένες καθώς η άσκησή τους συνδέεται 
µε την ύπαρξη και λειτουργία υποδοµών που αποτελούν «φυσικά µονοπώλια» και α-
ντιµετωπίζονται ως «ουσιώδεις διευκολύνσεις».  

• Θεσπίζεται δικαίωµα  πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής. Για τη 
διαφύλαξη της απρόσκοπτης απόλαυσης του δικαιώµατος αυτού, η λειτουργία του µεν 
συστήµατος υψηλής τάσης ανατίθεται σε ειδική εταιρεία, την εταιρεία «∆ιαχειριστής 
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (∆ΕΣΜΗΕ),  του δε 
δικτύου µέσης και χαµηλής τάσης και του δικτύου των µη διασυνδεδεµένων νήσων 
ανατίθεται σε ειδική υπηρεσία της ∆ΕΗ – ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Τόσο ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος όσο και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλουν κατά την άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους να ενεργούν τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης των 
χρηστών που επιθυµούν πρόσβαση στις αντίστοιχες ουσιώδεις υποδοµές.  

• Θεσπίζεται δικαίωµα επιλογής προµηθευτή για ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών 
(Επιλέγοντες Πελάτες), και συγκεκριµένα για τους καταναλωτές που συνδέονται στα 
δίκτυα υψηλής ή µέσης τάσης. Πρόκειται συγκεκριµένα για περίπου 7500 καταναλω-
τές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 34% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας. 

• Μετατρέπεται η ∆ΕΗ σε ανώνυµη εταιρεία και επιλύεται το ασφαλιστικό πρόβληµα 
των εργαζοµένων της µε τη σύσταση του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ 
(ΟΑΠ-∆ΕΗ). 

• Συγκροτείται η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην ο-
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ποία ανατίθεται ένα σύνολο από γνωµοδοτικές, αποφασιστικές και οιονεί δικαιοδοτικές 
αρµοδιότητες.  

• Προβλέπεται η έκδοση Κωδίκων και Κανονισµών, δευτερογενών δηλαδή κανόνων δι-
καίου τεχνικού και λεπτοµερειακού περιεχοµένου, µε τους οποίους ρυθµίζεται εκτενώς 
η δραστηριοποίηση στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τρόπο που διασφαλίζει 
εσωτερική συνοχή, ασφάλεια και σταθερότητα.  

Με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν. 2773/1999, στο χρονικό διάστηµα από τον Φεβρουάριο 
του έτους 2001 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2002, µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ στο πλαίσιο των 
γνωµοδοτικών της αρµοδιοτήτων, συµπληρώθηκε το θεσµικό πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκδόθηκε το σύνολο σχεδόν των κανονιστικών κειµένων που προ-
βλέπονται από το νοµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα εκδόθηκαν ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, 
που συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε µεταβατικές ρυθµίσεις για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα 
βόρεια σύνορα της χώρας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Κανονισµός Αδειών 
Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Κώδικας Προµήθειας σε Επιλέγοντες και µη 
Επιλέγοντες Πελάτες, ο Κανονισµός Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος και ο 
Κανονισµός  Άδειας Κυριότητας του Συστήµατος, και τέλος εγκρίθηκε η Σύµβαση Παραχώρησης 
της Χρήσης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος µεταξύ ∆ΕΗ  και ∆ΕΣΜΗΕ. Εκκρεµεί η έκδοση 
του Κώδικα ∆ιανοµής, που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση των δικτύων µέσης και χαµηλής τά-
σης και των δικτύων των µη διασυνδεδεµένων νήσων, η επεξεργασία του οποίου δεν έχει ολοκληρω-
θεί.  

Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα χορηγήθηκαν η άδεια Αποκλειστικής Κυριότητας του Συστήµατος 
στη ∆ΕΗ, η άδεια ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος στον ∆ΕΣΜΗΕ, η Ενιαία Άδεια 
Παραγωγής στη ∆ΕΗ καθώς και µεγάλος αριθµός αδειών παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ιδιωτικές εταιρείες Ελλήνων και αλλοδαπών επενδυτών. Επιπλέον προκηρύχθηκαν δια-
γωνισµοί για νέες θερµοηλεκτρικές µονάδες για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά Κρήτη (220 MW) και 
Ρόδο (120 MW), που θα κατασκευασθούν ως ιδιωτικά έργα ή και τη ∆ΕΗ, µε τη µέθοδο του BOO 
(build, own and operate).  

Τέλος, τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ οι «Αρχές Τιµολογιακής Πολιτικής για την 
Ηλεκτρική Ενέργεια», τα «Τιµολόγια Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της ∆ΕΠΑ» και κείµενο «Μα-
κροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού». Επιπλέον, η ΡΑΕ ανέθεσε σε εξωτερικό σύµβουλο την προε-
τοιµασία του κανονιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού 
αερίου, ώστε η απελευθέρωση της αγοράς αυτής να συγχρονισθεί µε την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Β. ∆ιαπίστωση προβληµάτων και δυσλειτουργιών 
Παρά τις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, στο χρονικό διάστηµα από τον Φεβρουάριο 2001 έως 
το τέλος του έτους 2002, δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξαίρεση την περίπτω-
ση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που τελεί υπό ειδικό προστατευτικό καθεστώς και 
δεν εντάσσεται στο ανταγωνιστικό τµήµα της αγοράς, παρατηρήθηκε απροθυµία των αδειούχων πα-
ραγωγών να προχωρήσουν στην κατασκευή των νέων µονάδων παρά το γεγονός ότι συντρέχει αύξη-
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ση της ζήτησης που καθιστά αναγκαίες τις µονάδες αυτές και παρότι η τεχνολογία των νέων µονάδων 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική από οικονοµικής απόψεως. Η απροθυµία αυτή οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο σύστηµα της αγοράς που καθιερώνεται µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, σύστηµα το ο-
ποίο διαµορφώνει συνθήκες υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου για τους νεοεισερχόµενους στην αγο-
ρά δυνητικούς ανταγωνιστές και λειτουργεί αποτρεπτικά για την οριστική λήψη απόφασης χρηµατο-
δότησης των εν λόγω επιχειρηµατικών σχεδίων από τις Τράπεζες.  

Συγκεκριµένα, κατά το σύστηµα της αγοράς που θεσπίζεται µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 η ιδιό-
τητα του παραγωγού και του προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό λόγω 
της προϋπόθεσης κυριότητας µονάδων παραγωγής  που τίθεται για τη χορήγηση άδειας προµήθειας 
και περαιτέρω, η δραστηριοποίηση στον τοµέα της προµήθειας βασίζεται στη σύναψη µακροχρόνι-
ων, διµερών συµβολαίων µεταξύ προµηθευτών και πελατών. Όµως, κατά το στάδιο της µετάβασης 
από το απόλυτο κρατικό µονοπώλιο σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού και σε χρόνο τρία έως και 
τέσσερα έτη πριν από την ολοκλήρωση των νέων µονάδων, συντρέχει για τους προµηθευτές αδυνα-
µία συγκρότησης πελατειακής βάσης, καθώς οι πελάτες δεν επιθυµούν να δεσµευτούν, προσδοκώ-
ντας νέες ευκαιρίες στην ανταγωνιστική αγορά του µέλλοντος. Επιπλέον, απουσιάζουν πλήρως µη-
χανισµοί της αγοράς, όπως για παράδειγµα προθεσµιακή αγορά ενέργειας (χρηµατιστήριο ενέργειας 
µε δυνατότητα συναλλαγών µε φυσική παράδοση και προθεσµιακών συµβολαίων) ή οργανωµένη 
χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που θα µπορούσαν µελλοντικά να διασφαλίσουν εν µέ-
ρει την απορρόφηση της ενέργειας που θα παράγεται από τους ιδιώτες παραγωγούς και να επιτρέ-
ψουν την καλύτερη διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου των νεοεισερχοµένων µικρών επιχει-
ρήσεων ώστε να αναπτυχθεί πράγµατι ανταγωνισµός στην αγορά.  

Η ανασφάλεια επιτείνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η ∆ΕΗ εξακολουθεί να έχει στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ-δεσπόζουσα θέση, την οποία δύναται να εκµεταλλευθεί προκειµένου να 
µην αφήνει περιθώριο επιβίωσης στην αγορά των νεοεισερχοµένων, κατασκευάζοντας για παράδειγ-
µα επεκτάσεις στις υπάρχουσες θέσεις σταθµών, παρέχοντας σε υπερβολική τιµή κάλυψη εφεδρείας 
προς τους νέους παραγωγούς όταν οι µονάδες τους είναι σε βλάβη ή συντήρηση, παρέχοντας εκπτώ-
σεις που δεν αντανακλούν το πραγµατικό κόστος σε Επιλέγοντες πελάτες που συζητούν µε νέο προ-
µηθευτή ή υπερ-τιµολογώντας κάθε Επιλέγοντα πελάτη που απευθύνεται στη ∆ΕΗ ως προµηθευτή 
τελευταίου καταφυγίου (last resort) κλπ. ∆εν ελήφθη κανένα µέτρο πολιτικής, αντίθετα µε τις περισ-
σότερες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα περιόριζαν την επέκταση της δεσπόζου-
σας θέσης της ∆ΕΗ ή θα έθεταν άµεσα σε ανταγωνισµό µέρος της υφιστάµενης δραστηριότητας.  

Επέτεινε την αβεβαιότητα των υποψηφίων νέων ανταγωνιστών και τελικά απέτρεψε την είσοδό τους 
στην αγορά η επιλογή της συγκρότησης της ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής χωρίς αποφασιστικές 
αρµοδιότητες, καθώς και η αδυναµία από πλευράς µέσων και ανεξαρτησίας της διαχείρισης και λει-
τουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος. 

Στην πραγµατικότητα πραγµατικός ρυθµιστής της αγοράς παραµένει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο ο-
ποίος ταυτόχρονα, ως συναρµόδιος του Υπουργού Οικονοµίας, είναι εκ µέρους του Ελληνικού ∆η-
µοσίου κύριος µέτοχος της ∆ΕΗ ΑΕ, η οποία κατέχει εκ των πραγµάτων µονοπωλιακή θέση στην 
αγορά του ηλεκτρισµού, αλλά και της ∆ΕΠΑ ΑΕ η οποία εκ του νόµου είναι το µονοπώλιο της εισα-
γωγής, πώλησης και µεταφοράς φυσικού αερίου. ∆ηλαδή η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού 
συντελείται υπό τον πλήρη έλεγχο του ιδιοκτήτη του πρώην µονοπωλίου (µε απόλυτα δεσπόζουσα 
θέση) της αγοράς αλλά και του ιδιοκτήτη του µονοπωλίου της κύριας πρώτης ύλης από την οποία 
εξαρτάται η είσοδος νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρισµού. Επισηµαίνεται ότι το ζήτηµα της απρό-
σκοπτης παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα του ηλεκτρισµού δεν δικαιολογεί 
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την επιλογή αυτή. Τόσο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, όσο και στον ελληνικός νόµος αλλά και κατά την 
πρακτική τόσων χωρών, εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος χωρίς βλάβη 
στον ανταγωνισµό και χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εταιρείας, και µάλιστα δηµόσιας, µε δεσπόζου-
σα θέση.  

Η κατάσταση αυτή της ταύτισης της ρύθµισης της αγοράς µε την ιδιοκτησία των µονοπωλίων έχει 
αποτελεί καίριο παράγοντα που επιτείνει την επιχειρηµατική αβεβαιότητα των νεοεισερχοµένων στην 
αγορά και παρεµποδίζει την πραγµατοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η κατάσταση αυτή, λαµ-
βάνοντας µάλιστα υπόψη την ανυπαρξία κάθε άµεσου µέτρου που θα εντασσόταν στη λογική της 
ασύµµετρης ρύθµισης της αγοράς, δηµιουργεί βάσιµες υπόνοιες για προστασία του πρώην µονοπω-
λίου και για συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού. Μάλιστα, αυτό κυρίως εξηγεί γιατί οι νεοεισερχόµε-
νοι απαιτούν υπερβολικές απαιτήσεις από το Κράτος για τη διασφάλιση των επενδύσεών τους έναντι 
κάθε επιχειρηµατικού κινδύνου. Για παράδειγµα, επειδή η πιστοληπτική ικανότητα της ∆ΕΗ ΑΕ εκ 
των πραγµάτων ταυτίζεται µε αυτήν του Ελληνικού ∆ηµοσίου (δηλαδή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή), γιατί 
οι ειδικές αναλυτές θεωρούν ότι το ελληνικό δηµόσιο όντας ιδιοκτήτης δεν θα άφηνε ποτέ τη ∆ΕΗ να 
χρεοκοπήσει, η ∆ΕΗ ΑΕ µπορεί να δανεισθεί µε πολύ ευνοϊκότερους όρους από τους νεοεισερχοµέ-
νους ώστε να επενδύσει σε νέο παραγωγικό δυναµικό. 

Αντίθετα µε την παρούσα κατάσταση, η θεσµική οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ του ανεξάρ-
τητου ρυθµιστή της αγοράς και της κυβέρνησης, έπρεπε να έχει τη µορφή εκείνη ώστε να εµπεδώνε-
ται τόσο στους επενδυτές όσο και στους καταναλωτές η αντίληψη ότι η µετάβαση από το κρατικό 
µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό συντελείται υπό την εποπτεία τρίτου ανεξάρτητου οργάνου, 
που δεν έχει ίδιο ενδιαφέρον στην αγορά ενέργειας, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του κράτους 
καθ’ εαυτού, το οποίο ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας.   

Άλλοι λόγοι που συµβάλλουν στην κατάσταση αυτή είναι:  

• Η συνεχιζόµενη εκκρεµότητα της µη δηµοσίευσης των διαχωρισµένων κατά δραστη-
ριότητα ετήσιων λογαριασµών (ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης) της ∆ΕΗ 
ΑΕ, η οποία έχει προκύψει από την άρνηση µέχρι τώρα της ∆ΕΗ να συµµορφωθεί στις 
οδηγίες της ΡΑΕ για το Λογιστικό ∆ιαχωρισµό, όπως υποχρεούται σύµφωνα µε την 
Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία 

• Η έλλειψη οριστικής δέσµευσης για την ηµεροµηνία κατά την οποία θα επεκταθεί το 
δικαίωµα επιλογής προµηθευτού σε όλους τους καταναλωτές, πράγµα σηµαντικό για 
την οικονοµική βιωσιµότητα των νέων µονάδων, δεδοµένου ότι στηρίζονται στην τε-
χνολογία του φυσικού αερίου σε συνδυασµένο κύκλο, ενώ η κάλυψη του φορτίου βά-
σης θα παραµένει κυρίως στις λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ. 

• Η έλλειψη αποσαφήνισης του θεσµικού πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς 
φυσικού αερίου και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι υποψήφιοι ηλεκτροπαραγωγοί που σή-
µερα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν συµβόλαια προµήθειας φυσικού αερίου ώστε να 
χρηµατοδοτηθούν από τις Τράπεζες αντιµετωπίζουν ένα µονοπώλιο (τη ∆ΕΠΑ) και 
των υπερβολικά υψηλών για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα τιµολογίων χρήσης του συστή-
µατος µεταφοράς φυσικού αερίου. 

Για τους παραπάνω λόγους κατέστη επιτακτική η ανάγκη για αναµόρφωσης του θεσµικού και κανο-
νιστικού πλαισίου της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται κατά τρόπο αποτελεσµατικό τόσο η επάρκεια 
τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια, όσο και η ανάπτυξη ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρισµού.  
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Γ. Μέτρα που άµεσα θα διευκόλυναν την ανάπτυξη 
ανταγωνισµού στην αγορά 

Όπως αναφέρθηκε, ο νόµος 2773/1999 θεσπίζει ρυθµιζόµενη πρόσβαση τρίτων στο σύστηµα και 
σύστηµα απελευθέρωσης που βασίζεται αποκλειστικά στα διµερή συµβόλαια µεταξύ προµηθευτών 
και πελατών. Ως προς τα σηµεία αυτά δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο νόµος εµποδίζει την ανάπτυξη 
ανταγωνισµού στην αγορά.  

Επισηµάνθηκε, ότι σοβαρή αδυναµία του νόµου αυτού αποτελεί ο περιορισµός της δραστηριοποίη-
σης προµηθευτών εµπόρων ηλεκτρισµού και ουσιαστικά η απαγόρευση του χονδρεµπορίου ηλεκτρι-
κής ενέργειας, καθεστώς που δεν έχει εφαρµοσθεί σε καµιά ευρωπαϊκή ή άλλη χώρα.  

Όµως επιπλέον, ο νόµος αυτός αλλά και οι κατ’ εξουσιοδότησή του υπουργικές αποφάσεις (δηλαδή 
οι κώδικες και οι κανονισµοί) δεν περιέλαβαν κανένα άµεσο µέτρο, όπως αυτά που ελήφθησαν σε 
άλλες χώρες, που θα είχε σκοπό να διευκολύνει την είσοδο νέων παραγωγών ή προµηθευτών και έτσι 
να υπάρξει ενεργή στήριξη της ανάπτυξης ανταγωνισµού.  

∆εδοµένου ότι ο νόµος διατηρεί την καθετοποιηµένη οργάνωση της ∆ΕΗ και της αναθέτει αποκλει-
στικά προνόµια (ιδιοκτησία Συστήµατος, ιδιοκτησία και διαχείριση ∆ικτύου, προµήθεια µη επιλεγό-
ντων πελατών, προµήθεια τελευταίου καταφυγίου µε προνοµιακούς όρους ως προς την τιµολόγηση) 
και δεδοµένου ότι η απελευθέρωση ξεκινά από κατάσταση απολύτου µονοπωλίου της ∆ΕΗ σε όλους 
τους επιµέρους τοµείς του ηλεκτρισµού, αλλά και µονοπωλιακή κατάσταση και στον τοµέα του φυ-
σικού αερίου, έχει σήµερα πλέον αποδειχθεί ότι ήταν και είναι απαραίτητο να θεσπισθούν κάποια 
µέτρα άµεσης αποτελεσµατικότητας ώστε να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 

Τέτοια µέτρα τα οποία δεν ελήφθησαν στην Ελλάδα εφαρµόσθηκαν µε επιτυχία σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης και άλλων περιοχών. Στα υποψήφια τέτοια µέτρα δεν περιλαµβάνεται η διάσπαση της ∆ΕΗ 
σε ανταγωνιζόµενα τµήµατα, εφόσον έχει αποκλεισθεί πολιτικά το ενδεχόµενο αυτό.  

Χρήσιµα όµως µέτρα για την Ελλάδα θα ήταν ιδίως τα ακόλουθα: 

1. Μεταπώληση από τρίτους προµηθευτές ποσοστού της ισχύος 
της ∆ΕΗ (virtual-IPP system) 

Παρά την παροχή δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή σε 7500 καταναλωτές (δηλαδή στο 34% της 
κατανάλωσης) δεν υφίσταται σήµερα ουσιαστική δυνατότητα δραστηριοποίησης προµηθευτή διαφο-
ρετικού από τη ∆ΕΗ και κατά συνέπεια δεν µπορεί να αναπτυχθεί άµεσα κάποιος ανταγωνισµός. Ο 
ανταγωνισµός από εισαγωγές είναι περιορισµένος αφενός λόγω της περιορισµένης δυναµικότητας 
των διασυνδέσεων, αφετέρου λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των 
εισαγωγών και τον κίνδυνο αύξησης τιµών στην περίπτωση εφαρµογής της υπηρεσίας «τελευταίου 
καταφυγίου». Όπως έγινε σε άλλες χώρες, η πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση υποχρεώθηκε να δια-
θέσει, µετά από διαγωνισµό, σε τρίτους προµηθευτές ποσοστό (5 έως 10%) της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγει. Το µέτρο αυτό που εφαρµόσθηκε ήδη µε µεγάλη επιτυχία στην Ιρλανδία και τη Γαλλία, 
δεν ζηµιώνει την πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση αλλά απλώς διευκολύνει την είσοδο νέων προµη-
θευτών στην αγορά. Πρόκειται βέβαια για µέτρο µεταβατικού χαρακτήρα που εφαρµόζεται µέχρις 
ότου υπάρξει επαρκής ηλεκτροπαραγωγή από ανεξάρτητους παραγωγούς ώστε οι νέοι προµηθευτές 
να µπορέσουν να διαµορφώσουν χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικής ενέργειας που θα είναι ελκυστικό προς 
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πελάτες. Η δραστηριοποίηση νέων προµηθευτών πριν την είσοδο νέων παραγωγών είναι αποφασι-
στικής σηµασίας για τη διασφάλιση χρηµατοδότησης για του νέους παραγωγούς, γιατί έχει αποδει-
χθεί ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ προµηθευτών οδηγεί σε προχρηµατοδότηση νέας παραγωγής ώστε ο 
κάθε προµηθευτής να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του. Το σχήµα 
σύµφωνα µε το οποίο δραστηριοποιείται ένας µόνο προµηθευτής (όπως σήµερα η ∆ΕΗ) δεν µπορεί 
να αναπτύξει ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή σε ανταγωνιστική βάση, παρά µόνο εφόσον δοθούν 
ικανές εγγυήσεις για τη χρηµατοδότηση, πράγµα βέβαια που δεν συνάδει πάντα µε τον ανταγωνισµό 
στην αγορά. Επίσης η έγκαιρη ανάπτυξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των προµηθευτών συνάδει και 
µε την βασική έννοια της απελευθέρωσης της αγοράς η οποία επιδιώκει την παροχή ουσιαστικών 
προϋποθέσεων ώστε οι καταναλωτές να µπορούν πράγµατι να ασκήσουν το δικαίωµα επιλογής προ-
µηθευτή. ∆ια του τρόπου αυτού η αγορά του ηλεκτρισµού θα µπορούσε και στην Ελλάδα να εισέλθει 
γρήγορα στη νέα εποχή του ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών και την βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

2. ∆ιαχωρισµός της προµήθειας σε µη επιλέγοντες πελάτες (pool 
for non eligible customers) 

Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους µη επιλέγοντες πελάτες έχει ανατεθεί στη ∆ΕΗ στο πλαίσιο 
της εφαρµογής της πολιτικής της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως 
στις περισσότερες χώρες όπου εφαρµόσθηκε παρόµοια πολιτική, η ανάθεση αυτή δεν έχει χωρίς ό-
ρους, όπως η νοµοθεσία προέβλεψε στην Ελλάδα. Σε διάφορες χώρες, η ανάθεση της προµήθειας 
έγινε µεν στην πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση, αλλά υπό τον όρο ότι αυτή θα αποδεικνύει ότι η 
προµήθεια βασίζεται σε µείγµα ηλεκτροπαραγωγής ελάχιστου κόστους, που αποδεικνύεται µε διαγω-
νιστική διαδικασία στην οποία µπορούν να συµµετέχουν ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί και εισα-
γωγείς. Άλλες χώρες εφάρµοσαν σαφείς διαχωρισµό της ηλεκτροπαραγωγής και της προµήθειας 
µεταξύ της δραστηριότητας για µη επιλέγοντες και αυτής για επιλέγοντες πελάτες. Ο διαχωρισµός 
στηρίχθηκε σε κανονισµούς, ρυθµίσεις τιµών και ποσοστώσεις για την κατανοµή της ηλεκτροπαρα-
γωγής και των εισαγωγών. Εκτός από τα οφέλη για τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών, 
την αποφυγή σταυροειδών επιδοτήσεων και άλλα, ώστε να µη βλάπτεται ο ανταγωνισµός, τα µέτρα 
αυτά διευκολύνουν την κατασκευή νέων µονάδων από ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς γιατί αυ-
τοί µπορούν να υπολογίζουν ότι µέρος της ενέργειας που θα παράγουν µπορεί τα πρώτα χρόνια να 
διοχετεύεται µερικώς προς την αγορά των µη επιλεγόντων πελατών και έτσι δεν είναι υποχρεωµένοι 
να απευθύνονται αποκλειστικά στην αγορά των επιλεγόντων πελατών, και µάλιστα πριν την κατα-
σκευή των νέων µονάδων, ώστε να εξεύρουν χρηµατοδότηση για τις νέες µονάδες. Παρόµοια µέτρα 
ελήφθησαν σε άλλες χώρες για την προµήθεια των απωλειών του συστήµατος και του δικτύου, για 
την παροχή εφεδρικής ισχύος και άλλων επικουρικών υπηρεσιών κλπ. ∆υστυχώς το θεσµικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα δεν προβλέπει κανένα ανάλογο µέτρο, παρά αναθέτει άνευ όρων στη ∆ΕΗ την προµή-
θεια µη επιλεγόντων πελατών και χωρίς καµιά πρόβλεψη για διαχωρισµό, διαφάνεια ή ειδική ρύθµι-
ση της δραστηριότητας αυτής. Έτσι η ∆ΕΗ ανεξάρτητα κόστους έχει την απόλυτη ευχέρεια να χρη-
σιµοποιεί αποκλειστικά ηλεκτροπαραγωγή και εισαγωγές που προέρχονται από την ίδια τη ∆ΕΗ για 
την προµήθεια σε µη επιλέγοντες πελάτες και µάλιστα χωρίς κανένα διαχωρισµό από τις αντίστοιχες 
επιλογές της για την προµήθεια των επιλεγόντων πελατών. Η αδυναµία αυτή του θεσµικού πλαισίου 
δρα βλαπτικά για τον ανταγωνισµό. Αν µάλιστα είχε ληφθεί κάποιο µέτρο ώστε η προµήθεια σε επι-
λέγοντες πελάτες να γίνεται µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, τότε θα διαµορφώνονταν καλύτερες 
προϋποθέσεις για την κατασκευή ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής σε ανταγωνιστική βάση. 
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3. Περιορισµοί του πρώην µονοπωλίου ως προς το µερίδιο της α-
γοράς (market share restriction) 

Προκειµένου να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στην αγορά διασφαλίζοντας ότι οι νεοεισερχόµενοι ανα-
πτύσσουν κατά το δυνατόν θετικές προσδοκίες ως προς το µέρος της αγοράς που θα κατακτήσουν, σε 
διάφορες χώρες επιβλήθηκε περιορισµός της πρώην µονοπωλιακής επιχείρησης ως προς την αύξηση 
του µεριδίου αγοράς που κατείχε κατά τη στιγµή της απελευθέρωσης. Ο περιορισµός συνήθως λαµ-
βάνει τη µορφή είτε απαγόρευσης αύξησης του µεριδίου αγοράς στους επιλέγοντες πελάτες είτε απα-
γόρευσης επεκτατικής επένδυσης στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Σε µερικές χώρες επιβλήθηκε 
ακόµα και υποχρεωτική µείωση του µεριδίου αγοράς του πρώην µονοπωλίου (customer release). Το 
µέτρο του περιορισµού της επέκτασης της πρώην µονοπωλιακής επιχείρησης δρα ευεργετικά για την 
είσοδο νέων παραγωγών και προµηθευτών στην αγορά γιατί έτσι µειώνεται η αβεβαιότητά τους ως 
προς το µερίδιο αγοράς που θα µπορέσουν να κατακτήσουν, ιδίως όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αυξάνει και απαιτείται νέο παραγωγικό δυναµικό και συγχρόνως επεκτείνεται η συνολική δρα-
στηριότητα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είναι γνωστό το υφιστάµενο θεσµικό πλαί-
σιο, περιλαµβανοµένων των κωδίκων, δεν περιέχει κανένα περιορισµό στην τυχόν επέκταση της 
∆ΕΗ µε νέο παραγωγικό δυναµικό ή στον τοµέα της προµήθειας, δεδοµένου ότι συνεχώς αυξάνει η 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο µόνος περιορισµός που τίθεται, και αυτό στον Κώδικα Προµήθειας 
σε Επιλέγοντες Πελάτες, είναι ότι εφόσον η ∆ΕΗ κατέχει µερίδιο αγοράς στους επιλέγοντες πελάτες 
που υπερβαίνει το 70%, τα τιµολόγια πώλησης προς τους πελάτες αυτούς και οι σχετικές συµβάσεις 
είναι ρυθµιζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 
∆εδοµένου ότι τα τιµολόγια πώλησης της ∆ΕΗ καθορίζονται συνολικά, χωρίς να γίνεται χωριστή 
αναφορά σε τιµολόγια προς επιλέγοντες και προς µη επιλέγοντες πελάτες, και λαµβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι το ύψος των αυξήσεων καθορίζεται µε βάση την αύξηση του συνολικού κόστους της 
∆ΕΗ, η ρύθµιση του Κώδικα για την περίπτωση που η ∆ΕΗ κατέχει µερίδιο άνω του 70% δεν αποτε-
λεί ιδιαίτερο περιορισµό για τη ∆ΕΗ ούτε δρα ως κίνητρο (ποινή) ώστε η ∆ΕΗ να µην επιδιώξει να 
έχει, όπως σήµερα, το σύνολο των επιλεγόντων πελατών. Αντίστοιχα µέτρα σε άλλες χώρες δρώντας 
περιοριστικά και ως προς το ύψος της κερδοφορίας, οδήγησαν την πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση 
στο να προτιµήσει να εξυπηρετηθεί µερίδιο της αγοράς των πελατών από άλλο προµηθευτή προκει-
µένου το µερίδιό της να κατέλθει του κατωφλίου και έτσι να απελευθερωθούν τα τιµολόγιά της και η 
κερδοφορία της. Επίσης και στον τοµέα της επέκτασης της ηλεκτροπαραγωγής δεν υπάρχει κάποιος 
περιοριστικός όρος για τη ∆ΕΗ, η οποία µπορεί, όπως εξάλλου πράττει, να υποβάλει αιτήσεις παρα-
γωγής για κατασκευή νέου δυναµικού το οποίο αποτελεί επέκταση της παραγωγικής της ισχύος. ∆εν 
υπάρχει περιορισµός ρυθµιστικής φύσης, απλά επαφίεται στη ∆ιοίκηση να κρίνει τη σχετική αίτηση 
λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων κριτήρια που αναφέρονται σε κανόνες ανταγωνισµού. Όµως έτσι, 
χωρίς δηλαδή ρητό περιορισµό της επέκτασης της ∆ΕΗ, οι νεοεισερχόµενοι, δεδοµένης και της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας του ελληνικού δηµοσίου στον τοµέα της ενέργειας, υφίστανται σηµα-
ντική αβεβαιότητα σχετικά µε τη βιωσιµότητα των νέων µονάδων που σκοπεύουν να κατασκευά-
σουν. Η έλλειψη περιορισµών στην επέκταση της ∆ΕΗ αποτελεί έναν από τους κυριότερους ανα-
σταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά ηλεκτρισµού. 

4. Ανυπαρξία µηχανισµού για την αµοιβή της διαθεσιµότητας της 
ηλεκτρικής ισχύος (capacity payments) 

Σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, τη Λατινική Αµερική και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, εφαρµόζε-
ται υπό τον έλεγχο του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µηχανισµός αµοιβής τα διαθεσιµότητας ισχύος 
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των µονάδων παραγωγής. Ο µηχανισµός αυτός δρα ως κίνητρο για την κατασκευή νέου παραγωγι-
κού δυναµικού γιατί µε τον τρόπο αυτό ο νέος παραγωγός γνωρίζει ότι θα εισπράξει µέρος του κεφα-
λαιουχικού του κόστους επειδή η µονάδα είναι απαραίτητη για τη µακροχρόνια εφεδρεία του Συστή-
µατος. Βεβαίως το υπόλοιπο µέρος του κόστους κεφαλαίου θα ανακτηθεί από την αγορά. Ο µηχανι-
σµός αυτός έχει λάβει πολλές διαφορετικές µορφές οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν κυρίως σε 
δύο είδη: α) την αµοιβή της διαθεσιµότητας ισχύος από τον ∆ιαχειριστή µε βάση λογιστικούς υπολο-
γισµούς που βασίζονται αφενός στην ανάγκη µακροχρόνιας εφεδρείας, αφετέρου στην αξία του κε-
φαλαίου για την κάλυψη των αιχµών φορτίου, β) τη θέσπιση εµπορεύσιµων τίτλων σχετικών µε τη 
διαθεσιµότητα της ισχύος οι οποίοι αγοράζονται από προµηθευτές και καταναλωτές σε συνδυασµό 
µε τη θέσπιση υποχρέωσής τους να αποδεικνύουν τη διαθεσιµότητα της ισχύος και της εφεδρείας 
ανάλογα µε την κατανάλωσή τους. Σε χώρες που είτε βρίσκονται σε µεταβατική φάση ως προς την 
απελευθέρωση της αγοράς, είτε προβλέπουν έλλειψη µακροχρόνιας εφεδρείας ισχύος λόγω αύξησης 
της ζήτησης και ανεπάρκειας του υφιστάµενου δυναµικού, οι µηχανισµοί αµοιβής της διαθεσιµότη-
τας ισχύος υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί ώστε να πραγµατοποιηθούν νέες επενδύσεις. Και 
στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη και την ουσιαστική απαγόρευση των εµπόρων ηλεκτρισµού, και 
την ανάγκη νέου δυναµικού παραγωγής όχι µόνο για την ανάπτυξη ανταγωνισµού αλλά και για την 
επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος από το 2004-2005 η θέσπιση µηχανισµού αµοιβής της 
διαθεσιµότητας ισχύος θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετική. 

5. Μέτρα που είναι απορριπτέα 
Πρέπει να τονιστεί ότι τα άµεσα µέτρα που αναφέρθηκαν, τα οποία δεν επελέγησαν µέχρι τώρα στην 
Ελλάδα, και τα οποία θα µπορούσαν ιδίως αν υιοθετούνταν σωρευτικά να οδηγήσουν σε ανταγωνι-
σµό και νέες ιδιωτικές επενδύσεις είναι απόλυτα συµβατές µε τους κανόνες ανταγωνισµού και συνά-
δουν απόλυτα µε την ανάπτυξη της αγοράς. ∆εν αναφέρθηκαν γιατί απορρίπτονται µε βάση τους 
κανόνες ανταγωνισµού µέθοδοι οι οποίες θα µπορούσαν να διασφαλίσουν τις νέες επενδύσεις αλλά 
θα έβλαπταν την ανάπτυξη αγοράς. Τέτοια απορριπτέα µέτρα είναι οι συµφωνίες αγοραπωλησίας 
ενέργειας στις οποίες θα συµβαλλόταν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή το πρώην µονοπώλιο (PPA 
– power purchase agreements), κρατικές επιδοτήσεις των νέων επενδύσεων, έµµεσα ή άµεσα κρατι-
κές εγγυήσεις των εισπράξεων των νέων παραγωγών (όπως τα συµβόλαια διαφορών – contracts for 
differences – µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και άλλα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Τέ-
τοια µέτρα, εκτός του ότι παραβλάπτουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού στην αγορά, δεν είναι αποτε-
λεσµατικά γιατί οδηγούν σε µεγαλύτερο κόστος για τον καταναλωτή και δεν αποτελούν κίνητρο για 
τον νεοεισερχόµενο παραγωγό να είναι ανταγωνιστικός έναντι του πρώην µονοπωλίου. 

∆. Προοπτική για την Αγορά και τη ∆ΕΗ 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτε-
λεί µονόδροµο και µάλιστα πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία για οφέλη στη χώρα, τους καταναλωτές 
και τη ∆ΕΗ. 

Η ∆ΕΗ πρέπει να πρωτοστατεί η ίδια ώστε, όπως προβλέπει και το επιχειρησιακό της σχέδιο, να εξα-
σφαλισθεί ότι ένα εύλογο ποσοστό των καταναλωτών θα τροφοδοτηθεί από άλλους προµηθευτές.  

Το κριτήριο κατά πόσον αναπτύχθηκε κάποιος ανταγωνισµός σε µία χώρα δεν είναι τόσο ο τρόπος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά η κατανοµή των καταναλωτών στους προµηθευτές. Σύµφωνα 
και µε την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της απελευθέρωσης της α-
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η κύρια σύγκριση δεν γίνεται στο ποσοστό των θεωρητικά επιλεγόντων 
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πελατών αλλά στο ποσοστό των πελατών που πράγµατι άλλαξαν προµηθευτή. Σε όλες τις εκθέσεις 
αυτές και για αρκετά χρόνια ακόµα η Ελλάδα θα είναι τελευταία µε µηδενικό ποσοστό, πράγµα βέ-
βαια που δεν συµβαδίζει µε την πορεία της ενιαίας αγοράς αλλά θα αποτελεί και τεκµήριο για προώ-
θηση βίαιων προσαρµογών.  

Αυτό το άνοιγµα της αγοράς σε ουσιαστικό ανταγωνισµό θα αποτελέσει για τη ∆ΕΗ την έξωθεν κα-
λή µαρτυρία ώστε να µπορέσει να αναπτυχθεί ως ενιαία επιχείρηση και να επεκταθεί στην ευρύτερη 
περιοχή.  

Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και στον τοµέα της οργάνωσης της αγοράς 
ώστε να µειωθούν οι αβεβαιότητες και να αρθούν τα εµπόδια στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά. 
Οι διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να συντείνουν στη δηµιουργία ευέλικτων και πολλαπλών 
µηχανισµών οργανωµένης αγοράς ενέργειας, όπως η προθεσµιακή αγορά, η οργανωµένη αγορά προ-
σφοράς και ζήτησης, η δραστηριοποίηση χονδρεµπόρων ενέργειας κλπ., θα αποτελέσουν και για τη 
∆ΕΗ ευκαιρία για συµµετοχή αφενός στις µελλοντικές χονδρεµπορικές συναλλαγές, αφετέρου στην 
αγοραπωλησία µεριδίων νέας ισχύος κατασκευασµένης µάλιστα µε νέους επενδυτικούς πόρους ώστε 
η ∆ΕΗ να βελτιστοποιεί το κόστος της και να εξυγιαίνει το κεφαλαιουχικό χαρτοφυλάκιό της, δηλα-
δή θα µειώνει το χρέος της. 

Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η επέκταση των νέων αυτών µηχανισµών της αγοράς στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για να το πετύχει αυτό η χώρα πρέπει να είναι σε θέση να 
τους αναπτύξει έγκαιρα και στο εσωτερικό της ώστε να αποτελέσει το µητροπολιτικό κέντρο της νέας 
περιφερειακής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Μια τέτοια ενιαία αγορά είναι πριν από όλα χρηµατοοικο-
νοµική και εµπορική και αφορά λιγότερο σε φυσικές µετακινήσεις ενέργειας. Μπορεί εποµένως γρή-
γορα να αναπτυχθεί και στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής. Μια τέτοια ενιαία αγορά και στην αρχή 
οι νέοι µηχανισµοί όπως η προθεσµιακή αγορά ενέργειας, αποτελούν το εφαλτήριο για το νέο ρόλο 
της ∆ΕΗ στην ευρύτερη περιοχή.  

Όπως ακριβώς είναι και η στρατηγική πολλών χωρών στην Ευρώπη, η ∆ΕΗ διευκολύνοντας την 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της χώρας συγχρόνως αποκτά στέρεα βάση για την ανά-
πτυξή της και την ανταγωνιστικότητά της στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης πράγµα που θα 
διασφαλίσει τον ενιαίο της χαρακτήρα, την απασχόληση και το δυναµισµό της κεφαλαιουχικής της 
βάσης. 

Αυτή αποτελεί κοινή και όχι ανταγωνιστική στρατηγική για τη ∆ΕΗ, για τους νεοεισερχόµενους στην 
ελληνική αγορά ενέργειας, για τη ρυθµιστική πολιτική αλλά και για την ανάπτυξη και την απασχόλη-
ση στη χώρα. Η στάση της άρνησης του ανταγωνισµού, της αµυντικής τακτικής ή της διασφάλισης 
αποκλειστικότητας εντός της στενής ελληνικής αγοράς οδηγεί µε σιγουριά σε µεγάλα προβλήµατα 
στο µέλλον και σε κάθε περίπτωση αφαιρεί πριν από όλα από την ίδια τη ∆ΕΗ τα µελλοντικά οφέλη 
από την ανάπτυξη της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της χώρας. 

Ε. Πρόταση της ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Α-
γοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Η πρόταση της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία περιλαµ-
βανόταν και σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του Ν. 2773/1999, είχε ως στόχο τη διασφάλιση της 
εισόδου νέων παραγωγών και προµηθευτών στην ελληνική αγορά, την πραγµατοποίηση δηλαδή των 
επενδύσεων και τη λειτουργία της αγοράς κατά τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Η πρό-
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ταση αυτή τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 µε µεγάλη συµ-
µετοχή των ενδιαφερόµενων. Τον Ιούλιο 2002, η ΡΑΕ δηµοσιοποίησε τα αποτελέσµατα της διαβού-
λευσης και την 02.09.2002 υπέβαλε την τελική πρότασή της στον Υπουργό Ανάπτυξης. 

Μετά την πρωτοβουλία αυτή, τον ∆εκέµβριο 2002, ο Υπουργός Ανάπτυξης έθεσε νέο -σχέδιο νόµου 
σε δηµόσια διαβούλευση και κάλεσε τους αδειούχους παραγωγούς, τη ΡΑΕ και τον ∆ΕΣΜΗΕ να 
εκφέρουν τις απόψεις τους. Στο σχέδιο αυτό υιοθετήθηκαν ορισµένες από τις προτάσεις της ΡΑΕ, 
υπήρχαν όµως και ουσιώδεις διαφορές ιδίως σχετικά µε τις µεταβατικού περιεχοµένου ρυθµίσεις και 
τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ. Τελικά, το καλοκαίρι του έτους 2003, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπέβαλε 
τελικά στη Βουλή νέο σχέδιο για την τροποποίηση και τη συµπλήρωση του Ν. 2773/1999, το οποίο 
ψηφίστηκε την 23.07.2003 (Νόµος 3175/2003). 

1. Σκοπός  
Η πρόταση της ΡΑΕ αποβλέπει στη δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού και σταθερού επιχειρηµα-
τικού περιβάλλοντος για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί στην 
πράξη ανταγωνισµός τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργει-
ας, από τον οποίο αναµένονται σηµαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και συµβολή στην οικονοµι-
κή ανάπτυξη της χώρας. Συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη (α) το γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει µε ταχείς ρυθµούς και εποµένως είναι επιβεβληµένο να κατασκευα-
σθούν νέες µονάδες ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια ενεργειακού εφοδιασµού καλύπτοντας νέα 
ισχύ περίπου 6000 MW κατά τα επόµενα 10 έτη και (β) το γεγονός ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις 
της χώρας έχουν περιορισµένη ικανότητα µεταφοράς (600 MW από το βορρά και 500 MW από την 
Ιταλία), υφίστανται ελλείµµατα εγκατεστηµένης ισχύος στις γειτονικές χώρες αλλά και υψηλές τιµών 
εκ των οποίων µειώνεται το εµπορικό ενδιαφέρον, κρίνεται απολύτως αναγκαία η κατασκευή νέων 
µονάδων παραγωγής καθώς έτσι:  

• Αποκτάται τεχνογνωσία σχετικά µε τους µηχανισµούς και τις λειτουργίες της ηλεκτρι-
κής αγοράς και αναµένεται ουσιαστική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη περιφε-
ρειών της χώρας.  

• Το κόστος παραγωγής και διάθεσης εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς που θα ε-
πικρατούν στο εσωτερικό της χώρας, περιορίζοντας το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο 
των εισαγωγών και την εξάρτηση της αγοράς από εξωτερικούς παράγοντες.   

2. Γενικές Αρχές 
Οι γενικές αρχές που διέπουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλαισίου στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάπτυξη οργανωµένης, ανταγωνιστικής, και ευέλικτης Ηµερήσιας και Προθεσµιακής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργεί υπό ίσους όρους ανταγωνισµού για ό-
λους, χωρίς επιδοτήσεις ή άλλα µέτρα κρατικής στήριξης µε παράλληλη διατήρηση 
των στόχων Κοινής Ωφέλειας σε σχέση µε τις υπηρεσίες ηλεκτρισµού. 

• Επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού, µε στόχο τη µείωση του κόστους της ενέργειας για το 
σύνολο των χρηστών και καταναλωτών και παράλληλη εξασφάλιση επάρκειας ηλε-
κτρικής ενέργειας και διαθεσιµότητας ισχύος. 

• Προσδιορισµός των προβληµάτων και των παραγόντων που αυξάνουν τον επιχειρηµα-
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τικό κίνδυνο και αντιµετώπισή τους µε παροχή κινήτρων και εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνου στους συµµετέχοντες στην αγορά προκειµένου να περιοριστεί η έκθεσή τους 
σε διακυµάνσεις τιµών. Συλλογική διαχείριση και ορθολογικός επιµερισµός του επιχει-
ρηµατικού και χρηµατοοικονοµικού ρίσκου, επειδή οι αβεβαιότητες σε ατοµικό επίπε-
δο αναστέλλουν ή καθυστερούν την πορεία της απελευθέρωσης. 

• Παροχή επαρκούς, έγκυρης και χρονικά συνεπούς πληροφόρησης προς τους συµµετέ-
χοντες στην αγορά ενέργειας προκειµένου να δραστηριοποιηθούν στην προθεσµιακή 
αγορά για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του επενδυτικού τους ρίσκου. 

• ∆ηµιουργία ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου µε σαφείς και απλούς κανόνες που 
διευκολύνουν την διαφάνεια και συµβάλλουν στην προσέλκυση νέων επενδυτικών πό-
ρων στην αγορά ενέργειας. 

• Εξασφάλιση συµβατότητας των τιµών στην αγορά, των κινήτρων και των κανόνων µε 
τις πραγµατικές λειτουργικές ανάγκες του κλάδου. 

• Κατανόηση των ειδικών συνθηκών και αναγκών λόγω ύπαρξης µιας καθετοποιηµένης 
οργάνωσης της αγοράς. 

• ∆ικαίωµα επιλογής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές. 

3. Γενική περιγραφή της Αγοράς 
Σύµφωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ, οι βασικοί παράγοντες της αγοράς είναι η ΡΑΕ ο ∆ΕΣΜΗΕ, οι 
παραγωγοί, οι προµηθευτές και οι Επιλέγοντες πελάτες. Η ΡΑΕ προτείνει το νοµοθετικό πλαίσιο για 
την ανάπτυξη της αγοράς και ελέγχει τους κανόνες ανταγωνισµού. Οι παραγωγοί διαθέτουν το εγκα-
τεστηµένο δυναµικό ισχύος και έχουν το δικαίωµα να παράγουν και να πωλούν ενέργεια. Την ενέρ-
γεια αυτή αγοράζουν οι προµηθευτές µέσω της Ηµερήσιας Αγοράς Ενέργειας µε σκοπό, µε την σειρά 
τους, να την πουλήσουν στους  

Επιλέγοντες πελάτες τους, δηλαδή σε τελικούς καταναλωτές. Ως Επιλέγοντες πελάτες θεωρούνται οι 
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν ελευθέρα και µε τον πιο αποδοτικό τρόπο 
για την επιχείρησή τους τον προµηθευτή τους. Σήµερα οι Επιλέγοντες πελάτες αντιστοιχούν στο 34% 
της ετήσιας κατανάλωσης αλλά, σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης στην Βαρ-
κελώνη, µέχρι το 2005 θα πρέπει το σύνολο των βιοµηχανικών και εµπορικών καταναλωτών (περί-
που το 65%) να θεωρούνται Επιλέγοντες πελάτες  

Οι προµηθευτές εξασφαλίζουν την υποχρέωση και την δυνατότητα των παραγωγών να προσφέρουν 
ενέργεια στην αγορά µέσω των Πιστοποιητικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Π∆Ι), που εκδίδονται από 
τους παραγωγούς. Ο ∆ΕΣΜΗΕ εξασφαλίζει την µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων ενέργειας 
ώστε να καλυφθεί η ζήτηση, βάσει του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, και είναι υπεύθυνος για 
την αποδοτική χρήση και εκµετάλλευση του Συστήµατος.  

Στην παρούσα φάση ανάπτυξης της αγοράς, ο ∆ΕΣΜΗΕ προαγοράζει τα Π∆Ι, που εκδίδουν οι νεο-
εισερχόµενοι παραγωγοί, εξασφαλίζοντας για αυτούς την απορρόφηση της παραγωγής τους. Με αυ-
τόν τον τρόπο αναβαθµίζει της θέση του ως «τελευταίο καταφύγιο», όπου οι παραγωγοί µπορούν να 
πουλήσουν τα Π∆Ι, χωρίς την ανάγκη ανεύρεσης προµηθευτών, αλλά και όλοι οι Επιλέγοντες πελά-
τες γνωρίζουν ότι µπορούν να προµηθευτούν ενέργεια ακόµα και εάν δεν έχουν επιλέξει τον προµη-
θευτή τους. 
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ΣΤ. Ανάλυση επιµέρους στοιχείων της πρότασης ΡΑΕ 
Τα βασικά στοιχεία της πρότασης της ΡΑΕ είναι τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Π∆Ι) 
Προτείνεται η θέσπιση υποχρέωσης των παραγωγών να πιστοποιούν τη δυνατότητα διάθεσης της 
ενέργειας που παράγουν από την εγκατεστηµένη ισχύ τους εκδίδοντας Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότη-
τας Ισχύος (Π∆Ι), τα οποία στην συνέχεια αποκτούν οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότε-
ρα, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να κατέχουν επαρκή Π∆Ι για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πελατών τους, συνάπτοντας έτσι εκ των προτέρων συµβάσεις για την απαραίτητη ισχύ, ώστε να 
διασφαλίζεται κάλυψη της αναµενόµενης ζήτησης. Λαµβάνοντας υπόψη τα Π∆Ι που προσκοµίζουν 
οι προµηθευτές, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να προγραµµατίζει σε καθηµερινή βάση 
εγκαίρως την επάρκεια ισχύος, µε σκοπό την κάλυψη του φορτίου και των αναγκαίων ενεργειακών 
αποθεµάτων. Η υποχρέωση κατοχής Π∆Ι από όλους τους προµηθευτές συµβάλλει έτσι στην αποτε-
λεσµατική λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του Συστήµατος. Επίσης, ενισχύει τον αποδοτι-
κότερο σχεδιασµό του διασυνδεδεµένου Συστήµατος για τον ασφαλή, οικονοµικά αποδοτικό και 
αξιόπιστο εφοδιασµό της χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια. Μέσω των Π∆Ι τίθενται πραγµατικές βάσεις 
για την ανάπτυξη του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Η θέσπιση και η χρήση των Π∆Ι αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του νέου σχεδιασµού της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η υποχρέωση εξασφάλισης επαρκούς ισχύος παραγωγής υπήρχε και 
στην παλαιά οργάνωση της αγοράς, καθώς ο προµηθευτής υποχρεούνταν να καλύπτει φορτίο πελα-
τών όχι µεγαλύτερο από την παραγωγική ισχύ που είχε στην κυριότητά του. Αυτή η υποχρέωση όµως 
οδηγούσε σε ταύτιση προµηθευτής µε τον παραγωγό, αφαιρώντας την επιχειρηµατική κινητικότητα η 
οποία είναι αναγκαία για την προσέλκυση νέων επενδυτών στην αγορά. Αντίθετα, ο νέος σχεδιασµός 
που βασίζεται στα Π∆Ι είναι συµβατός µε τους µηχανισµούς της αγοράς και επιτρέπει την απαραίτη-
τη ευελιξία και επιχειρηµατική κινητικότητα, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι νέες επενδύσεις σε πα-
ραγωγικό δυναµικό οι οποίες απαιτούνται για τη διατήρηση αξιόπιστης τροφοδοσίας των καταναλω-
τών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

2. Προαγορά Π∆Ι.  
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θα συµβάλλει στη ρευστότητα της αγοράς Πιστοποιητικών ∆ιαθεσι-
µότητας Ισχύος αναλαµβάνοντας να προαγοράζει ένα ρυθµιζόµενο, µε βάση κυλιόµενο προγραµµα-
τισµό, ποσοστό Π∆Ι που αφορούν σε δυναµικό παραγωγής το οποίο προβλέπεται να κατασκευασθεί 
από νέους επενδυτές σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες παραγωγής. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θα 
διαθέτει τα πιστοποιητικά αυτά στους προµηθευτές, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να κατέχουν 
επαρκή Π∆Ι κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, την πώληση δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας 
σε πελάτες. Σκοπός της προαγοράς Π∆Ι είναι η διασφάλιση µακροχρόνιου περιθωρίου εφεδρείας 
ηλεκτρικής ισχύος, ώστε να καλυφθεί η προβλεπόµενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ανακτά το χρηµατοοικονοµικό κόστος που αντιστοιχεί στη διασφά-
λιση µακροχρονίου περιθωρίου εφεδρείας ηλεκτρικής ισχύος παραγωγής µόνο αν αυτό απαιτηθεί και 
µέσω της επιβολής ειδικού ανταποδοτικού τέλους σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που 
εκδίδεται µετά από πρόταση της ΡΑΕ. 
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Εναλλακτικά, αντί του ανταποδοτικού τέλους ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι σε θέση να εγγυηθεί προς τα τραπε-
ζικά ιδρύµατα το 70% του σταθερού µόνο κόστους κατά µέγιστο τριών νέων µονάδων φυσικού αερί-
ου τεχνολογίας συνδυασµένου κύκλου. Ως αντάλλαγµα της εγγύησης αυτής του ∆ΕΣΜΗΕ, τα ανα-
λογούντα Π∆Ι από τις νέες µονάδες, τα οποία συνοδεύονται από εγγυηµένες τιµές ενέργειας (οι ο-
ποίες αντιστοιχούν στο λειτουργικό κόστος των νέων µονάδων), τίθενται στη διάθεση του ∆ΕΣΜΗΕ 
για όλο το χρόνο της εγγύησης. Η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων από την πλευρά του ∆ΕΣΜΗΕ 
προέρχεται από τη µείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας του Συστήµατος. Ειδικότερα, όπως 
έχουν δείξει ειδικές µελέτες, η εισαγωγή τριών νέων µονάδων στο σύστηµα υπολογίζεται ότι θα επι-
φέρει ετήσια µείωση του κόστους της τάξεως των 23 Μ€ έως 70 Μ€ στο συνολικό σύστηµα (αναλό-
γως των σεναρίων πραγµατοποίησης εισαγωγών ενέργειας από τη βόρεια διεθνή διασύνδεση της 
χώρας και των ενδεχοµένων βλαβών του συστήµατος), ποσό ικανό για την παροχή εγγυήσεων για 
την ικανότητα αντιµετώπισης του χρηµατοοικονοµικού κόστους της εγκατάστασης των νέων µονά-
δων, από την πλευρά του ∆ΕΣΜΗΕ. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η λειτουργική και οικονοµική βελτί-
ωση που θα επιφέρει η εισαγωγή των νέων µονάδων στο Σύστηµα και η ελαχιστοποίηση του κόστους 
µη παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αυξηµένης αξιοπιστίας του συστήµατος, είναι ήδη 
αρκετή για τη χρηµατοδότηση αυτών των νέων µονάδων.  

Με την εισαγωγή των νέων µονάδων ωφελείται περαιτέρω και η ∆ΕΗ, η οποία προµηθεύεται φθηνό-
τερη ενέργεια από τις νέες αποδοτικότερες µονάδες, αυξάνει έτσι τα κέρδη της, δεδοµένης της κυρί-
αρχης θέσης της ως προµηθευτής, εξοικονοµεί κεφαλαιουχικούς πόρους γιατί οι επενδύσεις γίνονται 
µε νέους πόρους και τέλος, εισπράττοντας από τις µονοπωλιακές υπηρεσίες που παρέχει προς τρίτους 
χωρίς να χρειασθεί να επενδύσει παραπάνω, ανακτά µέρος του χρέους της.  

Οι καταναλωτές ωφελούνται λόγω της επάρκειας τροφοδοσίας που διασφαλίζεται και δεν επιβαρύ-
νονται µε καµία αύξηση τιµολογίων χάρις στην ορθολογικότερη χρήση των υφισταµένων µονάδων 
και τη µειωµένη χρήση των λιγότερο αποδοτικών από αυτές, ενώ το κεφαλαιουχικό κόστος από τις 
νέες µονάδες καλύπτεται από το εξοικονοµούµενο κόστος λειτουργίας του Συστήµατος.  

3. Αναβάθµιση ∆ΕΣΜΗΕ  
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λειτουργεί, εκµεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και µεριµνά 
για την ανάπτυξη του Συστήµατος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του µε άλλα 
δίκτυα. Λαµβάνει επίσης τα αναγκαία µέτρα εξασφάλισης ισχύος και ενέργειας ώστε να διασφαλίζε-
ται ο εφοδιασµός του διασυνδεδεµένου συστήµατος της χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια, µε τρόπο ε-
παρκή, ασφαλή, οικονοµικά αποδοτικό και αξιόπιστο.  

Με την πρόταση της ΡΑΕ, ο ρόλος του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ) αναβαθµίζεται, 
καθώς ο ∆ΕΣΜΗΕ αναλαµβάνει το ρόλο «τελευταίου καταφυγίου» για τους καταναλωτές, προαγο-
ράζει τα Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος από τους νεοεισερχόµενους παραγωγούς και εξα-
σφαλίζει την απορρόφηση της παραγωγής τους και ταυτοχρόνως την ασφαλή προµήθεια ενέργειας 
για το σύστηµα.  

4. Ηµερήσια Αγορά Ενέργειας.  
Οι προµηθευτές και οι Επιλέγοντες πελάτες θα µπορούν να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την 
οργανωµένη αγορά, η συµµετοχή στην οποία είναι υποχρεωτική για όλους όσους θέλουν να πουλή-
σουν ενέργεια την επόµενη ηµέρα.  

Σκοπός της Ηµερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η οργάνωση και υποστήριξη των συναλ-
λαγών µεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή των εχόντων δικαίωµα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας και των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των Επιλεγόντων πελατών. Αντικείµενο της Η-
µερήσιας Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η καθηµερινή διαµόρφωση προγράµµατος φόρτισης 
του διαθέσιµου δυναµικού παραγωγής περιλαµβανοµένης και της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ώστε να εξυπηρετείται κατά τον πλέον οικονοµικό τρόπο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή 
δηλώνεται από τους προµηθευτές ή τους Επιλέγοντες πελάτες. Το πρόγραµµα φόρτισης αναφέρεται 
σε κάθε χρονική περίοδο κατανοµής της επόµενης ηµέρας από την πραγµατοποίηση των συναλλα-
γών στην Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις οικο-
νοµικές προσφορές των παραγωγών και των εισαγωγέων και τις δηλώσεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των Επιλεγόντων πελατών.  

Οι συναλλαγές για κάθε χρονική περίοδο κατανοµής της επόµενης ηµέρας πραγµατοποιούνται σε µια 
ενιαία τιµή ανά µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, την Οριακή Τιµή της Ηµερήσιας Αγοράς η οποία 
προσδιορίζεται από την υψηλότερη οικονοµική προσφορά που έχει συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα 
φόρτισης.  

Λειτουργός της Ηµερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν 
την οργάνωση και λειτουργία της αγοράς και για την εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τις αποκλίσεις µεταξύ του προγράµµατος φόρτι-
σης που προκύπτει από την Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και της κατανοµής φορτίου σε 
πραγµατικό χρόνο, ελέγχει κατά την ηµέρα φυσικής παράδοσης το πρόγραµµα φόρτισης που προκύ-
πτει από την Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και µπορεί για το σκοπό αυτό να ζητά προσαρ-
µογές των προσφορών και δηλώσεων. 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, αναλαµβάνει την εποπτεία της Ηµερήσιας Αγοράς και 
τουλάχιστον ανά διετία υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του 
ανταγωνισµού στην Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και την αποτελεσµατικότητα της αγο-
ράς να εξυπηρετεί τις ανάγκες διµερών εµπορικών συναλλαγών µεταξύ προµηθευτών και παραγω-
γών ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Προθεσµιακή Αγορά Ενέργειας 
Λόγω της υψηλής διακύµανσης των τιµών ενέργειας και του υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου που 
απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ προτείνει την δηµιουργία 
Οργανωµένης Προθεσµιακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως επέκταση του Χρηµατιστηρίου Πα-
ραγώγων, µε σκοπό την αντιστάθµιση του κινδύνου για τους επενδυτές και την άντληση κεφαλαίων 
χρηµατοδότησης. Στην αγορά αυτή, οι παραγωγοί θα συνάπτουν συµβόλαια προθεσµιακού χαρακτή-
ρα µε τους προµηθευτές ή τους πελάτες, ώστε να διευθετούνται χρηµατοοικονοµικά οι ενδεχόµενες 
αποκλίσεις µεταξύ σταθερών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, που επιζητούν οι καταναλωτές και των 
κυµαινόµενων τιµών που διαµορφώνονται στην Ηµερήσια Αγορά. Τα συµβόλαια αυτά θα λάβουν τη 
µορφή χρηµατιστηριακών παραγώγων (δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρω-
σης, κλπ.) µε υποκείµενη αξία την Οριακή Τιµή της Ηµερήσιας Αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο θα γίνεται 
διαπραγµάτευση και των Πιστοποιητικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος. Προβλέπεται επίσης επέκταση της 
Προθεσµιακής Αγοράς Ενέργειας σε χρηµατιστηριακά προϊόντα που θα αφορούν στο φυσικό αέριο 
και συναλλαγές στα πλαίσια της αναπτυσσόµενης αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
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6. Κανόνες σχετικά µε τη διάθεση της συνολικής παραγωγής της 
∆.Ε.Η.  

Η ∆.Ε.Η. θα είναι υποχρεωµένη να διαθέτει σε προµηθευτές (περιλαµβανοµένης της ∆.Ε.Η. ως Προ-
µηθευτή) ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες της. Προ-
κειµένου να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ∆.Ε.Η. στην αγορά λόγω του 
προνοµίου αυτού, προβλέπονται οι εξής κανόνες: α) δεν θα επιτρέπεται η διακριτική µεταχείριση των 
πελατών (όχι σταυροειδείς επιδοτήσεις) από τη ∆.Ε.Η. σε ότι αφορά στο κόστος του µείγµατος ενέρ-
γειας που προσφέρει η ∆.Ε.Η. στους πελάτες, πράγµα που θα εξακριβώνεται µε λογιστικούς ελέγ-
χους, β) Η ∆.Ε.Η. υποχρεούται να διαθέσει µέσω διαγωνισµών σε τρίτους προµηθευτές, ή Επιλέγο-
ντες πελάτες για ίδια αποκλειστικά χρήση Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος που αντιπροσωπεύ-
ουν ποσοστό 10% του συνολικού δυναµικού παραγωγής των θερµικών και υδροηλεκτρικών µονά-
δων του διασυνδεδεµένου συστήµατος οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενιαία Άδεια Παραγωγής της 
∆.Ε.Η.. Σε κάθε τέτοιο διαγωνισµό η ∆.Ε.Η. οφείλει να διαθέσει Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ι-
σχύος από κάθε µονάδα παραγωγής κατ’ αριθµητική αναλογία της συµµετοχής της µονάδας αυτής 
στο συνολικό δυναµικό παραγωγής της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής. Οι κανόνες αυτοί, που θα ισχύ-
σουν κατά τη µεταβατική περίοδο συντελούν στην ανάπτυξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των κατα-
ναλωτών, το οποίο είναι και ο βασικός στόχος της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

7. Επιλέγοντες Πελάτες.  
Η Ελληνική περίπτωση έχει ιδιοµορφίες, αφενός λόγω της δοµής της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 
κλάδο (µικρό σχετικό µερίδιο της βαριάς βιοµηχανίας, µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων καταναλώσε-
ων και αδυναµία ουσιαστικής διάκρισης µεταξύ πολλών εµπορικών καταναλωτών από τους οικια-
κούς), αφετέρου λόγω της δοµής της παραγωγικής βάσης (λιγνιτικές µονάδες φορτίου βάσης και 
ανάπτυξη νέων µονάδων µόνο µε φυσικό αέριο). ∆εδοµένης και της ύπαρξης ενός µόνο παραγωγού 
και διανοµέα ηλεκτρικής ενέργειας (της ∆.Ε.Η.), δεν έχει νόηµα να εφαρµοσθεί κλαδικό ή ποσοτικό 
κριτήριο για τον καθορισµό του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε 
διαδικασία καθορισµού µε κριτήριο την τάση στην οποία συνδέεται ο καταναλωτής. Έτσι για την 
Ελλάδα εκ των πραγµάτων το επόµενο βήµα είναι η επέκταση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευ-
τού και στους καταναλωτές που συνδέονται στη χαµηλή τάση. 

∆εδοµένων των δυσκολιών προσέλκυσης επενδυτών και προµηθευτών στην ελληνική αγορά λόγω 
της δοµής της αλλά και του στόχου να υπάρξει κάποιος, έστω µικρός αλλά πραγµατικός, ανταγωνι-
σµός για τους καταναλωτές και µάλιστα µε ηλεκτρική ενέργεια που κυρίως θα προέρχεται από παρα-
γωγή στην Ελλάδα, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προσδιορισθεί πριν από την προσαρµογή προς 
τη νέα Οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ηµεροµηνία κατά την οποία το δικαίωµα επι-
λογής προµηθευτή θα επεκταθεί και στους καταναλωτές που συνδέονται στη χαµηλή τάση. Οι νέες 
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα µπουν στον ανταγωνισµό είναι υποχρεωτικά µονάδες φυσικού 
αερίου για περιβαλλοντικούς λόγους (Κιότο) και λόγους προώθησης και αξιοποίησης της υποδοµής 
φυσικού αερίου. Κρίσιµο µέρος της παραγωγής θα πρέπει να απευθύνεται σε εµπορικούς και µικρούς 
βιοµηχανικούς καταναλωτές, η ζήτηση των οποίων είναι συγκρίσιµη µε αυτήν της βαριάς βιοµηχανί-
ας. Η οικονοµική τους βιωσιµότητα και εποµένως η δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικών κεφα-
λαίων, εξαρτάται από τις προσδοκίες σχετικά µε τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανού πελατολογίου, το 
οποίο δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί αν δεν περιλαµβάνει καταναλωτές από όλο το φάσµα κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή σήµερα διαµορφώνονται από τους ενδιαφερόµενους τα σχε-
τικά επιχειρηµατικά σχέδια είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί έγκαιρα η ηµεροµηνία επέκτασης του 
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δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή και στους καταναλωτές που συνδέονται µε τη χαµηλή τάση. Είναι 
σκόπιµο η ηµεροµηνία αυτή να συγχρονισθεί µε την ηµεροµηνία κατά την οποία αναµένεται να λει-
τουργήσουν οι νέες µονάδες φυσικού αερίου που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και µε την εισαγωγή ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού αερίου.  

8. Επιβολή Χρεώσεων.  
Βασική προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία και σταθερότητα της αγοράς ενέργειας είναι η 
επιβολή χρεώσεων στους παραγωγούς ή στους έχοντες δικαίωµα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
περίπτωση µη τεχνικής διαθεσιµότητας, και στους προµηθευτές, σε περιπτώσεις απόκλισης των δη-
λώσεων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτό που είχε υποβληθεί στην Ηµερήσια Αγορά, και σε 
περιπτώσεις µη επάρκειας των Π∆Ι. Η ΡΑΕ πιστεύει ότι η επιβολή χρεώσεων είναι αναγκαία τόσο 
για την σωστή λειτουργία της αγοράς αποκλίσεων όσο και για την µείωση του προβλήµατος χειρα-
γώγησης της αγοράς µέσω της υποχρέωσης δήλωσης του συνόλου του φορτίου των πελατών από 
τους προµηθευτές. 

9. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
Σύµφωνα µε το σχέδιο τροποποίησης του νόµου 2773/1999, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θα πρέ-
πει να έχει στη διάθεσή του Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος που αφορούν σε δυναµικό παρα-
γωγής 1600 MW. Αυτά τα Π∆Ι εκδίδονται εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης 
του νόµου αυτού. Η έναρξη ισχύος των πιστοποιητικών αυτών µπορεί να είναι το έτος 2004, 2005 ή 
2006 και θα καλύπτουν χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών για κάθε µονάδα παραγωγής στην οποία θα 
αντιστοιχούν. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να έχει στη διάθεσή του Πιστοποιητικά ∆ια-
θεσιµότητας Ισχύος που αφορούν σε επιπλέον δυναµικό παραγωγής µέχρι 1200 MW. Η έναρξη ι-
σχύος των πιστοποιητικών αυτών µπορεί να είναι το έτος 2006, 2007 ή 2008 και πρέπει να καλύ-
πτουν χρονικό διάστηµα τριών ετών για κάθε µονάδα παραγωγής στην οποία αντιστοιχούν τα πιστο-
ποιητικά αυτά. Για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει διαγωνισµούς για την 
αγορά των αντίστοιχων Πιστοποιητικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος οι οποίοι προκηρύσσονται για τα 
πρώτα 1600 MW εντός εννέα µηνών και για τα υπόλοιπα εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του νέου νόµου. 

Η λειτουργία της Ηµερήσιας Αγοράς αρχίζει εντός έτους από την ψήφιση του της τροποποίησης του 
νόµου 2773/99. Η λειτουργία της Προθεσµιακής Αγοράς Ενέργειας αρχίζει µετά από την έναρξη 
λειτουργίας της Ηµερήσιας Αγοράς. Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να τροφοδοτεί 
µε ηλεκτρική ενέργεια Επιλέγοντα πελάτη ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των Πιστοποι-
ητικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος που διαθέτει µετά την ολοκλήρωση του πρώτου διαγωνισµού. 

Ε. Σύνοψη  
Η ΡΑΕ πρότεινε τον σχεδιασµό της αγοράς, όπως αναφέρεται παραπάνω, ώστε να διευκολυνθεί η 
είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, να µπορέσει η ∆.Ε.Η. να βελτιώσει την αποδοτικότητα της 
και έτσι να παραµείνει ανταγωνιστική και στο νέο περιβάλλον, και να επωφεληθεί ο καταναλωτής 
από την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού. 

Κατά τα δύο πρώτα έτη της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σωρεύτη-
καν σηµαντικά προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προβλή-
µατα αυτά είναι εξόχως πολιτικά και δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν µόνο από τον ρυθµιστή 
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της αγοράς, δεδοµένου ιδίως των περιορισµένων αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από την ελ-
ληνική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε αυτήν, η Κυβέρνηση όχι µόνο ρυθµίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αλλά και είναι συγχρόνως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των µετοχών των τριών κυρίαρχων 
εταιρειών του τοµέα της ενέργειας. Η ύπαρξη της ΡΑΕ δίδει την εντύπωση προς τρίτους ότι η πορεία 
προς την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας συντελείται µε την εποπτεία και ευθύνη Αρχής ανε-
ξάρτητης από τις εταιρείες αυτές και τον ιδιοκτήτη τους (ελληνικό δηµόσιο), αλλά οι εκ των πραγµά-
των περιορισµένες δυνατότητές της, λόγω της νοµοθεσίας και του ισχυρά µονοπωλιακού καθεστώ-
τος, καθιστούν αδύνατη την παροχή εγγύησης για ισότιµους όρους ανταγωνισµού και ασφαλή πορεία 
προς την απελευθέρωση της αγοράς. 

Η ΡΑΕ πιστεύει ότι τα προβλήµατα που επιγραµµατικά αναφέρονται προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
πολιτικής της ∆ΕΗ η οποία πλέον αντιµετωπίζει επιθετικά κάθε σχεδόν ζήτηµα που ανακύπτει στο 
πλαίσιο της πορείας προς την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ∆ΕΗ ως επιχείρη-
ση µε απόλυτα δεσπόζουσα θέση στην αγορά, και µάλιστα δηµόσια επιχείρηση µε πρώην θεσµικά 
µονοπωλιακή θέση, έχει ειδική ευθύνη, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, να 
µην καταχράται της δεσπόζουσας θέσης της και να συµβάλλει µε την πρακτική της στην εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και την εµπέδωση των νέων θεσµών, όπως η ΡΑΕ και η ∆ΕΣΜΗΕ. Αντί-
θετα, είναι µακρύς ο κατάλογος θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας στα οποία αρνείται να συµµορ-
φωθεί και θεµάτων στα οποία η ∆ΕΗ ενεργεί αποτρεπτικά προς κάθε δυνητικό ανταγωνισµό, συχνά 
δε µάλιστα ακόµη και απαξιωτικά προς τους νέους θεσµούς. Στην ουσία συνεχίζει να δρα υπό την 
προστασία του δηµοσίου ή να ζητά την προστασία αυτή παρακάµπτοντας του θεσµούς. Παρά τις 
δηµόσιες δηλώσεις, στο πλαίσιο της µετοχοποίησης, περί επιθυµίας της ∆ΕΗ να αναπτυχθεί ανταγω-
νισµός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όλες οι ενέργειές της συντείνουν προς την κατεύθυνση να 
µην υπάρξει ούτε µία kWh στην Ελλάδα που να πουληθεί ή να παραχθεί εκτός ∆ΕΗ. Το ελληνικό 
δηµόσιο δεν αποθάρρυνε την πολιτική αυτή της ∆ΕΗ και συγχρόνως προέβη σε δηµόσια υπόδειξη, 
προς τη ∆.Ε.Η. και άλλες κυρίαρχες ενεργειακές επιχειρήσεις του δηµοσίου, συγκεκριµένων κατευ-
θύνσεων και επιλογών που ανήκουν στη σφαίρα της επιχειρηµατικής στρατηγικής. 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω προκύπτει ως κοινή πεποίθηση κάθε ενδιαφεροµένου να εισέλθει ως 
ανταγωνιστής και επενδυτής στην αγορά ενέργειας ότι η αγορά κυριαρχείται από τον δηµόσιο τοµέα 
και ελέγχεται από την κυβέρνηση χωρίς την παροχή καµιάς εγγύησης περί υγιούς ανταγωνισµού, 
ισότιµων όρων και µη διακρίσεων. Παρά τις προσπάθειές της η ΡΑΕ δεν είναι δυνατόν να παράσχει 
τέτοια εγγύηση και µάλιστα η τυχόν ανεκτική στάση της σε αυτήν την κατάσταση την απαξιώνει 
ακόµα περισσότερο. 

Τα προβλήµατα που έχουν σωρευτεί έχουν πια φθάσει σε σηµείο να είναι σε κίνδυνο βασικές επιλο-
γές της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, γιατί στην ουσία τίθεται θέµα µη εφαρµογής της κοινοτικής 
νοµοθεσίας για την αγορά ενέργειας, θέµα µελλοντικής αξιοπιστίας της ενεργειακής τροφοδοσίας, 
αναστολή της οµαλής πορείας της ∆ΕΗ προς εξυγίανση (µείωση του χρέους και εξυγίανση δαπα-
νών), αναστολή των φιλόδοξων σχεδίων για το φυσικό αέριο κλπ., µε κοινό παρανοµαστή την αδυ-
ναµία της χώρας µας να προσελκύσει νέους επενδυτικούς πόρους, ιδίως ξένους, να αναδείξει την 
επιχειρηµατικότητα και γενικότερα να προβάλλει ένα προφίλ σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονοµίας 
της ζώνης του Ευρώ. 

Οι επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή παρά το ότι έχουν λάβει όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και 
είναι απολύτως ώριµες να αρχίσουν εργασίες εργοταξίου, δεν έχουν επιχειρηµατική επιβεβαίωση και 
τραπεζική χρηµατοδότηση λόγω του θεσµικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ύο χρό-
νια µετά την έναρξη της απελευθέρωσης δεν υπάρχει απολύτως κανένας ανταγωνισµός στην αγορά 
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ούτε διαφαίνεται πιθανότητα εισόδου νέου ανταγωνιστή, Το πρόβληµα αυτό επιπλέον θα έχει σηµα-
ντικότατες αρνητικές συνέπειες για την επάρκεια ηλεκτρικής τροφοδοσίας της χώρας στο άµεσο µέλ-
λον. Ο διάλογος που έγινε κατά το 2002, οι επισηµάνσεις διεθνών οργανισµών αλλά και της Τράπε-
ζας της Ελλάδας, οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου (π.χ. Μάιος 2002) αλλά και το 
γεγονός ότι το ΥΠΑΝ (και όχι µόνο η ΡΑΕ) έδωσε επίσηµα σε διάλογο σχέδιο ευρείας τροποποίησης 
του Νόµου 2773/1999 επιβεβαιώνουν ότι πλέον είναι αναντίρρητη ανάγκη να προχωρήσει η χώρα σε 
θεσµική αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της νέας θεσµικής οργάνωσης 
παραµένει η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να αρχίσει ανταγωνισµός στην αγορά, αφενός 
στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου στον τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας σε πελάτες. Στόχος επίσης είναι αυτές οι προϋποθέσεις για τον ανταγωνισµό να επιτρέπουν 
συγχρόνως την είσοδο νέων επενδυτών στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής ώστε να επιτευχθεί επάρ-
κεια τροφοδοσίας και συγχρόνως ανταγωνισµός στην αγορά.  

Οι ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα από την αναβολή ή τη µη υιοθέτηση επαρκούς θεσµι-
κού πλαισίου για την αγορά ενέργειας είναι συνοπτικά οι εξής: 

• ∆ηµιουργείται οξύ πρόβληµα επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2005 και µετά, 
ακόµα και αν εξαντληθούν οι δυνατότητες εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, µε ανυ-
πολόγιστες συνέπειες για τις τιµές, τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές. 

• Ανατρέπεται η πολιτική αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, 
πράγµα απαραίτητο για την αξιοποίηση της υποδοµής της .∆ΕΠΑ, η οποία απαξιώνε-
ται, τη στιγµή µάλιστα που επιδιώκεται η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. 

• Αναστέλλονται άµεσες και ώριµες ιδιωτικές επενδύσεις σηµαντικού ύψους (άνω του 
µισού τρισεκατοµµυρίου δρχ. χωρίς καµιά επιδότηση) οι οποίες θα είχαν ευεργετικές 
συνέπειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση, τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό 
επίπεδο. 

• ∆ηµιουργείται κίνδυνος παρέµβασης των Κοινοτικών οργάνων λόγω της παρατεταµέ-
νης στην ουσία παραβίασης της κοινοτικής νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά και 
τον ανταγωνισµό. Η παρέµβαση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε βεβιασµένη προσαρµογή 
της ∆ΕΗ µε αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επιχείρησης και τη µετοχή της. 

• Γενικότερα δίδεται στις διεθνείς αγορές και διεθνείς οργανισµούς ένα ιδιαίτερα αρνητι-
κό σήµα για τις διαρθρωτικές µεταβολές και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλά-
δα. 

Η αναµόρφωση του πλαισίου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κοµβικό 
σηµείο. Εάν τελικά µαταιωθεί η νοµοθετική πρωτοβουλία και καθυστερήσει η απελευθέρωση της 
αγοράς, όχι µόνο ανατρέπεται η ουσία της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθείται από το 1995 µέ-
χρι σήµερα, αλλά πλήττεται άµεσα και η διεθνής οικονοµική αξιοπιστία της χώρας. 
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Ηλεκτρική Τροφοδοσία 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νη-
σιών 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση της δραστηριότητας της 
ΡΑΕ σχετικά µε θέµατα  προγραµµατισµού του εφοδιασµού των 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε ηλεκτρική ενέργεια. 

όγω της γεωγραφικής ιδιοµορφίας της Ελλάδας, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα παρου-
σιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς υφίστανται πολλά νησιά που δεν συνδέονται µε το διασυνδε-
δεµένο ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, αλλά διαθέτουν είτε κατά νησί είτε κατά 
οµάδα δύο έως πέντε νησιών, µικρά, αυτόνοµα δίκτυα, το σύνολο των οποίων λογίζεται ως 
τµήµα του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον σχετικό ορισµό που παρέχε-

ται µε το άρθρο 2 Ν. 2773/1999. Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή, η οργάνωση του το-
µέα της ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά διέπεται από ειδικές διατάξεις σχετικά 
µε την παραγωγή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, και την διαχείριση του ∆ικτύου. Με τις 
διατάξεις αυτές επιδιώκεται από τη µία πλευρά µικρό άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό όπου 
αυτό είναι εφικτό και από την άλλη πλευρά η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση της απρόσκοπτης ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας των µη διασυνδεδεµένων νήσων.  

Α. Νοµικό  πλαίσιο  για την άσκηση δραστηριοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νη-
σιά 

Πέρα από την περίπτωση των µονάδων της ∆ΕΗ που καλύπτονται από την ενιαία άδεια παραγωγής, 
σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 2773/1999, προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου για µονάδες και ιδίως για θερµοηλεκτρικές µονάδες που 
εγκαθίστανται στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα νησιά, αποτελεί η προηγούµενη επιτυχία σε σχετικό διαγω-
νισµό, ο οποίος προκηρύσσεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από εισήγηση της ΡΑΕ.  

Κεφάλαιο 

10 

Λ 
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Η εισήγηση της ΡΑΕ βασίζεται σε κατάλογο που καταρτίζει η ΡΑΕ κάθε δύο έτη, στον οποίο κατα-
γράφονται οι ανάγκες για νέο δυναµικό παραγωγής σε κάθε αυτόνοµο σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες διασύνδεσης των νησιών µεταξύ τους, αλλά και µε το σύστηµα της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας. Στο πλαίσιο του διαγωνισµού προβλέπεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ να αξιολογεί τις προτάσεις 
που υποβάλλονται από ανεξάρτητους παραγωγούς και από τη ∆ΕΗ, και να γνωµοδοτεί στον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας 
παραγωγής.  

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής στην περίπτωση αυτή, συνάπτουν µε τη ∆ΕΗ, ως ∆ιαχειριστή του ∆ι-
κτύου του νησιού και αποκλειστικό προµηθευτή των τοπικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύµβαση αγοραπωλησίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement-PPA), 
σύµφωνα µε σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνι-
σµού.  

Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων, στην περίπτωση των µη διασυνδεδεµένων νήσων, ο διαγωνισµός 
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί το µόνο στάδιο κατά το οποίο 
εκδηλώνεται ανταγωνισµός.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διαγωνισµός αποβαίνει άγονος, προβλέπεται εκ του νόµου διακρι-
τική ευχέρεια για τη χορήγηση άδειας παραγωγής στη ∆ΕΗ, εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτη-
το ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασµός των νήσων.  

Περαιτέρω, εξαίρεση από τη διαδικασία του προηγούµενου διαγωνισµού προβλέπεται στις περιπτώ-
σεις των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
και αυτοπαραγωγής, που χορηγούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Κανονισµού Αδειών Παραγω-
γής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, καθώς και στην 
περίπτωση κατά την οποία ανακύπτουν έκτακτες ανάγκες οπότε χορηγείται απευθείας άδεια στη 
∆ΕΗ.  

Όλοι οι καταναλωτές που είναι εγκατεστηµένοι στα µη διασυνδεδεµένα νησιά ορίζεται εκ του νόµου 
ότι αποτελούν Μη Επιλέγοντες Πελάτες, αποκλειστικός προµηθευτής των οποίων ορίζεται η ∆ΕΗ. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν προβλέπεται απελευθέρωση της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε µη δια-
συνδεδεµένα νησιά. Περαιτέρω, η ∆ΕΗ στην οποία χορηγείται άδεια αποκλειστικής κυριότητας και 
διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, είναι κυρία και διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα και τα αυτό-
νοµα δίκτυα των µη διασυνδεδεµένος νησιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η καθηµερινή λειτουργία των αυτόνοµων συστηµάτων των νησιών και η απρό-
σκοπτη τροφοδότηση των καταναλωτών τους µε ηλεκτρική ενέργεια, εναπόκειται αποκλειστικά στην 
φροντίδα και την ευθύνη της ∆ΕΗ.  

Β. Παραγωγικό δυναµικό ∆ΕΗ στα µη διασυνδεδεµέ-
να νησιά  

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 2773/1999, προβλέπεται ότι η ∆ΕΗ εξακολουθεί να 
λειτουργεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατά τη θέση σε ισχύ του 
νόµου αυτού βρίσκονταν σε λειτουργία τόσο στο διασυνδεδεµένο Σύστηµα όσο και στα νησιά και να 
κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής που κατά τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού περιλαµβά-
νονται στα εγκεκριµένα 5ετή ή 10ετή προγράµµατά της. Επιπλέον προβλέπεται ότι µέχρι τη λειτουρ-
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γία της ΡΑΕ, δηλαδή την 1.7.2000, η ∆ΕΗ δικαιούται να κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις που είναι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού στα µη διασυνδεδεµένα νησιά χωρίς τη 
διαδικασία του διαγωνισµού.  

Όλες οι ανωτέρω µονάδες καλύπτονται από την ενιαία άδεια παραγωγής, η οποία χορηγείται στη 
∆ΕΗ απευθείας εκ του Ν. 2773/99. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε µετά 
από γνώµη της ΡΑΕ, καθορίστηκαν οι όροι και περιορισµοί της άδειας αυτής. Για κάθε άλλη µονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ∆ΕΗ οφείλει να λάβει προηγούµενη άδεια παραγωγής, σύµφωνα 
µε την προβλεπόµενη για όλους διαδικασία, δηλαδή κατόπιν διαγωνισµού.  

Στο πλαίσιο της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία καθορίζονται οι όροι 
και περιορισµοί της ενιαίας άδειας παραγωγής, η ∆ΕΗ υπέβαλε στη ΡΑΕ τον Μάρτιο του έτους 2001 
(∆ΕΗ/Γ∆ΝΣ/1010/16.3.01), κατάλογο των µονάδων, οι οποίες κατά την κρίση της εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των ως άνω µεταβατικών ρυθµίσεων. Αµέσως µετά, υπέβαλε νεότερα στοιχεία 
(∆ΕΗ/Γ∆ΝΣ/1154/27.3.01), σχετικά µε τον προγραµµατισµό της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικές 
µονάδες στα νησιά. Μεταξύ των δύο εγγράφων παρατηρήθηκαν ουσιώδεις διαφορές σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό που αφορά στο παραγωγικό δυναµικό των νησιών Λέσβος, Κάλυµνος και Χίος. 
Κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕ, η ∆ΕΗ, µε νεότερο έγγραφό της 
(ΡΑΕ/Ι-2867/16.11.2001), προσδιόρισε τα κατά την κρίση της τελικά στοιχεία του δυναµικού παρα-
γωγής των µονάδων που εµπίπτουν στις µεταβατικές ρυθµίσεις. Η ΡΑΕ αποδέχτηκε τα στοιχεία που 
υπέβαλε η ∆ΕΗ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διευκρινίσεις όπου υπήρχαν αντιφάσεις, χωρίς να 
προέβη σε ενέργειες ελέγχου (αυτοψίες κλπ.) για να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. 

Ωστόσο, πολλές από τις µονάδες που εµπίπτουν στον προγραµµατισµό της ∆ΕΗ από το έτος 2004 
και εφεξής κρίθηκε ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
2773/1999 και συνεπώς δεν µπορούσαν να συµπεριληφθούν στην ενιαία άδεια παραγωγής. Για πα-
ράδειγµα αναφέρεται ο προγραµµατισµός για την κατασκευή νέου σταθµού στη Λέσβο, συνολικής 
ισχύος 105 MW, µε σταδιακή ένταξη του νέου δυναµικού την περίοδο 2005-2008. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθµ. Ο-647/19.11.2002 γνωµοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχε-
τικά µε τους όρους και περιορισµούς της ενιαίας άδειας παραγωγής, περιγράφοντας ακριβώς κάθε 
σταθµό της ∆ΕΗ, µε αναγραφή του τύπου κάθε µονάδας που αυτός περιλάµβανε ως λειτουργούσα ή 
υπό κατασκευή, την ισχύ της, το καύσιµο, το έτος ένταξής της, καθώς επίσης και τη διάρκεια της 
ισχύος της άδειας για κάθε τύπο µονάδας. Επισηµαίνεται ότι η ΡΑΕ περιέλαβε στη γνωµοδότησή της 
ορισµένες από τις υπό κατασκευή µονάδες στα νησιά Αγαθονήσι, Αγ. Ευστράτιος, Ανάφη, Αντικύ-
θηρα, Μεγίστη, Οθωνοί, Αµοργό, Αστυπάλαια και Σύµη, για τις οποίες προβλεπότανε χρόνος έντα-
ξης έως και το 2004, παρότι οι διαγωνισµοί για την προµήθεια των µονάδων δεν ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς λόγω ακυρώσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από το ∆.Σ. της ∆ΕΗ, καθώς υπήρχε η 
βούληση και η δυνατότητα πραγµατοποίησης των εν λόγω µονάδων. 

Με βάση τη γνωµοδότηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε τη µε αρ. πρωτ. 
∆5/Β/Φ1/οικ.1085/24.1.2002 (ΦΕΚ Β’ 92/2002) απόφαση, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά και 
ανά νησί οι µονάδες της ∆ΕΗ που βρίσκονται σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, και καθορίζονται οι 
όροι και οι περιορισµοί που διέπουν την λειτουργία των µονάδων αυτών. Κατά της απόφασης αυτής 
ουδέποτε ασκήθηκε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική προσφυγή εκ µέρους της ∆ΕΗ. 

Σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της ενιαίας άδειας παραγωγής, η ∆ΕΗ οφείλει να ενηµε-
ρώνει επαρκώς τη ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ σχετικά µε τα λειτουργικά στοιχεία του δυναµικού (διαθεσιµό-
τητα, παραγόµενη ενέργεια, κατανάλωση καυσίµου κλπ) και την πορεία κατασκευής των υπό ένταξη 
µονάδων. Επίσης, οφείλει να λαµβάνει τις αναγκαίες εγκρίσεις για οποιαδήποτε σκοπούµενη µεταβο-
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λή των στοιχείων των µονάδων της ενιαίας άδειας παραγωγής.  

Τονίζεται ότι η ακρίβεια των στοιχείων των όρων και περιορισµών της ενιαίας άδειας παραγωγής έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, καθώς αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση των µελετών σχετικά µε την επάρ-
κεια τροφοδοσίας των νησιών και τις ανάγκες σε νέο δυναµικό παραγωγής. 

Γ. Προβλήµατα εφαρµογής κανονιστικού πλαισίου για 
τα µη διασυνδεδεµένα νησιά  

Κατά τη διετία 2001-2002 παρατηρήθηκαν προβλήµατα σε σχέση µε τον σεβασµό των κανόνων που 
διέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά.  

Συγκεκριµένα, τον Μάιο του έτους 2002, η ΡΑΕ, µην έχοντας λάβει ενηµέρωση από τη ∆ΕΗ σχετικά 
µε την πορεία υλοποίησης των υπό κατασκευή µονάδων που περιλαµβάνονται στην ενιαία άδεια 
παραγωγής, ζήτησε την υποβολή αναλυτικής έκθεσης. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ∆/∆/2678/29.5.2002 
έγγραφο, η ∆ΕΗ ενηµέρωσε τη ΡΑΕ σχετικά µε την κατασκευή των µονάδων αυτών, περιγράφοντας 
περαιτέρω και ενέργειες  στις οποίες είχε προβεί, χωρίς να έχει λάβει αντίστοιχη έγκριση, όπως προ-
βλέπεται από το νόµο. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν εγκαταστάσεις µονάδων χωρίς άδεια παραγω-
γής (µονάδες που δεν καλύπτονταν από την ενιαία άδεια ούτε είχε χορηγηθεί άλλη άδεια) και αποτε-
λούν παράβαση του άρθρου 9 του νόµου 2773/99, και µεταβολές των στοιχείων των µονάδων της 
ενιαίας άδειας (αποξηλώσεις, επεκτάσεις ισχύος, µετεγκαταστάσεις), χωρίς έγκριση, κατά παράβαση 
των όρων της άδειας αυτής. Επίσης, παρατηρήθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ως προς την 
ένταξη ορισµένων υπό κατασκευή µονάδων. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώθηκε και µε έγγραφες και 
προφορικές καταγγελίες ιδιωτών που απευθύνθηκαν στη ΡΑΕ, µε τις οποίες απαιτήθηκε η άµεση 
επέµβαση των αρµοδίων υπηρεσιών ώστε να µη διακινδυνεύεται η αξιοπιστία του νέου θεσµικού 
πλαισίου. Ενόψει τούτων, η ΡΑΕ αποφάσισε κατά την από 4.10.2002 συνεδρίασή της να καλέσει τη 
∆ΕΗ σε ακρόαση προκειµένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχει παράβαση του κανονιστικού πλαισίου. 
Η ακρόαση αυτή διεξήχθη την 25η Νοεµβρίου 2002. 

Κατά τη διεξαγωγή της ακρόασης και σύµφωνα και µε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη ∆ΕΗ 
εγγράφως συλλέχθηκαν πλήρη στοιχεία του υφιστάµενου δυναµικού και διαπιστώθηκε ότι στην υ-
πουργική απόφαση µε την οποία ρυθµίζονται οι όροι και οι περιορισµοί της ενιαίας άδειας παραγω-
γής δεν περιλαµβάνεται το πραγµατικό δυναµικό παραγωγής που είναι εγκατεστηµένο στα νησιά, 
καθώς η ∆ΕΗ αφενός κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων δεν παρείχε ακριβή στοιχεία σχετι-
κά µε το υφιστάµενο δυναµικό παραγωγής και αφετέρου προέβη σε αλλαγές του δυναµικού αυτού 
χωρίς να έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις. Η διαδικασία της ακρόασης δεν ολοκληρώθηκε εντός του 
έτους 2002 και συνεχίστηκε κατά το έτος 2003 και κατέληξε σε επιβολή προστίµου στη ∆ΕΗ.  

∆. Κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια Μη ∆ια-
συνδεδεµένων Νησιών  

Η τροφοδότηση νησιωτικών περιοχών µε ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότη-
τες, σε σύγκριση µε την ηλεκτροδότηση περιοχών του διασυνδεδεµένου Συστήµατος. Οι κυριότερες 
από αυτές είναι η έντονη εποχιακή διακύµανση του φορτίου, λόγω µεγάλης τουριστικής κίνησης, η 
ανάγκη διατήρησης σε κάθε σταθµό εφεδρείας δυναµικού ικανής να αντιµετωπίσει ενδεχόµενη βλά-
βη λειτουργουσών µονάδων του σταθµού, ιδίως τη θερινή περίοδο, τα προβλήµατα διακοπής της 
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τροφοδότησης λόγω πιθανότητας βλάβης υποβρυχίων καλωδίων, τα προβλήµατα αστάθειας που 
παρουσιάζουν τα µικρά συστήµατα (λόγω κλίµακας) σε έντονες µεταβολές της ζήτησης ή της παρα-
γωγής (π.χ. από ανεµογεννήτριες) ή από ενδεχόµενα σφάλµατα στο σταθµό ή στο δίκτυο κλπ.  

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών, ο σωστός προγραµµατισµός και η έγκαιρη εγκατάσταση του απα-
ραίτητου δυναµικού, η αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των σταθµών και του ∆ικτύου, καθώς και 
η λήψη των αναγκαίων µέτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές 
των νησιών.  

Οι µεταβατικές διατάξεις του Ν. 2773/1999 αποσκοπούν ακριβώς να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος 
εφοδιασµός των νησιών τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου εφαρµογής του 
νέου κανονιστικού πλαισίου (2000-2004), καθώς η εγκατάσταση νέου δυναµικού κατόπιν διαγωνι-
σµών δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από τα έτη 2005-2006. Αυτό οφείλεται αφενός στο γε-
γονός ότι απαιτείται χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 1 έως 2 ετών για την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας του διαγωνισµού που για πρώτη φορά ακολουθείται στην Ελλάδα και αφετέρου στο γεγονός ότι 
η κατασκευή και εγκατάσταση του νέου δυναµικού ολοκληρώνεται επίσης σε χρονικό διάστηµα πε-
ρίπου δύο ετών.  

1. Ανάγκες κατά τα έτη 2000-2002 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι δεν είχε εκδοθεί ακόµη η απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης για την ενιαία άδεια παραγωγής της ∆ΕΗ, η οποία θα καθόριζε µεταξύ άλλων και 
θέµατα σχετικά µε τις υπό κατασκευή µονάδες, η ΡΑΕ συναίνεσε στην εγκατάσταση του προγραµ-
µατισµένου δυναµικού παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών του θέρους του 2001 σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο Πίνακας 25. 

Πίνακας 25: Πρόσθετο παραγωγικό δυναµικό στα νησιά για το θέρος του 2001 

 

 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ συµφώνησε µε την συνέχιση του προγράµµατος της ∆ΕΗ για την ενίσχυση των 

Νησί Ισχύς (kW) 
Αντικύθηρα 3 x 112 
Αστυπάλαια 3 x 1200 
∆ονούσα 242 
Ερεικούσα 90 
Κάρπαθος 5000 
Κύθνος 450 
Κως-Κάλυµνος 15000 
Μεγίστη 2 x 242 
Μύκονος 5000 
Οθωνοί 2 x 242 
Πάρος-Ίος 10000 
Σέριφος 2 x 800 
Σίφνος 1200 
Σκύρος 3 x1800 
Σύµη 1200 
Σύνολο 50.586 
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διασυνδέσεων µεταξύ νησιών (Πάρος-Νάξος, Κω-Κάλυµνος και Πάτµος-Ικαρία) και µεταξύ νησιών 
και διασυνδεδεµένου Συστήµατος (Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Μύκονος). 

2. Ανάγκες κατά τα έτη 2003-2005 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11, η ΡΑΕ µε το υπ’ αρ. πρωτ. Ο-957/13.3.2002 έγγραφο ζή-
τησε από τη ∆ΕΗ στοιχεία για τον προγραµµατισµό των αναγκών των νησιών µέσου µεγέθους. Σε 
απάντηση αυτού, η ∆ΕΗ υπέβαλε στη ΡΑΕ (Ι-5151/27.6.2002) µελέτη για τις ανάγκες σε νέο δυνα-
µικό των νησιών Λέσβου, Ικαρίας, Μήλου, Θήρας και Χίου. Στη συνέχεια, προκειµένου να καταρτί-
σει τον κατάλογο µε τις ανάγκες των νησιών σε νέο παραγωγικό δυναµικό και να εισηγηθεί στον 
Υπουργό Ανάπτυξης την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών, η ΡΑΕ ζήτησε από τη ∆ΕΗ πρό-
σθετα στοιχεία σχετικά µε τη δυνατότητα εγκατάστασης δυναµικού στους υφιστάµενους σταθµούς 
της στα νησιά, καθώς επίσης και τις εκτιµήσεις της για την εξέλιξη των φορτίων κατά τα επόµενα 5-
10 έτη και για τα υπόλοιπα νησιά (πλην των ανωτέρω πέντε). Μέχρι τις αρχές του έτους 2003, η ΡΑΕ 
δεν έλαβε τα σχετικά στοιχεία και µη γνωρίζοντας επαρκώς το πραγµατικό δυναµικό στα νησιά, δεν 
µπόρεσε να εκτιµήσει τις πραγµατικές ανάγκες των νησιών. 

Περαιτέρω, για την κάλυψη των αναγκών των νησιών κατά την περίοδο 2003-2005, η ∆ΕΗ ζήτησε 
(Γ∆ΝΣ/3753/12.11.2002) έγκριση για την εγκατάσταση στα νησιά πέρα από τις υπό κατασκευή µο-
νάδες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενιαία άδεια παραγωγής, και πρόσθετου δυναµικού συνολικής 
ισχύος 111 MW µε χρόνο ένταξης το έτος 2003. Η πρόταση αυτή της ∆ΕΗ δεν ήταν δυνατόν να αξι-
ολογηθεί από τη ΡΑΕ, δεδοµένου ότι δεν ήταν σαφής η πραγµατική κατάσταση του δυναµικού στα 
νησιά, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ και το θέµα αυτό εξετάστηκε κατά τη 
διάρκεια της σχετικής ακρόασης της ∆ΕΗ. 

Ε. Κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια Κρήτης-
Ρόδου 

1. Κάλυψη αναγκών 2000-2005 
Ο προγραµµατισµός της ∆ΕΗ για την Κρήτη, ο οποίος περιλαµβάνεται στην ενιαία άδεια παραγωγής, 
προέβλεπε την κατασκευή νέου σταθµού στον Αθερινόλακκο, συνολικής ισχύος 175-200 MW. Η 
πρώτη φάση κατασκευής του νέου αυτού δυναµικού περιλάµβανε την εγκατάσταση µονάδων ΜΕΚ 
ισχύος 75-85 MW κατά το έτος 2004 και η δεύτερη φάση την εγκατάσταση ατµοστροβίλων ισχύος 
100-110 MW κατά το έτος 2005. Επιπλέον, η άδεια προέβλεπε την εγκατάσταση το 2002 ενός αεριο-
στρόβιλου ισχύος 43,3 MW στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων και τη µεταφορά ενός άλλου αεριοστροβίλου 
15,5 MW από τη Ζάκυνθο (2001). Οι δύο ανωτέρω αεριοστρόβιλοι εγκαταστάθηκαν εγκαίρως στο 
νησί, ενώ η ένταξη των µονάδων του νέου σταθµού του Αθερινόλακκου εκτιµάται από τη ∆ΕΗ (Φε-
βρουάριος 2003) ότι θα γίνει εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος. Περαιτέρω, για την κά-
λυψη των έκτακτων αναγκών µέχρι την ένταξη του προγραµµατισµένου νέου δυναµικού στην Κρή-
τη, η ∆ΕΗ αιτήθηκε (Γ∆/Π/2166/6.8.2002) έγκριση για την εγκατάσταση το 2003 δύο αεριοστροβί-
λων συνολικής ισχύος περίπου 50 MW. Η ΡΑΕ, εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του αιτήµατος 
της ∆ΕΗ.  

Αντίστοιχος προγραµµατισµός για τη Ρόδο δεν περιλαµβάνεται στην ενιαία άδεια παραγωγής της 
∆ΕΗ. Περαιτέρω σηµειώνεται ότι µέχρι τις αρχές του 2003, δεν υπήρξε αίτηµα της ∆ΕΗ για εγκατά-
σταση πρόσθετου δυναµικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών του νησιού. 



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 209 -

2. Προγραµµατισµός κατασκευής νέου δυναµικού 
Η ΡΑΕ, αφού έλαβε υπόψη το υφιστάµενο και υπό κατασκευή δυναµικό παραγωγής και την εξέλιξη 
της ζήτησης στις νήσους Κρήτη και Ρόδο προέβη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11, πα-
ράγραφος 2 στοιχείο (α) του νόµου 2773/99, στην εκτίµηση των αναγκών για νέες µονάδες παραγω-
γής την επόµενη πενταετία.  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΡΑΕ, για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και για τη µερική τουλάχι-
στον αποξήλωση παλαιών, αντιοικονοµικών και ρυπογόνων µονάδων στις νήσους, διαπιστώθηκε 
ανάγκη έναρξης των διαδικασιών για την εγκατάσταση νέων θερµοηλεκτρικών σταθµών στην Κρήτη 
και στη Ρόδο µε σύγχρονες περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ονοµαστικής ισχύος της 
τάξης των 220 MW και 120 MW αντίστοιχα. Τον Ιούλιο του 2001, κατόπιν της σχετικής εισήγησης 
της ΡΑΕ και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου 2773/99, ο Υπουργός Ανάπτυξης προέβη στην 
προκήρυξη δύο διαγωνισµών (ΦΕΚ 243/2001), σε δύο φάσεις, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για την Κρήτη και τη Ρόδο, καλώντας τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους για τη Α’ φάση.  

Τον Οκτώβριο 2001, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΡΑΕ, προκήρυξε εκ 
νέου τους εν λόγω διαγωνισµούς (ΦΕΚ 323/2001) καλώντας και πάλι τους ενδιαφερόµενους να υπο-
βάλουν στη ΡΑΕ πλήρη στοιχεία για τις τεχνικές, λειτουργικές, χρηµατοοικονοµικές και πιστοληπτι-
κές τους δυνατότητες, καθώς και τις προτάσεις τους αναφορικά µε τη προτεινόµενη τεχνική λύση σε 
επίπεδο προµελέτης, χρονοδιάγραµµα κατασκευής και λειτουργίας των σταθµών, και συγκεκριµένη 
πρόταση για τους όρους και τη µορφή της σύµβασης πώλησης ενέργειας.  

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού., το οικονοµικό καθεστώς λειτουργί-
ας των νέων σταθµών θα βασίζεται στο σύστηµα BOO (Βuild, Οwn and Οperate), κατά το οποίο ο 
κάτοχος της άδειας παραγωγής κατασκευάζει, είναι κύριος και λειτουργεί τη µονάδα και περαιτέρω 
συνάπτει σύµβαση µε τη ∆ΕΗ ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την αποκλειστική πώληση προς αυτήν 
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA).  

Κατά την Α’ Φάση του διαγωνισµού για το νέο σταθµό στην Κρήτη, υποβλήθηκαν εννέα προτάσεις, 
ενώ κατά την Α’ Φάση του διαγωνισµού για τη Ρόδο, υποβλήθηκαν οκτώ προτάσεις. Η ΡΑΕ, κατό-
πιν αξιολόγησης των προσφορών εισηγήθηκε για την αποδοχή των προσφορών και ο Υπουργός Α-
νάπτυξης µε τις υπ’ αρ. πρωτ. Υ61/30-8-2002 και Υ62/30-8-2002 αποφάσεις του ενέκρινε την προε-
πιλογή των υποψηφίων.  

Παράλληλα, µε τη βοήθεια εξειδικευµένου συµβούλου, η ΡΑΕ συνέταξε τα πλήρη τεύχη των προδι-
αγραφών και των όρων για τη Β΄ Φάση των διαγωνισµών. Τα τεύχη αυτά περιλαµβάνουν τους όρους 
διεξαγωγής των διαγωνισµών, τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές των νέων σταθµών, υποδείγµατα-
όρους των συµβάσεων σύνδεσης και αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες θα συνάψει ο 
νικητής του διαγωνισµού µε τη ∆ΕΗ Α.Ε ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, καθώς και σχέδιο άδειας πα-
ραγωγής η οποία θα χορηγηθεί στον νικητή του κάθε διαγωνισµού. Τα τεύχη για τη Β’ Φάση των 
διαγωνισµών υποβλήθηκαν από τη ΡΑΕ στον Υπουργό Ανάπτυξης και εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αρ. 
πρωτ. Υ66/3-9-2002 και Υ67/3-9-2002 αποφάσεις του. Κατόπιν αυτού, η ΡΑΕ ανακοίνωσε την έ-
ναρξη της Β’ Φάσης των δύο διαγωνισµών το Σεπτέµβριο του 2002 και παρέδωσε στους επενδυτές, 
οι οποίοι επελέγησαν κατά την Α’ Φάση, τα πλήρη τεύχη προδιαγραφών και όρων των διαγωνισµών. 

Σύµφωνα µε τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές της Β’ Φάσης, ο νέος σταθµός για την Κρήτη θα 
έχει ονοµαστική ισχύ 205-250 MW και αυτός της Ρόδου 105-130 MW. Οι σταθµοί θα είναι σύµφωνα 
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µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολογίες (Β∆Τ) και θα λειτουργήσουν µε καύσιµο πετρελαϊκό προϊόν 
µέχρι να γίνει διαθέσιµο στα νησιά το φυσικό αέριο. Οι επενδυτές κλήθηκαν να επιλέξουν µεταξύ 
τριών τεχνολογιών για τους νέους σταθµούς: ατµοηλεκτρικό, συνδυασµένο κύκλο µε αεριοστρόβι-
λους και ατµοστρόβιλους ή µηχανές εσωτερικής καύσης µε δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών 
προτάσεων.  

Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την απόδοση του σταθµού είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Τονίζεται 
ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι τα όρια εκποµπών αερίων ρύπων (οξείδια του θείου και του αζώτου) καθώς και 
σωµατιδίων κατά τη κανονική λειτουργία του σταθµού που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές είναι 
αυστηρότερα των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν στα όρια που τηρούνται σε 
ευρωπαϊκές χώρες µε αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία όπως η Γερµανία, η Ελβετία και η Αυ-
στρία. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης των εκποµπών αερίων ρύπων στα χαµη-
λότατα επίπεδα, κάθε σταθµός θα διαθέτει εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικών φίλτρων, αποθείωσης 
και απονίτρωσης των καυσαερίων Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για τη σχεδίαση και κατασκευή του 
σταθµού ώστε να επιτυγχάνεται η επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση των παρα-
προϊόντων της λειτουργίας του καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε 
έκτακτη κατάσταση. 

Νικητής του διαγωνισµού αναδεικνύεται όποιος από τους συµµετέχοντες παρουσιάζει προσφορά που 
είναι τεχνικά άρτια, χρηµατοδοτικά επαρκής και µειοδοτεί οικονοµικά ως προς την αµοιβή που ζητά 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή από τη νέα µονάδα θα αγοράζεται από τη ∆ΕΗ 
ως ∆ιαχειρίστρια του ∆ικτύου του νησιού, ανάλογα µε τις ανάγκες και την οικονοµική λειτουργία του 
συστήµατος παραγωγής του νησιού, ενώ η διαθεσιµότητα της νέας µονάδας, που αντιστοιχεί στο 
κόστος κεφαλαίου και σε σταθερές δαπάνες συντήρησης και ετοιµότητας λειτουργίας, θα αµείβεται 
χωριστά. Οι αγορές και οι πληρωµές θα γίνονται για 25 χρόνια στο πλαίσιο συµφωνίας αγοραπωλη-
σίας µεταξύ του νικητή του διαγωνισµού και της ∆ΕΗ ως ∆ιαχειρίστριας του ∆ικτύου του νησιού, 
και σύµφωνα µε όρους που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της µειοδοσίας στο πλαίσιο του διαγωνι-
σµού.  

Η αξιολόγηση των προσφορών προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2003, ενώ η κατασκευή 
των σταθµών θα ξεκινήσει στα µέσα του 2004 για να τεθούν σε λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 
2006 για την εξυπηρέτηση του φορτίου των νησιών. Οι νέοι σταθµοί αναµένεται να συµβάλουν ου-
σιαστικά στην επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιών και να συνεισφέρουν στη αναβάθ-
µιση του περιβάλλοντος και στον περιορισµό των αερίων ρύπων από ηλεκτροπαραγωγή δεδοµένου 
ότι πρόκειται να λειτουργούν για τη κάλυψη του φορτίου βάσης. Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγµα, 
θα µπορεί να περιοριστεί η λειτουργία της µονάδας των Λινοπεραµάτων και να µελετηθεί η σταδιακή 
µετατροπή της σε νέα καθαρή και σύγχρονη µονάδα.  

ΣΤ. ∆ιαχείριση του ∆ικτύου και Μη ∆ιασυνδεδεµένα 
Νησιά 

Σε αντίθεση µε την περίπτωση του διασυνδεδεµένου συστήµατος, η διαχείριση και λειτουργία του 
οποίου ανατίθεται σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999 σε ειδική ανώνυµη εταιρεία, την εταιρεία ∆ιαχειρι-
στής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, µε στόχο τη διασφάλιση της 
ακώλυτης πρόσβασης των τρίτων στο δίκτυο (Third party access – TPA), η διαχείριση του ∆ικτύου 
∆ιανοµής, στο οποίο περιλαµβάνεται και το δίκτυο των µη διασυνδεδεµένων νησιών ανατίθεται εκ 
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του νόµου στη ∆ΕΗ.  

Η διασφάλιση όµως της ανεξαρτησίας του διαχειριστή του ∆ικτύου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους 
εξής λόγους:  

α) Το δίκτυο αποτελεί φυσικό µονοπώλιο σε σχέση µε το οποίο αναγνωρίζονται αποκλειστικά 
δικαιώµατα της ∆ΕΗ.  

β) Υφίσταται υποχρέωση παροχής ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο.  

γ) Μέρος των Επιλεγόντων πελατών συνδέεται στη µέση τάση που αποτελεί τµήµα του ∆ι-
κτύου.  

δ) Υφίσταται ζήτηµα κινδύνου βλάβης του ανταγωνισµού εάν η ∆ΕΗ αναµιγνύει την παροχή 
κοινωφελών υπηρεσιών δικτύου µε την εµπορική πώληση προς τους πελάτες.  

ε) Υφίσταται ανάγκη διαχωρισµού της διαχείρισης του δικτύου από την παραγωγή στα µη δι-
ασυνδεδεµένα νησιά ώστε να µπορεί να εφαρµοσθεί το άρθρο 11 του νόµου που προβλέπει 
διαγωνιστική διαδικασία για νέες µονάδες και τη σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας ηλε-
κτρικής ενέργειας µεταξύ του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των παραγωγών στα νησιά.  

στ) Υφίσταται ανάγκη χωριστού λογαριασµού τόσο για τον υπολογισµό του κόστους και της 
τιµολόγησης των υπηρεσιών από το δίκτυο ανάλογα µε την ποιότητα των παρεχοµένων υ-
πηρεσιών προς τους καταναλωτές αλλά και ανάγκη χωριστού λογαριασµού του κόστους της 
ενέργειας στα νησιά ώστε να υπολογίζεται το κόστος των υπηρεσιών δηµοσίου συµφέρο-
ντος δεδοµένης της εφαρµογής ενιαίων τιµολογίων της ∆ΕΗ στο σύνολο της χώρας. 

Ενόψει τούτων, ήδη από το 2000 η ΡΑΕ ζήτησε από τη ∆ΕΗ να ορίσει συγκεκριµένο πρόσωπο και 
υπηρεσία της ∆ΕΗ η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου. Η ∆ΕΗ, ενώ όρισε συ-
γκεκριµένο υπάλληλό της ως εκπρόσωπο (και όχι αρµόδιο) της ∆ΕΗ για τη ∆ιαχείριση του ∆ικτύου, 
δεν προσάρµοσε την οργανωτική της δοµή, διατηρώντας διαφορετικό πρόσωπο ως γενικό διευθυντή 
διανοµής µε πλήρεις αρµοδιότητες για το δίκτυο, θέτοντας ως ιεραρχικά υφιστάµενο τον εκπρόσωπό 
της που δρα ως διαχειριστής δικτύου. Συγχρόνως, στον γενικό διευθυντή αυτόν η ∆ΕΗ ανέθεσε όλες 
τις αρµοδιότητες όχι µόνο σχετικά µε το δίκτυο, αλλά και για την προµήθεια πελατών, δηλαδή τις 
εµπορικές πωλήσεις της ∆ΕΗ ΑΕ, γεγονός που αντίκειται στο πνεύµα του Ν. 2773/1999 αλλά και της 
Οδηγίας 96/92/ΕΚ. Επίσης, παρέµειναν υπό τον έλεγχο άλλων γενικών διευθυντών οι αρµοδιότητες 
σχετικά µε τα µεγαλύτερα µη διασυνδεδεµένα νησιά, δηλαδή την Κρήτη και τη Ρόδο. Επιπλέον ο 
υπάλληλος της ∆ΕΗ που δρα ως εκπρόσωπος του διαχειριστή δικτύου δεν έχει καµιά λειτουργική ή 
διοικητική αυτονοµία ώστε να δρα χωρίς να παραβλάπτεται ο ανταγωνισµός και δεν διαθέτει τα απα-
ραίτητα µέσα σε προσωπικό, οικονοµικά µέσα και αρµοδιότητες για το σκοπό αυτό.  

Αντίθετα µε το µοντέλο αυτό, σε άλλες χώρες όπου επίσης δεν εφαρµόσθηκε νοµική ανεξαρτησία 
της διαχείρισης δικτύου ή συστήµατος, θεσπίσθηκαν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τη λειτουργική και 
οικονοµική ανεξαρτησία του ∆ιαχειριστή που έχει τη µορφή ειδικής υπηρεσίας της επιχείρησης στην 
οποία ανατέθηκαν ειδικές αρµοδιότητες, παρασχέθηκαν τα απαραίτητα µέσα και ακόµα και διαδικα-
σίες διαφύλαξης του εµπορικού απορρήτου τρίτων. Όπως αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο της παρού-
σας έκθεσης, δεν έχει δηµοσιοποιηθεί ούτε ο λογιστικός διαχωρισµός του δικτύου, τόσο στο διασυν-
δεδεµένο όσο και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, παρά το ρητό σχετικό αίτηµα της ΡΑΕ. Επισηµαίνε-
ται πάντως, ότι το µοντέλο του ελληνικού νόµου θα πρέπει να τροποποιηθεί ενόψει της νέας Οδηγίας 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την οποία απαιτείται νοµικός διαχωρισµός και της διαχεί-
ρισης του δικτύου διανοµής. 
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Τέλος, έως σήµερα δεν έχει εκδοθεί ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, ο οποίος σύµφωνα µε το 
νόµο εκπονείται από τη ∆ΕΗ και αποφασίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από απλή γνώµη 
της ΡΑΕ. Το σχέδιο που εκπονήθηκε από τη ∆ΕΗ και δόθηκε στη ΡΑΕ κρίθηκε ανεπαρκές σχετικά 
µε τα ζητήµατα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από το δίκτυο, της προ-
στασίας των συµφερόντων των χρηστών του δικτύου (παραγωγών και καταναλωτών), τη διαφάνεια 
και ανεξαρτησία της διαχείρισης του δικτύου και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος και τις 
λοιπές διαδικασίες στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Κατόπιν αυτού η ΡΑΕ εκπονεί νέο σχέδιο κώδικα 
το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. 



 
 
 
 
 

 

Αγορά Πετρελαιοειδών: Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου, νέες 
αρµοδιότητες της ΡΑΕ 
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Αγορά Πετρελαιοειδών: 
Αναµόρφωση θεσµικού 
πλαισίου, νέες αρµοδιότη-
τες της ΡΑΕ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων της 
ΡΑΕ για τη διαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου µε σκοπό την 
αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό του τοµέα πετρελαιοειδών. 

 νόµος 1571/1985 ρύθµισε για πρώτη φορά κατά τρόπο ενιαίο την αγορά πετρελαιοειδών 
στην Ελλάδα. Έκτοτε, οι συνθήκες της αγοράς διαφοροποιήθηκαν ενώ προέκυψαν φαινό-
µενα εκτεταµένης νοθείας, λαθρεµπορίας και φοροδιαφυγής καθώς και προβλήµατα στη 
λειτουργία του ανταγωνισµού, συνέπεια του οποίου υπήρξε η καταδίκη της Ελλάδας από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο σχετικά αφενός µε το σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας -ως µέτρο 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών- αφετέρου µε τους περιορισµούς που έθετε 
το θεσµικό πλαίσιο στην καθετοποίηση της δραστηριότητας εµπορίας πετρελαιοειδών.  

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για το σύνολο του ενεργειακού τοµέα της χώρας, µετά 
από ενδελεχή διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε στον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης νέο θεσµικό πλαίσιο για την εύρυθµη και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς πετρε-
λαιοειδών, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Νοέµβριο του 2002 (Ν. 3054/2002).  

Με το Ν. 3054/2002 ανατίθενται στη ΡΑΕ σηµαντικές αρµοδιότητες στον τοµέα των πετρελαιοειδών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έχει ήδη δροµολογήσει σειρά ενεργειών για την αποτελεσµατική άσκηση 
των αρµοδιοτήτων της και την πλήρη εφαρµογή του Ν. 3054/2002 το συντοµότερο δυνατό. 

Α. Προϋπάρχουσα οργάνωση αγοράς 
Τα προβλήµατα στη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών υπό το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Κεφάλαιο 

11 

Ο 



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 216 -

• Η διαφοροποίηση των συνθηκών της αγοράς και η προσπάθεια πάταξης των  φαινοµέ-
νων  λαθρεµπορίας και φοροδιαφυγής, οδήγησαν σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του 
Ν. 1571/85, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός περιπτωσιολογικού και εν πολλοίς πα-
ρωχηµένου νοµοθετικού πλαισίου.  

• Το σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας νόθευε τον ανταγωνισµό µεταξύ εγχώ-
ριας παραγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και απευθείας εισαγωγών, οι οποίες θα 
µπορούσαν να παίξουν ρυθµιστικό ρόλο στην διαµόρφωση των τιµών στην ελληνική 
αγορά. Συγκεκριµένα, υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας είχαν οι εταιρείες 
εµπορίας σε ποσότητα ανάλογη των πωλήσεων που πραγµατοποίησαν στην εσωτερική 
αγορά. ∆εδοµένου ότι οι αποθηκευτικοί χώροι είναι σε συντριπτικό ποσοστό ιδιοκτη-
σία των διυλιστηρίων, χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης των εταιριών εµπορίας σε αυ-
τούς υπήρχε σοβαρή ασυµµετρία µεταξύ της επιβολής της υποχρέωσης τήρησης απο-
θεµάτων ασφαλείας και της δυνατότητας εκπλήρωσής της. Σύµφωνα µε το νόµο, οι ε-
ταιρίες εµπορίας µπορούσαν να µετακυλύουν την υποχρέωση αυτή στα διυλιστήρια 
στο πλαίσιο συµβάσεων προµήθειας προϊόντων από αυτά. Κατά συνέπεια, η δυνατότη-
τα διενέργειας εισαγωγών περιοριζόταν στο ποσοστό που η κάθε εταιρία εµπορίας είχε 
ίδιους αποθηκευτικούς χώρους για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. Επαρκή απο-
θηκευτική δυνατότητα, που θα επέτρεπε την εισαγωγή υπολογίσιµων ποσοτήτων πε-
τρελαιοειδών διέθεταν ελάχιστες εταιρίες εµπορίας. Το σύστηµα αυτό είχε ως συνέπεια 
την καθοδήγηση των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων αποκλειστικά από τα εγ-
χώρια διυλιστήρια. 

• Η απαγόρευση της καθετοποίησης, δηλαδή της άσκησης περισσοτέρων της µιας δρα-
στηριότητας στην αγορά πετρελαιοειδών περιόριζε τη δυνατότητα δηµιουργίας ισχυ-
ρών εταιριών, οι οποίες µέσω επενδύσεων και εκσυγχρονισµού θα µπορούσαν να πα-
ρέχουν  στον καταναλωτή ολοκληρωµένες υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. 

• Το σύστηµα εποπτείας και ελέγχου της αγοράς δεν υπήρξε αποτελεσµατικό στην αντι-
µετώπιση και τον περιορισµό των εκτεταµένων φαινοµένων νοθείας, λαθρεµπορίας και 
φοροδιαφυγής. 

Η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αφορούσε αφενός στο σύστηµα τήρησης 
αποθεµάτων ασφαλείας ως µέτρο ισοδύναµου αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών και αφε-
τέρου στους περιορισµούς που έθετε το θεσµικό πλαίσιο στην καθετοποίηση της δραστηριότητας 
εµπορίας πετρελαιοειδών. 

Β. Νέα οργάνωση αγοράς µε το Ν. 3054/2002 
Κατά το χρονικό διάστηµα 2001-2002 η ΡΑΕ ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το µείζον θέµα της αναµόρ-
φωσης του θεσµικού πλαισίου της αγοράς πετρελαιοειδών. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ µελέτησε ενδε-
λεχώς τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, συνεργάστηκε µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
και έλαβε υπόψη τις θέσεις των συµµετεχόντων στην αγορά. Πέραν της αντιµετώπισης της καταδίκης 
της χώρας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, στόχος της ΡΑΕ υπήρξε η συνολική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων του προηγούµενου θεσµικού πλαισίου και κυρίως:  

α. Η ενίσχυση του ανταγωνισµού τόσο στην διαµόρφωση των τιµών πετρελαιοειδών όσο και 
στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε αναδιοργάνωση και ορθολογικοποίηση του 
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τρόπου τήρησης των αποθεµάτων ασφάλειας, ισχυροποίηση του χονδρεµπορίου και παροχή 
κινήτρων για καθετοποίηση των εταιριών του κλάδου, 

β. Η δηµιουργία µιας σύγχρονης νοµοθετικής δοµής που προάγει τη διαφάνεια και επιτρέπει 
την αποτελεσµατική εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή, 

γ. Η αντιµετώπιση φαινοµένων λαθρεµπορίου και νοθείας µε συγκρότηση ειδικού µηχανισµού 
ελέγχου της διακίνησης καυσίµων, 

δ.  Ο εκσυγχρονισµός του τοµέα, η προαγωγή της ασφάλειας κατά την άσκηση δραστηριοτή-
των πετρελαιοειδών και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Η τελική εισήγηση της ΡΑΕ πήρε τη µορφή νόµου, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 
τον Οκτώβριο του 2002 (Ν. 3054/02, ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.02) και τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2003. Οι 
καινοτοµίες τις οποίες εισάγει ο Ν.3054/2002 για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν, 
συνοψίζονται στα εξής: 

• Καθιερώνεται νέο σύστηµα αδειοδότησης. Για κάθε δραστηριότητα, όπως διύλιση, µε-
ταφορά, εµπορία και λιανική εµπορία χορηγείται µία άδεια. Η χορήγηση περισσοτέρων 
αδειών στο ίδιο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χωριστά 
για κάθε άδεια και εφόσον τηρούνται χωριστοί λογαριασµοί για κάθε άδεια σα να ε-
πρόκειτο για διαφορετικά πρόσωπα. Η ανάκληση µίας άδειας για τους σοβαρούς λό-
γους που αναφέρονται στο νόµο συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων αδειών. Μέ-
σω των όρων των αδειών και του Κανονισµού Αδειών οργανώνεται το σύστηµα επο-
πτείας των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και της παρακολούθησης και ρύθµισης 
του ανταγωνισµού. 

• Παρέχεται δυνατότητα συγκρότησης καθετοποιηµένων επιχειρήσεων αλλά και δυνα-
τότητα εξειδίκευσης των επιχειρήσεων σε ορισµένους µόνο τοµείς των πετρελαιοει-
δών, ενώ αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούµενες επιχορηγήσεις και στρε-
βλώσεις του ανταγωνισµού. Συγχρόνως ενισχύεται η εποπτεία της αγοράς µε την συν-
δροµή και της ΡΑΕ. 

• ∆ίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη διαφανή διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων. Η υπο-
χρέωση της τήρησης των αποθεµάτων επιβάλλεται σε όσους εισάγουν πετρέλαιο προς 
κατανάλωση στην εγχώρια αγορά, στα διυλιστήρια και στους Μεγάλους Καταναλωτές 
και όχι στην εµπορία. Τα αποθέµατα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους 
των υπόχρεων, ίδιους ή µισθωµένους ή κατά παραχώρηση της χρήσης, που έχουν πι-
στοποιηθεί ως αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, καθιερώνεται έτσι ελεύθερη 
και διαφανής προσβασιµότητα τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξάρτητη από 
την ύπαρξη ή όχι σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο των αποθηκευτικών χώρων.  

• Συνιστάται Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασµού Υγρών Καυσίµων η οποία θα 
έχει την ευθύνη αντιµετώπισης κρίσεων εφοδιασµού σε καύσιµα. 

• Παρέχονται κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιρειών εµπορίας καθώς και για κατασκευή 
νέων αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών προϊόντων. Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα 
για µεταφορά καυσίµων µέσω αγωγών, τα οποία θα διευκολύνουν τη διασύνδεση των 
υφισταµένων αλλά και των νέων αποθηκευτικών χώρων. Για τους αγωγούς προβλέπε-
ται πρόσβαση τρίτων και διαφανής τιµολόγηση. 
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• ∆ίνεται η δυνατότητα σε κοινοπραξίες ή προµηθευτικούς συνεταιρισµούς πρατηρίων 
υγρών καυσίµων να έχουν πρόσβαση στα ∆ιυλιστήρια και να εισάγουν έτοιµα προϊό-
ντα από άλλες χώρες. Επίσης παρέχονται κίνητρα στα πρατήρια για νέες ηλεκτρονικές 
και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε θέµατα ασφάλει-
ας και περιβάλλοντος, στις προϋποθέσεις για να ιδρυθούν οικολογικά και ηλεκτρονικά 
πρατήρια και προβλέπονται ειδικά µέτρα για την ασφαλή διακίνηση υγραερίων κ.λ.π. 

• Προβλέπονται αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για την πάταξη φαινοµένων 
νοθείας, λαθρεµπορίας και κάθε δραστηριότητας χωρίς άδεια καθώς και η δηµιουργία 
µηχανισµού παρακολούθησης των ισοζυγίων διακίνησης πετρελαιοειδών από τους κα-
τόχους αδειών και διαµόρφωσης των τιµών στην ελληνική επικράτεια. Επίσης προβλέ-
πεται η οργάνωση Κλιµακίων Ελέγχου ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων µε 
αυξηµένες εξουσίες ελέγχου. Τα Κλιµάκια αυτά έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί µε µεγά-
λη αποτελεσµατικότητα. 

Με τη νέα οργάνωση της αγοράς αίρονται όλες οι κατηγορίες του Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού ∆ι-
καστηρίου οι οποίες στήριζαν την άποψη ότι το υφιστάµενο καθεστώς τήρησης αποθεµάτων ασφα-
λείας ισοδυναµεί (µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος) µε µέτρα ποσοτικού περιορισµού των εισαγω-
γών. Ταυτόχρονα δίνεται µεγαλύτερη δυνατότητες στις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών να αντα-
γωνισθούν τα διυλιστήρια µέσω των εισαγωγών ετοίµων προϊόντων, µε στόχο οι τιµές εισαγωγών να 
αποτελέσουν  το ρυθµιστικό παράγοντα στη διαµόρφωση των τιµών χονδρεµπορίου.  

Γ. Αρµοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο του 
Ν.3054/2002 

Με το Ν. 3054/02 ανατίθενται στη ΡΑΕ σηµαντικές αρµοδιότητες σχετικά µε την κανονιστική ρύθ-
µιση και την παρακολούθηση της αγοράς πετρελαιοειδών. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: 

• Η ΡΑΕ γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έκδοση του Κανονι-
σµού Αδειών και του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, οι οποίοι αποτε-
λούν τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου θεσµικού πλαισίου.  

• Ο Κανονισµός Αδειών ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χορήγηση, τροπο-
ποίηση και ανάκληση των αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων πετρελαιοειδών, 
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ασκήσεως της αντίστοιχης δραστηριότητας. 
Με τον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας  ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
σχετικά µε την εφαρµογή του νέου καθεστώτος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, ιδίως 
δε ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης, η εποπτεία και ο έλεγχος συµµόρφωσης των 
υπόχρεων, η πιστοποίηση των αποθηκών τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και οι όροι 
της πρόσβαση τρίτων σε αυτούς µε σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.  

• Η ΡΑΕ συµµετέχει στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασµού Υγρών Καυσί-
µων, η οποία µεταξύ άλλων συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και ρυθµίζει θέµατα 
διάθεσης των αποθεµάτων ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης.  

• Οι κάτοχοι αδειών του Ν.3054/02 υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία σχετικά µε τη δραστηριότητά τους στον τοµέα των πετρελαιοειδών, συ-
µπεριλαµβανοµένων ιδίως στοιχείων τιµών και ποσοτήτων πετρελαιοειδών που διακι-
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νούν καθώς και στοιχείων που σχετίζονται µε την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τή-
ρησης αποθεµάτων ασφαλείας και αγωγούς µεταφοράς. Η ΡΑΕ, κατόπιν εξουσιοδότη-
σης του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να δηµοσιοποιεί στοιχεία τιµών ή ανταλλαγµά-
των για την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας.  

• Τέλος, η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαµόρφωση των τιµών πετρελαιοειδών προϊόντων 
τόσο από πλευράς διυλιστηρίων όσο και από πλευράς εταιριών εµπορίας. Συνέπεια αυ-
τού αποτελεί η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της ΡΑΕ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης 
και Οικονοµικών σχετικά µε την επιβολή, γενικά ή τοπικά, ανώτατων ορίων στις τιµές 
πετρελαιοειδών προϊόντων για την αντιµετώπιση δυσµενών επιπτώσεων που µπορεί να 
προκληθούν στην οικονοµία της χώρας, λόγω υψηλών διεθνών τιµών πετρελαίου ή λό-
γω µη ικανοποιητικής λειτουργίας του ανταγωνισµού.  

∆. Ενέργειες της ΡΑΕ για την ολοκλήρωση του νέου 
θεσµικού πλαισίου 

Σήµερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που 
προβλέπονται στον Ν.3054/2003. Η ΡΑΕ, κατόπιν συνεννοήσεως µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
προκειµένου να ασκήσει αποτελεσµατικά της αρµοδιότητες που προαναφέρθηκαν και να συµβάλλει 
στην πλήρη εφαρµογή του Ν. 3054/2002 το συντοµότερο δυνατό, ανέλαβε: 

• Την προετοιµασία Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας και Σχεδίου Μέ-
τρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση κρίσεων εφοδιασµού υγρών καυσίµων.  

• Την προετοιµασία Κανονισµού Αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων πετρελαιοει-
δών στην Ελλάδα. 

• Την εκπόνηση του σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για τις πετρελαϊκές κρίσεις. 

• Την κατασκευή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, αντικεί-
µενο του οποίου είναι η συστηµατική παρακολούθηση των τιµών και ποσοτήτων πε-
τρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται στην ελληνική αγορά µε σκοπό την παρα-
κολούθηση, τον εντοπισµό τυχόν στρεβλώσεων στη λειτουργία της αγοράς, την υπο-
στήριξη του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων Αδειών του 
Ν.3054/2002, τον εντοπισµό φαινοµένων λαθρεµπορίας και φοροδιαφυγής, την υπο-
στήριξη της δυνατότητας επιβολής ανωτάτων ή ελάχιστων ορίων στις τιµές διάθεσης 
των πετρελαιοειδών στην αγορά που προβλέπεται από τον νόµο, την διευκόλυνση της 
σύγκρισης των τιµών της εγχώριας αγοράς µε τις διεθνείς τιµές πετρελαιοειδών αλλά 
και την υποστήριξη στον εντοπισµό των συνθηκών που ενδεχοµένως συνιστούν κρί-
σεις εφοδιασµού υγρών καυσίµων µε παρακολούθηση διεθνών δεικτών σχετικά µε τις 
τιµές και την διαθεσιµότητα πετρελαίου στην διεθνή αγορά.  

Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ χρησιµοποιεί ειδικούς συµβούλους και έχει εντάξει τα αντίστοιχα έργα για 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης.  

Η ΡΑΕ προκήρυξε µε επιτυχία διεθνή διαγωνισµό για την επιλογή συµβούλου σχετικά µε την εκπό-
νηση του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας και του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανά-
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γκης. Ανάλογοι διαγωνισµοί για την εκπόνηση του Κανονισµού Αδειών και την κατασκευή του Ο-
λοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου προκηρύχθηκαν εντός του έτους 2003. 

Τέλος η ΡΑΕ συµµετέχει στην επιτροπή πετρελαιοειδών που συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Ανά-
πτυξης µε συντονιστή τον Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι ό-
λων των φορέων του κλάδου. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά σε εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό το 
συντονισµό των ενεργειών για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου νόµου 3054/2002. 



 
 
 
 
 

 

Φυσικό Αέριο: Αγορά, Τιµολόγια & Εποπτεία της διανοµής στις 
πόλεις 
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Φυσικό Αέριο: Αγορά, Τι-
µολόγια & Εποπτεία της 
διανοµής στις πόλεις 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση της αγοράς Φυσικού Αε-
ρίου και των ενεργειών της ΡΑΕ για την διαµόρφωση του θεσµι-
κού πλαισίου απελευθέρωσης της αγοράς και την εποπτεία της  
διείσδυσης του φυσικού αερίου στις πόλεις. 

 είσοδος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο, στο πλαίσιο  των στόχων της ενερ-
γειακής πολιτικής για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της χώρας, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την παροχή νέων σύγχρονων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, 
απετέλεσε την πιο σηµαντική επιλογή της τελευταίας δεκαετίας η οποία επηρεάζει πολλα-

πλά την εξέλιξη του κλάδου της ενέργειας στην προσπάθεια σύγκλισης µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Η ΡΑΕ σε όλες τις δραστηριότητές της έδωσε µεγάλη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του 
στόχου της γρήγορης και αποτελεσµατικής διείσδυσης του φυσικού αερίου, µε ανταγωνιστικούς ό-
ρους, στους τοµείς παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. 

Α. Η προσέγγιση της ΡΑΕ 
1. Φυσικό Αέριο: Στρατηγικό Καύσιµο για τη µεσοχρόνια προοπτι-

κή 
Το φυσικό αέριο είναι αναµφισβήτητα το στρατηγικό καύσιµο του ενεργειακού συστήµατος της χώ-
ρας σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, η διείσδυση του οποίου υπό ανταγωνιστικούς όρους συνδέ-
εται άρρηκτα µε την επίτευξη των στόχων για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, τον περιορισµό 
της εξάρτησης από το πετρέλαιο, και ιδίως την ικανοποίηση των διεθνών δεσµεύσεων της Ελλάδος 
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο και βελτίωσης του περιβάλλοντος στις πόλεις.  

Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου το φθινόπωρο 

Κεφάλαιο 
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του 1996 έχει αναδείξει την Ελλάδα σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά φυσικού αερίου, ενώ συγ-
χρόνως έχει προσελκύσει σηµαντικού ύψους ξένες επενδύσεις (350 εκατ. € έως σήµερα) περιλαµβα-
νοµένης της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των δικτύων διανοµής σε πόλεις, µε ευνοϊκές επιπτώσεις 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη µικρού µεγέθους νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει εκδηλω-
θεί µεγάλο ενδιαφέρον για την κατασκευή από Έλληνες και ξένους επενδυτές σταθµών ηλεκτροπα-
ραγωγής που θα χρησιµοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιµο.  

Η δηµιουργία των κατάλληλων οικονοµικών προϋποθέσεων στην ενεργειακή αγορά που θα επιτρέ-
ψουν την ωρίµανση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα µέσω της απορρόφησης σηµαντικών 
ποσοτήτων στην ηλεκτροπαραγωγή και στις πόλεις έχει καθοριστική σηµασία για τη βιωσιµότητα 
του µεγάλου έργου υποδοµής του φυσικού αερίου και την επίτευξη των ανωτέρω στόχων της ενερ-
γειακής πολιτικής.  

Κυρίως µέσω της νέας ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής καθώς και νέων µονάδων της ∆ΕΗ η κατανά-
λωση φυσικού αερίου της χώρας είναι δυνατόν να αυξηθεί θεαµατικά από τα 2 δις κυβικά µέτρα στο 
τέλος του 2002 στα 6-7 δις κυβικά µέτρα µετά από 5-6 χρόνια.  

Τρεις είναι οι κρίσιµοι παράγοντες για τη επίτευξη αυτού του στόχου:  

α) Η διασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να πραγµατοποιηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην 
ηλεκτροπαραγωγή,  

β) Η εξασφάλιση εφοδιασµού φυσικού αερίου από πολλαπλές εισόδους στη χώρα και η ανά-
πτυξη ανταγωνισµού στη χονδρεµπορική αγορά φυσικού αερίου, και  

γ) Η υιοθέτηση κοµίστρου για την κοινή χρήση του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου 
και του σταθµού υγροποιηµένου αερίου σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τις σηµερινές τι-
µές, έτσι ώστε αφενός το κόµιστρο να είναι συγκρίσιµο µε τα επίπεδα τιµών που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι οι νέες ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες φυσικού αερίου να 
είναι ανταγωνιστικές, αφετέρου να τηρείται σταθερότητα των τιµών αυτών σε επίπεδα που 
διασφαλίζουν µακροχρόνια την οικονοµική βιωσιµότητα της υποδοµής φυσικού αερίου. 

2. Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Η ανάπτυξη της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η είσοδος νέων επενδυτών ηλε-
κτροπαραγωγών συνδέεται άµεσα και µε την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου, 
στην οποία οι ηλεκτροπαραγωγοί θα µπορούν να επιλέγουν τον προµηθευτή τους και θα έχουν ισότι-
µη και οικονοµική πρόσβαση στις κοινές υπηρεσίες µεταφοράς, υγροποίησης-αεριοποίησης και εξι-
σορρόπησης φορτίου φυσικού αερίου.  

Με τα ενεργειακά δεδοµένα της Ελλάδας αλλά και πολλών άλλων χωρών η οριακή ανάπτυξη αντα-
γωνισµού στην ηλεκτρική αγορά διενεργείται και µέσω του ανταγωνισµού στην προµήθεια φυσικού 
αερίου, πράγµα που αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής σχετικά µε τη διαχείριση επιχειρη-
µατικού κινδύνου από µέρους των νεοεισερχοµένων στην ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως µάλιστα όταν η 
πρώην µονοπωλιακή ηλεκτρική εταιρεία έχει λόγω παλαιότερων συµβολαίων προνοµιακή πρόσβαση 
στην αγορά φυσικού αερίου. 

Συνεπώς, όπως έγινε σε όλες τις χώρες, η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισµού ο-
φείλει να συγχρονίζεται µε πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου. Αυτό επιβεβαιώνε-
ται και από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Η ΡΑΕ πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να συνεχίζεται η εξαίρεση της χώρας από την 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου. ∆εν υφίσταται 
κανενός είδους κίνδυνος οικονοµικής βιωσιµότητας της µονοπωλιακής επιχείρησης φυσικού αερίου, 
της ∆ΕΠΑ, ούτε µπορεί να βλαφθεί το µελλοντικό επενδυτικό της πρόγραµµα, από την απελευθέρω-
ση της χονδρεµπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα µε παράλληλα διατήρηση της υποδο-
µής φυσικού αερίου σε καθεστώς ρυθµιζόµενου φυσικού µονοπωλίου. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προ-
βλέπει συγκεκριµένη µέθοδο αντιµετώπισης της τυχόν ζηµίας που µπορεί να επέλθει λόγω της απε-
λευθέρωσης στην εξυπηρέτηση παλαιών µακρόχρονων συµβολαίων εµπορίας, τα οποία εξάλλου 
στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν εξασφαλίσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και δεν κινδυνεύ-
ουν από τον ανταγωνισµό στην προµήθεια του φυσικού αερίου. Αντίθετα µάλιστα, η εφαρµογή της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα αποτρέψει την ενεργοποίηση όρων της σύµβασης προµήθειας φυσικού αε-
ρίου από τη Ρωσία οι οποίοι προβλέπουν δυνατότητα προνοµιακής πρόσβασης τρίτων στην υποδοµή 
φυσικού αερίου µόνο για ένα ακόµα προµηθευτή. 

Για τους λόγους αυτούς η ΡΑΕ πρότεινε στην Κυβέρνηση την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την εφαρµογή της Οδηγίας το συντοµότερο δυνατόν και 
πάντως πριν τη λήξη της εξαίρεσης, δηλαδή τον Αύγουστο 2006. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή όπως 
επιβεβαιώθηκε από σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Κατόπιν αυτού η ΡΑΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία της εκπόνησης µιας ολοκληρωµένης πρότασης για 
την αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου και την ενσω-
µάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/30 και των τροποποιήσεών της. 

Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ προχώρησε κατόπιν διαγωνισµού στην επιλογή συµβούλου ο οποίος ανέ-
λαβε την υποστήριξη της ΡΑΕ στη δηµιουργία της ολοκληρωµένης αυτής πρότασης η οποία περι-
λαµβάνει: α) ανάλυση και σχεδιασµό της νέας αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, β) σχέδιο νό-
µου-πλαισίου, γ) κώδικα δικτύου µεταφοράς και αεριοποίησης-υγροποίησης φυσικού αερίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται τα θέµατα εξισορρόπησης φορτίου, αποθήκευσης φυσικού αερίου και επεν-
δύσεων σε νέες υποδοµές, δ) κώδικα προµήθειας φυσικού αερίου σε πελάτες, ε) κώδικα για την τιµο-
λόγηση της χρήσης της κοινής υποδοµής και υπηρεσιών φυσικού αερίου, στ) κανονισµό αδειών για 
τις δραστηριότητες φυσικού αερίου, κλπ. 

Στο τέλος του 2002 είχε ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών του συµβούλου που αφορά 
στον σχεδιασµό της δοµής της αγοράς, των βασικών αρχών του ρυθµιστικού πλαισίου και την κατα-
νοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων της διοίκησης. Παράλληλα βρίσκεται σε τελικό στάδιο η 
επεξεργασία από τον Σύµβουλο του σχεδίου νόµου και των κωδίκων και κανονισµών του ολοκλη-
ρωµένου θεσµικού πλαισίου για την απελευθέρωση του φυσικού αερίου. Στις συζητήσεις µε τον 
Σύµβουλο συµµετέχει η ∆ΕΠΑ και εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Εντός του 2003, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συµβούλου, αναµένεται να τεθεί σε δηµό-
σια διαβούλευση η συνολική πρόταση της ΡΑΕ. Τα κείµενα που θα προκύψουν θα αποτελούν ένα 
ολοκληρωµένο και συνεπές µοντέλο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που βασίζεται σε λε-
πτοµερή ανάλυση των προτύπων που έχουν ακολουθηθεί σε άλλες προηγµένες αγορές φυσικού αερί-
ου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσδίδοντας όµως ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού 
ενεργειακού συστήµατος. 

3. Νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου της χώρας 
Το σύστηµα φυσικού αερίου της χώρας διαθέτει µία µόνο κύρια είσοδο εισαγωγών, δηλαδή τη δια-
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σύνδεση µε τη Βουλγαρία από την οποία εισάγεται αποκλειστικά φυσικό αέριο Ρωσικής προέλευσης. 
Η δεύτερη είσοδος εισαγωγών είναι στο σταθµό υγροποίησης της Ρεβυθούσας (στην Αττική) η οποία 
όµως για τεχνικούς και οικονοµικούς  λόγους προορίζεται για να εξυπηρετεί την εξισορρόπηση των 
διακυµάνσεων του φορτίου φυσικού αερίου παρά για να αποτελεί πηγή εναλλακτικής τροφοδοσίας 
της χώρας. 

Για τα σηµερινά δεδοµένα συνολικών όγκων κατανάλωσης, δηλαδή 2 έως 3 δισεκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, οι δύο αυτές είσοδοι επαρκούν. Η υφιστάµενη υποδοµή µπορεί από 
τεχνικής πλευράς να υποστηρίξει όγκους κατανάλωσης µέχρι και τα 8 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
το χρόνο, η οποία αναµένεται να επιτευχθεί στην καλύτερη περίπτωση στην αρχή της δεκαετίας του 
2010. Εκ πρώτης όψεως εποµένως δεν είναι επί του παρόντος αναγκαίες για τη χώρα νέες επενδύσεις 
για την ανάπτυξη επιπλέον σηµείων εισόδων εισαγωγών. 

Όµως δεδοµένου του στρατηγικού ρόλου του φυσικού αερίου για το ενεργειακό σύστηµα της χώρας, 
η διατήρηση επί δεκαετία µόνο των δύο αυτών πηγών τροφοδοσίας είναι επισφαλές για την ασφάλεια 
ανεφοδιασµού της χώρας σε φυσικό αέριο αλλά κυρίως είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανά-
πτυξη ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού αερίου και όπως εξηγήθηκε την ανάπτυξη ανταγωνισµού 
στην αγορά ηλεκτρισµού. Τυχόν διατήρηση της σχεδόν αποκλειστικότητας της βόρειας διασύνδεσης 
ως προς τη δυνατότητα τροφοδοσίας της χώρας µε φυσικό αέριο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ανταγω-
νισµού στις τιµές και τους όρους προµήθειας φυσικού αερίου λόγω των µακροχρόνιων συµβολαίων 
µέσω των οποίων είναι δεσµευµένη η ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης αυτής. Ο παράγοντας 
αυτός σε συνδυασµό µε την επισφάλεια της εξάρτησης της τροφοδοσίας από µόνο µία πηγή συντείνει 
στην αβεβαιότητα των επενδύσεων σε νέα ηλεκτροπαραγωγή µε φυσικό αέριο και δρα ανασταλτικά 
τόσο για την αγορά του ηλεκτρισµού όσο και για την αγορά φυσικού αερίου σχετικά µε το στόχο 
προσέλκυσης καταναλώσεων µεγάλου όγκου. Τυχόν προοπτική διατήρησης του κρατικού µονοπωλί-
ου στον τοµέα της προµήθειας φυσικού αερίου, ως επιλογή που θα µπορούσε να διατηρήσει την τιµή 
προµήθειας φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικά επίπεδα, δεν είναι εφικτή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επιπλέον δεν µειώνει την αβεβαιότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαρα-
γωγή δεδοµένων των προνοµιακών σχέσεων των κρατικών εταιρειών. 

Εποµένως τόσο για την ασφάλεια ανεφοδιασµού όσο και για την ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών 
και την ανταγωνιστικότητά τους είναι ζωτικής σηµασίας η ανάπτυξη σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, και 
πάντως πριν το 2007-2008, επιπλέον πηγών τροφοδοσίας της χώρας µε φυσικό αέριο. 

Ήδη από το 1997-98 η πολιτεία συµµερίζεται την ανάλυση αυτή και διερευνά τη σκοπιµότητα και 
τον τρόπο ανάπτυξης επιπλέον πηγών εισαγωγής φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, ως εναλλακτικές 
ή συµπληρωµατικές λύσεις έχουν εξετασθεί και έχουν δροµολογηθεί οι εξής: 

• Επέκταση της δυναµικότητας του σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου στη Ρεβυ-
θούσα προκειµένου να αποτελέσει σηµείο εισόδου εισαγωγών µε σκοπό να τροφοδο-
τείται η κατανάλωση ακόµα και φορτίων βάσης και όχι µόνο για την κάλυψη των δια-
κυµάνσεων φορτίου και την εξισορρόπηση φορτίου όπως γίνεται σήµερα. Η επέκταση 
της δυναµικότητας του σταθµού ΥΦΑ θα επιτρέψει επίσης τη χρήση του ως αποθηκευ-
τικό χώρο, πράγµα που ωφελεί πολλαπλά τόσο την ασφάλεια ανεφοδιασµού όσο και 
τον ανταγωνισµό στην αγορά. 

• Ανάπτυξη νέας διασύνδεσης φυσικού αερίου µε αγωγό µε την Τουρκία προκειµένου 
να εξασφαλισθεί µακροχρόνια δυνατότητα εισαγωγών από τις αναπτυσσόµενες πηγές 
φυσικού αερίου της Κασπίας, του Ιράν ή της Μέσης Ανατολής. 
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• Ανάπτυξη νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης φυσικού αερίου µε την Ιταλία η οποία θα 
µπορεί να λειτουργεί αµφίδροµα και ανάλογα µε τις συνθήκες να εξυπηρετεί τη διαµε-
τακόµιση φυσικού αερίου της Ασίας προς την Ευρωπαϊκή αγορά µέσω της Ιταλίας ή 
να τροφοδοτεί την Ελλάδα µέσω της Ιταλίας.  

Τα έργα αυτά έχουν προγραµµατισθεί και έχει εξασφαλιστεί η µερική τους χρηµατοδότηση από Κοι-
νοτικά Προγράµµατα. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι τα έργα αυτά είναι µεγάλης προτεραιότητας για τη χώρα και 
τα έχει λάβει υπόψη της στο σχεδιασµό των ρυθµίσεων και των τιµολογίων που προτείνει για τη λει-
τουργία της απελευθερωµένης αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Β. Τιµολόγια Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου 

1. Εισαγωγή 
Ο Νόµος 2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252) προσδιορίζει το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
το οποίο περιλαµβάνει το σταθµό υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα (ΥΦΑ), και καθο-
ρίζει ότι αποκλειστικός ιδιοκτήτης, λειτουργός και διαχειριστής του είναι η ∆ΕΠΑ στην οποία ανατί-
θεται και το αποκλειστικό προνόµιο της χρήσης της υποδοµής αυτής για την παροχή και προµήθεια 
φυσικού αερίου σε πελάτες.  

Ο νόµος αυτός, ο οποίος στην ουσία καθορίζει ότι ο κλάδος του φυσικού αερίου τελεί υπό µονοπωλι-
ακό καθεστώς, δεν θεσπίζει χωριστά τιµολόγια για τη χρήση του συστήµατος µεταφοράς φυσικού 
αερίου ή τη χρήση του σταθµού ΥΦΑ. Αντίθετα στο καθεστώς των απελευθερωµένων αγορών η 
πρόσβαση τρίτων στην υποδοµή αυτή διενεργείται µέσω χωριστών τιµολογίων.  

Υπό το καθεστώς µονοπωλίου, η χρέωση για τις υπηρεσίες µεταφοράς και για τη χρήση του σταθµού 
ΥΦΑ περιλαµβάνεται στα τιµολόγια και τις συµβάσεις της ∆ΕΠΑ µε τα οποία προµηθεύει φυσικό 
αέριο σε καταναλωτές και στις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου στις πόλεις (τις ΕΠΑ). Η χρέωση 
αυτή, η οποία δεν εµφανίζεται χωριστά στα τιµολόγια της ∆ΕΠΑ, δεν είναι σε καµιά περίπτωση ο-
µοιόµορφη µεταξύ των καταναλωτών. Το ύψος των τιµών προµήθειας φυσικού αερίου προσδιορίζε-
ται κατά καταναλωτή σύµφωνα µε κριτήρια εµπορικά τα οποία σχετίζονται µε το βαθµό προθυµίας 
του καταναλωτή να δεσµεύεται ως προς την κατανάλωση φυσικού αερίου. Έτσι είναι δυνατόν σε ένα 
καταναλωτή να µην χρεώνεται κόµιστρο µεταφοράς φυσικού αερίου, προκειµένου η τιµή προµήθειας 
να είναι ανταγωνιστική, ενώ σε άλλο καταναλωτή να χρεώνεται υπερβολικό τίµηµα για τη µεταφορά 
επειδή για κάποιο λόγο αυτός εξαρτάται από το φυσικό αέριο περισσότερο από τον πρώτο. Φροντίζει 
βέβαια το µονοπώλιο να προσδιορίζει τις τιµές έτσι ώστε από τις συνολικές εισπράξεις να ανακτά 
τόσο το κόστος αγοράς φυσικού αερίου όσο και το κόστος µεταφοράς του και χρήσης του σταθµού 
ΥΦΑ. 

Όπως είναι γνωστό, µακράν ο µεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου είναι στην Ελλάδα η ∆ΕΗ 
η οποία καταναλώνει 1500-1700 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα σε σύνολο πωλήσεων της ∆ΕΠΑ που 
δεν ξεπερνά τα 2000 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως. Σύµφωνα µε τη µακροχρόνια σύµβαση 
προµήθειας φυσικού αερίου που έχει συναφθεί µεταξύ ∆ΕΗ και ∆ΕΠΑ, η κατανάλωση της ∆ΕΗ 
χρεώνεται µε τίµηµα για τη µεταφορά φυσικού αερίου και τη χρήση του Σταθµού ΥΦΑ το οποίο 
είναι περίπου ίσο µε 18 έως 22 ∆ρχ το κυβικό µέτρο αερίου (περίπου 4,6 έως 5,6 €/MWh φυσικού 
αερίου). Η χρέωση αυτή είναι εξαιρετικά υψηλή, δεδοµένου ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη η µέση χρέ-
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ωση για τις ίδιες υπηρεσίες είναι µεταξύ 0,8 και 1,5 €/MWh φυσικού αερίου. ∆εδοµένου ότι στη 
σύµβαση της ∆ΕΠΑ µε τη ∆ΕΗ περιλαµβάνεται ρήτρα σύµφωνα µε την οποία η ∆ΕΠΑ υποχρεώνε-
ται να τιµολογεί τη ∆ΕΗ µε τη µικρότερη τιµή έναντι κάθε άλλου πελάτη της στον κλάδο της ηλε-
κτροπαραγωγής, γίνεται φανερό ότι η υπέρογκη αυτή χρέωση για το κόµιστρο υπονοµεύει ευθέως 
την ανταγωνιστικότητα των ιδιωτών επενδυτών στην ηλεκτροπαραγωγή οι οποίοι εξετάζουν την 
είσοδό τους στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Το κόµιστρο αυτό έχει 
µεγάλη σηµασία γιατί οριακά δρα αποτρεπτικά για τις επενδύσεις σε νέες µονάδες φυσικού αερίου οι 
οποίες µόνο εφόσον πραγµατοποιηθούν µπορούν να εξασφαλίσουν µεγάλους όγκους πωλήσεων φυ-
σικού αερίου επιτρέποντας έτσι την εκµετάλλευση της µεγάλης υποδοµής µεταφοράς φυσικού αερίου 
και του σταθµού ΥΦΑ, υποδοµές οι οποίες σήµερα υποαπασχολούνται. 

Το κόµιστρο µεταφοράς φυσικού αερίου και χρήσης του ΥΦΑ είναι υψηλό στην Ελλάδα γιατί το 
συνολικό υψηλό µέγεθος του επενδεδυµένου κεφαλαίου κατανέµεται στο µικρό αριθµό κυβικών 
µέτρων που σήµερα διακινούνται µέσω της υποδοµής του φυσικού αερίου. 

2. Ενέργειες της ΡΑΕ 
Η ΡΑΕ µε σειρά παρεµβάσεών της προς την Κυβέρνηση και τη ∆ΕΠΑ επεσήµανε το πρόβληµα αυτό 
και τις παρενέργειες που έχει η διατήρηση του υψηλού αυτού κοµίστρου τόσο για τις ιδιωτικές ηλε-
κτροπαραγωγικές επενδύσεις όσο και για την ανάπτυξη του τοµέα του φυσικού αερίου και της ίδιας 
της ∆ΕΠΑ. Η ΡΑΕ επεσήµανε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του 
ύψους των τιµολογίων µεταφοράς φυσικού αερίου και χρήσης του ΥΦΑ που θα εφαρµοσθούν στο 
πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου προκειµένου να επιτραπεί η πρόσβαση τρί-
των στο σύστηµα αυτό. Η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αρθεί ένας από τους πολλούς 
παράγοντες αβεβαιότητας τους οποίους αντιµετωπίζουν οι υποψήφιοι για είσοδο στην αγορά ηλε-
κτρισµού νέοι επενδυτές.  

Πράγµατι, το ∆εκέµβριο του 2001 και κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης, η ΡΑΕ οργά-
νωσε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα τιµολόγια για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς φυ-
σικού αερίου και του σταθµού υγροποιηµένου αερίου της Ρεβυθούσας που θα ισχύσουν για το έτος 
2004 ή το έτος 2005, οπότε αναµένεται η έναρξη της εφαρµογής πρόσβασης τρίτων στο σύστηµα.  

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε και δηµοσίευσε πλήρη πρόταση για τα εν λό-
γω τιµολόγια στην οποία εξετάζεται η διεθνής εµπειρία και πρακτική, τίθενται σαφώς οι επιδιωκόµε-
νοι ρυθµιστικοί στόχοι και περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία διαµόρφωσης  των τιµολογίων. 
Στην πρόταση αυτή περιλαµβάνονταν υπολογισµοί σχετικά µε το ύψος του κοµίστρου και την µα-
κροχρόνια οικονοµική βιωσιµότητα της ∆ΕΠΑ ως ιδιοκτήτη και διαχειριστή της υποδοµής φυσικού 
αερίου. 

Μετά το δηµόσιο διάλογο και περαιτέρω διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ΕΠΑ, η ΡΑΕ οριστικοποίησε την 
πρότασή της η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2002. Ο νόµος 
2364/1995 όµως προβλέπει αρµοδιότητα της ∆ΕΠΑ και όχι του Υπουργού Ανάπτυξης ή της ΡΑΕ 
σχετικά µε τα τιµολόγια φυσικού αερίου. Κατόπιν αυτού, τον Απρίλιο του 2002 το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της ∆ΕΠΑ εξέδωσε απόφαση µε την οποία διαµορφώνει τιµολόγια που θα ισχύουν το 2005 
για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς και του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της Ρε-
βυθούσας. Οι χρεώσεις αυτές είναι σηµαντικά χαµηλότερες από αυτές που εφαρµόζονται σήµερα για 
τη ∆ΕΗ, και πλησιάζουν το µέσο όρο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών χρεώσεων.  Οι νέες χρεώσεις 
προσδιορίσθηκαν κατά µέσο όρο στις 8 ∆ρχ/κυβικό µέτρο φυσικού αερίου ή 2,1 €/MWh φυσικού 
αερίου, δηλαδή είναι δυόµιση φορές χαµηλότερες από τις σηµερινές χρεώσεις. 
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Η µελέτη και πρόταση της ΡΑΕ περιλαµβάνει τα εξής σηµεία: 

• Με δεδοµένο το ιδιαίτερα µεγάλο ύψος των απασχολουµένων κεφαλαίων συγκριτικά 
µε τα σηµερινά χαµηλά επίπεδα του µεταφορικού έργου που πραγµατοποιεί η υποδοµή 
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ο προσδιορισµός τιµήµατος σε ανταγωνιστικό ύψος 
απαιτεί τη µακροχρόνια προεξόφληση καταναλώσεων φυσικού αερίου µεγάλου όγκου. 
Σε αυτή τη βάση, σχεδιάσθηκε µακροχρόνιο σενάριο-στόχος για τις µελλοντικές κατα-
ναλώσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα και υπολογίσθηκε ενιαίο τίµηµα που προεξο-
φλεί τις καταναλώσεις αυτές ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση των κεφαλαίων σε µα-
κροχρόνια προοπτική. 

• Ο υπολογισµός της χρέωσης γίνεται έτσι ώστε να αντανακλάται το πραγµατικό κόστος 
του συστήµατος µέχρι του ύψους εκείνου που απαιτείται ώστε να διασφαλίζεται η α-
νάκτηση κεφαλαίων για τη µελλοντική αντικατάστασή του. Η δοµή των τιµολογίων 
αντανακλά το γεγονός ότι στα συστήµατα αυτά η δοµή του κόστους είναι κυρίως κε-
φαλαιουχική. Επίσης δεδοµένης της στρατηγικής σηµασίας των εγκαταστάσεων υγρο-
ποίησης για τον ασφαλή εφοδιασµό και την αξιοπιστία του συστήµατος, τα τιµολόγια 
διασφαλίζουν χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα της εγκατάστασης υγροποίησης ενσω-
µατώνοντας µεγάλο µέρος του κόστους επένδυσης στο γενικό τιµολόγιο µεταφοράς. 

• Προβλέπεται µεταβατική περίοδος δύο ετών για την τιµή χρέωσης µεταφοράς φυσικού 
αερίου σε ηλεκτροπαραγωγούς έτσι ώστε να µην αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµικό 
πρόβληµα η ∆ΕΠΑ ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του συστήµατος ενώ συγχρόνως το 
κόστος για την ηλεκτροπαραγωγή να παραµένει σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 

• Στον υπολογισµό της χρέωσης για τη µεταφορά λαµβάνονται υπόψη ως πρόβλεψη µό-
νον οι οικονοµικά βιώσιµες επενδύσεις και µόνον εφόσον είναι επενδύσεις που είναι 
στρατηγικής σηµασίας για την λειτουργική αξιοπιστία του συστήµατος και ασφάλεια 
τροφοδοσίας των καταναλωτών ή εξασφαλίζουν σηµαντικούς πρόσθετους όγκους κα-
τανάλωσης συγκριτικά µε το κόστος επένδυσης της επέκτασης της υποδοµής. 

• Στον υπολογισµό της χρέωσης λαµβάνεται υπόψη ένα αυστηρό πρόγραµµα συγκράτη-
σης των λειτουργικών δαπανών της ∆ΕΠΑ έτσι ώστε η αύξηση της λειτουργικής πα-
ραγωγικότητας της επιχείρησης να συµβαδίζει µε την αναµενόµενη σηµαντική αύξηση 
των καταναλώσεων φυσικού αερίου. 

• Θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη προσέγγιση σχετικά µε τη δοµή του τιµολογίου, 
τουλάχιστον για τη τρέχουσα δεκαετία, η εφαρµογή ενιαίου τιµολογίου (post-stamp 
tariff) για όλη την επικράτεια, σύµφωνα µε το οποίο δεν προβλέπεται διαφοροποίηση 
χρεώσεων ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση εισόδου ή εξόδου φυσικού αερίου από το 
σύστηµα. 

• Ο προσδιορισµός του ύψους των χρεώσεων βασίζεται στον καθορισµό του µέγιστου 
επιτρεπόµενου συνολικού εσόδου της ∆ΕΠΑ από τις δραστηριότητες της µεταφοράς 
και του σταθµού ΥΦΑ. Το µέγιστο συνολικό έσοδο περιλαµβάνει έσοδα που αντιστοι-
χούν στην εξυπηρέτηση των απασχολούµενων κεφαλαίων και έσοδα που αντιστοιχούν 
στις λειτουργικές δαπάνες. Για τον προσδιορισµό του συνολικού µεγέθους των απα-
σχολούµενων κεφαλαίων δεν ελήφθησαν υπόψη οι µη κεφαλαιοποιηµένες επιδοτήσεις. 
Η ετήσια εξυπηρέτησή τους βασίζεται σε επιτόκιο απόδοσης κεφαλαίων το οποίο προ-
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τάθηκε από τη ΡΑΕ έτσι ώστε να είναι εναρµονισµένο µε την Ευρωπαϊκή πρακτική 
σχετικά µε φυσικά µονοπώλια που τελούν υπό καθεστώς αποκλειστικών προνοµίων 
και υπόκεινται σε ρύθµιση των κεφαλαιουχικών τους αποδόσεων. Το επιτόκιο αυτό 
καθορίσθηκε σε 10,1% ονοµαστικό προ φόρων ή 7,4% πραγµατικό προ φόρων. 

• Τέλος, για λόγους οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και για την αποφυγή στρεβλώ-
σεων, προτάθηκε δοµή τιµολογίων η οποία διαχωρίζεται σε σκέλος ισχύος (δέσµευση 
δυναµικότητας) και σκέλος ενέργειας (διακινούµενες ποσότητες φυσικού αερίου). Κα-
θορίσθηκε ότι το σκέλος ισχύος θα αντιπροσωπεύει το 90% της µοναδιαίας χρέωσης 
για την µεταφορά και για τη χρήση του ΥΦΑ έτσι ώστε να αντανακλάται η διάρθρωση 
του πραγµατικού κόστους του συστήµατος µεταφοράς και υγροποίησης η οποία είναι 
κυρίως εντάσεως κεφαλαίου. Προβλέπεται όµως µεταβατικό χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο η χρέωση θα βασίζεται κυρίως στη διακινούµενη ποσότητα ώστε να επιτραπεί 
η σταδιακή προσαρµογή των νεοεισερχοµένων καταναλωτών φυσικού αερίου στο νέο 
καθεστώς τιµολόγησης σύµφωνα µε το οποίο κατά το στάδιο ωρίµανσης θα βασίζεται 
κυρίως στη δέσµευση δυναµικότητας µεταφοράς και χρήσης του ΥΦΑ. 

Η πρόταση της ΡΑΕ έγινε πολύ ευνοϊκά δεκτή από τους ιδιώτες επενδυτές στην ηλεκτροπαραγωγή, 
από τη ∆ΕΗ και εξειδικευµένους οίκους που συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση. 

Γ. ∆ιανοµή Φυσικού Αερίου - Εταιρίες Παροχής Αερί-
ου  

1. Εισαγωγή  
Με δεδοµένη την προτεραιότητα στη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας, είναι µεγάλης σηµασίας για ένα ενεργειακό σύστηµα η κατά το δυνατόν µεγιστοποίηση της 
χρήσης του φυσικού αερίου ως καύσιµο στις τελικές ενεργειακές καταναλώσεις, παρά η χρήση του 
στη µετατροπή της ενέργειας σε άλλες ενεργειακές µορφές. Η απευθείας χρήση του φυσικού αερίου 
είναι πλεονεκτική για την ενεργειακή απόδοση, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, το περιβάλλον 
και την παροχή σύγχρονων και καθαρών υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην προώθηση του φυσικού αερίου στην τελική 
κατανάλωση των κατοίκων πόλεων µέσω των Εταιριών Παροχής Αερίου στις οποίες έχουν παραχω-
ρηθεί άδειες διανοµής στα τρία µεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Πέραν της αξιοποίησης µίας 
επένδυσης που έχει προσελκύσει ξένα κεφάλαια της τάξης των 350 εκατ. € έως σήµερα, η διείσδυση 
του φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα έχει πολλαπλά οφέλη στη βελτίωση του αστικού περιβάλλο-
ντος, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην δυνατότητα διαφοροποίησης των επιλο-
γών του καταναλωτή για την παροχή υπηρεσιών ενέργειας µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ανταγωνι-
σµού µεταξύ των διαφόρων τύπων καυσίµων. 

Ο νόµος ανέθεσε στη ΡΑΕ αποφασιστικές αρµοδιότητες σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων προµήθει-
ας και των τιµών προµήθειας καθώς και τον έλεγχο της ανάπτυξης της διανοµής φυσικού αερίου στις 
πόλεις. Η διανοµή φυσικού αερίου στις πόλεις τελεί, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στην Ελ-
λάδα, υπό καθεστώς ρυθµιζόµενου µονοπωλίου παροχής κοινής ωφέλειας.  

Για τους λόγους αυτούς και µε γνώµονα αφενός τις προτεραιότητες ενεργειακής πολιτικής που ανα-
φέρθηκαν ανωτέρω, αφετέρου την προστασία των καταναλωτών, η ΡΑΕ αφιέρωσε σηµαντικό µέρος 
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της δραστηριότητάς της στην εποπτεία και την παρακολούθηση της πορείας των Εταιριών Παροχής 
Αερίου (ΕΠΑ) και των όρων προµήθειας που προσφέρουν, συµµετέχοντας: α) στην θέσπιση προδια-
γραφών των Προγραµµάτων Ανάπτυξης, β) στην κατάρτιση της τιµολογιακής πολιτικής και των ό-
ρων της παροχής και γ) στον εντοπισµό προβληµάτων που δυσχεραίνουν την διείσδυση του φυσικού 
αερίου στις πόλεις.  

2. Αρµοδιότητες της ΡΑΕ σχετικά µε τη διανοµή φυσικού αερίου 
Οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ σχετικά µε τη διανοµή φυσικού αερίου της ανατέθηκαν µε το Ν. 
2773/1999 και καθορίζονται από τις διατάξεις τον Ν. 2364/ΦΕΚ 252Α/6-12-1995, όπως ισχύει.  

Σχετικά µε τη συγκρότηση των ΕΠΑ, τη θέσπιση κανονισµών και τον έλεγχό τους, οι αρµοδιότητες 
ανατέθηκαν ως εξής: 

• Η ΡΑΕ ελέγχει την τήρηση των όρων της Άδειας ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. Επίσης, η 
ΡΑΕ γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε ειδικότερους όρους και προϋ-
ποθέσεις, οι οποίοι µπορούν να καθορίζονται και να περιλαµβάνονται στην Άδεια ∆ια-
νοµής Φυσικού Αερίου καθώς και τον προσδιορισµό του τρόπου ελέγχου τηρήσεως 
των όρων, καθώς και σχετικά µε τυχόν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των ΕΠΑ 
στην αγορά. 

• Η ΡΑΕ γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τους όρους, 
προϋποθέσεις και διαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυµες εταιρίες 
που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν το σκοπό, εκτός από τις υφιστάµενες Ε∆Α και 
ΕΠΑ, Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. 

• Η ΡΑΕ γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση 
κανονισµών εξωτερικών και εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου, που αφορούν στη 
µελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιµές, στην ασφάλεια 
και στη λειτουργία των συστηµάτων µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής φυσικού 
αερίου, όπως και των εγκαταστάσεων των καταναλωτών. Επίσης, η ΡΑΕ δύναται να 
προβαίνει σε έρευνες, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των συστηµάτων µεταφοράς, 
αποθήκευσης και διανοµής φυσικού αερίου και να διενεργεί πραγµατογνωµοσύνη στα 
ανωτέρω συστήµατα σε περίπτωση ατυχήµατος. 

• Οι ΕΠΑ υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ οποιαδήποτε πληροφορία 
ή στοιχείο ζητηθεί σχετικά µε τη δραστηριότητα τους. 

• Ο ορισµός και η επιβολή προστίµων στις Ε∆Α και στις ΕΠΑ 
αποφασίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. 

• Η ΡΑΕ εισηγείται σχετικά µε τον καθορισµό της διαδικασίας και του 
οργάνου επιλύσεως των διαφωνιών µεταξύ των καταναλωτών και των εταιρειών δια-
νοµής, σε θέµατα µέτρησης του παρεχόµενου φυσικού αερίου. 

Περαιτέρω αρµοδιότητες έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ κατά τις Άδειες ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου που 
χορηγήθηκαν στις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Αττικής µε τις Αποφάσεις Υπουργού Ανά-
πτυξης ∆Ι/Γ/Φ7/11819/ Φ.Ε.Κ.1086Β/ 31.08.2000, ∆1/Γ/Φ7/11818/ Φ.Ε.Κ.1087Β/ 31.08.2000 και 
∆1/18887/ Φ.Ε.Κ.1521Β/ 13.11.2001 αντίστοιχα. 

Πέραν της γενικότερης αρµοδιότητας που δίδεται στη ΡΑΕ µε τον Ν.2364/95 περί ελέγχου όλων των 
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όρων των Αδειών ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, οι σηµαντικότερες αρµοδιότητες που προβλέπονται για 
τη ΡΑΕ στις εν λόγω Άδειες είναι: 

• Η ΡΑΕ εγκρίνει τα πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξης που υποβάλλονται 
κάθε έτος από τον Αδειούχο σχετικά µε την ανάπτυξη του Συστήµατος ∆ιανοµής. 

• Πέραν του ελέγχου από τη ΡΑΕ σχετικά µε την υποχρέωση του Αδειούχου να µην 
προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ των καταναλωτών όσων αφορά στη σύνδεση µε το 
Σύστηµα ∆ιανοµής ή τους όρους παροχής φυσικού αερίου, η ΡΑΕ εγκρίνει τυχόν ειδι-
κούς όρους σύνδεσης ή και παροχής στο βαθµό που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 
εξασφάλιση της ανάπτυξης της αγοράς του φυσικού αερίου. 

• Η ΡΑΕ ενηµερώνεται από τον Αδειούχο για τυχόν τροποποιήσεις στους 
Γενικούς Όρους Συναλλαγών που υποχρεούται να καταρτίσει ο Αδειούχος για τη Σύν-
δεση και Παροχή φυσικού αερίου. 

• Στη ΡΑΕ υποβάλλεται το αργότερο έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους 
κατάσταση των τελών σύνδεσης που θα ισχύσουν για το επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

• Στη ΡΑΕ υποβάλλεται το αργότερο έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους 
δήλωση που περιλαµβάνει τα τιµολόγια παροχής και τις κατηγορίες παροχής του επό-
µενου ηµερολογιακού έτους. 

• Στη ΡΑΕ υποβάλλεται έγγραφη αναφορά σχετικά µε τους λόγους, για τους οποίους το 
Συνολικό Σχετικό Έσοδο του Αδειούχου είναι µεγαλύτερο από το 105% του Μέγιστου 
Επιτρεπόµενου Εσόδου. 

• Η ΡΑΕ ορίζει τα επίπεδα του Τιµολογίου Παροχής για το επόµενο ηµερολογιακό έτος 
αν κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους το Συνολικό Σχετικό Έσοδο του Αδει-
ούχου είναι µεγαλύτερο από το 110% του Μέγιστου Επιτρεπόµενου Εσόδου. 

• Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών από τον Αδειούχο προς τους 
Καταναλωτές θεσπίζονται µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. 

3. Προγράµµατα Ανάπτυξης των ΕΠΑ 
Η πορεία της διανοµής φυσικού αποτυπώνεται στα πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξης των ΕΠΑ 
που υποβάλλονται ετησίως στη ΡΑΕ προς έγκριση. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των Προ-
γραµµάτων των ΕΠΑ είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού και οικονοµικά αποδοτικού συστήµα-
τος διανοµής φυσικού αερίου στις πόλεις. 

Τον Ιούνιο του 2002, µε σκοπό την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας στις ΕΠΑ και την έγκαιρη 
διαπίστωση τυχόν προβληµάτων στην ανάπτυξη του συστήµατος διανοµής και τη διείσδυση του φυ-
σικού αερίου στις πόλεις, η ΡΑΕ καθόρισε συγκεκριµένες προδιαγραφές σχετικά µε τα στοιχεία που 
θα παρουσιάζονται στα Προγράµµατα Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στα Προγράµµατα Ανάπτυξης αφορούν στην κατασκευή νέου δικτύου, στη στοχοθέτηση αριθµού 
συνδέσεων και κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών, καθώς και στην προ-
βλεπόµενη τιµολογιακή πολιτική και στα έσοδα των ΕΠΑ. 

Για την αξιολόγηση και τη διαµόρφωση της απόφασης της ΡΑΕ σχετικά µε την έγκριση των Προ-
γραµµάτων Ανάπτυξης των ΕΠΑ, λαµβάνονται υπόψη κυρίως: 
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• Η πορεία της κατασκευή νέου δικτύου διανοµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Άδειας 
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. 

• Η ισόρροπη ανάπτυξη και ενεργοποίηση του δικτύου σε ολόκληρη την περιοχή που 
καλύπτει η Άδεια ∆ιανοµής κάθε ΕΠΑ, ώστε να µην τίθεται θέµα αποκλεισµού κατα-
ναλωτών από τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό αέριο, λαµβάνοντας υπόψη το γε-
γονός ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των ΕΠΑ η επιλογή των περιοχών που θα ε-
νεργοποιηθούν κατά προτεραιότητα, αναλόγως της εµπορικής τους στρατηγικής. 

• Η τιµολογιακή πολιτική και τα έσοδα που προβλέπεται να πραγµατοποιήσουν οι ΕΠΑ, 
ώστε να µην υπερβαίνουν το όριο που τίθεται από την Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερί-
ου. 

Πίνακας 26: Συνοπτική παρουσίαση των Προγραµµάτων Ανάπτυξης των ΕΠΑ για τα έτη 
2002-2006 

 2002 2003 2004 2005 2006 
ΕΠΑ Αττικής  
Νέο δίκτυο διανοµής χαµηλής πίεσης (χλµ)  36 525 1000 1430 1870 
Συνολική Κατανάλωση (εκ. Νπι3)  48 79,6 169,3 316,7 445,9 
- Οικιακός τοµέας  8 11,1 42,3 91,8 143,1 
- Τριτογενής τοµέας  13 28,9 63,6 114,8 153,1 
- Βιοµηχανικός τοµέας  27 39,6 63,4 110,0 149,7 
Αριθµός καταναλωτών (µετρητές)  9000 16000 31000 52000 73000 
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης  
Νέο δίκτυο διανοµής χαµηλής πίεσης (χλµ)  35 105 185 275 355 
Συνολική Κατανάλωση (εκ. Νπι3)  46,4 69,6 92,5 119,4 151,5 
- Οικιακός τοµέας  0,9 5,2 12,6 21,8 32,0 
- Τριτογενής τοµέας  3,6 13,2 21,9 29,4 42,9 
- Βιοµηχανικός τοµέας  41,8 51,2 57,9 68,2 76,6 
Αριθµός καταναλωτών (µετρητές)  1137 4178 8178 14178 20678 
ΕΠΑ Θεσσαλίας  
Νέο δίκτυο διανοµής χαµηλής πίεσης (χλµ)  18 53 128 203 278 
Συνολική Κατανάλωση (εκ. Νπι3)  28,0 40,2 49,0 60,0 73,0 
- Οικιακός τοµέας  1,0 5,0 10,0 17,0 26,0 
- Τριτογενής τοµέας  2,0 6,6 9,0 12,0 15,0 
- Βιοµηχανικός τοµέας  25,0 28,6 30,0 31,0 32,0 
Αριθµός καταναλωτών (µετρητές)  700 1800 3400 5500 8551 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ  
Νέο δίκτυο διανοµής χαµηλής πίεσης (χλµ)  89 683 1313 1908 2503 
Συνολική Κατανάλωση (εκ. Νπι3)  122 189 311 496 670 
Αριθµός καταναλωτών (µετρητές)  10837 21978 42578 71678 102229 
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Η ΡΑΕ ενέκρινε τα Προγράµµατα Ανάπτυξης των ΕΠΑ για το χρονικό διάστηµα 2002-2006. Οι κα-
ταναλώσεις φυσικού αερίου που προβλέπονται στα προγράµµατα αυτά, ο αριθµός των νέων πελατών 
(συνδέσεων) καθώς και το µήκος του δικτύου διανοµής που θα κατασκευαστεί παρουσιάζονται κα-
τωτέρω (Πίνακας 26). 

Ειδικά στην περίπτωση των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ο ρυθµός κατασκευής νέου δικτύου 
χαµηλής πίεσης που προβλέπεται από τα Προγράµµατα Ανάπτυξης εµφανίζει µικρή υστέρηση σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις τις Άδειας ∆ιανοµής. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι εν λόγω ΕΠΑ για την 
καθυστέρηση αυτή συνίστανται κυρίως στην καθυστέρηση συντονισµού των ενεργειών όλων των 
εµπλεκοµένων φορέων κατά την παραλαβή και έλεγχο του υφισταµένου δικτύου, την εκπόνηση και 
έγκριση των κανονισµών προµηθειών και εκτέλεσης έργων των συγκεκριµένων ΕΠΑ αλλά και την 
έναρξη και εξέλιξη των εργασιών κατασκευής νέου δικτύου εντός των πόλεων. 

Η ΡΑΕ, αναγνωρίζοντας τις αντικειµενικές δυσκολίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση των εν λόγω 
ΕΠΑ και τη συµφωνία των λόγων καθυστέρησης µε τα προβλεπόµενα στην Άδεια ∆ιανοµής, ενέκρι-
νε τα προγράµµατα ανάπτυξης των ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και παρέτεινε το χρονικό 
διάστηµα εκπλήρωσης της υποχρέωσης για κατασκευή συγκεκριµένου µήκους νέου δικτύου κατά 
ένα έτος, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που δίδεται από τις διατάξεις της Άδειας ∆ιανο-
µής Φυσικού Αερίου. 

Στην περίπτωση της ΕΠΑ Αττικής, λόγω της µεταγενέστερης σύστασης της και της εµπειρίας που 
προφανώς είχε αποκτηθεί από τις άλλες δύο ΕΠΑ, δεν υπήρξε καθυστέρηση στην ουσιαστική ενερ-
γοποίηση της εταιρίας και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της εταιρίας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις της Άδειας ∆ιανοµής που κατέχει. 

4. Τιµολόγια των ΕΠΑ 
Οι αρχές τιµολογιακής πολιτικής που αφορούν στα τιµολόγια των ΕΠΑ ορίζονται στην παράγραφο 5 
του άρθρου 4 του Ν.2364/95 και συγκεκριµενοποιούνται στην Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι ΕΠΑ: 

• Υποχρεούνται να καθορίζουν τιµολόγια ανακοινώσιµα και διαφανή, σε συνάρτηση µε 
τις τιµές ανταγωνιστικών µορφών ενέργειας και των στοιχείων κόστους.  

• Ελέγχονται για τυχόν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν ως µονοπωλι-
ακοί προµηθευτές αερίου στην περιοχή της αδείας τους. 

• Υποχρεούνται να µην προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά 
στους όρους σύνδεσης µε το δίκτυο διανοµής και στους όρους παροχής φυσικού αερί-
ου. Παρέχεται, ωστόσο η δυνατότητα συµφωνίας ειδικών όρων σύνδεσης και παροχής 
φυσικού αερίου στην περίπτωση καταναλωτών µε ετήσια κατανάλωση µεγαλύτερης 
της 0,1 GWh ΑΘ∆ (περίπου 9.000 Nm3). 

Η ΡΑΕ συνεργάστηκε µε όλες τις ΕΠΑ για την κατάρτιση της τιµολογιακής τους πολιτικής, αναγνω-
ρίζοντας τη µεγάλη σηµασία που αυτή έχει για την προώθηση του φυσικού αερίου στην τελική κατα-
νάλωση και µε σκοπό την κατάρτιση απλών διαφανών και ανταγωνιστικών τιµολογίων, σε συµφωνία 
µε τις αρχές που προαναφέρθηκαν. Αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας υπήρξε η αποδοχή από τη 
ΡΑΕ των τιµολογίων παροχής και των τελών σύνδεσης όλων των ΕΠΑ για τα έτη 2002 και 2003. 

Τα τιµολόγια των ΕΠΑ είναι ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα υποκαθιστάµενα καύσιµα και κυρίως το 
πετρέλαιο και τον ηλεκτρισµό. Συγκεκριµένα, το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο κατά 10% έως 20% 
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σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης και κατά περίπου 40% σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό.  

Τα τέλη σύνδεσης αντιπροσωπεύουν το κόστος για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των καταναλω-
τών µε το δίκτυο διανοµής και διαφέρουν αναλόγως των τεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτή-
των της εγκατάστασης κάθε καταναλωτή ή κατηγορίας καταναλωτών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
ΕΠΑ αναλαµβάνουν µέρος του κόστους σύνδεσης µε την παροχή εκπτώσεων επί του τέλους σύνδε-
σης οι οποίες κυµαίνονται από 50% έως και 80%. 

Τα τιµολόγια και των τριών ΕΠΑ έχουν διωνυµική µορφή για κάθε κατηγορία παροχής φυσικού αε-
ρίου. Το τιµολόγιο παροχής αναλύεται σε πάγια και σε µεταβλητή συνιστώσα, σύµφωνα µε τη σχετι-
κή δυνατότητα που παρέχεται από την Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. Η πάγια συνιστώσα ορίζε-
ται ανά κατηγορία παροχής ανάλογα είτε µε την ετήσια είτε µε τη µέγιστη ηµερήσια ποσότητα φυσι-
κού αερίου που καταναλώνεται ή αναµένεται να καταναλωθεί. 

Στα τιµολόγια των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η τελική τιµή πώλησης του φυσικού αερίου 
εξαρτάται αποκλειστικά από το ύψος της ετήσιας κατανάλωσης κάθε καταναλωτή, ανεξαρτήτως της 
χρήσης για την οποία αυτό προορίζεται και µειώνεται καθώς αυξάνεται η ετήσια κατανάλωση. Έτσι 
οι τιµές πώλησης ακολουθούν µία συνεχή καµπύλη ως συνάρτηση της ποσότητας κατανάλωσης του 
καταναλωτή, παρά την εφαρµογή διαφορετικών τιµολογίων κατά κατηγορία καταναλωτή (Εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7: Συσχέτιση των τιµών φυσικού αερίου των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 
µε τον όγκο κατανάλωσης 

Η τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής συσχετίζει την τιµή του φυσικού αερίου κυρίως µε την 
τιµή των ανταγωνιστικών καυσίµων. Κατά συνέπεια, η τιµή πώλησης του φυσικού αερίου εξαρτάται 
από την χρήση για την οποία προορίζεται. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί εκ των πραγµάτων σε διαφορε-
τικές τιµές πώλησης του φυσικού αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών παρά τα παραπλήσια χαρα-
κτηριστικά κατανάλωσης που πιθανά έχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση των 
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µικρών εµπορικών καταναλωτών, των οποίων το µέγεθος κατανάλωσης είναι παραπλήσιο της κατα-
νάλωσης της κεντρικής θέρµανσης πολυκατοικίας. Παρά ταύτα, η τιµή πώλησης φυσικού αερίου για 
επαγγελµατική χρήση σε µικρούς εµπορικούς καταναλωτές είναι κατά µέσο όρο 35% υψηλότερη της 
τιµής για θέρµανση (βλ. Εικόνα 8).  

Η ΕΠΑ Αττικής αιτήθηκε την έγκριση από τη ΡΑΕ της δυνατότητας εφαρµογής της συγκεκριµένης 
τιµολογιακής πολιτικής κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η αντα-
γωνιστικότητα της τιµής του φυσικού αερίου ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης (το οποίο λόγω απαλ-
λαγής από τη φορολογία κατά τη θερµαντική περίοδο έχει πολύ χαµηλή τιµή) και ταυτόχρονα να 
καλύπτεται το υψηλό λειτουργικό κόστος της εταιρίας, προερχόµενο εν µέρει από την απορρόφηση 
του συνόλου του προσωπικού της ∆ΕΦΑ και η µακροχρόνια εύλογη απόδοση επί των επενδεδυµέ-
νων κεφαλαίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρία στη ΡΑΕ, η κατάρτιση µίας τιµολο-
γιακής πολιτικής που δεν θα εµφάνιζε διαφορετικές χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών µε παρα-
πλήσια χαρακτηριστικά κατανάλωσης θα είχε ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση σηµαντικών ζηµιών 
κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της ΕΠΑ Αττικής και θα έθετε σε κίνδυνο την επιχειρηµατική της 
βιωσιµότητα. 

Η ΡΑΕ µετά από λεπτοµερή εξέταση όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την ΕΠΑ Αττικής, 
διαπίστωσε ότι η ανάλυση της ΕΠΑ Αττικής είναι βάσιµη και τυχόν απόρριψη του αιτήµατός της θα 
µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα της εταιρίας και κατ' επέκταση θα υπονοµευόταν η 
ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής. Για το λόγο αυτό η ΡΑΕ ενέκρινε 
ως εξαίρεση τη δυνατότητα εφαρµογής της συγκεκριµένης τιµολογιακής πολιτικής για τρία έτη. Με-
τά την πάροδο των τριών αυτών ετών και οπωσδήποτε εντός διετίας η ΕΠΑ Αττικής υποχρεούται, 
σύµφωνα µε την απόφαση της ΡΑΕ, να προσαρµόσει σταδιακά τα τιµολόγια της ώστε να µην υφί-
σταται θέµα τιµολογιακής διάκρισης µεταξύ κατηγοριών καταναλωτών. 

Τα τιµολόγια των τριών ΕΠΑ παρουσιάζονται κατωτέρω (Πίνακας 27 και Πίνακας 28) εκτός των 
τιµολογίων των µεγάλων βιοµηχανικών πελατών, λόγω του µεγάλου αριθµού κλιµακώσεων στις 
χρεώσεις όπως και στον µεγάλο αριθµό εκπτώσεων. Επισηµαίνεται ότι: 

• Για τα τιµολόγια των κατηγοριών Τ2 και Τ3 των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 
καθώς και για τα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής που αφορούν στη θέρµανση χώρων υ-
πάρχει διαδικασία επικαιροποίησης της µεταβλητής συνιστώσας ανά δίµηνο, ανάλογα 
µε τη διακύµανση των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης. 

• Στην περίπτωση της ΕΠΑ Αττικής τα τιµολόγια των µεγάλων εµπορικών καταναλω-
τών, καθώς και τα τιµολόγια συµπαραγωγής και βιοµηχανίας επικαιροποιούνται ανά 
µήνα µε βάση τις τιµές των ανταγωνιστικών καυσίµων. Το ίδιο ισχύει και για τα βιο-
µηχανικά τιµολόγια των ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. 

• Η µεταβλητή συνιστώσα των υπολοίπων κατηγοριών παροχής (η κατηγορία ΤΙ των 
ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και οι κατηγορίες των οικιακών, µικρών εµπορι-
κών και µικρών βιοµηχανικών καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής) καθορίζονται σε ετή-
σια βάση. 

• Ιδιαιτέρως θετικά κρίνεται το γεγονός της κατάρτισης τιµολογίου κλιµατισµού από ό-
λες τις ΕΠΑ, καθώς δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής ολοκληρωµένων συστηµάτων 
θέρµανσης-ψύξης. Αυτό έχει θετική επίδραση στην εξισορρόπηση της ζήτησης φυσι-
κού αερίου µεταξύ χειµερινής και θερινής περιόδου και στην υποκατάσταση ηλεκτρι-
σµού, µάλιστα σε περιόδους αιχµών ζήτησης του ηλεκτρικού συστήµατος. 



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 237 -

• ∆εν έχει οριστεί ακόµα τιµολόγιο συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-θερµότητας (ΣΗΘ) από 
τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Η ΡΑΕ εκτιµά ότι η προώθηση εφαρµογών 
συµπαραγωγής θα είχε σηµαντική θετική επίδραση στα έσοδα των ΕΠΑ λόγω αύξησης 
των καταναλώσεων σε σχέση µε µεµονωµένες εφαρµογές θέρµανσης ή ψύξης µε φυ-
σικό αέριο και βελτίωσης του συνολικού συντελεστή φορτίου των ΕΠΑ. Συνεπώς, κρί-
νεται σκόπιµη η κατάρτιση ανταγωνιστικών τιµολογίων ΣΗΘ από τις ΕΠΑ. 

5. Αξιολόγηση της πορείας των ΕΠΑ 
Η µέχρι σήµερα πορεία των ΕΠΑ κρίνεται από τη ΡΑΕ θετική. Η αντιµετώπιση των αρχικών προ-
βληµάτων εγκατάστασης και ουσιαστικής ενεργοποίησης των εταιριών, η κατάρτιση τιµολογιακής 
πολιτικής διαφανούς και ανταγωνιστικής ως προς τα υποκαθιστάµενα καύσιµα, η εκπόνηση των 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης και η υπέρβαση, σε ορισµένες περιπτώσεις, των στόχων που ετέθησαν σε 
αυτά, τεκµηριώνουν σαφώς το παραπάνω συµπέρασµα. 

Ιδιαιτέρως θετικά κρίνεται η καλή συνεργασία των ΕΠΑ µε τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
που παρέχει στη ΡΑΕ η Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου. Αποτέλεσµα αυτής υπήρξε η επιτυχής 
συναινετική αντιµετώπιση των θεµάτων τιµολογιακής πολιτικής και ανάπτυξης του συστήµατος δια-
νοµής ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου και η βιωσιµότητα 
των ΕΠΑ. 

Από την επισταµένη παρακολούθηση του θέµατος και από τη συνεργασία µε τις ΕΠΑ, η ΡΑΕ έχει 
εντοπίσει σειρά θεσµικών ζητηµάτων και προβληµάτων που εµποδίζουν την περαιτέρω επιτάχυνση 
της διείσδυσης του φυσικού αερίου στις πόλεις. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη µελέτη της ΡΑΕ για το θέµα η οποία έχει στόχο:  

• Να αξιολογήσει την σηµερινή κατάσταση της διανοµής φυσικού αερίου στις πόλεις 
υπό το πρίσµα της διεθνούς εµπειρίας και πρακτικής καθώς και σε σύγκριση µε τις 
προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού. 

• Να επισηµάνει όλα τα θεσµικά ζητήµατα που αποτελούν τροχοπέδη στην ταχύτερη 
διείσδυση του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση. 

• Να προτείνει σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς συγκεκριµένα µέτρα ώστε να αντι-
µετωπιστούν τα παραπάνω ζητήµατα. 

Η µελέτη αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί στις αρχές του έτους 2003.  
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Εικόνα 8: Συσχέτιση των τιµών πώλησης της ΕΠΑ Αττικής µε τον όγκο κατανάλωσης 
για τρεις κατηγορίες καταναλωτών 
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Πίνακας 27: Τιµολόγια ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας (Οκτώβριος 2002) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
(€/kWh) 

Τ1 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Από : 0 Νm³ έως : 400 Nm³ (4,419 kWh) 0,03123 

T2 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Από : 0 Νm³ έως : 3000 Nm³ (33,145 kWh) 0,02225 

T3 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Μεγαλύτερη από : 3.001 Νm³ (33,146 kWh) 0,02119 

T3C ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,02064 
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 

Κατηγορία Τ1 €/δίµηνο 2,94 
Κατηγορία Τ2 €/δίµηνο 5,88 
Κατηγορία Τ3 €/Nm3 0,02348 
Κατηγορία Τ3C €/Nm3 0,02348 
Θερµογόνος ∆ύναµη : 1 Νm³ φυσικού αερίου = 9500 kcal = 11,0485 kWh  
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Πίνακας 28: Τιµολόγια ΕΠΑ Αττικής (Οκτώβριος 2002) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
(€/kWh) 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ 0,02387 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ < 1,1 GWh 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  
(µαγείρεµα και θέρµανση νερού) 0,03453 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
Από 0 έως 22 MWh/δίµηνο 
Από 22 MWh/δίµηνο και άνω 

 
0,03320 
0,03187 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
Από 0 έως 22 MWh/δίµηνο 
Από 22 MWh/δίµηνο και άνω 

 
0,02800 
0,02600 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ > 1,1 GWh 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (*) 
Από 0 έως 110 MWh/µήνα 
Από 110 MWh/µήνα και άνω 

 
0,03043 
0,02908 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ)(*) 
Από 0 έως 400 MWh/µήνα 
Από 400 MWh/µήνα και άνω 

 
0,03174 
0,03055 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 0,01912 
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ < 1,1 GWh 
Εγκατεστηµένο φορτίο έως      5 Nm3/h €/δίµηνο 4,0 
Εγκατεστηµένο φορτίο έως    40 Nm3/h €/δίµηνο 7,5 
Εγκατεστηµένο φορτίο έως    60 Nm3/h €/δίµηνο 14,0 
Εγκατεστηµένο φορτίο έως  160 Nm3/h €/δίµηνο 24,0 
Εγκατεστηµένο φορτίο έως  650 Nm3/h €/δίµηνο 88,0 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ > 1,1 GWh 
Συµβολαιοποιηµένη αιχµή φορτίου (kWh/h) €/kWh/h/µήνα 0,1927 
(*) Χωρίς εκπτώσεις   
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Φορολογία της Ενέργειας: Αξιολόγηση σχεδίου Οδηγίας ΕΕ και 
προτάσεις
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Φορολογία της Ενέργειας: 
Αξιολόγηση σχεδίου Οδη-
γίας ΕΕ και προτάσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ανάλυση της ΡΑΕ σχετικά µε 
το θέµα της φορολογίας της ενέργειας και οι προτάσεις της για 
την σχετική Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ . 

 ΡΑΕ θεωρεί ότι η φορολογία των καυσίµων και γενικότερα των διαφόρων µορφών ενέρ-
γειας αποτελεί εργαλείο, πέραν των δηµοσιονοµικών στόχων, για την άσκηση ενεργειακής 
πολιτικής. Επιδιώξεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας, η 
προώθηση νέων τεχνολογιών και νέων υπηρεσιών στον καταναλωτή, το κόστος της ενέρ-
γειας και η συµβολή του στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας αλλά ακόµα και στόχοι 

περιφερειακής ανάπτυξης µπορούν να εξυπηρετηθούν µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού των φόρων 
που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα. Για το σκοπό αυτό, σηµασία έχει τόσο το επίπεδο της 
φορολογίας κάθε ενεργειακού προϊόντος συγκριτικά και µε το κόστος του, αλλά και οι σχετικές τελι-
κές τιµές των ενεργειακών προϊόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα µεταξύ τους αλλά και 
µε µη ενεργειακά αγαθά.  

Α. Γενικά 
Ο προσδιορισµός του ύψους της φορολογίας για κάθε ενεργειακό προϊόν και για κάθε χρήση του 
γίνεται στην Ελλάδα περισσότερο µε βάση την εκάστοτε δηµοσιονοµική πολιτική παρά µετά από 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογίας αυτής ως προς τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής.  

Η έλλειψη ορθολογισµού ως προς τους ενεργειακούς στόχους έχει σήµερα ιδιαίτερη σηµασία για την 
Ελλάδα λόγω της επίδρασης της φορολογίας αυτής σε σειρά ζητηµάτων που έχουν προτεραιότητα 
στο πλαίσιο της ακολουθούµενης ενεργειακής πολιτικής, όπως η επιδίωξη της απελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρισµού, των στόχων σχετικά µε την ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου στο εθνικό 
ενεργειακό ισοζύγιο και της διανοµής του στις πόλεις, των στόχων και περιορισµών για το περιβάλ-
λον, περιλαµβανοµένων των θεµάτων που σχετίζονται µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από 

Κεφάλαιο 

13 

Η 



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 244 -

ενεργειακές καύσεις, τους ρύπους της όξινης βροχής, την πολλαπλή επιβάρυνση των πόλεων από τις 
µεταφορές και την προστασία ευαίσθητων περιοχών καθώς και του περιβάλλοντος στα νησιά της 
χώρας. 

Πέραν των εθνικών αυτών επιδιώξεων η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι ο καθορισµός µε τυχόν 
ασύµµετρο τρόπο µεταξύ των χωρών-µελών του ύψους της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων 
δρα αντίθετα µε τους στόχους της δηµιουργίας της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς αγαθών και υπηρε-
σιών. Πράγµατι έχει διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση του ύψους της φορολογίας της ενέργειας µε-
ταξύ των χωρών. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και ενιαία περιβαλλο-
ντική πολιτική και ειδικότερα έχει δεσµευθεί ενιαία σχετικά µε το πρωτόκολλο του Κιότο, είναι ανα-
γκαίο ο καθορισµός του ύψους της φορολογίας να διαφοροποιείται κατά είδος ενεργειακού προϊόντος 
και χρήση προκειµένου να εξυπηρετεί τις περιβαλλοντικές επιδιώξεις και την ορθολογική χρήση της 
ενέργειας. 

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο Υπουργών νέα Οδηγία 
σχετικά µε τη φορολογία της ενέργειας η οποία συζητήθηκε επί µακρόν στο πλαίσιο των επιτροπών 
του Συµβουλίου. 

Επειδή ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η γνώµη της, η ΡΑΕ έθεσε τον Οκτώβριο του 2002τη 
σχετική πρόταση Οδηγίας σε δηµόσια διαβούλευση. Μετά τη διαβούλευση, οι απόψεις της ΡΑΕ κοι-
νοποιήθηκαν στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να χρησιµοποιη-
θούν σε επερχόµενες συζητήσεις για το θέµα στην ΕΕ. 

Β. Επισκόπηση της Πρότασης Οδηγίας 
Η συγκεκριµένη Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα φορολο-
γίας των ενεργειακών προϊόντων καθώς και τις δυνατότητες απαλλαγών/εξαιρέσεων µε σκοπό την 
εναρµόνιση των χωρών µελών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. 

Μία από τις σηµαντικές αλλαγές που εισάγονται σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση είναι η 
φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Συγχρόνως είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για ηλεκτροπαραγωγή. ∆ίνεται, ωστόσο, 
η δυνατότητα επιβολής τέτοιας φορολογίας για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής χωρίς να τηρού-
νται ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα φορολογίας.  

Οι προαιρετικές (πλήρεις ή µερικές) απαλλαγές και δυνατότητες εξαίρεσης που προβλέπει η Πρότα-
ση Οδηγίας είναι οι εξής : 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση φορολογίας του φυσικού αερίου εφόσον κατά το έτος 
2000 η συµµετοχή του στην τελική ενέργεια ενός κράτους-µέλους ήταν µικρότερη του 
15%. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας ή 
µέχρις που η συµµετοχή του φυσικού αερίου στην τελική ενέργεια φτάσει το 25%. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση φορολογίας του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισµού και 
των στερεών καυσίµων για οικιακή χρήση. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση φορολογίας του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται 
για κίνηση οχηµάτων. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση φορολογίας των καυσίµων για συµπαραγωγή ηλεκτρι-
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σµού-θερµότητας καθώς και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. ∆εν φορολογείται 
η παραγόµενη θερµική ενέργεια. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

• ∆υνατότητα µειωµένης φορολογίας για συγκεκριµένες βιοµηχανικές και εµπορικές 
χρήσεις, που περιλαµβάνουν γεωργικές, δενδροκοµικές και σχετικές χρήσεις, καύσιµα 
κινητήρων σταθερής θέσης, µηχανήµατα και εξοπλισµό που χρησιµοποιείται σε δηµό-
σια έργα και ειδικές περιπτώσεις οχηµάτων (οχήµατα εξυπηρέτησης δηµοσίων φορέων 
κλπ.). 

Επίσης στην Πρόταση Οδηγίας προβλέπεται η δυνατότητα ενός κράτους-µέλους να εισάγει περαιτέ-
ρω απαλλαγές ή µειώσεις φορολογίας για λόγους ειδικής πολιτικής, εφόσον ληφθεί οµόφωνη έγκριση 
του Συµβουλίου Υπουργών κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και για µέγιστο διάστηµα µέχρι 6 
ετών, µε κριτήριο την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τον υγιή ανταγωνισµό, την υγεία των 
καταναλωτών και το περιβάλλον. 

Γ. Αξιολόγηση εφαρµογής της Πρότασης Οδηγίας 
1. Θέµατα Ανταγωνιστικότητας Φυσικού Αερίου - Πετρελαίου 
Με το Ν. 2364/95 το φυσικό αέριο απαλλάσσεται κάθε φόρου (εκτός ΦΠΑ) έως 31-12-2010. Ο συ-
ντελεστής ΦΠΑ που εφαρµόζεται σήµερα για το φυσικό αέριο είναι 8%, όπως και για την ηλεκτρική 
ενέργεια, ενώ για το ντίζελ θέρµανσης και κίνησης είναι 18%.  

Με τα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων όπως διαµορφώνονται σήµερα, το φυσικό αέριο εµφανίζε-
ται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στις περιπτώσεις του πετρελαίου κίνησης (περίπου 35%) και του ηλε-
κτρισµού (περίπου 40%). Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης, η τιµολογιακή πολιτική των 
Εταιριών Παροχής Αερίου λαµβάνει υπόψη το µειωµένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πε-
τρελαίου κατά την περίοδο θέρµανσης και επιτυγχάνει ανταγωνιστικότητα της τιµής του φυσικού 
αερίου κατά 10%-20%. 

∆ιαφορετική εµφανίζεται η κατάσταση στην περίπτωση της βιοµηχανίας όταν υποκαθιστάµενο καύ-
σιµο είναι το µαζούτ. Η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου σε σχέση µε το µαζούτ είναι απολύ-
τως οριακή και επιτυγχάνεται µόνο µετά την παροχή ειδικών εκπτώσεων επί του τιµολογίου των 
ΕΠΑ ή κατά περίπτωση της ∆ΕΠΑ.  

Η Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζει καταρχήν ένα ελάχιστο, µη-µηδενικό επίπε-
δο φορολογίας για το φυσικό αέριο (2,6 €/GJ για κίνηση και 0,15-0,3 €/GJ για θέρµανση αναλόγως 
εάν πρόκειται για επιχειρηµατική η άλλη χρήση), όµως η Ελλάδα εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 
που επιτρέπουν προαιρετικά την πλήρη ή µερική απαλλαγή του φυσικού αερίου από φόρους. Επιπλέ-
ον δίνεται η δυνατότητα παράτασης της εξαίρεσης και πέραν του έτους 2010, όπως δηλαδή προβλέ-
πει ο Ν. 2364/95. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς του σχεδίου 
µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, η συµµετοχή του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στη χώρα κατά το έτος 2010 προβλέπεται να ανέλθει σε ποσοστό 10,2% που υστερεί ση-
µαντικά από το όριο του 25% που θέτει η πρόταση Οδηγίας για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.  

Στην περίπτωση της βιοµηχανίας, η πρόταση Οδηγίας προβλέπει ελάχιστο ΕΦΚ 15 €/ΜΤ για το πε-
τρέλαιο εξωτερικής καύσης, µικρότερο αυτού που ισχύει σήµερα (19 €/ΜΤ). Η επιβολή του κατώτα-
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του ορίου φορολογίας που προβλέπει η Πρόταση Οδηγίας στο µαζούτ έχει ως αποτέλεσµα µείωση 
της ανταγωνιστικότητας του φυσικού αερίου κατά περίπου 2% (Πίνακας 29). Το γεγονός αυτό δεν 
αναµένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά λόγω των υπο-
λοίπων σηµαντικών πλεονεκτηµάτων του ως προς το πετρέλαιο, όπως η µεγαλύτερη αποδοτικότητα 
καύσης, η αποφυγή του κόστους εγκαταστάσεων αποθήκευσης, η µείωση του απαιτούµενου κεφα-
λαίου κίνησης για την τήρηση αποθεµάτων πετρελαίου κλπ. Εντούτοις, η µείωση του ΕΦΚ στο µα-
ζούτ δεν κρίνεται σκόπιµη καθώς µπορεί να επιφέρει καθυστέρηση, έστω βραχυχρόνια, στη διείσδυ-
ση του φυσικού αερίου στη βιοµηχανία. 

Πίνακας 29: Επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου σε σχέση µε το µαζούτ 

Η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο µετά το 2012, εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντικότερη επίπτωση στην 
ανταγωνιστικότητά του, αλλά δεδοµένης της ωρίµανσης της αγοράς έως τότε, θεωρείται απίθανη η εκ 
νέου µετατροπή των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για χρήση πετρελαίου. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή 
εµπειρία έχει δείξει ότι σε ώριµες αγορές η τιµή του φυσικού αερίου για βιοµηχανικές χρήσεις µπορεί 
να είναι έως και 5-10% υψηλότερη του πετρελαίου, καθώς ως προς την ανταγωνιστικότητα συνεκτι-
µούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του φυσικού αερίου πέραν του κόστους του, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της κατά 10% περίπου µεγαλύτερης θερµικής του απόδοσης.  

Στην περίπτωση της οικιακής-επαγγελµατικής χρήσης (πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης αντίστοι-
χα), τα προτεινόµενα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας είναι σε σχετική συµφωνία µε τις ισχύουσες τιµές 
στην Ελλάδα και δεν αναµένεται να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην ανταγωνιστικότητα του 
φυσικού αερίου ως προς τα καύσιµα αυτά.  

Συγκεκριµένα, η αύξηση κατά 17% του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρµανσης (από 18 €/χιλιόλιτρο σε 21 
€/χιλιόλιτρο) βελτιώνει µόνο οριακά την ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου, αφού η απόλυτη 
τιµή του ΕΦΚ είναι ήδη πολύ χαµηλή. Επίσης, στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης η προβλεπόµενη 
αύξηση στον ΕΦΚ κατά 23% (από 245 €/χιλιόλιτρο σε 302 €/χιλιόλιτρο) δεν µεταβάλλει ιδιαίτερα 
την ήδη υψηλή ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου ως προς το καύσιµο αυτό, λόγω της υψηλής 
απόλυτης τιµής του ΕΦΚ. 

Γενικά, τα προτεινόµενα επίπεδα φορολογίας της Πρότασης Οδηγίας για διάφορους τύπους πετρε-
λαίου, λαµβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα απαλλαγής του φυσικού αερίου, δεν αναµένεται να 
επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στην σχετική ανταγωνιστικότητα των καυσίµων αυτών έναντι του 
φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η δυνατότητα αύξησης της διαφοράς µεταξύ των κατώτατων 
ορίων στη φορολογία καυσίµων των οποίων η χρήση οδηγεί σε σηµαντικά διαφοροποιηµένες περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, όπως το µαζούτ και το φυσικό αέριο. Η δυνατότητα αυτή, παραµένει στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών-µελών ανάλογα µε τη δηµοσιονοµική τους πολιτική αλλά και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν θέσει ή τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. 

Τελικές Τιµές (2002) σε 
€/kWh ΑΘ∆ 

Μαζούτ Χα-
µηλού Θείου Φυσικό Αέριο ∆ιαφορά (%) 

Υφιστάµενη κατάσταση 6,35 6,44 1,5% 

Ελάχιστος ΕΦΚ στο µαζούτ 6,23 6,44 3,3% 

Ελάχιστος ΕΦΚ σε µαζούτ 
και Φυσικό Αέριο 6,23 6,62 6,3% 
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Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η φορολογία των καυσίµων πρέπει να ευνοεί τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, δεδοµένης της σηµασίας του για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πο-
λιτικής. Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο ήδη παρέχει ευνοϊκή ρύθµιση µε την απαλλαγή του φυσικού 
αερίου από τον ΕΦΚ για σηµαντικό χρονικό διάστηµα. 

Η προώθηση, όµως, της χρήσης φυσικού αερίου µέσω αύξησης της φορολογίας στα ανταγωνιστικά 
καύσιµα θα είχε ως αποτέλεσµα τη διάκριση εις βάρος συγκεκριµένων κατηγοριών καταναλωτών. 
∆εδοµένου ότι οι συντελεστές ΕΦΚ είναι ενιαίοι σε εθνική κλίµακα, δεν είναι δυνατόν µέσω φορο-
λογικών µέτρων που θα επηρεάσουν το σύνολο των καταναλωτών της χώρας να προωθηθεί η χρήση 
φυσικού αερίου στις συγκεκριµένες περιοχές όπου αναπτύσσονται δίκτυα διανοµής. Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση του συνόλου των καταναλωτών χωρίς παράλληλα να δίνε-
ται σε όλους η δυνατότητα να απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του φυσικού αερίου. 
Αλλά ακόµα και στις περιοχές όπου αναπτύσσονται τα δίκτυα διανοµής δεν υπάρχει ακόµα η δυνα-
τότητα εξυπηρέτησης του συνόλου των καταναλωτών της περιοχής αλλά µόνο µέρους αυτών.  

Προτεραιότητα, εποµένως, έχει ο εντοπισµός και η άρση των ουσιαστικών λειτουργικών και θεσµι-
κών εµποδίων που καθυστερούν τη διείσδυση του φυσικού αερίου στις πόλεις. 

2. Θέµατα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού-Θερµότητας (ΣΗΘ) 
Για την προώθηση Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού-Θερµότητας (ΣΗΘ), η οποία παρέχει σηµαντικά 
οφέλη για το περιβάλλον, η Πρόταση Οδηγίας προβλέπει την δυνατότητα εξαίρεσης από την φορο-
λογία τόσο του καυσίµου που χρησιµοποιείται στην ΣΗΘ όσο και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.  

Στην περίπτωση τυπικής ΣΗΘ του τριτογενή τοµέα µε καύσιµο φυσικό αέριο και υποκατάσταση 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού για ανεξάρτητες χρήσεις εκτιµάται ότι το πρόσθετο όφελος για τον 
χρήστη από την εφαρµογή ΕΦΚ στα υποκαθιστάµενα καύσιµα και την ταυτόχρονη απαλλαγή της 
ΣΗΘ από οποιαδήποτε φορολογία δεν θα ξεπεράσει το 1-1,5% του οφέλους που έχει σήµερα. Προ-
φανώς, µία τέτοια µικρή διαφορά δεν µπορεί από µόνη της να κάνει βιώσιµα τα συστήµατα ΣΗΘ. 

Στην περίπτωση βιοµηχανικής ΣΗΘ µε καύσιµο φυσικό αέριο και υποκατάσταση φυσικού αερίου 
και ηλεκτρισµού για ανεξάρτητες χρήσεις, εκτιµάται ότι το αντίστοιχο πρόσθετο όφελος είναι της 
τάξης του 1,5-2%. 

3. Φορολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας 
Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, λόγω της πολιτικής πίεσης να µην αυξάνονται οι τελικές 
τιµές καταναλωτή της ηλεκτρικής ενέργειας, η φορολόγηση του ηλεκτρισµού δρα ανασταλτικά προς 
την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά, πράγµα αντίθετο µε τον στόχο της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρισµού, παρόλο που η φορολόγηση του ηλεκτρισµού τίθεται για την εναρµόνιση των χωρών 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτής αγοράς. Για το λόγο αυτό και δεδοµένης της ανάγκης ορθολογι-
κοποίησης των τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς, προ-
τείνεται από τη ΡΑΕ η θέσπιση µηδενικού ελάχιστου επιπέδου φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια. 

4. Φορολόγηση καυσίµων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή είναι σήµε-
ρα 120 €/1000 lt, ο ΕΦΚ για το µαζούτ είναι ο ίδιος που ισχύει για βιοµηχανικές χρήσεις 19 €/1000 
kg ενώ δεν επιβάλλεται φόρος στα στερεά καύσιµα και στο φυσικό αέριο. 
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Η Πρόταση Οδηγίας προβλέπει την απαλλαγή από φορολογία όλων των ενεργειακών προϊόντων που 
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα για ηλεκτροπαραγωγή, δίνοντας ωστόσο την δυνατότητα επιβολής 
στα προϊόντα αυτά φορολογίας για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής. Η συγκεκριµένη πρόταση 
κρίνεται θετικά καθώς δίνεται η δυνατότητα προώθησης ενεργειακών προϊόντων φιλικότερων προς 
το περιβάλλον.  

Στην Πρόταση Οδηγίας, ωστόσο, δεν υπάρχει ρητή αναφορά για την ηλεκτροπαραγωγή στα µη-
διασυνδεδεµένα νησιά, θέµα µε ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα. 

Τα µη-διασυνδεδεµένα νησιά εµπίπτουν στην κατηγορία των µικρών αποµονωµένων δικτύων της 
Οδηγίας 96/92/ΕΕ, η οποία προβλέπει την δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις διατάξεις που έχουν 
εφαρµογή στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, πράγµα που εφαρµόστηκε και στον Ν. 2773/99. Το κόστος 
παραγωγής στα µη-διασυνδεδεµένα νησιά είναι µεγαλύτερο αυτού στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και 
θα ανακτάται µέσω χωριστών λογαριασµών µε βάση το σύστηµα παροχής υπηρεσιών δηµοσίου 
συµφέροντος, όταν και εφόσον αυτό θεσπισθεί. Σήµερα το κόστος αυτό ανακτάται µέσω των γενικών 
τιµολογίων της ∆ΕΗ. 

Η δυνατότητα µη-επιβολής φόρου καυσίµων για ηλεκτροπαραγωγή στα µη-διασυνδεδεµένα νησιά, 
ανεξάρτητα µε ότι ισχύει στο διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί: 

Μείωση του κόστους παραγωγής στα µη-διασυνδεδεµένα νησιά, πράγµα που οδηγεί σε µείωση του 
κόστους των Υπηρεσιών ∆ηµοσίου Συµφέροντος οι οποίες δρουν στρεβλωτικά για τον ανταγωνισµό 
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. 

Προώθηση φιλικών περιβαλλοντικά τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, µέσω της επιλεκτικής φορολό-
γησης των περισσότερο ρυπογόνων καυσίµων (π.χ. κατάργηση του µαζούτ και γενίκευση της χρήσης 
του ντίζελ). 

Η ΡΑΕ προτείνει να συµπεριληφθεί ειδική πρόβλεψη η οποία να επιτρέπει τη δυνατότητα διαφορο-
ποίησης της φορολογίας στην περίπτωση των µη-διασυνδεδεµένων νησιών. Για το θέµα αυτό, η ΡΑΕ 
έχει αποστείλει σειρά επιστολών προς τον Υπουργό Οικονοµίας µε τις οποίες προτείνει την άµεση 
εφαρµογή πλήρους απαλλαγής από τον ΕΦΚ του ντίζελ ηλεκτροπαραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα 
νησιά της χώρας. Το µέτρο αυτό θα επιλύσει µακροχρόνια το πρόβληµα εύρεσης νέων θέσεων ηλε-
κτροπαραγωγής στα νησιά και θα είναι, εκτός των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων, επωφελές 
τόσο για τη ∆ΕΗ όσο και για τον ανταγωνισµό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Φορολογία καυσίµων κίνησης 
Η εφαρµογή της πρότασης Οδηγίας για τα πετρελαϊκά προϊόντα για την κίνηση των οχηµάτων (βεν-
ζίνη, ντίζελ κίνησης) θα οδηγήσει σταδιακά σε αύξηση των τιµών καταναλωτή περίπου κατά 10%. 

∆εδοµένης της περιβαλλοντικής όχλησης που επιφέρει η αλόγιστη χρήση ιδιωτικών µέσων µεταφο-
ράς, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η επιβολή πρόσθετων φόρων στα καύσιµα κίνησης, µε εξαίρεση το φυσικό 
αέριο, δρα προς όφελος της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της προστασίας της ποιότητας 
ζωής και του περιβάλλοντος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα, λόγω παλαιότερης αντιπληθω-
ριστικής πολιτικής, εφαρµόζονται τα ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα φορολογίας στα καύσιµα κίνη-
σης σε αντίθεση µε τις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι φόροι στα καύ-
σιµα κίνησης είναι σαφώς υψηλότεροι προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι πολιτικής σχετικά 
µε το περιβάλλον, τις δηµόσιες µεταφορές και την ποιότητα ζωής στις πόλεις. 
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Μακροχρόνιος Ενεργεια-
κός Σχεδιασµός 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου 
Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο επεξεργά-
στηκε και έθεσε σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση η ΡΑΕ. 

εδοµένου ότι για την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής είναι ζωτικής σηµασίας η 
επαρκής, οικονοµική, περιβαλλοντικά καθαρή και ασφαλής ενεργειακή τροφοδοσία όλων 
των δραστηριοτήτων σε µία χώρα, καθώς και το ότι η επίτευξη των στόχων αυτών προϋπο-
θέτει την έγκαιρη και µακρόχρονη δέσµευση µεγάλου µεγέθους επενδυτικών κεφαλαίων, 

είναι αναγκαίο να εκπονείται µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός ακόµα και στις περιπτώσεις 
απελευθερωµένων ενεργειακών αγορών.  

Βέβαια, ο σχεδιασµός αυτός έχει διαφορετικό ρόλο στις απελευθερωµένες ενεργειακές αγορές, από 
το ρόλο που είχε στις κεντρικά προγραµµατιζόµενες και µονοπωλιακές αγορές του παρελθόντος. Στις 
σύγχρονες οικονοµίες ο σχεδιασµός έχει ως στόχο τη σύγκλιση των προσδοκιών για τις µελλοντικές 
συνθήκες και της αντίληψης σχετικά µε τις προτεραιότητες των αποκεντρωµένων επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών αφενός µεταξύ τους αφετέρου µε την ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική στους 
τοµείς όπου υφίσταται ακόµα παρέµβαση του κράτους, όπως στη φορολογία, τα επενδυτικά κίνητρα, 
τη στοχοθέτηση σχετικά µε το περιβάλλον και την παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος και 
την τυχόν κρατική υποστήριξη των κοινόχρηστων ενεργειακών υποδοµών.  

Εκτός της αποτελεσµατικότητας σχετικά µε το τρίπτυχο των στρατηγικών στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής, δηλαδή την ασφάλεια ανεφοδιασµού, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περι-
βάλλοντος, η σύγκλιση που επιτυγχάνεται µέσω του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού συµ-
βάλλει επίσης στην ανάπτυξη θετικών προσδοκιών και µείωση της αντίληψης σχετικά µε τον επιχει-
ρηµατικό κίνδυνο ώστε να επιτευχθεί εκδήλωση επενδυτικών πρωτοβουλιών επαρκούς κεφαλαιουχι-
κού µεγέθους και µακρόχρονου χρονικού ορίζοντα.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ενεργειακός σχεδιασµός δεν έχει ως σκοπό να υποδείξει ή ακόµα περισσότερο 
να επιβάλλει τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις που δρουν στην αγορά, αλλά να τις προσανατολίσει µε 
βάση τις κοινά αποδεκτές προτεραιότητες. 

Αυτό ακριβώς είναι το πνεύµα της διάταξης του Νόµου 2773/1999 περί µακροχρόνιου ενεργειακού 

Κεφάλαιο 

14 

∆ 
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σχεδιασµού. 

Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα ο ενεργειακός σχεδιασµός γινόταν αποσπασµατικά και στην ουσία µόνο 
κατά τοµέα στο πλαίσιο της δραστηριότητας κάθε µονοπωλιακής ενεργειακής επιχείρησης. Εγκριτική 
αρµοδιότητα είχε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα προγράµµατα αυτά είχαν ως τελικό συµπέρασµα 
κατάλογο ενεργειακών έργων και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.   

Για τον ηλεκτρικό τοµέα µακροχρόνιο σχεδιασµό εκπονούσε η ∆ΕΗ και εγκρινόταν από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. Ο σχεδιασµός αυτός είχε σκοπό τον προγραµµατισµό των νέων µονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής. Το τελευταίο εγκεκριµένο πρόγραµµα έγινε το 1998. 

Α. Γενικά 
Ανταποκρινόµενη στο ρόλο της και σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 περί “Απελευ-
θέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθµισης θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπών διατά-
ξεων” η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει γνώµη και να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 
σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδος, προέβη στην εκπόνηση Σχεδίου 
“Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ελλάδος για την περίοδο 2001-2010”. Το σχέδιο αυτό 
τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση στις αρχές του 2003 µε τη συµµετοχή όλων των φορέων της αγοράς. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που πραγµατοποιείται µία τέτοια 
εργασία, από εξειδικευµένο επιτελείο, για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό. 

Β. Σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού 
1. Εισαγωγή 
Σε συνθήκες απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας το νόηµα του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδια-
σµού είναι να διερευνήσει τις µακροχρόνιες εξελίξεις του ενεργειακού τοµέα και τις επιπτώσεις των 
διαφόρων µέτρων ενεργειακής πολιτικής ώστε να αναπτυχθεί κατά το δυνατόν σύγκλιση των επιχει-
ρηµατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των κοινών µακροχρόνιων στόχων: ασφάλεια ενεργειακού 
ανεφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα για την οικονοµία και τους καταναλωτές, προστασία του περι-
βάλλοντος. 

Η εκπόνηση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού είναι δύσκολη και πολύπλοκη εργασία, ιδιαί-
τερα σε µια οικονοµία όπου αναµένεται να επικρατούν συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς. Σε τέτοιες 
συνθήκες οι εξελίξεις εξαρτώνται κυρίως από τις επιχειρηµατικές αποφάσεις πολλών φορέων αλλά 
και από τη συµπεριφορά των πολυάριθµων καταναλωτών. Το Κράτος µπορεί να επηρεάσει τις εξελί-
ξεις αυτές κυρίως έµµεσα και όχι άµεσα όπως συνέβαινε παλαιότερα ή σε χώρες όπου επικρατούσαν 
συνθήκες κεντρικού προγραµµατισµού. 

Ο µακροχρόνιος χαρακτήρας του σχεδιασµού, που επιβάλλεται από τη φύση του ενεργειακού τοµέα 
και την µεγάλη ένταση κεφαλαίου των ενεργειακών υποδοµών, επιτείνει την πολυπλοκότητα του 
εγχειρήµατος λόγω των µεγάλων αβεβαιοτήτων σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις. Οι αβεβαιότη-
τες δεν οφείλονται µόνο στον αποκεντρωµένο χαρακτήρα των συµπεριφορών των επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, αλλά και στην εξέλιξη των ενεργειακών τεχνολογιών είτε στον τοµέα της παραγωγής 
είτε στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα συναρτάται 
όλο και περισσότερο µε το διεθνές ενεργειακό σύστηµα, τις ενεργειακές αγορές και τη διαθεσιµότητα 
ενεργειακών πόρων, πράγµα που επιτείνει τις αβεβαιότητες του µακροχρόνιου σχεδιασµού. 
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Το ενεργειακό σύστηµα παρουσιάζει σηµαντική πολυπλοκότητα, αφενός λόγω των αλληλεπιδράσε-
ων των επιµέρους ενεργειακών κλάδων µεταξύ τους, αφετέρου λόγω της συνάφειάς του µε τη γενικό-
τερη αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας. 

2. Μεθοδολογία Ενεργειακών Σεναρίων 
Για τους παραπάνω λόγους η ΡΑΕ προτίµησε, αντί να προτείνει ένα µόνο µακροχρόνιο ενεργειακό 
πρόγραµµα, να ακολουθήσει τη µέθοδο των ενεργειακών σεναρίων. Η µεθοδολογία της διερεύνησης 
µέσω των ενεργειακών σεναρίων αποτελεί εξάλλου την τρέχουσα πρακτική στα πλαίσια των αντί-
στοιχων εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των χωρών µελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

Τα σενάρια αυτά, που περιγράφουν διαφορετικές προοπτικές εξέλιξης του ενεργειακού τοµέα της 
χώρας που είναι πιθανόν να συµβούν κάτω από διαφορετικές υποθέσεις για το µέλλον, προσδίδουν 
στο σχεδιασµό εύρος και αξιοπιστία. Έτσι διευκολύνεται η προσαρµογή της ενεργειακής πολιτικής 
στις εκάστοτε εξελίξεις και ο προσδιορισµός εκείνων των µέτρων πολιτικής που είναι απαραίτητα σε 
κάθε περίπτωση αβέβαιων µελλοντικών εξελίξεων. 

Το αναλυτικό µέρος του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού περιλαµβάνει ποσοτικά σενάρια 
εξέλιξης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι τοµείς κατανά-
λωσης, παραγωγής και προµήθειας ενέργειας, καθώς και όλες οι µορφές ενέργειας.  

Κάθε σενάριο περιλαµβάνει προβολή στο µέλλον του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας ανά πενταε-
τία µέχρι και το 2030, εκτιµήσεις του κόστους και των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και 
εκτιµήσεις για το είδος και µέγεθος των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές. 

Η ποσοτική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση του µαθηµατικού µοντέλου PRIMES για το ενεργειακό 
σύστηµα (µοντέλο που εκπονήθηκε και συντηρείται από το εργαστήριο Μοντελοποίησης Οικονοµί-
ας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, το οποίο χρησιµοποιείται για αντίστοιχο ενεργειακό σχεδιασµό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεχώς από το 1994) και στα στατιστικά δεδοµένα έτσι όπως δηµοσιεύονται από τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Μελετήθηκαν και παρουσιάζονται τρία ενεργειακά σενάρια για το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα και 
για την περίοδο 2000 - 2030: 

• Σενάριο Αναφοράς 

• Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων 

Το Σενάριο Αναφοράς (baseline or business-as-usual scenario) υποθέτει ότι θα συνεχισθούν οι τάσεις 
που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και τα µέτρα πολιτικής που έχουν ήδη υιοθετη-
θεί. Το σενάριο αναφοράς δείχνει τις σηµερινές τάσεις του συστήµατος και τα όρια της σηµερινής 
ενεργειακής πολιτικής σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους. 

Το Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής υποθέτει ότι το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και συνεπώς 
του περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων 
αναδεικνύεται µείζον πρόβληµα και επηρεάζει τις εξελίξεις του ενεργειακού συστήµατος. Τόσο στον 
τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, οι επιχειρηµατικές 
και καταναλωτικές συµπεριφορές θεωρούνται ότι λαµβάνουν υπόψη τον περιορισµό των συνολικών 
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εκποµπών από καύση ορυκτών καυσίµων.  

Το Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων υποθέτει ότι αφενός η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σχετικά 
πιο γρήγορα από ότι στο Σενάριο Αναφοράς, αφετέρου ότι αβεβαιότητες και διεθνή προβλήµατα 
αναγκάζουν τη χώρα να µην αναπτύξει τις υποδοµές διασύνδεσης εκείνες που θα επέτρεπαν την ει-
σαγωγή των απαιτούµενων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το σενάριο αυτό χρησιµεύει ως διερεύνηση 
των επιπτώσεων από την ανάγκη η χώρα να στηριχθεί περισσότερο σε εγχώριους πόρους και µάλιστα 
όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται σηµαντικά.  

Σε κάθε περίπτωση το ζητούµενο από το σχεδιασµό, δεν είναι να αποφασισθούν τα πάντα κεντρικά 
από το Κράτος, αλλά να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής αλλά και να 
προσδιορισθεί η στοχοθέτηση, έτσι ώστε οι αποκεντρωµένου χαρακτήρα επιχειρηµατικές αποφά-
σεις και οι συµπεριφορές των καταναλωτών να συντείνουν στην επίτευξη των µακροχρόνιων στό-
χων για τον τοµέα της ενέργειας οι οποίοι εξυπηρετούν το συµφέρον της ανάπτυξης και ευηµερίας 
της χώρας 

Γ. Βασικές Παραδοχές των Σεναρίων 
Παρά την παρατηρούµενη υπογεννητικότητα, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα αυξάνεται µε ετήσιο 
ρυθµό 0,2% για να φθάσει το 2010 τα 11.1 εκατοµµύρια κατοίκους. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται 
σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη σηµαντικού αριθµού µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θα αντι-
στραφεί σταδιακά, για να γίνει µικρή µείωση µετά το 2020, της τάξεως του 0,1% ετησίως.  

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας αναµένεται να αυξάνει σε πραγµατικές τιµές µε 
ρυθµούς άνω του 3% για όλη την περίοδο της µελέτης, στα πλαίσια της σύγκλισης της ελληνικής 
οικονοµίας µε εκείνες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αναµένεται να υπάρξει σηµαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, αλλά και των 
συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων, η οποία θα οδηγήσει στην σύγκλιση του µέσου επιπέδου ανέ-
σεων των ελληνικών νοικοκυριών προς τα µέσα ευρωπαϊκά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ταχεία 
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή ή νοικοκυριό στην Ελλάδα, η οποία σήµερα υπο-
λείπεται σηµαντικά (από 25% έως 50% ανάλογα µε τον κλάδο) του Ευρωπαϊκού µέσου όρου αντα-
νακλώντας το χαµηλότερο σηµερινό επίπεδο ανέσεων που απολαµβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές 
και εργαζόµενοι. 

Παροµοίως, αναµένεται να υπάρξει αύξηση της µέσης κινητικότητας των νοικοκυριών καθώς και της 
µέσης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται σήµερα σε επίπεδα σαφώς χαµηλότερα των 
µέσων ευρωπαϊκών, στα πλαίσια της σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας και του επιπέδου διαβίω-
σης. 

Η από µακρόν παρατηρούµενη µεταστροφή της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως και των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών, προς τον τριτογενή τοµέα και τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να 
συνεχιστεί. Ο τριτογενής τοµέας θα παραµείνει κυρίαρχος, αυξάνοντας την συµµετοχή του στο ΑΕΠ 
στο 79% το 2010 (έναντι 75% το 1995) ενώ το µερίδιο του δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία) θα µειω-
θεί ελαφρά, φθάνοντας το 12.6% το 2010 (έναντι 14.3% το 1995). 

Το Σενάριο Αναφοράς στηρίζεται στην υπόθεση, ότι η ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική θα συνε-
χιστεί χωρίς σηµαντικές µεταβολές και παρεκκλίσεις. Στην πολιτική αυτή περιλαµβάνονται η πλήρης 
απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, η περαιτέρω βελτίωση των ενεργεια-
κών τεχνολογιών, χωρίς όµως σηµαντικά επιτεύγµατα που θα µπορούσαν να αλλάξουν την δοµή του 
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ενεργειακού ισοζυγίου (όπως, για παράδειγµα η πυρηνική σύντηξη ή οι κυψέλες καυσίµου) η συνέχι-
ση της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, η επέκταση της υποδοµής του φυσικού αερίου, η 
εφαρµογή των συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοκινητοβιοµηχανιών για τις εκπο-
µπές ρύπων των οχηµάτων και η εφαρµογή των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις µεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης και την ποιότητα των καυσίµων. Επίσης, θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει ουσια-
στική µεταβολή στο υφιστάµενο καθεστώς φορολόγησης των καυσίµων. Τέλος, εξακολουθεί να α-
ποκλείεται η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Το Σενάριο Αναφοράς προβλέπει ότι θα διασφαλίζεται επάρκεια τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς 
ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Οι υποθέσεις για την µελλοντική εξέλιξη των διεθνών 
τιµών της ενέργειας στηρίζονται στις αντίστοιχες παραδοχές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας και 
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, η τιµή του πετρελαίου αναµένεται να κυ-
µανθεί ανάµεσα στα 18 και 28 δολάρια το βαρέλι (τιµές 2000), ενώ δεν προβλέπεται απεµπλοκή της 
τιµής του φυσικού αερίου από εκείνη του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή εισαγωγής φυσι-
κού αερίου να αναµένεται στα επίπεδα του 80% της αντίστοιχης τιµής εισαγωγής αργού πετρελαίου. 
Τέλος, οι τιµές εισαγωγής του λιθάνθρακα αναµένεται να διατηρηθούν σταθερές. 

∆. Το ενεργειακό σύστηµα της χώρας στο πλαίσιο του 
Σεναρίου Αναφοράς 

1.  Οι Ανάγκες σε Πρωτογενή Ενέργεια 
Οι ανάγκες της Ελλάδας σε ενέργεια θα αυξάνουν συνεχώς κατά τα επόµενα τριάντα χρόνια. Η αύ-
ξηση αυτή αντανακλά τη µεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου.  

Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό δείκτη ενεργειακής έντασης σε σχέση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
αλλά καταναλώνει σαφώς λιγότερη ενέργεια κατά κεφαλή. Στο µέλλον, συνδυασµός παραγόντων 
που σχετίζονται µε τους οικονοµικούς κλάδους στους οποίους βασίζεται η οικονοµική ανάπτυξη κα-
θώς και µε την βελτίωση της απόδοσης των ενεργειακών τεχνολογιών, θα οδηγήσει σε σταδιακή µεί-
ωση της ενεργειακής έντασης της Ελληνικής Οικονοµίας. Η ενέργεια θα χρησιµοποιείται πιο ορθο-
λογικά και έτσι η µερική αποδέσµευση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας από το ρυθµό αύξησης 
των αναγκών σε ενέργεια θα επιτρέψει σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή. 
Η Ελλάδα θα αποκτήσει σταδιακά δοµή της οικονοµίας και της ενέργειας που θα φανερώνει την 
προοδευτική της σύγκλιση προς τη δοµή που ήδη παρατηρείται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά την πρώτη δεκαετία (2000-2010) εκτιµάται ότι οι συνολικές ανάγκες της χώρας σε πρωτογενή 
ενέργεια θα αυξάνουν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,5% ο οποίος είναι σαφώς µικρότερος του αντίστοιχου 
µέσου ρυθµού αύξησης 3,7% που παρατηρήθηκε κατά την τελευταία πενταετία (1995-2000). Η µερι-
κή επιβράδυνση της αύξησης των αναγκών σε ενέργεια λαµβάνει χώρα κυρίως στους τοµείς κατανά-
λωσης ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες, στους οποίους παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση των 
καταναλώσεων κατά την τελευταία πενταετία. Η αύξηση αυτή των αναγκών αντανακλά τη σηµαντι-
κή βελτίωση του επιπέδου ανέσεων στα κτίρια και στις κατοικίες.  

Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος ο ρυθµός αύξησης των αναγκών σε ενέργεια συµβαδίζει µε το 
ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ, εκτιµάται ότι µετά το 2010 και κατά τις δεκαετίες µετά το 2010 οι συ-
νολικές ανάγκες σε πρωτογενή ενέργεια της χώρας θα αυξάνονται µε µέσο ρυθµό µικρότερο του 1% 
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έναντι µέσου ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας στο 3% ετησίως.  

Πίνακας 30: ∆είκτες ενεργειακών αναγκών της Ελληνικής Οικονοµίας 

  1990 2000 2010 2020 2030 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (billion €'00) 97,7 122,9 181,4 249,5 336,1 
 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)  2,32 3,97 3,24 3,02 
Εγχώρια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας 
σε ktoe 22245 28076 36051 39743 41503 

 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)   2,36 2,53 0,98 0,43 

Εγχώρια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας/ΑΕΠ (toe/MEuro'00) 
Ελλάδα 227,7 228,5 198,8 159,3 123,5 
 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)  0,04 -1,38 -2,19 -2,51 
Ευρωπαϊκή Ένωση 198,7 181,3 149,9 121,5 99,3 
 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)  -0,91 -1,88 -2,08 -1,99 

Εγχώρια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας/κάτοικο (toe/κάτοικο) 
Ελλάδα 2,19 2,66 3,23 3,55 3,74 
 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)  1,96 1,98 0,94 0,52 
Ευρωπαϊκή Ένωση 3,6 3,9 4,1 4,1 4,2 
 Μέσος ετήσιος ρυθµός (%)  0,71 0,51 0,14 0,24 

 

Εικόνα 9: ∆είκτες για την Ενέργεια στην Ελλάδα 
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Στο βαθµό που η οικονοµία πλησιάζει τα χαρακτηριστικά αναπτυγµένων οικονοµιών, η περαιτέρω 
µεγέθυνση του ΑΕΠ στηρίζεται λιγότερο στην ενέργεια και περισσότερο σε αγαθά µεγαλύτερης 
προστιθέµενης αξίας και λιγότερο ενεργοβόρα. Συγχρόνως επέρχεται σταδιακά κορεσµός στην κατα-
νάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά και τις υπηρεσίες, και έτσι η τάση αύξησής της θα υπολείπεται 
της αύξησης του πραγµατικού εισοδήµατος. 

Η περαιτέρω αποδέσµευση του ρυθµού αύξησης της ενέργειας από τη µεγέθυνση του ΑΕΠ εξαρτά-
ται κυρίως από τις µακροχρόνιες τάσεις εξέλιξης στον τοµέα των µεταφορών. Ο τοµέας των µεταφο-
ρών παρουσίασε µεγάλους ρυθµούς αύξησης ενεργειακών καταναλώσεων και παρουσιάζει χαρα-
κτηριστικά µη ορθολογικής οργάνωσης από ενεργειακής πλευράς, σε αντίθεση µε ανεπτυγµένες 
οικονοµίας της Ευρώπης. Η ενεργοβόρος αυτή πορεία των µεταφορών αναµένεται να συνεχισθεί και 
στην δεκαετία 2000-2010. Μακροχρόνια όµως, αναµένεται ότι ο συνδυασµός της βελτίωσης των 
τεχνολογιών και υποδοµών, ο κορεσµός της ιδιωτικής µεταφοράς στις πόλεις και η αύξηση του µερι-
δίου των µέσων µαζικής µεταφοράς θα συµβάλλουν έτσι ώστε σταδιακά οι ενεργειακές ανάγκες των 
µεταφορών να αυξάνονται µε ρυθµό µικρότερο από το ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

2. Η ∆ιάρθρωση των Αναγκών σε Πρωτογενή Ενέργεια 
Η ενεργειακή διάρθρωση της πρωτογενούς προσφοράς ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπεται να συνε-
χίσει και στο µέλλον να βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιµα, όπως τα στερεά, υγρά και αέρια καύ-
σιµα, τα οποία θα συνεχίσουν να καλύπτουν άνω του 92% των συνολικών αναγκών της χώρας. Η 
πυρηνική ενέργεια δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα.  

Πίνακας 31: Η δοµή της πρωτογενούς ενέργειας στο σενάριο αναφοράς 

Mtoe το χρόνο 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Στερεά Καύσιµα 8,1 8,8 9,0 10,1 9,6 10,0 
Υγρά Καύσιµα 12,9 14,0 15,9 17,3 18,8 19,3 
Φυσικό Αέριο 0,1 0,0 1,7 6,2 8,4 8,7 
Ανανεώσιµες Πηγές Εν. 1,1 1,3 1,4 2,5 3,0 3,4 
Σύνολο  22,2 24,1 28,1 36,0 39,7 41,5 

  % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά 
% 95/00 00/10 10/30 2000 2010 2030 

Στερεά Καύσιµα 0,6 1,1 0,0 32,2 28,1 24,2 
Υγρά Καύσιµα 2,7 0,8 0,6 56,7 47,9 46,5 
Φυσικό Αέριο 107,9 13,7 1,7 6,1 17,1 21,0 
Ανανεώσιµες Πηγές Εν. 1,7 5,9 1,6 5,0 6,9 8,3 
Σύνολο  3,1 2,5 0,7 100,0 100,0 100,0 

 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) προβλέπεται να συµµετέχουν µε αυξανόµενο ποσοστό στο 
σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας και να αυξάνουν µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 3%, ο ο-
ποίος είναι σαφώς υψηλότερος από την ετήσια αύξηση των συνολικών πρωτογενών αναγκών της 
χώρας. Παρόλα αυτά η ποσοστιαία συµµετοχή τους στο ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας αναµένεται 
στο πλαίσιο του σεναρίου αναφοράς να παραµείνει σε απόλυτα µεγέθη σχετικά χαµηλή, φθάνοντας 
το 8,3% το 2030 από 5% το 2000. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υποθέσεις του σεναρίου αναφοράς 
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σύµφωνα µε τις οποίες αφενός δεν αναµένεται µεγάλη τεχνολογική µεταβολή στον τοµέα των ΑΠΕ 
που θα τις καθιστούσε απευθείας ανταγωνιστικές των συµβατικών πηγών, αφετέρου οι τιµές των 
συµβατικών καυσίµων αλλά και τα επίπεδα φορολογίας παραµένουν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα για 
όλη την περίοδο. 

Η ζήτηση στερεών καυσίµων στην Ελλάδα εξαρτάται κυρίως από τη χρήση τους για ηλεκτροπαρα-
γωγή. Το σενάριο αναφοράς προβλέπει σχετική σταθερότητα σε απόλυτα µεγέθη ετήσιας κατανάλω-
σης. Ήδη στη δεκαετία του 1990 η συνολική κατανάλωση στερεών καυσίµων αυξήθηκε σταθερά και 
έφθασε το 2000 το επίπεδο περίπου των 9000 ktoe ετησίως. Προβλέπεται η περαιτέρω αύξηση στα 
9700 ktoe µέχρι το 2005 και στα 10.000 ktoe το 2030. 

Σχήµα 1: Η δοµή της πρωτογενούς ενέργειας και οι µεταβολές της 
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Η ζήτηση υγρών καυσίµων (αργού και πετρελαιοειδών) προβλέπεται επίσης να αυξάνει σε όλη τη 
30ετία και αναµένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
της χώρας, αν και το ποσοστό συµµετοχής του µειώνεται σταδιακά (46,5% το 2030 από 56,7% το 
2000). Αυτό δείχνει ότι είναι τέτοια η δοµή της κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως λόγω των µεταφορών, 
που παρά την αυξανόµενη διείσδυση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου, η εξάρτηση 
της χώρας από τα πετρελαϊκά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών σε πρωτογενή ενέργεια συνεχί-
ζεται τα επόµενα τριάντα χρόνια.  

Οι ενεργειακές εξελίξεις χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή διείσδυση του φυσικού αερίου, το οποίο 
από µηδενική συµµετοχή στα µέσα της δεκαετίας του 1990, αναλαµβάνει να ικανοποιήσει σηµαντικό 
µέρος της αύξησης των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. Θα απαιτηθούν πά-
ντως περισσότερα από δέκα χρόνια για να αποκτήσει το ενεργειακό ισοζύγιο δοµή µε επαρκή διαφο-
ροποίηση ενεργειακών µορφών και να φθάσει η συµµετοχή φυσικού αερίου σε επίπεδα συγκρίσιµα 
µε χώρες που διαθέτουν ώριµες αγορές φυσικού αερίου.  
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Προοπτικά, το µεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αερίου, 70%, χρησιµοποιείται σε µονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής και µόνο το υπόλοιπο 30% καλύπτει ανάγκες τελικής χρήσης. Το ποσοστό διείσδυ-
σης 21% που φθάνει το φυσικό αέριο το 2030 είναι υψηλό για τα ελληνικά δεδοµένα παραµένει µι-
κρότερο συγκριτικά µε ώριµα ενεργειακά συστήµατα της Βόρειας Ευρώπης. 

Κατά τη δεκαετία 1990-2000 η χώρα είχε επιπλέον ανάγκη, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, πρω-
τογενούς ενέργειας περίπου 814 ktoe κάθε χρόνο. Οι επιπλέον κάθε έτος ανάγκες καλύπτονταν κατά 
64% από επιπλέον ποσότητες πετρελαίου, 21% από φυσικό αέριο, 12% στερεά καύσιµα και 4% από 
ΑΠΕ. Κατά τη δεκαετία 2000-2010 η χώρα θα έχει επιπλέον ανάγκες πρωτογενούς ενέργειας 886 
ktoe κατά µέσο όρο κάθε χρόνο, που θα καλύπτονται κατά 25% από επιπλέον πετρέλαιο, 51% από 
φυσικό αέριο, 12% από στερεά καύσιµα και 12% από ΑΠΕ. Παρατηρείται εποµένως σηµαντική µε-
ταβολή των τάσεων σχετικά µε τη δοµή του ισοζυγίου πρωτογενούς ενέργειας που θα συνεχισθεί και 
κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα.  

Οι εγχώριοι πόροι πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα περιλαµβάνουν κυρίως το λιγνίτη και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι εγχώριοι πόροι υδρογονανθράκων είναι περιορισµένοι. ∆εδοµένης 
της αύξησης των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας στο µέλλον και της εξέλιξης της διάρθρωσής τους, 
η χώρα θα έχει αυξανόµενες ανάγκες σε εισαγωγή ενέργειας.  

Πίνακας 32: Ισοζύγιο Πρωτογενούς Ενέργειας και Ενεργειακή Εξάρτηση 

ktoe % Ετήσιοι Ρυθµοί 
Σενάριο Αναφοράς 

1995 2000 2005 2010 2020 2030 95/00 00/10 10/20 20/30 
Σύνολο προσφο-
ράς πρωτογενούς 
ενέργειας 

27909 31928 36808 40523 44878 47337 2,7 2,4 1,0 0,5 

Εγχώρια παραγω-
γή πρωτογενούς 
ενέργειας 

9702 9946 11103 11924 11889 11325 0,5 1,8 0,0 -0,5 

Στερεά Καύσιµα 7911 8222 8947 9426 8878 7885 0,8 1,4 -0,6 -1,2 
Υγρά Καύσιµα 459 280 0 0 0 0     
Φυσικό Αέριο 44 42 0 0 0 0     
Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας 1289 1403 2156 2498 3011 3440 1,7 5,9 1,9 1,3 

Καθαρές εισαγω-
γές πρωτογενούς 
ενέργειας 

18207 21982 25706 28600 32989 36013 3,8 2,7 1,4 0,9 

Στερεά Καύσιµα 925 768 798 694 702 2143 -3,6 -1,0 0,1 11,8 
Υγρά Καύσιµα 17214 19527 20631 21727 23898 25129 2,6 1,1 1,0 0,5 
Φυσικό Αέριο 0 1689 4276 6170 8373 8723  13,8 3,1 0,4 
Ηλεκτρισµός 69 -1 1 10 15 17   4,7 1,1 
Ενεργειακή Εξάρ-
τηση (%) 66 69 70 71 74 76 1,1 0,2 0,4 0,3 

Οι εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας στο σενάριο αναφοράς αυξάνουν κατά 2,7% το χρόνο κατά τη 
δεκαετία 2000-2010 και κατά µέσο όρο 1,4% το χρόνο κατά την εικοσαετία 2010-2030. Οι ρυθµοί 
αυτοί είναι ελαφρά µεγαλύτεροι των ρυθµών αύξησης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Κατά 
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συνέπεια η ενεργειακή εξάρτηση, που ήταν 69% το 2000, επιδεινώνεται µε σχετικά αργούς ρυθµούς, 
και φθάνει το 71% το 2010 και το 76% το 2030. Οι εισαγωγές πετρελαίου αυξάνουν σε απόλυτα µε-
γέθη (από 19,5 Μtoe το 2000 σε 21,7 Μtoe το 2010 και 25,1 Μtoe το 2030), αλλά ο ρυθµός αύξησης 
είναι µικρότερος του ρυθµού αύξησης των συνολικών εισαγωγών ενέργειας.  

Σηµαντική αύξηση των αναγκών σε εισαγωγές ενέργειας σηµειώνεται για το φυσικό αέριο το οποίο 
είναι η ταχύτερα αυξανόµενη µορφή ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.  

Ενώ το 2000 οι εισαγωγές φυσικού αερίου ήταν λίγο µεγαλύτερες από 2 bcm (δισεκατοµµύρια κυβι-
κά µέτρα µε  κατωτέρα θερµογόνο δύναµη 8.600 Kcal/Νm3, ενώ ο τόνος ισοδύναµου πετρελαίου έχει 
10.000 Mcal), το 2005 φτάνουν τα 5,6 bcm, το 2010 στα 8,1 bcm και µετά το 2020 ξεπερνούν τα 11 
bcm. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και την κυριότερη µεταβολή στην ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας 
σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς. Το ζήτηµα των εισαγωγών φυσικού αερίου αναδεικνύεται κατά 
συνέπεια το κύριο ζήτηµα σχετικά µε την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού ανεφοδια-
σµού της χώρας.  

Σχήµα 2: Εγχώρια Παραγωγή και Εισαγωγές  
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Η εγχώρια παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές µεγεθύνεται σηµαντικά στο πλαίσιο του σεναρίου α-
ναφοράς και µε ετήσιους ρυθµούς σαφώς ανώτερους των ρυθµών αύξησης της συνολικής ζήτησης 
πρωτογενούς ενέργειας. H εγχώρια παραγωγή από ΑΠΕ πραγµατοποιείται κυρίως µέσω τεχνολογιών 
ηλεκτροπαραγωγής, όπως οι ανεµογεννήτριες, τα υδροηλεκτρικά, η γεωθερµία και η παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από βιοµάζα. Αναµένεται σχετικά µικρή αύξηση της θερµικής παραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (όπως από βιοµάζα ή γεωθερµία χαµηλής ενθαλπίας). ∆εδοµένου ότι η 
περαιτέρω αύξηση της παραγωγής από µεγάλες υδροηλεκτρικές µονάδες είναι περιορισµένη και της 
σχετικά φθίνουσας πορείας της χρήσης καυσόξυλου (τα οποία ιστορικά αποτελούσαν τις µόνες ΑΠΕ 
εκτός των µεγάλων υδροηλεκτρικών), η αύξηση των ΑΠΕ προέρχεται αποκλειστικά από µικρού µε-
γέθους διάσπαρτη παραγωγή ενέργειας. 
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3. Τελική Ζήτηση Ενέργειας 
Η ζήτηση ενέργειας τελικής µορφής από τους καταναλωτές προβλέπεται να αυξάνει συνεχώς τα επό-
µενα τριάντα χρόνια σαν αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης, της αύξησης του πραγµατικού 
εισοδήµατος και της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων. Οι ανάγκες αυτές µεγεθύνο-
νται γρηγορότερα από την τεχνολογική πρόοδο που συντείνει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης.  

Πίνακας 33: Τελική Ζήτηση Ενέργειας ανά Τοµέα και ανά Καύσιµο 

Mtoe 1990 1995 2000 2010 2020 2030 

Σύνολο Τελικής Ενέργειας 14,51 15,79 18,48 24,14 27,76 29,44 
Ανά τοµέα             
  Βιοµηχανικός 3,93 4,09 4,40 6,02 6,82 7,48 
  Τριτογενής 1,55 1,94 2,40 3,38 4,09 4,65 
  Οικιακός 3,21 3,33 4,48 5,71 6,65 6,81 
  Μεταφορές 5,82 6,43 7,20 9,04 10,20 10,50 
Ανά καύσιµο             
  Στερεά Καύσιµα 1,07 1,08 0,89 0,67 0,51 0,39 
  Υγρά Καύσιµα 9,94 10,68 12,46 13,75 15,16 15,80 
  Φυσικό Αέριο 0,01 0,01 0,24 2,46 3,46 3,62 
  Ατµός 0,13 0,14 0,19 0,40 0,57 0,58 
  Ηλεκτρισµός 2,45 2,93 3,71 5,44 6,45 7,45 
  Βιοµάζα και άλλες ΑΠΕ 0,91 0,94 0,99 1,40 1,43 1,52 
  % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά 
% 95/00 00/10 10/30 2000 2010 2030 
Σύνολο Τελικής Ενέργειας 3,2 2,7 1,0 100,0 100,0 100,0 
Ανά τοµέα          
  Βιοµηχανικός 1,5 3,2 1,1 23,8 24,9 25,4 
  Τριτογενής 4,4 3,5 1,6 13,0 14,0 15,8 
  Οικιακός 6,1 2,5 0,9 24,2 23,6 23,1 
  Μεταφορές 2,3 2,3 0,7 38,9 37,4 35,6 
Ανά καύσιµο          
  Στερεά Καύσιµα -3,9 -2,8 -2,7 4,8 2,8 1,3 
  Υγρά Καύσιµα 3,1 1,0 0,7 67,4 56,9 53,7 
  Φυσικό Αέριο 78,5 26,2 2,0 1,3 10,2 12,3 
  Ατµός 6,3 7,6 2,0 1,0 1,6 2,0 
  Ηλεκτρισµός 4,8 3,9 1,6 20,1 22,5 25,3 
  Βιοµάζα 1,1 3,5 0,4 5,3 5,8 5,2 

Στο σενάριο αναφοράς η συνολική ζήτηση ενέργειας από τελικούς καταναλωτές αυξάνεται µε ετήσιο 
ρυθµό 2,7% στην περίοδο 2000-2010 (έναντι 3,2% στην περίοδο 1995-2000), αλλά ο ρυθµός αυτός 
µειώνεται µακροχρόνια και φθάνει κατά µέσο όρο στο επίπεδο του 1,4% το χρόνο κατά την περίοδο 
2010-2020 και 0,6% κατά την τελευταία δεκαετία.  
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Το φυσικό αέριο είναι το νέο ενεργειακό καύσιµο για τους τελικούς καταναλωτές, το οποίο διεισδύει 
εντυπωσιακά ξεκινώντας από 1,3% συµµετοχή το 2000 και ξεπερνώντας το 12,5% το 2020. Στην 
δεκαετία 2000-2010 η κατανάλωση φυσικού αερίου από τελικούς καταναλωτές αυξάνει µε ετήσιο 
ρυθµό που φτάνει το 26,2%. Σε όγκο φυσικού αερίου η τελική κατανάλωση φθάνει το 2010 τα 3,24 
bcm, το 2020 τα 4,56 και το 2030 τα 4,77 bcm. Στις ποσότητες αυτές δεν περιλαµβάνονται οι κατα-
ναλώσεις σε µεγάλους βιοµηχανικούς λέβητες, σε µονάδες συµπαραγωγής και ηλεκτροπαραγωγής.  

Η τελική κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου αυξάνει σε απόλυτα µεγέθη, αλλά ο ρυθµός αύξησης 
σαφώς υπολείπεται της αύξησης της συνολικής ζήτησης. Σε πολλές χρήσεις τα προϊόντα πετρελαίου 
υποκαθίστανται από φυσικό αέριο, παρόλα αυτά παραµένουν το κυρίαρχο καύσιµο στην τελική κα-
τανάλωση µε ποσοστιαία συµµετοχή που φθίνει από το 67% το 2000, στο 57% το 2010 και 54% το 
2030. Ο µακροχρόνιος ρυθµός αύξησης της τελικής ζήτησης προϊόντων πετρελαίου πέφτει κάτω του 
0,5% το χρόνο, έναντι 1% το χρόνο κατά την πρόσφατη χρονική περίοδο.  

Η ζήτηση ηλεκτρισµού συνεχίζει να αυξάνει µε ρυθµούς µεγαλύτερους της συνολικής ζήτησης των 
τελικών καταναλωτών. Οι ρυθµοί αύξησης όµως επιβραδύνονται και από 4% ετησίως κατά την τρέ-
χουσα δεκαετία τείνουν στα επίπεδα του 1,5% το χρόνο στη µακροχρόνια προοπτική. Οι ρυθµοί αυ-
τοί είναι παρόλα αυτά σαφώς µεγαλύτεροι των αντιστοίχων ρυθµών αύξησης της κατανάλωσης ηλε-
κτρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αν και έχουν µικρή ποσοστιαία συµµετοχή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η προβλεπόµενη µικρή αλλά χαρακτηριστική αύξηση του διανεµόµενου ατµού και των ΑΠΕ 
(εκτός καυσόξυλων) που δεν παράγουν ηλεκτρισµό. Ο διανεµόµενος ατµός (τηλεθέρµανση), από 
σχεδόν ανύπαρκτος το 1995, αυξάνει συνεχώς, ιδίως κατά την αµέσως επόµενη δεκαετία και τελικά 
φθάνει τα 400 ktoe ή το 1,6% της τελικής κατανάλωσης το 2010. Ο διανεµόµενος ατµός προέρχεται 
από µονάδες συµπαραγωγής ή άλλες τεχνολογίες και χρησιµοποιείται σε βιοµηχανίες και κτίρια.  

Η βιοµηχανία, που αποτελούσε το 1995 το δεύτερο τοµέα µετά τις µεταφορές σε κατανάλωση ενέρ-
γειας µε ποσοστό 25,9%, τείνει να καταναλώνει ενέργεια µε αυξητικούς ετήσιους ρυθµούς συνεχώς 
µικρότερους µέχρι το 2030. Αυτό οφείλεται αφενός στη βραδύτερη από άλλους κλάδους µεγέθυνση 
της δραστηριότητάς της, αφετέρου σε αναδιαρθρώσεις υπέρ δραστηριοτήτων που έχουν µεγαλύτερη 
προστιθέµενη αξία και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα προϊόντος. Οφείλεται ακόµα 
στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό που λαµβάνει χώρα στο βιοµηχανικό κλάδο, στο πλαίσιο της εν-
σωµάτωσης της ελληνικής βιοµηχανίας της στην ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ.  

Το ποσοστό της βιοµηχανίας στη συνολική τελική ζήτηση ενέργειας παραµένει σχεδόν σταθερό όλη 
την περίοδο 2000-2030 (περίπου 25%).  

Η πρόοδος αυτή επιβεβαιώνεται και σε τεχνικό επίπεδο εξετάζοντας την εξέλιξη των ειδικών κατα-
ναλώσεων ενέργειας (δηλαδή κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα όγκου παραγωγής). Οι ειδικές κα-
ταναλώσεις της σιδηρουργίας βελτιώνονται µε αυξανόµενους ρυθµούς (µεταβολή από -0,3 σε -0,7% 
ετησίως), στον κλάδο των µη-σιδηρούχων µετάλλων η βελτίωση είναι περίπου -1% το χρόνο, στον 
τοµέα των υλικών κατασκευών η βελτίωση βαίνει αυξανόµενη (από -0,4 σε -1% ετησίως), ενώ πα-
ρόµοιες είναι οι τάσεις και στους άλλους κλάδους της βιοµηχανίας. 

Η κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες αυξάνει τις δύο πρώτες δεκαετίες περισσότερο από 
τη συνολική ζήτηση ενέργειας. Αυτό είναι αποτέλεσµα αφενός της µεγέθυνσης του τριτογενούς το-
µέα, αφετέρου της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων. Ο τριτογενής τοµέας ξεκινά µε 
ποσοστό σχεδόν 13% το 2000 στη συνολική ζήτηση και φτάνει το 15,8% το 2030. Η κατανάλωση 
του οικιακού τοµέα επίσης παραµένει σχεδόν σταθερή (23%) κατά την περίοδο 2005-2030. 
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Πίνακας 34: Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τοµέα 

GWh % Ετήσιοι Ρυθµοί % Ποσοστά Σενάριο Αναφο-
ράς 1995 2000 2010 2020 2030 95/00 00/10 10/30 2000 2030 
Σύνολο 34,08 43,14 63,22 75,05 86,66 4,8 3,9 1,6 100 100 
Βιοµηχανικός 
τοµέας 11,93 13,27 18,67 22,15 25,26 0,0 0,0 1,5 30,8 29,1 

Σιδηρουργία 0,99 0,97 1,12 1,29 1,41 -0,3 1,4 1,2 2,3 1,9 
Μη σιδηρούχα 
µέταλλα 3,21 3,86 5,88 7,28 8,65 3,7 4,3 2,0 8,9 11,5 

Χηµική βιοµηχα-
νία 1,06 1,21 1,62 2,09 2,33 2,8 2,9 1,8 2,8 3,1 

Μη µεταλλικά 
ορυκτά 1,91 2,07 2,88 2,70 2,68 1,6 3,4 -0,4 4,8 3,6 

Χαρτί και χαρτο-
πολτός 0,53 0,51 0,63 0,69 0,68 -0,8 2,1 0,3 1,2 0,9 

Τρόφιµα, ποτά 
κ.α. 0,94 1,21 1,84 2,40 2,92 5,1 4,3 2,3 2,8 3,9 

Ηλεκτρικές/Μηχ. 
Εξοπλισµός 0,63 0,79 1,25 1,72 2,32 4,7 4,7 3,2 1,8 3,1 

Υφαντουργία 0,97 1,00 1,05 1,04 1,02 0,4 0,5 -0,1 2,3 1,4 
Άλλες βιοµηχανί-
ες 1,68 1,65 2,41 2,95 3,25 -0,4 3,9 1,5 3,8 4,3 

Τριτογενής τοµέ-
ας 10,36 15,17 19,51 23,60 27,63 7,9 2,5 1,8 35,2 31,9 

Ηλεκτρικές συ-
σκευές και φωτι-
σµός 

2,69 3,32 5,95 8,17 10,60 4,3 6,0 2,9 7,7 14,1 

Ψύξη 1,23 2,42 5,37 7,38 8,56 14,5 8,3 2,4 5,6 11,4 
Άλλες χρήσεις 6,44 9,43 8,19 8,05 8,47 7,9 -1,4 0,2 21,9 11,3 
Οικιακός τοµέας 11,51 14,20 24,69 28,97 33,38 4,3 5,7 1,5 32,9 38,5 
Ηλεκτρικές συ-
σκευές και φωτι-
σµός 

6,18 7,63 11,06 14,91 18,88 4,3 3,8 2,7 17,7 25,2 

Ψύξη 0,17 0,43 1,88 3,62 4,63 19,8 15,9 4,6 1,0 6,2 
Άλλες χρήσεις 5,15 6,15 11,75 10,44 9,87 3,6 6,7 -0,9 14,2 13,1 
Μεταφορές 0,15 0,23 0,35 0,33 0,39 8,8 4,4 0,6 0,5 0,5 

Αιχµή Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ε-
νεργείας (GW) 

6,060 8,704 13,179 16,974 21,041 7,5 4,2 2,4  

Από όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αύξηση της 
ζήτησης ενέργειας. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών του ιδιωτικού 
τοµέα στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τουριστικός τοµέας. Σηµαντική αύξηση της ζήτησης ενέρ-
γειας σηµειώνεται επίσης στον τοµέα του εµπορίου, ενώ στον δηµόσιο τοµέα η αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας είναι πιο περιορισµένη. Ο δείκτης της ενεργειακής έντασης (ενέργεια ανά µονάδα παραγό-
µενης προστιθέµενης αξίας στον τοµέα των υπηρεσιών) βελτιώνεται αρχικά κατά τη δεκαετία 2000-
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2010 (µειώνεται κατά 0,8% ετησίως) και βελτιώνεται περαιτέρω µακροχρόνια (µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
-1,9%). Οι µεταβολές αυτές αντανακλώνται και στη διάρθρωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
χρήση.  

Οι ηλεκτρικές συσκευές και ο φωτισµός που αντιπροσώπευαν το 8% της συνολικής ζήτησης ενέργει-
ας του τοµέα το 2000, φθάνουν µακροχρόνια το 14%, ενώ οµοίως ο κλιµατισµός από 5 % το 1995 
ξεπερνά το 11% µακροχρόνια. Συγχρόνως αυξάνει, αλλά µε πολύ µικρότερους ρυθµούς, η χρήση 
συµβατικών συστηµάτων (κυρίως λέβητες πετρελαίου) για τη θέρµανση των χώρων λαµβανοµένης 
υπόψη και της µερικής υποκατάστασής τους από ηλεκτρικά κλιµατιστικά συστήµατα που παράγουν 
και θέρµανση και ψύξη. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στον τριτογενή τοµέα είναι σηµαντική και 
η κατανάλωσή του φθάνει τα 896 εκατ. m³ το 2010 και περίπου το 1 bcm µακροχρόνια, φθάνοντας 
σε µερίδιο 16,4% στη συνολική ζήτηση ενέργειας του τοµέα. 

Στον οικιακό τοµέα παρουσιάζεται επίσης φαινόµενο σηµαντικής αύξησης της ζήτησης ενέργειας. Η 
αύξηση αυτή που συµβαδίζει µε τη συνεχή µεγέθυνση του πραγµατικού εισοδήµατος των νοικοκυ-
ριών αντανακλά τη σηµαντική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και των ανέσεων των κατοικιών 
που συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Για παράδειγµα, ενώ οι κατοικίες µε πλήρες 
κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ήσαν το 2000 περίπου το 1/3 του συνόλου των κατοικιών της χώρας, 
µακροχρόνια το 80% των κατοικιών αποκτά πλήρες σύστηµα θέρµανσης (κεντρικό για όλη την κα-
τοικία), σύστηµα που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια ανά κατοικία σε σχέση µε την περίπτωση 
κατοικιών µε µερική θέρµανση.  

Οµοίως, η εγκατάσταση νέων κλιµατιστικών µηχανηµάτων αυξάνεται θεαµατικά στη δεκαετία 2000-
2010, συνεχίζοντας την αυξητική τάση της τελευταίας πενταετίας. Μόνο µακροχρόνια παρατηρείται 
κάποια επιβράδυνση του ρυθµού διείσδυσης κλιµατισµού στις κατοικίες αντανακλώντας φαινόµενο 
κορεσµού. Η αγορά και η χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών παρουσιάζει επίσης σηµα-
ντική µεγέθυνση στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς. Συγκριτικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
µέσο νοικοκυριό της Ελλάδας διέθετε το 1995 τόσες ηλεκτρικές συσκευές που αντιστοιχούσαν περί-
που στο 68% του µέσου όρου στην ΕΕ. Λόγω της ταχύτερης αύξησης νέων αγορών ηλεκτρικών συ-
σκευών από τα νοικοκυριά στην Ελλάδα από ότι στην ΕΕ, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών από το 
µέσο νοικοκυριό της χώρας συγκλίνει µακροχρόνια στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς προς το 
µέσο επίπεδο της ΕΕ. Αυτό συµβαίνει ιδίως στον τοµέα των συσκευών πλύσης και κατάψυξης. Ξε-
περνά δε το επίπεδο της ΕΕ στον τοµέα των κλιµατιστικών µηχανηµάτων.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και ειδικότερα 
ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα, ιδιαίτερα µάλιστα σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και κλιµα-
τιστικές συσκευές. Οι χρήσεις αυτές ενώ αντιπροσώπευαν περίπου το 17% των ενεργειακών κατανα-
λώσεων των νοικοκυριών το 2000, ξεπερνούν µακροχρόνια το 25% στη συνολική χρήση της ενέρ-
γειας µέσα σε κατοικίες. Αντίθετα, η κατανάλωση ενέργειας σε θερµικές χρήσεις (θέρµανση, µαγεί-
ρεµα, ζεστό νερό) αυξάνει µε σαφώς βραδύτερους ρυθµούς (1% ετησίως κατά µέσο όρο την 30ετία ή 
ακριβέστερα µε µειούµενο ρυθµό που από 2,2% ετησίως την πρώτη δεκαετία φτάνει το –0,9% την 
τρίτη δεκαετία), παρά την βελτίωση των ανέσεων, κυρίως λόγω της σχετικά στάσιµης δηµογραφικής 
εξέλιξης και της διείσδυσης του φυσικού αερίου. 

Πάντως, το φυσικό αέριο υποκαθιστά στον οικιακό τοµέα κυρίως πετρέλαιο και δευτερευόντως ηλε-
κτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο στον οικιακό τοµέα φθάνει το 2010 τα 756 εκατ. m³ και µακροχρό-
νια το 1400 εκατ. m3, που αντιστοιχεί σε µερίδιο 11,4% το 2010 και µακροχρόνια περίπου σε 17,2% 
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών. Παρά τη διείσδυση αυτή, το µερίδιο του φυ-
σικού αερίου στον οικιακό τοµέα συνεχίζει να υστερεί του µέσου όρου της Βόρειας Ευρώπης.  
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Πίνακας 35: ∆ιείσδυση φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση 

Αέριο σε Τελικές Χρήσεις σε εκ. µ3 1990 2000 2010 2020 2030 

  Βιοµηχανικός 4 216 1310 1679 1959 
  Τριτογενής 3 40 790 899 885 
  Οικιακός 8 16 756 1443 1362 
  Μεταφορές 0 1 3 6 7 

Σύνολο 16 272 2859 4026 4213 
ως % εισαγωγών Αερίου  14% 40% 41% 42% 

Οι µεταφορές (εκτός των ποντοπόρων πλοίων) είναι ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση ενέρ-
γειας στην Ελλάδα. Κατά τη δεκαετία ’90-2000 οι µεταφορές κατανάλωναν πάνω από 40% της συ-
νολικής τελικής ενέργειας. Η κατανάλωση αυτή αύξανε περίπου 2,5% το χρόνο. Το σενάριο αναφο-
ράς προβλέπει σταδιακή κάµψη της αύξησης στον τοµέα των µεταφορών, σαν αποτέλεσµα φαινοµέ-
νων κορεσµού και της πιο ορθολογικής οργάνωσης του µεταφορικού έργου που οφείλεται στην ανά-
πτυξη νέων υποδοµών που ευνοούν κυρίως τα µαζικά µέσα µεταφοράς. Σηµαντική πρόοδος αναµέ-
νεται σχετικά µε τις ειδικές καταναλώσεις των κινητήρων αυτοκινήτου, πράγµα που συντελεί στην 
κάµψη της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι ο τοµέας των µεταφορών µετά από αύξηση 
κατά 2.3% το χρόνο κατά την επόµενη δεκαετία οδηγείται σε σχεδόν σταθεροποίηση της κατανάλω-
σης ενέργειας µακροχρόνια, ενώ βέβαια αυξάνει το µεταφορικό έργο που επιτελεί. Κατά συνέπεια, η 
ποσοστιαία συµµετοχή του κλάδου των µεταφορών στη συνολική ζήτηση ενέργειας φθίνει και από 
38.9% το 2000 φθάνει τελικά στα επίπεδα του 35% στο τέλος του ορίζοντα της πρόβλεψης.  

Το µεταφορικό έργο συνεχίζει να αυξάνει συµβαδίζοντας µε τη µεγέθυνση του ΑΕΠ και του εισοδή-
µατος. Οι ρυθµοί αύξησης, που είναι ταχείς βραχυχρόνια, επιβραδύνονται µακροχρόνια συγκλίνοντας 
προς τις τάσεις που θα επικρατούν και στην ΕΕ. Η µεταφορά επιβατών µετρούµενη σε επιβάτες-
χιλιόµετρα το χρόνο, αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό 1% (έναντι 5,1% στο παρελθόν) κατά την πρώτη δε-
καετία και σταθεροποιείται µακροχρόνια  στο επίπεδο του 1,3% ετησίως. Η µεταφορά εµπορευµάτων 
(σε τόνους-χιλιόµετρα το χρόνο) αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό 3,5% (έναντι 4,4% στο παρελθόν) που 
µακροχρόνια φθάνει το 2,3%. Οι ρυθµοί αυτοί αύξησης του µεταφορικού έργου οδηγούν τους σχετι-
κούς δείκτες να συγκλίνουν µακροχρόνια προς τις µέσες τιµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από επίπεδο 
75% περίπου το 2000). Αναπτύσσονται µε ταχύτερους ρυθµούς από το παρελθόν έργα υποδοµής που 
διευκολύνουν τα µαζικά µέσα µεταφοράς, µε έµφαση σε µέσα σταθερής τροχιάς και ταχύτερα µετα-
φορικά µέσα. Αυτό επιτρέπει µείωση των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας ανά µονάδα µεταφορι-
κού έργου και οδηγεί σε εξοικονόµηση ενέργειας, δηλαδή σε µικρότερη αύξηση της συνολικής κατα-
νάλωσης ενέργειας από την αύξηση του µεταφορικού έργου. Έτσι, το µεταφορικό έργο των τρένων, 
των δηµοσίων οδικών µέσων µεταφοράς και των αεροπλάνων αυξάνουν γρηγορότερα από αυτό των 
ιδιωτικών µεταφορικών µέσων. 

Σχετικά µε τη µέση ειδική κατανάλωση ανά όχηµα, η βελτίωση είναι µεγαλύτερη στο χρονικό διά-
στηµα 2005-2015 (-2% έως -3% ετησίως) και επιβραδύνεται µακροχρόνια (-1,5% το χρόνο). Η πρό-
οδος αυτή, συντείνει επίσης στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά µονάδα µεταφορικού 
έργου. 

Το σενάριο αναφοράς προβλέπει ότι µε τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που συνδέο-
νται µε τη χρήση του ντίζελ στα ιδιωτικά οχήµατα (π.χ. καταλύτες και ηλεκτροστατικά φίλτρα για το 
ντίζελ) θα είναι δυνατή η σταδιακή υποκατάσταση της βενζίνης µε ντίζελ. Έτσι, ενώ το ντίζελ είχε 
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µερίδιο 30% στη συνολική κατανάλωση των οδικών µεταφορών το 2000, κερδίζει έδαφος και φθάνει 
το 40% µακροχρόνια. Αυτό επιτρέπει και περαιτέρω µείωση των ειδικών καταναλώσεων ανά µονάδα 
µεταφορικού έργου. Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση της κατανάλωσης κηροζίνης (4,6%, 1,5% ετησίως 
αντίστοιχα τις δύο πρώτες δεκαετίες) που ακολουθεί την αύξηση του αεροπορικού µεταφορικού έρ-
γου. Στο σενάριο  αναφοράς η συµµετοχή άλλων ενεργειακών µορφών στις µεταφορές, όπως το υ-
γραέριο, φυσικό αέριο, υδρογόνο και µεθανόλη, παραµένει περιορισµένη. 

Πίνακας 36: Η ενεργειακή κατανάλωση στις Μεταφορές 

ktoe  % Ετήσιοι Ρυθµοί 
Σενάριο Αναφοράς 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 90/00 00/10 10/30 
Κατανάλωση Ενέρ-
γειας  5816 7196 8352 9041 10199 10496 2,2 2,3 0,7 

Οδικές Μεταφορές 3903 5320 5983 6302 7029 7485 3,1 1,7 0,9 
• αυτοκίνητα 1832 2632 2750 2516 2305 2145 3,7 -0,5 -0,8 
• φορτηγά κλπ. 1889 2428 3000 3553 4482 5108 2,5 3,9 1,8 
Σιδηροδροµικές Με-
ταφορές 75 60 54 34 25 24 -2,2 -5,6 -1,7 

Αεροπορικές Μετα-
φορές 1273 1325 1736 2077 2405 2121 0,4 4,6 0,1 

Ναυσιπλοΐα 566 491 580 628 741 865 -1,4 2,5 1,6 
Μεταφορές Επιβατών 3579 4514 5053 5155 5317 4912 2,3 1,3 -0,2 
Μεταφορές Εµπο-
ρευµάτων 2238 2682 3299 3886 4883 5584 1,8 3,8 1,8 

∆είκτες Ενεργειακής Απόδοσης Μεταφορικών Μέσων (1990 = 100) 
αυτοκίνητα 100 91 91 84 72 63 -0,9 -0,9 -1,4 
άλλα µέσα µεταφο-
ράς 100 77 67 40 31 26 -2,5 -6,5 -2,1 

Κατανάλωση Πετρελαιοειδών  
Σύνολο Προϊόντων 
(ktoe) 5805 7177 8319 9003 10145 10432 2,1 2,3 0,7 

 % βενζίνες 43% 47% 44% 40% 37% 37% 
 % ντίζελ 31% 31% 32% 34% 37% 40% 
 % κηροζίνη 22% 18% 21% 23% 24% 20% 

 

4. Η Αγορά Πετρελαιοειδών 
Η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της πετρελαϊκής αγοράς στην Ελλάδα είναι περιορισµένη µακρο-
χρόνια, αφενός λόγω της υποκατάστασης των προϊόντων πετρελαίου κυρίως από φυσικό αέριο, αφε-
τέρου λόγω των µεταβολών στον τοµέα των µεταφορών που συντείνουν στη µείωση της ειδικής κα-
τανάλωσης ανά µονάδα µεταφορικού έργου. 

Έτσι κατά την εικοσαετία 2010-2030 οι πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων αυξάνουν µε ετήσιο ρυθ-
µό 0,5 έως 0,6% το χρόνο έναντι πολύ µεγαλύτερων ρυθµών στο παρελθόν. Η πορεία επιβράδυνσης 
της µεγέθυνσης της αγοράς πετρελαίου επιβεβαιώνεται και κατά τη δεκαετία 2000-2010 όπου ση-
µειώνεται ετήσια αύξηση κατά 0,8%, που σαφώς υστερεί του µέσου ρυθµού αύξησης 2,7% της τε-
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λευταίας δεκαετίας (1990-2000). 

Η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων µετατρέπεται σταδιακά και στην Ελλάδα σε αγορά που περιλαµβά-
νει κυρίως χρήση του πετρελαίου σε εξειδικευµένες χρήσεις χωρίς άµεση δυνατότητα υποκατάστα-
σης και λιγότερο σε χρήσεις, όπου το πετρέλαιο ανταγωνίζεται άµεσα άλλες ενεργειακές µορφές. 
Έτσι πραγµατοποιείται σταδιακή απεξάρτηση της οικονοµίας από το πετρέλαιο. Στην Ελλάδα η εξέ-
λιξη αυτή είναι βραδύτερη από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω της µακράς εξάρτησης όλων των 
κλάδων από το πετρέλαιο και της καθυστέρησης εισαγωγής του φυσικού αερίου που αποτελεί το 
κύριο υποκατάστατο.  

Εικόνα 10: ∆ιάρθρωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών 
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Οι εξειδικευµένες χρήσεις του πετρελαίου περιλαµβάνουν τις µηχανές εσωτερικής καύσης των οχη-
µάτων, την πετροχηµεία και τις άλλες µη ενεργειακές χρήσεις των πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς 
και τη ναυσιπλοΐα και αεροπορία. Το µερίδιο των εξειδικευµένων αυτών χρήσεων στις συνολικές 
πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ήταν 62% το 1990 και τείνουν προς το 70% µακροχρόνια. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας επιπλέον λόγος διατήρησης της χρήσης του πετρελαίου στην ηλεκτροπαρα-
γωγή αποτελεί η ηλεκτροπαραγωγή σε µη διασυνδεδεµένα νησιά, όπου λόγοι οικονοµίας κλίµακας 
καθιστούν τη χρήση πετρελαίου ως µόνης εφικτής λύσης, τουλάχιστον στα πλαίσια του συντηρητι-
κού χαρακτήρα τεχνολογικών υποθέσεων του σεναρίου αναφοράς. Έτσι διατηρείται κατανάλωση 
πετρελαιοειδών για ηλεκτροπαραγωγή σε επίπεδο περίπου 2000 ktoe το χρόνο, παρά την υποκατά-
στασή του από φυσικό αέριο στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό σύστηµα.  

Στον τοµέα της προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων αναµένεται διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου των 
ελληνικών διυλιστηρίων και συγκράτηση των εισαγωγών ετοίµων προϊόντων σε χαµηλά επίπεδα. Το 
µερίδιο αγοράς των ελληνικών διυλιστηρίων κυµαίνεται µεταξύ 95% και 98% της αγοράς πετρελαιο-
ειδών. Στα µεσαία κλάσµατα, ιδίως στο ντίζελ, τα ελληνικά διυλιστήρια καλύπτουν ποσοστό 80-85% 
της ζήτησης και οι εισαγωγές αυξάνουν στο χρόνο. Αντίθετα στις βενζίνες, κηροζίνη αλλά και νάφθα, 



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 268 -

τα ελληνικά διυλιστήρια όχι µόνο καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση, αλλά επίσης εξάγουν. Οι εξαγωγές 
µάλιστα αυξάνουν µακροχρόνια. Στο µαζούτ οι εισαγωγές έχουν µικρή συµµετοχή.  

Η διάρθρωση κατά πετρελαϊκό προϊόν της εγχώριας κατανάλωσης διαφοροποιείται σηµαντικά, µε 
κύριο χαρακτηριστικό τη µείωση του µεριδίου του µαζούτ στο µισό επίπεδο συγκριτικά µε το 2000 
και την αντίστοιχη διεύρυνση της χρήσης του ντίζελ. ∆εδοµένου ότι επίσης απαιτείται σηµαντική 
βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων ιδίως σε ότι αφορά την περιεκτικότητά τους σε θείο και άλλες 
ρυπογόνους ουσίες, συνάγεται ότι παρά το χαµηλό ρυθµό αύξησης της ζήτησης πετρελαιοειδών θα 
απαιτηθούν νέες επενδύσεις σηµαντικού ύψους στα ελληνικά διυλιστήρια σε µεσοχρόνια προοπτική.  

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των διυλιστηρίων θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα και θα 
βελτιώνεται µε αργό αλλά σταθερό ρυθµό (0,2 έως 0,1% ετησίως).  

5. Ο Τοµέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ιστορική Αναδροµή 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσε έναν από τους κύριους συντελεστές ανάπτυξης της µεταπολεµικής 
Ελλάδας. Η σύνδεση όλων των περιοχών και καταναλωτών της χώρας, ακόµα και των πιο αποµα-
κρυσµένων περιοχών, περιλαµβανοµένων των νησιών, καθώς και η κατασκευή ολοκληρωµένου ηλε-
κτρικού συστήµατος µεταφοράς και διανοµής, αποτέλεσαν επιτεύγµατα που οδήγησαν τη χώρα να 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις χώρες που διαθέτουν ώριµη και αξιόπιστη ηλεκτρική τροφοδοσία. 

Παράλληλα και ιδιαίτερα µετά την πετρελαϊκή κρίση του 1974, επιδιώχθηκε µε µεγάλη επιτυχία η 
ανάπτυξη αυτοδύναµου εγχώριου συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο βασίσθηκε στη χρήση 
των εγχώριων λιγνιτικών αποθεµάτων και στις µεγάλες υδροηλεκτρικές µονάδες. Η χώρα όντας σχε-
τικά αποµονωµένη από αξιόπιστη εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετώπισε τις 
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας µόνο ως συµπλήρωµα αξιοπιστίας και όχι ως πηγή τροφοδοσίας. Η 
χρήση εγχώριων πρωτογενών µορφών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή αποτέλεσε επίσης την κύ-
ρια έκφραση της πολιτικής αποφυγής ενεργειακής εξάρτησης που κυριάρχησε στις δεκαετίες του ’70 
και του ’80. 

Φορέας της πολιτικής αυτής και των επιτευγµάτων αποτέλεσε η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού η 
οποία αναπτύχθηκε κατά το πρότυπο της ενιαίας καθετοποιηµένης επιχείρησης δηµοσίου συµφέρο-
ντος, µε σκοπό την εκµετάλλευση αποδόσεων κλίµακας και τη συσσώρευση κεφαλαίου και τεχνο-
γνωσίας. 

Η προσπάθεια απεξάρτησης από το εισαγόµενο πετρέλαιο και χρήσης εγχωρίων ενεργειακών πόρων 
επικεντρώθηκε στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής και η προσαρµογή κράτησε περισσότερο από µια 
εικοσαετία: 1975-1995. Έτσι στο τελευταίο µισό της δεκαετίας του ’90 η παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας από εγχώριο λιγνίτη αντιπροσώπευε περισσότερο από τα δύο τρίτα της συνολικής παραγω-
γής ηλεκτρισµού, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν της τάξης του 10%. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 αφενός λόγω της σηµασίας που άρχισε να αποκτά το ζήτηµα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ηλεκτροπαραγωγή, αφετέρου λόγω της γενικότερης µακρο-
χρόνιας πολιτικής για τον εκσυγχρονισµό του ενεργειακού συστήµατος της χώρας µε την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου, η ∆ΕΗ προγραµµάτισε νέες µονάδες παραγωγής µε φυσικό αέριο. Πράγµατι, 
κατασκεύασε το Μεγάλο Λαύριο (580 MW) και την Κοµοτηνή (480 MW) µε βάση την τεχνολογία 
συνδυασµένου κύκλου και µετασκεύασε για καύση φυσικού αερίου τη µονάδα του Κερατσινίου (330 
MW) και το Μικρό Λαύριο (170 MW). 
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Παράλληλα συνέχισε το λιγνιτικό πρόγραµµά της κατασκευάζοντας τη ξυλιτική µονάδα της Φλώρι-
νας (330 MW) µε βάση την τεχνολογία της υπερκρίσιµης καύσης στερεών καυσίµων και το υδροη-
λεκτρικό της πρόγραµµα εντάσσοντας µονάδες συνολικής ισχύος 3105 MW. 

Η Προοπτική της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ιστορικά αυξάνει στην Ελλάδα µε ετήσιο ρυθµό µεγαλύτερο του 
ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ ή του πραγµατικού εισοδήµατος. Αυτό οφείλεται κυρίως σε νέες χρή-
σεις της ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες αναπτύσσονται ή διευρύνονται αυξανοµένου του διαθέσιµου 
εισοδήµατος και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και εργασίας, αλλά και στην επικράτηση 
ηλεκτρικών διεργασιών στην βιοµηχανία όσο αυτή εξελίσσεται στρεφόµενη σε δραστηριότητες που 
αποφέρουν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και καλύτερους όρους εµπορίου. Το φαινόµενο αυτό, που 
παρατηρήθηκε σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες αλλά και που σε µικρότερο βαθµό εµφανίζεται και 
σε αναπτυγµένες χώρες, χαρακτηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος υφί-
σταται και σήµερα. 

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον κατά 4% ετησίως κατά την πρώτη δεκαε-
τία, θα προέλθει κυρίως από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες και κτίρια, αλλά και 
από τη βιοµηχανία της οποίας η ζήτηση ηλεκτρισµού αυξάνεται µε σχετικά µικρότερο ρυθµό. Η τάση 
αυτή, που αντανακλά τη δοµή της εξέλιξης του ΑΕΠ της χώρας, οδηγεί σε ολοένα και µεγαλύτερη 
διασπορά της πελατειακής βάσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε µικρού µεγέθους καταναλωτές για 
τους οποίους µάλιστα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει µικρό σχετικά ποσοστό 
της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους. Η εξέλιξη αυτή είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιλογή 
του τρόπου οργάνωσης του ανταγωνισµού στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εικόνα 11: Επέκταση της Αγοράς Ηλεκτρισµού στην Ελλάδα 

Επέκταση της κατανάλωσης ηλεκτρισµού 
από το 2000 σε GWh/έτος
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Ο Προγραµµατισµός Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ 

Μέχρι σήµερα η κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής βασίσθηκε στον πενταετή και δεκαε-
τή κεντρικό προγραµµατισµό της ∆ΕΗ ο οποίος κάθε φορά εγκρινόταν από την Κυβέρνηση. Ο προ-
γραµµατισµός αυτός επεδίωκε την ελαχιστοποίηση του συνολικού µακροχρόνιου κόστους της ηλε-
κτρικής παραγωγής και βασιζόταν στην ανάπτυξη της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής χωρίς να υπολο-
γίζεται ενεργειακή συνεισφορά από τις εισαγωγές. Κριτήριο επάρκειας τροφοδοσίας στον προγραµ-
µατισµό αυτό τίθετο η πιθανότητα απώλειας φορτίου, η οποία δεν επιτρεπόταν να γίνει µεγαλύτερη 
από µία ώρα το χρόνο. ∆εδοµένου επίσης ότι ο προγραµµατισµός υπέθετε µικρού ύψους προεξοφλη-
τικό επιτόκιο για τις επενδύσεις, αντανακλώντας το κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο και όχι αυτό 
της ιδιωτικής οικονοµίας, ο προγραµµατισµός αυτός κατέληγε στον προσδιορισµό ενός ευρέως προ-
γράµµατος κατασκευής νέων µονάδων που υπερκάλυπταν τη ζήτηση και την απαιτούµενη εφεδρεία. 

Ο τελευταίος πενταετής προγραµµατισµός της ∆ΕΗ υιοθετήθηκε το 1998-9 και θεωρεί το έτος 2004 
ως το τελευταίο έτος του προγράµµατος. Οι νέες µονάδες που προέβλεπε το πρόγραµµα αυτό έχουν 
πια κατασκευασθεί και µόνο µερικές υδροηλεκτρικές µονάδες είναι ακόµα υπό κατασκευή. 

Το Νέο Πλαίσιο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Από τις 19 Φεβρουαρίου 2001 ξεκίνησε στην Ελλάδα η εφαρµογή της οδηγίας 96/92 της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης περί της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό η κατα-
σκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα ακολουθεί πλέον τη διαδι-
κασία της χορήγησης άδειας παραγωγής µε βάση αιτήσεις που αντανακλούν την πρωτοβουλία ιδιω-
τικών επιχειρήσεων ή και της ∆ΕΗ. ∆εν ακολουθείται πλέον σύστηµα κεντρικού προγραµµατισµού 
για την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Το ίδιο ισχύει επίσης σχετικά µε τη χωροθέ-
τηση νέων µονάδων. Η άδεια παραγωγής, σύµφωνα µε το νόµο, επιτρέπει στην αιτουµένη επιχείρηση 
να κατασκευάσει τη µονάδα επειδή αυτή δεν θα βλάψει το γενικό συµφέρον και το περιβάλλον ή τις 
άλλες δραστηριότητες. Στη σχετική αξιολόγηση της αίτησης δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται κριτή-
ριο που θα αφορούσε την τυχόν υπερεπάρκεια µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Όµως, η χορήγηση της 
άδειας παραγωγής δεν συνιστά ανάληψη υποχρέωσης κατασκευής της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, 
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το νόµο η µέγιστη κύρωση είναι η ανάκληση της άδειας παραγωγής. 

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι εποµένως πλέον δυνατόν να διασφαλισθεί οπωσδήποτε η επάρκεια της 
εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής και η εφεδρεία ισχύος, δεδοµένου µάλιστα ότι οι εισαγωγές και οι δια-
µετακοµίσεις ανταγωνίζονται την εγχώρια παραγωγή σε οικονοµική βάση. Ο µακροχρόνιος σχεδια-
σµός δεν δύναται παρά να εκτιµήσει µε βάση την οικονοµική θεωρία κατά πόσον το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και η οργάνωση της αγοράς παρέχουν επαρκή κίνητρα ώστε πράγµατι να κατασκευάζο-
νται νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Στην παρούσα άσκηση σχεδιασµού υιοθετείται η υπόθεση ότι 
παρά τη σηµερινή απροθυµία επενδύσεων που οφείλεται στη στρεβλή οργάνωση της αγοράς, θα αρ-
θούν τα εµπόδια αυτά και θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις µε βάση το κριτήριο της οικονοµικής 
τους σκοπιµότητας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά και διαµόρφωσης των τιµών ως 
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης προσφοράς κα ζήτησης.  

Προοπτική Εγχώριας Ηλεκτροπαραγωγής 

Η προοπτική νέας εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ταχεία αύ-
ξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση κατά το 2003 του πα-
λαιού προγράµµατος κατασκευής νέων µονάδων της ∆ΕΗ, και την µακροχρόνια ανάγκη αντικατά-
στασης παραγωγικού δυναµικού που φθάνει στο τέλος της οικονοµικής του ζωής.  
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Το πρόγραµµα αποξήλωσης παλαιών µονάδων παραγωγής περιλαµβάνει λιγνιτικές µονάδες συνολι-
κής ισχύος 673 MW µέχρι το 2020 και ισχύος 1413 MW κατά τη δεκαετία 2020-2030, καθώς και 
άλλες θερµικές µονάδες ισχύος 177 MW τη δεκαετία 2010-2020 και 445 MW την δεκαετία 2020-
2030.  

Η εγκατεστηµένη δυναµικότητα των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν 
στις αρχές της δεκαετίας του 2000 περίπου ίση µε 11000 MW.  

Πίνακας 37: Ανάγκη νέας εγχώριας ισχύος ηλεκτροπαραγωγής 

Ονοµαστική Ισχύς σε MW 2000 2010 2020 2030 

Εγχώρια Ισχύς (εκτός ΑΠΕ) 10771 15358 18330 20821 
 Επιπλέον Ζήτηση  4810 3127 3989 
 Αποξηλώσεις   814 1858 

(εκτός ΑΠΕ)  00-10 10-20 20-30 
Ανάγκες Επενδύσεων  4810 3941 5847 
Ανάγκες Ένταξης Νέων Μονάδων κατ' έτος  481 394 585 

 

Σε τριάντα χρόνια η ισχύς αυτή πρέπει σχεδόν να υπερδιπλασιασθεί για να καλύψει τη ζήτηση ηλε-
κτρικής ενέργειας διατηρώντας περιθώριο ασφαλείας περί το 15 έως 20% σε όλα τα έτη. Το 2010 η 
συνολική ισχύς πρέπει να γίνει περίπου 50% µεγαλύτερη από το 2000, το 2020 να αυξηθεί περαιτέρω 
26% (από το 2010) και το 2030 ακόµα 17%. 

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες παρα-
γωγής και κατά 83% σε αυτήν οφείλεται η ανάγκη νέων επενδύσεων στην τριακονταετία. Το υπόλοι-
πο 17% των νέων αναγκών οφείλονται στις προγραµµατισµένες αποξηλώσεις παλαιών µονάδων. 
Κατά τη δεκαετία 2000-2010 οι νέες µονάδες που πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ή το δίκτυο 
είναι συνολικά 5500 MW περιλαµβανοµένων των υπό κατασκευή έργων της ∆ΕΗ. Την επόµενη 
δεκαετία, 2010-2020, απαιτούνται νέες µονάδες περίπου 5400 MW (εκ των οποίων 1015 MW για 
αντικατάσταση παλαιών µονάδων) και την τελευταία δεκαετία νέες µονάδες 5200 MW (εκ των ο-
ποίων 1650 MW για αντικατάσταση παλαιών µονάδων). Κατά µέσο όρο και κάθε έτος πρέπει να 
εντάσσονται στο σύστηµα νέες µονάδες ισχύος περίπου 500-550 MW. 

Όπως έχει παρατηρηθεί σε όλες τις χώρες, ο ανταγωνισµός στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
οδηγεί σε επιλογή τεχνολογιών παραγωγής που βασίζονται λιγότερο σε τεχνολογίες µεγάλης εντάσε-
ως κεφαλαίου, αντανακλώντας την ιδιωτικά προεξοφλητικά επιτόκια και το αυξηµένο επιχειρηµατικό 
ρίσκο. Με τα σηµερινά όµως τεχνολογικά δεδοµένα, οι τεχνολογίες αυτές, και συγκεκριµένα οι τε-
χνολογίες µονάδων συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου, είναι και αυτές που παρέχουν τον καλύ-
τερο βαθµό ενεργειακής απόδοσης και το χαµηλότερο µακροχρόνιο οριακό κόστος. 

Έτσι η ανταγωνιστικότητα των µονάδων φυσικού αερίου στον τοµέα της επέκτασης του δυναµικού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξηγεί γιατί σηµαντικό µέρος των νέων επενδύσεων γίνεται σε 
σταθµούς φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου. Το µερίδιό τους επί της συνολικής εγκατεστηµέ-
νης ισχύος που ξεκινά από το 14% το 2005 φθάνει το 25% το 2010 και σταθεροποιείται στο επίπεδο 
του 30% µακροχρόνια. Επίσης αναπτύσσεται ισχύς σε µονάδες φορτίου αιχµής (κυρίως αεριοστροβί-
λων ανοικτού κύκλου) µε εγκατεστηµένη ισχύ που κυµαίνεται στο 6,4% την πρώτη δεκαετία και 
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σταθεροποιείται µακροχρόνια στο 7% πράγµα που συµβαδίζει µε την τάση µείωσης του συνολικού 
συντελεστή φορτίου του συστήµατος.  

Πίνακας 38: Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

Ονοµαστική Ισχύς Σταθµών Ηλεκτρο-
παραγωγής (MW) 1995 2000 2005 2010 2020 2030 

Στερεών καυσίµων 4533 4900 5250 5132 5984 8104 
Συµβατικοί Θερµικοί 2009 2269 2349 2349 1950 979 
Φυσικού Αερίου - Συνδ. Κύκλου 275 845 2022 4166 6482 6972 
Μονάδες Αιχµής 221 361 857 1054 1255 1726 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 2244 2397 2482 2658 2658 3040 
ΑΠΕ 33 202 896 1114 2503 3511 

Σύνολο 9314 10974 13855 16472 20833 24332 
Αιχµή ζήτησης ηλεκτρ. Ενέργειας 6060 8704 10612 13179 16974 21041 
Εφεδρεία Ισχύος (% της εγκατ.) 34.9 20.7 23.4 20.0 18.5 13.5 

Ως αποτέλεσµα της βέλτιστης επέκτασης ελάχιστου µακροχρόνιου κόστους, η τεχνολογία µονάδων 
φυσικού αερίου επιλέγεται περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία για την αύξηση της εγκατεστηµέ-
νης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Εικόνα 12: Η διάρθρωση κατά τεχνολογία της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 

Ποσοστό της Συνολικής Ονοµαστικής Ισχύος
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Το µερίδιο των µονάδων αυτών στο σύνολο αύξησης της ισχύος είναι υψηλότερο κατά τη δεκαετία 
2000-2010 και ιδίως κατά την πενταετία 2005-2010 οπότε πάνω από το 70% της νέας ισχύος που 
τίθεται σε λειτουργία χρησιµοποιεί φυσικό αέριο. Αποτέλεσµα αυτού είναι το ποσοστό συµµετοχής 
των µονάδων συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο να φτάσει το 2010 στο 25,3% και το 
2030 στο 28,6% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος του συστήµατος.  

Η εγκατεστηµένη ισχύς των λιγνιτικών σταθµών είναι περίπου σταθερή µεταξύ 2000 και 2010, µει-
ούµενη ακολούθως λόγω του προγράµµατος αποξήλωσης των παλαιών µονάδων παραγωγής. Η βελ-
τιστοποίηση του συστήµατος δεν οδηγεί σε νέες επενδύσεις σε µονάδες στερεών καυσίµων πριν το 
2010, πέραν όσων είναι τώρα υπό κατασκευή. Όµως, νέες µονάδες στερεών καυσίµων τίθενται σε 
λειτουργία µετά το 2010 επιλέγοντας κυρίως τη χρήση εισαγόµενου λιθάνθρακα σε τεχνολογίες υ-
περκρίσιµης καύσης. Κατά την εικοσαετία 2010-2030 πραγµατοποιούνται νέες επενδύσεις σε µονά-
δες στερεών καυσίµων που ξεπερνούν τα 4900 MW, ισχύς που αντιπροσωπεύει περίπου το 38% της 
νέας ισχύος που εγκαθίσταται σε αυτήν την περίοδο. Συνέπεια αυτού είναι το µερίδιο των µονάδων 
µε στερεά καύσιµα επί της εγκατεστηµένης ισχύος να µειώνεται σταδιακά από 45% το 2000 και να 
σταθεροποιείται σε επίπεδο κάτω του 30% µακροχρόνια. 

Πίνακας 39: Επενδύσεις σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανά τύπο σταθµού 

Επενδύσεις Σε Ισχύ (MW) 95-00 00-10 10-20 20-30 Σύνολο 
2000-2030 

Στερεών καυσίµων 367 372 1386 3533 5290 
Συµβατικοί Θερµικοί 620 160 13 187 359 
Φυσικού Αερίου - Συνδ. Κύκλου 570 3321 2316 591 6228 
Μονάδες Αιχµής (και σε νησιά) 140 693 202 1106 2001 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 153 262 0 382 643 

Σύνολο εκτός ΑΠΕ 1850 4807 3916 5799 14522 

Νέες Μονάδες (εκτός ΑΠΕ) κατ' έτος 370 481 392 580 484 
ΑΠΕ 170 911 1549 1780 4240 

Σύνολο 2020 5718 5465 7579 18762 

∆απάνη επενδύσεων (εκατ. Ευρώ) 2769 5790 5831 7347 18968 

Επενδύσεις κατ' έτος 554 579 583 735 632 
Ποσοστιαία συµµετοχή σε νέες επενδύ-
σεις (%)   1995-00 2010-00 2030-2010 

Στερεών καυσίµων 18,1 6,5 37,7 
Συµβατικοί Θερµικοί 30,7 2,8 1,5 
Φυσικού Αερίου - Συνδ. Κύκλου 28,2 58,1 22,3 
Μονάδες Αιχµής (και σε νησιά) 6,9 12,1 10,0 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 7,6 4,6 2,9 
ΑΠΕ 8,4 15,9 25,5 
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∆εν πραγµατοποιούνται νέες επενδύσεις σε µονάδες µε καύση πετρελαιοειδών ή άλλες συµβατικές 
θερµικές τεχνολογίες, εκτός από τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. 

Η ονοµαστική ισχύς µονάδων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παραµένει περίπου στο 25% της συ-
νολικής εγκατεστηµένης ισχύος. Όµως ενώ στο παρελθόν η ισχύς αυτή περιλάµβανε σχεδόν απο-
κλειστικά µεγάλες υδροηλεκτρικές µονάδες, σταδιακά το ποσοστό συµµετοχής των µονάδων αυτών 
µειώνεται (µακροχρόνια φτάνει το 10%) ενώ αυξάνει σηµαντικά το µερίδιο των µικρών και διάσπαρ-
των µονάδων µε ΑΠΕ (κυρίως ανεµογεννήτριες).  

Συνολικά κατά την τριακονταετία το σενάριο αναφοράς προβλέπει την εγκατάσταση µόνο περίπου 
640 MW νέων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων, ενώ προβλέπει η εγκατεστηµένη ισχύς από µι-
κρές µονάδες ΑΠΕ να ξεπερνά τα 4000 MW το 2030.  

Το αποτέλεσµα αυτό που εξάγεται από την οικονοµική βελτιστοποίηση του συστήµατος, εξηγείται 
λόγω των συντηρητικών υποθέσεων του σεναρίου αναφοράς σχετικά µε την τεχνολογική πρόοδο και 
τη σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων σε ΑΠΕ. Το σενάριο αναφοράς υποθέτει ότι µετά το 2007 η 
ένταξη της ισχύος των ΑΠΕ γίνεται στα πλαίσια ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
χωρίς προνόµια, αλλά αυτό δεν εµποδίζει αφενός την πλήρη λειτουργία των µονάδων ΑΠΕ και αφε-
τέρου την επέκταση της συνολικής τους ισχύος όχι όµως τόσο όσο θα απαιτούνταν ώστε να επιτευ-
χθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ. Στο πλαίσιο των υποθέσε-
ων του σεναρίου αναφοράς η ανάπτυξη των ΑΠΕ υστερεί σηµαντικά και από το πρόγραµµα της ΡΑΕ 
για τις ΑΠΕ το οποίο παρουσιάζεται σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. Συµπεραίνεται ότι η 
πολιτική ενεργούς στήριξης των ΑΠΕ είναι καίριας σηµασίας για την ανάπτυξή τους, εκτός εάν 
πραγµατοποιηθεί θεαµατική πρόοδος της τεχνολογίας των ΑΠΕ σχετικά µε το κόστος και την από-
δοσή τους. 

Η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα θα συνεχίσει να παράγεται από τα µεγάλα θερµικά εργοστάσια ηλε-
κτροπαραγωγής.  

Η συνεισφορά της κατανεµηµένης ηλεκτροπαραγωγής µε µονάδες µικρής κλίµακας (στις οποίες πε-
ριλαµβάνονται και οι ΑΠΕ) παραµένει περιορισµένη, πράγµα που οφείλεται στην υπόθεση του σενα-
ρίου αναφοράς σύµφωνα µε την οποία δεν λαµβάνουν χώρα µεγάλες µεταβολές στα χαρακτηριστικά 
των ενεργειακών τεχνολογιών. 

Η παραγωγή ηλεκτρισµού από σταθµούς στερεών καυσίµων, οι οποίοι χρησιµοποιούν αποκλειστικά 
εγχώριο λιγνίτη και µελλοντικά θα χρησιµοποιούν και εισαγόµενο λιθάνθρακα) σταθεροποιείται στις 
30 – 35 TWh ετησίως, αλλά ως ποσοστό της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής µειώνεται φτάνοντας το 
2020 στο 43% από 68% το 1995. Κατά την τρέχουσα δεκαετία, η παραγωγή από στερεά καύσιµα 
επεκτείνεται λιγότερο από το σύνολο, καλύπτοντας µόνο το 23% των πρόσθετων αναγκών ηλεκτρο-
παραγωγής που οφείλονται στην αύξηση της ζήτησης.   

Ιδίως κατά τη δεκαετία µέχρι το 2010 αλλά και την επόµενη µέχρι το 2020, η επέκταση της εγχώριας 
ηλεκτροπαραγωγής γίνεται από σταθµούς που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο. Το 2010 η ηλεκτροπα-
ραγωγή µε φυσικό αέριο πλησιάζει το 30% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής και συνεισφέρει κατά 
80% στην κάλυψη των πρόσθετων αναγκών ηλεκτροπαραγωγής κατά τη δεκαετία αυτή. Η τάση αυ-
τή συνεχίζεται µέχρι το 2020 αλλά µε µειωµένο ρυθµό, οπότε η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο 
φθάνει το 33 – 34 % της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής και σταθεροποιείται στο επίπεδο αυτό.  



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 275 -

Πίνακας 40: ∆ιάρθρωση της Εγχώριας Ηλεκτροπαραγωγής 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) 1995 2000 2010 2020 2030 
Στερεών καυσίµων 28020 30685 35856 38109 47711 
Συµβατικοί Θερµικοί 8134 12597 7567 6742 4403 
Φυσικού Αερίου - Συνδ. Κύκλου 407 3977 22020 30266 32194 
Μονάδες Αιχµής (και σε νησιά) 1167 1738 2420 2788 2775 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 3528 3690 5651 5151 5865 
ΑΠΕ 34 453 2203 4669 6517 

Σύνολο 41291 53139 75717 87724 99464 

Ποσοστιαία συµµετοχή (%) 1995 2000 2010 2020 2030 
Στερεών καυσίµων 67,9 57,7 47,4 43,4 48,0 
Συµβατικοί Θερµικοί 19,7 23,7 10,0 7,7 4,4 
Φυσικού Αερίου - Συνδ. Κύκλου 1,0 7,5 29,1 34,5 32,4 
Μονάδες Αιχµής (και σε νησιά) 2,8 3,3 3,2 3,2 2,8 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 8,5 6,9 7,5 5,9 5,9 
ΑΠΕ 0,1 0,9 2,9 5,3 6,6 

Συµµετοχή στην αύξηση παραγωγής (%) 1995-00 2010-00 2030-2010 
Στερεών καυσίµων 22,5 22,9 49,9 
Συµβατικοί Θερµικοί 37,7 -22,3 -13,3 
Φυσικού Αερίου – Συνδ. Κύκλου 30,1 79,9 42,8 
Μονάδες Αιχµής (και σε νησιά) 4,8 3,0 1,5 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 1,4 8,7 0,9 
ΑΠΕ 3,5 7,8 18,2 

Κατά την εικοσαετία 2000-2020, η ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο και µέσω αυ-
τής η κάλυψη των πρόσθετων αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, χωρίς υποκατάσταση της 
ηλεκτροπαραγωγής από εγχώριο λιγνίτη, αποτελεί το πεδίο ανάπτυξης του ανταγωνισµού στον τοµέα 
της ηλεκτροπαραγωγής, στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλά-
δα. Στο τέλος της χρονικής αυτής περιόδου, εκτιµάται ότι το πεδίο αυτό του ανταγωνισµού θα περι-
λαµβάνει περίπου 14-15 µονάδες φυσικού αερίου των 400 MW η καθεµία, οι οποίες θα παράγουν 
περίπου 30 TWh ετησίως (όσο περίπου σήµερα οι λιγνίτες), θα καταναλώνουν 5,5 δισεκατοµµύρια 
κυβικά µέτρα φυσικό αέριο το χρόνο (το 55-60% των τότε εισαγωγών φυσικού αερίου στη χώρα), θα 
έχουν κύκλο εργασιών περίπου 1,5 – 2 δισεκατοµµύρια Ευρώ το χρόνο µε απασχολούµενα κεφάλαια 
της τάξης των 3 – 3,5 δισεκατοµµυρίων Ευρώ.  

Η διείσδυση αυτή του φυσικού αερίου εξηγεί τη σταδιακή αλλά µεγάλη µείωση της χρήσης των συµ-
βατικών θερµικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (πετρελαίου κυρίως) οι οποίες φθάνουν µακροχρό-
νια να παράγουν µόνο το 5% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι η κατανάλωση πετρελαιοειδών 
στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής παραµένει περίπου στους 2 εκατοµµύρια τόνους (κυρίως λόγω 
των µη διασυνδεδεµένων νησιών) παρά την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά την περίοδο από το 2012 µέχρι το 2030, αναπτύσσεται σταδιακά η χρήση του εισαγόµενου 
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λιθάνθρακα στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή. Η τάση αυτή συνεισφέρει στη συγκράτηση της διείσ-
δυσης του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Κατά την εικοσαετία 2010-2020 οι πρόσθετες 
ανάγκες σε ηλεκτροπαραγωγή καλύπτονται κατά 50% από πρόσθετη παραγωγή από στερεά καύσιµα 
και κατά 43% από φυσικό αέριο, σε αντίθεση µε την προηγούµενη δεκαετία κατά την οποία η επέ-
κταση βασιζόταν αποκλειστικά σχεδόν στο φυσικό αέριο. Κατά την τελευταία δεκαετία της ανάλυ-
σης, 2020-2030, η ηλεκτροπαραγωγή από στερεά καύσιµα φθάνει τις 48 TWh δηλαδή καλύπτει πο-
σοστό 48% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. ∆ηλαδή παρά τη σηµαντική διείσδυση του φυσικού 
αερίου η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή συνεχίζει να βασίζεται κυρίως σε στερεά καύσιµα. Στη µακρο-
χρόνια αυτή προοπτική, πεδίο ανάπτυξης ανταγωνισµού στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί και ο το-
µέας των νέων σταθµών λιθάνθρακα οι οποίοι αναµένεται να βασίζονται στις νέες αποδοτικές και 
περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες του «καθαρού άνθρακα». Πρόκειται για ένα πεδίο ανταγωνισµού 
που θα αναπτυχθεί σταδιακά µετά το 2010 και θα αφορά 3500-4000 MW, θα έχει κύκλο εργασιών 
περίπου 1,5 δισεκατοµµύρια Ευρώ το χρόνο µε απασχολούµενα κεφάλαια της τάξης των 5 δισεκα-
τοµµυρίων Ευρώ. 

Πίνακας 41: Κατανάλωση καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρισµού και µέσος βαθµός α-
πόδοσης 

ktoe/χρόνο % Ετήσιοι Ρυθµοί 
  1995 2000 2010 2020 2030 00/10 10/20 20/30 
Στερεά καύσιµα 7790 8226 9448 9067 9637 1,4 -0,4 0,6 
Φυσικό Αέριο 19 1333 3466 4611 4773 10,0 2,9 0,3 
Πετρελαιοειδή 2644 2638 2299 2214 2119 -1,4 -0,4 -0,4 
Λοιπά (καύσιµα ΑΠΕ) 195 241 360 450 573 4,1 2,3 2,4 

Σύνολο 10648 12438 15573 16342 17102 2,3 0,5 0,5 
Μέσος βαθµός απόδοσης 
ηλεκτροπαραγωγής 41,2 45,8 50,7 55,4 59,4 1,0 0,9 0,7 

Έτσι, αναµένεται βραχυ-µεσοχρόνια ανάπτυξη ανταγωνισµού στην ηλεκτροπαραγωγή κυρίως στο 
πεδίο των νέων µονάδων φυσικού αερίου και µακροχρόνια στο πεδίο ανάπτυξης νέων µονάδων λι-
θάνθρακα. Στην τριακονταετία θα πρόκειται για µία νέα αγορά που θα φθάσει µέχρι τα 10000 MW 
περίπου και θα αποτελεί το πεδίο ανάπτυξης ανταγωνισµού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
µε φυσικό αέριο και αργότερα και λιθάνθρακα, το οποίο βέβαια θα διεκδικήσουν ιδιωτικές εταιρείες 
και η ∆ΕΗ. 

Οι τεχνολογίες ΑΠΕ παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, καλύπτοντας λίγο περισσότερο από το 5% 
(11% µαζί µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά) της συνολικής παραγωγής, παρά τη συνεχώς αυξανόµενη 
εγκατεστηµένη ισχύ τους. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία η Ελλάδα θα πρέπει µέχρι το 2010 να 
παράγει από ΑΠΕ το 20.1% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αν συνεχισθούν οι 
σηµερινές τάσεις θα υπάρξει απόκλιση κατά 11.73% (10.37% έναντι 20.1%) από το στόχο, πράγµα 
που υποδηλώνει την ανάγκη πιο ενεργούς πολιτικής στήριξης των ΑΠΕ.  

Οι υποθέσεις του σεναρίου αναφοράς σχετικά µε την τεχνολογική πρόοδο αλλά και την πολιτική 
στήριξης νέων τεχνολογιών εξηγούν γιατί η συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού αναπτύσσε-
ται µε πολύ αργό ρυθµό και µακροχρόνια δεν ξεπερνά τις 3000 GWh ετησίως έναντι λιγότερο από 
1000 GWh στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι προσδοκίες για τη συµπαραγωγή είναι βέβαια πολύ 
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µεγαλύτερες, ώστε να υπάρξουν τα αναµενόµενα από αυτήν οφέλη για το περιβάλλον και την ορθο-
λογική χρήση της ενέργειας.  

Οι προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς καταδεικνύουν ότι στον τοµέα της συµπαραγωγής, όπως και 
για τις ΑΠΕ, χρειάζεται ειδική πολιτική στήριξης πέραν αυτής που ακολουθείται σήµερα. 

6. Οι Επιπτώσεις στο Περιβάλλον  
Οι επιπτώσεις από την παραγωγή και χρήση της ενέργειας, ιδίως των ορυκτών καυσίµων, στο περι-
βάλλον είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Εκτός από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν τοπικό ή 
περιφερειακό χαρακτήρα, για τα οποία ευθύνονται οι αέριοι ρύποι που εκπέµπονται κατά τις ενεργει-
ακές καύσεις και δηµιουργούν την όξινη βροχή και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα στις πόλεις, 
µεγάλη σηµασία αποκτά το παγκόσµιο φαινόµενο του θερµοκηπίου για το οποίο προεξάχοντα ρόλο 
έχει η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών ενεργειακών προϊόντων. Για την 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών αυτών προβληµάτων η Ελλάδα υποχρεούται να εφαρµόζει τις 
νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά µε τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσεις, τον περιορισµό των συνο-
λικών εκποµπών αερίων ρύπων, την ποιότητα των καυσίµων και τη χρήση ενεργειακών µηχανών 
τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης η Ελλάδα έχει δεσµευθεί ότι θα εφαρµόσει το πρωτόκολλο του Κιότο 
και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των οποίων υποχρεούται να περιο-
ρίσει µέχρι το 2010 τις ετήσιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (εκ των οποίων το 80% είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέµπεται από την καύση ορυκτών καυσίµων) σε επίπεδο αυξηµένο 
µόνο κατά 25% των εκποµπών που καταγράφηκαν κατά το 1990.  

Επειδή κρίνεται ότι ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος να επιτευχθεί, στο πλαίσιο του µακρο-
χρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού η ΡΑΕ περιέλαβε εξειδικευµένη ανάλυση. Στο σενάριο αναφοράς, 
ο στόχος αυτός θεωρήθηκε µη δεσµευτικός προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός απόκλισης από τον 
στόχο αυτό δεδοµένου ότι στο σενάριο αναφοράς δεν ενσωµατώνονται τα σηµαντικά επιπλέον µέτρα 
πολιτικής που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Στο πλαίσιο εναλλακτικού σεναρίου 
(σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής) ο στόχος αυτός ενσωµατώθηκε ως δεσµευτικός και προσδιορί-
σθηκαν τα µέτρα πολιτικής, οι προτεραιότητες κατά τοµέα και το επιπλέον κόστος που απαιτείται για 
την επίτευξή του. 

Παρά τη µη ενσωµάτωση του στόχου του Κιότο ως δεσµευτικό στο πλαίσιο του σεναρίου αναφο-
ράς, η ανάλυση έδειξε ότι η εξέλιξη του ενεργειακού συστήµατος της χώρας σαφώς βελτιώνει την 
κατάσταση ως προς όλους τους δείκτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι όµως στο βαθµό που 
θα απαιτούνταν συγκριτικά µε τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας. 

Πράγµατι, στο σενάριο αναφοράς, η σηµαντική χρήση του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέρ-
γειας κατά κύριο λόγο, αλλά και η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαρα-
γωγή σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής των συµβατικών καυσίµων στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο οδηγούν σε µικρή µείωση της έντασης των εκποµπών CO2 ανά µονάδα κατανάλω-
σης πρωτογενούς ενέργειας (τόνοι CO2 / toe), µε ετήσιο ρυθµό -0,8% για την περίοδο 2000-2010 και 
στη συνέχεια µε ρυθµό -0,4% έως το 2020 και -0,2% µέχρι το 2030. Έτσι οι εκποµπές CO2 ακολου-
θούν σχεδόν την εξέλιξη της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, και αυξάνονται µε ρυθµό 1,7% στην 
περίοδο 2000-2010, 0,6% στην περίοδο 2010-2020 και 0,3% την τελευταία δεκαετία 2020-2030.  

Κατά συνέπεια, η ένταση των εκποµπών CO2 ανά µονάδα ΑΕΠ (τόνοι CO2 / εκατοµµύριο Ευρώ) 
παρακολουθεί και µάλιστα µε µεγαλύτερη πτωτική τάση το ρυθµό βελτίωσης της ενεργειακής έντα-
σης, δηλαδή ακολουθεί ετήσιο ρυθµό -2,2%, –2,5% και -2,7% κατά τις περιόδους 2000-2010, 2010-
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2020 και 2020-2030 αντίστοιχα. Έτσι παρατηρείται αποσύνδεση των εκποµπών διοξειδίου του άν-
θρακα από την οικονοµική ανάπτυξη. 

Εικόνα 13: ∆είκτες Μεταβολής Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα (1990 = 100) 
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Όµως αναφορικά µε τις δεσµεύσεις της χώρας ως προς το πρωτόκολλο του Κιότο, οι εκποµπές CO2 
αυξάνονται µέχρι το 2010 σε ποσοστό 48,5% συγκριτικά µε τις εκποµπές του 1990 (αντί περιορισµού 
σε αύξηση µόνο κατά 25%),  το 2020 σε ποσοστό 57,8% και το 2030 σε 62,3%. Η κρίσιµη περίοδος 
είναι εποµένως η πρώτη δεκαετία, όπου παρατηρείται µεγάλη απόκλιση από τον στόχο. Κατά τη δεύ-
τερη και τρίτη δεκαετία η επιπλέον αύξηση των εκποµπών είναι σχετικά περιορισµένη.  

Η διάρθρωση των εκποµπών CO2 κατά ενεργειακό τοµέα αλλά και η εξέλιξή της δεν είναι οµοιό-
µορφη. Το µεγαλύτερο µερίδιο στις εκποµπές CO2 το έχει η ηλεκτροπαραγωγή (λόγω της εκτεταµέ-
νης χρήσης στερεών καυσίµων) το οποίο κυµαίνεται κατά τη περίοδο 2000-2030 από 48,9% έως 
47,6%. Ακολουθούν οι µεταφορές (λόγω της εκτεταµένης χρήσης οχηµάτων µε κινητήρα εσωτερικής 
καύσης) οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της συµµετοχής τους από 23,8% το 2000 σε 24,8% το 2010. 
Το µερίδιο της βιοµηχανίας παραµένει σχεδόν σταθερό στο 11% όλη την περίοδο 2000-2030, ενώ 
παρατηρείται αύξηση της συµµετοχής του τριτογενή τοµέα από 3,7% σε 5,4% την περίοδο 2000-
2030, καθώς επίσης όµως και σηµαντική µείωση του οικιακού τοµέα από 8,3% σε 6,4% για την ίδια 
περίοδο (λόγω της περαιτέρω διείσδυσης του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού). 

Για τον κλάδο των µεταφορών επισηµαίνεται ότι η αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
περιορίζεται σχετικά χάρις στη σηµαντική πρόοδο που αναµένεται στην ενεργειακή απόδοση των 
κινητήρων. Χωρίς την πρόοδο αυτή οι συνολικές εκποµπές CO2 το 2010 θα ήταν αυξηµένες κατά 
57% συγκριτικά µε το 1990, έναντι 48,5% στο Σενάριο Αναφοράς. 
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Πίνακας 42: ∆είκτες Μεταβολής Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα (1990 = 100) 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Εκποµπές CO2 100,0 110,0 125,4 137,5 148,5 153,2 157,8 158,5 162,3 

Εκποµπές 
CO2/κάτοικο 100,0 106,9 120,7 126,6 135,4 139,1 143,4 144,6 148,8 

Εκποµπές 
CO2/toe κατα-
νάλωσης 

100,0 101,4 99,4 93,6 91,6 89,2 88,3 87,4 87,0 

CO2 ανά µονάδα 
ΑΕΠ 100,0 103,4 99,7 88,1 80,0 70,3 61,8 53,3 47,2 

Στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, ο συνδυασµός της χρήσης καυσίµων µε µικρότερη περιεκτικό-
τητα σε άνθρακα και το αυξανόµενο µερίδιο των ανανεώσιµων µορφών επί του συνόλου της ηλε-
κτροπαραγωγής οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση του δείκτη εκποµπών ανά παραγόµενη MWh (από 
0,99 τόνους CO2  ανά παραγόµενη MWh το 1995 σε 0,70 το 2010 και σε 0,55 το 2030, δηλαδή βελ-
τίωση της τάξης του 30% το 2010 και 44% το 2030).  

Η επέκταση της ηλεκτροπαραγωγής κυρίως µε µονάδες φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου αλλά 
και η έστω και µικρή αλλά σηµαντική για το περιβάλλον επιπλέον συνεισφορά των ΑΠΕ αποδεικνύ-
ονται καθοριστικής σηµασίας για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Χωρίς αυ-
τές οι συνολικές εκποµπές το 2010 θα ήταν αυξηµένες κατά 80% συγκριτικά µε το 1990, έναντι 
48,5% στο Σενάριο Αναφοράς. Η πρόοδος αυτή περιορίζεται κατά την τελευταία δεκαετία (2020-
2030) οπότε η επέκταση της ηλεκτροπαραγωγής γίνεται κυρίως µέσω της χρήσης στερεών καυσίµων, 
τα οποία παρά τη χρήση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα επιβαρύνουν δύο φορές πιο πολύ τις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα συγκριτικά µε το φυσικό αέριο. 

Παρά την πρόοδο στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, στη βιοµηχανία και δευτερευόντως στις µετα-
φορές, η χώρα δεν επιτυγχάνει τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοι-
χεί στη δέσµευσή της στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Κατά συνέπεια απαιτείται αυξηµένη 
προσπάθεια και αλλαγή πολιτικής ώστε να µην επιβαρυνθεί η χώρα από την µη τήρηση της δέσµευ-
σής της για το 2010. ∆εδοµένου ότι είναι βέβαιο ότι θα τεθούν επιπλέον δεσµεύσεις σχετικά µε τον 
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα πέραν του 2010, τα αποτελέσµατα του σεναρίου 
αναφοράς καταδεικνύουν την ανάγκη µακροχρόνιας αλλαγής πολιτικής υπέρ της ορθολογικής χρή-
σης της ενέργειας και της περαιτέρω χρήσης ενεργειακών µορφών που δεν επιβαρύνουν ή επιβαρύ-
νουν λιγότερο τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Αντίθετα µε τις εκποµπές CO2, το ενεργειακό σύστηµα όπως εξελίσσεται στο πλαίσιο του σεναρίου 
αναφοράς επιδεικνύει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα του περιορισµού των εκποµπών SO2 και NΟx 
και σωµατιδίων σε όλους τους τοµείς και ιδίως στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής από τον οποίο οι 
εκποµπές µειώνονται ιδίως µετά το 2010 κατά περισσότερο από 60% ως προς το SO2 και 30% ως 
προς το NΟx. 
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Πίνακας 43: ∆ιάρθρωση των Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα κατά Τοµέα 

Εκποµπές CO2 σε εκατ. τόνους/χρόνο 1990 2000 2010 2020 2030 

Βιοµηχανία 9,4 10,1 11,9 12,3 12,9 

Τριτογενής Τοµέας 2,9 3,3 4,6 5,6 6,3 

Οικιακός Τοµέας 5,1 7,4 6,8 7,8 7,4 

Μεταφορές 17,2 21,2 26,2 29,3 29,9 

Παραγωγή ηλεκτρισµού 34,3 43,6 52,6 53,4 55,0 

Λοιπός Ενεργειακός Τοµέας 2,1 3,4 3,5 3,8 3,9 

Σύνολο 71,1 89,2 105,6 112,2 115,4 

Ποσοστιαία ∆ιάρθρωση (%) 1990 2000 2010 2020 2030 

Βιοµηχανία 13,3 11,3 11,3 10,9 11,2 

Τριτογενής Τοµέας 4,0 3,8 4,4 5,0 5,5 

Οικιακός Τοµέας 7,2 8,3 6,4 7,0 6,4 

Μεταφορές 24,2 23,8 24,8 26,1 25,9 

Παραγωγή ηλεκτρισµού 48,3 48,9 49,9 47,6 47,7 

Λοιπός Ενεργειακός Τοµέας 3,0 3,8 3,3 3,4 3,4 

∆είκτης Μεταβολής (1990=100) 1990 2000 2010 2020 2030 

Βιοµηχανία 100,0 106,8 125,8 129,9 136,6 

Τριτογενής Τοµέας 100,0 117,1 162,4 197,5 220,1 

Οικιακός Τοµέας 100,0 145,4 132,3 152,9 145,2 

Μεταφορές 100,0 123,4 152,0 170,2 173,5 

Παραγωγή ηλεκτρισµού 100,0 127,0 153,3 155,5 160,2 

Λοιπός Ενεργειακός Τοµέας 100,0 159,9 163,9 176,4 181,3 

Σύνολο 100,0 125,4 148,5 157,8 162,3 
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Εικόνα 14: Αποφυγή εκποµπών CO2 στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, λόγω της διείσ-
δυσης φυσικού αερίου και ΑΠΕ. 

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Εκ
ατ
οµ

. τ
όν

οι
 C

O
2

-50 
-45 
-40 
-35 
-30 
-25 
-20 
-15 
-10 
-5 
0

%
 µ
εί
ω
ση

 ε
κπ

οµ
π
ώ
ν

Μείωση εκποµπών (%)
Εκποµπές χωρίς επιπλέον φυσικό αέριο και ΑΠΕ
Εκποµπές στο Σενάριο Αναφοράς

 
Εικόνα 15: Εκποµπές Ρύπων από την Ηλεκτροπαραγωγή 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

19
95

=1
00 Εκποµπές CO2

Εκµποµπές SO2
Εκποµπές ΝOx

 



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 282 -

Ε. Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Στο σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής επιβάλλεται η τήρηση της δέσµευσης της χώρας στο πλαίσιο 
του πρωτοκόλλου του Κιότο και έτσι η αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα περιορίζεται 
το 2010 στο 25% συγκριτικά µε το 1990. Γίνεται περαιτέρω η υπόθεση ότι επιβάλλεται σταθεροποί-
ηση εκποµπών µακροχρόνια στο επίπεδο που επιτυγχάνεται το 2010.  

Όλοι οι ενεργειακοί τοµείς, ζήτησης και προσφοράς, προσαρµόζονται στους περιβαλλοντικούς αυ-
τούς περιορισµούς και µεταβάλλουν τις ενεργειακές τους αποφάσεις καθ’ όλη την περίοδο της ανά-
λυσης. Ο περιορισµός των εκποµπών CO2 πρωτίστως επιτυγχάνεται µέσω της µείωσης της ενεργεια-
κής έντασης σε όλους τους τοµείς οι οποίοι συγκριτικά µε το σενάριο αναφοράς εξοικονοµούν ενέρ-
γεια σε όλες τις χρήσεις. Επίσης, πραγµατοποιούν ευρείες υποκαταστάσεις των καυσίµων που εκπέ-
µπουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, πράγµα που οδηγεί σε µείωση της µέσης περιεκτικότητας 
σε άνθρακα του ενεργειακού µίγµατος καυσίµων που καταναλώνεται στη χώρα.  

Η σηµαντικότερη επίπτωση στην δοµή της πρωτογενούς ενέργειας είναι, µακράν, η σηµαντική µείω-
ση της κατανάλωσης στερεών καυσίµων, όχι µόνο εξαιτίας της συνολικής µείωσης στη ζήτηση ενέρ-
γειας, αλλά και εξαιτίας της υποκατάστασής τους από καύσιµα µικρότερης περιεκτικότητας σε άν-
θρακα. Σε µικρότερο βαθµό παρουσιάζεται µείωση των όγκων κατανάλωσης και των άλλων µορφών 
ορυκτών καυσίµων, που οφείλεται στο γεγονός ότι η εξοικονόµηση ενέργειας υπερκαλύπτει την τάση 
αύξησης της κατανάλωσης των καυσίµων µε µικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Το σενάριο περι-
βαλλοντικής πολιτικής χαρακτηρίζεται, όπως αναµενόταν, από σηµαντική αύξηση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Τις µεγαλύτερες επιδόσεις σε εξοικονόµηση ενέργειας παρουσιάζουν ο τριτογενής και ο οικιακός 
τοµέας, µε µείωση της ζήτησης το 2010 κατά 14% και 6% αντίστοιχα. Αυτή προέρχεται τόσο από 
την χρήση περισσότερο αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, όσο και από την µείωση των θερµικών 
αναγκών των κτιρίων. Στη βιοµηχανία, η µείωση των εκποµπών προέρχεται, κυρίως, από την αναδι-
οργάνωση των βιοµηχανικών διεργασιών και την χρήση ενεργειακά βελτιωµένων τεχνολογιών. Οι 
µεταφορές παρουσιάζουν συγκριτικά µε άλλους τοµείς µεγαλύτερη αδράνεια σχετικά µε την προ-
σαρµογή τους στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις πράγµα που υποδηλώνει την ανάγκη ειδικής πολιτι-
κής για τον τοµέα αυτόν σχετικά µε τις υποδοµές και τις προτεραιότητες της ανάπτυξης µέσων µα-
ζικής µεταφοράς. 

Όµως, ο τοµέας µε την µεγαλύτερη επίδοση ως προς τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρα-
κα είναι ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής, στον οποίο οφείλεται το 70% της συνολικής µείωσης εκ-
ποµπών που επιβάλλεται για το 2010. Το ποσοστό αυτό είναι ακόµα µεγαλύτερο το 2020 (74%).  

Σύµφωνα µε το σενάριο περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να αναµένεται µείωση της συνολικής 
κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι του σεναρίου αναφοράς, της τάξεως του 6-9%. Η αντί-
στοιχη µείωση των εκποµπών από τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής είναι πολλαπλάσια, ανερχόµενη 
σε 24% το 2010 και σε 33% από το 2020. Αυτό οφείλεται στη σηµαντική αναδιάρθρωση του µίγµα-
τος καυσίµων στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής φαίνεται να είναι εκείνος που µπορεί να προσαρµοστεί µε τον πιο 
οικονοµικά αποδοτικό τρόπο στην µείωση εκποµπών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το σύστη-
µα ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα στην µείωση εκποµπών από άλλους 
ενεργειακούς τοµείς.  
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Εικόνα 16: Περιορισµός εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στο σενάριο περιβαλλοντικής 
πολιτικής 
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Εικόνα 17: Αναδιάρθρωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον περιορισµό των εκποµπών 

CO2 

Μείωση Εκποµπών ανά Τοµέα

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
2005 2010 2015 2020 2025 2030

Εκ
ατ
οµ

. Τ
όν
οι

 C
O

2

Παραγωγή ηλεκτρισµού
Μεταφορές
Οικιακός Τοµέας
Τριτογενής Τοµέας
Βιοµηχανία

Μείωση ή Αύξηση Χρήσης 
Ενεργειακών Μορφών

-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0

0.0
10.0
20.0
30.0

2005 2015 2025

%

Στερεά καύσιµα Υγρά καύσιµα
Φυσικό Αέριο Ανανεώσιµες πηγές
Σύνολο Ενέργειας

 
Η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισµών οδηγεί σε ταχύτερη διείσδυση των αιολικών κατά την πρώ-
τη δεκαετία και των υδροηλεκτρικών σταθµών κατά την δεύτερη δεκαετία της περιόδου ανάλυσης. Η 
συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολικά παραγόµενη ενέργεια φθάνει το 2010 στο 16%. Ο περιβαλλοντι-
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κός περιορισµός οδηγεί σε καθυστέρηση της διείσδυσης των µονάδων φυσικού αερίου στον τοµέα 
της ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 2020, όµως αυξάνει σηµαντικά ο µέσος συντελεστής χρησιµοποίη-
σης των µονάδων φυσικού αερίου.  

Η παραγωγή από µονάδες στερεών καυσίµων µειώνεται σηµαντικά, χωρίς όµως ανάλογη µείωση της 
εγκατεστηµένης ισχύος τους.  

Η επιβολή περιορισµών στις εκποµπές ρύπων του ενεργειακού τοµέα, οδηγεί στην αύξηση του κό-
στους ενέργειας αλλά συγχρόνως τη σηµαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ό-
λους τους τοµείς (όξινη βροχή, ποιότητα αέρα στις πόλεις, κλπ.). 

ΣΤ. Σενάριο Επισφαλών Εξελίξεων 
Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η συµµετοχή του 
φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Καθώς δεν υπάρχει εγχώρια 
παραγωγή αερίου, η επαρκής τροφοδοσία της αγοράς µε φυσικό αέριο είναι µια από τις αβεβαιότητες 
του εκάστοτε ενεργειακού σχεδιασµού. 

Εικόνα 18: Μεταβολές στο πλαίσιο του Σεναρίου Επισφαλών Εξελίξεων 
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Η εξάρτηση του ιδιαίτερα ενεργοβόρου τοµέα των µεταφορών σχεδόν αποκλειστικά από τα εισαγό-
µενα υγρά καύσιµα, αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αβεβαιότητας του ελληνικού ενεργειακού συ-
στήµατος.  

Η µελέτη της ανταπόκρισης του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στον συνδυασµό των παραπάνω 
παραγόντων αβεβαιότητας, έγινε µε βάση το σενάριο επισφαλών εξελίξεων. Σύµφωνα µε αυτό, πα-
ρουσιάζεται περιορισµός στην τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο ή καταστάσεις ισοδύναµες µε 
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αυτή (π.χ. µη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος φυσικού αερίου πέραν ενός ορίου), µε ταυτόχρο-
νη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών και µε κατάργηση των επιδοτήσεων 
για τις ΑΠΕ. 

Η αντίδραση του συστήµατος στην περιορισµένη εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η σηµαντική αύξη-
ση της κατανάλωσης κυρίως στερεών και υγρών καυσίµων. Η επιπλέον ζήτηση στερεών καυσίµων 
καλύπτεται από εισαγόµενο άνθρακα. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η µικρή αύξηση της ενεργεια-
κής εξάρτησης της χώρας και η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού. H σηµαντικότερη 
ωστόσο επίπτωση που θα υπάρξει, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση στις εκποµπές CO2. 

Ζ. Κύρια συµπεράσµατα 
1. Εισαγωγή 
Στο σχέδιο µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού που δηµοσιοποίησε η ΡΑΕ παρουσιάζονται οι 
προοπτικές του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος για την περίοδο µέχρι το 2030, µε έµφαση στην 
τρέχουσα δεκαετία.  

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα, που παρουσιάζονται στο σχέδιο αυτό, 
στηρίχτηκαν στην ποσοτική ανάλυση τριών πιθανών εξελίξεων, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφαινόµε-
νες τάσεις της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς ενέργειας, καθώς και τις δεσµεύσεις που έχει ανα-
λάβει η Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.  

Μελετήθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις που θα υποστεί το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα, εάν υπάρξει 
ανεπαρκής τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο, το οποίο, όπως προκύπτει από την ανάλυση, 
αναδεικνύεται σε στρατηγικό καύσιµο για τις επόµενες δεκαετίες.  

2. Οι ανάγκες της χώρας σε ενεργειακή τροφοδοσία  
Η µεγέθυνση του ΑΕΠ και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση των 
αναγκών της Ελλάδας σε πρωτογενή ενέργεια κατά τα επόµενα τριάντα χρόνια, µε ρυθµό, όµως, χα-
µηλότερο από εκείνο του ΑΕΠ.  

Άµεση συνέπεια αυτού θα είναι να υπάρξει σηµαντική διαφοροποίηση της σχέσης της ενέργειας µε 
την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Αναµένεται, για πρώτη φορά, να παρατηρηθεί µείωση της ε-
νεργειακής έντασης της Ελληνικής Οικονοµίας, δηλαδή εξοικονόµηση ενέργειας ανά µονάδα οικο-
νοµικής δραστηριότητας, εξέλιξη που οφείλεται στην βελτίωση των τεχνολογιών, στην αναδιάρθρω-
ση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και σε φαινόµενα κορεσµού σε ορισµένους τοµείς. Λαµβά-
νοντας υπόψη και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών που εισάγεται µε τη διείσδυση του φυσικού 
αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο, η οικονοµία της χώρας θα εισέλθει, από ενεργειακής πλευράς, σε 
αναπτυξιακή τροχιά παρόµοια µε εκείνη που παρατηρείται στις ανεπτυγµένες οικονοµίες κατά την 
τελευταία δεκαπενταετία. 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιµα, τα 
οποία αναµένεται να καλύπτουν άνω του 92% των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρωτογενή 
ενέργεια. 

Θα υπάρξει, εντούτοις, σηµαντική διαφοροποίηση της δοµής του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, 
κυρίως λόγω της εντυπωσιακής διείσδυσης του φυσικού αερίου, του οποίου η συµµετοχή από 6% το 
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2000 αναµένεται να φθάσει περίπου στο 17% το 2010 και το 21% το 2020, καλύπτοντας, µαζί µε τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των συνολικών αναγκών της 
χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της πολύ µεγάλης διείσδυσης του 
φυσικού αερίου στις νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπου το αέριο είναι µακράν η ταχύτερα αυξα-
νόµενη πρωτογενής πηγή ενέργειας. Παρά την εντυπωσιακή αυτή διείσδυση, η ποσοστιαία συµµετο-
χή του φυσικού αερίου θα παραµείνει µικρότερη από την αντίστοιχη συµµετοχή του στα ώριµα ενερ-
γειακά συστήµατα της Ευρώπης.  

Αναµένεται αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, που ωστόσο παραµένει χα-
µηλή σε απόλυτα µεγέθη (5% το 2000,  6,9% το 2010,  7,6% το 2020).  

Η χρήση στερεών καυσίµων σε απόλυτα µεγέθη θα παραµείνει σε σταθερά επίπεδα µέχρι το 2020. Η 
συµµετοχή τους όµως στο συνολικό ισοζύγιο θα µειωθεί σηµαντικά, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα 
καλυφθεί από φυσικό αέριο και ΑΠΕ. 

Η συµµετοχή των υγρών καυσίµων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα βαίνει µειούµενη, 
µε αυξανόµενη εντούτοις κατανάλωση σε απόλυτα µεγέθη. Το πετρέλαιο θα γίνει καύσιµο για εξειδι-
κευµένες χρήσεις µε προεξάχουσα τη χρήση του σε κινητήρες και µηχανές εσωτερικής καύσης. 

∆εδοµένης της αύξησης των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας στο µέλλον και της εξέλιξης της διάρ-
θρωσής τους, η χώρα θα αντιµετωπίσει συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε εισαγωγή ενέργειας. Οι 
εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας από το 69% των αναγκών της χώρας το 2000 θα ανέλθουν στο 
71% το 2010 και στο 73,5% το 2020. Σε ποσοστό σταθερά άνω του 95% αυτές θα αποτελούνται από 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ιδιαίτερα για το τελευταίο, η συµµετοχή του στο σύνολο των εισαγωγών 
πρωτογενούς ενέργειας, θα ανέλθει από το 8,6% το 2000 σε 21,6% το 2010 και σε 25,4% το 2020. 
Όµως, σε απόλυτα µεγέθη, οι εισαγωγές ενέργειας της χώρας θα εξακολουθήσουν να αφορούν κυρί-
ως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του και µάλιστα για όλη την υπό εξέταση περίοδο. Το σύνολο των 
εισαγόµενων ποσοτήτων πετρελαίου συνεχίζει να αυξάνει χωρίς διακοπή. 

3. Η ενεργειακή τροφοδοσία της κατανάλωσης  
Η συµµετοχή των καυσίµων στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά. 
Η συµµετοχή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί σηµαντικά σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης, από 
1,3% το 2000 σε 10,2% το 2010 και πάνω από 10% το 2020. Στην δεκαετία 2000-2010 η κατανάλω-
ση φυσικού αερίου θα αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό περίπου 26%. Το κυρίαρχο καύσιµο θα παραµείνουν 
τα προϊόντα του πετρελαίου, αν και σε πολλές χρήσεις υποκαθίστανται από φυσικό αέριο, µε αποτέ-
λεσµα οι ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσής τους να υπολείπονται εκείνων της συνολικής ζήτησης. Η 
συµµετοχή τους στην τελική κατανάλωση  από 67% το 2000 µειώνεται πάντως στο 57% το 2010 και 
55% το 2020. Τα πετρελαιοειδή αναµένεται να περιοριστούν, σταδιακά, σε ειδικούς τοµείς όπως οι 
µεταφορές, η ηλεκτροπαραγωγή των µη διασυνδεδεµένων νησιών, τα πετροχηµικά και άλλες εξειδι-
κευµένες χρήσεις. 

Η ζήτηση ηλεκτρισµού αυξάνει µε ρυθµούς µεγαλύτερους της συνολικής ζήτησης των τελικών κατα-
ναλωτών και κατά τουλάχιστον 4% ετησίως κατά την πρώτη δεκαετία. Η συµµετοχή του ηλεκτρι-
σµού στην τελική κατανάλωση αυξάνει κατά περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες στα επόµενα 20 χρόνια. 
Παρόλα αυτά, ακόµη και το 2020, ο ηλεκτρισµός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τέταρτο της 
συνολικής ζήτησης ενέργειας.  

Η χρήση των στερεών καυσίµων περιορίζεται µόνο σε µερικές βιοµηχανίες για εξειδικευµένες χρή-
σεις και προοπτικά φθίνει, ενώ η συµµετοχή άλλων ενεργειακών µορφών είναι πολύ περιορισµένη 
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στο επίπεδο της τελικής κατανάλωσης. 

Η ενεργειακή ζήτηση στον τριτογενή και οικιακό τοµέα είναι η ταχύτερα αυξανόµενη από όλους τους 
τοµείς, αντικατοπτρίζοντας την αναµενόµενη αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς τον τοµέα των 
υπηρεσιών αφενός, και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ανέσεων αφετέρου.  

Οι µεταφορές είναι και θα παραµείνουν ο τοµέας µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην 
Ελλάδα. Υφίσταται σοβαρό ζήτηµα µη ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στον τοµέα αυτό. Ο ρυθ-
µός αύξησης της κατανάλωσης στον τοµέα όµως θα βαίνει φθίνων κατά την τρέχουσα δεκαετία, µε 
ρυθµό 2,3%, για να φθάσει το 0,4% την επόµενη δεκαετία. Έτσι, η συµµετοχή του τοµέα των µετα-
φορών στην τελική κατανάλωση θα µειωθεί από το 40% του 1995, στο 37,4% το 2010 και το 36.7% 
το 2020, αποτελώντας, όµως, τον περισσότερο ενεργοβόρο τοµέα της οικονοµίας.  

Σηµαντικός στόχος για τον τοµέα των µεταφορών, αποτελεί προοπτικά η µείωση της ενεργειακής 
έντασης του τοµέα και ταυτόχρονη σηµαντική αύξηση του µεταφορικού έργου. Η προοπτική αυτή, 
όµως, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανανέωση του ελληνικού στόλου οχηµάτων από οχήµατα 
νέας τεχνολογίας, µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και την ταχεία διάδοση δηµόσιων µέσων µετα-
φοράς και ιδίων µέσων σταθερής τροχιάς. 

4. Ο Τοµέας της Ηλεκτροπαραγωγής 
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. 
Το φαινόµενο αυτό, το οποίο παρατηρείται επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ως αναπτυσσόµενη χώρα, 
θα συνεχιστεί, µε µικρότερη ένταση, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε 
µέσο ρυθµό 4% κατά την τρέχουσα δεκαετία, έναντι 4,8% κατά την προηγούµενη δεκαετία. Μακρο-
χρόνια, η αύξηση αυτή θα µετριαστεί στο 1,4%, διατηρούµενη σταθερά σε ρυθµούς λίγο υψηλότε-
ρους του µέσου Ευρωπαϊκού. 

Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής είναι εκείνος στον οποίο θα συµβούν οι σηµαντικότερες αλλαγές 
κατά το σενάριο αναφοράς. Ήδη, η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
τις 19 Φεβρουαρίου 2001, έχει σηµατοδοτήσει τις αλλαγές αυτές. 

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε νέες µονάδες παρα-
γωγής. Το 2010 η εγκατεστηµένη ισχύς πρέπει να γίνει 50% µεγαλύτερη από εκείνη του 2000, η ο-
ποία είναι περίπου ίση µε 11000 MW, ενώ µέχρι το 2020 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά 26%. 
Αυτό σηµαίνει πως οι νέες µονάδες που πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα ως το 2010 ανέρχονται σε 
5500 MW – περίπου 550 ΜW το χρόνο- περιλαµβανοµένων των υπό κατασκευήν µονάδων της ∆ΕΗ 
και περαιτέρω την επόµενη δεκαετία θα χρειασθούν επιπλέον µονάδες ισχύος 4360 MW ή 440 MW 
το χρόνο τουλάχιστον. 

Ως λύση ελάχιστου κόστους για την επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού µε µεσοπρόθε-
σµη προοπτική, προκύπτει η τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Βασική προϋπό-
θεση όµως αποτελεί η ανταγωνιστική τιµή του φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε την ανταγωνιστι-
κή λειτουργία των αγορών. Ο κύριος µηχανισµός που οδηγεί στις ανταγωνιστικές τιµές του φυσικού 
αερίου είναι η προεξόφληση των µεγάλων ποσοτήτων κατανάλωσής του, οι οποίες θα οδηγήσουν τα 
τιµολόγια µεταφοράς φυσικού αερίου στα µέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι µονάδες αερίου συνδυασµένου κύκλου θα αποτελέσουν κατά την τρέχουσα δεκαετία το 70% πε-
ρίπου της νέας ισχύος, ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος αναµένεται να 
ανέλθει σε 25% το 2010 και σε 29% το 2020. Σηµαντική θα είναι, επίσης, και η ισχύς µονάδων αερί-
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ου ανοικτού κύκλου, για την κάλυψη των αιχµών, η οποία, µακροχρόνια, αναµένεται να φθάσει στα 
επίπεδα του 7% της εγκατεστηµένης ισχύος. 

Μακροχρόνια, η τάση αύξησης των τιµών των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε την βελτίωση 
των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα και τη σταθερότητα των τιµών του λιθάνθρακα, καθιστά 
τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές για µονάδες φορτίου βάσης. ∆εν προβλέπονται γενικά επενδύ-
σεις σε µονάδες πετρελαίου, µε εξαίρεση τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. 

Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ της χώρας θα ανέλ-
θει στο 25%  για όλη την περίοδο που εξετάζεται. Η συµµετοχή τους, όµως, στην κάλυψη της ζήτη-
σης το 2010 θα είναι περίπου 10%, υπολειπόµενη σηµαντικά του εθνικού στόχου στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που είναι 20,1% για το ίδιο έτος. Για τη µείωση 
της διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια, µε πρόσθετα µέτρα στήριξης των ΑΠΕ. 
Θα υπάρξει, ακόµη, µεταστροφή της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά 
στις µικρές και διάσπαρτες µονάδες. Έτσι, αναµένεται για την επόµενη τριακονταετία η εγκατάσταση 
µόνο περίπου 640 MW νέων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς από 
µικρές µονάδες ΑΠΕ θα ξεπεράσει το 4000 MW, εκ των οποίων πάνω από τα µισά θα εγκαταστα-
θούν κατά τα επόµενα δέκα χρόνια και αφορούν κυρίως σε ανεµογεννήτριες.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η αυτή η σχετικά µικρή επέκταση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα 
προκύπτει λόγω της παραδοχής ότι µετά το 2010 η ένταξη ισχύος των ΑΠΕ γίνεται στα πλαίσια α-
νταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την ύπαρξη επιδοτήσεων.  

∆εν προβλέπεται σηµαντική εξάπλωση τεχνολογιών συµπαραγωγής λόγω της περιορισµένης χρήσης 
ατµού από το βιοµηχανικό κλάδο και την έλλειψη ειδικής πολιτικής στήριξης της συµπαραγωγής και 
της τηλεθέρµανσης. 

5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
Η είσοδος του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας και η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής των 
συµβατικών καυσίµων, οδηγούν σε µια µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά µονάδα κατανάλω-
σης πρωτογενούς ενέργειας και σε µια ακόµη µεγαλύτερη µείωση της έντασης εκποµπών CO2 ανά 
µονάδα ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, δεν καθίσταται δυνατή ή επίτευξη του στόχου περιορισµού της αύξησης 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο +25%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέ-
πει η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ελλάδα, στα πλαίσια της υπάρχουσας συµφω-
νίας εντός της ΕΕ. Αντίθετα, στα πλαίσια του σεναρίου αναφοράς, οι εκποµπές CO2 το 2010 εµφανί-
ζονται αυξηµένες κατά 48,5% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Την σηµαντικότερη επίπτωση στην 
αύξηση αυτή παρουσιάζουν ο τριτογενής τοµέας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισµού, εξαιτίας της 
µεγάλης ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Αντίθετα, εµφανίζεται µείωση των εκποµπών SO2 και 
ΝΟx λόγω κυρίως των υποκαταστάσεων και των νέων τεχνολογιών στην ηλεκτροπαραγωγή.   

Υπό αυτό το πρίσµα, ο περιορισµός των εκποµπών CO2 από τα επίπεδα του 48,5% σε επίπεδα που 
συνάδουν µε τις δεσµεύσεις της χώρας, αναδεικνύεται σε σηµαντικό στόχο της ενεργειακής πολιτι-
κής. Είναι προφανές ότι η επίτευξη του στόχου του +25%, έναντι του 48,5% του σεναρίου αναφο-
ράς, απαιτεί αλλαγές στην υφιστάµενη ενεργειακή πολιτική της χώρας, οι οποίες εξετάστηκαν στα 
πλαίσια του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής. 
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6. Σενάριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Στα πλαίσια του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής, η αύξηση των εκποµπών περιορίζεται στο 
επίπεδο του 25% έναντι του 1990 µέχρι το 2025.  

Το οικονοµικό σύστηµα ανταποκρίνεται στην επιβολή του περιορισµού των εκποµπών CO2 πρωτί-
στως µειώνοντας την ενεργειακή ένταση, δηλαδή εξοικονοµώντας ενέργεια και, δευτερευόντως, µε 
υποκαταστάσεις καυσίµων, οι οποίες οδηγούν στην µείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα του 
ενεργειακού µίγµατος καυσίµων. Οι υποκαταστάσεις αυτές οδηγούν σε σηµαντική µείωση της χρή-
σης στερεών καυσίµων και αύξηση του µεριδίου του φυσικού αερίου. Η περιβαλλοντική πολιτική 
δίδει µεγάλη ώθηση στη διείσδυση των ΑΠΕ ο ρόλος των οποίων, µαζί µε την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, είναι καθοριστικός για την επίτευξη του στόχου για το διοξείδιο του άνθρακα. 

Τις µεγαλύτερες δυνατότητες σε εξοικονόµηση ενέργειας παρουσιάζουν ο τριτογενής και ο οικιακός 
τοµέας, αλλά τη µεγαλύτερη αδράνεια προσαρµογής εµφανίζει ο τοµέας των µεταφορών όπου απαι-
τείται σηµαντική µεταβολή της ακολουθούµενης πολιτικής σχετικά µε τις υποδοµές που θα στηρί-
ξουν τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, ιδίως σιδηροδροµικών και µητροπολιτικών µέσων στις 
πόλεις. 

Ο τοµέας στον οποίο συµβαίνουν οι µεγαλύτερες µεταβολές και επιδεικνύει τη µεγαλύτερη δυνατό-
τητα µείωσης των εκποµπών είναι ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής, στον οποίο οφείλεται το 70% 
της µείωσης εκποµπών που απαιτείται το 2010. Αυτό προκύπτει και από την σηµαντική αναδιάρ-
θρωση του µίγµατος καυσίµων υπέρ του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ. 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις θα προκύψουν για τους σταθµούς στερεών καυσίµων. Η παραγωγή 
των λιγνιτικών µονάδων θα µειωθεί σηµαντικά, χωρίς περαιτέρω µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος 
τους. Ένα επίσης σηµαντικό επακόλουθο των περιβαλλοντικών περιορισµών θα είναι ότι, µακροχρό-
νια, η αναµενόµενη στο σενάριο αναφοράς επάνοδος των ανθρακικών σταθµών, θα καθυστερήσει 
σηµαντικά, καθώς η αναµενόµενη αύξηση της τιµής του αερίου θα αντισταθµιστεί από την έµµεση 
αύξηση της τιµής των στερεών καυσίµων. 

Αν και ο ρόλος του τοµέα ηλεκτροπαραγωγής παραµένει κυρίαρχος για την επίτευξη του στόχου 
µείωσης των εκποµπών των ρύπων, υπάρχουν ενδείξεις ότι όσο πιο αυστηρός γίνεται ο στόχος περιο-
ρισµού εκποµπών, τόσο αυξάνουν οι δυσκολίες να επιτευχθεί. Όσο ο περιορισµός των εκποµπών 
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, η ευελιξία που παρουσιάζει το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής και η 
διαθεσιµότητα καυσίµων είναι τέτοια, που καθιστούν εφικτή την µείωση εκποµπών µε οικονοµικά 
αποδοτικό τρόπο µέσω του τοµέα ηλεκτροπαραγωγής. Όσο όµως αυστηρότεροι περιορισµοί εκπο-
µπών τίθενται, τόσο πιο δύσκολο είναι αυτοί να επιτευχθούν µέσα από την ηλεκτροπαραγωγή και 
τόσο περισσότερο απαιτείται η µείωση των συνολικών καταναλώσεων ενέργειας. 

Η επιβολή περιορισµών στις εκποµπές ρύπων του ενεργειακού τοµέα, οδηγεί στην αύξηση του κό-
στους ενέργειας. Το οριακό κόστος για την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών  CO2  υπο-
λογίζεται σε 70-90 Ευρώ/τόννο µη εκπεµποµένου CO2.   

Το συνολικό επιπλέον κόστος για το ενεργειακό σύστηµα για την ικανοποίηση των ενεργειακών πε-
ριορισµών που επιβάλλονται στο πλαίσιο του σεναρίου περιβαλλοντικής πολιτικής, υπολογίζεται 
περίπου σε 500 εκατοµµύρια Ευρώ ετησίως. Το κόστος αυτό αντικατοπτρίζει τις αυξηµένες επενδύ-
σεις στους διάφορους τοµείς, τα αυξηµένα κόστη µεταφοράς κλπ. ∆εν πρόκειται, φυσικά, για καθαρή 
επιβάρυνση της οικονοµίας στο σύνολό της, καθώς ένα µεγάλο µέρος του κόστους αυτού ανακυκλώ-
νεται µέσα στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας.  
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Ταυτόχρονα µε τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, το σενάριο περιβαλλοντικής πο-
λιτικής οδηγεί σε δραστική µείωση όλων των ρύπων και κατά συνέπεια τη θεαµατική βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλους τους τοµείς. 

7. Μελέτη των Επισφαλειών 
Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση αυτή του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η συµµετοχή 
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Καθώς δεν υπάρχει εγχώ-
ρια παραγωγή αερίου, η επαρκής τροφοδοσία της αγοράς µε φυσικό αέριο είναι µια από τις αβεβαιό-
τητες του εκάστοτε ενεργειακού σχεδιασµού. 

Η εξάρτηση του ιδιαίτερα ενεργοβόρου τοµέα των µεταφορών σχεδόν αποκλειστικά από τα εισαγό-
µενα υγρά καύσιµα, αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αβεβαιότητας του ελληνικού ενεργειακού συ-
στήµατος. Η ανελαστικότητα του συγκεκριµένου τοµέα και η υπόθεση που έγινε, στα πλαίσια της 
παρούσας ανάλυσης, σχετικά µε την επιτυχή εφαρµογή της πρόσφατης συµφωνίας µεταξύ των Ευ-
ρωπαϊκών αυτοκινητοβιοµηχανιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηµιουργεί την ανάγκη ανάλυσης 
ευαισθησίας ως προς την πιθανή αύξηση της κατανάλωσης του τοµέα. 

Η µελέτη της ανταπόκρισης του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στον συνδυασµό των παραπάνω 
παραγόντων αβεβαιότητας, έγινε µε βάση το σενάριο επισφαλών εξελίξεων. Σύµφωνα µε αυτό, υπο-
τίθεται ότι επιβάλλεται περιορισµός στην τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο ή καταστάσεις 
ισοδύναµες µε αυτή (π.χ. µη περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος φυσικού αερίου πέραν ενός άνω 
ορίου), µε ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών και µε ταυτό-
χρονη κατάργηση των επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ. 

Η αντίδραση του συστήµατος στην περιορισµένη εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η σηµαντική αύξη-
ση της κατανάλωσης κυρίως στερεών και υγρών καυσίµων. Η επιπλέον ζήτηση στερεών καυσίµων 
καλύπτεται από εισαγόµενο άνθρακα. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η µικρή αύξηση της ενεργεια-
κής εξάρτησης της χώρας και η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού. H σηµαντικότερη 
ωστόσο επίπτωση που θα υπάρξει, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση στις εκποµπές CO2 και όλων των 
άλλων ρύπων. 

Το κόστος της επισφάλειας αυτής είναι κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

8. Μέτρα Πολιτικής 
Όπως ήδη αναλύθηκε υπό την ακολουθούµενη ενεργειακή πολιτική για την περίοδο έως το 2010 (το 
σενάριο αναφοράς) είναι µάλλον απίθανο η Ελλάδα να τιµήσει τη δέσµευσή της στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. Αντί λοιπόν για αύξηση των εκποµπών CO2 κατά 25% το 2010 προβλέπε-
ται να οδηγηθεί η χώρα σε αύξηση της τάξης του 48,5% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Αναλόγως 
και των µέτρων για τα αέρια του θερµοκηπίου εκτός του διοξειδίου του άνθρακα, όπως το CH4, είναι 
προφανές ότι απαιτείται η εφαρµογή σειράς µέτρων πολιτικής σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας 
για τον περιορισµό των εκποµπών και ειδικότερα και κατά προτεραιότητα για τις εκποµπές που συν-
δέονται µε το ενεργειακό σύστηµα. 

Η µείωση της ζήτησης ενέργειας µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και της ορθολογικότερης χρή-
σης της ενέργειας, η στροφή του µείγµατος των καυσίµων προς το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιµες 
πηγές και οι αλλαγές στην παραγωγή ηλεκτρισµού προς όφελος των µη ορυκτών καυσίµων, συνει-
σφέρουν σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών. Συγχρόνως µειώνουν και τους ρύπους  που προκα-
λούν όξινη βροχή, πράγµα που πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσθετο όφελος. 
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Ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτει από αυτή την ανάλυση είναι ο καίριος 
ρόλος που καλούνται να διαδραµατίσουν οι παραγωγοί ηλεκτρισµού στον περιορισµό των εκποµπών. 
Η προσαρµογή τους πρέπει να συντελεστεί µέσα στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς και δια 
µέσου µηχανισµών ελεύθερης αγοράς όπως το εµπόριο αδειών ρύπων. 

Η έγκαιρη εφαρµογή µέτρων πολιτικής, τα οποία θα οδηγούν σε µείωση των εκποµπών είναι πολύ 
σηµαντική, καθώς η καθυστερηµένη επιβολή περιορισµών στις εκποµπές, αυξάνει σηµαντικά το κό-
στος εφαρµογής των περιορισµών, µειώνοντας ή ακόµη και καθιστώντας ανέφικτη την δυνατότητα 
προσαρµογής του ενεργειακού συστήµατος στο µέλλον.  Η παρούσα συγκυρία είναι ευνοϊκή για την 
Ελλάδα, καθώς υπάρχει σηµαντική δυναµική επενδύσεων και χρηµατοδότησης. 

Η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίµου στην ηλεκτροπαραγωγή και η υποκατάσταση από αυτό 
άλλων µορφών ενέργειας στον βιοµηχανικό, τριτογενή και οικιακό τοµέα παρουσιάζει πολλαπλασια-
στικά οφέλη, καθώς αφενός µεν οδηγεί στην µείωση των εκποµπών CO2, αφετέρου δε επιτρέπει την 
χρήση τεχνολογιών αιχµής στους παραπάνω τοµείς, βελτιώνοντας σηµαντικά την αποδοτικότητα του 
ενεργειακού συστήµατος. 

Η µακροχρόνια τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς µε φυσικό αέριο σε επαρκείς ποσότητες και τιµές 
ανταγωνιστικές, αποτελεί έναν διαρκή στόχο της ενεργειακής πολιτικής. Η φορολογία των καυσίµων 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης αυτής πολιτικής. Φορολογική πολιτική, η 
οποία δεν ευνοεί την διείσδυση του φυσικού αερίου µπορεί να έχει δυσµενέστατες συνέπειες, ιδιαίτε-
ρα στο εγγύς µέλλον, όπου καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για την διείσδυση του φυσικού αερί-
ου στην ελληνική αγορά ενέργειας. 

Η ύπαρξη διασυνδέσεων του ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου µε τα αντίστοιχα συστήµατα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών και η διαµόρφωση ενός πλαισίου αγοράς τέτοιου 
που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενεργειακών καταναλωτών –και 
ιδιαίτερα των ηλεκτροπαραγωγών- στις ποσότητες φυσικού αερίου, πρέπει να αποτελέσει έναν από 
τους βασικούς άξονες της ενεργειακής πολιτικής. 

Η διατήρηση και ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα είναι επίσης σηµαντική. 
Όπως προέκυψε από την ανάλυση, η συµβολή των ΑΠΕ, ιδιαίτερα δε των αιολικών και υδροηλε-
κτρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, στη µείωση των εκποµπών ρύπων κατά την κρίσιµη τρέχουσα 
δεκαετία είναι ουσιώδης. Μακροχρόνια, οι ΑΠΕ, σε µια αγορά που θα βρίσκεται κοντά στους στό-
χους του Κιότο, θα αποτελέσουν την εγχώρια πηγή πρωτογενούς ενέργειας µε σηµασία ίδια µε εκείνη 
του λιγνίτη. Η ανάλυση έδειξε ότι, σε ένα περιβάλλον ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισµού, οι ΑΠΕ 
αποτελούν ανταγωνιστική µορφή επένδυσης. 

Η πολιτική που αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική χρήση πρέπει να συνεχιστεί και 
ενταθεί στο άµεσο µέλλον. Η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η χρήση περισσότερο αποδο-
τικών τεχνολογιών και οι δράσεις που θα οδηγήσουν στην προσαρµογή της συµπεριφοράς των κατα-
ναλωτών στις νέες ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην συ-
νολική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του ενεργειακού σχεδιασµού. 

Στον τοµέα των µεταφορών η σχεδόν αποκλειστική χρήση προϊόντων πετρελαίου, η µεγάλη ενεργει-
ακή του ένταση και η έλλειψη σηµαντικών τεχνολογικών εξελίξεων σε εφικτό κόστος, καθιστούν την 
ενεργειακή πολιτική στον συγκεκριµένο τοµέα ιδιαίτερα κρίσιµη για την επίτευξη των στόχων του 
ενεργειακού σχεδιασµού. Η ανανέωση του ελληνικού στόλου οχηµάτων, που έχει την µεγαλύτερη 
ηλικία ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ένωσης, έχει θεωρηθεί ως µια από τις βασικότερες υποθέσεις 
εργασίας, ακόµη και στο σενάριο αναφοράς (Οδηγία περί Τέλους Ζωής Οχηµάτων, End-of-life 
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Vehicles – ELV). Η βελτίωση της κατάστασης στον τοµέα των µεταφορών προϋποθέτει την εφαρµο-
γή και στην Ελλάδα των συµφωνηθέντων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάµεσα στις αυτοκινητοβιοµηχα-
νίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκποµπές ρύπων των νέων οχηµάτων. Τα µέτρα πολιτικής 
που θα οδηγήσουν στην µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον τοµέα των µεταφορών πρέπει να 
κινηθούν σε δύο, κυρίως, άξονες. Αφενός µεν στην ενίσχυση της χρήσης µαζικών µέσων µεταφοράς 
και ιδιαίτερα εκείνων που δεν χρησιµοποιούν προϊόντα πετρελαίου ως καύσιµα, αφετέρου δε στην 
επιβολή περιοριστικών µέτρων στις εκποµπές των µεταφορικών µέσων, η οποία µπορεί να δώσει 
ώθηση σε σηµαντικές τεχνολογικές αλλαγές στον τοµέα των µεταφορών. 

Αν και οι υποθέσεις που έγιναν για τις τεχνολογικές εξελίξεις υπήρξαν συντηρητικές, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στους κλάδους της τελικής ζήτησης ενέργειας, εντούτοις ανάλυση ευαισθησίας αναδεικνύει 
σηµαντικές δυνατότητες από µια µεγαλύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών αιχµής. Η πολιτική ενίσχυσης 
τέτοιων τεχνολογιών θα µπορούσε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην προσπάθεια επίτευξης των 
περιβαλλοντικών στόχων του ενεργειακού σχεδιασµού. 

Από την µελέτη των εξελίξεων κατά την περίπτωση ανεπάρκειας επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερί-
ου σε συνθήκες, µάλιστα, αυξηµένης ενεργειακής ζήτησης, προέκυψαν τρία πολύ σηµαντικά συµπε-
ράσµατα. Πρώτον ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της χώρας 
στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο, δεύτερον ότι το κόστος της ενέργειας θα αυξηθεί και, τρί-
τον, ότι η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας θα αυξηθεί, έστω και οριακά, καθώς οι 
εγχώριες πηγές ενέργειας δεν θα µπορέσουν να ανταγωνιστούν τον εισαγόµενο πετρέλαιο και άνθρα-
κα, λόγω κόστους. 

Η γεωπολιτική θέση της χώρας, η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, η δοµή 
των εγχώριων πηγών πρωτογενούς ενέργειας και το έντονα µεταβατικό διεθνές περιβάλλον είναι 
τέτοια, που επιβάλλουν, άµεσα ή έµµεσα, ορισµένες επιλογές συνδεδεµένες µε την ασφάλεια τροφο-
δοσίας της χώρας µε ενέργεια.  

Σε θεσµικό επίπεδο, η εναρµόνιση της ελληνικής αγοράς µε τις Οδηγίες της ΕΕ για την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η επέκταση της εφαρµογής παρόµοιων κανόνων και στις προς 
ένταξη χώρες και ιδιαίτερα στις γειτονικές προς την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς η 
ασφάλεια τροφοδοσίας εξασφαλίζεται πιο αποδοτικά στα πλαίσια µιας ευρύτερης ολοκληρωµένης 
και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας.  

Εποµένως, η ολοκλήρωση αυτή στο πλαίσιο της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποκτά 
καίρια σηµασία. 

Η πολιτική στήριξης των ανεξάρτητων µηχανισµών συνεχούς κεντρικής παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης των εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά πρέπει να συνεχιστεί. Ακόµη πρέπει να διασφαλιστεί 
η  συστηµατική, αντικειµενική και κατά το δυνατόν ελάχιστη κεντρική παρέµβαση στα πλαίσια της 
λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας, όπου και όταν αυτή απαιτείται.  

Η ανάλυση των σεναρίων αυτών καταδεικνύει την ορθότητα της επιλογής αφενός να γίνει η ανά-
πτυξη του ενεργειακού συστήµατος θεωρώντας το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιµο, αφετέρου να 
µεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ.  

Καταδεικνύεται επίσης η στρατηγική σηµασία της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργει-
ας, ιδίως στους τοµείς των κτιρίων και στον τοµέα των µεταφορών.  

Ειδικότερα ο τοµέας των µεταφορών, όπου η χώρα έχει τις χειρότερες επιδόσεις ως προς την ορθο-
λογική χρήση ενέργειας και το περιβάλλον, χρειάζεται σηµαντικές παρεµβάσεις µε έµφαση στις 
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υποδοµές που µεγιστοποιούν τη χρήση µαζικών µέσων µεταφοράς και ιδίως αυτών σε σταθερή τρο-
χιά. 

Η ανάλυση στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού δείχνει ότι συνεχίζοντας τη ση-
µερινή πολιτική και ενισχύοντας την µε πρόσθετα αλλά τολµηρά µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, η 
Ελλάδα θα έχει µετά από µια δεκαετία ένα πολύ πιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και περιβαλλοντικά 
φιλικό ενεργειακό σύστηµα που θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εθνικής προσπάθειας σύγκλι-
σης προς τις οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη διάδοση του φυσικού αερίου, τις µεγάλες 
επενδύσεις σε νέες υποδοµές δικτύων, αγωγών και διασυνδέσεων, τις νέες ηλεκτροπαραγωγικές µο-
νάδες κοντά στα κέντρα κατανάλωσης και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο καταναλωτής θα απο-
λαµβάνει καθαρή, επαρκή και ασφαλή ενέργεια που θα παράγεται σε συνθήκες ανταγωνιστικότητας 
στη νέα ενεργειακή αγορά που αναπτύσσεται.  

Οι συνολικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν είναι περισσότερες από 10 δις Ευρώ σε 8-10 έτη, πράγ-
µα που καταδεικνύει τη σηµασία προσέλκυσης διεθνών και ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω σταθερού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ανταγωνιστικής αγοράς. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
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∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότη-
τες της ΡΑΕ σε διεθνές επίπεδο και οι εξελίξεις σχετικά µε  τη  
συνεργασία της ΡΑΕ µε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, διε-
θνείς οργανισµούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

έρα από την εποπτεία και ρύθµιση της εγχώριας αγοράς ενέργειας, τη συµµετοχή στη διοι-
κητική διαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της 
ενέργειας, την εισήγηση των αναγκαίων µέτρων για την βέλτιστη και αποτελεσµατική 
οργάνωση και λειτουργία των επιµέρους κλάδων του τοµέα της ενέργειας και την συµβολή 
στην διαµόρφωση της µακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, η ΡΑΕ είναι εκ του νόµου 

αρµόδια για τη συνεργασία µε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, µε διεθνείς οργανισµούς καθώς και 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας αυτής, η ΡΑΕ συµµετέχει απευθείας σε 
διεθνείς οργανώσεις του τοµέα της ενέργειας ή συνεργάζεται µε τις οργανώσεις αυτές, συµβουλεύει 
την Ελληνική κυβέρνηση σε σχέση µε τη συµµετοχή σε διακρατικούς οργανισµούς και επικοινωνεί 
απευθείας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα της αρµοδιότητάς της.  

Από τη συγκρότησή της έως το τέλος του έτους 2002 η ΡΑΕ αξιοποιεί δυναµικά και ουσιαστικά τις 
διεθνείς αρµοδιότητες που της ανατέθηκαν, καθώς το όφελος από τη δράση της αυτή είναι τεράστιο. 
Από τη µία πλευρά, διαµορφώνονται και εξελίσσονται θεσµοί, εντός των οποίων διεξάγεται συζήτη-
ση, ανταλλάσσονται απόψεις και γνώση, γνωστοποιούνται εµπειρίες και προβλήµατα, προτείνονται 
λύσεις και παρέχονται κατευθύνσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται ουσιωδώς η εισήγηση ή και η λήψη 
των κατάλληλων αποφάσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε σχέση µε την ρύθµιση διασυνορια-
κών θεµάτων. Από την άλλη πλευρά, διαµορφώνεται σταθερό πλαίσιο αναφοράς για την δηµιουργία 
σε µακροχρόνια βάση διακρατικής συνεργασίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Α. Ευρωπαϊκό επίπεδο  
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Η ΡΑΕ συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως µε την Γενική ∆ιεύθυνση Ενέρ-
γειας και Μεταφορών (DG TREN) της Επιτροπής, παρέχοντας την αναγκαία ενηµέρωση σχετικά µε 
την πορεία της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 

Κεφάλαιο 
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σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. στ’ Ν. 2773/1999 και εκφράζοντας τις απόψεις της 
σε σχέση µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυ-
τό, τον Φεβρουάριο του έτους 2001, η ΡΑΕ οργάνωσε στο Ζάππειο Μέγαρο συζήτηση σχετικά µε τα 
σχέδια τροποποίησης των οδηγιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία 
συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτέλεσε αφετηρία πολύτιµου κατά το στάδιο της προ-
νοµοθετικής διαδικασίας προβληµατισµού. 

2. Φόρουµ Φλωρεντίας και Μαδρίτης  
Η ΡΑΕ συµµετέχει ανελλιπώς και δυναµικά στις διαδικασίες του Φόρουµ της Φλωρεντίας σχετικά µε 
την δηµιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του Φόρουµ της Μαδρίτης σχετικά µε 
τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής τα έτη 1998 και 1999 αντίστοιχα.  

Πρόκειται συγκεκριµένα για διαδικασίες τακτών συνδιασκέψεων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα δύο 
φορές ετησίως στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις και στις οποίες συµµετέχουν εθνικές ρυθµιστικές 
αρχές, κράτη µέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς ε-
νέργειας, εκπρόσωποι των προµηθευτών ενέργειας, των καταναλωτών, των χρηστών των δικτύων και 
λοιπών συναλλασσόµενων, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση θέσεων σχετικά µε 
το καθεστώς απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας στην Ευρώπη και τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ενέργειας. 

Παρότι στο πλαίσιο των ανωτέρω συνδιασκέψεων δεν λαµβάνονται δεσµευτικές αποφάσεις, οι συν-
διασκέψεις αυτές λειτουργούν ως θεσµοποιηµένο βήµα συζήτησης, αναζήτησης και εισήγησης λύ-
σεων για την αντιµετώπιση τεχνικών και λοιπών θεµάτων ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικό-
τητα των δικτύων και η αποτελεσµατική εµπέδωση των κανόνων της απελευθέρωσης της αγοράς 
ενέργειας, αξιοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση, τις εµπειρίες και τις απόψεις όλων των συµµετεχό-
ντων στην αγορά ενέργειας.  

3. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
Η ΡΑΕ συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας ήδη από την αρχή της 
συγκρότησής της.  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators – 
CEER), το οποίο συγκροτήθηκε την 07.03.2000 από ρυθµιστικές αρχές ενέργειας κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχους  

• την συµβολή στην εγκαθίδρυση αποτελεσµατικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου στην Ευρώπη µέσω της καθιέρωσης κατάλληλων µηχανι-
σµών,  

• την συνεργασία για την επίτευξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και της 
µη διάκρισης στο πλαίσιο της απελευθέρωσης,  

• την συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή βοήθειας προς τα 
µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας µέσω της δια-
µόρφωσης απόψεων εµπειρογνωµόνων που συζητούνται στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής,  
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• την συµβολή στη διαµόρφωση της πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας,  

• την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών σχετικά µε τη ρυθµιστική παρέµβαση στην 
αγορά ενέργειας,  

• την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης σχετικά µε τη λειτουργία διακρατικών ενεργει-
ακών υποδοµών και εταιρειών που λειτουργούν σε επιµέρους ρυθµιζόµενες αγο-
ρές κοινής ωφέλειας, και 

• την συµβολή στη δηµιουργία κοινών πολιτικών ανάµεσα στα µέλη του Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας µε βάση επιµέρους συµφωνίες.  

Ενόψει των ανωτέρω στόχων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, στο οποίο 
ήδη συµµετέχουν και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, παρότι δεν διαθέτει αποφασιστι-
κές αρµοδιότητες σχετικά µε τη ρύθµιση των αγορών ενέργειας, λειτουργεί ως κέντρο επικοινωνίας 
µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών (DG 
TREN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατηρώντας περαιτέρω στενή σχέση συνεργασίας µε τις ρυθµι-
στικές αρχές των χωρών της Βόρειας Αµερικής και των υποψήφιων προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κρατών.  

Έχοντας εξ αρχής πλήρη συνείδηση της ιδιαίτερης πρακτικής σηµασίας που αποδίδεται στις εργασίες 
του Συµβουλίου σε σχέση µε τον καθορισµό της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας, η 
ΡΑΕ αξιοποιεί δυναµικά τις δυνατότητες που της παρέχονται λόγω της συµµετοχής της. Ειδικότερα, 
στο πλαίσιο της συµµετοχής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, η ΡΑΕ συµ-
µετέχει ενεργά στις Οµάδες Εργασίας του Συµβουλίου, ιδίως στις Οµάδες που αφορούν την ασφά-
λεια ανεφοδιασµού, το φυσικό αέριο, τις ενεργειακές υποδοµές, τη σύγκριση των τιµών ενεργειακών 
προϊόντων και τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.  

Επιπλέον, τον Ιούνιο του έτους 2002 διοργάνωσε µε επιτυχία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
των Ρυθµιστών Ενέργειας στην Αθήνα µε θέµα «Ασφάλεια Ενεργειακού Ανεφοδιασµού στην Ευρώ-
πη».  

4. Σχέσεις µε γειτονικές Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας 
 Η ΡΑΕ αναπτύσσει καλή και αποτελεσµατική συνεργασία µε Ρυθµιστικές Αρχές που αποτελούν 
µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας σε διµερές επίπεδο για την αντι-
µετώπιση κοινών προβληµάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό ως παράδειγµα αναφέρεται η συνεργασία µε την Ιταλική Ρυθµιστική Αρχή Ενέρ-
γειας σε σχέση µε τη λειτουργία του υποθαλάσσιου καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, η 
οποία οδήγησε σε συµφωνία µεταξύ των δυο Αρχών για την προσωρινή λειτουργία του κατά το έτος 
2002, µε προοπτική νέας συµφωνίας για το έτος 2003. 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλή και αποτελεσµατική συνεργασία µε την 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας (EMRA). Στο πλαίσιο αυτό, συµµετείχε σε συνάντηση 
µεταξύ εκπροσώπων των δυο Αρχών που πραγµατοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Σεπτέµβριο του έτους 
2002, η οποία απετέλεσε την αφετηρία για τακτική επικοινωνία και ανταλλαγή επισκέψεων στελεχών 
και εµπειρογνωµόνων.  
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Β. Περιφερειακό επίπεδο 
Η ΡΑΕ ανέλαβε εξαρχής ιδιαίτερα σηµαντικό συντονιστικό ρόλο σε σχέση µε την οργάνωση και 
λειτουργία του Φόρουµ των Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο πλαίσιο της βούλησης για δηµιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης.  

Αξιοποιώντας την εµπειρία της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Φόρουµ της Φλωρεντίας και του 
Φόρουµ της Μαδρίτης, το Φόρουµ των Αθηνών οργανώνεται κατά το ίδιο πρότυπο και περιλαµβάνει 
συνδιασκέψεις που πραγµατοποιούνται δύο φορές ετησίως, στις οποίες συµµετέχουν πέρα από τους 
εκπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι των 
Οργανισµών που χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη της περιοχής όπως είναι ιδίως η Παγκόσµια Τράπε-
ζα, ο Αµερικανικός Οργανισµός για την ∆ιεθνή Ανάπτυξη (USAID), ο  Καναδικός Οργανισµός για 
την ∆ιεθνή Ανάπτυξη (CIDA), η εταιρεία Electricité de France, και η γερµανική τράπεζα KfW, το 
Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, οι Ρυθµιστικές Αρχές των χωρών της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης, και οι εταιρίες διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων των χωρών της ΕΕ και 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Η πρώτη συνδιάσκεψη στο πλαίσιο του Φόρουµ των Αθηνών πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον 
Ιούνιο του έτους 2002. 

Σκοπός του Φόρουµ των Αθηνών είναι η συµβολή στη διαδικασία αναµόρφωσης των αγορών ηλε-
κτρικής ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριµένα της Αλβανίας, της 
Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδος, της Κροατίας, της 
ΠΓ∆Μ, της Ρουµανίας και της Τουρκίας, σύµφωνα µε τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες και µε την 
προοπτική της ενσωµάτωσης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη την 15η Νοεµβρίου 2002 στην Αθήνα από εκπροσώπους όλων σχεδόν 
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε εξαίρεση την Κροατία, καθώς και από εκπροσώπους 
της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Μολδαβίας που συµµετείχαν ως 
παρατηρητές, ειδικό Μνηµόνιο Συνεργασίας για την δηµιουργία περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Με το Μνηµόνιο αυτό συµφωνήθηκε η υιοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, όπως αποτυπώνονται στην Οδηγία 96/92/ΕΚ και τις τυχόν τροποποιή-
σεις της από τις υπογράφουσες χώρες και η εναρµόνιση των επιµέρους εθνικών νοµοθεσιών µέχρι 
τον Ιούνιο του 2005. Τελικός στόχος της διαδικασίας αυτής αποτελεί η πλήρης ενσωµάτωση των 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Φόρουµ των Αθηνών διοργανώνονται ετησίως συναντήσεις των Υπουρ-
γών Ενέργειας των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και Συναντήσεις Υψηλού Επιπέ-
δου, στις οποίες συµµετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής και 
οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί χρηµατοδότησης της ανάπτυξης της περιοχής. 

Η ΡΑΕ προεδρεύει από κοινού µε την αντίστοιχη Ιταλική Ρυθµιστική Αρχή της Οµάδας Εργασίας 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και συµµετείχε ως εκπρόσωπος του 
Συµβουλίου αυτού στις εργασίες τόσο της Πρώτης ∆ιάσκεψης (Ιούνιος 2002) του Φόρουµ των Αθη-
νών, όσο και στις δύο Συναντήσεις Υψηλού Επιπέδου που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα.  
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Γ. ∆ιεθνές επίπεδο 
Σε διεθνές επίπεδο, η δράση της ΡΑΕ περιλαµβάνει ιδίως τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προς 
την Ελληνική Κυβέρνηση σε σχέση µε την κατάσταση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, οι οποίες 
αποστέλλονται σε διεθνείς οργανισµούς.  

• Τον Νοέµβριο του έτους 2001 η ΡΑΕ συνέταξε για τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέρ-
γειας (International Energy Agency - IEA) λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε την ε-
νεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα, σε απάντηση εκτενούς ερωτηµατολογίου που 
απεστάλη στην Ελληνική Κυβέρνηση. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τη 
ΡΑΕ σε συνδυασµό µε λοιπές πληροφορίες που συλλέγει ο ∆ιεθνής Οργανισµός 
Ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της Έκθεσης σχετικά µε την ενερ-
γειακή κατάσταση σε χώρες µέλη του Οργανισµού.  

• Τον Ιούλιο του έτους 2001 η ΡΑΕ συνέταξε για λογαριασµό της ελληνικής κυβέρ-
νησης έκθεση σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την 
συµµετοχή της Ελλάδας στο Πρωτόκολλο του Κιότο για την Ενέργεια και την 
Κλιµατική Αλλαγή.  

• Η ΡΑΕ συνέταξε για λογαριασµό της Ελληνικής Κυβέρνησης λεπτοµερή έκθεση 
µε απόψεις σχετικά µε την Πρόταση Οδηγίας για τον καθορισµό των ελάχιστων 
επιπέδων φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και συναφών φορολογικών α-
παλλαγών ή εξαιρέσεων.  

Η ΡΑΕ συµµετέχει στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική 
οικονοµία, την οποία επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, σε σχέση µε τις αλ-
λαγές που σηµειώνονται στον ενεργειακό τοµέα. Στην τελευταία έκδοση της έκθεσης αυτής, επιση-
µαίνεται η σηµαντική προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα της χώρας 
κατά τα τελευταία έτη, µε στόχο την ασφάλεια εφοδιασµού, την προστασία των πολιτών και την α-
νταγωνιστικότητα της οικονοµίας της χώρας. Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι η αξιόπιστη κάλυψη 
των διαρκώς αυξανόµενων αναγκών απαιτεί σηµαντικές νέες επενδύσεις, οι οποίες συνολικά για τα 
επόµενα 8 έτη θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 8 τρις δρχ. (περίπου 23 δισ. ευρώ). Τα προφανή αναπτυ-
ξιακά οφέλη από τα έργα αυτά µεγιστοποιούνται, εφόσον προσελκύονται νέοι επενδυτικοί πόροι και 
µάλιστα από ξένα κεφάλαια, ενώ οι στόχοι του εκσυγχρονισµού, της αναδιάρθρωσης και της περι-
βαλλοντικής φιλικότητας συναρτώνται άµεσα µε τις επενδύσεις και την επαρκή κάλυψη των ανα-
γκών. Αυτό σηµαίνει πως απαιτούνται σηµαντικές δράσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν τα ανάλογα 
αποτελέσµατα. Η ΡΑΕ στην έκθεσή της  σηµειώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το ισχύον θεσµικό πλαίσιο της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε νέες ιδιωτικές µονάδες, να διαµορ-
φωθούν νέα τιµολόγιο φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια ανεφοδιασµού µε 
νέες πηγές προµήθειας, ενώ παράλληλα να επιταχυνθεί η απελευθέρωση της αγοράς, να δηµιουργη-
θεί νέο θεσµικό πλαίσιο στην αγορά πετρελαιοειδών και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για έργα 
ΑΠΕ, δικτύων και αγωγών, µε τη στήριξή τους από το Γ’ ΚΠΣ.  
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Οικονοµικός Απολογισµός 
Στο µέρος αυτό της έκθεσης παρουσιάζονται τα στοιχεία των 
ετήσιων ισολογισµών της ΡΑΕ. 

ύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο 2773/99, µε τον οποίο συστήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή, η ΡΑΕ έχει όχι µόνο διοικητική, αλλά και οικονοµική αυτοτέλεια, προκειµένου να 
επιτελέσει χωρίς δεσµεύσεις το ρόλο της. Οι οικονοµικοί πόροι της ορίζονται από τον ίδιο 
νόµο και είναι οι εξής: 

Α) Τα εφάπαξ ή ετήσια ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του ενεργεια-
κού τοµέα 

Β) Τα τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση αδειών των επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στον ενεργειακό τοµέα, καθώς και τα κατ’ έτος καταβαλλόµενα τέλη για τη 
χρήση των αδειών αυτών. 

Γ) Πόροι οποιασδήποτε πηγής, προερχόµενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2000, κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία της ΡΑΕ, µε κοινή απόφαση 
των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών µεταφέρθηκε από τον τακτικό προϋπολογισµό του υ-
πουργείου Ανάπτυξης µέρος του ποσού που προβλέπεται ως επιχορήγηση των επιστηµονικών ιδρυ-
µάτων, ως κρατική επιχορήγηση. 

Σηµειώνεται ότι, αν στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει από την οικονοµική διαχείριση της ΡΑΕ απο-
τέλεσµα (έσοδα – έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούµενης χρήσης, έως και 80% του 
αποτελέσµατος αυτού διατίθεται ως έσοδο του κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε σχετική 
απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών. 

Κατά τη διαχειριστική χρήση 2000, η ΡΑΕ έλαβε επιχορήγηση 85 εκατ. δραχ. από το υπουργείο Α-
νάπτυξης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της, οι οποίες ήταν 62,999,363 δραχµές. 

Κατά τη δεύτερη εταιρική χρήση (1/1/2001-31/12/2001), τα έσοδα από τέλη ήταν 1,390668,913 
δραχµές, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (πρόσληψη επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού και αγο-
ρά εξοπλισµού) ανέρχονταν σε 443,917,308 δραχµές. Το καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως ήταν 
1,111,224,148 δραχµές. 

Κατά την τρίτη εταιρική χρήση (1/1/2002-31/12/2002), µηδενίστηκε η επιχορήγηση του υπουργείου 
Ανάπτυξης, ενώ τα έσοδα από τέλη ήταν 5.630.547,22 Ευρώ, τα λειτουργικά έξοδα 3.385.026,22 

Μέρος 

Β 
Σ 
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Ευρώ και το αποτέλεσµα χρήσεως 3.540.223,33 Ευρώ. 

Επισυνάπτονται οι Ισολογισµοί της ΡΑΕ για τα έτη 2000, 2001 και 2002. 

 



 
 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 307 -



 
 
Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  2 0 0 0 - 2 0 0 2  
 

 - 308 -




