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Σελίδα 1  

0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Καθώς το 2007 θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ορόσηµο για τις ενεργειακές α-
γορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης από την 1η Ιουλί-
ου 2007 του συνόλου των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
µία «ατζέντα» σηµαντικών θεµάτων απασχολεί την επικαιρότητα. Σε αυτά τα θέµα-
τα περιλαµβάνονται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, η καλή λειτουργία 
του ανταγωνισµού στην κατεύθυνση της επίτευξης παροχής των βέλτιστων υπηρε-
σιών και προϊόντων στις χαµηλότερες δυνατές τιµές ενέργειας, η ενίσχυση της ανε-
ξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας των διαχειριστών των δικτύων µεταφοράς 
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος από τις δρα-
στηριότητες παραγωγής αλλά και χρήσης ενέργειας (εξοικονόµηση και διαχείριση 
ζήτησης), η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ καθώς και η επιλογή και υποστήριξη 
νέων ενεργειακών τεχνολογιών για αποδοτικότερη και καθαρότερη ενέργεια. 

Για την Ελλάδα η περίοδος 2004-2006, που καλύπτει η παρούσα Εκθεση Πεπραγ-
µένων της ΡΑΕ, θεωρείται σηµαντική, καθώς χαρακτηρίστηκε από επιτάχυνση της 
διαδικασίας απελευθέρωσης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αε-
ρίου, και αύξηση του ενδιαφέροντος αλλά και των επενδύσεων σε Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας. Μετά από µία ουσιαστική και αποδοτική διαδικασία δηµόσιας 
διαβούλευσης η οποία πιστεύουµε ότι εγκαθίδρυσε ένα νέο πρότυπο για την Ελλά-
δα, θεσπίστηκε (Μάιος του 2005) και τέθηκε σε εφαρµογή (Ιούνιος του 2006) ο νέ-
ος Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Κ∆Σ&ΣΗΕ). Παράλληλα, ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο (∆εκέµβριος του 2005 
και Ιούνιος του 2006) τρεις νέοι νόµοι σχετικά µε τον Ηλεκτρισµό, το Φυσικό Αέ-
ριο και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

Ειδικότερα, στον τοµέα του ηλεκτρισµού, προωθήθηκε σηµαντικά το θέµα του 
διαχωρισµού (ανά δραστηριότητα) των οικονοµικών καταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. 
Συγκεκριµένα, εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ οι υποβληθείσες από τη ∆ΕΗ Α.Ε. οικονο-
µικές καταστάσεις ανά δραστηριότητα για τις χρήσεις 2001- 2002 και 2003. Επί-
σης, ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία µε την ∆ΕΗ Α.Ε. οι Αρχές και Κανόνες Κατα-
νοµής του Ενεργητικού και Παθητικού και των ∆απανών και Εσόδων για την Κα-
τάρτιση Χωριστών Λογαριασµών των ∆ραστηριοτήτων της Ολοκληρωµένης Επι-
χείρησης ∆ΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3426/2005. Η ΡΑΕ ενέ-
κρινε τις ανωτέρω αρχές και κανόνες µε την υπ΄αριθ. 86/2007 απόφασή της και η 
∆ΕΗ Α.Ε. τους εφάρµοσε για τη χρήση του 2006. 

Επίσης, προωθήθηκε βάσει του νόµου 3426/2005 η ανεξαρτησία του ∆ΕΣΜΗΕ 
Α.Ε., ενώ παράλληλα η διαχείριση του ∆ικτύου ∆ιανοµής, που βάσει του 
ν.2773/1999 ασκείται προσωρινά από τη ∆ΕΗ Α.Ε., πρέπει κατόπιν οργάνωσης από 
την ∆ΕΗ Α.Ε. της κατάλληλης υπηρεσίας και της µετάταξής της στον ∆ΕΣΜΗΕ, να 
αναληφθεί από 01.07.2007 από την εταιρεία ∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε., όπως θα µετονοµασθεί 
ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., η οποία θα είναι συνδυασµένος ∆ιαχειριστής Συστήµατος και 
∆ικτύου. Η κυριότητα των δικτύων µεταφοράς και διανοµής παραµένουν στη ∆ΕΗ 
Α.Ε., η οποία έχει και ευθύνη συντήρησης και επέκτασής τους, για τις οποίες συνά-
πτει συµβάσεις µε τον ανεξάρτητο ∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε., καθώς και την ευθύνη λειτουρ-
γίας του δικτύου διανοµής.  
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Σελίδα 2 

• Με τον νέο Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας καθιερώθηκε ηµερήσια Χονδρεµπορική Αγορά Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, στην οποία Παραγωγοί και Προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
πραγµατοποιούν όλες τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως των τυχόν µεταξύ τους 
συµβάσεων. Έτσι, αίρεται ένα από τα σηµαντικώτερα εµπόδια για την δρα-
στηριοποίηση νέων παραγωγών. 

Όσον αφορά στην είσοδο νέων «παικτών» στην αγορά, είναι προφανές ότι οι µέχρι 
τώρα δύο ανεξάρτητοι παραγωγοί (συνολικής ισχύος 550MW ή 5% της συνολικής 
ισχύος του ∆ιασυνδεδεµένου συστήµατος), καθώς και οι ανεξάρτητοι εισαγω-
γείς/εξαγωγείς, συνιστούν περιορισµένης έκτασης ανταγωνισµό για την ∆ΕΗ Α.Ε. 
Όµως, η συµµετοχή τους στην αγορά συντελεί σηµαντικά στον προσδιορισµό α-
στοχιών σχεδιασµού και εφαρµογής της χονδρεµπορικής αγοράς και αναδεικνύει 
τις απαιτούµενες ρυθµιστικές παρεµβάσεις για την αναθεώρηση των κανόνων της 
αγοράς και την αποτελεσµατική εφαρµογή τους, έτσι ώστε οι τιµές εκκαθάρισης να 
προσεγγίζουν αυτές που θα προέκυπταν υπό ανταγωνιστικές συνθήκες αντικατο-
πτρίζοντας έτσι το ανταγωνιστικό οριακό κόστος παραγωγής και καθιστώντας οι-
κονοµικά βιώσιµη την είσοδο νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά. 

Η παρακολούθηση της αγοράς από τη ΡΑΕ και η διευκρίνηση διατάξεων του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ είχαν ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση αποτελεσµατικότερων τιµών 
εκκαθάρισης στην χονδρεµπορική αγορά που διαφοροποιούνται πλέον ανάλογα µε 
την διακύµανση του φορτίου, του κόστους του οριακού καυσίµου, της διαθεσιµότη-
τας των υδατίνων πόρων και της διαθεσιµότητας ισχύος εφεδρειών. Παράλληλα, 
θεσµοθετήθηκε από τον Κ∆Σ&ΣΗΕ µηχανισµός διασφάλισης επαρκούς ισχύος,ο 
οποίος καθορίζει µία µακροπρόθεσµη (ετήσια) υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσε-
ων διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος των προµηθευτών. Οι εγγυήσεις αυτές έχουν 
την µορφή συµβάσεων µεταξύ των προµηθευτών και των παραγωγών. Με τις συµ-
βάσεις αυτές οι παραγωγοί εγγυώνται κάποια ελάχιστη διαθεσιµότητα των µονάδων 
τους έναντι τιµήµατος, το οποίο, σε συνδυασµό µε το έσοδο που λαµβάνουν από 
την ηµερήσια αγορά, τους καθιστά βιώσιµους επιτρέποντας την εύλογη ανάκτηση 
του επενδυτικού τους κόστους.  

Επίσης, προχώρησε η προκήρυξη από τον ∆ΕΣΜΗΕ του πρώτου διαγωνισµού για 
την σύναψη Σύµβασης ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι), που αναµένεται να έχει ως 
αποτέλεσµα την εισαγωγή νέας ισχύος της τάξης των 400 MW από ανεξάρτητο πα-
ραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2010. Η αποτελεσµατική λειτουργία της 
χονδρεµπορικής αγοράς θα αξιολογηθεί από το βαθµό που επενδυτές θα ενδιαφερ-
θούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό του ∆ΕΣΜΗΕ ή θα εκδηλώσουν την επι-
θυµία να προχωρήσουν στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ανεξάρτητα από τον 
διαγωνισµό.  

Τέλος, καθώς ο ∆ΕΣΜΗΕ δηµοπρατεί µε επιτυχία µακροπρόθεσµα και βραχυπρό-
θεσµα δικαιώµατα ισχύος για εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 
από τους σχετικούς διαγωνισµούς κατά το 2005 και το 2006 προέκυψε τίµηµα για 
την εκχώρηση διασυνδετικών δικαιωµάτων της τάξης των 40.000 ευρώ ανά MW 
και ανά έτος), αναµένεται να ενταθεί το διασυνοριακό εµπόριο και να επιταχυνθεί η 
ενσωµάτωση της εθνικής αγοράς ενέργειας σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. 
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Στον Τοµέα του Φυσικού Αερίου 

• Λογιστικός και Νοµικός ∆ιαχωρισµός: Παρά το νεαρό της ηλικίας του ελλη-
νικού τοµέα Φυσικού Αερίου, ο νέος νόµος για το Φυσικό Αέριο όχι µόνο 
διευκόλυνε τη δυνατότητα των πελατών να επιλέγουν προµηθευτή, αλλά 
συνέβαλε και στη θεσµοθέτηση του νοµικού διαχωρισµού του δικτύου υψη-
λής πίεσης Φυσικού Αερίου µέσω της δηµιουργίας κατόπιν εντολής µίας 
θυγατρικής εταιρείας µεταφοράς η οποία είναι ιδιοκτήτρια, διατηρεί και 
διαχειρίζεται των αγωγούς υψηλής πίεσης. Τα τιµολόγια µεταφοράς προτά-
θηκαν από τη ΡΑΕ και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, και ένας 
εν δυνάµει ανεξάρτητος προµηθευτής αδειοδοτήθηκε και αναζητά ενεργά 
πελάτες. 

• Νέες Πηγές Φυσικού Αερίου και Εγχώριοι Προµηθευτές: η σύνδεση µε το 
Τουρκικό δίκτυο φυσικού αερίου (καλοκαίρι του 2007) έχει επιτρέψει την 
ύπαρξη µίας τρίτης πηγής τροφοδότησης η οποία προστέθηκε στον υπάρχο-
ντα αγωγό-πηγή αερίου στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα και στο τερµατικό 
LNG στη Νότια Ελλάδα. 

• Αστική ∆ιανοµή: η κατασκευή δικτύων χαµηλής πίεσης σε τρία αστικά κέ-
ντρα εξελίσσεται ικανοποιητικά και σχεδιάζεται να δοθούν τρεις νέες ά-
δειες. 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Τα αιολικά πάρκα και οι µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες, παρέχουν αυτή τη στιγµή 
περίπου το 4% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ελλάδα, και η 
εγκατεστηµένη ισχύς ξεπέρασε το 7% της συνολικής εγκατεστηµένης ηλεκτρικής 
ισχύος στη χώρα. Ο νέος Νόµος (3468/2006) απλοποίησε τη διαδικασία αδειοδότη-
σης, και καθιστά οικονοµικά βιώσιµη την παραγωγή ενέργειας µέσω συµπαραγω-
γής και φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Επίσης προωθούνται οι επενδύσεις σε υβρι-
δικά συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως στα µη διασυνδεδεµένα 
νησιά, προκειµένου να συνδυαστούν κυρίως τα αιολικά πάρκα µε υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς αναστρέψιµης λειτουργίας (άντληση), ώστε να µειωθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απρόβλεπτα κυµαινόµενης παραγωγής από ΑΠΕ στην αποδοτικότη-
τα των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνολι-
κή σταθερότητα του συστήµατος. 

∆ραστηριότητες για το 2007 

Οι δραστηριότητες της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια του 2007 επικεντρώνονται στα εξής, 
όσον αφορά τον τοµέα του ηλεκτρισµού:  

• ∆ηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την δραστηριοποίηση νέων πα-
ραγωγών και προµηθευτών. Αυτό αναµένεται να επιτευχθεί, µεταξύ άλλων, 
µέσω  

o του ακριβούς προσδιορισµού του κόστους παραγωγής, µεταφοράς 
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να εντοπιστούν οι 
τυχόν στρεβλώσεις των υφιστάµενων τιµολογίων και να µελετηθεί 
και προταθεί αφενός µεν η αναδιάρθρωσή τους, αφετέρου δε να σχε-
διαστεί ενδεχοµένως η διαχείριση µεταβατικής περιόδου για τη στα-
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διακή εφαρµογή των όποιων νέων ρυθµίσεων κριθούν αναγκαίες µε 
σκοπό να εξαλειφθούν οι διαγώνιες επιδοτήσεις µεταξύ διαφορετι-
κών οµάδων καταναλωτών και να καταστεί δυνατή η είσοδος ανε-
ξάρτητων προµηθευτών.  

o εδραίωσης της εµπιστοσύνης των συµµετεχόντων στην Ηµερήσια 
Αγορά στους κανόνες λειτουργίας της, και ιδιαίτερα στον τρόπο δια-
µόρφωσης της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, η οποία οφείλει να 
αναπτυχθεί µέσω της πλήρους διαφάνειας των κανόνων και της α-
ξιοπιστίας της µεθοδολογίας υπολογισµού της 

o της πλήρους εφαρµογής των διατάξεων του νέου Κώδικα ∆ιαχείρι-
σης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και πλήρους λειτουργίας της 
ηµερήσιας χονδρεµπορικής αγοράς µε σκοπό την επιτάχυνση της ει-
σόδου ανεξάρτητων παραγωγών. 

• Σχεδιασµό αγοράς εφεδρειών, η οποία θα συµπληρώνει την ηµερήσια χον-
δρεµπορική αγορά ηλεκτρισµού 

• Θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

• Προσδιορισµό και ποσοτικοποίηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ)  

• ∆ιαχωρισµό των µονοπωλιακών (τέλος συστήµατος και δικτύου, ΥΚΩ, ει-
δικό τέλος ΑΠΕ) και ανταγωνιστικών (ενέργεια και ισχύς) συνιστωσών των 
τιµολογίων. 

• Προώθηση της διασύνδεσης των Νησιών προκειµένου να µειωθεί το κόστος 
των ΥΚΩ, να βελτιωθεί η αξιοπιστία και να µειωθεί η κατανάλωση πετρε-
λαίου και οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, και  

• ∆ιερεύνηση των σχετικών προϋποθέσεων και περιορισµών  ώστε να µεγι-
στοποιείται η διείσδυση ΑΠΕ (και ιδίως αιολικής ισχύος) στο ∆ιασυνδεδε-
µένο Σύστηµα 

• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της Ελληνικής αγοράς µε τις αγορές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και αυτές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης  

 

Στον τοµέα του φυσικού αερίου, έµφαση θα δοθεί στα εξής:  

• Παρακολούθηση της προόδου του νοµικού διαχωρισµού του ∆ιαχειριστή 
του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ),  

• Την γνωµοδότηση από την ΡΑΕ και έγκριση από τον ΥΠΑΝ κατόπιν δηµό-
σιας διαβούλευσης κωδίκων Φυσικού Αερίου σχετικά µε την αδειοδότηση 
προµήθειας, τα τέλη µεταφοράς και διαµετακόµισης, την αποθήκευση, και 
την εξισορρόπηση.   

• Την ανάπτυξη ρυθµιστικών κανόνων που θα διέπουν τυχόν Ανεξάρτητα Συ-
στήµατα Φυσικού Αερίου τα οποία θα προταθούν, είτε σε διασύνδεση µε το 
Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) π.χ. για λόγους διαµετακόµισης 
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όπως ο διασυνδετήριος Αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (ΤGΙ) είτε όχι, 
όπως π.χ. Σταθµός Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στην Κρήτη.  

• Παρακολούθηση και Ρυθµιστικός έλεγχος των υφισταµένων και σχεδιαζό-
µενων νέων εταιρειών διανοµής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ). 

 

 

Μιχάλης Καραµανής 

Πρόεδρος ΡΑΕ 

 

 

Ιούνιος 2007





ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006  

Σελίδα 7  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) συστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 2773/1999 
για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και λειτουργεί από τον 
Ιούλιο του έτους 2000.  

Ακολουθώντας την πάγια πρακτική σε διεθνές επίπεδο, κατά την οποία προκειµέ-
νου για την αποτελεσµατική επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών 
ενέργειας επιβάλλεται η δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου ώστε να επι-
τυγχάνεται ανεξάρτητη ρύθµιση, µε τις διατάξεις του ν. 2773/1999 προβλέπεται 
ρητώς ότι η ΡΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε ειδικό πεδίο αρµοδιότη-
τας γενικά τον τοµέα της ενέργειας.  

Για το σκοπό αυτό, µε τις διατάξεις του ιδρυτικού νόµου της ΡΑΕ, τις τροποποιή-
σεις και συµπληρώσεις αυτού που ακολούθησαν µε στόχο την εµβάθυνση και επι-
τάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδί-
ως µε τις διατάξεις του ν. 3426/2005, µε τις διατάξεις του νόµου 3054/2002 για την 
αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και µε τις διατάξεις του νόµου για την 
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ν. 3428/2005), έχει ανατεθεί στη ΡΑΕ 
ένα πλέγµα ουσιωδών αρµοδιοτήτων σχετικά µε τον τοµέα της ενέργειας, όπως άλ-
λωστε προβλέπεται σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο που διέπει τη διαδικασία ολο-
κλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί 
στη ΡΑΕ δεν είναι µόνον εισηγητικής και γνωµοδοτικής αλλά και αποφασιστικής 
φύσεως, όπως επιβάλλεται σύµφωνα µε τις αρχές της καλής διακυβέρνησης στον 
τοµέα της ενέργειας.  

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων δηµοσιοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 6 ν. 2773/1999 και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά Έκθεση 
της Αρχής1, µε χρονική περίοδο αναφοράς το διάστηµα Απρίλιος 2004 – ∆εκέµβρι-
ος 2006. Όπως και στις προηγούµενες Εκθέσεις, έτσι και στην παρούσα παρουσιά-
ζεται η δράση της ΡΑΕ σε συνάρτηση µε τις εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο, µε 
στόχο να καθίσταται ευχερής ο δηµόσιος διάλογος και εν τέλει ο σχετικός έλεγχος.  

                                                      
1  ΡΑΕ, Έκθεση Πεπραγµένων: Ιούλιος 2000 – ∆εκέµβριος 2002, εκδόσεις Γαβρηιλίδης, Αθήνα, 2004, 

 ΡΑΕ, Έκθεση Πεπραγµένων: Ιανουάριος 2003 – Μάρτιος 2004 δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
(www.rae.gr) 

Κεφάλαιο 

1 
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1.1 Θεσµικός ρόλος της ΡΑΕ 

Ο ρόλος της ΡΑΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας ενισχύθηκε σταδιακά µε την τρο-
ποποίηση και συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές απαριθµούνται ανα-
λυτικά στους σχετικούς νόµους που εκδόθηκαν από το 1999 και εφεξής.  

Σε πρώτο στάδιο, οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ καθορίστηκαν µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 5 του ν. 2773/1999, σύµφωνα µε τις οποίες στην Αρχή ανατέθηκαν: (α) η γε-
νική αρµοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους 
τους τοµείς της, και η αρµοδιότητα υποβολής σχετικών εισηγήσεων στα αρµόδια 
όργανα για τη λήψη κατάλληλων µέτρων, (β) κυρίως γνωµοδοτικές αρµοδιότητες 
σε σχέση µε τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται για την άσκηση δραστη-
ριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, προµήθεια, διαχείριση 
και κυριότητα δικτύων), (γ) σχετικά περιορισµένες αποφασιστικές αρµοδιότητες 
που αφορούν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων ιδίως µε τη µορφή 
επιβολής προστίµων ή εισήγησης για την ανάκληση αδειών όταν διαπιστώνεται πα-
ράβαση των διατάξεων του ν. 2773/1999, (δ) γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε σχέση 
µε την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, (ε) αρµοδιότητες διαιτητικής επίλυσης διαφορών στον τοµέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας και (στ) το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Σώµατος Ε-
νεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού το οποίο στο µεταξύ καταργήθηκε.  

Οι αρµοδιότητες αυτές συµπληρώθηκαν στη συνέχεια µε τις διατάξεις του ν. 
2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 201), µε τις οποίες προβλέφθηκε ότι η ΡΑΕ αποκτά περαιτέρω 
και την αρµοδιότητα έγκρισης των λεπτοµερειών εφαρµογής των βασικών Κωδί-
κων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµοδίου ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε). Η σηµασία της µικρής αυτής σε πρώτη µα-
τιά συµπλήρωσης είναι ουσιώδης, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται το κα-
τάλληλο και απαιτούµενο νοµοθετικό έρεισµα για την ανάπτυξη του ρυθµιστικού 
ρόλου της ΡΑΕ κατεξοχήν, που έγκειται στην ex ante παρέµβαση στην αγορά µε τη 
συµβολή στη διαµόρφωση των ειδικών και τεχνικών κανόνων που διέπουν τη λει-
τουργία της.  

Ακολούθησε η θέσπιση του ν. 3054/2002, µε τις διατάξεις του οποίου ανατέθηκαν 
στη ΡΑΕ περιορισµένες αρµοδιότητες στον τοµέα των πετρελαιοειδών προϊόντων, 
όπως είναι η αρµοδιότητα γνωµοδότησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την 
έκδοση του σχετικού Κανονισµού Αδειών καθώς και η γνωµοδότηση για την έκδο-
ση απόφασης µε την οποία επιβάλλονται ανώτατες τιµές για την πώληση στους κα-
ταναλωτές.  

Περαιτέρω γνωµοδοτικής κυρίως φύσεως αρµοδιότητες ανατέθηκαν στη ΡΑΕ µε 
τις διατάξεις του ν. 3175/2003, κυρίως σε θέµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και σε θέµατα που άπτονται της εφαρµογής του δικαιώµατος επιλογής προ-
µηθευτή φυσικού αερίου για τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, το οποίο χορηγήθηκε για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του ίδιου αυτού νόµου. 

Η πλέον ουσιώδης και σηµαντική ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕ επιτεύχθηκε µε 
τους νόµους που εκδόθηκαν στο τέλος του έτους 2005 µε στόχο τόσο την επιτάχυν-
ση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 
3426/2005, ΦΕΚ Α’ 309) όσο και την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 
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(ν. 3428/2005, ΦΕΚ Α’ 313). Πιο συγκεκριµένα, µε τους νόµους αυτούς επιδιώκε-
ται η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη των κανόνων των Οδηγιών 
2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ, στους οποίους περιλαµβάνεται και µία συγκεκριµένη 
δέσµη αρµοδιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι ρυθµιστικές αρχές των κρατών 
µελών (βλ. άρθρο 23 Οδ. 2003/54/ΕΚ και άρθρο 25 Οδ. 2003/55/ΕΚ), προκειµένου 
να διαµορφωθεί οµοιόµορφο ρυθµιστικό πλαίσιο για όλη την εσωτερική αγορά ε-
νέργειας. Επιπλέον, κατά τη διαµόρφωση των σχετικών διατάξεων των νέων νό-
µων, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις για κατάλληλη και λειτουργική κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΡΑΕ και κεντρικής ∆ιοίκησης, στη βάση και των σχετι-
κών απόψεων που έχουν διατυπωθεί από την Αρχή2. Σήµερα πλέον, οι βασικότερες 
νέες αρµοδιότητες της ΡΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

• Καθορισµός όρων πρόσβασης στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου: Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 3426/2005 και του ν. 3428/2005, προβλέπεται πλέον αρµοδιότητα της 
ΡΑΕ για έκδοση σύµφωνης και όχι απλής γνώµης προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης προκειµένου για την έκδοση των Κωδίκων που διέπουν τη λειτουρ-
γία των µονοπωλιακών τµηµάτων της αγοράς, δηλαδή των Συστηµάτων 
Μεταφοράς και ∆ιανοµής. Με τον τρόπο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τον 
τρόπο λειτουργίας της σύµφωνης γνώµης κατά το ελληνικό δίκαιο, το βάρος 
της αποφασιστικής αρµοδιότητας επί των θεµάτων αυτών µετατίθεται κατε-
ξοχήν στην Αρχή. Περαιτέρω, οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ για τη λήψη απο-
φάσεων ρυθµιστικού περιεχοµένου ως προς τις λεπτοµέρειες εφαρµογής 
των Κωδίκων επεκτείνονται και σε σχέση µε θέµατα του Κώδικα ∆ιαχείρι-
σης του ∆ικτύου και του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη διασυνδεδεµένων Νη-
σιών, και ενισχύονται ουσιωδώς, καθώς προβλέπεται πλέον και αρµοδιότη-
τα για την έγκριση των εγχειριδίων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη 
εφαρµογή του συνόλου των Κωδίκων που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

• Καθορισµός τιµολογίων πρόσβασης στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου: Στο ίδιο πλαίσιο µε 
όσα ανωτέρω αναφέρονται σχετικά µε τους όρους πρόσβασης, στη ΡΑΕ α-
νατίθεται πλέον ουσιώδης ρόλος κατά τον καθορισµό της µεθοδολογίας κα-
τάρτισης και του ύψους των εφαρµοζόµενων τιµολογίων προκειµένου για 
την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  

• ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων: Όσον αφορά το διαχωρισµό των δραστηριο-
τήτων των ολοκληρωµένων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
νέων νόµων, προβλέπεται ότι η ΡΑΕ εγκρίνει πλέον τους κανόνες κατανο-
µής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων τους ο-
ποίους εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις αυτές για την κατάρτιση των λογιστικά 
διακεκριµένων ανά δραστηριότητα λογαριασµών. Επίσης, η ΡΑΕ µπορεί να 
προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για τη συµµόρφωση µε τη υποχρέωση τή-
ρησης χωριστών λογαριασµών και για το σκοπό αυτό έχει πρόσβαση στους 
λογαριασµούς των επιχειρήσεων αυτών. Περαιτέρω, ουσιώδεις αρµοδιότη-
τες ελέγχου έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ προκειµένου για την παρακολούθηση 
της εφαρµογής των απαιτήσεων λειτουργικού διαχωρισµού των ολοκληρω-
µένων επιχειρήσεων, ιδίως στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.  

                                                      
2 Βλ. τις προηγούµενες εκθέσεις πεπραγµένων  
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• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, προβλέπεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ 
για την έκδοση γνωµοδότησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε 
τον καθορισµό της µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος που ο-
φείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ από τους κατό-
χους άδειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, το ύψος του εκάστοτε οφειλόµε-
νου ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ εγκρίνεται ετησίως, µετά από 
σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Επίσης, 
προβλέπεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ για την έκδοση γνωµοδότησης προς 
τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, σχετικά µε 
τη µεθοδολογία επιµερισµού τους ως άνω οφειλόµενου ανταλλάγµατος σε 
κάθε κατηγορία Πελατών και τον καθορισµό των σχετικών χρεώσεων. Από 
την άλλη πλευρά, ο καθορισµός του τι νοείται εκάστοτε ότι εµπίπτει στην 
έννοια των ΥΚΩ, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης χωρίς 
γνώµη της ΡΑΕ, καθώς το θέµα αυτό άπτεται της γενικότερης πολιτικής 
στον τοµέα αλλά και των κοινωνικών αναγκών, όπως αυτές διαµορφώνονται 
από τον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασµό. 

• Αρµοδιότητες παρακολούθησης αγοράς και υποβολής εκθέσεων: Σύµφωνα µε 
τους νέους νόµους προβλέπονται αναλυτικά και σε αρµονία προς τις σχετι-
κές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ σε ότι αφορά 
θέµατα παρακολούθησης και εποπτείας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. Οι αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως θέµατα 
διαχείρισης του δυναµικού των διεθνών διασυνδέσεων καθώς και θέµατα 
διαχείρισης της συµφόρησης των δικτύων, και γενικότερα τον τρόπο άσκη-
σης των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους διαχειριστές των µονο-
πωλιακών τµηµάτων της αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί άλλω-
στε και υποχρεώσεις της ΡΑΕ για την υποβολή περιοδικών εκθέσεων στην 
Επιτροπή, όπου αναλύονται τα συµπεράσµατα της εν λόγω παρακολούθη-
σης. 

• ∆ιεθνείς αρµοδιότητες: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµικού πλαισίου, η 
ΡΑΕ συµβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και ίσων όρων ανταγωνισµού, και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν 
µε τις Ρυθµιστικές Αρχές των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ιδίως στο πλαίσιο του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών 
Ενέργειας, µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Ρυθµιστικές Αρχές τρίτων χωρών, 
ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και µε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστικών 
Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. 

1.2 Στελέχωση της ΡΑΕ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 27 του 
ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202/18.9.2005), η ΡΑΕ είναι συλλογικό όργανο το οποίο 
συγκροτείται πλέον από επτά (7) µέλη. Κριτήρια για την επιλογή των µελών της 
ΡΑΕ είναι (α) η διάκρισή τους για την επιστηµονική κατάρτιση και την επαγγελµα-
τική ικανότητα, και (β) η εξειδικευµένη πείρα σε θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής. 
Τα µέλη επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε τέσσερις τουλά-
χιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και διορίζονται µε απόφα-
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ση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέ-
ρω µέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και διορίζονται µε 
πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α' και Β' Αντιπροέδρων της Αρχής 
αυτής.  

Μετά τη λήξη της θητείας των µελών της ΡΑΕ που είχαν ορισθεί το έτος 20003, τα 
νέα µέλη της Αρχής διορίστηκαν διαδοχικά ως εξής:  

• Με την υπ’ αριθµ. ∆13/Β/Φ9.5.12/16739/27.9.2004 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Γ΄ 260/2004) ορίσθηκαν τα µέλη της ΡΑΕ ο Καθηγητής κ. 
Πρόδροµος Ευθύµογλου και ο κ. Νικόλαος Μαυροµµάτης.  

• Με την υπ’ αριθµ. ∆13/Β/Φ9.5.12/1887/2.2.2005 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Καθηγητής κ. Μιχάλης Καρα-
µανής (ΦΕΚ Γ΄ 24/2005) 

• Με την υπ’ αριθµ. ∆13/Β/Φ9.5.12/20794 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης (ΦΕΚ Γ΄1561/ 2005) ορίσθηκαν τα µέλη της Αρχής Καθηγητής κ. Εµ-
µανουήλ Ρογδάκης και κ. Κυριάκος Βλάχος. 

• Με την ΠΥΣ 29/28.11.2005 (ΦΕΚ Α΄ 288/2005) ορίσθηκαν οι κκ. Θεόδω-
ρος Πανάγος, Α΄ Αντιπρόεδρος, και Μιχαήλ Θωµαδάκης, Β΄ Αντιπρόεδρος 
της ΡΑΕ. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α΄33) προβλέ-
φθηκε η δηµιουργία µίας θέσεως Ειδικού Συµβούλου που θα είναι αρµόδιος για θέ-
µατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Επιλέχθηκε µετά από δηµόσια προκήρυξη και δυνάµει της 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. ∆13/Β/Φ9.5.12/13052 (ΦΕΚ 
Β΄890/2006) διορίσθηκε ως Ειδικός Σύµβουλος, ο κ. Γεώργιος Κουτζούκος. 

1.3 Στελέχωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ επικουρείται κατά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της από συγκεκριµέ-
νη διοικητική δοµή, τη «Γραµµατεία της ΡΑΕ». Οι θέσεις απασχόλησης προσωπι-
κού στη Γραµµατεία της ΡΑΕ δηµιουργήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
2773/1999, οι οποίες τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 
2837/2000, και συµπληρώθηκαν περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
3175/2003 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 3428/2005. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, το προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ προσ-
λαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία διέπε-
ται από τις διατάξεις του Π.∆. 410/1988. Περαιτέρω, προβλέπεται και η πρόσληψη 
∆ικηγόρων, οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση έµµισθης εντολής.  

Επιπλέον των ανωτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 3428/2005 
(ΦΕΚ Α΄313) έχουν συσταθεί στη Γραµµατεία της ΡΑΕ και πέντε θέσεις στις οποί-
ες προσλαµβάνεται προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ και για 
το προσλαµβανόµενο προσωπικό  εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρα-

                                                      
3  ΦΕΚ – Τεύχος ΝΠ∆∆ 160/2000 
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γράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄259). Οι πέντε θέσεις για προ-
σωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πληρώθηκαν 
εντός του έτους 2006. 

Κατά το χρόνο αναφοράς της παρούσας Έκθεσης συνεχίσθηκε η διαδικασία πλή-
ρωσης των ανωτέρω θέσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται στοιχεία ως 
προς τους εργαζοµένους της Γραµµατείας της ΡΑΕ τα έτη 2004, 2005 και 2006: 

 

Οι θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, κατανέµονται κατά κύριο λόγο 
στις Επιχειρησιακές Μονάδες ως Ανώτερα Στελέχη και Στελέχη αυτών, και στις 
Μονάδες Υποστήριξης ως εξής, συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης του αντίστοι-
χου Επικεφαλής:  

• Εννέα  (9) στη Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος,  

• Τέσσερεις (4) στη Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισµού,  

• Οκτώ (8) στη Μονάδα Ανάλυσης Συστηµάτων,  

• Οκτώ (8) στη Μονάδα Επεξεργασίας και Τεκµηρίωσης Αποφάσεων,  

• ∆ύο (2) στη Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασµού και ∆ιεθνών Θεµάτων,  

• Μία (1) στη Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και  

• Μία (1) στο Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

Οι θέσεις του ∆ιοικητικού Προσωπικού, κατανέµονται στις Μονάδες Υποστήριξης 
της Γραµµατείας και στις Επιχειρησιακές Μονάδες ως εξής:  

• Έξι (6) στη Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, συγκεκριµένα στα Τµήµατα 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

• ∆ύο (2) στη Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, στο Τµήµα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, 

• Τρεις (3) στη Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Πρωτόκολλο, 

• Μία (1) στο Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης του Προέδρου και των 
µελών της ΡΑΕ,  

Κατηγορία Οργανικές 
θέσεις 

Σύνολο 
υπηρετού-

ντων 
31/12/2004 

Σύνολο 
υπηρετού-

ντων 
31/12/2005 

Σύνολο 
υπηρετού-

ντων 
31/12/2006 

Κενές Οργα-
νικές Θέσεις 

Ειδικό Επι-
στηµονικό 
Προσωπικό  

55 35 34 33 22 

∆ιοικητικό 
Προσωπικό 30 15 16 18 12 

∆ικηγόροι 
µε έµµισθη 
εντολή 

11 4 4 4 7 

Σύνολο 96 54 54 60 36 
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• Μία (1) στη Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασµού και ∆ιεθνών Θεµάτων, 

• Τρεις (3) στη Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος, 

• Μία (1) στη Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισµού, και 

• Μία (1) στη Μονάδα Επεξεργασίας και Τεκµηρίωσης Αποφάσεων. 

1.4 ∆οµή της έκθεσης πεπραγµένων 

Τα πεπραγµένα της ΡΑΕ κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά ανά τοµέα δραστηριότητας, ως εξής: 

1. Τοµέας Ηλεκτρισµού (κεφάλαιο 3). Ειδικότερα: 

o Τροποποίηση του βασικού νόµου 2773/1999, µε τις διατάξεις του 
ν.3426/2005 µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 
2003/54 ΕΚ. Περαιτέρω, παρουσιάζεται και αναλύεται η προειδοποιητική 
επιστολή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την οποία κλήθη-
κε η Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της αναφορικά µε θέµατα που 
σχετίζονται µε το ν. 3426/2005. 

o Εξέλιξη του πρωτογενούς θεσµικού πλαισίου, ειδικότερα αναφορικά µε 
την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ η οποία αφορά στον αδιάκοπτο 
εφοδιασµό ηλεκτρικής ενέργειας, την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
η οποία αφορά στη Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Αποδοτικότητας, την τροποποίηση του κανονισµού αδειών και υφιστάµενων 
αδειών µονοπωλιακών τµηµάτων, καθώς και θέµατα που ενδεχοµένως πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν για την πληρέστερη εφαρµογή των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κλάδου. 

o Νέος Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ), για τον οποίο γίνεται εκτενής παρουσίαση της δια-
δικασίας η οποία ακολουθήθηκε για τη θέσπισή του και γενική παρουσίαση 
των διατάξεών του, εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις έναντι προηγούµενων 
σχεδίων του Κ∆Σ&ΣΗΕ της ΡΑΕ, παρουσιάζονται οι βασικές αποφάσεις 
και γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ στο πλαίσιο των διατάξεων του Κ∆Σ&ΣΗΕ 
καθώς και οι σχετικές αποφάσεις τροποποίησης  

o του Κ∆Σ&ΣΗΕ, και παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε 
τα Εγχειρίδια Εφαρµογής του Κ∆Σ&ΣΗΕ. 

o Υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση του ∆ικτύου διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ενέργειες της ΡΑΕ για τη θέσπιση του σχετικού 
Κώδικα. Περαιτέρω, παρουσιάζονται βασικά σηµεία του σχεδίου Κώδικα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση στη ΡΑΕ. 

o Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και ειδικότερα, στοιχεία 
για το δυναµικό παραγωγής και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
περίοδο αναφοράς της έκθεσης, στοιχεία για τη λειτουργία της ηµερήσιας 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και ειδικότερα για την Οριακή Τιµή του Συ-
στήµατος, στοιχεία για την προµήθεια στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό σύ-
στηµα τόσο αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση των εναλλακτικών προµη-
θευτών όσο και αναφορικά µε τα τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε., παρουσίαση του 
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Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµη-
θευτών ∆ικτύου µε το οποίο επιλύονται θέµατα αλλαγής προµηθευτή από 
επιλέγοντες πελάτες χαµηλής τάσης, παρουσίαση των εξελίξεων αναφορικά 
µε το σύστηµα εµπορίας αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε την Οδηγία 
2003/87/ΕΚ από τη σκοπιά της ΡΑΕ, παρουσίαση των εξελίξεων όσον αφο-
ρά τον διαγωνισµό του ∆ΕΣΜΗΕ παροχής εγγύησης εσόδων για την εγκα-
τάσταση νέων µονάδων παραγωγής ισχύος 900MW, στοιχεία για την εκχώ-
ρηση της ισχύος των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας και τη 
χρήση αυτών, στοιχεία για τη διαφάνεια στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας και ενέργειες της ΡΑΕ για την προαγωγή της. 

o Θέµατα που αφορούν στο Σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και 
ειδικότερα στον προγραµµατισµό της ανάπτυξης αυτού (ΜΑΣΜ) και στην 
υλοποίηση των σχετικών έργων, στις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος, και 
στη διαδικασία και τιµολόγια σύνδεσης εγκαταστάσεων χρηστών στο Σύ-
στηµα. 

o Θέµατα που αφορούν στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και στην ηλεκτρική διασύνδεσή τους µε 
την ηπειρωτική χώρα. 

o ∆ιαχωρισµός των ηλεκτρικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ 

o Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. 

o Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. 

o Θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού, σχετικές διαδικασίες, προβλήµατα που 
αντιµετωπίστηκαν και ενέργειες βελτίωσης της κατάστασης.  

2. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ - κεφάλαιο 4). Ειδικότερα: 

o Θεσµικό πλαίσιο ΑΠΕ. Παρουσιάζεται η συµβολή και οι πρωτοβουλίες 
της ΡΑΕ στην τροποποίηση των νόµων, καθώς και στην έκδοση κανονιστι-
κών πράξεων και αποφάσεων, και γίνεται ανάλυση των αρµοδιοτήτων και 
της δραστηριότητας της ΡΑΕ. 

o Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
ΡΑΕ στο πλαίσιο της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. 

o Παρακολούθηση αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ, και ειδικότερα παρου-
σίαση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα περαιτέρω στάδια αδειο-
δότησης έργων ΑΠΕ, για την έκδοση Πράξεων ∆ιαπίστωσης Παράβασης 
και Γνωµοδοτήσεων για Ανάκληση Αδειών, λοιπές ενέργειας της ΡΑΕ στο 
πλαίσιο της  παρακολούθησης αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ, και στοιχεία 
για τις προοπτικές του τοµέα. 

 

 

3. Τοµέας Φυσικού Αερίου (κεφάλαιο 5). Ειδικότερα: 

o Ανάλυση της πρότασης της ΡΑΕ σχετικά µε το σχεδιασµό της αγοράς φυσι-
κού αερίου και περιγραφή των βασικών ρυθµίσεων του ν. 3428/2005 περί 
απελευθέρωσης της αγοράς, µε τον οποίο εφαρµόστηκε ο προτεινόµενος 
σχεδιασµός. 
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o Περιγραφή και τεκµηρίωση των ρυθµιστικών επιλογών κατά την κατάρτιση 
των τιµολογίων πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου 
και της Σύµβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

o Προτεραιότητες ενασχόλησης της ΡΑΕ κατά την επόµενη περίοδο για την 
ολοκλήρωση του πλαισίου οργάνωσης της αγοράς.   

o Παρουσίαση της εξέλιξης της διανοµής φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα 
και της εποπτείας των ΕΠΑ από τη ΡΑΕ, αξιολόγηση της πορείας των εται-
ριών 

o Θέσεις και προτάσεις της ΡΑΕ για την περαιτέρω διείσδυση το φυσικού αε-
ρίου στην τελική κατανάλωση και το ρόλο των ΕΠΑ.  

4. Τοµέας υγρών καυσίµων (κεφάλαιο 6). Ειδικότερα: 

o Ολοκλήρωση από τη ΡΑΕ των βασικών κανονιστικών πράξεων οργάνωσης 
της αγοράς (Κανονισµός Αδειών και Κανονισµός Τήρησης Αποθεµάτων 
Ασφαλείας).  

o Αξιολόγηση από τη ΡΑΕ του υφιστάµενου συστήµατος συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας στοιχείων τιµών πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά πετρε-
λαιοειδών και ολοκληρωµένη πρόταση αναµόρφωσής του. Παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, οι ενέργειες της ΡΑΕ και η τελική πρό-
ταση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.  

5. ∆ιεθνή θέµατα (κεφάλαιο 7). Ειδικότερα: 

o ∆ραστηριοποίηση της ΡΑΕ στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ο-
µάδας Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (ERGEG). 

o ∆ραστηριοποίηση της ΡΑΕ στο πλαίσιο των εργασιών του Συµβουλίου Ευ-
ρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (CEER). 

o Συµβολή της ΡΑΕ στην προώθηση της Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συµµετοχή στις εργασίες του Forum των 
Αθηνών και του Mini Forum. 

o ∆ραστηριοποίηση της ΡΑΕ στο πλαίσιο των εργασιών της Ρυθµιστικής Ο-
µάδας για το Φυσικό Αέριο (GRG). 

o Σύνταξη αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεθνείς οργανι-
σµούς. 

6. ∆ιοικητικά και οικονοµικά θέµατα (κεφάλαιο 8). Ειδικότερα: 

o Οικονοµικός απολογισµός. 

o Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΡΑΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, όπου ειδικότερα 
παρουσιάζονται τα ολοκληρωµένα έργα, τα έργα προς υλοποίηση και τα έρ-
γα για τα οποία έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός. 

o Συµµετοχή της ΡΑΕ σε Ερευνητικά Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

o Υποδοµές πληροφορικής της ΡΑΕ, και σχετικές ενέργειες. 
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2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

2.1 Τροποποίηση ν.2773/1999 

2.1.1 Εισαγωγή - Σκοπιµότητα 

Με τις διατάξεις του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) θεσµοθετήθηκε το πλαίσιο απελευ-
θέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να επιτευχθεί 
προσαρµογή του ελληνικού δικαίου προς τους κανόνες που θεσπίστηκαν µε την Οδη-
γία 96/92/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήµατος και 
διασφαλίζοντας την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τοµέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. Εκµεταλλευόµενοι την εµπειρία που συλλέχθηκε κατά τα πρώτα χρόνια 
της προσπάθειας απελευθέρωσης της αγοράς, ο ν. 2773/1999 τροποποιήθηκε µερικώς 
µε διατάξεις του ν. 2837/2000, του ν. 2491/2001 και του ν. 3175/2003, προκειµένου 
να προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα της ενεργειακής αγοράς και να διασφαλισθεί α-
ποτελεσµατικότερα η επάρκεια ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά. 

Η Κοινότητα διαπίστωσε ότι, από την εφαρµογή της οδηγίας 96/92/ΕΚ δεν διασφα-
λίστηκαν απόλυτα ισότιµοι όροι παραγωγής για τη µείωση του κινδύνου δηµιουργίας 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κυρίως µέσω της θέσης σε ισχύ τιµολογίων µεταφο-
ράς και διανοµής που δεν θα δηµιουργούν διακρίσεις. Έτσι, µε την οδηγία 
2004/53/ΕΚ επιδιώκεται η επίτευξη µιας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς, στόχος για τον οποίο απαιτείται η χωρίς διακρίσεις, µε διαφάνεια 
και σε λογικές τιµές πρόσβαση στα δίκτυα, και στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίστηκε ως 
µείζονος σηµασίας η αρµοδιότητα των ρυθµιστικών αρχών να καθορίζει ή να εγκρί-
νει, αν όχι τα τιµολόγια, τουλάχιστον τη µεθοδολογία υπολογισµού των τιµολογίων 
µεταφοράς και διανοµής. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η οδηγία περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την οργάνωση της πρόσβασης 
στα δίκτυα, ρυθµίσεις για τη διαχείριση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής και τον 
αποτελεσµατικό διαχωρισµό των ∆ιαχειριστών του Συστήµατος µεταφοράς και του 
∆ικτύου διανοµής από τις δραστηριότητες της παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας. Για την επίτευξη ενός ταχέως ανοίγµατος της αγοράς, η Κοινότητα σηµεί-
ωσε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες χορήγησης αδειών που δεν θα οδη-
γούν σε διοικητική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το µέγεθος και τη δυνητική σπου-
δαιότητα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ρυθ-
µίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αδειών βάση αντικειµενικών, διαφανών και αµε-
ρόληπτων κριτηρίων, κανόνες αναφορικά µε τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας και κυρίως η θεµελίωση, από το έτος 2007, της ελευθερίας όλων 
των καταναλωτών να επιλέγουν προµηθευτή. 

Κεφάλαιο 

2 
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2.1.2 Παρουσίαση ν.3426/2005 σε σχέση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/54 

Παραγωγή 

Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/54, καταργείται η ευχέρεια επιλογής των κρατών 
µελών µεταξύ της διαδικασίας αδειοδότησης κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων 
και της διαδικασίας πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 
αδειών παραγωγής. Ειδικότερα, για την κατασκευή και λειτουργία νέων µονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθιερώνεται ως τακτική διαδικασία η χορήγηση α-
δειών κατόπιν υποβολής αιτήσεων, ενώ η χορήγηση αδειών παραγωγής κατόπιν δια-
γωνισµού επιτρέπεται πλέον µόνον χάριν της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδια-
σµού.  

Κατά τις διατάξεις του ν.2773/1999, ο έλληνας νοµοθέτης είχε επιλέξει το σύστηµα 
της αδειοδότησης για όλες τις µονάδες του διασυνδεδεµένου Συστήµατος και τις µο-
νάδες ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ των µη διασυνδεδεµένων νησιών. Ενόψει των νέων ρυθ-
µίσεων της ισχύουσας Οδηγίας, µε τις διατάξεις του ν.3426/2005 προβλέπεται η κα-
θιέρωση συστήµατος χορήγησης αδειών παραγωγής κατόπιν αιτήσεως και για θερµι-
κές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που αφορούν τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. Η δια-
δικασία αυτή βασίζεται σε κριτήρια αντικειµενικά, αµερόληπτα και µη εισάγοντα 
διακρίσεις, και προβλέπεται ειδικότερα στον Κανονισµό Χορήγησης Αδειών Παρα-
γωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ, διαδικασία διαγωνισµού προβλέπεται µό-
νον χάριν της διασφάλισης του εφοδιασµού στις περιοχές των µη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα αποµονωµένα µικροδίκτυα για τα οποία 
δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
1 της Οδηγίας. Στις περιπτώσεις αυτές, και ένεκα των ιδιαίτερων λόγων διασφάλισης 
του ενεργειακού εφοδιασµού που συντρέχουν, προβλέπεται ότι άδεια παραγωγής από 
θερµικούς σταθµούς χορηγείται µόνον στη ∆ΕΗ, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία 
χορήγησης παρέκκλισης κατά το κοινοτικό δίκαιο, η οποία έχει ήδη κινηθεί. 

Σε σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 
η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129), σχετική αναφορά 
γίνεται κατωτέρω στο κεφάλαιο 3. 

Μεταφορά 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/54, προκειµένου να διασφαλισθεί η δίκαιη, αµερόλη-
πτη και µε κανόνες ελεύθερης αγοράς πρόσβαση στο δίκτυο, όπου υφίστανται κάθετα 
ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των διαχειρι-
στών διανοµής και µεταφοράς απέναντι στα συµφέροντα που συνδέονται µε την πα-
ραγωγή και τον εφοδιασµό. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται ο νοµικός διαχωρισµός 
των δραστηριοτήτων αυτών, χωρίς απαραίτητα αυτό να συνεπάγεται και µεταβολή 
της ιδιοκτησίας-κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων. Πλην όµως, οι διαχειριστές 
των δικτύων µεταφοράς και διανοµής θα πρέπει να έχουν ουσιαστικά δικαιώµατα 
λήψεως αποφάσεων όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
συντήρηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων, στις περιπτώσεις που τα εν 
λόγω περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν και βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία κάθετα 
ολοκληρωµένων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σηµασία έχει περαιτέρω 
η διασφάλιση επαρκών πόρων, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που αποτε-
λούν τα δίκτυα παραµένουν στην ιδιοκτησία καθέτως ολοκληρωµένων επιχειρήσεων.  
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Στην περίπτωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο νοµικός διαχωρισµός έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του ν.2773/1999, µε τις οποίες συστάθηκε η εται-
ρεία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.». 
Πλέον, µε τις διατάξεις του ν.3426/2005 ενισχύονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότη-
τες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς σχετικά µε την ανάπτυξη και συ-
ντήρηση του Συστήµατος, δεδοµένου ότι κατά τα οριζόµενα στη Οδηγία 2003/54, ο 
∆ιαχειριστής αυτός είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συ-
ντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήµατος. Η ∆ΕΗ, ως Κύριος του Συστήµατος, υ-
ποχρεούται στην ανάπτυξη αυτού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ∆ΕΣΜΗΕ. 
Έργα ανάπτυξης δύνανται να εκτελούνται και από άλλον, πλην της ∆ΕΗ, όταν αυτή 
επικαλείται τεκµηριωµένα αδυναµία τήρησης του χρονοδιαγράµµατος που καθορίζε-
ται από τον ∆ΕΣΜΗΕ. Η ∆ΕΗ Α.Ε. επίσης, ως Κύριος του Συστήµατος υποχρεούται 
στη συντήρηση του Συστήµατος στο πλαίσιο του προγραµµατισµού που εκπονεί η 
ίδια και υπό τις οδηγίες του ∆ΕΣΜΗΕ. 

Παράλληλα, µε τις διατάξεις του νέου νόµου ενισχύεται και η ανεξαρτησία του 
∆ΕΣΜΗΕ έναντι της ∆ΕΗ Α.Ε., ενόψει της απαγόρευσης συµβατικής σχέσης των 
µελών του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, των περαιτέρω υποχρεώσεων λει-
τουργικού διαχωρισµού που βαρύνουν τα πρόσωπα που είναι αρµόδια για τη διαχεί-
ριση του Συστήµατος, της διαδικασίας µεταφοράς προσωπικού από τη ∆ΕΗ στον 
∆ΕΣΜΗΕ καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης και τήρησης Κώδικα ∆εοντολογίας. 

∆ιανοµή 

Ο νέος νόµος προβλέπει διάκριση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του ∆ικτύου δια-
νοµής από τις δραστηριότητες που αφορούν την κυριότητα του ∆ικτύου.  

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι η κυριότητα του ∆ικτύου διανοµής ολόκληρης της 
χώρας παραµένει στη ∆ΕΗ, ενώ η διαχείριση του ∆ικτύου ∆ιανοµής ανατίθεται στον 
«∆ιαχειριστή του ∆ικτύου». Η επιλογή αυτή δεν αντιβαίνει προς τους κανόνες της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, καθώς µε τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής δεν θίγονται θέµατα 
ιδιοκτησίας των ηλεκτρικών δικτύων. Επισηµαίνεται όµως ότι ο Κύριος του ∆ικτύου 
αναλαµβάνει µε τις διατάξεις του νόµου σηµαντικές αρµοδιότητες για τη σύνδεση 
των νέων χρηστών, την καθηµερινή λειτουργία και συντήρηση του ∆ικτύου, καθώς 
και για την ανάπτυξή του, οι οποίες εντάσσονται σύµφωνα µε την Οδηγία 
2003/54/ΕΚ στις δραστηριότητες διαχείρισης του ∆ικτύου. 

Για τον πλήρη νοµικό διαχωρισµό προβλέπεται ότι έως την 1.7.2007, η εταιρεία µε 
την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας Α.Ε.» πρέπει να αναλάβει τις αρµοδιότητες και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 
και µετονοµάζεται σε «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος και ∆ικτύου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε.». Πρόκειται δηλαδή να δη-
µιουργηθεί συνδυασµένος διαχειριστής του Συστήµατος και του ∆ικτύου, µε πλήρη 
νοµικό διαχωρισµό από τη ∆ΕΗ. 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
και, πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, να µην συνδέονται µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, µε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα 
της παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μέχρι τη δηµιουργία του συνδυασµένου ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του ∆ικτύ-
ου, τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ασκεί η ∆ΕΗ Α.Ε. και για το σκο-
πό αυτόν λαµβάνει προσωρινή άδεια διαχείρισης του ∆ικτύου, οι όροι και οι προϋπο-
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θέσεις της οποίας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται 
µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Το προσωπικό της οργανωτικής µονάδας της ∆ΕΗ Α.Ε., 
που ασχολείται µε τη δραστηριότητα της διαχείρισης του διασυνδεδεµένου ∆ικτύου 
θα µεταφερθεί στον ∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε. 

Επιπλέον, προβλέπεται υποχρέωση της ∆ΕΗ ώστε οι δραστηριότητές της στον τοµέα 
της διανοµής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της τόσο ως κυρία του ∆ικτύου όσο και 
ως διαχειρίστρια αυτού κατά το µεταβατικό στάδιο, να εντάσσονται στην οργανωτική 
της δοµή κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό λειτουργικό διαχωρι-
σµό τους. Για το σκοπό αυτό, εντός προθεσµίας έξι µηνών από τη δηµοσίευση του 
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται υποχρέωση της ∆ΕΗ να προ-
βεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές των υπηρεσιών της και να υποβάλλει σχετι-
κό υπόµνηµα στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, οι οποίοι είναι αρµόδιοι να α-
ποφασίσουν τυχόν αναγκαίες αλλαγές. Περαιτέρω, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα 
λειτουργικού διαχωρισµού της ∆ΕΗ και σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτής στον 
τοµέα της διανοµής. 

Αναφορικά µε τη διαχείριση του ∆ικτύου ∆ιανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νή-
σων, ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών ορίζεται η ∆ΕΗ Α.Ε. Για το σκοπό 
αυτό της χορηγείται άδεια αποκλειστικής διαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 
µε την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις της επιχείρησης ιδίως σε σχέ-
ση µε θέµατα αποτελεσµατικού λειτουργικού διαχωρισµού της δραστηριότητας δια-
χείρισης του δικτύου σε σχέση µε τις άλλες δραστηριότητες της παραγωγής και προ-
µήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, ρυθµίζονται και οι αντίστοιχες υποχρεώ-
σεις και δικαιώµατα της ∆ΕΗ ως ∆ιαχειρίστριας του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµέ-
νων Νησιών.  

Προµήθεια 

Αναγνωρίζεται δικαίωµα επιλογής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές πλην 
των οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται από 1.7.2007. 
Εξαίρεση προβλέπεται για τους καταναλωτές που είναι εγκατεστηµένοι σε Αποµο-
νωµένα Μικροδίκτυα για τα οποία τυχόν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (άρθρο 11 παρ. 3 ν.2773/1999, 
όπως τροποποιήθηκε). 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.2773/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 15 ν.3426/2005. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, άδεια προµήθειας χο-
ρηγείται εφόσον ο υποψήφιος προµηθευτής:  

(α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρι-
κό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 Ευρώ, 

(β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπι-
στη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης της δραστηριότητας προµή-
θειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών, και  

(γ) έχει την αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδει-
κνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών και 
καθορίζεται στους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, του ∆ικτύου ∆ιανοµής 
και των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

Επισηµαίνεται ότι η απαίτηση για προσκόµιση µακροχρόνιων εγγυήσεων εξασφάλι-
σης παραγωγικού δυναµικού που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, η οποία είχε 
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εισαχθεί µε το ν.3175/2003, καταργείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 
προµήθειας. Ειδικότερα, η υποχρέωση των προµηθευτών κατά την άσκηση της δρα-
στηριότητας προµήθειας να προσκοµίζουν ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις 
για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για το Σύστηµα, ρυθµίζεται πλέον µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τµήµα VII σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 318 του ίδιου Κώδικα). 

Τέλος, η χορήγηση άδειας προµήθειας στη ∆ΕΗ κατ’ αποκλειστικότητα αναφέρεται 
µόνον για τα αποµονωµένα µικροδίκτυα της παρ. 3 του άρθρου 11, ήτοι για τις περι-
πτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει δοθεί παρέκκλιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 
26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3426/2005, το άρθρο 11 του ν.2773/1999 
αντικαταστάθηκε. Με τις τροποποιήσεις του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η χορήγηση 
άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας για τα µη διασυν-
δεδεµένα νησιά από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ. Σε περί-
πτωση κατά την οποία προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό 
εφοδιασµό µη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χο-
ρηγείται µόνον στη ∆ΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών, µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η ρύθµιση αυτή κρί-
νεται αναγκαία για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασµού των µη διασυνδε-
δεµένων νησιών δεδοµένου ότι αλλάζει το καθεστώς χορήγησης αδειών σε αυτά και 
δεν απαιτείται πλέον η διαδικασία διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ι-
σχύος της άδειας πρέπει να µην υπερβαίνει τον αναγκαίο χρόνο για την κάλυψη των 
εκτάκτων αναγκών. Αναφορικά µε τα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, τα οποία εµπίπτουν 
στον ορισµό των αποµονωµένων µικροδικτύων και για τα οποία έχει χορηγηθεί πα-
ρέκκλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, πλην 
των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από υβριδι-
κούς σταθµούς, καθώς και των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται µόνο 
στη ∆ΕΗ Α.Ε. Επίσης, προβλέπεται ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. βαρύνεται µε την υποχρέωση 
απρόσκοπτου εφοδιασµού των αποµονωµένων µικροδικτύων για τα οποία της χορη-
γείται σχετική άδεια καθώς και για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας οικονοµικής 
λειτουργίας των ηλεκτρικών συστηµάτων των νησιών αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία µε βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών δεν δη-
µιουργείται επαρκές δυναµικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδε-
µένα νησιά που δεν αποτελούν αποµονωµένα µικροδίκτυα, και έπειτα από την εφαρ-
µογή κατάλληλων µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 
ακολουθείται διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Οι λεπτοµέρειες 
της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών καθορίζονται κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Τέλος, ρυθµίζεται η περίπτωση κήρυ-
ξης του διαγωνισµού άγονου οπότε και χορηγείται άδεια παραγωγής στη ∆ΕΗ Α.Ε. 
µε ειδικούς όρους έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές που 
ετέθησαν µε το διαγωνισµό.  

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

Η τήρηση των προδιαγραφών περί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτέλεσε θεµελιώδη 
απαίτηση της οδηγίας 2003/54, και καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα 
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τηρούνται από όλα τα κράτη µέλη και τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τους στόχους 
της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας του εφοδιασµού, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και των ισοδύναµων επιπέδων ανταγωνισµού σε όλα τα κράτη 
µέλη.  

Ιδίως, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 της Οδηγίας ρυθµίζονται θέµατα σχετικά 
µε την Καθολική Υπηρεσία. Ως καθολική υπηρεσία νοείται (α) το δικαίωµα όλων 
των καταναλωτών να συνδέονται στα δίκτυα και (β) το δικαίωµα ορισµένων κατανα-
λωτών να προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας εντός του 
εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες και διαφανείς τιµές. Υπό τη 
δεύτερη εκδοχή αφορά οικιακούς πελάτες και εφόσον κρίνεται σκόπιµο και µικρές 
επιχειρήσεις (ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους και 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών η ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 
EUR). Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται η δυνατότητα ορισµού προµηθευτή τε-
λευταίου καταφυγίου.  

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 της Οδηγίας ρυθµίζονται θέµατα αµεροληψίας 
και διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται υποχρέωση των κρατών µελών όταν 
παρέχουν οικονοµική αντιστάθµιση, άλλες µορφές αντιστάθµισης και αποκλειστικά 
δικαιώµατα για την εκπλήρωση των ΥΚΩ, να γίνεται αυτό κατά τρόπο αµερόληπτο 
και διαφανή. 

Αναφορά στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας περιλαµβανόταν ήδη στην παράγραφο 4 
του άρθρου 29 του ν.2773/1999, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Υπενθυµίζεται πε-
ραιτέρω ότι κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν.2773/1999 προβλέπεται η 
δυνατότητα επιβολής πρόσθετων υποχρεώσεων στους κατόχους αδειών του τοµέα 
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
προκειµένου να κατοχυρώνονται η ασφάλεια εφοδιασµού, η τακτική παροχή, η ποιό-
τητα, οι τιµές και η προστασία του περιβάλλοντος.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.3426/2005 προβλέπεται ότι µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι (6) µη-
νών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται οι υπηρεσίες κοι-
νής ωφέλειας και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται κατά τις διατάξεις του 
ν.2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος που ο-
φείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κατόχων άδειας που παρέχουν ΥΚΩ. 
Το ύψος του εκάστοτε οφειλόµενου ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ εγκρίνεται, 
κάθε έτος, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω αντάλ-
λαγµα καταβάλλεται, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις λογιστικού διαχωρισµού που 
αναφέρονται στο ίδιο άρθρο του νόµου. 

Τιµολόγια και τήρηση λογαριασµών 

Περαιτέρω, σε συµµόρφωση µε τις Κοινοτικές επιταγές και προκειµένου να µειωθεί ο 
κίνδυνος κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης και στρέβλωσης του ανταγωνισµού, µε 
το ν. 3426/2005, µε εξαίρεση τα τιµολόγια προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, τα 
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τιµολόγια µε βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίµηµα ή τέλος ή οποια-
δήποτε αντιπαροχή για τις υπηρεσίες που παρέχουν, δεν ισχύουν αν δεν εγκριθούν 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ.  

Στο ίδιο πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η µε εύλογες τιµές πρόσβαση τρί-
των στο Σύστηµα, τα τιµολόγια πρόσβασης στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο καταρτίζο-
νται βάσει µεθοδολογίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώ-
µη της ΡΑΕ. 

Ειδικότερα, µε σαφή στόχο την αποφυγή των διακρίσεων, των διασταυρούµενων επι-
δοτήσεων και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, επιβάλλεται στις ολοκληρωµένες 
επιχειρήσεις, η υποχρέωση να τηρούν χωριστούν λογαριασµούς για κάθε µία από της 
δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας, όπως ακριβώς θα 
έπρατταν εάν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις. Για 
τον ίδιο λόγο, η ΡΑΕ εγκρίνει τη µεθοδολογία τήρησης των εν λόγω λογαριασµών. 

2.1.3 Προειδοποιητική επιστολή Επιτροπής – Σχολιασµός 

Με την υπό στοιχεία 201773/10.4.2006 προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ελλάδα κλήθηκε να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της 
αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε το ν.3426/2005 και πιο συγκεκριµένα για: 
α) τον διαχωρισµό του διαχειριστή του ∆ικτύου, β) το λογιστικό και λειτουργικό δια-
χωρισµό του δικτύου διανοµής, γ) τα κριτήρια χορήγησης αδειών προµήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας και δ) την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

Αναφορικά µε τα θέµατα υπό στοιχεία (α) και (β), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ο 
νέος νόµος προβλέπει διάκριση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ια-
νοµής από τις δραστηριότητες που αφορούν την κυριότητα του ∆ικτύου.  

Πέραν των ρυθµίσεων των άρθρων 13 έως και 15 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ προκειµέ-
νου για τη διαχείριση του δικτύου διανοµής, το άρθρο 30 παρ. 2 της Οδηγίας προ-
βλέπει δυνατότητα αναβολής του νοµικού διαχωρισµού του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 
έως την 01.07.2007, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρ-
θρου 15 παρ. 2 που αφορούν τον λειτουργικό διαχωρισµό και την ανάθεση αρµοδιο-
τήτων πραγµατικής καθηµερινής λειτουργίας του δικτύου σε ανεξάρτητη οντότητα.  

Κατά τις διατάξεις του ν.3426/2004, η διαχείριση του ∆ικτύου ∆ιανοµής ασκείται 
προσωρινά από τη ∆ΕΗ (άρθρο 22 παρ. 3 ν.2773/1999) ενώ από 01.07.2007 πρέπει 
να αναληφθεί από την εταιρεία ∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε., όπως θα µετονοµασθεί ο ∆ΕΣΜΗΕ, η 
οποία θα είναι συνδυασµένος ∆ιαχειριστής Συστήµατος και ∆ικτύου.  

Κατά το νόµο, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεµένου ∆ικτύου και 
στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται ειδικότερα –µεταξύ άλλων – να διασφαλίζει την αξιο-
πιστία και ασφάλεια του ∆ικτύου, λαµβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος, να διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και 
οικονοµικά αποδοτικού ∆ικτύου, να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδια-
γραφές σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, να µεριµνά για την πρόσβαση στο ∆ίκτυο των 
κατόχων αδειών παραγωγής και προµήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του ∆ικτύου, να διασφαλίζει τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο όσων το ζητούν σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ι-
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κτύου, να διασφαλίζει την προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και 
αντικατάσταση των µετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο ∆ίκτυο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, του Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του ∆ικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του ∆ικτύου, καθώς και τη συλ-
λογή των σχετικών µετρήσεων, να παρέχει στους χρήστες του ∆ικτύου και στον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
πρόσβαση στο ∆ίκτυο, και περαιτέρω να απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των χρη-
στών ή των κατηγοριών χρηστών του ∆ικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε 
αυτόν επιχειρήσεων (άρθρο 22α ν.2773/1999/ άρθρο 12 παρ. 2 του ν.3426/2005). Ει-
δικότερα όσον αφορά στην εκτέλεση έργων ανάπτυξης και συντήρησης του ∆ικτύου, 
κατά το άρθρο 22α παρ. 3 προβλέπεται ότι συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του Κυρί-
ου του ∆ικτύου και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, µε τις οποίες καθορίζονται τα χρο-
νικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο 
του ∆ικτύου για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η 
διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου. 

Περαιτέρω, τη ∆ΕΗ  βαρύνει η υποχρέωση τήρησης λειτουργικού διαχωρισµού των 
δραστηριοτήτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 27 ν.3426/2005 σε συνδυα-
σµό µε άρθρο 22 ν.2773/1999 για τη µεταβατική περίοδο κατά την οποία η ∆ΕΗ έχει 
τις αρµοδιότητες διαχείρισης του ∆ικτύου). 

Επισηµαίνεται όµως ότι ο Κύριος του ∆ικτύου αναλαµβάνει µε τις διατάξεις του νό-
µου (άρθρο 21 ν.2773/1999) σηµαντικές αρµοδιότητες για τη σύνδεση των νέων χρη-
στών, την καθηµερινή λειτουργία και συντήρηση του ∆ικτύου, καθώς και για την α-
νάπτυξή του, οι οποίες εντάσσονται σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ (άρθρο 9) 
στις δραστηριότητες διαχείρισης του ∆ικτύου οι οποίες πρέπει να ανατίθενται σε ανε-
ξάρτητο διαχειριστή. 

Ειδικά για το σύνολο των µη διασυνδεδεµένων νησιών, προβλέπεται ότι η διαχείριση 
του ∆ικτύου αυτών ασκείται από τη ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία λαµβάνει σχετική άδεια (άρ-
θρο 23α ν.2773/1999), και φέρει υποχρεώσεις λειτουργικού και λογιστικού διαχωρι-
σµού των σχετικών δραστηριοτήτων (άρθρο 23α παρ. 1 και παρ. 6 ν.2773/1999 σε 
συνδυασµό µε άρθρο 27 ν.3426/2005). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διαχεί-
ρισης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών προβλέπεται περαιτέρω ότι η ∆ΕΗ ασκεί 
και τις δραστηριότητες διαχείρισης της παραγωγής στα νησιά αυτά (άρθρο 23α παρ. 
3 ν.2773/1999). Επισηµαίνεται όµως ότι κατά το άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, 
η δραστηριότητα της διαχείρισης του ∆ικτύου στις περιπτώσεις αποµονωµένων δι-
κτύων µε περισσότερους από 100.000 καταναλωτές πρέπει να ασκείται από ανεξάρ-
τητο διαχειριστή. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται στην περίπτωση της Κρήτης. 

Όσον αφορά τις άδειες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή θεώρησε ότι 
µεταξύ των κριτηρίων για τη χορήγησή τους είναι και η προσκόµιση µακροχρόνιων 
εγγυήσεων εξασφάλισης παραγωγικού δυναµικού εγκατεστηµένου σε κράτος µέλος 
της Ε.Ε. επικαλούµενη το άρθρο 18 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1.2 ανωτέρω, η προσκόµιση των εγ-
γυήσεων αυτών δεν περιλαµβάνεται στα κριτήρια χορήγησης των αδειών αυτών σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.3426/2005. Ειδικότερα, η υποχρέωση 
των προµηθευτών κατά την άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας, να προσκοµί-
ζουν ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας 
επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστηµα, σύµφωνα µε τους 
όρους του Τµήµατος VII του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
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Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να συνδυάζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 318 του 
ίδιου Κώδικα, και αναφέρεται στον τρόπο και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην η-
µερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δεν σχετίζεται µε τη διοικητική διαδικασία 
της αδειοδότησης. 

Η χορήγηση άδειας προµήθειας στη ∆ΕΗ κατ’ αποκλειστικότητα, αφορά µόνον τα 
αποµονωµένα µικροδίκτυα της παρ. 3 του άρθρου 11, ήτοι τις περιπτώσεις εκείνες 
για τις οποίες έχει δοθεί παρέκκλιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ. 

Αναφορικά µε τις ΥΚΩ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 ν.3426/2005 
προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορί-
ζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται κατά τις 
διατάξεις του ν.2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. 

2.2 Εξέλιξη θεσµικού πλαισίου 

2.2.1 Ενσωµάτωση Οδηγίας 2005/89/ΕΚ 

Η Οδηγία 2005/89/ΕΚ αφορά τη ανάπτυξη του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου ώστε 
να είναι δυνατή η λήψη µέτρων, τα οποία να διασφαλίζουν τον αδιάκοπτο εφοδιασµό 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης µέτρων για την ανά-
πτυξη των σχετικών υποδοµών για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. 

Για την ενσωµάτωση της ως άνω Οδηγίας, µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
(∆13/Φ.7.1./13624/28-6-2006) συγκροτήθηκε επιτροπή, στην οποία συµµετέχει η 
ΡΑΕ, ώστε να διαπιστωθούν, µεταξύ άλλων, οι αναγκαίες τροποποιήσεις και συ-
µπληρώσεις στον υφιστάµενο Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι εργασίες της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το 
τέλος του 2007.  

2.2.2 Ενσωµάτωση Οδηγίας 2004/8/ΕΚ 

Η Οδηγία 2004/8/ΕΚ ορίζει ως Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) τη διεργασία κατά την οποία επιτυγχάνεται εξοικονόµηση 
πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 10% σε σχέση µε την παραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρισµού χωριστά, και προτείνει µεθοδολογία υπολογισµού του ποσοστού εξοι-
κονόµησης πρωτογενούς ενέργειας νέων και υφιστάµενων εγκαταστάσεων συµπαρα-
γωγής, ώστε η παραγόµενη ενέργεια από αυτές τις εγκαταστάσεις να κατατάσσεται 
ως προϊόν ΣΗΘΥΑ. 

Ο νόµος 3468/2006 εισήγαγε στην ελληνική νοµοθεσία την έννοια της ΣΗΘΥΑ και 
θέσπισε κίνητρα για τέτοιες µονάδες, εφόσον η εγκατεστηµένη ισχύ τους δεν υπερ-
βαίνει τα 35 MW και ειδικά για την περίπτωση αυτοπαραγωγών τα 50 MW. Ωστόσο 
ο νόµος δεν εναρµόνιζε την ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία, και συγκεκριµένα το 
άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ, σύµφωνα µε το οποίο οι διαχειριστές δικτύων οφεί-
λουν να δίδουν προτεραιότητα στην ενέργεια που παράγεται από συµπαραγωγή υψη-
λής απόδοσης, στο βαθµό που το επιτρέπουν τα εθνικά συστήµατα ηλεκτροδότησης. 
Η ΡΑΕ αναγνωρίζοντας την έλλειψη αυτή εισηγήθηκε µε τη γνωµοδότηση της 
332/2006 προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστή-
µατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να διασφαλιστεί σε επαρκή βαθ-
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µό η ανωτέρω επιταγή της Οδηγίας, χωρίς να ανατρέπεται ο µηχανισµός αγοράς του 
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού. 

 

2.2.3 Σκόπιµες µελλοντικές τροποποιήσεις θεσµικού πλαισίου 

Για την πληρέστερη εφαρµογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ενδεχοµένως 
να πρέπει να εξετασθεί η ανάληψη από τον ∆ΕΣΜΗΕ όλων των αρµοδιοτήτων που 
αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος. Αυτό θα µπορούσε να επι-
τευχθεί µε τη µεταφορά προσωπικού από τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον ∆ιαχειριστή. 

Επιπλέον, αναφορικά µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου προτείνεται αντίστοιχη πρό-
βλεψη, ώστε µε τη µεταφορά προσωπικού από τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον ∆ΕΣ∆ΗΕ (∆ιαχει-
ριστής Εθνικού Συστήµατος και ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας) να µπορέσει ο τε-
λευταίος να επιφορτισθεί µε την ανάπτυξη και συντήρηση του ∆ικτύου, την καθηµε-
ρινή παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του και τη σύνδεση των νέων χρη-
στών.  

Προς την ίδια κατεύθυνση θα ήταν εξίσου συµβατή µε τις επιταγές της κοινοτικής 
Οδηγίας, η δηµιουργία ξεχωριστής εταιρείας, θυγατρικής ενδεχοµένως της ∆ΕΗ 
Α.Ε., στην οποία θα χορηγούνταν άδεια διαχείρισης του ∆ικτύου διανοµής και ενδε-
χοµένως και του Συστήµατος µεταφοράς, καθώς και άδεια κυριότητας αυτών. Η κυ-
ριότητα των δικτύων θα µπορούσε ωστόσο να παραµείνει στη µητρική εταιρεία.  

Τέλος, προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις διαχωρισµού, προτείνεται η δη-
µιουργία εταιρείας για τη διαχείριση του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 
για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

2.3 Νέος Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ) 

Το Φεβρουάριο του 2005 παρουσιάστηκε από τη ΡΑΕ και τέθηκε σε δηµόσια δια-
βούλευση, η πέµπτη έκδοση του Σχεδίου Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ), ύστερα από πολύµηνη συνεργασία 
µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µεταφοράς. Κατά τη συνεργασία αυτή διαπιστώ-
θηκε η ανάγκη ορισµού µεταβατικής περιόδου της εφαρµογής του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ, 
ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προκειµένου: α) να προετοιµαστεί η τεχνική 
υποδοµή, η οποία θα επιτρέπει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ, και β) να επιτευχθεί η σταδιακή προσαρµογή και προε-
τοιµασία των συµµετεχόντων στους νέους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη δηµόσια ∆ιαβούλευση διατυπώθηκαν απόψεις από ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων, 
παραγωγούς και προµηθευτές, όπως η ∆ΕΗ Α.Ε., η ENELCO A.E., η Cinergy Global 
Trading Ltd, µεγάλους καταναλωτές, όπως η ΤΙΤΑΝ Α.Ε., χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και νοµικά γραφεία. Οι ανωτέρω 
απόψεις περιελάµβαναν ευρύ φάσµα παρατηρήσεων, για τεχνικά θέµατα κατάρτισης 
του Ηµερησίου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, εφαρµογής του Μηχανισµού ∆ια-
σφάλισης Ισχύος, εφαρµογής των κανόνων εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και για 
τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και διαιτησίας και τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ επί 
των θεµάτων αυτών. 
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2.3.1 Γενική παρουσίαση του Κώδικα 

Στόχοι του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ είναι αφενός η εισαγωγή διαφανών κανόνων λειτουργίας 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπουν τον υπολογισµό και τη διαµόρφω-
ση αξιόπιστων τιµών για τα πρωτογενή και δευτερογενή προϊόντα και υπηρεσίες που 
συναλλάσσονται στην αγορά αυτή, οι οποίες αντικατοπτρίζουν διακριτά το πραγµα-
τικό κόστος παροχής των προϊόντων αυτών, και αφετέρου η διασφάλιση της απρό-
σκοπτης πρόσβασης προµηθευτών, παραγωγών, και πελατών στα φυσικά µονοπώλια 
του Συστήµατος µεταφοράς και ∆ικτύου διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας µε τους 
ίδιους όρους και ίδιο κόστος.  

Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ δύνανται να δραστηριοποιηθούν και να συµµετέ-
χουν στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί οι 
οποίοι µπορούν να εγχέουν στο Σύστηµα την ενέργεια που παράγουν οι Μονάδες 
τους ή να εξάγουν ενέργεια µέσω των διασυνδέσεων, οι Προµηθευτές, οι οποίοι α-
πορροφούν ενέργεια από το Σύστηµα και τροφοδοτούν τους τελικούς Πελάτες τους 
καθώς και διενεργούν εισαγωγές ή εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυν-
δέσεων, και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες οι οποίοι µπορούν να προµηθεύονται 
από την ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την ενέργεια που καταναλώνουν οι 
ίδιοι. 

Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ προβλέπονται οι εξής επιµέρους αγορές και µηχα-
νισµοί, οι όποιοι συνθέτουν τη συνολική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 

1. Ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός (ΗΕΠ) που συνιστά τη χονδρεµπο-
ρική αγορά µέσω της οποίας συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας 
και των συµπληρωµατικών προϊόντων αυτής που θα παραχθεί, θα καταναλωθεί 
και θα διακινηθεί την επόµενη ηµέρα στην Ελλάδα4. Στον ΗΕΠ ενσωµατώνονται 
οι εξής επιµέρους αγορές, οι οποίες βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα, ώστε να µε-
γιστοποιείται το κοινωνικό όφελος: 

o Ηµερήσια Χονδρεµπορική Αγορά Ενέργειας, όπου συναλλάσσεται το σύνολο 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στην επικράτεια, 
και στην οποία προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια και αµείβονται οι εγχώριοι 
παραγωγοί και οι εισαγωγείς και αντίστοιχα απορροφούν και χρεώνονται οι 
εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου και οι εξαγωγείς. Στην ίδια αγορά ενσω-
µατώνεται και ο µηχανισµός ο οποίος δίνει τα κατάλληλα κίνητρα για την α-
ποτελεσµατικότερη χωροθέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα κατανά-
λωσης, και ειδικότερα προβλέπει τον διαχωρισµό της αγοράς στην περίπτωση 
που διαπιστώνεται συµφόρηση στο σύστηµα µεταφοράς, και διαµορφώνει 
διαφορετικές τιµές πληρωµής για τους παραγωγούς στα βόρεια της χώρας, 
όπου βρίσκεται εγκατεστηµένο και το µεγαλύτερο µέρος του παραγωγικού 
δυναµικού, και στα νότια όπου βρίσκονται τα µεγαλύτερα κέντρα κατανάλω-
σης, και η ηλεκτρική ενέργεια έχει µεγαλύτερη αξία λόγω της ως άνω συµφό-
ρησης του Συστήµατος µεταφοράς. 

o Ηµερήσια Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου εξασφαλίζονται οι αναγκαί-
ες επικουρικές υπηρεσίες και εφεδρείες. Η αγορά επικουρικών υπηρεσιών κα-
λύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση 
της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας τους.  

                                                      
4  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι µηχανισµοί αγοράς που ρυθµίζονται µε τον Κ∆Σ&ΣΗΕ δεν αφορούν τα Μη ∆ια-
συνδεδεµένα Νησιά  
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2. Εκκαθάριση Αποκλίσεων, όπου εκκαθαρίζονται οποιεσδήποτε έκτακτες συναλ-
λαγές πραγµατοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της φυσικής ισορροπίας του Συ-
στήµατος κατά την Ηµέρα Κατανοµής.  

3. Αγορά Μακροχρόνιας Αξιοπιστίας Ισχύος, όπου οι παραγωγοί αµείβονται για τη 
διατήρηση των µονάδων τους σε λειτουργική ετοιµότητα, και η οποία έχει ως 
στόχο τη µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου των παραγωγών, ώστε να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία νέων µονάδων παραγωγής. Ο Μηχανισµός 
∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος προβλέπει τη δυνατότητα αφενός των Παραγω-
γών να λαµβάνουν αµοιβή και να ανακτούν µέρους του κεφαλαιουχικού του κό-
στους, βάσει τις ετήσιας διαθεσιµότητας τους και όχι της ηµερησίας κατανοµής 
τους, και αφετέρου των προµηθευτών, οι οποίοι εξασφαλίζουν την οµαλότερη 
διακύµανση των τιµών στη χονδρεµπορική αγορά, ακριβώς διότι µειώνεται ο 
βραχυχρόνιος κίνδυνος των παραγωγών. Μέσω της αγοράς αυτής δίδονται τα κα-
τάλληλα µακροχρόνια οικονοµικά κίνητρα στους παραγωγούς για την εγκατά-
σταση νέων αξιόπιστων Μονάδων. 

2.3.2 ∆ιαφοροποιήσεις έναντι προηγούµενων σχεδίων  

Το τελικό σχέδιο του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ συµπεριέλαβε τροποιήσεις σε σχέση µε τα 
προηγούµενα σχέδια, οι οποίες είχαν ως στόχο την αντιµετώπιση των περιορισµών 
που έθεταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υφιστάµενων µονάδων παραγωγής καθώς 
και οι ιδιοµορφίες του Ελληνικού Συστήµατος µεταφοράς και ιδίως η απόσταση µε-
ταξύ του παραγωγικού δυναµικού και των κέντρων κατανάλωσης. Επίσης, προβλέ-
φθηκε µεταβατική περίοδος δύο περίπου ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται 
σταδιακή εφαρµογή διατάξεων του Κ∆Σ&ΣΗΕ, και σταδιακή κατάργηση των κανό-
νων που έθεταν οι ισχύοντες Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
623/25-05-01), και ∆ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς (ΦΕΚ Β΄ 654/30-05-2001). 
Οι κύριες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα σχέδια του Κ∆Σ&ΣΗΕ, ε-
ντοπίζονται στη δηµιουργία αγοράς επικουρικών υπηρεσιών η οποία ενσωµατώνεται 
στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό και βελτιστοποιείται ταυτόχρονα µε 
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στον διαχωρισµό της αγοράς ενέργειας σε περίπτω-
ση συµφόρησης τους συστήµατος µεταφοράς (αναµένεται κυρίως µεταξύ του βό-
ρειου και του νότιου τµήµατος), και στη διαφοροποίηση του τρόπου καθορισµού των 
υποχρεώσεων των εκπροσώπων φορτίων αναφορικά µε την προσκόµιση εγγυήσεων 
για την επάρκεια ισχύος. 

2.3.3 ∆ιατάξεις Κ∆Σ&ΣΗΕ για τη µεταβατική περίοδο 

Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ, η µεταβατική περίοδος άρχεται την 1η Οκτωβρί-
ου 2005, και η πλήρης εφαρµογή του προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2008. Με-
ταξύ των δύο ηµεροµηνιών καθορίζονται τρεις ακόµα ηµεροµηνίες (1/1/2006, 
1/7/2006 και 1/7/2007), κατά τις οποίες προβλέπεται η εφαρµογή συγκεκριµένων 
διατάξεων και η σταδιακή µετάβαση στην πλήρη εφαρµογή του Κ∆Σ&ΣΗΕ. Το πέ-
ρας της µεταβατικής περιόδου έχει ήδη µετατεθεί (βλ. παρ.2.3.5). 

Μεταξύ των κανόνων που προβλέπονται στις διατάξεις της µεταβατικής περιόδου, 
καθορίζονται η διαδικασία υποβολής προσφορών έγχυσης, ο τρόπος επίλυσης και 
κατάρτισης του προγράµµατος κατανοµής και η παροχή επικουρικών υπηρεσιών, ό-
που εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των παλαιότερα ισχυόντων Κωδίκων, µε 
τη σταδιακή ενσωµάτωση στοιχείων του νέου Κώδικα. Η σηµαντικότερη µεταβολή 
από αυτά που ίσχυαν, και υπό την εξουσιοδότηση του ν.3175/2003, είναι η δυνατότη-
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τα των Παραγωγών να προσφέρουν ενέργεια σε τιµή ίση ή µεγαλύτερη του µεταβλη-
τού τους κόστους, σε αντίθεση µε την υποχρέωση τους µε βάση τα ισχύοντα παλαιό-
τερα να υποβάλλουν προσφορές ίσες µε το µεταβλητό τους κόστος. 

Επίσης, σηµαντικές ήταν οι προβλέψεις για τη λειτουργία του Μηχανισµού ∆ιαθεσι-
µότητας Ισχύος, µε βάση τον οποίο οι προµηθευτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους για παροχή εγγυήσεων επάρκειας ισχύος, µε τη καταβολή ρυθµιζόµενου τιµήµα-
τος, το οποίο και εισπράττουν οι παραγωγοί βάσει της πραγµατικής διαθεσιµότητας 
των µονάδων τους.  

2.3.4 Αποφάσεις ΡΑΕ κατ’ εξουσιοδότηση του Κ∆Σ&ΣΗΕ  

Αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις για την εφαρµογή του Κ∆Σ&ΣΗΕ 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ, η ΡΑΕ εξέδωσε α-
ριθµό αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, για το καθορι-
σµό των αριθµητικών τιµών στοιχείων που προβλέπονται στον Κ∆Σ&ΣΗΕ καθώς και 
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του. 

Οι σηµαντικότερες αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

• Απόφαση της ΡΑΕ επί λεπτοµερειών εφαρµογής του Κ∆Σ&ΣΗΕ αναφορικά 
µε τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-
12592/13-1-2006). Η απόφαση αυτή είναι επί της ουσίας διευκρίνηση ως προς 
την ορθή εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού της Οριακής Τιµής του 
Συστήµατος (ΟΤΣ), προκειµένου να αρθούν σηµαντικές στρεβλώσεις στη 
χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ζήτηµα αυτό αναλύεται εκτε-
νέστερα στην παράγραφο 2.6.2.  

• Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πλη-
ρωµής Ισχύος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 Κ∆Σ&ΣΗΕ και του καθορι-
σµού της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄ 130/3-02-2006). Βάσει αυτής της γνωµοδότησης καθορίστηκαν δύο 
πολύ σηµαντικές παράµετροι για τη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας: α) η µέγιστη αριθµητική τιµή που µπορεί να λάβει η 
Οριακή Τιµή του Συστήµατος (150€/MWh), και β) η τιµή πληρωµής των µο-
νάδων παραγωγής για τη διαθεσιµότητα της ισχύος τους κατά τη µεταβατική 
περίοδο (35.000€ ανά ΜW και έτος). 

• Απόφαση της ΡΑΕ επί λεπτοµερειών εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων 
του Κ∆Σ&ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών 
(ΦΕΚ Β’ 1547/20-10-2006) και γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τον καθορισµό 
του Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών (γνωµοδότηση 
υπ’ αριθµόν 323/17-10-2006). Λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω αποφά-
σεις/γνωµοδοτήσεις, η ΡΑΕ γνωµοδότησε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης α-
ναφορικά µε τον Καθορισµό Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης Λογαριασµού Προ-
σαυξήσεων λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών, ο οποίος και ενέκρινε µε την υπ. 
αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ67/2127/21571/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1770/05.12.2006) α-
πόφασή του τις προτεινόµενες χρεώσεις. Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων 
η ΡΑΕ αποφάσισε επί λεπτοµερειών εφαρµογής του Κ∆Σ&ΣΗΕ και του Κώ-
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον καθορισµό των πληρωµών 
παραγωγών για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (ΦΕΚ Β’ 1836/18.12.2006). 
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• Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης µετά από σχετική εισήγηση της ΡΑΕ επί του 
Καθορισµού του Συντελεστή Επάρκειας ∆υναµικού Παραγωγής του Μηχανι-
σµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για το έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 
2006− Σεπτέµβριος 2007 (ΦΕΚ Β΄ 1555/24-10-2006). 

• Απόφαση της ΡΑΕ επί του καθορισµού της αριθµητικής τιµής του Συντελεστή 
Εξοµάλυνσης, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέµβριος 2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1683/17-11-2006). 

• Απόφαση της ΡΑΕ επί του καθορισµού της αριθµητικής τιµής του µεταβλη-
τού κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, για το ηµερολογιακό έτος 2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1683/17-11-2006). 

• Απόφαση της ΡΑΕ επί του καθορισµού των αριθµητικών τιµών των µονα-
διαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΗΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 
2006 - Σεπτέµβριος 2007 (ΦΕΚ Β΄ 1620/3-11-2006). 

• Απόφαση της ΡΑΕ για την Έγκριση της µελέτης προσδιορισµού των αριθµη-
τικών τιµών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως στο Σύστηµα 
(ΦΕΚ Β΄ 38/22-01-2007). 

• Απόφαση της ΡΑΕ για την Έγκριση παραµέτρων για τον υπολογισµό των 
Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας 
Οκτώβριος 2005 - Σεπτέµβριος 2006 (ΦΕΚ Β΄ 581/23.04.2007). 

Εγχειρίδια εφαρµογής Κ∆Σ&ΣΗΕ 

Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ προβλέπεται η θέσπιση Εγχειριδίων εφαρµογής 
του Κώδικα αυτού, στα οποία εξειδικεύονται µεθοδολογίες υπολογισµού καθώς και 
διαδικασίες συλλογής, ελέγχου και περαιτέρω χρήσης στοιχείων σχετικών µε τη λει-
τουργία του Ηµερήσιου Ενεργειακού Σχεδιασµού, τη διαδικασία Κατανοµής των 
Μονάδων, του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος, καθώς και τη διαχείρι-
ση των µετρητών και των µετρήσεων.  

Ειδικότερα, στον Κ∆Σ&ΣΗΕ προβλέπεται η έγκριση των εξής Εγχειριδίων εφαρµο-
γής του από τη ΡΑΕ:  

o Εγχειρίδιο ΗΕΠ 

o Εγχειρίδιο Υπολογισµού Μεταβλητού Κόστους 

o Εγχειρίδιο Κατανοµής 

o Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επάρκειας  

o Ισχύος Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων 

o Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής εκκαθάρισης Προµηθευ-
τών ∆ικτύου 

Τα εγχειρίδια αυτά βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, ο οποίος αναµένεται να τα υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ, µέχρι το 
τέλος της µεταβατικής περιόδου. Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων 
και Περιοδικής εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Λε-
πτοµέρειες δίνονται στην παράγραφο 2.4.3.  
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2.3.5 Τροποποιήσεις Κ∆Σ&ΣΗΕ 

Μετά την έκκριση του Κ∆Σ&ΣΗΕ, τον Μάιο του 2005, κρίθηκαν αναγκαίες ορισµέ-
νες τροποποιήσεις των διατάξεών του καθώς διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες κατά την 
εφαρµογή τους από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, όπως επίσης και ορισµένες συ-
µπληρώσεις κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις της µεταβατικής περιόδου προκειµένου 
να διασαφηνιστούν ορισµένες διαδικασίες. 

Ειδικότερα, η ΡΑΕ εισηγήθηκε την τροποποίηση του Κ∆Σ&ΣΗΕ, και ο Υπουργός 
Ανάπτυξης ενέκρινε τις σχετικές γνωµοδοτήσεις µε τις εξής αποφάσεις του: 

1η Τροποποίηση: υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Φ1/8054/18-04-2006 Απόφαση Υπουργού Ανά-
πτυξης (ΦΕΚ Β΄ 501/19-04-2006). 

2η Τροποποίηση: υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Φ1/13303/23-06-2006 Απόφαση Υπουργού Α-
νάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 793/30-06-2006). 

3η Τροποποίηση: υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Φ1/25968/29-12-2006 Απόφαση Υπουργού Α-
νάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 45/22-01-2007).  

4η Τροποποίηση: υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Φ.1.10/6635/26-03-2007 Απόφαση Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 440/30-03-2007). 

Κατά την πρώτη τροποποίηση του Κ∆Σ&ΣΗΕ αντιµετωπίστηκαν θέµατα που αφο-
ρούσαν τους διαγωνισµούς για τη σύναψη Σ∆Ι νέων µονάδων παραγαγωγής κατά το 
Κεφάλαιο 47 του Κ∆Σ&ΣΗΕ. 

Κατά την δεύτερη τροποποίηση αντιµετωπίστηκαν θέµατα που αφορούσαν: 

• τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους Καταχωρηµένους Μετρη-
τές του Συστήµατος, 

• την εγκατάσταση των µετρητικών διατάξεων Καταχωρηµένων Μετρητών, 

• την εφαρµογή του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, και ειδικότε-
ρα λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν: 

o τον υπολογισµό του Φορτίου Αιχµής Εκπροσώπων Φορτίου, 

o τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου των Εκπροσώπων Φορ-
τίου, 

o τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου των Εκπροσώπων Φορ-
τίου που αντιστοιχεί σε διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας, 

o τον καθορισµό των ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, 

o τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για νέους Πελάτες, 

o τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για Πελάτες συνδεόµε-
νους στο ∆ίκτυο, 

o τον υπολογισµό του χρηµατικού ποσού της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης Εκ-
προσώπου Φορτίου, 

o το πλεόνασµα του Λογαριασµού Λ-Ζ λόγω των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης 
Εκπροσώπων Φορτίου, 

o τον τύπο των Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι), 

• τις Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος, 
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• την πληρωµή Μονάδων Παραγωγής στις περιπτώσεις αποσυγχρονισµού τους 
από το Σύστηµα, 

• την πληρωµή των Μονάδων Παραγωγής κατά τη δοκιµαστική λειτουργία, 

• την πληρωµή των Μονάδων Παραγωγής για την παροχή εφεδρειών έως την 
Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς, 

• τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, 

• τη µεθοδολογία υπολογισµού της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων παραγωγής-
ζήτησης, 

• την εγγραφή των Επιλεγόντων Πελατών στο Μητρώο Συµµετεχόντων, 

• το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµη-
θευτών ∆ικτύου, 

• τη µεταφορά της ηµεροµηνίας της Τρίτης Ηµέρα Αναφοράς. 

Για τη διαµόρφωση της γνώµης της η ΡΑΕ, και λόγω του µεγάλου αριθµού των επι-
µέρους τροποποιήσεων, το σχέδιο της γνωµοδότησης της ΡΑΕ ετέθη σε ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση, στην οποία συµµετείχε σηµαντικός αριθµός ενδιαφεροµένων, µεταξύ 
άλλων η ∆ΕΗ Α.Ε., ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε, η ENELCO S.A., η ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε., η ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ, η ΑΒΒ A.E. και η ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε. 

Κατά τη τρίτη τροποποίηση του Κ∆Σ&ΣΗΕ αντιµετωπίστηκαν θέµατα που αφορού-
σαν τον καθορισµό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου και της 
τιµής εκκαθάρισης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία εκχώρησης διασυνδετικών δι-
καιωµάτων.  

2.4 Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου διανοµής 

Η διαχείριση του ∆ικτύου όλης της χώρας, τόσο του διασυνδεδεµένου µε το Σύστηµα 
όσο και αυτού των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, γίνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 
23 του ν.2773/99, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου. 

Η ∆ΕΗ Α.Ε., έχει υποβάλλει (2001) σχέδιο Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, το ο-
ποίο όµως έχει σηµαντικές ελλείψεις, καθώς αντιµετωπίζει µόνον τα τεχνικά θέµατα 
λειτουργίας του ∆ικτύου και των εγκαταστάσεων των χρηστών του. ∆εν περιλαµβά-
νονται ουσιαστικά στο εν λόγω σχέδιο διατάξεις επί των οικονοµικών θεµάτων (χρε-
ώσεις σύνδεσης στο ∆ίκτυο και χρήσης αυτού, ετήσιο αντάλλαγµα που οφείλεται 
στον κύριο του ∆ικτύου, κλπ), καθώς και διατάξεις περί της ρύθµισης της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, τεχνικών και µη τεχνικών, καθιστώντας ουσιαστικά 
ενδεικτικές και µόνον τις καθοριζόµενες σε αυτόν υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου. Οι ελλείπουσες διατάξεις από το σχέδιο της ∆ΕΗ Α.Ε. είναι ιδιαίτερης ση-
µασίας για τη ρύθµιση της δραστηριότητας της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, και 
σηµαντικό τµήµα των αντίστοιχων Κωδίκων άλλων χωρών. 

Η ΡΑΕ, προκειµένου να τεκµηριώσει και να καταρτίσει τη γνωµοδότησή της επί του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου (Κ∆∆), προέβη στις εξής ενέργειες: (α) προώθησε 
τα θέµατα ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. παράγραφο 2.4.1), (β) βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρ-
τισης σχεδίου του Κώδικα αυτού (βλ. παράγραφο 2.4.2), και (γ) ενέκρινε το Εγχειρί-
διο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου 
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ώστε να αρθούν άµεσα τα εµπόδια στην άσκηση από τους επιλέγοντες Πελάτες (κυ-
ρίως αυτούς της χαµηλής τάσης) του δικαιώµατός τους να επιλέγουν Προµηθευτή 
(βλ. παράγραφο 2.4.3). 

2.4.1 Προώθηση θεµάτων ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ε-
πιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ΡΑΕ διοργάνωσε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τη ρύθµιση της ποιότητας των υπηρε-
σιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (διαχειρι-
στές και κύριο), θέµα στο οποίο δεν γινόταν αναφορά στο ως άνω σχέδιο Κώδικα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου που υπεβλήθη από τη ∆ΕΗ Α.Ε. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα στον τοµέα της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
πελάτες είναι ευαίσθητοι σε όλους τους τοµείς της ποιότητας υπηρεσιών: επηρεάζο-
νται για παράδειγµα από τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήµατα και στα παράπονά 
τους, την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ηλεκτρικά χα-
ρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης. 

Τόσο η θεωρία, όσο και η πείρα των πρακτικών εφαρµογών, καταδεικνύουν ότι όταν 
ο ρυθµιστής αποφασίζει ρύθµιση τιµών µε τη µορφή της ρύθµισης τιµολογίων ή της 
θέσπισης ορίων τιµών πώλησης ή ορίων απόδοσης κεφαλαίου, µειώνονται τα κίνητρα 
της ρυθµιζόµενης επιχείρησης για να έχει καλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Ως 
συνέπεια, η ρύθµιση µε χρήση ρυθµιζόµενων τιµολογίων ή ορίων τιµών πώλησης ή 
ορίων απόδοσης, πρέπει να συνοδεύεται από ρύθµιση της ποιότητας των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών. Η ρύθµιση της ποιότητας παρουσιάζει δυσκολίες που δεν εµφανίζο-
νται στη ρύθµιση των τιµών. Οι δυσκολίες προέρχονται καταρχήν από το γεγονός ότι 
η ποιότητα υπηρεσιών είναι πολυδιάστατη. Επιπρόσθετα, το ιδανικό επίπεδο ποιότη-
τας εξαρτάται από τις προτιµήσεις των πελατών, και οι προτιµήσεις αυτές µπορούν 
να διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των διαφόρων πελατών ή κατηγοριών 
πελατών. Επιπλέον, η µέτρηση της ποιότητας µπορεί να είναι δύσκολη, η ποιότητα 
του δικτύου µπορεί να επηρεάζεται από τη συµπεριφορά των πελατών, κ.ά.  

Λαµβανοµένων αυτών υπόψη, η ΡΑΕ επεδίωξε την ανταλλαγή απόψεων επί των 
ρυθµιστικών εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη ρύθµιση της ποιό-
τητας στον τοµέα της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε έµφαση στον σχεδιασµό και 
στην εφαρµογή της ρύθµισης ποιότητας υπηρεσιών στην πράξη, καθώς και την προ-
ώθηση αρχών συµβατών κατά το δυνατόν µε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότη-
τας υπηρεσιών στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει, ώστε να ευνοηθεί η 
ανταλλαγή απόψεων και η διακίνηση δεδοµένων και πληροφοριών. 

2.4.2 Συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου της 
ΡΑΕ 

Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστών και Κυρίου του ∆ικτύου 

Το µοντέλο διαχείρισης του ∆ικτύου που θεσπίστηκε µε τον ν.2773/1999, όπως ισχύ-
ει, είναι πολύπλοκο ως προς την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ αφενός του 
Κυρίου του ∆ικτύου και αφετέρου των ∆ιαχειριστών αυτού (ειδική µονάδα της ∆ΕΗ 
για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά, ∆ΕΣ∆ΗΕ και µεταβατικά ειδική µονάδα της ∆ΕΗ 
για το διασυνδεδεµένο ∆ίκτυο). Επισηµαίνονται ειδικότερα τα εξής: 

• Κατά το άρθρο 21 ν.2773/99, ο Κύριος του ∆ικτύου «υποχρεούται να δέχεται 
τις αιτήσεις σύνδεσης στο ∆ίκτυο, να λειτουργεί το ∆ίκτυο, να διατηρεί τη λει-
τουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί 
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σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί ο ίδιος και σύµφωνα µε τις οδη-
γίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νη-
σιών κατά περίπτωση», δηλαδή έχει την αποκλειστική ευθύνη της καθηµερι-
νής λειτουργίας και του προγραµµατισµού ανάπτυξης του ∆ικτύου. 

• Κατά το άρθρο 22α και το άρθρο 23α ν.2773/99, οι ∆ιαχειριστές είναι «υπεύ-
θυνοι για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του 
διασυνδεδεµένου ∆ικτύου», και «διασφαλίζουν» την αξιοπιστία, την τεχνική 
αρτιότητα και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, µεριµνά για την πα-
ροχή πρόσβασης, κλπ. ∆ηλαδή, οι ∆ιαχειριστές έχουν υψηλή εποπτεία της 
λειτουργίας και ανάπτυξης του ∆ικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το άρθρο 22α 
παράγραφος 3 ν.2773/99, «για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντή-
ρησης του ∆ικτύου, συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του Κυρίου του ∆ικτύου και 
του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, µε τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια ε-
κτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του ∆ικτύ-
ου για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η δια-
δικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου». 

• Κατά το άρθρο 23 παράγραφος (2.ζ) ν.2773 όµως, στον Κ∆∆ καθορίζονται 
µεταξύ άλλων «οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των χρηστών 
του ∆ικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση µη 
τήρησης διατάξεων του Κώδικα».  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι παρότι οι ∆ιαχειριστές έχουν υψηλή εποπτεία της 
λειτουργίας και ανάπτυξης του ∆ικτύου, και η πραγµατική λειτουργία και ανάπτυξη 
αυτού είναι αρµοδιότητα του Κυρίου του ∆ικτύου, οι ∆ιαχειριστές είναι αυτοί που 
συνάπτουν συµβάσεις µε τους χρήστες του ∆ικτύου, και αυτοί κατά των οποίων κα-
ταπίπτουν ποινικές ρήτρες σε περίπτωση µη τήρησης διατάξεων του Κώδικα, όπως 
για παράδειγµα στην περίπτωση παροχής µειωµένης ποιότητας στους Χρήστες (η ο-
ποία ουσιαστικά ελέγχεται από τον Κύριο του ∆ικτύου). 

Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών, στο σχέδιο Κ∆∆ της ΡΑΕ ακολουθείται µοντέλο 
επιµερισµού των αρµοδιοτήτων της δραστηριότητας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, 
βάσει των εξής αρχών: 

• Οι ∆ιαχειριστές έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης του ∆ικτύου. Σε 
δεύτερο επίπεδο, αναθέτουν στον Κύριο του ∆ικτύου σχετικές εργασίες, και 
για τον λόγο αυτό συνάπτονται σχετικές συµβάσεις. Ως προς τις συµβάσεις 
αυτές, είναι επιθυµητό ο αριθµός τους να ελαχιστοποιηθεί, προκειµένου να 
µην ακυρώνονται στην πράξη οι υποχρεώσεις του Κυρίου του ∆ικτύου λόγω 
µη υπογραφής κάποιων συµβάσεων. Προτείνεται η ανάθεση των αρµοδιοτή-
των του Κυρίου του ∆ικτύου να γίνει κυρίως µέσω της άδειάς του. 

• Οι ∆ιαχειριστές είναι υπόλογοι προς τους χρήστες του ∆ικτύου για όλα τα δι-
καιώµατα των τελευταίων που πηγάζουν από τον νόµο και τον Κ∆∆. ∆εδοµέ-
νου ότι ο Κύριος του ∆ικτύου δέχεται (βάσει του ν.2773/99) τις αιτήσεις σύν-
δεσης στο ∆ίκτυο, αυτός πρέπει να υπογράφει τις συµβάσεις µε τους χρήστες 
ως εκπρόσωπος των ∆ιαχειριστών του ∆ικτύου. 

• Οι ∆ιαχειριστές κατά την απόδοση του ποσού των χρεώσεων χρήσης του ∆ι-
κτύου στον Κύριο του ∆ικτύου (το σύνολο των οποίων αντιστοιχεί καταρχήν 
στο ρυθµιζόµενο ετήσιο έσοδο του Κυρίου) αποµειώνουν το ποσό αυτό κατά 
το σύνολο των ποινικών ρητρών ή άλλων ποσών που έχουν καταβληθεί λόγω 
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κακής ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών, µεταβιβάζοντας στον Κύριο 
του ∆ικτύου το πλήρες σχετικό κόστος (pass through για τους ∆ιαχειριστές). 

Ρυθµιστική Περίοδος ∆ιανοµής 

Βασική έννοια στο σχέδιο του Κ∆∆ της ΡΑΕ είναι η Ρυθµιστική Περίοδος ∆ιανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκειά της, από τρία έως πέντε συνεχόµενα έτη, ορίζεται 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία καθορίζονται για την Περίοδο 
αυτή και οι εξής παράµετροι εφαρµογής των διατάξεων του Κ∆∆ κατά τη Ρυθµιστική 
Περίοδο: 

Α) Οι συγκεκριµένοι στόχοι ποιότητας για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ιαχειριστής 
του ∆ικτύου, και οι συνέπειες σε περίπτωση µη επίτευξής τους. Οι στόχοι ανα-
φέρονται αφενός στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ∆ικτύου 
(ποιότητας τάσης και έλλειψης διακοπών), και αφετέρου στις εµπορικές υπηρε-
σίες προς τους χρήστες του ∆ικτύου (προθεσµίες νέων συνδέσεων, ταχύτητα και 
ποιότητα ικανοποίησης αιτηµάτων, κλπ).  

Β) Οι στόχοι ανάπτυξης του ∆ικτύου. 

Γ) Ρυθµίσεις για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων χρηστών στο ∆ίκτυο, και ειδικό-
τερα για τις αντίστοιχες χρεώσεις. 

∆) Αντάλλαγµα που καταβάλλεται ετησίως στον κύριο του ∆ικτύου. 

Η θέσπιση της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής είναι αναγκαία προκειµένου να πα-
ρέχονται αποτελεσµατικά κίνητρα στους ∆ιαχειριστές και στον Κύριο του ∆ικτύου 
(φορείς διαχείρισης ∆ικτύου) για αποτελεσµατική λειτουργία και ανάπτυξη αυτού. Η 
ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ αφενός του ρυθµιστή (ΥΠΑΝ και ΡΑΕ) και α-
φετέρου των φορέων διαχείρισης ∆ικτύου, είναι εξαιρετικά µεγάλη, και ειδικότερα 
πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ασυµµετρία για το Σύστηµα µεταφοράς, τόσο 
για λόγους «µεγέθους» και διασποράς της ρυθµιζόµενης δραστηριότητας όσο και για 
λόγους ανάθεσης σε ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου επιτελικών µόνον εργασιών. 
Κατά συνέπεια, ο Ρυθµιστής µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατική ρύθµιση της δρα-
στηριότητας της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µόνο µέσω µηχανισµού εκ των προ-
τέρων ρύθµισης των εσόδων, και όχι µέσω κοστοστρεφούς µηχανισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ως αποτελεσµατικότερο ο Ρυθµιστής να καθορίζει εκ των 
προτέρων τα έσοδα του φορέα της δραστηριότητας για χρονικό ορίζοντα ο οποίος 
έχει αρκετά µεγάλη διάρκεια, ώστε ο φορέας του ∆ικτύου να στοχεύει στη µείωση 
του κόστους του και µάλιστα κατά το δυνατόν νωρίτερα. Παράλληλα, ο Ρυθµιστής 
πρέπει µαζί µε τα έσοδα των φορέων διαχείρισης ∆ικτύου να καθορίζει και τις υπο-
χρεώσεις τους, ώστε η µείωση του κόστους να µην επιτευχθεί εις βάρος της παρεχό-
µενης στους χρήστες ποιότητας ή της µακροχρόνιας ανάπτυξης του ∆ικτύου. Για το 
λόγο αυτό, για κάθε Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής καθορίζονται τα αναµενόµενα 
έσοδα του φορέα ∆ικτύου, οι υποχρεώσεις του όσον αφορά την ανάπτυξη του ∆ικτύ-
ου και την παρεχόµενη ποιότητα στους χρήστες, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.  

∆οµή του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 

Το σχέδιο του Κ∆∆ χωρίζεται στα εξής δύο µέρη: 

Α) Κύριο σώµα του Κώδικα, στο οποίο καθορίζονται όλες οι βασικές αρχές και πά-
γιες διατάξεις ρύθµισης της δραστηριότητας της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Β) Παραρτήµατα του Κώδικα, τα οποία τροποποιούνται για κάθε Ρυθµιστική Περί-
οδο ∆ιανοµής, και περιλαµβάνουν όλες τις συγκεκριµένες παραµέτρους εφαρµο-
γής του Κώδικα κατά την περίοδο αυτή. ∆ηλαδή, στα Παραρτήµατα καθορίζο-
νται για τη Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής τα αναµενόµενα έσοδα του φορέα ∆ι-
κτύου, οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις του όσον αφορά την ανάπτυξη του ∆ικτύ-
ου και την παρεχόµενη ποιότητα στους χρήστες, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. 

Επιπλέον, περιλαµβάνεται στο σχέδιο Κ∆∆ και Εγχειρίδιο επικουρικών κειµένων για 
τη χρήση του Κ∆∆, το οποίο εκδίδεται µε απόφαση της ΡΑΕ και περιλαµβάνει: σύ-
νοψη των χρησιµοποιούµενων συντοµογραφιών, ορισµούς, διευκρινήσεις και παρα-
δείγµατα, και πίνακα περιεχοµένων του Κ∆∆. 

Το κύριο σώµα του Κ∆∆ χωρίζεται στα εξής τµήµατα: 

• Τµήµα I:  Γενικές διατάξεις 

• Τµήµα II:  Προδιαγραφές λειτουργίας ∆ικτύου 

• Τµήµα III: Ποιότητα εξυπηρέτησης χρηστών ∆ικτύου 

• Τµήµα IV: Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση ∆ικτύου 

• Τµήµα V:  Σύνδεση στο ∆ίκτυο και λειτουργία εγκαταστάσεων χρηστών 

• Τµήµα VI: Μετρητές, διαχείριση µετρήσεων και περιοδική εκκαθάριση 
µετρήσεων 

• Τµήµα VII: Ανάπτυξη του ∆ικτύου 

• Τµήµα VIII: Χρεώσεις σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

• Τµήµα IX: Ετήσιο αντάλλαγµα ∆ικτύου και χρεώσεις χρήσης ∆ικτύου 

• Τµήµα X:  Λοιπές χρεώσεις και λογαριασµοί 

• Τµήµα XI: Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 

Υπάρχουν τα εξής Παραρτήµατα του Κ∆∆: 

• Παράρτηµα I:  Ποιότητα εξυπηρέτησης κατά την πρώτη ρυθµιστική 
περίοδο διανοµής 

• Παράρτηµα II:  Ανάπτυξη ∆ικτύου κατά την πρώτη ρυθµιστική περίοδο 
διανοµής 

• Παράρτηµα III: Σύνδεση στο ∆ίκτυο κατά την πρώτη ρυθµιστική περί-
οδο διανοµής 

• Παράρτηµα IV: Ετήσιο αντάλλαγµα ∆ικτύου κατά την πρώτη ρυθµιστι-
κή περίοδο διανοµής 

Η ΡΑΕ σκοπεύει να θέσει άµεσα σχέδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου σε ∆η-
µόσια ∆ιαβούλευση. 

2.4.3 Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµη-
θευτών ∆ικτύου 

Η ΡΑΕ ενέκρινε το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
Προµηθευτών ∆ικτύου (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) µε το οποίο ρυθµίζονται, κατ’ απαίτηση 
του Κ∆Σ&ΣΗΕ (άρθρο 157) και µέχρι την έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ι-
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κτύου ∆ιανοµής, λεπτοµέρειες επί της διαδικασίας διαχείρισης των µετρήσεων των 
Πελατών που συνδέονται στο διασυνδεδεµένο µε το Σύστηµα ∆ίκτυο διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας και έχουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτί-
ου ΧΤ, και επί της περιοδικής εκκαθάρισης µεταξύ των προµηθευτών για τις µετρή-
σεις αυτών των Μετρητών Φορτίου του ∆ικτύου. Περαιτέρω, µε το Εγχειρίδιο αυτό 
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας εκπροσώπησης ενός Πελάτη ΧΤ από 
Προµηθευτές, της µεθοδολογίας καθορισµού των σχετικών ποσοστών εκπροσώπησης 
των Πελατών ΧΤ και της µεθοδολογίας καθορισµού των ποσοστών εκπροσώπησης 
των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από τους Προµηθευτές αναφορικά µε το φορτίο Πε-
λατών που έχουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, κα-
θώς και οι λεπτοµέρειες διαχείρισης των µετρήσεων και περιοδικής εκκαθάρισης µε-
ταξύ των Προµηθευτών Πελατών του ∆ικτύου. 

Η θέσπιση του εν λόγω Εγχειριδίου ήταν βασική προϋπόθεση ώστε να δοθεί στην 
πράξη η δυνατότητα στους Επιλέγοντες Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συν-
δέονται στη χαµηλή τάση του ∆ικτύου διανοµής, ή αυτούς που δεν διαθέτουν ωριαίο 
µετρητή ενέργειας, να επιλέξουν Προµηθευτή. Η σχετική απόφαση της ΡΑΕ (από 11-
12-2005) εκδόθηκε µετά από ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του θέµατος. 

2.5 Κώδικας ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

Με την τροποποίηση του ν.2773/1999 µε τον ν.3426/2005, καθορίστηκε ότι η διαχεί-
ριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά πραγµατο-
ποιείται από τον ∆ιαχειριστή των νησιών αυτών (∆ΕΗ Α.Ε.) βάσει του Κώδικα ∆ια-
χείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός εκπονείται από τη ∆ΕΗ 
Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µε σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. 

Το αντικείµενο του Κώδικα αυτού καθορίζεται στο άρθρο 23α του ν.2773/99. Μερι-
κά από τα κύρια σηµεία του είναι η θέσπιση κανόνων διαχείρισης της παραγωγής 
(συµβατικής και ΑΠΕ) κάθε νησιωτικού συστήµατος, ο τρόπος, η διαδικασία και οι 
όροι πληρωµών των συµµετεχόντων, καθώς και διευθέτησης των αποκλίσεων παρα-
γωγής ζήτησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής 
κυρώσεων από τον ∆ιαχειριστή, η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία σύναψης συµβάσεων µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των κατό-
χων αδειών για έγχυση ενέργειας, η παροχή επικουρικών υπηρεσιών κλπ.  

Βασικός σκοπός του Κώδικα αυτού είναι η θέσπιση των κανόνων λειτουργίας της 
αγοράς κάθε Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, για το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν έχει 
χορηγηθεί παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, όπως είναι 
η Κρήτη. Επιδιώκεται η διασφάλιση της αντικειµενικής, αµερόληπτης και διαφανούς 
λειτουργίας των νησιωτικών δικτύων, και της ισότιµης µεταχείρισης των συµµετεχό-
ντων, µε πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την άσκηση των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν λάβει σχετική άδεια παραγω-
γής ή προµήθειας. Με τη διασφάλιση της οργανωµένης και διαφανούς λειτουργίας 
των νησιωτικών συστηµάτων και αγορών υποβοηθείται περαιτέρω και ο αντικειµενι-
κός προσδιορισµός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

Προκειµένου να εκκινήσει η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του Κώδικα ∆ιαχεί-
ρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, η ΡΑΕ απέστειλε επιστολή (υπ’ αρ. πρωτ. Ο-
14684/12.9.2006) στη ∆ΕΗ Α.Ε., στην οποία έχει ανατεθεί ο ρόλος του ∆ιαχειριστή 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ώστε να εκπονήσει και να υποβάλει για έγκριση τον 
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Κώδικα αυτόν. Αναµένεται η υποβολή του εν λόγω Κώδικα εντός του 2007 σύµφωνα 
µε πληροφορίες της ∆ΕΗ Α.Ε.  

Η ΡΑΕ, προκειµένου να εκδώσει τη γνωµοδότησή της επί του Κώδικα Μη ∆ιασυνδε-
δεµένων Νησιών, θα εκθέσει σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση το σχέδιο που θα υποβάλλει 
η ∆ΕΗ Α.Ε., αφού επεξεργαστεί τα βασικά σηµεία του και κάνει τις τροποποιήσεις 
που θεωρεί αναγκαίες επί τεχνικών και οικονοµικών θεµάτων.  

2.6 Λειτουργία της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

2.6.1 Παραγωγή και ζήτηση ηλεκτρικής Ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 

Κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Απριλίου 2004 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 
το συνολικό καθαρό παραγωγικό δυναµικό στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της ηπει-
ρωτικής χώρας αυξήθηκε από 10.414,5 MW σε 11.653,8 MW, µε την προσθήκη των 
ακόλουθων µονάδων παραγωγής: 

• µίας αεριοστροβιλικής µονάδας της εταιρίας ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική Α.Ε., 
καθαρής ισχύος 147,8 MW, µε κύριο καύσιµο φυσικό αέριο, 

• µίας µονάδας παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της εταιρίας Ενεργειακή 
Θεσσαλονίκης Α.Ε., καθαρής ισχύος 384,5 MW, µε κύριο καύσιµο φυσικό 
αέριο, 

• µίας µονάδας παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της εταιρίας ∆ΕΗ Α.Ε., κα-
θαρής ισχύος 377,7 MW, µε κύριο καύσιµο φυσικό αέριο, και 

• µονάδων ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 320 MW. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω νέες εντάξεις µονάδων παραγωγής, το εγχώριο πα-
ραγωγικό δυναµικό της χώρας επιµερίζεται πλέον στο τέλος του 2006, ανά τύπο µο-
νάδας, ως εξής: 

• σύνολο καθαρής ισχύος λιγνιτικών µονάδων: 4808,1 MW, 

• σύνολο καθαρής ισχύος πετρελαϊκών µονάδων: 718 MW, 

• σύνολο καθαρής ισχύος µονάδων συνδυασµένου κύκλου: 1962,1 MW, 

• σύνολο καθαρής ισχύος µονάδων φυσικού αερίου: 486,8 MW, 

• σύνολο καθαρής ισχύος υδροηλεκτρικών σταθµών: 3016,5 MW, 

• σύνολο εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ: 660,3 MW, 
το οποίο αναλύεται περαιτέρω ως εξής:  

o 549 MW αιολικών, 

o 74 MW µικρών υδροηλεκτρικών, και 

o 37 MW βιοαερίου και βιοµάζας. 

Τέλος είναι εγκατεστηµένα και 108 MW µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας (ΣΥΘΗΑ). 

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η καθαρή ζήτηση, χωρίς να λαµβάνε-
ται υπόψη το φορτίο άντλησης και συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών στο Σύστη-
µα µεταφοράς, παρουσίασε κατά τη χρονική περίοδο 2003-2006 µέση ετήσια αύξηση 
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2,57%, ενώ η ετήσια αιχµή του φορτίου (χωρίς τις συµφωνηµένες περικοπές φορτίου, 
που το 2005 ήταν 160 MW) παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση κατά 3,03%.  

Πίνακας 2.1:  Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της ζήτησης και εγκατε-
στηµένης ισχύος στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 

 Ζήτηση 

 

Ενέρ-
γεια 

(TWh)(1) 

Αιχµή 
(ΜW) 

(1) 

Συνολική 
Εγκατεστη-
µένη Ισχύς 

(ΜW)(2) 

Συνολική Κα-
θαρή Ισχύς 

(ΜW)(2) 

Εγκατε-
στηµένη 

Ισχύς µονά-
δων ΑΠΕ 

(ΜW) 

Μερίδιο 
αγοράς 
της ∆ΕΗ 

(3) 

2003 49,7 9.042 10.649,5 10.081.5 333 100% 
2004 50,9 9.370  10.797,3 10.229,3 404 98,6% 
2005 52,5 9.635 10.797,3 10.229,3 480 98,6% 
2006 53,6 9.961 11.559,5 10.993,5 660 95,3% 
(1) Χωρίς να λαµβάνονται υπόψη το blackout του 2004 και οι συµφωνηµένες περικοπές φορ-
τίου  
(2) Χωρίς να περιλαµβάνονται οι ΑΠΕ 
(3) Αναφορικά µε την εγκατεστηµένη ισχύ κατανεµόµενων µονάδων 

 

2.6.2 Γενική περιγραφή της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Παρόλο που ο νέος Κ∆Σ&ΣΗΕ θέτει το απαραίτητο νοµικό πλαίσιο, το οποίο θα επέ-
τρεπε την ανάπτυξη ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξαίρεση τις 
ΑΠΕ και τους µικρούς ΣΗΘ οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ρυθµιστικά καθοριζό-
µενο περιβάλλον, το ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών που θα επιθυµούσαν να ει-
σέλθουν στην αγορά αυτή περιορίζεται λόγω της ύπαρξης µίας κυρίαρχης εταιρίας 
τόσο στην παραγωγή όσο και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, της ∆ΕΗ Α.Ε., η 
οποία έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει τη δύναµη της αγοράς που διαθέτει λόγω α-
φενός του µίγµατος τεχνολογιών και καυσίµων στην παραγωγική της υποδοµή, και 
αφετέρου της υπάρχουσας πελατειακής της βάσης η οποία περιλαµβάνει πρακτικά 
όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.  

Από τον πρώτο νόµο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 
1999 έως σήµερα, µόνο δύο ανεξάρτητες ιδιωτικές µονάδες παραγωγής έχουν εισέλ-
θει στην αγορά, η ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική και η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης. Η µονά-
δα της ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική κατασκευάστηκε µετά από διαγωνισµό, ο οποίος 
πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2004, για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπη-
ρεσιών εφεδρείας και λειτούργησε στο δεύτερο εξάµηνο του 2004. Η Ενεργειακή 
Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία το ∆εκέµβριο του 2005 και 
χρηµατοδοτήθηκε από ίδια και τραπεζικά κεφάλαια, προσβλέποντας να επιτύχει ε-
παρκή απόδοση στην επένδυση µέσω της συµµετοχής της στη χονδρεµπορική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όσον αφορά τη προµήθεια, δραστηριοποιούνται πλέον ένας αριθµός µικρών προµη-
θευτών οι οποίοι βασίζονται για την αγορά ενέργειας στις εισαγωγές ενέργειας από 
το Βορρά, και για την πώληση είτε στην προµήθεια κάποιων εµπορικών πελατών 
στην Ελλάδα είτε σε εξαγωγές στην Ιταλία. Σε γενικές γραµµές η διαφοροποίηση µε-
ταξύ των τιµών στα Βαλκάνια  και των τιµών στην Ελλάδα και στην Ιταλία (µέσοι 
όροι για το 2006 στα 64,13 €/MWh και 74,75 €/ MWh, αντίστοιχα) ευνοεί τις εισα-
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γωγές από τα Βαλκάνια στην Ελλάδα ή τη διαµετακόµιση ενέργειας (µέσω της Ελλά-
δας) στην Ιταλία κατά την εν λόγω περίοδο.  

Στον Πίνακα 2.1 αναγράφεται το µερίδιο αγοράς της ∆ΕΗ στον τοµέα της παραγωγής 
ενέργειας (κατανεµόµενες µονάδες), όσον αφορά την εγκατεστηµένη ισχύ στο δια-
συνδεδεµένο Σύστηµα, το οποίο ανέρχεται σε 95,3%, µε τους λοιπούς παραγωγούς 
να µοιράζονται το υπολειπόµενο 4,7%. 

Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 

Το 2004 (συνολική παραγωγή 49.171 GWh), στις λιγνιτικές µονάδες αντιστοιχούσε 
το 66,50% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούµενες από τις 
µονάδες συνδυασµένου κύκλου της ∆ΕΗ (13,40%), υδροηλεκτρικές (9,94%), πετρε-
λαίου (5,46%), τις λοιπές µονάδες φυσικού αερίου της ∆ΕΗ (3,16%), ΑΠΕ (1,53%) 
και 0,02% από την ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική. 

Το 2005 (συνολική παραγωγή 49.930 GWh),, στις λιγνιτικές µονάδες αντιστοιχούσε 
το 64,73% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούµενες από τις 
µονάδες συνδυασµένου κύκλου της ∆ΕΗ (12,29%), υδροηλεκτρικές (10,75%), πε-
τρελαίου (6,59%), λοιπές µονάδες φυσικού αερίου της ∆ΕΗ (3,26%), ΑΠΕ (1,78%), 
ΕΝΘΕΣ (0,44%) και 0,15% από την ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική. 

Τέλος το 2006(συνολική παραγωγή 50.384 GWh), στις λιγνιτικές µονάδες αντιστοι-
χούσε το 58,43% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούµενες 
από τις µονάδες συνδυασµένου κύκλου της ∆ΕΗ (14,27%), υδροηλεκτρικές 
(12,39%), πετρελαίου (6,53%), ΕΝΘΕΣ (3,17%), λοιπές φυσικού αερίου ∆ΕΗ 
(2,94%), ΑΠΕ (2,24%) και 0,04% από την ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική. 

Οριακή Τιµή Συστήµατος 

Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος (ΟΤΣ) αποτελεί την τιµή της χονδρεµπορικής αγο-
ράς ηλεκτρισµού για παράδοση την επόµενη ηµέρα, και αντιστοιχεί στην οριακή αύ-
ξηση της βέλτιστης δαπάνης του ΗΕΠ που θα προέκυπτε από οριακή αύξηση του 
φορτίου του Συστήµατος. Εναλλακτικά µπορεί κάποιος να πει ότι η ΟΤΣ αντιστοιχεί 
εν γένει στο κόστος παραγωγής της «επόµενης µεγαβατώρας» ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως αυτό προσδιορίζεται από τις προσφορές των µονάδων παραγωγής. 

Λόγω κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η ανάγκη 
παραγωγής της την ίδια στιγµή της κατανάλωσης, η ανελαστικότητα της ζήτησης 
φορτίου και η υψηλή συσχέτισή της κατανάλωσης αυτής µε τις µεταβολές των καιρι-
κών συνθηκών, τα απρόβλεπτα συµβάντα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµα-
τος παραγωγής και µεταφοράς, αλλά και η ύπαρξη τεχνικών περιορισµών που επηρε-
άζουν τη λειτουργία των µονάδων και ειδικότερα το σύνολο των µονάδων που δύνα-
νται να παράξουν την «επόµενη µεγαβατώρα», οι τιµές της ΟΤΣ χαρακτηρίζονται 
από υψηλή µεταβλητότητα και περιοδικότητα.  

Εποµένως, όταν ο υπολογισµός της ΟΤΣ αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν ακριβέστε-
ρα την πραγµατική κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις πραγµατικές 
συνθήκες λειτουργίας του Συστήµατος, η ΟΤΣ αναµένεται να λαµβάνει χαµηλές τι-
µές σε περιόδους χαµηλών φορτίων µε υψηλή διαθεσιµότητα µονάδων παραγωγής 
(π.χ. τις βραδινές ώρες), και υψηλές τιµές (συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα) σε περιό-
δους υψηλών φορτίων στα όρια του διαθέσιµου παραγωγικού δυναµικού.  

Κατά το 2004 η ΟΤΣ κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα και παρουσίαζε µικρή µεταβλη-
τότητα (βλ. τα σχήµατα τα ακολουθούν). Η µέση τιµή του έτους ήταν 30,01 €/MWh, 
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µε τη µέση τιµή στις ώρες χαµηλής ζήτησης (ώρες 02:00-07:00) να βρίσκεται στα 
22,51 €/MWh και τις ώρες υψηλής ζήτησης (ώρες 12:00-24:00) στα 33,22 €/MWh. 

Μέσες Ηµερήσιες Τιµές της ΟΤΣ
Περιόδου 1/2004 έως 12/2006
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Κατά το 2005 παρουσιάστηκε αύξηση της ΟΤΣ και σηµαντική αύξηση της µεταβλη-
τότητάς της. Η µέση τιµή του έτους ήταν 43,13 €/MWh, µε τη µέση τιµή στις ώρες 
χαµηλής ζήτησης (ώρες 02:00-07:00) να βρίσκεται στα 28,19 €/MWh και τις ώρες 
υψηλής ζήτησης (ώρες 12:00-24:00) στα 49,74 €/MWh. 

Οι αυξητικές τάσεις της ΟΤΣ συνεχίστηκαν έως το πρώτο µισό του 2006, µε παράλ-
ληλη µείωση της µεταβλητότητας σε σχέση µε το 2005. Η µέση τιµή του έτους ήταν 
64,13 €/MWh, µε τη µέση τιµή στις ώρες χαµηλής ζήτησης (ώρες 02:00-07:00) να 
βρίσκεται στα 51,89 €/MWh και τις ώρες υψηλής ζήτησης (ώρες 12:00-24:00) στα 
69,01 €/MWh. 

Η αύξηση στις τιµές της ΟΤΣ και της µεταβλητότητας που εµφανίζονται κατά τη εν 
λόγω περίοδο (Ιαν. 2004 έως ∆εκ. 2006) οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αυξήσεις 
των τιµών των καυσίµων και στη µεγαλύτερη συσχέτιση µεταξύ της ΟΤΣ και των 
περιόδων στενότητας του Συστήµατος. Ειδικότερα όσον αφορά της υψηλότερες τιµές 
κατά το 2006, ρόλο έπαιξε και η σχετική απόφαση της ΡΑΕ για τον τρόπο υπολογι-
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σµού της ΟΤΣ, µε την οποία έγινε προσπάθεια να αρθούν οι σηµαντικές στρεβλώσεις 
που παρατηρούνταν στον έως τότε υπολογισµό της κρατώντας την ΟΤΣ τεχνητά σε 
χαµηλά επίπεδα, εµποδίζοντας τις όποιες προσπάθειες απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και την είσοδο νέων παραγωγών. 

Η πορεία των τιµών στην ελληνική χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τη 
περίοδο Ιαν. 2004 έως Ιούν. 2006 ήταν αντίστοιχη µε αυτήν των βασικότερων ευρω-
παϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπως 
φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί (πηγή: CRE Electricity and Gas Market 
Observatory, 4th Quarter 2006, Paris, 2007). Η ανοδική τάση που παρατηρήθηκε στις 
τιµές της ΟΤΣ το δεύτερο εξάµηνο του 2006 στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις πιο 
ασαφείς, πότε έντονα ανοδικές και πότε έντονα καθοδικές, τάσεις των άλλων αγορών, 
ερµηνεύεται από τις συνθήκες στενότητας υπό τις οποίες βρισκόταν το Σύστηµα, είτε 
λόγω των υψηλών θερµοκρασιών (και συνεπακόλουθα της υψηλής ζήτησης) το κα-
λοκαίρι είτε λόγω της σηµαντικής µείωσης των υδάτινων αποθεµάτων στους ταµιευ-
τήρες των υδροηλεκτρικών µονάδων το φθινόπωρο, σε συνδυασµό µε το νέο τρόπο 
υπολογισµού της ΟΤΣ (βλ. επόµενη παράγραφο) που αντικατοπτρίζει µε ακριβέστερο 
πλέον τρόπο την πραγµατική αξία της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεµπορική αγο-
ρά. 

 

Απόφαση ΡΑΕ για την Οριακή Τιµή του Συστήµατος 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του νέου Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ), η ΡΑΕ εξέτασε τον τρόπο υπολογι-
σµού της ΟΤΣ. Είναι γνωστό ότι η κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ χωρίς Περιο-
ρισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της συνολικής 
δαπάνης η οποία προκύπτει κατά την Ηµέρα Κατανοµής για την ικανοποίηση του συ-
νολικού φορτίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ορισµένες Μονάδες ενδεχοµέ-
νως να κληθούν να αποσυγχρονιστούν για ορισµένες Περιόδους Κατανοµής. Αντιθέ-
τως, η υποχρεωτική ένταξη όλων των διαθέσιµων Μονάδων, ακόµη και στο τεχνικό 
τους ελάχιστο, ενδεχοµένως να οδηγεί σε αύξηση της συνολικής δαπάνης, αντιβαίνο-
ντας τη βασική αρχή και στόχο της ανάπτυξης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προ-
γραµµατισµού, η οποία είναι, λαµβάνοντας υπόψη την ασφαλή λειτουργία του ηλε-
κτρικού συστήµατος και την ασφάλεια εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας να επιτυγ-
χάνεται η µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Βάσει αυτών, κατά την κατάρτιση 
του Προγράµµατος ΗΕΠ χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, και ειδι-
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κότερα κατά τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, δεν πρέπει να λαµ-
βάνεται υπόψη η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή των Μονάδων. 

Βάσει των ανωτέρω η ΡΑΕ αποφάσισε τα ακόλουθα (Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθµ. 
8/2006):  

«Έως την Τρίτη Ηµέρα αναφοράς, κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ χωρίς 
Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, και ειδικότερα κατά τον υπολογισµό της 
Οριακής Τιµής του Συστήµατος δεν λαµβάνεται υπόψη η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή 
των Μονάδων, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι ρυθµοί ανόδου και καθόδου της παραγωγής 
τους. […] Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει κατά τη διαδικα-
σία κατανοµής αναγκαίο τον συγχρονισµό Μονάδων οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί βά-
σει των προσφορών τους στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, αποµειώνεται η αποδιδόµενη ενέργεια 
των βαθµίδων ποσότητας και τιµής ενέργειας που εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα ΗΕΠ 
ξεκινώντας από τη βαθµίδα µε την υψηλότερη τιµή ενέργειας και επιλέγοντας τις επό-
µενες βαθµίδες, εάν είναι απαραίτητο, κατά φθίνουσα τιµή ενέργειας. Κατά την ως άνω 
διαδικασία µείωσης κατά την κατανοµή της ενέργειας βαθµίδων οι οποίες έχουν εντα-
χθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, η παραγωγή οποιασδήποτε Μονάδας δεν πρέπει να µειώνε-
ται κάτω από τη δηλωθείσα Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.» 

Σηµειώνεται ότι η απόφαση αυτή της ΡΑΕ αφορά την ορθή εφαρµογή του τρόπου 
υπολογισµού της Οριακής Τιµής του Συστήµατος και βασίζεται στις αρχές και τις 
προβλέψεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ, ο οποίος εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον 
Μάιο του 2005, ύστερα από δηµόσια συζήτηση τουλάχιστο 2 ετών, στην οποία συµ-
µετείχαν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, και λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 
ανάπτυξης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σηµειώνεται επί-
σης, ότι ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζονταν η Οριακή Τιµή του συστήµατος µέχρι 
τον Ιανουάριο του 2006, στρέβλωνε την εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
στην οποία ενώ υπάρχει σχετική έλλειψη εγκατεστηµένης παραγωγής ισχύος, οι τιµές 
ηλεκτρικής ενέργειας διαµορφώνονταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ωσάν να υπήρχε 
πλεόνασµα ισχύος.  

∆ραστηριοποίηση νέων Παραγωγών 

Οπωσδήποτε είναι πολλές οι παράµετροι που επηρεάζουν την απόφαση δραστηριο-
ποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 
δραστηριοποίησης στην ηµερήσια χονδρεµπορική αγορά, όπως διαµορφώθηκε µε τον 
Κ∆Σ&ΣΗΕ. Ετσι, οι όποιες εκτιµήσεις περί αναµενόµενης λειτουργίας νέων θερµι-
κών µονάδων από πλευρά ιδιωτών στο Ε∆Σ στο άµεσο µέλλον ενέχουν και κίνδυνο 
ανατροπής των. Παρόλα αυτά, κρίνεται σηµαντικό να καταγραφούν στο σηµείο αυτό 
οι δηµοσιοποιήσεις της πρόθεσης από πλευράς ιδιωτικών οµίλων περί κατασκευής 
στο άµεσο µέλλον, (έως το 2010),  τριών µονάδων συνδυασµένου κύκλου, µε καύσι-
µο φυσικό αέριο, ισχύος της τάξης των 400 MW η κάθε µία. 

 

2.6.3 Προµήθεια στο διασυνδεδεµένο Σύστηµα 

∆ραστηριοποίηση Προµηθευτών  

Η συνολική καταναλωθείσα ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο 
Σύστηµα και στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 ήταν 
56.7, 58 και 59.5TWh. Στις ποσότητες αυτές περιλαµβάνονται οι απώλειες του Συ-
στήµατος µεταφοράς, οι Απώλειες του ∆ικτύου διανοµής, καθώς και η ενέργεια που 
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καταναλώνεται στα λιγνιτορυχεία και κατά την άντληση υδάτων στους ταµιευτήρες. 
Στο σύνολο αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας το 30% περίπου καταναλώνεται στον οι-
κιακό τοµέα, το 25,3% στον βιοµηχανικό τοµέα, το 24,8% στον εµπορικό τοµέα, το 
4,4% στον αγροτικό τοµέα, το 5% στον δηµόσιο, το 2,8% στις αντλήσεις και τα λι-
γνιτωρυχεία, και το 8% είναι απώλειες Συστήµατος µεταφοράς και ∆ικτύου διανο-
µής. Περίπου το 92% της ενέργειας καταναλώνεται στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 
και το 8% στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. 

Την ενέργεια αυτή, αφαιρούµενης της ενέργειας που αντιστοιχεί στις απώλειες του 
Συστήµατος µεταφοράς και ∆ικτύου διανοµής, την προµήθευσε η ∆ΕΗ κατά 98,2% 
το 2004, κατά 97% το 2005 και κατά 99,6% το 2006.  

Την υπολειπόµενη ενέργεια την προµήθευσαν σε τελικούς πελάτες οι δραστηριο-
ποιηµένοι προµηθευτές καθώς και Αυτοπροµηθευόµενοι καταναλωτές, οι οποίοι 
µπορούν να προµηθευτούν ηλεκτρική ενέργεια από τη χονδρεµπορική αγορά για ιδία 
χρήση. Οι τελικοί καταναλωτές οι οποίοι επέλεξαν να αλλάξουν προµηθευτή, για µέ-
ρος όµως της συνολικής τους κατανάλωσης παραµένοντας ταυτοχρόνως και πελάτες 
της ∆ΕΗ Α.Ε., ήταν κυρίως µεγάλοι βιοµηχανικοί πελάτες συνδεδεµένοι στη υψηλή 
τάση και εµπορικοί καταναλωτές συνδεδεµένοι στη µέση τάση. Στον Πίνακα 2.2 πα-
ρουσιάζονται τα στοιχεία της συνολικά καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα: 
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Πίνακας 2.2: Στοιχεία συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περί-
οδο 2004 - 2006 

Τάση Ετος ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΟΠ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΞΗ
ΟΡΥΧΕΙΑ,
 ΑΝΤΛΗΣΗ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ
ΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ
ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

XT 2004 15.218.604 1.358.817 8.538.434 2.165.998 673.577 720.613 0 2.540.697 31.216.740
2005 15.209.000 1.310.395 8.872.268 2.315.410 677.696 745.956 0 2.580.982 31.711.707
2006 15.923.700 1.316.286 9.410.579 2.025.709 703.387 758.855 0 2.670.273 32.808.789

MT 2004 0 5.660.405 2.907.591 388.564 0 742.138 128.597 325.283 99.208 10.251.787
2005 0 5.501.545 2.930.315 394.193 0 837.593 143.480 324.616 253.836 10.385.577
2006 0 5.634.166 3.245.078 361.563 0 879.021 138.756 339.559 157.728 10.755.870

YT 2004 0 6.614.444 0 0,00 0 0 0 1.782.519 1.319.979 765.508 10.482.450
2005 0 6.495.544 0 0 0 0 0 1.931.056 1.363.361 1.213.554 11.003.515
2006 0 7.775.452 0 0 0 0 0 1.658.221 1.265.131 264 10.699.067

Σύνολο 2004 15.218.604 13.633.666 11.446.025 2.554.562 673.577 1.462.751 128.597 1.782.519 1.319.979 2.865.981 864.715 51.950.976
2005 15.209.000 13.307.483 11.802.582 2.709.603 677.696 1.583.548 143.480 1.931.056 1.363.361 2.905.598 1.467.390 53.100.798
2006 15.923.700 14.725.903 12.655.657 2.387.272 703.387 1.637.876 138.756 1.658.221 1.265.131 3.009.832 157.992 54.263.727

Τάση Ετος ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΟΠ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΞΗ
ΟΡΥΧΕΙΑ,
 ΑΝΤΛΗΣΗ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ
ΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ
ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

XT 2004 1.632.969 124.410 1.406.072 204.803 87.979 176.094 0 281.719 3.914.048
2005 1.665.972 131.701 1.491.482 202.194 89.279 180.340 0 319.379 4.080.346
2006 1.745.486 130.787 1.588.411 209.221 92.373 185.627 0 346.098 4.298.002

MT 2004 0 179.684 437.467 29.911 0 162.332 0 62.776 872.171
2005 0 186.621 470.198 20.302 0 164.599 0 71.478 913.198
2006 0 195.996 514.236 32.785 0 166.024 0 79.612 988.653

YT 2004 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 2004 1.632.969 304.095 1.843.539 234.715 87.979 338.426 0 344.495 4.786.218
2005 1.665.972 318.321 1.961.679 222.495 89.279 344.939 0 390.857 4.993.544
2006 1.745.486 326.783 2.102.647 242.006 92.373 351.651 0 425.710 5.286.655

Τάση Ετος ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΟΠ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΞΗ
ΟΡΥΧΕΙΑ,
 ΑΝΤΛΗΣΗ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ
ΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ
ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

XT 2004 16.851.574 1.483.227 9.944.506 2.370.801 761.556 896.707 0 0 0 2.822.417 0 35.130.788
2005 16.874.972 1.442.095 10.363.749 2.517.604 766.975 926.296 0 0 0 2.900.361 0 35.792.053
2006 17.669.186 1.447.073 10.998.990 2.234.930 795.760 944.482 0 0 0 3.016.371 0 37.106.791

MT 2004 0 5.840.089 3.345.058 418.476 0 904.470 128.597 0 0 388.059 99.208 11.123.957
2005 0 5.688.166 3.400.512 414.495 0 1.002.192 143.480 0 0 396.094 253.836 11.298.775
2006 0 5.830.162 3.759.314 394.348 0 1.045.045 138.756 0 0 419.171 157.728 11.744.523

YT 2004 0 6.614.444 0 0,00 0 0 0 1.782.519 1.319.979 0 765.508 10.482.450
2005 0 6.495.544 0 0 0 0 0 1.931.056 1.363.361 0 1.213.554 11.003.515
2006 0 7.775.452 0 0 0 0 0 1.658.221 1.265.131 0 264 10.699.067

Σύνολο 2004 16.851.574 13.937.760 13.289.564 2.789.277 761.556 1.801.178 128.597 1.782.519 1.319.979 3.210.476 864.715 56.737.195
2005 16.874.972 13.625.805 13.764.262 2.932.098 766.975 1.928.488 143.480 1.931.056 1.363.361 3.296.455 1.467.390 58.094.342
2006 17.669.186 15.052.686 14.758.304 2.629.278 795.760 1.989.527 138.756 1.658.221 1.265.131 3.435.541 157.992 59.550.382

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (MWh)

 ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (MWh)

 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (MWh)

 

Τιµολόγια ∆ΕΗ – Αυξήσεις  

Τα τιµολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένουν υπό ρύθµιση 
για όσο διάστηµα η ∆ΕΗ Α.Ε. κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 70% της προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.  

Το γεγονός ότι τα τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε. παρέµειναν µη διαχωρισµένα ανά παρε-
χόµενη υπηρεσία, κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006, οφείλεται και στη µη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της σχετικά µε την τήρηση και δηµοσιοποίηση διαχωρισµένων 
ανά ηλεκτρική δραστηριότητα ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µέσα από τις ο-
ποίες θα µπορούσαν να αντληθούν στοιχεία για να είναι δυνατός και ο διαχωρισµός 
ανά προσφερόµενη υπηρεσία.  

Στα τιµολόγια λιανικής πώλησης θα έπρεπε τουλάχιστον να εµφανίζονται διακριτά οι 
χρεώσεις για τις παρεχόµενες ανταγωνιστικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνουν τα τι-
µολόγια για την προσφερόµενη ενέργεια καθώς και τις υπηρεσίες προµήθειας, και οι 
µονοπωλιακές χρεώσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος 
µεταφοράς και ∆ικτύου διανοµής, οι χρεώσεις για τον λογαριασµό προσαυξήσεων 
του ∆ΕΣΜΗΕ, την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος 
ΑΠΕ. Κατά την περίοδο αυτή, και κατόπιν σχετικής Υπουργικής Απόφασης, το Ειδι-
κό Τέλος ΑΠΕ αναγράφονταν διακριτά στους λογαριασµούς λιανικής πώλησης της 
∆ΕΗ, όπως επίσης και ο σχετικός ΦΠΑ. 
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Το επίπεδο των τιµολογίων της ∆ΕΗ Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη το µέσο έσοδο από 
κάθε κατηγορία καταναλωτών, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3. 

Πίνακας 2.3: Επίπεδο τιµολογίων της ∆ΕΗ Α.Ε., βάσει του µέσου εσόδου από 
κάθε κατηγορία καταναλωτών 

Τάση Ετος ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΟΠ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΞΗ ΣΥΝΟΛΟ
XT 2004 80,3 90,4 107,3 39,3 73,4 100,6 86,5

2005 84,0 93,4 110,5 38,8 76,0 103,6 89,7
2006 86,8 96,9 115,1 41,2 79,4 108,0 93,8

MT 2004 60,5 77,5 32,1 78,0 83,1 66,5
2005 62,4 79,8 33,7 79,9 84,8 68,8
2006 64,7 83,5 34,2 83,6 88,3 72,0

YT 2004 33,6 33,6
2005 37,7 37,7
2006 46,6 46,6

Σύνολο 2004 80,3 50,9 99,8 38,2 73,4 89,3 83,1 75,1
2005 84,0 53,9 102,9 38,1 76,0 91,3 84,8 78,5
2006 86,8 58,5 107,0 40,1 79,4 95,2 88,3 82,3

 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (€/MWh)

 

Κάθε έτος, και ειδικότερα τα έτη 2004, 2005 και 2006, ακολουθείται διαδικασία έ-
γκρισης ποσοστιαίων αυξήσεων, οµοιόµορφων κατά κύριο λόγο, στα τιµολόγια της 
∆ΕΗ Α.Ε. κατόπιν αιτήσεων της επιχείρησης. Η αίτηση για αυξήσεις στα τιµολόγια 
βασίστηκε κατά την εν λόγω περίοδο στην εφαρµογή ρύθµισης βασισµένης στο κό-
στος (cost-based regulation), η οποία ελάµβανε υπόψη της τη διαµόρφωση του πλη-
θωρισµού, τη µεταβολή των διεθνών τιµών πετρελαίου και καυσίµων και άλλων πα-
ραγόντων, εξωγενών της επιχείρησης, που ενδεχοµένως επηρεάζουν την ετήσια ανα-
προσαρµογή των τιµολογίων της. 

Οι αναπροσαρµογές των τιµολογίων που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
µετά από γνωµοδότηση της ΡΑΕ, προέβλεπαν τα εξής: 

• Η υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/2688/18702/22-10-2004, η οποία προέβλεπε ο-
µοιόµορφη αύξηση κατά 2,5% από τη 1η Νοεµβρίου 2004. 

• Η υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/15780/22-8-2005, η οποία προέβλεπε οµοιόµορ-
φη αύξηση κατά 2,5% στα αγροτικά τιµολόγια, κατά 3,5% στα υπόλοιπα τι-
µολόγια πλην των οικιακών, και από 0% έως 6,5% για το σκέλος της ενέρ-
γειας και παγίου των οικιακών τιµολογίων από τη 1η Σεπτεµβρίου 2005. 

• Η υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/15775/28-7-2006, η οποία προέβλεπε οµοιόµορ-
φη αύξηση κατά 2,5% στα αγροτικά τιµολόγια και στα τιµολόγια των πολυτέ-
κνων, κατά 4,5% στα υπόλοιπα τιµολόγια πλην των Οικιακών και από 0% 
έως 6,5% για το σκέλος της ενέργειας των οικιακών τιµολογίων, καθώς και 
µεταβολές στις πάγιες χρεώσεις των οικιακών και εµπορικών τιµολογίων χα-
µηλής τάσης, από τη 1η Αυγούστου 2006. 

Σηµειώνεται ότι οι σχετικές γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ, πρότειναν τις ίδιες ακριβώς µε-
ταβολές, και είχαν ως στόχο, πέραν των εύλογων αυξήσεων, να εξοµαλύνουν κατά το 
δυνατό τις υφισταµένες διαφοροποιήσεις µεταξύ των τιµολογίων, οι οποίες και δεν 
δικαιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη τα υποκείµενα στοιχεία κόστους. 

Αποτελεί γεγονός ότι τα υφιστάµενα τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε., και ειδικότερα τόσο η 
δοµή τους, ως προς τα σκέλη ενέργειας και ισχύος και πάγιας χρέωσης, όσο και οι 
ποσοτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τιµολογίων κάθε κατηγορίας καταναλωτών, 
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διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο της µονοπωλιακής δραστηριοποίησης της ∆ΕΗ 
Α.Ε., και εξυπηρετούσαν κατά καιρούς τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκο-
πούς που έθετε η κυβέρνηση της χώρας. Οι στρεβλώσεις αυτές συνεχίζουν να υφί-
στανται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αδικαιολόγητες από οικονοµικής πλευράς επι-
δοτήσεις µεταξύ των τιµολογίων κάθε κατηγορίας καταναλωτών, καθώς και ποσοτι-
κές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα τεχνικά και 
καταναλωτικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών. Η ανάγκη αναπροσαρµογής 
της δοµής των τιµολογίων και κυρίως η εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων µε-
ταξύ των κατηγοριών πελατών είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους: α) για τη δί-
καιη κατανοµή του κόστους βάσει της αρχής ότι πληρώνει αναλογικά όποιος δη-
µιουργεί το κόστος, στις επιµέρους όµως δραστηριότητες, δηλαδή παραγωγή, µετα-
φορά και διανοµή, και β) για τη διαµόρφωση περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει 
την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των προµηθευτών. 

Σε πρακτικό επίπεδο, τα κρίσιµα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι: α) ο 
διαχωρισµός των τµηµάτων των τιµολογίων, τουλάχιστο σε επίπεδο ανταγωνιστικού 
τµήµατος, µονοπωλιακού τµήµατος και φόρου, και β) η άρση των στρεβλώσεων και 
των σταυροειδών επιδοτήσεων µεταξύ των κατηγοριών των καταναλωτών, λόγω της 
δοµής και του επιπέδου των υφισταµένων τιµολογίων. 

Εκτιµάται ότι για την αποφυγή έντονων διαταράξεων στην ενδεχόµενη οικονοµική 
επιβάρυνση (ή και ελάφρυνση) ορισµένων κατηγοριών καταναλωτών, που ενδεχοµέ-
νως θα προκαλέσουν οι δραστικές παρεµβάσεις που απαιτούνται, θα πρέπει να υπάρ-
ξει συγκεκριµένη περίοδος («ρυθµιστική περίοδος αναπροσαρµογής των τιµολογί-
ων»), για την οποία έχοντας καθορίσει τον επιδιωκόµενο τελικό στόχο και συγκεκρι-
µένους ενδιάµεσους στόχους, θα αποφασιστούν τα στάδια εκείνα τα οποία θα επιτρέ-
ψουν αφενός την οµαλή µετάβαση στα νέα τιµολόγια και δευτερευόντως τον διαρκή 
έλεγχο της ακολουθούµενης διαδικασίας κατά τη διάρκεια της ρυθµιστικής περιόδου, 
ώστε µε βεβαιότητα να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

2.6.4 Σύστηµα εµπορίας αερίων του θερµοκηπίου  

Η ΡΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 
αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθότι ο τοµέας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον οποίο εποπτεύει, συµµετέχει κατά ποσοστό της 
τάξεως του σαράντα τοις εκατό (40%) επί των συνολικών εκποµπών αερίων του θερ-
µοκηπίου της χώρας5. Επίσης συµµετέχει στην αντίστοιχη οµάδες εργασίας του Συµ-
βουλίου Ρυθµιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEER) η οποία γνωµοδοτεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη αναθεώρηση της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. 

Ωστόσο η ΡΑΕ δεν έχει αρµοδιότητα από τον ν.2773/1999, και παρότι πρόθυµη να 
συνδράµει δεν µετέχει στην επιτροπή του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α.54409/2632, η οποία 
διαµορφώνει τα εκάστοτε Εθνικά Σχέδια Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπής. 

                                                      
5  Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής της πρώτης περιόδου (2005-2007) τα δικαιώµατα 
προς κατανοµή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής, αντιπροσωπεύουν ποσο-
στό άνω του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθµού των προς κατανοµή δικαιωµάτων της περιό-
δου. 
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2.6.5 Άδειες Παραγωγής και Προµήθειας  

Στοιχεία για τις Αδειες Παραγωγής 

Κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα Εκθεση, υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις για χο-
ρήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1.612 MW. Από 
τις αιτήσεις αυτές οι 2 αφορούν µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση λιγνίτη, και οι 
άλλες δύο αιτήσεις ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση φυσικού αερίου.  

Η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά και ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε άδειες παραγωγής 
για τις εξής µονάδες. 

o Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 412MW στη θέση «Άγιος Νικόλαος» της 
εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

o Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου ισχύος 400MW στον 
ΑΗΣ Αλιβερίου της ∆ΕΗ Α.Ε. 

Η ΡΑΕ γνωµοδότησε αρνητικά και ο Υπουργός Ανάπτυξης απέρριψε την αίτηση για 
χορήγηση άδειας παραγωγής ισχύος 600MW µε χρήση λιγνίτη της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. 

Η δεύτερη αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ισχύος 200MW µε χρήση λιγνίτη 
της εταιρείας EFT HELLAS A.E. είχε λάβει από τη ΡΑΕ θετική γνωµοδότηση. Λόγω 
όµως µεταβολής πραγµατικών στοιχείων (µεταβολή µετοχικής σύνθεσης) η ΡΑΕ ε-
παναξιολόγησε την εν λόγω αίτηση και πρόσφατα διαπίστωσε τη µεταβολή των 
πραγµατικών δεδοµένων που αναφέρονται στη µε αριθµό 152/2006 Γνωµοδότησή 
της και αποφάσισε να γνωµοδοτήσει αρνητικά για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. 

Πρόσφατα (εντός του 2007) υποβλήθηκαν αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο άνθρακα: 

o Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής που αφορά 
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600MW εντός του εργοστασιακού χώρου 
της εταιρείας Αλουµίνιον της Ελλάδος, στην Παραλία ∆ιστόµου του Νοµού 
Βοιωτίας. 

o Η εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ υπέβαλε αίτηση για χορήγηση 
άδειας παραγωγής που αφορά σταθµό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 460MW ε-
ντός του του εργοστασιακού χώρου της εταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ" στο Μα-
ντούδι Ευβοίας 

o Η εταιρεία EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά σε σταθµό ισχύος 600MW, στη θέση 
«ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού» του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 

Οι ανωτέρω αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. 

Αδειες Παραγωγής στην περιοχή της Αττικής 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ µε την από 5/7/2005 ανακοίνωσή της ενηµέρωσε για την πρόθεσή 
της να εξετάσει αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής µε χρήση φυσικού αερίου 
στην περιοχή της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και υποβλήθη-
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καν στη ΡΑΕ επικαιροποιηµένες αιτήσεις από 3 εταιρείες, για συνολική ισχύ 1604 
MW, οι οποίες είχαν υποβληθεί και στο παρελθόν (2001) και δεν είχαν αξιολογηθεί. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εν λόγω αιτήσεων η µία εταιρεία (∆ΕΠΑ Α.Ε.) δεν 
προσκόµισε συµπληρωµατικά στοιχεία που της ζητήθηκαν, η άλλη τέθηκε προς το 
παρόν σε εκκρεµότητα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.) ενώ για την τρίτη αίτηση, 
αυτή της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά και ο Υ-
πουργός Ανάπτυξης εξέδωσε τη σχετική Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 
ισχύ 824 MW. 

Στον Πίνακα 2.4 φαίνονται οι Άδειες Παραγωγής θερµικών µονάδων που έχουν εκ-
δοθεί µέχρι σήµερα για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (πέραν της Ενιαίας Αδειας της 
∆ΕΗ Α.Ε.). Για τις άδειες παραγωγής σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, αναλυτική πα-
ρουσίαση γίνεται στην παράγραφο 2.8.1. 
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Πίνακας 2.4: Άδειες παραγωγής µεγάλων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (πέ-
ραν της Ενιαίας Αδειας της ∆ΕΗ Α.Ε.) 

Μητρώο 
Αδειών Εταιρεία Ηµ/νία 

έκδοσης Νοµός ∆ήµος Ισχύς 
(MW) 

Α∆. 0008 ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 01/06/01 Βοιωτίας ΘΗΒΑΙΩΝ 400,00 

Α∆. 0007 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΕ 

21/01/02 Μαγνησίας ∆ΙΜΗΝΙΟΥ 400,00 

Α∆. 0006 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΕ 14/09/04 Βοιωτίας ΘΗΒΑΙΩΝ 547,76 

Α∆. 0004 ENELCO SA 01/06/01 Βοιωτίας ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 440,00 

Α∆. 0005 ENELCO SA 01/06/01 Εβρου ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 440,00 

Α∆. 0003 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 08/01/04 Θεσσαλονίκης ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 390,00 

Α∆. 0134 

Κ/Ξ EDF - HED - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ 

08/10/01 Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ 440,00 

Α∆. 0323 ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ 04/03/04 Βοιωτίας ΘΗΒΑΙΩΝ 100,00 
Α∆. 0371 ΕΛΒΑΛ ΑΕ 23/10/02 Βοιωτίας ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 40,00 
Α∆. 0526 ∆ΕΗ ΑΕ 16/07/03 Αττικής ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 400,00 

Α∆. 0529 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ 02/09/04 Βοιωτίας ΘΙΣΒΗΣ 421,60 

Α∆. 0531 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 29/01/04 Βοιωτίας ΚΑΜΑΡΙ 120,00 

Α∆. 0648 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ  04/03/04 Κορινθίας ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 395,90 

Α∆. 0569 ∆ΕΗ ΑΕ 04/11/2003 Αττικής ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 120,00 

Α∆. 0813 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΕ 

08/07/2005 Βοιωτίας ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 412,00 

Α∆. 0137 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 17/06/05 Βοιωτίας ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125,00 

Α∆. 0135 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 17/06/05 Βοιωτίας ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125,00 

Α∆. 0136 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 17/06/05 Βοιωτίας ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 84,00 

Α∆. 0886 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ  Αττικής ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 824,00 
 

Στοιχεία για τις άδειες προµήθειας 

Με τη θέση σε ισχύ του ν.3426/2005 τροποποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 15: «Με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, σύµφωνα µε 
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Αδειών, 
εφόσον ο υποψήφιος προµηθευτής:  

α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό 
κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 €, 
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β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπι-
στη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προµήθειας, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών, και  

γ) έχει την αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύ-
εται από τα στοιχεία της αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών και καθορί-
ζεται στους Κώδικες ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, του ∆ικτύου ∆ιανοµής και των 
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά 
την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση άδειας προµήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, 
κατά την άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας, να προσκοµίζει ικανοποιητικές 
µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστηµα, σύµφωνα µε τους όρους του Κώδι-
κα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος». 

Στη ΡΑΕ υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις για χορήγηση άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας συνολικής ισχύος 2593 MW. Η ΡΑΕ έχει γνωµοδοτήσει θετικά και ο Υ-
πουργός Ανάπτυξης έχει εκδώσει και τις 15 άδειες προµήθειας για τη συνολική ισχύ 
των 2593 MW. 

Ορισµένοι µόνο από τους αδειοδοτηθέντες είχαν συµµετοχή είτε στον Ηµερήσιο Ε-
νεργειακό Προγραµµατισµό, είτε στους διαγωνισµούς για την κατανοµή της χωρητι-
κότητας των διεθνών διασυνδέσεων, είτε στην προµήθεια σε τελικούς καταναλωτές.  

Πρόσφατα (2007) υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις για χορήγηση άδειας προµήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200MW οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο αξιο-
λόγησης από τη ΡΑΕ. Επίσης η ∆ΕΗ Α.Ε. υπέβαλε πρόσφατα αίτηση για χορήγηση 
Άδειας Προµήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες και αίτηση για χορήγηση Άδειας 
Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες ισχύος 7.000MW, οι οποίες βρίσκονται στο 
στάδιο αξιολόγησης από τη ΡΑΕ. 

Ακολουθεί κατάλογος των κατόχων αδειών προµήθειας. 

Πίνακας 2.5: Στοιχεία Αδειών Προµήθειας 

Αρ. Μη-
τρώου 

Ηµερ. 
Έκδοσης Επωνυµία  Ισχύς 

(MW) 
Ηµ/νία Λή-

ξης 
Χώρα ∆υναµικού 

Παραγωγής 

Α∆-00129 19/12/2005 CINERGY GLOBAL 
TRADING LTD 200 31/12/2006 ΙΣΠΑΝΙΑ, 

ΑΓΓΛΙΑ 
Α∆-00130 25/1/2002 ΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 300 31/10/2011 ΓΑΛΛΙΑ 
Α∆-00132 29/9/2003 ENEL TRADE S.P.A. 250 27/9/2008 ΙΤΑΛΙΑ 

Α∆-00151 26/10/2001 EDF TRADING 
LIMITED 243   ΙΣΠΑΝΙΑ, 

ΑΓΓΛΙΑ 

Α∆-00225 19/12/2005 E.ON SALES & 
TRADING GMBH 350 2/12/2006 ΓΑΛΛΙΑ 

Α∆-00367 10/9/2002 RWE TRADING GMBH 350 31/12/2007 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Α∆-00397 2/11/2002 ENTRADE GMBH 200 30/9/2017 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Α∆-00402 15/1/2003 VERBUND AUSTRIAN 
POWER TRADING AG 150 1/12/2012 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Α∆-00493 27/3/2003 EDISON TRADING SPA 300 4/3/2013 ΑΥΣΤΡΙΑ 

Α∆-00758 7/12/2004 ΗΡΩΝ 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ 128 7/12/2029 ΙΤΑΛΙΑ 

Α∆-00796 30/11/2006 
∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

200 14/4/2020 ΕΛΛΑ∆Α 
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Αρ. Μη-
τρώου 

Ηµερ. 
Έκδοσης Επωνυµία  Ισχύς 

(MW) 
Ηµ/νία Λή-

ξης 
Χώρα ∆υναµικού 

Παραγωγής 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - NECO SA 

Α∆-00831 22/12/2006 EFT HELLAS AE 150 31/12/2010 
MAKΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α∆-00855 28/8/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 200 21/12/2015 

MAKΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α∆-00858 29/11/2005 EGL HELLAS AE 200 31/12/2020 
MAKΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α∆-00910 7/4/2006 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

25 7/4/2026 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00917 20/4/2006 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 

310 20/4/2026 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00960 26/7/2006 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 150 26/7/1931 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00969 12/9/2006 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Α.-
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. 

100 12/9/2009 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00971 18/9/2006 
VERBUND - AUSTRIAN 
POWER TRADING 
ENERGA HELLAS AE 

300 18/9/2026 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00986 1/11/2006 TCB ENERGY S.A. 80 1/11/2026 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-00993 31/10/2006 ITA ENERGY TRADE 
ΕΠΕ 50 31/10/2026 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-01016 30/11/2006 

ELECTRICITY 
TRADING COMPANY 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

200 30/11/2026 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-01021 22/12/2006 EHOL HELLAS S.A. 300 22/12/2021 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

Α∆-01022 22/12/2006 EZPADA S.R.O 200 22/12/2016 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν. 3426/2005 

 

2.6.6 ∆ιαγωνισµός νέων µονάδων παραγωγής 900 MW 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά τον ν.2773/1999 και τον Κώ-
δικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Κ∆Σ&ΣΗΕ), προκήρυξε διαγωνισµό για τη σύναψη Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας 
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Ισχύος (Σ∆Ι) που αναφέρονται σε νέες Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
σύµφωνα µε την Προκήρυξη υπ’ αριθµό 12/2006 (ΦΕΚ Β΄ 560/5-5-2006). Το µέγε-
θος της ισχύος για την οποία ο ∆ιαχειριστής προτίθεται να συµβληθεί (εφεξής Καθα-
ρή Ισχύς-Εγγύησης Εσόδων) καθορίζεται στο 70% της καθαρής ισχύος που ο ανάδο-
χος θα έχει εγγυηθεί στην προσφορά του στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού µε µέγιστο 
όριο τα 300 MW. 

Σκοπός της σύναψης των Σ∆Ι µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και νέων Μο-
νάδων παραγωγής είναι η κατασκευή νέου παραγωγικού δυναµικού µέσω της παρο-
χής προς τους επενδυτές της ελάχιστης απαιτούµενης ασφάλειας εσόδων για τις νέες 
Μονάδες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρηµατοδότησή τους. 

Σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, ο ∆ΕΣΜΗΕ αναλαµβάνει να εγγυηθεί, µέ-
σω της σύναψης Σ∆Ι µε τον ή τους επιτυχόντες του ∆ιαγωνισµού, ότι κάθε Νέος Πα-
ραγωγός θα εισπράττει από τη συµµετοχή του στην ηµερήσια αγορά ενέργειας (Ηµε-
ρήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός – ΗΕΠ), ετησίως και για χρονική περίοδο 12 
ετών, ποσό καθαρών εσόδων (που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ-Εγγύησης Εσόδων) 
µεγαλύτερο ή τουλάχιστο ίσο µε το ποσό που θα έχει προκύψει κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία. Συγκεκριµένα, κατά το διαγωνισµό ισχύος, κάθε νέος παραγωγός οφείλει 
να υποβάλλει ως προσφορά το ελάχιστο ετήσιο καθαρό έσοδο που επιθυµεί να έχει 
από τη συµµετοχή του στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό για κάθε MW 
καθαρής ισχύος της µονάδας του, πέραν του µεταβλητού κόστους του. Ο µειοδότης, 
δηλαδή αυτός που απαιτεί το µικρότερο έσοδο, συνάπτει τις Σ∆Ι µε το ∆ιαχειριστή. 

∆ιαδικασία σύνταξης τεύχους και δηµόσιες διαβουλεύσεις 

Η διαδικασία σύνταξης των βασικών όρων του ∆ιαγωνισµού ξεκίνησε από τη ΡΑΕ 
στις αρχές Ιουλίου του 2005 και σε συνεργασία µε τον ∆ΕΣΜΗΕ, έως το τέλος του 
Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους είχαν αποσαφηνιστεί και συµφωνηθεί οι γενικές αρχές 
για τη µεθοδολογία υπολογισµού των καθαρών εσόδων της Οικονοµικής Συµφωνίας 
Εγγύησης Εσόδων καθώς και οι βασικότεροι όροι της Συµφωνίας Υλοποίησης.  

Στη συνέχεια ο ∆ΕΣΜΗΕ ανέλαβε την προετοιµασία των τευχών του διαγωνισµού µε 
την υποστήριξη και υπό την παρακολούθηση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ είτε εκπονώντας εσω-
τερικές µελέτες είτε βασιζόµενη σε τεχνοοικονοµικά δεδοµένα που της διέθεσε σύµ-
βουλός της µε εκτενή πείρα από το εξωτερικό, προσδιόρισε την τιµή των απαραίτη-
των συντελεστών αναφοράς βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισµός των εσόδων της 
Μονάδας Παραγωγής Αναφοράς, καθώς και την ανώτατη και κατώτατη επιτρεπτή 
τιµή προσφοράς στον ∆ιαγωνισµό.  

Η προετοιµασία αυτή ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2005 και ο ∆ΕΣΜΗΕ αφού 
παρουσίασε βασικούς όρους και αρχές του ∆ιαγωνισµού σε ενδιαφερόµενους επεν-
δυτές και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, έθεσε στις 27/12/2005 σε ∆ηµόσια ∆ιαβού-
λευση το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24/1/2006. Οι 
παρατηρήσεις των ενδιαφερόµενων επενδυτών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
που είχαν στο µεταξύ υποβληθεί στον ∆ΕΣΜΗΕ γνωστοποιήθηκαν στη ΡΑΕ προκει-
µένου στο διάστηµα που ακολούθησε να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη για 
την τελική διαµόρφωση του κειµένου της ∆ιακήρυξης. Η διαδικασία αυτή ολοκλη-
ρώθηκε στις 3/4/2006 µε την έγκριση του τεύχους της διακήρυξης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ∆ΕΣΜΗΕ και την υποβολή του στη ΡΑΕ. 
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Προκήρυξη διαγωνισµού 

Κατόπιν της υποβολής εισήγησης του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. για το σχέδιο διακήρυξης δια-
γωνισµού για τη σύναψη Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-36610/3.4.2006), η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης (Γνω-
µοδότηση υπ΄ αριθµ. 128/2006) για: (α) την τροποποίηση διατάξεων του Κ∆Σ&ΣΗΕ 
ως προς σηµεία του που αναφέρονταν στις Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος και (β) 
την έγκριση του Τεύχους του διαγωνισµού µε τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες 
για την οµαλή διεξαγωγή του διαγωνισµού.  

Σε συνέχεια της Γνωµοδότησης υπ΄ αρ. 128/2006 ο Υπουργός Ανάπτυξης µε την α-
πόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/8054 (ΦΕΚ Β΄ 501/19.4.2006) εισήγαγε τις σχετικές τροπο-
ποιήσεις στον Κ∆Σ&ΣΗΕ και µε την απόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ73/8611 (ΦΕΚ Β΄ 
560/5.5.2006) ενέκρινε τη διακήρυξη του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. για τη σύναψη Συµβάσεων 
∆ιαθεσιµότητας Ισχύος Νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ∆ιαγω-
νισµός προκηρύχθηκε ως υπ΄ αρ. 12/2006 και δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17.5.2006 µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φα-
κέλων συµµετοχής τις 23.11.2006.  

Πιστοποιητικά έκδοσης Α∆Ι, και τροποποίηση της ∆ιακήρυξης  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12/2006 διακήρυξη, και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ 1, 
στοιχείο (β) της διακήρυξης αυτής, δικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ήταν οι 
κατέχοντες πιστοποιητικό έκδοσης Α∆Ι, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 225 του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ εκδίδεται από τη ΡΑΕ. 

Κατά συνέπεια η ΡΑΕ στο πλαίσιο της χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού έ-
πρεπε να εξετάσει την τεχνική και χρηµατοοικονοµική ωριµότητα των υποψηφίων, 
προκειµένου να τεκµηριωθεί η δυνατότητά τους να περατώσουν εµπροθέσµως την 
κατασκευή των Μονάδων Παραγωγής τους και να εκκινήσουν την εµπορική λειτουρ-
γία τους σε χρόνο τον οποίο δηλώνουν. 

Η ΡΑΕ έθεσε στις 11.7.2006 σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση το σχέδιο αίτησης, τον προ-
βλεπόµενο χρόνο υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και διευκρινίσεις α-
ναφορικά µε τα δικαιολογητικά Β, ∆ και Ε του άρθρου 225 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, τα οποία 
απαιτούνται προκειµένου να χορηγηθεί από τη ΡΑΕ πιστοποιητικό έκδοσης Α∆Ι 
στους ενδιαφερόµενους για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 12/2006.  

Από ερωτήµατα των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω δια-
βούλευσης αλλά και στο πλαίσιο παροχής διευκρινίσεων επί όρων του ∆ιαγωνισµού 
12/2006, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν λόγοι διευκρίνισης και συµπλήρωσης των 
σχετικών διατάξεων για την πρόληψη οποιασδήποτε εσφαλµένης ερµηνείας τους, χά-
ριν της ασφαλούς και επιτυχούς διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµό. Για το σκοπό αυτό και 
για την ορθή εφαρµογή των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού κατά 
τη διενέργεια του διαγωνισµού κρίθηκε αναγκαίο να παρασχεθούν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις και να καθορισθεί ότι η Εγγυηµένη Καθαρή Ισχύς της Μονάδας Εγγύ-
ησης Εσόδων πρέπει να είναι µικρότερη της ονοµαστικής ισχύος της µονάδας αυτής 
και να µειωθεί το κατώτατο όριο της τιµής Καθαρής Ισχύος που λαµβάνεται υπόψη 
για τη συµπλήρωση της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς των Συµµετεχόντων, 
από 75.000 € / MW Καθαρής Ισχύος σε 35.000 € / MW Καθαρής Ισχύος.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: λαµβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ 5098/3.8.06 έγγραφο του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, µε το οποίο 
υποβλήθηκε εισήγηση για το σχέδιο συµπληρώµατος Νο 1 της ∆ιακήρυξης του ∆ια-
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γωνισµού Νο 12/2006, και σύµφωνα µε το σκεπτικό της προηγούµενης παραγράφου, 
η ΡΑΕ γνωµοδότησε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, µε το υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 
Ο-14458/3.8.2006 έγγραφο της, ως προς την απαραίτητη τροποποίηση όρων του ∆ια-
γωνισµού 12/2006. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατόπιν της ανωτέρω γνωµοδότησης ενέκρινε, µε την υπ’ 
αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ73/16295 (ΦΕΚ Β΄ 1077/7.8.2006) απόφασή του, την τροποποίη-
ση και συµπλήρωση της διακήρυξης του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. για τη σύναψη Συµβάσεων 
∆ιαθεσιµότητας Ισχύος Νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι τρο-
ποποιήσεις δηµοσιεύθηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
24.8.2006 και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φακέλων συµµετοχής µετατέθη-
κε στις 22.02.2007. 

Στις 25.9.2006 η ΡΑΕ δηµοσιοποίησε τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 225 του Κ∆Σ&ΣΗΕ τα οποία απαιτούνται 
προκειµένου να χορηγηθεί από τη ΡΑΕ πιστοποιητικό έκδοσης Α∆Ι στους ενδιαφε-
ρόµενους για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό Νο 12/2006. ∆ιευκρινήσεις επί των α-
παιτούµενων δικαιολογητικών που αφορούσαν τους εγκεκριµένους όρους προσφοράς 
σύνδεσης µε το δίκτυο µεταφοράς καυσίµου, και την επιστολή δανειακής υποστήρι-
ξης παρασχέθηκαν στις 5, 21 και 29 ∆εκεµβρίου του 2006. 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2006 η ΡΑΕ επεξεργάστηκε σε συ-
νεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο προ-
σάρτηµα Α της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τη διαδικασία συλλογής 
και προσαρµογής των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισµό της µεσοσταθµι-
κής τιµής εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ, και η οποία προσδιορίστηκε µε 
την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ΄ αριθµ. ∆1/Γ/400/8.1.2007. 

2.6.7 ∆ιεθνείς ∆ιασυνδέσεις 

Με τον Κ∆Σ&ΣΗΕ τέθηκαν σε εφαρµογή οι διατάξεις του ν.3175/2003, παρέχοντας 
από την 1η Οκτωβρίου 2005 δικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις για εξαγωγές και 
σε κατόχους άδειας προµήθειας, εκτός των κατόχων άδειας παραγωγής. 

∆ικαιώµατα πρόσβασης στις διασυνδέσεις για εισαγωγές και εξαγωγές εκχωρήθηκαν 
από τον ∆ΕΣΜΗΕ σε µακροχρόνια βάση για τα έτη 2004 έως και 2006, σύµφωνα µε 
όρους που ενέκρινε η ΡΑΕ, βάσει της διαδικασίας εµφανών δηµοπρασιών για την εκ-
χώρηση δυναµικότητας διασυνδέσεων, ως διακριτό από την ενέργεια προϊόν, που 
προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και στον Κ∆Σ&ΣΗΕ. Την 
31η ∆εκεµβρίου 2006 έπαψε η ισχύς της υπ’ αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.17921 (ΦΕΚ Β΄ 
1440//22.10.2001) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία δινόταν προτεραι-
ότητα στη ∆ΕΗ κατά την εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εµφανών δηµο-
πρασιών που διενεργήθηκαν για την µακροχρόνια εκχώρηση δυναµικότητας στις δια-
συνδέσεις για εισαγωγές και εξαγωγές τα έτη 2004 έως και 2006. 

 

Έτος 
Βόρειες 

∆ιασυνδέσεις 
Ιταλία 

Εισαγωγές Εξαγωγές 

 

Εκχωρη-
θείσα 
∆υναµι-
κότητα 

Τίµηµα 

(€/ΜW) 
Εκχωρη-
θείσα 
∆υναµι-

Τίµηµα 

(€/ΜW) 
Προϊόν 

Εκχωρη-
θείσα 
∆υναµι-

Τίµηµα 

(€/ΜW) 
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 (MW)  κότητα 

(MW) 

κότητα 

(MW) 

2004 200 1.000* 250 1.000*    

1/1 – 31/3 150 0 

1/4 - 31/5 50 0 

1/9 – 30/9 50 0 
Ώρες 

Υψηλού 
Φορτίου 

1/10 – 31/12 50 1.000* 

1/4 - 31/5 150 0 

1/9 – 30/9 150 0 

2005 200 5.000 250 1.000* 

Ώρες 
Χαµη-
λού 

Φορτίου 1/10 – 31/12 150 0 

Όλες τις ώρες 50 30.100 

Ώρες Χαµηλού Φορτίου 150 900 

Ώρες Υψηλού & Ενδια-
µέσου Φορτίου 50 15.100 

2006 200 40.000 250 100 

Κυριακές 150 1.100 

* Τιµή Κατωφλίου ∆ηµοπρασίας 

 

 

Από τον Μάρτιο του 2006, ο ∆ΕΣΜΗΕ ξεκίνησε τη διενέργεια εµφανών δηµοπρα-
σιών εκχώρησης δικαιωµάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις για εξαγωγές σε εβδο-
µαδιαία βάση, σύµφωνα µε όρους και διαδικασίες που ενέκρινε η ΡΑΕ. Με την εκ-
χώρηση βραχυχρόνιων δικαιωµάτων, δόθηκε στην αγορά η δυνατότητα προγραµµα-
τισµού και διενέργειας εξαγωγών επιπλέον των ποσοτήτων που εκχωρήθηκαν σε ε-
τήσια βάση, καθώς κατέστη δυνατός ο ακριβέστερος προσδιορισµός των περιθωρίων 
για εξαγωγές µετά την κάλυψη των εγχώριων αναγκών και έχοντας διασφαλίσει την 
ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του ελληνικού συστήµατος. Αφετέρου, θεσπίσθηκε 
διαδικασία επανεκχώρησης σε βραχυχρόνια βάση ικανότητας διασυνδέσεων που είχε 
δεσµευθεί µακροχρονίως και δεν επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί από τους κατόχους 
της, η οποία απαιτείται για την κατά το δυνατό πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση του 
δυναµικού των διασυνδέσεων. 

Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη καταρχήν για τον τοµέα του διασυνοριακού εµπορίου 
αποτελεί η ένταξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιοχή Κεντρι-
κής & Νότιας Ευρώπης, η οποία δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 
Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 
(ERGEG) για την εναρµόνιση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφε-
ρειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ συµµετέχει από τα µέσα του 2006 στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Συντονισµού, της οποίας το έργο συνίσταται στη διαµόρφω-
ση ρυθµιστικών κανόνων για την εναρµόνιση των εθνικών αγορών της εν λόγω πε-
ριοχής και στην εποπτεία εφαρµογής των κανόνων αυτών. Το 2006, οι εργασίες της 
Περιφερειακής Επιτροπής Συντονισµού και της αντίστοιχης οµάδας των ∆ιαχειρι-
στών Συστηµάτων εστιάσθηκαν στην ανάπτυξη κοινών κανόνων για το διασυνοριακό 
εµπόριο εντός της περιοχής, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 
2003/1228/ΕΚ και της απόφασης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ’ αριθµ. 
770/9.11.2006. Αποτέλεσµα των εργασιών αυτών ήταν να θεσπισθούν νέοι, πιο ολο-
κληρωµένοι κανόνες για τη διαχείριση της συµφόρησης στις διεθνείς διασυνδέσεις 
της χώρας. Ειδικότερα καθορίστηκε κοινός µηχανισµός και πλαίσιο κανόνων για την 
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εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης σε µακροχρόνια (ετήσια) και βραχυχρόνια (µη-
νιαία και ηµερήσια) βάση µε εµφανείς δηµοπρασίες και δηµιουργήθηκαν δευτερογε-
νείς αγορές δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα απλουστεύθηκαν οι διαδι-
κασίες συµµετοχής στις δηµοπρασίες και τέθηκαν προϋποθέσεις για την επίτευξη µε-
γαλύτερης διαφάνειας. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται ήδη από τις αρχές του 2007 
από κοινού µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ και του ∆ιαχειριστή του Ιταλικού συστήµατος, ό-
που κάθε ∆ιαχειριστής εκχωρεί το σύνολο της διαθέσιµης διασυνδετικής ικανότητας 
για εξαγωγές από το σύστηµά του. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει σε ρυθµιστικό επίπεδο 
διαδικασία περαιτέρω εναρµόνισης των λεπτοµερειών εφαρµογής των εν λόγω κανό-
νων µεταξύ των αγορών της περιοχής (πλαίσιο συµβατικών υποχρεώσεων, τυποποίη-
ση προϊόντων, χρονοδιαγράµµατα κλπ). 

Στα πλαίσια της δηµιουργίας ενεργειακής αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά 
και ενόψει της επικείµενης εφαρµογής του Κανονισµού 2003/1228/ΕΚ στις προς 
βορρά γείτονες χώρες από τα µέσα του 2007, η ΡΑΕ συµµετείχε σε διαβουλεύσεις µε 
τις Ρυθµιστικές Αρχές και τους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων των χωρών της Βουλγαρί-
ας, της ΠΓ∆Μ και της Αλβανίας. Οι διαβουλεύσεις αυτές είχαν ως έκβαση τον καθο-
ρισµό χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για την από κοινού διαχείριση των βορείων 
διασυνδέσεων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και τη ρύθµιση του ζητήµα-
τος κατά το µεταβατικό χρονικό διάστηµα. Αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων ήταν να 
εξασφαλισθεί η συναίνεση των χωρών της ΠΓ∆Μ και της Αλβανίας για διαχείριση 
της συνολικής ικανότητας των διασυνδέσεων για εισαγωγές στο Ελληνικό σύστηµα 
από τον ∆ΕΣΜΗΕ τουλάχιστον για το πρώτο εξάµηνο του 2007. Ενόψει των ανωτέ-
ρω συµφωνιών, ο ∆ΕΣΜΗΕ εφαρµόζει για τη διαχείριση των εν λόγω διασυνδέσεων, 
καθώς και για το ήµισυ της ικανότητας της Ελληνο-Βουλγαρικής διασύνδεσης για 
εισαγωγές στην Ελλάδα, τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί για την Ελληνο-Ιταλική 
διασύνδεση. Η διαχείριση των βορείων διασυνδέσεων για εξαγωγές τελείται από τον 
∆ΕΣΜΗΕ για το σύνολο της δυναµικότητάς τους. Αναµένεται ότι η πλήρης εφαρµο-
γή του Κανονισµού 2003/1228/ΕΚ στις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας (από κοινού 
διαχείριση) θα καταστεί δυνατή µε τη συνεργασία των βορείων γειτόνων µας το Β΄ 
εξάµηνο του 2007. 

Καίριας σηµασίας για τη διευκόλυνση του εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας στην πε-
ριοχή των Βαλκανίων είναι η προώθηση ενιαίου µηχανισµού για τη διαχείριση της 
συµφόρησης στις διασυνδέσεις µεταξύ των χωρών της Βαλκανικής, ο οποίος µελετά-
ται από τους εµπλεκόµενους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ήδη από το 2004 και έχει τε-
θεί σε δοκιµαστική εφαρµογή από το 2006 µε εκτιµώµενο χρονικό ορίζοντα πραγµα-
τικής εφαρµογής το 2009. Με την εφαρµογή του µηχανισµού, ο οποίος προβλέπει την 
ταυτόχρονη εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στο σύνολο των διασυνδέσεων της 
περιοχής για την εξυπηρέτηση συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζεται 
πλήρης συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τους όρους πρόσβασης στις 
διασυνδέσεις και το διασυνοριακό εµπόριο. Τα οφέλη για την ελληνική αγορά από 
την εφαρµογή του εν λόγω µηχανισµού είναι πολλαπλά. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
σε ενεργειακές πηγές από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη και της διέλευ-
σης µέσω των χωρών της Βαλκανικής, αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη α-
ξιοποίηση των δικτύων της Βαλκανικής χωρίς υποβάθµιση της λειτουργικής τους 
ασφάλειας, υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Η ΡΑΕ, µέσω της συµµετοχής της στο Ρυθµι-
στικό Συµβούλιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις αντίστοιχες οµάδες εργασίας, 
µετέχει ενεργά στον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του ενιαίου µηχανι-
σµού, ο οποίος θα συµβάλλει ουσιαστικά και στην επίλυση των περιορισµών που τί-
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θενται στην εισαγωγική ικανότητα της χώρας από τις βόρειες διασυνδέσεις λόγω φυ-
σικών ροών διαµετακόµισης. 

2.6.8 ∆ιαφάνεια στη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς 

Για τη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς, προβλέπεται σύµφωνα µε τον 
Κ∆Σ&ΣΗΕ η δηµοσιοποίηση από τον ∆ΕΣΜΗΕ σε καθηµερινή βάση στοιχείων ό-
πως η πρόβλεψη φορτίου, η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής και των διασυν-
δέσεων, η πρόβλεψη παραγωγής από µονάδες υποχρεωτικής ένταξης στον ηµερήσιο 
ενεργειακό προγραµµατισµό (ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, υποχρεώσεις ΥΗΣ για εξυπηρέτηση 
αρδεύσεων, µονάδες υπό καθεστώς δοκιµών), οι ανάγκες εφεδρειών και οι τεχνικοί 
περιορισµοί του Συστήµατος, η προβλεπόµενη Οριακή Τιµή Συστήµατος κ.α. Για λό-
γους διαφάνειας προβλέπεται επιπλέον η δηµοσιοποίηση απολογιστικά των κυριότε-
ρων στοιχείων πραγµατικής λειτουργίας της αγοράς, όπως το πραγµατικό φορτίο και 
η λειτουργία των µονάδων και των διασυνδέσεων και η πραγµατική Οριακή Τιµή 
Συστήµατος. 

Σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, προβλέπεται η δηµοσιοποίηση στοιχείων που 
επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να έχουν γενική εικόνα της κατάστασης του Συστή-
µατος, όπως το πρόγραµµα αποµονώσεων στοιχείων του Συστήµατος και των δια-
συνδέσεων και το ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης των µονάδων παραγωγής. 

Προ της θέσπισης του Κ∆Σ&ΣΗΕ, τα στοιχεία που δηµοσιοποιούνταν περιορίζονταν 
στις προβλέψεις του φορτίου και της Οριακής Τιµής Συστήµατος και, απολογιστικά, 
στις αντίστοιχες πραγµατικές τιµές των µεγεθών αυτών. Από την 1η Οκτωβρίου 2005, 
και κατόπιν παρεµβάσεων της ΡΑΕ, ξεκίνησε σταδιακά και έχει πλέον καθιερωθεί η 
δηµοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων από τον ∆ΕΣΜΗΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν 
µέχρι σήµερα καλυφθεί απολύτως οι σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα. 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι µε την υπ’ αριθµ. 770/9.11.2006 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η οποία συµπλήρωσε τον Κανονισµό ΕΚ/1228/2003, εξειδικεύθη-
καν σε µεγάλο βαθµό οι πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται από τους ∆ια-
χειριστές Συστηµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των εθνικών δικτύων και αγορών, σε 
σχέση ειδικότερα µε το διασυνοριακό εµπόριο. Μέρος των απαιτήσεων του Κανονι-
σµού καλύπτεται σήµερα από τον ∆ΕΣΜΗΕ, µέσω των πληροφοριών που δηµοσιο-
ποιούνται στο πλαίσιο διενέργειας εµφανών δηµοπρασιών για την εκχώρηση δικαιω-
µάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις. 

Με την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ΕΣΜΗΕ, τα οποία θα 
του δώσουν τη δυνατότητα να εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών της αγοράς που 
προβλέπονται βάσει του Κ∆Σ&ΣΗΕ, αναµένεται ότι θα είναι δυνατή η δηµοσιοποίη-
ση του συνόλου των απαιτούµενων πληροφοριών, η διάθεση πληρέστερων ιστορικών 
και στατιστικών δεδοµένων και η καλύτερη οργάνωση του υλικού που δηµοσιοποιεί-
ται. 

2.7 Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Η ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένει ο Κύριος του Συστήµατος µεταφοράς, ενώ η λειτουργία του 
έχει ανατεθεί στον ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.). Η ∆ΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Συστήµατος, είναι υπεύθυνη 
για την εκτέλεση των έργων συντήρησης και επέκτασής του. Τα αναγκαία έργα επέ-
κτασης ορίζονται στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), η 
οποία εκπονείται ετησίως, µε πενταετή ορίζοντα σε κυλιόµενη βάση, από τον ∆ιαχει-
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ριστή του Συστήµατος ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. λαµβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Κυ-
ρίου του Συστήµατος, και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κατόπιν γνώµης 
της ΡΑΕ.  

Ο Κύριος του Συστήµατος λαµβάνει ως ενοίκιο για τη χρήση αυτού το Ετήσιο Κό-
στος του Συστήµατος, το οποίο και υπολογίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τα σχετικά τιµολόγια χρήσης 
του Συστήµατος στους Παραγωγούς και τους Προµηθευτές. Τα τιµολόγια χρήσης του 
Συστήµατος υπολογίζονται κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ, εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και γνώµης της ΡΑΕ. 

2.7.1 ΜΑΣΜ  

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η ανάπτυξης του Συστήµατος πραγµατο-
ποιείται µε βάση σχετική Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), 
η οποία εκπονείται ετησίως από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
λαµβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Κυρίου του Συστήµατος, και εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ. 

Η ΜΑΣΜ περιόδου 2004-2008 υπεβλήθη από τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. στις 6.8.2004 
(ΡΑΕ/Ι-20386) και στη συνέχεια αξιολογήθηκε από τη ΡΑΕ (ΡΑΕ/Ο-
8101/14.10.2004). Μεταξύ των παρατηρήσεων της ΡΑΕ περιλαµβάνονται: 

• η πρόταση για ένταξη στη ΜΑΣΜ της διασύνδεσης των ανατολικών Κυκλά-
δων (Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Μύκονος, Πάρος και Νάξος), σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό που προέκυψε από σχετική µελέτη που είχε προηγουµένως εκπο-
νήσει η ΡΑΕ µέσω σχετικής ανάθεσης στο ΕΜΠ,  

• η ανάπτυξη βρόχου 400 kV στην Πελοπόννησο, µέσω νέων ΚΥΤ στην Πά-
τρα, στην Κόρινθο και στη Μεγαλόπολη,  

• η επισήµανση για σηµαντικότατες καθυστερήσεις στην κατασκευή έργων του 
Συστήµατος και την επακόλουθη µεταβολή των χρονοδιαγραµµάτων τους,  

• την ενσωµάτωση στη ΜΑΣΜ αναλυτικότερων χρονοδιαγραµµάτων και στοι-
χείων κόστους κατασκευής των έργων που αυτή περιλαµβάνει, και  

• ορισµένες παρατηρήσεις-οδηγίες για τη σύνταξη της ΜΑΣΜ, ιδίως σε θέµατα 
δοµής, και τη συνυποβολή σχετικών µελετών για την υποστήριξη των προτει-
νοµένων σε αυτή.  

Στη συνέχεια, ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στις 26.11.04 (ΡΑΕ/Ι-23291) αναθεωρηµένο 
σχέδιο ΜΑΣΜ περιόδου 2005-2009, ενσωµατώνοντας τις περισσότερες από τις πα-
ρατηρήσεις της ΡΑΕ, το οποίο συµπλήρωσε περαιτέρω ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. στις 
16.12.2004 (ΡΑΕ/Ι-23967) µε επιστολή του, κατόπιν συνεννόησης µε τη ΡΑΕ. Μετά 
από νέα αξιολόγηση της ΜΑΣΜ, η ΡΑΕ, συνεκτιµώντας το γεγονός της αισθητής 
βελτίωσης της ΜΑΣΜ υπέβαλε στον Υπουργό Ανάπτυξης θετική γνωµοδότηση της 
(ΡΑΕ/Ο-08959/22.12.04) για την έγκριση της ΜΑΣΜ περιόδου 2005-2009. Η 
ΜΑΣΜ εγκρίθηκε τελικά µε την υπ’ αρ. πρωτ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/1838/1.2.2005 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Η ΜΑΣΜ περιόδου 2006-2010 υπεβλήθη από τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. στις 25.10.2005 
(ΡΑΕ/Ι-32037) και στη συνέχεια αξιολογήθηκε από τη ΡΑΕ (ΡΑΕ/Ο-
12282/7.12.2005). Στις βασικότερες από τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ περιλαµβάνο-
νται: 
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• η απουσία τεκµηρίωσης τεχνικοοικονοµικής σκοπιµότητας των προτεινοµέ-
νων έργων και έργων που εντάσσονται στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του 
Συστήµατος, ιδίως ως προς κάποια σηµαντικά έργα π.χ. δίκτυο 400 kV στην 
Πελοπόννησο,  

• η ενίσχυση του άξονα βορρά-νότου µε νέες γραµµές 400 kV,  

• η δηµιουργία νέων ΚΥΤ στο Αλιβέρι και το Σχηµατάρι κλπ,  

• η έλλειψη στοιχείων κόστους και προϋπολογισµού των έργων, και  

• η επισήµανση των σηµαντικών µεταβολών των χρονοδιαγραµµάτων λόγω 
καθυστερήσεων κατασκευής έργων του Συστήµατος.  

Στη συνέχεια, και µετά από συζητήσεις που έλαβαν χώρα, ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε, 
αφενός στις 21.12.2005 τεύχος εκτίµησης του κόστους των έργων της ΜΑΣΜ 2006-
2010 (ΡΑΕ/Ι-33723), και αφετέρου στις 26.1.2006 (ΡΑΕ/Ι-34581) το αναµορφωµένο 
και τελικό σχέδιο ΜΑΣΜ 2006-2010. Ακολούθησε αξιολόγηση της ΡΑΕ, η οποία 
υπέβαλε στις 2.2.2006 θετική γνωµοδότηση (ΡΑΕ/Ο-13067) προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης, ο οποίος στη συνέχεια την ενέκρινε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/467/4214/18.4.2006 απόφασή του. 

2.7.2 Ανάπτυξη Συστήµατος – υλοποίηση έργων 

Από την παρακολούθηση της ανάπτυξης του Συστήµατος κατά τη διαδικασία έγκρι-
σης της ΜΑΣΜ, καθώς και από τις επισηµάνσεις ή εκθέσεις που κατά καιρούς υπο-
βάλλονται στη ΡΑΕ από τον Κύριο ή τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή άλλους φο-
ρείς, παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις στα περισσότερα έργα ανάπτυξης 
του Συστήµατος, από την πρώτη εγκεκριµένη ΜΑΣΜ περιόδου 2001-2005, έως και 
την πρόσφατη, περιόδου 2006-2010. Παρότι δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί τα αίτια, 
τα οποία άλλωστε διαφέρουν από έργο σε έργο, διαφαίνεται ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις αιτία καθυστερήσεων είναι οι σοβαρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνί-
ας και οι χρονοβόρες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απαλλοτριώσε-
ων των έργων. Περαιτέρω, ο όγκος των έργων και η πολυπλοκότητα πολλών εξ’ αυ-
τών, δεδοµένων και των εµποδίων στην οµαλή πραγµατοποίησή τους, φαίνεται να 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες του Κυρίου του Συστήµατος να τα υλοποιήσει εντός 
των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Το θέµα διερευνάται και αναζητούνται βιώ-
σιµες και αποτελεσµατικές λύσεις. 

2.7.3 Χρεώσεις χρήσης Συστήµατος 

Η µεθοδολογία καθορισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς κα-
θορίζεται στον Κ∆Σ&ΣΗΕ, και προβλέπει δυο διακριτά στάδια: α) τον καθορισµό 
του ετησίου κόστους του Συστήµατος που βαρύνει τον Κύριο αυτού και αντιστοιχεί 
στο ενοίκιο που πρέπει να εισπράξει, και β) τον καθορισµό του µέρους του ενοικίου 
αυτού που θα ανακτηθεί από τις χρεώσεις σε παραγωγούς και του υπολοίπου που θα 
ανακτηθεί από τους προµηθευτές καθώς και των µοναδιαίων χρεώσεων που υπολογί-
ζονται για κάθε κατηγορία χρηστών του Συστήµατος.  

Η µεθοδολογία που προβλέπεται στον Κ∆Σ&ΣΗΕ για τον υπολογισµό του ετησίου 
κόστους είναι αυτή της πλήρους ανάκτησης του προϋπολογιζόµενου κόστους, στο 
οποίο λαµβάνονται υπόψη οι λειτουργικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και η απόδοση 
των επενδυµένων κεφαλαίων. Η απόδοση των κεφαλαίων υπολογίζεται µε βάση το 
επιτρεπόµενο επιτόκιο απόδοσης, το οποίο και καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Τέλος για 
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τον υπολογισµό του ετησίου κόστους λαµβάνονται υπόψη και οι διαφορές µεταξύ 
των αναµενόµενων και πραγµατικών εισπράξεων κατά το προηγούµενο έτος. 

Αφού καθοριστεί το ετήσιο κόστος, κατανέµεται µεταξύ των Παραγωγών (και εισα-
γωγέων) και των προµηθευτών (και εξαγωγέων). Μέχρι την έγκριση του νέου 
Κ∆Σ&ΣΗΕ (τον Μάιο του 2005) η κατανοµή αυτή χρέωνε µε το 30% του ετησίου 
κόστους τους παραγωγούς και µε το 70% τους προµηθευτές. Από την 1η Ιανουαρίου 
2006 η κατανοµή αυτή διαµορφώθηκε σε 15% για τους Παραγωγούς και 85% για 
τους Προµηθευτές. Περαιτέρω, το ετήσιο κόστος το οποίο αναλαµβάνουν οι Παρα-
γωγοί, κατανέµεται ως εξής: α) Το 2% του συνολικού κόστους ανακτάται από τις 
χρεώσεις σε όλους τους παραγωγούς, και β) το υπόλοιπο 13% κατανέµεται µόνο 
στους παραγωγούς που είναι εγκατεστηµένοι στο βόρειο τµήµα του Συστήµατος. Η 
ασυµµετρία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την 
εγκατάσταση νέων µονάδων στο νότιο Σύστηµα, και την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος συµφόρησης στο Σύστηµα µεταφοράς, µεταξύ βορείου και νοτίου τµήµατος. 

Η εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού του ετησίου κόστους του Συστήµατος 
µεταφοράς για τον προσδιορισµό των χρεώσεων του 2006, συνέχισε (όπως και κατά 
τα προηγούµενα έτη) να βασίζεται σε εκτιµήσεις των στοιχείων κόστους του Συστή-
µατος, λόγω της ελλιπούς τεκµηρίωσης από την πλευρά της ∆ΕΗ Α.Ε. των ποσοτι-
κών στοιχείων που περιελάµβανε στις σχετικές αιτήσεις της για τον προσδιορισµό 
του ετησίου κόστους. Η έλλειψη αναλυτικών προϋπολογιστικών στοιχείων για το 
Σύστηµα µεταφοράς, όπως και η έλλειψη διαχωρισµένων κατά ηλεκτρική δραστηριό-
τητα οικονοµικών καταστάσεων για την εν λόγω περίοδο, επέβαλε την εκτίµηση από 
την πλευρά της ΡΑΕ των στοιχείων του κόστους όπως δαπάνες λειτουργίας, αποσβέ-
σεις καθώς και ρυθµιζόµενη κεφαλαιουχική παραχώρηση.  

Με την από 19 Ιουνίου 2006 απόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ67/12919 του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και γνωµοδότηση της ΡΑΕ, 
εγκρίθηκαν οι µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος µεταφοράς για το 2006, 
ως εξής: 

 

Κατηγορία Χρήστη Επιµερισµένο 
Κόστος 

Συστήµατος (€)

Συνολική Ισχύς 
Χρέωσης (MW)

Μοναδιαία 
Χρέωση(€/MW) 

ανά έτος
Παραγωγοί - Μονάδες Παραγωγής
Ζώνης 1

2.218.875 4.314 514,3

Παραγωγοί - Μονάδες Παραγωγής
Ζώνης 2 (άρθρο 309, παρ. 4.Β)

36.422.415 5.703 6386,5

Προµηθευτές - Πελάτες 209.837.389 10.319 20335,1
Σύνολο 248.478.678 - -  

 

2.7.4 ∆ιαδικασία και τιµολόγια σύνδεσης στο Σύστηµα 

Η θέσπιση αντικειµενικών και διαφανών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή και 
την τιµολόγηση της πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη 
για την ισότιµη µεταχείριση των χρηστών και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και 
του ανταγωνισµού.  
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Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 5 και 29 του ν.2773, επε-
ξεργάστηκε εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τους όρους και τα τιµολόγια σύνδε-
σης στο Σύστηµα µεταφοράς και εξέδωσε τις υπ’ αριθµόν 1/2007 και 2/2007 γνωµο-
δοτήσεις της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση τεύχους Όρων και Προϋ-
ποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς και για την έγκριση του α-
ντίστοιχου Τιµολογίου Σύνδεσης, καθώς και την υπ’ αριθµόν 5/2007 απόφασή της µε 
την οποία ενέκρινε τη Μεθοδολογία Τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών σύν-
δεσης. 

Με το τεύχος των Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης καθορίζονται ειδικότερα το 
σύνολο των διαδικασιών και των όρων που διέπουν τη σύνδεση νέων χρηστών στο 
Σύστηµα µεταφοράς, τίθενται τα κριτήρια επιλογής του τρόπου σύνδεσης, αναφέρο-
νται οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές για την κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών 
και περιγράφεται ο εξοπλισµός από τον οποίο απαρτίζονται τα έργα σύνδεσης. Με τη 
Μεθοδολογία Τιµολόγησης που ενέκρινε η ΡΑΕ καθορίζονται τα είδη των µονοπω-
λιακών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών που χρεώνονται στους χρήστες για τη σύνδε-
σή τους και ο τρόπος υπολογισµού του ύψους των χρεώσεων αυτών. Με το Τιµολό-
γιο Σύνδεσης καθορίζεται το ύψος των µοναδιαίων τιµών για τα µεγέθη που υπεισέρ-
χονται στον υπολογισµό των χρεώσεων λόγω σύνδεσης στο Σύστηµα, βάσει της Με-
θοδολογίας Τιµολόγησης. 

2.8 Μη διασυνδεδεµένα Νησιά  

2.8.1 Ανάπτυξη παραγωγής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

Όπως είναι γνωστό, τα µη διασυνδεδεµένα νησιά της χώρας ηλεκτροδοτούνται από 
τους τοπικούς σταθµούς παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε., οι οποίοι λειτουργούν µε καύσιµο 
πετρέλαιο, βαρύ (µαζούτ) ή και ελαφρύ (ντίζελ). Σηµαντική είναι και η συµβολή των 
ΑΠΕ και ιδίως των αιολικών σταθµών, οι οποίοι λειτουργούν στα νησιά αυτά. Η 
συµµετοχή τους βέβαια στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε νησιού δεν αναµένεται να υ-
περβεί το 15-17% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τη λήψη 
πρόσθετων µέτρων, ακόµα και στην περίπτωση που κατασκευαστούν όλοι οι αδειο-
δοτηµένοι σταθµοί. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την αδειοδότηση και κατασκευή υβρι-
δικών σταθµών, δηλαδή σταθµών ΑΠΕ µε δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας οι ο-
ποίοι µπορούν να παρέχουν και εγγυηµένη ισχύ (ακόµα και τις περιόδους χαµηλής 
και ανεπαρκούς παραγωγής από µονάδες ΑΠΕ), η διασφάλιση του ενεργειακού εφο-
διασµού των νησιών θα εξακολουθήσει να βασίζεται στις θερµικές µονάδες (πετρε-
λαϊκές ή και φυσικού αερίου για την Κρήτη, όταν το νέο καύσιµο γίνει διαθέσιµο στο 
νησί).  

Βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3426/2005, 
άδεια παραγωγής για σταθµό παραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα νησιά χορηγείται 
κατόπιν αίτησης ενδιαφεροµένου. Εξαίρεση αποτελούν τα αποµονωµένα µικροδίκτυα 
(σύµφωνα µε την Οδηγία είναι όλα τα νησιά πλην Κρήτης) για τα οποία πρέπει να 
έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις της Οδηγίας ύστερα από αίτηµα 
της χώρας, στα οποία µόνο η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωµα ανάπτυξης θερµικών σταθ-
µών (σταθµοί πλην ΑΠΕ και υβριδικών). Η χώρα έχει ζητήσει παρέκκλιση για όλα τα 
νησιά πλην Κρήτης και Ρόδου, ωστόσο µέχρι σήµερα αυτή δεν έχει αυτή χορηγηθεί 
από την ΕΕ. Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, άδεια παραγωγής χορηγείται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. Η ΡΑΕ, για τα νησιά για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, εκτιµά 
τις πρόσθετες ανάγκες δυναµικού και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει 
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ενδιαφέρον παραγωγών να καλύψουν τις ανάγκες αυτές προβαίνει σε διαγωνισµό από 
κοινού µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο α-
πρόσκοπτος εφοδιασµός των νησιών µε ηλεκτρική ενέργεια. 

Παρόλο που το καθεστώς ανάπτυξης θερµικών µονάδων στα νησιά επιτρέπει σε ό-
ποιον ενδιαφέρεται να λάβει άδεια παραγωγής, τούτο δεν έχει συµβεί µέχρι σήµερα 
για παραγωγούς εκτός από τη ∆ΕΗ Α.Ε. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι-
κονοµικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη µικρών θερµικών µονάδων στα νησιά είναι πε-
ριορισµένο ή ανύπαρκτο, δεδοµένου ιδίως ότι για τα µεγαλύτερα, την Κρήτη και τη 
Ρόδο, έχει ήδη χορηγηθεί άδεια στη ∆ΕΗ Α.Ε. να αναπτύξει δύο νέους µεγάλους 
σταθµούς. Ωστόσο, απαιτείται να ολοκληρωθεί το θεσµικό πλαίσιο, ώστε κάθε εν-
διαφερόµενος παραγωγός να γνωρίζει πλήρως τον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ια-
συνδεδεµένων Νησιών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νέου θεσµικού πλαι-
σίου. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται, σύµφωνα µε το νόµο, από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και ε-
γκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ 
έχει ζητήσει από τη ∆ΕΗ Α.Ε. την υποβολή του και αναµένεται η υποβολή του εντός 
του έτους.  

∆εδοµένου ότι, µέχρι σήµερα, µοναδικός παραγωγός στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 
είναι η ∆ΕΗ Α.Ε., η ενίσχυση του δυναµικού παραγωγής των νησιών γίνεται σταδια-
κά, µε προσθήκες νέων µονάδων στους υφιστάµενους σταθµούς, λόγω της αύξησης 
της ζήτησης και της απόσυρσης παλαιότερων µονάδων υψηλού κόστους λειτουργίας. 
Όπως αναφέρθηκε, σε ορισµένα νησιά έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή νέου 
σταθµού παραγωγής, όπως στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Λέσβο. 

Ειδικότερα για την Κρήτη, η ∆ΕΗ Α.Ε. αιτήθηκε άδεια παραγωγής για την κατα-
σκευή νέου σταθµού στη θέση Κορακιά που βρίσκεται στον κόλπο Πέρα Γαλήνων 
στα σύνορα Ηρακλείου και Ρεθύµνου, ισχύος 250 MW µε πετρελαϊκές µονάδες (µα-
ζούτ χαµηλού θείου έως 1% κ.β.), µε προγραµµατισµό ένταξής του το 2012-3. Κατά 
την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό προγραµµα-
τισµό του νησιού, τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και τη σχετική 
Προγραµµατική Συµφωνία, απέστειλε την υπ’ αρ. 75/2006 θετική γνωµοδότησή της 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, εισηγούµενη µέσω αυτής την επιβολή ειδικών όρων 
στην άδεια παραγωγής, αναφορικά µε τη διείσδυση φυσικού αερίου στο νησί. Συγκε-
κριµένα, πρότεινε να υποχρεωθεί η ∆ΕΗ Α.Ε. να µελετήσει την από κοινού χωροθέ-
τηση των σταθµών υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG) και ηλεκτροπαρα-
γωγής στην ίδια θέση, καθώς και να επανεξεταστεί η τεχνολογία του νέου σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής σε εύλογο χρόνο, σε περίπτωση που πριν την κατασκευή του 
προχωρήσει σηµαντικά και καταστεί σχεδόν βέβαιη η διείσδυση φυσικού αερίου στο 
νησί. Ακολούθησε επιστολή της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την οποία διατυπώθηκαν ορισµένες 
ενστάσεις της ως προς του ειδικούς αυτούς όρους, ωστόσο η ΡΑΕ ενέµεινε στην αρ-
χική της θέση και τελικά η σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Τέλος, η ΡΑΕ συνέβαλλε στη συγγραφή 
πρότασης για την ένταξη στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Ενέργειας τερµατικού σταθµού 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη Ν. Κρήτη. 

Παράλληλα, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει αιτηθεί και έχει λάβει άδεια παραγωγής για την επέ-
κταση του σταθµού Αθερινόλακκου κατά 100 MW, µε την προσθήκη δύο παρόµοιων 
µονάδων µε καύσιµο µαζούτ χαµηλού θείου (Γ΄ φάση Αθερινόλακκου), οι οποίες θα 
έχουν τη δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου όταν αυτό καταστεί διαθέσιµο στο νη-
σί. Με την επέκταση αυτή, ο σταθµός Αθερινόλακκου θα έχει συνολική ικανότητα 
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περί τα 295 MW, µέχρι το 2009-10. ∆εδοµένων των προβληµάτων που προκαλούνται 
από τη λειτουργία των ατµοηλεκτρικών µονάδων του ΑΗΣ Λινοπεραµάτων στο Η-
ράκλειο Κρήτης, η ΡΑΕ κατά τη σχετική γνωµοδότησή της για τις νέες µονάδες του 
ΑΗΣ Αθερινόλακκου, έλαβε την απόφαση να θέσει σε ψυχρή εφεδρεία µέρος ή το 
σύνολο των ρυπογόνων ατµοηλεκτρικών µονάδων, εφόσον αυτό θα ήταν εφικτό µε 
την εγκατάσταση των νέων µονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου οι οποίες θα ενισχύ-
σουν σηµαντικά το δυναµικό παραγωγής του νησιού. 

Για τη Ρόδο, χορηγήθηκε άδεια παραγωγής στη ∆ΕΗ Α.Ε. για την κατασκευή νέου 
πετρελαϊκού σταθµού ισχύος 120 MW στο νότιο µέρος του νησιού, µε καύσιµο µα-
ζούτ χαµηλού θείου και προγραµµατισµό ολοκλήρωσής του το 2010. Λόγω ασα-
φειών που προέκυψαν ως προς την κυριότητα της θέσης του νέου σταθµού (δασική 
έκταση ή κυριότητας ΚΕ∆), καθυστέρησε σηµαντικά η έναρξη της αδειοδοτικής δια-
δικασίας, και οι εκτιµήσεις για ένταξη του σταθµού το 2010 είναι µάλλον αισιόδοξες. 
Μέχρι την ένταξη του νέου σταθµού, το υφιστάµενο δυναµικό παραγωγής θα πρέπει 
να ενισχυθεί, δεδοµένου ότι δεν αρκεί για την κάλυψη των αναγκών των ετών 2007-
2010, τουλάχιστον κατά 20 MW αρχικά, και σταδιακά µέχρι το 2010 µε άλλα 20-30 
MW. Αναµένονται σχετικές αιτήσεις από τη ∆ΕΗ Α.Ε. ή άλλον παραγωγό που τυχόν 
ενδιαφερθεί. 

Τέλος, η ∆ΕΗ Α.Ε. υπέβαλλε αίτηση (Φεβρουάριος 2006) για τη χορήγηση άδειας 
παραγωγής για την κατασκευή νέου πετρελαϊκού σταθµού στη Λέσβο ισχύος 120 
MW, µε καύσιµο µαζούτ χαµηλού θείου. Η αίτηση αφορά τη θέση Μάγειρας στο 
∆ήµο Γέρας, στα νότια παράλια του νησιού, ωστόσο έχουν εγερθεί σηµαντικές αντι-
δράσεις από τοπικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού. Η ΡΑΕ 
ζήτησε την υποβολή πλήρους φακέλου µε τα αναγκαία για την αξιολόγηση στοιχεία, 
µέρος των οποίων υπέβαλε η ∆ΕΗ Α.Ε. τον Αύγουστο του 2006. Έχει ξεκινήσει η 
αξιολόγηση της αίτησης, ωστόσο, υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση της ∆ΕΗ Α.Ε. µε 
τη Νοµαρχία Λέσβου, αναφορικά µε την τελική θέση του σταθµού. Ενόψει της εξέλι-
ξης αυτής, και κατόπιν συνεννόησης µε τους εν λόγω φορείς, η αξιολόγηση έχει προ-
σωρινά ανασταλεί αναµένοντας σύντοµα τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης αυτής, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι προέχει η συναίνεση των φορέων για την τελική θέση του 
σταθµού,. δεδοµένου ότι παρόµοια εγχειρήµατα που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, α-
κόµα και στο ίδιο νησί, τα οποία δεν είχαν τη συναίνεση αυτή, απέτυχαν µετά από 
µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Επισηµαίνεται πάντως ότι η Νοµαρχία Λέσβου 
είχε καταλήξει στη θέση Μάγειρας µετά από διερεύνηση του ζητήµατος και σύσταση 
επιτροπής, στην οποία συµµετείχαν αρκετοί φορείς µεταξύ των οποίων η ΡΑΕ και η 
∆ΕΗ Α.Ε., ωστόσο, από τη λήψη της απόφασης παρουσιάστηκαν έντονες αντιδρά-
σεις κυρίως από το δήµο Πλωµαρίου, οι οποίες σταδιακά µεγεθύνθηκαν και ανάγκα-
σαν τη Νοµαρχία να επανεξετάσει το ζήτηµα. Τονίζεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέας 
θέσης για το νέο σταθµό (ή εξεύρεση άλλης λύσης, όπως π.χ. η δηµιουργία υβριδικού 
σταθµού µε ΑΠΕ ή η διασύνδεση µε ηπειρωτικό δίκτυο, κατόπιν µελετών) είναι επι-
τακτική, δεδοµένου ότι ο υφιστάµενος σταθµός βρίσκεται εντός της πόλης και µάλι-
στα σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από τον τοπικό δήµο ως περιοχή πρασίνου, 
µη επιτρέποντας την ενίσχυσή του µε νέες µονάδες (ήδη η ∆ΕΗ Α.Ε. κατέχει άδεια 
παραγωγής για µια µόνιµη µονάδα 10 MW την οποία αδυνατεί να εγκαταστήσει) και 
αυξάνοντας την ανάγκη για ενοικιάσεις Η/Ζ σηµαντικού µεγέθους κάθε έτος.  

Αναφορικά µε τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει λάβει άδειες 
παραγωγής για την εγκατάσταση πρόσθετων µονάδων στους υφιστάµενους σταθµούς 
την επόµενη τριετία, συνολικής ισχύος 77,4 MW, και έχει αιτηθεί επιπλέον την εγκα-
τάσταση νέων µονάδων για την επόµενη πενταετία συνολικής ισχύος περί τα 143 
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MW, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2.6 όπου απεικονίζεται και η διαµόρφωση 
του δυναµικού παραγωγής µέχρι και το 2011, σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα εξελί-
ξεις. Εξ’ αυτών, ένα Η/Ζ µε αεριοστροβιλική µονάδα ισχύος περί τα 18 MW αφορά 
τη Λέσβο, πέρα από τον προγραµµατισµό του νέου σταθµού, ωστόσο οι ανάγκες του 
νησιού δεν καλύπτονται µέχρι την κατασκευή του νέου σταθµού (για τον οποία ακό-
µα δεν έχει εκτιµηθεί έτος ένταξης) και συνεπώς απαιτούνται πρόσθετα µέτρα. Επί-
σης, Η/Ζ (κυρίως αεριοστροβιλικές µονάδες) συνολικής ισχύος περί τα 68 MW αφο-
ρούν τη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, τα οποία προβλέπεται να διασυνδεθούν µε 
το ηπειρωτικό δίκτυο εντός της επόµενης πενταετίας, και συνεπώς, ορισµένες εξ αυ-
τών θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε άλλα νησιά µετά τη διασύνδεση. Ωστόσο, θα 
πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλές µονάδες των νησιών συνολικής ισχύος τουλάχιστον 
140 MW είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, και σταδιακά θα πρέπει να αντικαθίστανται. 
Ήδη, κατά την ένταξη των νέων αυτών µονάδων, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει προγραµµατίσει 
την αποξήλωση Η/Ζ συνολικής ισχύος περί τα 20 MW, όπως δείχνεται στον Πίνακα 
2.6. 

Επισηµαίνεται ότι σε ορισµένα νησιά όπως π.χ. στη Σάµο, εκκρεµεί αίτηµα των τοπι-
κών φορέων για µετεγκατάσταση του υφιστάµενου σήµερα πετρελαϊκού σταθµού της 
∆ΕΗ Α.Ε. σε νέα θέση, λόγω του γεγονότος ότι ο σταθµός λειτουργεί σε τουριστική 
περιοχή. Για το συγκεκριµένο νησί, η Νοµαρχία Σάµου συνέστησε επιτροπή µε τη 
συµµετοχή αρκετών φορέων, µεταξύ των οποίων η ΡΑΕ, η ∆ΕΗ Α.Ε., το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ΥΠΑΝ, το ΤΕΕ, το ΥΠΕΘΑ, το ∆ασαρχείο κλπ, για τον εντοπισµό 
νέας θέσης. Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισµα παρουσιάζοντας δύο επικρατέστερες 
θέσεις και εναλλακτικά µία τρίτη, σε περίπτωση που απορρίπτονταν οι επικρατέστε-
ρες. Κατόπιν αυτού και ύστερα από µακροχρόνιες συνεννοήσεις, η Νοµαρχία Σάµου 
κατάφερε να λάβει απόφαση υιοθέτησης του πορίσµατος αυτού, ωστόσο εκκρεµεί το 
ζήτηµα διέλευσης των γραµµών υψηλής τάσης διασύνδεσης του νέου σταθµού µε τα 
κέντρα κατανάλωσης του νησιού, ζήτηµα για το οποίο έχουν εγερθεί ισχυρότατες α-
ντιδράσεις. Σηµειώνεται ότι ο νέος σταθµός θα σχεδιάζονταν να εξυπηρετήσει και 
την Ικαρία, η οποία και θα έπρεπε να διασυνδεθεί µε τη Σάµο. Μέχρι σήµερα (τέλος 
του 2006) δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση από τη ∆ΕΗ Α.Ε. να κατασκευ-
άσει το σταθµό και να υποβάλει σχετικό αίτηµα να της χορηγηθεί άδεια παραγωγής. 
Αυτό ακριβώς δηλώνει µε επιστολή της, διαπιστώνοντας παράλληλα προβλήµατα 
στην κατασκευή νέου σταθµού στις θέσεις αυτές. 

Με βάση τις νέες αδειοδοτηµένες µονάδες παραγωγής που αναµένεται να εγκαταστα-
θούν στα νησιά από τη ∆ΕΗ Α.Ε., τις υπό αδειοδότηση µονάδες που έχει αιτηθεί η 
∆ΕΗ Α.Ε. και τις αποξηλώσεις µονάδων που έχει προγραµµατίσει η ∆ΕΗ Α.Ε., όπως 
περιγράφοντα στον Πίνακα 2.6, λαµβάνοντας υπόψη τις αιχµές της ζήτησης κάθε νη-
σιού και τους ρυθµούς ανάπτυξής του για την επόµενη πενταετία, οι ανάγκες των νη-
σιών σε πρόσθετο δυναµικό παραγωγής περιγράφονται στον Πίνακα 2.7 που ακολου-
θεί. Οι πρόσθετες αυτές ανάγκες εκτιµήθηκαν µε βάση την υπόθεση αδειοδότησης 
όλων των αιτούµενων µονάδων από τη ∆ΕΗ Α.Ε.. Σε περίπτωση που κάποιες από 
αυτές δεν εγκριθούν, οι ανάγκες θα είναι µεγαλύτερες. Με βάση τα στοιχεία αυτά 
διαπιστώνεται ότι αν ενταχθεί το σύνολο των αδειοδοτηµένων και υπό αδειοδότηση 
µονάδων στα νησιά κατά τα επόµενα 3-4 έτη, καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των 
νησιών για µικρό χρονικό διάστηµα, δεδοµένων των σηµαντικών ρυθµών αύξησης 
του φορτίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την παλαιότητα των µονάδων οδηγεί 
σε µια συνολική µελέτη αντικατάστασης και ενίσχυσης του δυναµικού των νησιών 
στην οποία προχωρά η ΡΑΕ. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι η Λέσβος δεν καλύπτεται 
µε την ένταξη της µιας αεροστροβιλικής µονάδας που αιτείται η ∆ΕΗ Α.Ε., και απαι-
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τείται λήψη πρόσθετων µέτρων άµεσα, και οπωσδήποτε έναρξη διαδικασιών αδειο-
δότησης και εγκατάστασης του νέου σταθµού, εφόσον επιτευχθεί ικανή συναίνεση 
των τοπικών φορέων, η οποία ενδεχοµένως θα πρέπει να υποβοηθηθεί µε τον καθο-
ρισµό αντισταθµιστικών οφελών για τις περιοχές υποδοχής του νέου σταθµού. 
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Πίνακας 2.6:  Αναµενόµενη διαµόρφωση του δυναµικού παραγωγής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά µέχρι και το 2011 
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ 

Η∆Η 
30 ΕΤΗ (KW)

2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Αγαθονήσι 440 440 440 440 440 170

Αγ. Ευστράτιος 580 580 580 580 580
Αµοργός 5.745 5.745 5.745 5.745 5.745
Ανάφη 670 670 670 670 670

Αντικύθηρα 450 450 450 450 450 80
Αστυπάλαια 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 600
∆ονούσα 100 293 393 393 393 393 63
Ερείκουσα 490 490 490 490 490

Θήρα 10.000 2.100 43.178 43.178 43.178 51.078 51.078 1600
Ικαρία 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 3000

Κάρπαθος 5.326 1.800 12.027 15.553 15.553 15.553 15.553 2400
Κύθνος 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

Κως-Κάλυµνος 16.000 21.000 7.000 110.500 110.500 110.500 119.500 140.500 11000
Λέσβος 18.000 63.360 63.360 81.360 81.360 81.360
Λήµνος 10.000 2.200 20.450 20.450 20.450 28.250 28.250
Μεγίστη 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390
Μήλος 10.000 2.100 11.450 19.350 19.350 19.350 19.350 3500
Μύκονος 6.000 24.000 8.000 1.700 1.800 31.200 31.200 59.500 65.700 65.700 4150
Οθωνοί 440 440 440 440 440
Πάρος 18.000 10.000 68.020 68.020 86.020 96.020 96.020 8000
Πάτµος 6.240 6.240 6.240 6.240 6.240 1940
Σάµος 16.000 41.950 41.950 57.950 57.950 57.950
Σέριφος 5.825 5.825 5.825 5.825 5.825
Σίφνος 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625
Σκύρος 800 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 2140
Σύµη 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825
Σύρος 8.500 8.000 25.750 25.750 34.250 42.250 42.250 7000
Χίος 14.500 14.500 41.980 56.480 70.980 70.980 70.980 7000
Ρόδος 25.000 120.000 214.000 239.000 239.000 239.000 359.000 30000
Κρήτη 93.000 100.000 693.000 786.000 786.000 886.000 886.000 61250
ΣΥΝΟΛΑ 147.826 45.000 100.000 120.000 0 100 60.000 62.000 21.000 800 3.900 1.700 13.100 0 1.443.503 1.587.529 1.690.829 1.839.729 1.980.729 143893

ΝΗΣΙΑ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΕΗ ΑΕ (KW)
ΠΡΟΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΑΕ (KW)

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  ∆ΕΗ ΑΕ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
(KW)
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Επισηµαίνεται ότι σε ορισµένα νησιά όπως π.χ. στη Σάµο, εκκρεµεί αίτηµα των το-
πικών φορέων για µετεγκατάσταση του υφιστάµενου σήµερα πετρελαϊκού σταθµού 
της ∆ΕΗ Α.Ε. σε νέα θέση, λόγω του γεγονότος ότι ο σταθµός λειτουργεί σε τουρι-
στική περιοχή. Για το συγκεκριµένο νησί, η Νοµαρχία Σάµου συνέστησε επιτροπή 
µε τη συµµετοχή αρκετών φορέων, µεταξύ των οποίων η ΡΑΕ, η ∆ΕΗ Α.Ε., το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ΥΠΑΝ, το ΤΕΕ, το ΥΠΕΘΑ, το ∆ασαρχείο κλπ, για τον εντοπισµό 
νέας θέσης. Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισµα παρουσιάζοντας δύο επικρατέστερες 
θέσεις και εναλλακτικά µία τρίτη, σε περίπτωση που απορρίπτονταν οι επικρατέ-
στερες. Κατόπιν αυτού και ύστερα από µακροχρόνιες συνεννοήσεις, η Νοµαρχία 
Σάµου κατάφερε να λάβει απόφαση υιοθέτησης του πορίσµατος αυτού, ωστόσο εκ-
κρεµεί το ζήτηµα διέλευσης των γραµµών υψηλής τάσης διασύνδεσης του νέου 
σταθµού µε τα κέντρα κατανάλωσης του νησιού, ζήτηµα για το οποίο έχουν εγερθεί 
ισχυρότατες αντιδράσεις. Σηµειώνεται ότι ο νέος σταθµός θα σχεδιάζονταν να εξυ-
πηρετήσει και την Ικαρία, η οποία και θα έπρεπε να διασυνδεθεί µε τη Σάµο. Μέχρι 
σήµερα (τέλος του 2006) δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση από τη ∆ΕΗ 
Α.Ε. να κατασκευάσει το σταθµό και να υποβάλει σχετικό αίτηµα να της χορηγηθεί 
άδεια παραγωγής. Αυτό ακριβώς δηλώνει µε επιστολή της, διαπιστώνοντας παράλ-
ληλα προβλήµατα στην κατασκευή νέου σταθµού στις θέσεις αυτές. 

Με βάση τις νέες αδειοδοτηµένες µονάδες παραγωγής που αναµένεται να εγκατα-
σταθούν στα νησιά από τη ∆ΕΗ Α.Ε., τις υπό αδειοδότηση µονάδες που έχει αιτη-
θεί η ∆ΕΗ Α.Ε. και τις αποξηλώσεις µονάδων που έχει προγραµµατίσει η ∆ΕΗ 
Α.Ε., όπως περιγράφοντα στον Πίνακα 2.6, λαµβάνοντας υπόψη τις αιχµές της ζή-
τησης κάθε νησιού και τους ρυθµούς ανάπτυξής του για την επόµενη πενταετία, οι 
ανάγκες των νησιών σε πρόσθετο δυναµικό παραγωγής περιγράφονται στον Πίνακα 
2.7 που ακολουθεί. Οι πρόσθετες αυτές ανάγκες εκτιµήθηκαν µε βάση την υπόθεση 
αδειοδότησης όλων των αιτούµενων µονάδων από τη ∆ΕΗ Α.Ε.. Σε περίπτωση που 
κάποιες από αυτές δεν εγκριθούν, οι ανάγκες θα είναι µεγαλύτερες. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι αν ενταχθεί το σύνολο των αδειοδοτηµένων και 
υπό αδειοδότηση µονάδων στα νησιά κατά τα επόµενα 3-4 έτη, καλύπτονται πλή-
ρως οι ανάγκες των νησιών για µικρό χρονικό διάστηµα, δεδοµένων των σηµαντι-
κών ρυθµών αύξησης του φορτίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την παλαιό-
τητα των µονάδων οδηγεί σε µια συνολική µελέτη αντικατάστασης και ενίσχυσης 
του δυναµικού των νησιών στην οποία προχωρά η ΡΑΕ. Περαιτέρω, διαπιστώνεται 
ότι η Λέσβος δεν καλύπτεται µε την ένταξη της µιας αεροστροβιλικής µονάδας που 
αιτείται η ∆ΕΗ Α.Ε., και απαιτείται λήψη πρόσθετων µέτρων άµεσα, και οπωσδή-
ποτε έναρξη διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης του νέου σταθµού, εφό-
σον επιτευχθεί ικανή συναίνεση των τοπικών φορέων, η οποία ενδεχοµένως θα 
πρέπει να υποβοηθηθεί µε τον καθορισµό αντισταθµιστικών οφελών για τις περιο-
χές υποδοχής του νέου σταθµού. 



ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006  
 

 Σελίδα 69  

Πίνακας 2.7: Αναµενόµενες ανάγκες των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών σε πρόσθετο δυναµικό παραγωγής 

ΝΗΣΙΑ

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Αγαθονήσι 144 149 155 161 167 440 440 440 440 440 90 90 90 90 90 206 201 195 189 183

Αγ. Ευστράτιος 330 335 340 345 345 580 580 580 580 580 220 220 220 220 220 30 25 20 15 15
Αµοργός 3.250 3.400 3.550 3.700 3.850 5.745 5.745 5.745 5.745 5.745 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.220 1.070 920 770 620
Ανάφη 435 455 470 490 505 670 670 670 670 670 200 200 200 200 200 35 15 0 -20 -35

Αντικύθηρα 71 75 79 83 87 450 450 450 450 450 100 100 100 100 100 279 275 271 267 263
Αστυπάλαια 2.100 2.200 2.300 2.420 2.520 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.050 950 850 730 630
∆ονούσα 240 250 265 275 290 293 393 393 393 393 80 100 100 100 100 -27 43 28 18 3
Ερείκουσα 270 280 290 305 315 490 490 490 490 490 90 90 90 90 90 130 120 110 95 85

Θήρα 36.000 37.600 39.300 41.000 42.700 43.178 43.178 43.178 51.078 51.078 8.032 8.032 8.032 10.000 10.000 -854 -2.454 -4.154 78 -1.622
Ικαρία 7.700 8.000 8.300 8.600 8.800 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 560 260 -40 -340 -540

Κάρπαθος 9.800 10.200 10.500 10.900 11.200 12.027 15.553 15.553 15.553 15.553 5.326 5.326 5.326 5.326 5.326 -3.099 27 -273 -673 -973
Κύθνος 3.300 3.450 3.650 3.850 4.050 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 1.275 1.300 1.300 1.300 1.300 825 650 450 250 50

Κως-Κάλυµνος 93.500 97.500 101.500 105.500 110.000 110.500 110.500 110.500 119.500 140.500 16.500 16.500 16.500 16.500 21.000 500 -3.500 -7.500 -2.500 9.500
Λέσβος (*) 67.000 69.000 71.500 73.500 75.500 63.360 63.360 81.360 81.360 81.360 12.500 12.500 18.000 18.000 18.000 -16.140 -18.140 -8.140 -10.140 -12.140
Λήµνος 15.200 15.500 15.900 16.200 16.600 20.450 20.450 20.450 28.250 28.250 6.500 6.500 6.500 10.000 10.000 -1.250 -1.550 -1.950 2.050 1.650
Μεγίστη 670 710 750 790 840 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 400 400 400 400 400 320 280 240 200 150
Μήλος 10.400 13.600 13.900 14.200 14.500 11.450 19.350 19.350 19.350 19.350 1.750 5.000 5.000 5.000 5.000 -700 750 450 150 -150
Μύκονος 36.600 39.400 42.300 45.300 48.400 31.200 31.200 59.500 65.700 65.700 9.000 9.000 18.000 18.000 18.000 -14.400 -17.200 -800 2.400 -700
Οθωνοί 280 290 300 315 325 440 440 440 440 440 90 90 90 90 90 70 60 50 35 25
Πάρος 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 68.020 68.020 86.020 96.020 96.020 11.200 11.200 18.000 18.000 18.000 -7.680 -10.680 -2.480 4.520 1.520
Πάτµος 5.000 5.150 5.300 5.450 5.600 6.240 6.240 6.240 6.240 6.240 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 -510 -660 -810 -960 -1.110
Σάµος 35.800 36.600 37.400 38.200 39.100 41.950 41.950 57.950 57.950 57.950 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -4.850 -5.650 9.550 8.750 7.850
Σέριφος 3.000 3.150 3.300 3.450 3.550 5.825 5.825 5.825 5.825 5.825 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.550 1.400 1.250 1.100 1.000

Σίφνος (**) 5.950 6.250 6.600 6.950 7.300 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.375 2.075 1.725 1.375 1.025
Σκύρος 4.200 4.250 4.300 4.350 4.400 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 965 915 865 815 765
Σύµη (***) 3.450 3.600 3.800 3.950 4.150 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 2.100 1.950 1.750 1.600 1.400
Σύρος 24.500 25.500 26.400 27.400 28.400 25.750 25.750 34.250 42.250 42.250 6.000 6.000 8.500 8.500 8.500 -4.750 -5.750 -650 6.350 5.350
Χίος 48.500 50.000 51.600 53.300 54.900 41.980 56.480 70.980 70.980 70.980 11.280 14.500 14.500 14.500 14.500 -17.800 -8.020 4.880 3.180 1.580
Ρόδος 203.000 218.225 234.592 252.186 271.100 214.000 239.000 239.000 239.000 359.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -17.000 -7.225 -23.592 -41.186 59.900
Κρήτη 644.000 682.000 722.000 760.000 798.000 693.000 786.000 786.000 886.000 886.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 -5.000 50.000 10.000 72.000 34.000
ΣΥΝΟΛΑ 1.443.503 1.587.529 1.690.829 1.839.729 1.980.729 -94.060 -80.829 -50.389 -55.819 -17.270

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (KW)

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
 ΙΣΧΥΟΣ (KW)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΑΕ ΑΙΧΜΗ
 (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
(KW)
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Για τις περιόδους υψηλού φορτίου κάθε έτους (κυρίως κατά το θέρος, και σε ορι-
σµένα νησιά το Πάσχα ή και τα Χριστούγεννα), δεδοµένων των καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται στην ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων από τη ∆ΕΗ 
Α.Ε., πολλές από τις οποίες είναι απρόβλεπτες και για αντικειµενικούς λόγους σύµ-
φωνα µε την αιτιολόγηση της ∆ΕΗ Α.Ε., καθώς επίσης και λόγω απρόβλεπτων 
βλαβών ορισµένων µονάδων, καθίσταται αναγκαία η αδειοδότηση πρόσθετου δυ-
ναµικού παραγωγής για βραχυχρόνια εγκατάστασή του στα νησιά εκείνα στα οποία 
παρουσιάζονται οι έκτακτες ανάγκες. Οι ενισχύσεις του δυναµικού παραγωγής των 
νησιών για τους ανωτέρω λόγους προορίζονται κυρίως για την παροχή της ανα-
γκαίας εφεδρείας (για την περίπτωση βλάβης µονάδας κατά τις περιόδους υψηλού 
φορτίου) και σπάνια για την κάλυψη µέρους της ζήτησης. Η κάλυψη των εν λόγω 
βραχυχρόνιων αναγκών πραγµατοποιείται από τη ∆ΕΗ Α.Ε., βάσει των προβλέψε-
ων του νόµου 2773/1999, µε ενοικιαζόµενα φορητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ).  

Σηµειώνεται ότι η πρακτική της διασφάλισης επαρκούς εφεδρείας σε κάθε νησί, ίση 
τουλάχιστον µε τη µεγαλύτερη µονάδα αυτού, καθιερώθηκε σταδιακά από τη ΡΑΕ. 
Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει επισηµάνει το γεγονός ότι σχεδόν κάθε έτος υφίστανται α-
νάγκες για ενίσχυση των νησιών µε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος της τάξης των 
80-100 MW, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, και έχει προτείνει στη 
∆ΕΗ Α.Ε. την προµήθεια φορητών Η/Ζ (δηµιουργία «τράπεζας Η/Ζ») ώστε να 
µειωθούν ή και µηδενιστούν οι ανάγκες ενοικίασης Η/Ζ κάθε έτος, επιτυγχάνοντας 
έτσι µείωση του συνολικού κόστους κάλυψης των εν λόγω αναγκών. Πράγµατι η 
∆ΕΗ Α.Ε. βρίσκεται στο στάδιο υποβολής σχετικής αίτησης στη ΡΑΕ. Επίσης, 
σύµφωνα µε σχετική πληροφόρηση που παρείχε ∆ΕΗ Α.Ε., οι διαδικασίες προµή-
θειας των Η/Ζ προχωρούν παράλληλα, και ενδεχοµένως να έχουν ολοκληρωθεί ε-
ντός του 2007. 

2.8.2 Ανάπτυξη διασυνδέσεων νησιών 

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας αποτελεί 
πάγια πολιτική δεκαετιών διότι εµφανίζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων, έναντι της 
ηλεκτροδότησής τους µε τοπικούς σταθµούς παραγωγής µε καύση πετρελαϊκών 
προϊόντων. 

Πολλά νησιά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα παράλια της ηπειρωτι-
κής χώρας έχουν διασυνδεθεί µέσω δικτύου µέσης τάσης (π.χ. Σποράδες, νησιά Αρ-
γοσαρωνικού κ.α.) ή και υψηλής τάσης (π.χ. Ιόνια Νησιά). Ωστόσο, νησιά που βρί-
σκονται σε σχετικά πιο µακρινές αποστάσεις δεν διασυνδέθηκαν, είτε λόγω υψηλού 
σχετικά κόστους, ή και λόγω τεχνικής αδυναµίας, και κατά συνέπεια εξακολουθούν 
να τροφοδοτούνται από τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθµούς. 

Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των καλωδίων και των ηλεκτρονικών ισχύος 
που συνδέονται άµεσα µε τον τρόπο διασύνδεσης των νησιών, καθώς και οι πλη-
θαίνουσες χρόνο µε το χρόνο εφαρµογές τους σε παγκόσµια κλίµακα, θέτουν τις 
προϋποθέσεις για επανεξέταση των τεχνικών τουλάχιστον ζητηµάτων των διασυν-
δέσεων.  

Περαιτέρω, η προβληµατική πλέον λειτουργία των τοπικών πετρελαϊκών σταθµών 
στα περισσότερα µη διασυνδεδεµένα νησιά, αφού οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν 
συνήθως εντός ή πλησίον πόλεων και εν γένει κατοικηµένων και τουριστικών πε-
ριοχών, καθώς και η αδυναµία εξεύρεσης νέων θέσεων για την ανάπτυξη νέων 
σταθµών παραγωγής µε συµβατικά καύσιµα, κάνουν αδήριτη την ανάγκης εξεύρε-
σης άλλων λύσεων, οι οποίες δεν µπορεί παρά να είναι, σύµφωνα µε τις σηµερινές 
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συνθήκες, οι διασυνδέσεις των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο ή η τροφοδότηση 
των νησιών µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό 
και διασφαλίζει υψηλής ποιότητας παρεχόµενη ενέργεια στους καταναλωτές. 

Παράλληλα, η συνεχής βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των καταναλωτών των 
νησιών αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τις απαιτήσεις για καλύτερη ποιότητα 
τάσης, λαµβανοµένης υπόψη και της ευαισθησίας των σύγχρονων συσκευών που 
εγκαθίστανται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες.  

Σε περιβάλλον απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συµµετοχή των 
καταναλωτών σε µεγαλύτερες αγορές τους παρέχει περισσότερα οφέλη και ευκαι-
ρίες από αυτά που απολαµβάνουν τροφοδοτούµενοι από µικρές ή και µονοπωλια-
κού χαρακτήρα αγορές (δικαίωµα επιλογής προµηθευτή σε καλύτερες τιµές, συγκέ-
ντρωση υπηρεσιών σε ένα προµηθευτή κλπ).  

∆εδοµένου του υψηλού κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών µε καύση ελαφρού 
(ντίζελ) ή βαρέως (µαζούτ) πετρελαίου, συγκριτικά µε το κόστος ηλεκτροδότησης 
των καταναλωτών στην ηπειρωτική χώρα (διασυνδεδεµένο δίκτυο), είναι αναγκαία 
η διερεύνηση, µε αυστηρά τεχνικοοικονοµικούς όρους, της οικονοµικότητας της 
διασύνδεσης των νησιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν η διαφορά του κόστους παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθµίζει τις δαπάνες διασυνδέσεων των νησιών.  

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας για µείωση των εκπεµπόµενων 
Αέριων Θερµοκηπίου (ΑτΘ) και για συµµετοχή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο (π.χ. κατ’ ελάχιστον σε 29% της συνολικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020), είναι αναγκαία η αξιοποίηση των 
ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων της χώρας στο µέγιστο δυνατό βαθµό και σε ο-
λόκληρη τη χώρα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και στην πολιτιστική κληρονοµιά θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Προφανώς, η αξιο-
ποίηση των ανανεώσιµων πόρων λαµβάνει χώρα στις περιοχές όπου αυτοί διατίθε-
νται, και αφορά κυρίως τις πηγές εκείνες των οποίων οι τεχνολογίες αξιοποίησής 
τους εµφανίζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές των συµβατικών, ώστε να µειωθεί η 
οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών της χώρας και ιδίως των καταναλωτών ηλε-
κτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, για λόγους κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, η 
αξιοποίηση των πηγών θα πρέπει να λάβει χώρα σε όλη την επικράτεια κατά το δυ-
νατόν ισότιµα, ανάλογα µε τις δυνατότητες κάθε περιοχής. 

Ενόψει των ανωτέρω, η ΡΑΕ, επιφορτισµένη µε την αρµοδιότητα του µακροχρό-
νιου προγραµµατισµού της ηλεκτροδότησης των µη διασυνδεδεµένων νησιών, οδη-
γήθηκε στην εκπόνηση σχετικών µελετών. Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) την εκπόνηση δύο µελετών, µία για τη διασύνδεση 
νησιών των ανατολικών Κυκλάδων και µία γενικότερη, για τις δυνατότητες διασύν-
δεσης σχεδόν του συνόλου των νησιών. 

Η µελέτη για τη διασύνδεση των ανατολικών Κυκλάδων (Σύρος, Μύκονος, Νάξος 
και Πάρος µε ήδη διασυνδεδεµένη την Άνδρο και την Τήνο), η οποία αποτέλεσε 
µετεξέλιξη των προγενέστερων µελετών της ∆ΕΗ που εκπονήθηκαν κατά τη δεκαε-
τία του ΄90, διαφοροποιώντας κατά βάση τον σχεδιασµό της διασύνδεσης µε απο-
φυγή κατασκευής έργων υψηλής τάσης επί των νησιών και ιδίως εναέριων γραµ-
µών, κατέδειξε καταρχήν ότι είναι δυνατή και συµφέρουσα η διασύνδεση των νη-
σιών αυτών, αυστηρά µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, συγκρινόµενη µε τη συνέχι-
ση της τροφοδότησής τους µε τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθµούς τους. Στη σύ-
γκριση αυτή µάλιστα, δεν συνυπολογίστηκαν τα λοιπά οφέλη της διασύνδεσης που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. ποιότητας και συνέχειας τροφοδότησης, γενικής περι-
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βαλλοντικής αναβάθµισης). Η µελέτη αυτή αποτέλεσε τη βάση για τις µετέπειτα 
εκτενέστερες και αναλυτικότερες µελέτες που εκπονήθηκαν από τους συναρµό-
διους φορείς, ήτοι τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τη ∆ΕΗ 
Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο υιοθέτησε πλήρως τη 
στρατηγική διασύνδεσης των εν λόγω νησιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε µε προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις η τοπική 
αυτοδιοίκηση, και ιδίως η Νοµαρχία Κυκλάδων, αποδεικνύοντας ότι η διασύνδεση 
των νησιών µε σεβασµό στο περιβάλλον και την παράδοσή τους είναι ιδιαίτερα ε-
πιθυµητή από τους τοπικούς φορείς. Η διασύνδεση Κυκλάδων υιοθετήθηκε και ε-
γκρίθηκε πλέον ως έργο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, προϋπολογισµού περί τα 250 
εκ €, µε τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-
2010, και ήδη έχει ανατεθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε. προς εκτέλεσή του, µε ορίζοντα έως το 
2010. Το έργο βρίσκεται στη φάση των περιβαλλοντικών µελετών και εγκρίσεων 
και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι αναγκαία η συµβολή όλων των εµπλεκόµε-
νων φορέων, πρωτίστως της ∆ΕΗ Α.Ε. και του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. που έχουν αναλάβει 
την ευθύνη της έγκαιρης πραγµατοποίησής του, αλλά και των τοπικών φορέων και 
κεντρικών υπηρεσιών που γνωµοδοτούν ή αποφασίζουν για την αδειοδότησή του. 

Η δεύτερη και γενικότερη µελέτη διασύνδεσης των νησιών κατέληξε σε παρόµοια 
συµπεράσµατα, καταδεικνύοντας ότι οι διασυνδέσεις των νησιών είναι εφικτές και 
οπωσδήποτε συµφέρουσες, µε καθαρά τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, ακόµα και αν 
κάποιες από αυτές προϋποθέτουν την κατασκευή έργων ενίσχυσης του διασυνδεδε-
µένου Συστήµατος, ή ακόµα και µερική λειτουργία τοπικών σταθµών.  

Σταθµίζοντας περαιτέρω και τα λοιπά οφέλη των διασυνδέσεων, κρίνεται αναγκαία 
στην παρούσα φάση η εκπόνηση λεπτοµερέστερων τεχνικοοικονοµικών µελετών, 
κατά το πρότυπο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ώστε να µελετηθούν βαθύτερα 
οι τεχνικές πτυχές κάθε διασύνδεσης και να επιλυθούν τα όποια τεχνικά ζητήµατα 
ανακύπτουν και να προσδιοριστεί ασφαλέστερα το κόστος τους. Το συνολικό κό-
στος διασύνδεσης όλων των νησιών εκτιµάται καταρχήν σε περίπου 1,5 δισ. €. Εί-
ναι αυτονόητο ότι τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς µελετών και 
κατασκευαστικών δυνατοτήτων, η πραγµατοποίηση ενός τέτοιου µεγαλεπήβολου 
σχεδίου εκτείνεται σε περίοδο τουλάχιστον 15-20 ετών. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό 
να σηµειωθεί ότι το κόστος κάθε διασύνδεσης θα καλυφθεί µε χρηµατοδοτήσεις 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενισχύει τα έργα αυτού του είδους, τη συµµε-
τοχή των νέων παραγωγών ΑΠΕ που θα επωφεληθούν από τα έργα αυτά, καθώς και 
τα τέλη χρήσης Συστήµατος που καλούνται να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές, 
µέσω µιας δίκαιης και αντικειµενικής µεθοδολογίας επιµερισµού. 

Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, σε όλα τα µη διασυνδεδεµένα νησιά τίθενται σε ψυ-
χρή εφεδρεία οι τοπικοί σταθµοί παραγωγής αµέσως µε τη διασύνδεση των νησιών, 
µε εξαίρεση την Κρήτη ή τη Ρόδο, στα οποία παρατηρείται η ανάγκη λειτουργίας 
ορισµένων σταθµών σε µεγάλες περιόδους του έτους για τη στήριξη της διασύνδε-
σής τους. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση λειτουργίας σταθµού φυσικού αερίου 
στην Κρήτη, σύµφωνα µε τον σχετικό σχεδιασµό της ηλεκτροπαραγωγής του νη-
σιού, ο σταθµός αυτός, πέρα από την υποχρεωτική λειτουργία του για την ανάγκη 
της διασύνδεσης, θα µπορεί να συµµετέχει ανταγωνιστικά στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας του δικτύου της ηπειρωτικής χώρας. 

Οι µελέτες αυτές καταδεικνύουν επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσι-
µων ενεργειακών πόρων των νησιών, και κυρίως της αιολικής ενέργειας, σε επίπεδα 
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πέραν των σηµερινών δυνατοτήτων των νησιών, οι οποίες για τα αυτόνοµα ηλε-
κτρικά συστήµατα ανέρχονται σε περίπου 25-30% της µέγιστης ζήτησης (αιχµή) 
τους. Ωστόσο, η συµµετοχή κάθε νησιού στην προσπάθεια της χώρας για µεγιστο-
ποίηση της µείωσης των εκποµπών των αέριων ρύπων (ΑτΘ) και της ανάπτυξης 
των ΑΠΕ, όπως τονίστηκε ανωτέρω, θα πρέπει να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων 
του νησιού και να γίνεται µε γνώµονα την ισότιµη συµβολή όλων των περιοχών της 
χώρας.  

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών 
µε το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας µε κανόνες και αρχές που σέβονται το περι-
βάλλον και τον χαρακτήρα τους, είναι προς το συµφέρον της ελληνικής οικονοµίας, 
αφού τόσο η χώρα όσο και κυρίως τα ίδια τα νησιά, αποκοµίζουν τεράστια µετρή-
σιµα οφέλη.  

2.9 ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων ∆ΕΗ Α.Ε. 

2.9.1 ∆ιαχωρισµός των ηλεκτρικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ Α.Ε. 

Κατά τις διατάξεις του ν.3468/2005 και ειδικότερα µε την τροποποίηση του άρθρου 
30 του ν.2773/1999, προβλέπεται ότι οι ολοκληρωµένες επιχειρήσεις του τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για καθεµία από τις δρα-
στηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας σε Πελάτες, όπως ακρι-
βώς θα ήταν υποχρεωµένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από 
διαφορετικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, στους λογαριασµούς αυ-
τούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του Συστήµατος µεταφοράς, του ∆ικτύου διανοµής και των Μη ∆ιασυν-
δεδεµένων Νησιών. Οι λογαριασµοί αυτοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και λογα-
ριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα. Επίσης, οι ο-
λοκληρωµένες επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανοµής του ενεργητι-
κού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρµόζουν για την 
κατάρτιση των χωριστών λογαριασµών για κάθε διακεκριµένη ηλεκτρική δραστη-
ριότητα. Η ΡΑΕ εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής που εφαρµόζονται 
από τις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, καθώς και την τροποποίησή τους, προκειµέ-
νου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούµενων επιδοτήσεων ή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Τέλος, ρητώς αναφέρεται ότι οι ελεγκτές των ο-
λοκληρωµένων επιχειρήσεων φέρουν πλέον την ευθύνη να ελέγχουν τους χωρι-
στούς λογαριασµούς, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν 
από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το 
πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται ιδίως στην ορθή ε-
φαρµογή των κανόνων κατανοµής για το διαχωρισµό των λογαριασµών, προς απο-
φυγή των διακρίσεων και των διασταυρούµενων επιδοτήσεων, µεταξύ των διαφό-
ρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονο-
µικές καταστάσεις µαζί µε το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά µε τους χωρι-
στούς λογαριασµούς, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ.  

Η ΡΑΕ ήδη από τον Ιανουάριο του 2002 έχει εγκρίνει και αποστείλει στη ∆ΕΗ τις 
γενικές µεθοδολογικές αρχές για το λογιστικό διαχωρισµό των λογαριασµών της. Η 
διαδικασία αυτή αποτέλεσε σηµείο τριβής µεταξύ της ΡΑΕ και της ∆ΕΗ Α.Ε. και 
είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή χρηµατικών πρόστιµων, λόγω της µη συµµόρφω-
σης της επιχείρησης στις υποδείξεις της ΡΑΕ και την πληµµελή υποβολή και δηµο-
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σιοποίηση λογιστικά διαχωρισµένων ισολογισµών κατά τα έτη 2002 έως 2004. Η 
∆ΕΗ Α.Ε. προσέφυγε στα δικαστήρια έναντι των αποφάσεων αυτών. 

Η ΡΑΕ µε την από 28-2-2005 επιστολή της (αρ.πρωτ. Ο-9562) απέστειλε εκ νέου 
τις µεθοδολογικές αρχές βάσει των οποίων η ∆ΕΗ Α.Ε. οφείλει να καταρτίζει τις 
διαχωρισµένες κατά διακεκριµένη δραστηριότητα οικονοµικές καταστάσεις των 
ετησίων χρήσεων. Σκοπός της νέας επιστολής ήταν η αναλυτικότερη επεξήγηση της 
µεθοδολογίας που θα έπρεπε να ακολουθηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε. για την ολοκλήρω-
ση του διαχωρισµού των λογαριασµών της, µε τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτή-
σεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

Η ΡΑΕ επανήλθε µε νέα επιστολή της στις 2-9-2005 (αρ.πρωτ. Ο-11221) στην ο-
ποία τόνιζε τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της εκπλήρωσης της υποχρέω-
σης των ολοκληρωµένων επιχειρήσεων για τον λογιστικό διαχωρισµό των οικονο-
µικών καταστάσεων τους. Επίσης, στην επιστολή τονίστηκαν και οι ουσιαστικοί 
λόγοι που επιβάλλουν την υποχρέωση διαχωρισµού των λογαριασµών των καθετο-
ποιηµένων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, σηµειώνονταν ότι 
χωρίς τον διαχωρισµό οικονοµικών καταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. ανά δραστηριότη-
τα δυσχεραίνεται, µεταξύ άλλων, η κατάρτιση δίκαιων και αποτελεσµατικών τιµο-
λογίων χρήσεως των µονοπωλιακών δραστηριοτήτων του διασυνδεδεµένου ηλε-
κτρικού συστήµατος, ο υπολογισµός των χρεώσεων για τις απαιτούµενες από το 
Σύστηµα µεταφοράς επικουρικές και λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες, ο προσδιορι-
σµός των εξόδων για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και οι χρεώσεις 
«Συµµετοχής» των καταναλωτών για νέες συνδέσεις. 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. κατόπιν των επιστολών αυτών, µε την από 29-11-2005 (αρ.πρωτ. 
ΡΑΕ/Ι-33068) επιστολή της υπέβαλλε Λογιστικά ∆ιαχωρισµένες Οικονοµικές Κα-
ταστάσεις για το 2001-2002 και 2003. Στις καταστάσεις αυτές υποβλήθηκαν δια-
χωρισµένα στοιχεία για τη δραστηριότητα των λιγνιτωρυχείων, της προµήθειας η-
λεκτρικής ενέργειας και των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Η ΡΑΕ διαπίστωσε 
από τα ως άνω στοιχεία ότι η ∆ΕΗ συµµορφώθηκε µε τις νόµιµες υποχρεώσεις της, 
βάσει των διατάξεων του ν.2773/1999, και εφαρµόζοντας τις αρχές λογιστικού δια-
χωρισµού για τις δραστηριότητες λιγνιτωρυχείων, παραγωγής, µεταφοράς, διανο-
µής και προµήθειας του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος καθώς και των µη ∆ιασυν-
δεδεµένων νησιών, και αποδέχτηκε το λογιστικό διαχωρισµό των οικονοµικών κα-
ταστάσεων της ∆ΕΗ για τις εταιρικές χρήσεις 2001-2002 και 2003. 

Στη νέα καθυστέρηση από την πλευρά της ∆ΕΗ Α.Ε. για την υποβολή των στοιχεί-
ων για το 2004 και 2005, η ΡΑΕ επανήλθε µε νέα επιστολή στις 7-7-2006 (ΡΑΕ 
αρ.πρωτ. Ο-14203), στην οποία τονίζονταν εκ νέου η σπουδαιότητα της εκπλήρω-
σης των υποχρεώσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε την υποβολή διαχωρισµένων ανά 
δραστηριότητα λογιστικών καταστάσεων, αναφέροντας µε σαφήνεια και λεπτοµε-
ρώς, το περιεχόµενο και το συνοδευτικό σηµείωµα που οφείλει να υποβάλλει η 
∆ΕΗ Α.Ε., λαµβάνοντας πλέον υπόψη τις επιπλέον υποχρεώσεις που προβλέπονται 
κατά τις διατάξεις του ν.3426/2005. Η ΡΑΕ µε την ως άνω επιστολή ζήτησε την 
κατάθεση των στοιχείων των λογιστικά διαχωρισµένων οικονοµικών καταστάσεων 
για τα έτη 2004 και 2005 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 30/9/2006. 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. µε τις από 24-10-2006, 26-10-2006 και 10-11-2006 επιστολές της (α-
ριθ. πρωτ. Ι-42640, Ι-42759, Ι-43172) υπέβαλε τα ζητηθέντα στοιχεία, µε βάση τις 
υποδείξεις της ΡΑΕ.  

Ενόψει της αξιολόγησης και έγκρισης των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και την 
ανάγκη εκπλήρωσης των επιπλέον υποχρεώσεων των ολοκληρωµένων επιχειρήσε-
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ων σχετικά µε τον διαχωρισµό των οικονοµικών τους καταστάσεων τους κατά τις 
διατάξεις του ν.3426/2005, ανέκυψε εκ νέου η αναγκαιότητα έγκρισης από της ΡΑΕ 
των Αρχών και Κανόνων Κατανοµής του Ενεργητικού και Παθητικού και των ∆α-
πανών και Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών Λογαριασµών των ∆ραστηριοτή-
των της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ Α.Ε. Μετά από διαβουλεύσεις τριών 
µηνών, η ΡΑΕ µε την απόφαση 86 του 2007 ενέκρινε τις ως άνω αρχές και κανόνες. 

2.9.2 Απόφαση σχετικά µε τις προσφυγές της ∆ΕΗ  

Η ΡΑΕ, κατ΄ εφαρµογή των όσων προβλέπονταν στον ν.2773/1999 για την υποχρέ-
ωση των ολοκληρωµένων επιχειρήσεων να τηρούν λογιστικά διαχωρισµένους λο-
γαριασµούς για κάθε δραστηριότητά τους, και να δηµοσιεύουν τους σχετικούς λο-
γαριασµούς τους, εφάρµοσε εις βάρος της ∆ΕΗ τη δυνατότητα που της παρέχει ο 
νόµος για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, ένεκα της από µέρους 
της ∆ΕΗ µη συµµόρφωσής της, κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002, µε την υποχρέω-
σή της να τηρεί λογιστικά διαχωρισµένους λογαριασµούς, κάλεσε της ∆ΕΗ σε α-
κρόαση προκειµένου να εκφέρει τις απόψεις της. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυ-
τής ήταν η έκδοση της υπ΄ αριθµ. Ο-3421/2003 απόφασης της ΡΑΕ, µε την οποία 
επιβλήθηκε στη ∆ΕΗ πρόστιµο ύψους τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων 
πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (440.205,43). Επί της αιτήσεως της ∆ΕΗ για 
ακύρωση της ως άνω απόφασης της ΡΑΕ, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, µε την υπ΄ αριθµ. 2421/2005 απόφασή του, 
απέρριψε την αίτηση της ∆ΕΗ και συγκεκριµένα έκρινε τα ακόλουθα:  

• Η ΡΑΕ έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη λειτουργία της απελευθε-
ρωµένης αγοράς και να επιβάλλει πρόστιµα σε επιχειρήσεις που αποτυγχά-
νουν να συµµορφωθούν µε τη σχετική νοµοθεσία. Στις αρµοδιότητες της 
ΡΑΕ εµπίπτει η υποχρέωσή της να ελέγχει την ορθότητα του διαχωρισµού 
των λογαριασµών των ολοκληρωµένων ηλεκτρικών επιχειρήσεων, προκει-
µένου να επιτυγχάνεται η διάκριση του κόστους κάθε µίας εκ των δραστη-
ριοτήτων, η διαφύλαξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και η αποφυγή δια-
σταυρούµενων επιδοτήσεων. 

• Ειδικότερα, η απόφαση της ΡΑΕ να επιβάλλει πρόστιµο στη ∆ΕΗ ήταν δι-
καιολογηµένη δεδοµένου ότι η ∆ΕΗ δεν συµµορφώθηκε µε τις σχετικές δια-
τάξεις ούτε µε τη λεπτοµερή µεθοδολογία που εκδόθηκε από τη ΡΑΕ για 
τον διαχωρισµό των λογαριασµών, για τις εξής αιτίες:  

o Οι λογαριασµοί για τις δραστηριότητες εκµετάλλευσης εξόρυξης λιγνίτη 
που εκτελούνται από τη ∆ΕΗ πρέπει να διαχωρίζονται από τους λογαρια-
σµούς που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρισµού, δε-
δοµένου ότι η εξόρυξη λιγνίτη αποτελεί µία ξεχωριστή δραστηριότητα και 
εποµένως δεν µπορεί να ενσωµατωθεί στην παραγωγή ηλεκτρισµού.  

o Πρέπει να τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασµοί για τις δραστηριότητες προ-
µήθειας και διανοµής της ∆ΕΗ. 

o Το κόστος για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών δεν πρέπει να ενσω-
µατώνεται στους λογαριασµούς για παραγωγή ηλεκτρισµού της ∆ΕΗ εφό-
σον το κόστος αυτό τιµολογείται χωριστά και οι επικουρικές υπηρεσίες 
πληρώνονται χωριστά από τον ∆ΕΣΜΗΕ. 

o Το κόστος για διανοµή και προµήθεια ηλεκτρισµού σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα 
Νησιά (που έχει αναληφθεί αποκλειστικά από τη ∆ΕΗ) πρέπει να είναι ξε-
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χωριστό από τις δραστηριότητες διανοµής και προµήθειας στην ενδοχώρα 
(οι οποίες είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό) για λόγους διαφάνειας. 

o Η ∆ΕΗ πρέπει να υποδείξει τις σηµαντικές συναλλαγές µε τις συσχετισµέ-
νες επιχειρήσεις, συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ανήκουν 
στον ίδιο ιδιοκτήτη στο παράρτηµα των ετήσιων λογαριασµών. 

2.10 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) προ-
βλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός προ-
θεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθο-
ρίζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται 
κατά τις διατάξεις του ν.2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρε-
σίες αυτές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, προβλέ-
πεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της 
ΡΑΕ, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφα-
σης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού 
του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κατόχων 
άδειας που παρέχουν ΥΚΩ. Το ύψος του εκάστοτε οφειλόµενου ανταλλάγµατος για 
την παροχή ΥΚΩ εγκρίνεται, κάθε έτος, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω αντάλλαγµα καταβάλλεται, εφόσον τηρούνται οι απαι-
τήσεις λογιστικού διαχωρισµού που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο του νόµου.  

Με βάση τις ανωτέρω πρόνοιες του νόµου δίδεται η ευχέρεια στον Υπουργό Ανά-
πτυξης να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προκειµένου να κα-
τοχυρώνεται η ασφάλεια εφοδιασµού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, οι τιµές και η 
προστασία του περιβάλλοντος. Λαµβάνοντας όµως υπόψη την ιδιαιτέρως σύνθετη 
διαδικασία παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τον α-
ριθµό των ενδιάµεσων ενεργειών που πρέπει να γίνονται στα διάφορα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας, ο προσδιορισµός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας λαµ-
βάνοντας υπόψη µόνο τις διατάξεις του νόµου, οι οποίες προδιαγράφουν το επιδιω-
κόµενο αποτέλεσµα από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, είναι ιδιαιτέρως δύ-
σκολος. Η πρόβλεψη µόνο του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος δεν αρκεί για να δια-
πιστωθεί ποιες από τις επιµέρους ενέργειες κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ε-
νέργειας αποτελούν επί της ουσίας παροχή ΥΚΩ. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτη-
τος ο προσδιορισµός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη δυνατότητα των κα-
τόχων αδειών να προσφέρουν µε εµπορικά κριτήρια τις υπηρεσίες αυτές, εξετάζο-
ντας εάν η παροχή τους εξασφαλίζει τις αποδεκτές αποδόσεις επί των επενδυµένων 
κεφαλαίων ή κατ’ ελάχιστο καλύπτει τα οργανικά έξοδα, ή θα έπρεπε εναλλακτικά 
οι υπηρεσίες αυτές να προσφερθούν σε τόσο υψηλές τιµές που δεν µπορούν να γί-
νουν αποδεκτές.  

Όπως αναφέρεται και στον νόµο, οι υποχρεώσεις παροχής ΥΚΩ είναι δυνατόν να 
οµαδοποιηθούν σε δύο κυρίως οµάδες: α) ΥΚΩ που επιβάλλονται για κοινωνικούς 
λόγους και β) ΥΚΩ που επιβάλλονται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
την εξασφάλιση παροχής όµοιας ποιότητας προϊόντος σε όλους τους καταναλωτές. 
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Οι κοινωνικοί λόγοι που είναι δυνατόν να δικαιολογούν την επιβολή ΥΚΩ αφορούν 
ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών, για τους οποίους το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας την οποία χρειάζονται κατ’ ελάχιστο για να διασφαλίσουν αποδεκτό βιο-
τικό επίπεδο, συνιστά δυσανάλογη προς τα εισοδήµατα τους επιβάρυνση. Λαµβά-
νοντας υπόψη τον πρωταρχικό χαρακτήρα του αγαθού ηλεκτρική ενέργεια και την 
απουσία δυνατότητας υποκατάστασης από άλλα αγαθά, προβλέπονται στο πλαίσιο 
αυτό ειδικά τιµολόγια ή όροι τιµολογίων για τις εν λόγω κατηγορίες καταναλωτών, 
έτσι ώστε αφενός µεν οι καταναλωτές αυτοί να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της επιχείρησης που τους προµηθεύει, αφετέ-
ρου δε ο παροχέας ΥΚΩ να µπορεί να ανακτά το εύλογο κόστος του, µέσω των 
χρεώσεων για παροχή ΥΚΩ οι οποίες επιβάλλονται στους λοιπούς καταναλωτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην οµάδα των ΥΚΩ για κοινωνικούς λόγους δύνανται να περι-
ληφθούν: α) τα χαµηλά τιµολόγια που ισχύουν για καταναλωτές χαµηλού εισοδή-
µατος (poverty tariffs) ή η (υπό προϋποθέσεις;) απαγόρευση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν πληρώνονται οι σχετικοί λογαριασµοί. Οµοίως, ει-
δικές κατηγορίες καταναλωτών όπως οι πολύτεκνοι, οι χρονίως ασθενείς, νεφροπα-
θείς, τυφλοί κ.λπ. εντάσσονται στις κατηγορίες καταναλωτών, οι οποίοι θα µπο-
ρούσαν για κοινωνικούς λόγους να απολαµβάνουν χαµηλότερες χρεώσεις. Πρέπει 
να σηµειωθεί όµως ότι οι παροχές αυτές µπορούν να θεωρηθούν ως ΥΚΩ εφόσον 
οι κοινωνικές οµάδες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές υποχρεώσεις 
τους έναντι των λογαριασµών του ηλεκτρικού ρεύµατος, και ενδεχόµενη µείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της αδυναµίας πληρωµής των λογα-
ριασµών, θα οδηγούσε σε σηµαντική υποβάθµιση του βιοτικού τους επιπέδου. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση που οι παροχές αυτές προσβλέπουν σε επίλυση δηµο-
γραφικών ή άλλων κοινωνικών προβληµάτων, όπως για παράδειγµα τα ειδικά α-
γροτικά τιµολόγια ή η µείωση των τιµολογίων σε συγκεκριµένες γεωγραφικές πε-
ριοχές για αναπτυξιακούς, επενδυτικούς ή κοινωνικούς λόγους, απαιτείται ειδική 
αιτιολόγηση ώστε οι παροχές αυτές να θεωρηθούν ως ΥΚΩ. 

2.11 Ειδικό τέλος ΑΠΕ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2773/1999, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί 
ειδικό λογαριασµό µέσω του οποίου καταβάλλει τα ποσά που δικαιούνται οι παρα-
γωγοί µε µονάδες των άρθρων 35 έως 39 του ν.2773/19996 («µονάδες ΑΠΕ»). Έ-
σοδα του λογαριασµού αυτού είναι αφενός αυτά που υπολογίζονται βάσει των δια-
τάξεων του Κ∆Σ&ΣΗΕ για την ενέργεια που εγχύουν οι εν λόγω µονάδες στο δια-
συνδεδεµένο Σύστηµα, και αφετέρου τα ποσά που καταβάλλει η ∆.Ε.Η. για την η-
λεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, τα οποία ποσά υπολογίζονται βάσει του µέσου µεταβλητού κόστους της 
παραγωγής της ∆.Ε.Η. στα νησιά αυτά. Περαιτέρω, ο εν λόγω ειδικός λογαριασµός 
ισοσκελίζεται µέσω του «Ειδικού Τέλους ΑΠΕ». 

Το ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ επηρεάζεται συνεπώς από τα εξής στοιχεία: 

α)  την παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ, χωριστά για το διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό 
σύστηµα και το δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, βάσει της οποίας, 

                                                      
6  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν.3468/2006 κάθε παραποµπή στα άρθρα 35 έως 39 του 
ν.2773/1999 νοείται ως παραποµπή στα άρθρα 9 έως 13 του ν.3468/2006 
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δεδοµένων και των διοικητικών τιµών πώλησης της ενέργειας αυτής, υπολογί-
ζονται οι εκροές του ειδικού λογαριασµού, 

β)  τα έσοδα του λογαριασµού για την παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ του διασυν-
δεδεµένου συστήµατος που εγχύεται στη χονδρεµπορική αγορά, βάσει της ο-
ριακής τιµής ή της οριακής τιµής αποκλίσεων, 

γ) τα έσοδα του λογαριασµού για την παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ των Μη ∆ια-
συνδεδεµένων Νησιών, βάσει του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής της 
∆ΕΗ για την ενέργεια η οποία υποκαθίσταται από παραγωγή ΑΠΕ. 

Η οριακή τιµή αντανακλά µε την εφαρµογή του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ τουλάχιστον το 
µεταβλητό κόστος παραγωγής της οριακής θερµικής µονάδας, και αναµένεται να 
αυξάνεται υπό συνθήκες ελλείµµατος παραγωγικού δυναµικού. Επίσης, το µετα-
βλητό κόστος παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών υπολογίστηκε εκ νέου 
από τη ΡΑΕ βάσει των στοιχείων που υπέβαλλε η ∆ΕΗ στο πλαίσιο του λογιστικού 
διαχωρισµού, σε αυξηµένο ύψος για το τρίτο και το τέταρτο τρίµηνο του 2006 (129 
και 123,58 €/MWh αντιστοίχως, αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 137/2006 και 
263/2006). Βάσει των στοιχείων αυτών, και παρά την αύξηση της παραγόµενης ε-
νέργειας από ΑΠΕ, η ΡΑΕ εισηγήθηκε µείωση του ύψους του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 
από 0,8€/MWh για το 2005 σε 0,3€/MWh από τον Αύγουστο του 2006. 

2.12 Ασφάλεια Εφοδιασµού 

Κατά τον ν.2773/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3426/2005, η ΡΑΕ παρακο-
λουθεί και εποπτεύει την ασφάλεια εφοδιασµού, ιδίως σε σχέση µε:  

o το ισοζύγιο προσφοράς -ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας,  

o το επίπεδο της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης,  

o το προβλεπόµενο επιπλέον δυναµικό που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή 
κατασκευή,  

o την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήµατος και του ∆ικτύου, 

o την εφαρµογή µέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσει κάθε δύο (2) έτη, το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, 
έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος, του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύ-
ου Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, ο ∆ΕΣΜΗΕ οφείλει, στο πλαίσιο της εκπόνησης 
της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), να εκπονεί και να 
δηµοσιοποιεί µεταξύ άλλων ετήσιες προβλέψεις και εκτιµήσεις µε ορίζοντα τουλά-
χιστον 5-ετίας, σχετικά µε την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνα-
τότητα του Συστήµατος να αντιµετωπίσει τις προβλεπόµενες ανάγκες µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης µε άλλα συστή-
µατα και µε το ∆ίκτυο διανοµής. 

Η επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασµού του διασυνδεδεµένου συστήµατος παραγω-
γής και µεταφοράς εκτιµώνται κυρίως: 
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• σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (3-5 έτη) από τη διαθεσιµότητα του εγκατεστη-
µένου δυναµικού, την είσοδο νέου παραγωγικού δυναµικού, τη διαθεσιµό-
τητα µη ανεξάντλητων πηγών ενέργειας (όπως η υδροηλεκτρική και η ενέρ-
γεια από εισαγωγές), και  

• σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα (έως 1 έτος) από την αξιοποίηση του υφιστά-
µενου δυναµικού, τον προγραµµατισµό συντήρησής του, τη βέλτιστη επο-
χιακή χρήση του υδάτινου δυναµικού και της διαθέσιµης ενέργειας από τις 
διασυνδέσεις, και την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης της ζήτησης.  

Η αύξηση της ζήτησης µε τους ρυθµούς που διαπιστώνεται τα τελευταία έτη σε 
συνδυασµό µε την καθυστέρηση ένταξης νέου παραγωγικού δυναµικού, η παλαιό-
τητα του υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού, και η επιθυµία µη δεσµευτικής ε-
ξάρτησης από µη ανεξάντλητες και µη ελεγχόµενες πηγές ενέργειας, όπως η υ-
δροηλεκτρική και η ενέργεια από εισαγωγές, καθιστούν αναγκαία την προσεκτική 
παρακολούθηση της εξέλιξης των κρίσιµων παραµέτρων του διασυνδεδεµένου συ-
στήµατος παραγωγής και µεταφοράς, µε στόχο την έγκαιρη διαπίστωση ενδεχοµέ-
νων αδυναµιών εξυπηρέτησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη λήψη των 
ενδεδειγµένων µέτρων. 

2.12.1 Παρούσα κατάσταση στο διασυνδεδεµένο σύστηµα παραγωγής και µετα-
φοράς 

Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ (υπ΄ αριθµ. ∆5/7ΗΛ/Β/Φ1/467/4214-
18.4.2006 απόφαση ΥΠ.ΑΝ.), η ζήτηση ενέργειας στο Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύ-
στηµα (Ε∆Σ) αυξήθηκε µε µέσο ρυθµό της τάξης του 3.6% κατά την 3-ετία 2002-
2004, και περίπου κατά 3.6% το 2005 έναντι του 2004. Η αύξηση αυτή της ζήτησης 
αντιστοιχεί σε περίπου 400 ΜW νέας παραγωγικής ισχύος ανά δύο έτη. Η αύξηση 
της αιχµής ζήτησης είναι της τάξης του 2.5% ανά έτος για την 3-ετία 2003-2005, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 2.8 που ακολουθεί (πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, ΜΑΣΜ 2006-
2010). 

Πίνακας 2.8: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύ-
στηµα  

Έτος Ετήσια αιχµή (1) 
(MW) 

∆ιαφορά από προηγ. 
έτος (%) 

Μέση ποσοστιαία 
µεταβολή 

2003 
9042 

9112 (2) 
0.13 

2004 
9370 (3) 
9500 (4) 

5.36 

2005 
9635 

9800 (5) 
2.08 

2.5% 

2006 (6) 9962 4.0  
(1) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς 
(2) Έγιναν συµφωνηµένες περικοπές τουλάχιστον 70 MW 
(3) Αναφέρεται στην ώρα του blackout στις 12/7/2004, 12:39 µ.µ. 
(4) Εκτίµηση ∆ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2004, αν δεν συνέβαινε το blackout 
(5) Εκτίµηση ∆ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2005 χωρίς τις συµφωνηµένες περικοπές 
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Στους πίνακες που ακολουθούν (πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, ΜΑΣΜ 2006-2010) φαίνονται οι 
προβλέψεις του ∆ΕΣΜΗΕ για την ενέργεια και την αιχµή στο διασυνδεδεµένο Σύ-
στηµα για την περίοδο 2006-2010. 

Πίνακας 2.9: Προβλέψεις ∆ΕΣΜΗΕ για ζήτηση ενέργειας στο διασυνδεδε-
µένο σύστηµα (2006-2010) 

  Σενάριο ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ Σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σενάριο ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Έτος Ζήτηση 
(GWh) 

Ετήσιος 
ρυθµός 
αύξησης 

(%) 

Ετήσια 
Αύξηση 
(GWh) 

Ζήτηση 
(GWh) 

Ετήσιος 
ρυθµός 
αύξησης 

(%) 

Ετήσια 
Αύξηση 
(GWh) 

Ζήτηση 
(GWh) 

Ετήσιος 
ρυθµός 
αύξησης 

(%) 

Ετήσια 
Αύξηση 
(GWh) 

2006 54.057 3,0 1.574 54.586 3,5 1.845 55.112 4,0 2.120 
2007 55.679 3,0 1.622 56.496 3,5 1.910 57.316 4,0 2.204 
2008 57.349 3,0 1.670 58.473 3,5 1.977 59.609 4,0 2.293 
2009 59.070 3,0 1.721 60.519 3,5 2.046 61.993 4,0 2.384 
2010 60.842 3,0 1.772 62.636 3,5 2.117 64.473 4,0 2.480 

 

Πίνακας 2.10: Προβλέψεις ∆ΕΣΜΗΕ για Ζήτηση Ισχύος στο διασυνδεδεµένο 
σύστηµα (2006-2010) 

  Σενάριο ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σενάριο ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Έτος Αιχµή (MW) ΣΦ (%) Αιχµή (MW) ΣΦ (%) Αιχµή (MW) ΣΦ (%) 

2006 9940 62,08 10130 61,51 10400 60,49 
2007 10300 61,71 10500 61,42 10790 60,64 
2008 10670 61,19 10880 61,18 11180 60,70 
2009 11050 61,02 11270 61,30 11590 61,06 
2010 11430 60,76 11660 61,32 12000 61,33 

 

Επισηµαίνεται ότι οι προβλέψεις του ∆ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την αιχµή ζήτησης µπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως «ακριβείς» (δηλ. το 2006λ, αλλά και το 2007 οι παρα-
τηρηθείσες αιχµές ζήτησης στο Ε∆ΣΜ σχεδόν συµπίπτουν µε τις προβλέψεις των 
σεναρίων ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ και ΑΝΑΦΟΡΑΣ αντίστοιχα, χωρίς βέβαια να συνυ-
πολογισθούν οι επιπτώσεις των εκτάκτων µέτρων που ίσχυσαν κατά την αιχµή του 
Ιουνίου 2007).  

Επίσης, οι προβλέψεις για τη ζήτηση ενέργειας παρουσιάζουν µεγάλη ακρίβεια, 
καθώς η πραγµατοποιηθείσα ζήτηση κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 επαληθεύει 
τις σχετικές προβλέψεις που εξεπόνησε ο ∆ΕΣΜΗΕ, ήδη από το έτος 2003. Συγκε-
κριµένα, διαπιστώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σενάριο «ήπιας εξέλιξης» του 
∆ΕΣΜΗΕ, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της ζήτησης ενέργειας στο Ε∆Σ της τά-
ξης του 3%.  

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι η τάση του συντελεστή φορτίου κατά τα τελευταία έτη 
είναι γενικά πτωτική. Ο µέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας είναι 62,7% και της 
τελευταίας τετραετίας είναι 61,7%. 

Το πρόβληµα της αξιοπιστίας και επάρκειας ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής χώ-
ρας υπό έκτακτες συνθήκες λειτουργίας του Συστήµατος (π.χ. απώλεια µονάδων 
στο νότο κατά τις ώρες θερινής αιχµής) εκδηλώνεται συνήθως µε τη µορφή χαµη-
λών τάσεων, µε τα σοβαρότερα περιστατικά να εµφανίζονται στο νότιο Σύστηµα 
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και ειδικότερα στις περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, τα οποία µπορούν 
σε ακραίες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλεια µονάδων του νοτίου 
Συστήµατος µε πιθανή συνέπεια την κατάρρευση των τάσεων.  

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η επάρκεια του Ε∆Σ στην παρούσα κατάστασή του ε-
ξαρτάται σηµαντικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τα αποθέµατα υδροηλε-
κτρικής παραγωγής και τις εισαγωγές, οι οποίες είναι µη ελεγχόµενες πηγές ενέρ-
γειας αφού η µεν υδροηλεκτρική παραγωγή επηρεάζεται από κλιµατολογικές συν-
θήκες οι δε εισαγωγές εξαρτώνται και από οικονοµικές και πολιτικές παραµέτρους. 
Σηµειώνεται εν προκειµένω ότι το καθαρό ισοζύγιο εισαγωγών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατά το 2005 ανήλθε σε 3780 GWh (έναντι 2820 GWh το 2004), και το 2006 
σε 4202 GWh, ποσότητες που αντιπροσωπεύουν την παραγωγή µίας µονάδος αρκε-
τά µεγαλύτερης των 400 MW. Επίσης σηµειώνεται ότι την τελευταία 3-ετία και κα-
τά την ώρα της ετήσιας αιχµής, η χώρα εµφανίζεται εισαγωγική σχεδόν στο µέγιστο 
της διαθέσιµης ισχύος των διασυνδέσεων, δηλαδή της τάξεως των 1240 ΜW. 

2.12.2 Κυριότερα περιστατικά και δράσεις 

Ιούλιος 2004, κατάρρευση τάσεων στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα  

Το πρόβληµα που εξελίσσεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια, κορυφώθηκε µε την 
κατάρρευση των τάσεων στο Νότιο Σύστηµα την 12η Ιουλίου 2004. Το συγκεκρι-
µένο συµβάν δεν οφειλόταν τόσο στην ανεπάρκεια διαθέσιµης ενεργού ισχύος στο 
Σύστηµα, όσο στην αδυναµία αντιµετώπισης των αυξηµένων φορτίων αέργου ισχύ-
ος (κυρίως λόγω των φορτίων κλιµατισµού). 

Εκτιµάται ότι για την συγκεκριµένη περίοδο, εάν δεν συνέβαινε η κατάρρευση του 
Συστήµατος, η αιχµή θα ζήτησης θα έφθανε στα επίπεδα των 9.500 MW, µε την 
επόµενη υψηλότερη ηµερήσια αιχµή του έτους να είναι 9.100 MW, τιµή την οποία 
υπερέβη η ζήτηση κατά τη διάρκεια της 12ης Ιουλίου 2004 για τρεις ώρες. Παράλ-
ληλα, για όλο το έτος η ζήτηση υπερέβη τα 9.000 MW µόνο για 6 ώρες, ενώ υπερέ-
βη τα 8.470 MW για 50 ώρες7. Σηµειώνεται, ότι στην περιοχή της καµπύλης διάρ-
κειας φορτίου όπου η ζήτηση υπερβαίνει τα 8.500 MW (οι πρώτες 45 ώρες) η µέση 
αύξηση της ωριαίας ζήτησης µεταξύ των ετών 2003 και 2004 είναι της τάξης των 
50 MW. Το αντίστοιχο µέγεθος για τα έτη 2002-2003 ήταν της τάξης των 100 MW. 

Έτσι, η ανάγκη αντιµετώπισης της υψηλής και βραχείας αιχµής στο Σύστηµα µε 
τρόπο οικονοµικό και ασφαλή, παρόλη τη σχετική επάρκεια ισχύος, αναδεικνύει το 
δίληµµα της επιλογής εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής, οι οποίες όµως θα 
καλούνται να συνεισφέρουν στο σύστηµα ελάχιστες ώρες ετησίως, έναντι άλλων 
µέτρων, όπως µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, έγκαιρη ανάπτυξη του Συστήµατος 
Μεταφοράς και διαχείριση της ζήτησης, µε σκοπό την ορθολογικότερη εξέλιξη του 
Ε∆Σ σε βάθος χρόνου. 

Μέτρα στήριξης του Συστήµατος κατά το 2005 

Τον Σεπτέµβριο 2004, ο Υπουργός Ανάπτυξης µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 
6001/28.9.2004 απόφαση, συγκρότησε Επιτροπή για τη µελέτη των προβληµάτων 
και τον σχεδιασµό και προγραµµατισµό υλοποίησης µέτρων για την αξιόπιστη και 

                                                      
7  Πηγή: ΥΠΑΝ, Πόρισµα Επιτροπής για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και Επάρκειας Ηλεκτροδότησης, ∆εκ. 2004 
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ασφαλή λειτουργία του συστήµατος παραγωγής, του Συστήµατος µεταφοράς και 
του ∆ικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε ορίζοντα κυρίως το έτος 2005. 

Η ΡΑΕ συµµετείχε στην εν λόγω Επιτροπή, όπου εξετάσθηκαν και υλοποιήθηκαν 
συγκεκριµένα µέτρα για τη ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήµατος και την απο-
φυγή περιστατικών κατάρρευσης. Τα µέτρα αυτά κινήθηκαν και στα τρία επίπεδα 
του διασυνδεδεµένου Συστήµατος της χώρας, δηλαδή παραγωγή, µεταφορά και 
διανοµή, αλλά επεκτάθηκαν και σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρι-
σης της ζήτησης. 

Πιο συγκεκριµένα τα µέτρα περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων: 

• Μεγιστοποίηση διαθεσιµότητας ΑΗΣ µε έµφαση στη συντήρηση των µονά-
δων του νοτίου Συστήµατος. Κατάστρωση και έγκριση του σχετικού προ-
γράµµατος συντήρησης. 

• Ενοικίαση αεριοστροβιλικών µονάδων 100-120 MW από τη ∆ΕΗ στο Λαύ-
ριο, στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που της είχε χορηγηθεί τον Νοέµβριο 
2003. 

• ∆υνατότητα λειτουργίας της µονάδας της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης σε 
ανοικτό κύκλο πριν την ολοκλήρωση κατασκευής του συνόλου της µονάδας  

• Συµβολαιοποίηση εισαγωγών από τα βόρεια σύνορα και την Ιταλία, και 
πλήρη αξιοποίηση της διασύνδεσης µε την Ιταλία κατά το διάστηµα 15 Ιου-
νίου – 15 Αυγούστου 2005. 

• Βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιµης υδροηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ε-
ξασφαλιστούν επαρκή αποθέµατα στους ταµιευτήρες και να επιτευχθεί η 
µέγιστη δυνατή έγχυση ισχύος στο Σύστηµα από τις πηγές αυτές, ιδιαίτερα 
στις ώρες υψηλής ζήτησης. 

• Προγραµµατισµό και οργάνωση διαδικασιών για υλοποίηση περικοπών 
φορτίου, περιλαµβάνοντας ιεραρχικά φορτία αρδεύσεων, µη κρίσιµα ηµια-
στικά φορτία και µη κρίσιµα αστικά φορτία.  

• Παροχή οικονοµικών κινήτρων σε επιλεγµένους ενεργοβόρους καταναλω-
τές για τον περιορισµό της ζήτησης τις ώρες της θερινής αιχµής και θέσπιση 
διακοπτόµενου τιµολογίου για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ι-
διαίτερα υψηλής ζήτησης (γνωµοδότηση ΡΑΕ/Ο-10484/07-06-2005 και υπ’ 
αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/11061 - ΦΕΚ Β΄ 825/16.06.2005- Απόφαση Υπουργού 
Ανάπτυξης). 

• Λήψη µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσης αέργου ισχύος σε δηµόσια 
κτίρια (υπ’ αριθµόν ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/17.5.2005 -ΦΕΚ Β΄ 
689/23.05.2005- Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης). 

• Μέτρα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων για το 2005 
έργων ενίσχυσης του Συστήµατος µεταφοράς, ιδίως εκείνων που συνεισφέ-
ρουν στη στήριξη τάσεων και την ευστάθεια του νοτίου Συστήµατος, και ε-
πίσπευση του προγράµµατος αντιστάθµισης αέργου ισχύος µε εγκατάσταση 
πρόσθετων πυκνωτών κοντά στα κέντρα κατανάλωσης. 

Αιχµή Θέρους 2006 

Το θέρος του 2006 υπήρξε σχετική χρονολογική µετατόπιση της αναµενόµενης 
αιχµής η οποία παρουσιάστηκε σε µεγαλύτερη διάρκεια τον µήνα Αύγουστο. Το 
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σύστηµα παραγωγής και µεταφοράς υπήρξε ως ένα βαθµό επαρκές και αξιόπιστο, 
δεδοµένου ότι η έγκαιρη εγκατάσταση και λειτουργία δύο νέων µονάδων ισχύος 
800 MW (ΕΛΠΕ και Λαύριο V) και η βέλτιστη χρήση του υδάτινου δυναµικού, η 
διαθεσιµότητα του οποίου ήταν αρκετά υψηλή λόγω των υδρολογικών – κλιµατο-
λογικών συνθηκών που επικράτησαν, συνεισέφεραν θετικά στην πρότερη οριακή 
αξιοπιστία του συστήµατος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός ότι στις αρχές του Ιουλίου 2006 σηµειώθηκε ζή-
τηση ιδίας τάξης µεγέθους µε το θέρος του 2005 (µέση ωριαία αιχµή 9460 MW, 
στιγµιαία αιχµή της τάξεως των 9600 MW) η οποία αντιµετωπίσθηκε µε επιτυχία, 
παρά το δυσµενές και εξαιρετικά απρόβλεπτο περιστατικό, της ταυτόχρονης απώ-
λειας 4 µεγάλων µονάδων παραγωγής (Αγ. ∆ηµητρίου 1, Καρδιάς 1, Μεγαλόπολης 
2, Πτολεµαΐδας 4 και ΛΙ.ΠΤΟΛ) συνολικής καθαρής ισχύος 960 MW περίπου).  

2.12.3 Τροποποίηση του Ειδικού Όρου των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σχετικά µε τη χρήση εναλλακτικού καυσίµου  

Κατά πάγια διοικητική πρακτική, µε σκοπό τη διασφάλιση του εφοδιασµού ενόψει 
και των προβλέψεων της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ, και συγκεκριµένα µε στόχο την α-
πρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο 
σε περίπτωση µη προγραµµατισµένης διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, προ-
βλέπονταν ως Ειδικός Όρος στις σχετικές Άδειες Παραγωγής, η υποχρέωση των 
κατόχων αυτών για την εγκατάσταση αεριοστροβίλου (ή αεριοστροβίλων) µε δυνα-
τότητα καύσης εναλλακτικού καυσίµου (πετρέλαιο ντίζελ) καθώς και για την τήρη-
ση επαρκούς ποσότητας αποθεµάτων ντίζελ για λειτουργία του σταθµού για 5 ηµέ-
ρες σε πλήρες φορτίο.  

Η υποχρέωση αυτή ωστόσο παρατηρήθηκε ότι συνεπάγεται πρόσθετη πολυπλοκό-
τητα στην κατασκευή των Σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής και εισάγει σηµαντικό επι-
πλέον κεφαλαιουχικό και ιδίως λειτουργικό κόστος. Επιπλέον η διατήρηση και ε-
ναλλαγή του αποθέµατος πέντε ηµερών σε αποµακρυσµένες σταθµούς όπως του 
σταθµού της Κοµοτηνής, που δεν έχουν πρόσβαση σε λιµενικές εγκαταστάσεις δη-
µιουργεί προβλήµατα στην ουσιαστική εφαρµογή του όρου. Απεναντίας σταθµοί 
που βρίσκονται σε εγγύτητα µε αποθηκευτικούς χώρους υγρών καυσίµων είναι σε 
θέση να καλύψουν την απαίτηση συνεχούς λειτουργίας µε δεξαµενές µικρότερης 
χωρητικότητας. 

Η ΡΑΕ εξέτασε τα δεδοµένα, συγκρίνοντας το κόστος διατήρησης αποθέµατος 24 
ωρών µε την κατασκευή νέου αποθηκευτικού χώρου στην Ρεβυθούσα ή/και την 
χρήση µέρους των υφισταµένων δεξαµενών εφόσον η λειτουργία του τερµατικού 
σταθµού το επιτρέπει. Η ανάλυση των δεδοµένων κατέδειξε ότι οι δύο λύσεις είναι 
συγκρίσιµες από πλευράς κόστους µε την κάθε λύση να παρουσιάζει συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα έναντι της άλλης. Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε σκόπιµο η απαίτη-
ση αποθηκευτικού χώρου να περιοριστεί από πέντε ηµέρες σε 24 ώρες εφόσον υ-
πάρχει σύµβαση εφοδιαστικής υποστήριξης µε εταιρεία προµήθειας υγρών καυσί-
µων και να επιτραπεί εναλλακτικά η δυνατότητα διατήρησης αποθέµατος φυσικού 
αερίου σε κεντρική δεξαµενή αποθήκευσης φυσικού αερίου ή υγροποιηµένου φυ-
σικού αερίου. 

Βάσει των ανωτέρω, η ΡΑΕ στις 19/09/2006 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να γνω-
µοδοτήσει για την τροποποίηση των Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
θερµοηλεκτρικές µονάδες βάσης µε καύσιµο φυσικό αέριο τεχνολογίας συνδυα-
σµένου κύκλου, αναφορικά µε την υποχρέωση εγκατάστασης των απαραίτητων 
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συστηµάτων για τη χρήση εναλλακτικού καυσίµου και τη διατήρηση αποθεµάτων 
ασφαλείας πετρελαίου ντίζελ. 

2.12.4 Ασφάλεια εφοδιασµού Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

Τα θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών αναλύονται 
στην παρ. 2.8.1. 

2.12.5 Προοπτικές 

Παραγωγή 

Μέρος των αδειών παραγωγής που έχουν δοθεί για σταθµούς συνδυασµένου κύ-
κλου µε καύσιµο φυσικό αέριο, αναµένεται να υλοποιηθεί µέσω του προαναφερθέ-
ντος διαγωνισµού του ∆ΕΣΜΗΕ νέων µονάδων παραγωγής 900 MW (εγγυηµένης 
ισχύος, βλ. σχετικά παρ. 3.6.6). 

Σηµειώνεται ότι από πλευράς της ∆ΕΗ Α.Ε., και στο πλαίσιο του προγράµµατος 
αντικατάστασης παλαιών µονάδων της, έως 1600 MW, προγραµµατίζεται η εγκα-
τάσταση νέας µονάδας συνδυασµένου κύκλου ισχύος περίπου 400 MW στον ΑΗΣ 
Αλιβερίου,  η αντικατάσταση 2 λιγνιτικών µονάδων της ΑΗΣ Μεγαλόπολης µε µία 
µονάδα Φ.Α. καθώς επίσης και η εγκατάσταση µίας νέας λιγνιτικής µονάδας 400 - 
450 MW στην περιοχή της ∆. Μακεδονίας. 

Πέραν των ανωτέρω, αναµένεται άµεσα η ένταξη µιας µονάδας συµπαραγωγής ι-
σχύος περί-που 330 MW από την «Αλουµίνιον της Ελλάδος», στο Ε∆Σ, ενώ υπάρ-
χουν ανακοινώσεις από τρεις κατόχους άδειας παραγωγής για εγκατάσταση νέου 
δυναµικού εντός της προσεχούς τριετίας. 

Περαιτέρω εξετάζεται από το ΥΠΑΝ, τη ΡΑΕ και τον ∆ΕΣΜΗΕ η δυνατότητα ε-
γκατάστασης νέων ευέλικτων µονάδων αεριοστροβιλικού τύπου (ταχείας εκκίνη-
σης) προς υποκατάσταση ακριβών και ρυπογόνων µονάδων του Συστήµατος, για 
την κάλυψη εφεδρείας και ενέργειας στις αιχµές ζήτησης και την υποστήριξη λοι-
πών αναγκών του συστήµατος σε επικουρικές υπηρεσίες. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι ο Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος 
εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ, παρέχει ένα σηµαντικό κίνητρο 
στους ίδιους τους παραγωγούς να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση της απρόβλεπτης 
µη διαθεσιµότητας των σταθµών τους, για τη διατήρηση ή και βελτίωση της αξιο-
πιστίας αυτών, ώστε να συµβάλλουν κατά το µέγιστο στη διατήρηση της υψηλής 
αξιοπιστίας του παραγωγικού δυναµικού της χώρας. 

Προκειµένου για την αποσαφήνιση του όρου εναλλακτικού καυσίµου (βλ. 
παρ.2.12.3) η ΡΑΕ έχει αναθέσει σε εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 
από το εξωτερικό, µελέτη αναφορικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας σε 
φυσικό αέριο. 

Μεταφορά 

Σχετικά µε το Σύστηµα Μεταφοράς, αναµένεται η αναβάθµιση των Βόρειων ∆ια-
συνδέσεων του Συστήµατος (µε ΠΓ∆Μ) και η κατασκευή νέας διασυνδετικής 
γραµµής µε Βουλγαρία, καθώς και σύνδεση του Συστήµατος µε την Τουρκία µε 
στόχο και την αύξηση ικανότητας εισαγωγής ισχύος από τις διασυνδέσεις. Ήδη ε-
κτελούνται ή έχουν προγραµµατιστεί σηµαντικά έργα επέκτασης και ενίσχυσης του 
Συστήµατος Μεταφοράς µε στόχο τη µεγιστοποίηση της ικανότητας διακίνησης 
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ισχύος προς τα κέντρα κατανάλωσης, τη µείωση των απωλειών ενέργειας, την απο-
φυγή φαινοµένων αστάθειας και χαµηλών τάσεων σε ευαίσθητα σηµεία του Συστή-
µατος και , φυσικά, τη σύνδεση των νέων µονάδων παραγωγής. 

∆ιαχείριση ζήτησης και εξοικονόµηση ενέργειας 

Η υψηλή και χρονικά βραχεία αιχµή του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος επιβά-
λει την εξέταση και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης της ζήτησης. Τα αναµενόµενα 
θετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των µεθόδων αυτών συνίστανται στην ε-
ξοµάλυνση των αιχµών χωρίς ουσιαστική περικοπή της ζήτησης, και συνεπώς σε 
µείωση των επενδύσεων για την κάλυψη της βραχύβιας αιχµής και σε εξοικονόµη-
ση κεφαλαιακών πόρων8, σε δυνατότητα απεξάρτησης του σχεδιασµού του συστή-
µατος από την ανάγκη αντιµετώπισης βραχυχρόνιων αιχµών, σε δυνατότητα ακρι-
βέστερης πρόβλεψης του φορτίου αιχµής ετησίως και σε εξοµάλυνση λειτουργίας 
του Συστήµατος δια της µειώσεως των έντονων µεταβολών και του αιχµιακού χα-
ρακτήρα της ζήτησης. 

Η εφαρµογή µέτρων αυτού του χαρακτήρα ξεκίνησε ήδη από το 2005, εκτιµάται 
όµως ότι αυτά θα αναθεωρούνται σταδιακά και θα αρχίσουν να αποδίδουν σηµα-
ντικά σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, εξαιτίας του αναγκαίου χρόνου ωρίµανσης που 
απαιτείται. Σχετικό πλαίσιο γενικών µέτρων περιγράφηκε αρχικά από τη ΡΑΕ, ενώ 
η ∆ΕΗ επεξεργάζεται ειδικότερα και προτείνει τροποποιήσεις στη δοµή των τιµο-
λογίων και κίνητρα που θα προτρέπουν τους πελάτες σε ετεροχρονισµό των φορτί-
ων τους ώστε να µειώνεται η αιχµή. Στις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής και 
Πελοποννήσου, που είναι οι πιο κρίσιµες, υπάρχουν πελάτες µε µέτρηση ισχύος 
κατανάλωσης και συνολική συµµετοχή στην αιχµή του Συστήµατος 1.200 MW. Οι 
πελάτες αυτοί διαθέτουν κατάλληλους µετρητές και προς αυτούς απευθύνονται κα-
ταρχήν τα κίνητρα. 

Αν και η εξοικονόµηση ενέργειας έχει προφανώς ευρύτερο αντικείµενο, και συνδέ-
εται και µε τη διαχείριση της ζήτησης, το θέµα βρίσκεται υπό ιδιαίτερη διερεύνηση 
και ανάλυση σε συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΡΑΕ, του 
∆ΕΣΜΗΕ και της ∆ΕΗ. Σηµειώνεται καταρχήν ότι ήδη υπάρχει ο ν.40/1975 (ΦΕΚ 
Α΄ 90/1975) ο οποίος, σε συνδυασµό µε τον ν.2412/1996, περιέχει τις κατάλληλες 
εξουσιοδοτικές διατάξεις που επιτρέπουν να λαµβάνονται µέτρα υποχρεωτικής α-
µέσου εφαρµογής για εξοικονόµηση ενέργειας, και τα οποία θα ισχύουν γενικώς ή 
για ορισµένες κατηγορίες πελατών. 

Ειδικότερα µέτρα για τη διαχείριση της ζήτησης και την εξοικονόµηση ενέργειας 
έχουν ήδη προταθεί στα πορίσµατα  των επιτροπών που συγκροτήθηκαν από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και στις οποίες συµµετείχε η ΡΑΕ9, και έχουν εν µέρει ε-
φαρµοστεί (βλ. παρ. 2.12.2).  

                                                      
8  Η εγκατάσταση µεγάλων µονάδων, µε κριτήριο µόνο την αντιµετώπιση των βραχύβιων υψηλών αιχµών, 
ειδικά κατά το θέρος, δεν αποτελεί ενδεδειγµένη πολιτική, καθώς από άποψη οικονοµικότητας είναι δυσανά-
λογη και ανορθολογική η δέσµευση τόσο µεγάλων κεφαλαίων σε σχέση µε την πολύ περιορισµένη χρήση 
αυτών 

9  Βλ. πόρισµα της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν οικ.7771/18-11-2004 απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, για τη µελέτη του θέµατος του περιορισµού της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που 
καταναλίσκεται από τα κλιµατιστικά µηχανήµατα και άλλες συσκευές, και πόρισµα της επιτροπής που συ-
γκροτήθηκε µε την υπ' αριθµόν Α.Π. ∆5/ΗΛ/Β/Φ40/1928/31.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
για τη µελέτη των αρµονικών συχνοτήτων και δινορευµάτων στο σύστηµα Μεταφοράς και ∆ιανοµής των ε-
πιπτώσεων στους καταναλωτές καθώς τη µελέτη των µέτρων και επεµβάσεων για τον περιορισµό των απω-
λειών στις γραµµές υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσεως 





ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006  

Σελίδα 87 

3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) 

3.1 Θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ 

3.1.1 Πρωτοβουλίες της ΡΑΕ 

Νόµοι 

Τόσο από το διεθνές (πρωτόκολλο του Κυότο, που αποτελεί ήδη υπερνοµοθετικό 
δίκαιο µετά την κύρωση του µε το ν. 3017/2002. ΦΕΚ A’ 117/30.05.2002), όσο και 
το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2001/77/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 «Για την προαγωγή του ηλεκτρισµού από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»), α-
πορρέουν για την Ελλάδα, ρητές υποχρεώσεις για τη διείσδυση της ηλεκτροπαρα-
γωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 10. 

Παρά ταύτα, µέχρι και το 2006, το θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ χα-
ρακτηριζόταν από δυσπραγία, αναποτελεσµατικότητα και πολυπλοκότητα, µε απο-
τέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικότατων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ 
στην Ελλάδα. Η χορήγηση αδειών παραγωγής, η εγκατάσταση και η λειτουργία 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, διέπονταν µέχρι τότε από το 
ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις», 
το ν. 3175/2003 και άλλες διάσπαρτες διατάξεις που περιλαµβάνονταν στους ν. 
2244/1994 και 2941/2001. Πέραν της ανάγκης συστηµατοποίησης και εκσυγχρονι-
σµού των διατάξεων των προαναφερόµενων νοµοθετηµάτων, το πλαίσιο αυτών είχε 
καταστεί ήδη ανεπαρκές για την αντιµετώπιση του συνόλου των αναγκών που είχαν 
ανακύψει κατά την εφαρµογή του, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο, πέραν των κενών που ανα-
φέρονταν στην πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων σχετικών µε τη διαδικασία αδειοδό-
τησης έργων ΑΠΕ, δεν περιελάµβανε τις αναγκαίες ρυθµίσεις που αφορούν ορι-
σµένες µορφές ΑΠΕ (θαλάσσια αιολικά πάρκα), ή αντιµετώπιζε ανεπαρκώς και ελ-
λιπώς άλλες µορφές ΑΠΕ (υβριδικά, γεωθερµία), µε αποτέλεσµα να προκύπτει εγ-
γενής αδυναµία προώθησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από αυτές 
τις µορφές ΑΠΕ. 

                                                      
10  Όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2773/1999 και περαιτέρω όπως αυτά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του ν.3468/2006 

Κεφάλαιο 

3 
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Συγκεκριµένα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην «Έκθεση Πεπραγµένων Ιουλίου 2000 
– ∆εκεµβρίου 2002», σηµειώνεται ότι: «Η εµπειρία από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ 
στην Ελλάδα έχει δείξει ότι παρά την οικονοµική βιωσιµότητα των έργων και το 
τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, η πρόοδος στον τοµέα των έργων ΑΠΕ που κατα-
σκευάζονται είναι ιδιαίτερα αργή. Μέσω του συστήµατος παρακολούθησης της πο-
ρείας των αδειών, η ΡΑΕ έχει διαπιστώσει πολύ µεγάλη καθυστέρηση στην υλο-
ποίηση των αδειών παραγωγής για µονάδες ΑΠΕ µε αποτέλεσµα ο αριθµός των α-
δειών που έχουν χορηγηθεί να είναι πολλαπλάσιος των έργων που πράγµατι κατα-
σκευάζονται. Το ίδιο παρουσιάζεται σχετικά µε την απορρόφηση των κονδυλίων 
για τα έργα ΑΠΕ που προβλέπονται στο Γ΄ ΚΠΣ» (σελ. 147). Στην αντίστοιχη 
«Έκθεση Πεπραγµένων Ιανουαρίου 2003 – Ιουλίου 2004» οι διαπιστώσεις είναι 
ανάλογες: «Παρά τις προσπάθειες τις ΡΑΕ στην πράξη, παρατηρήθηκαν σηµαντι-
κές καθυστερήσεις σχετικά µε την πρακτική εξέλιξη της σύνθετης διοικητικής δια-
δικασίας χορήγησης των αδειών παραγωγής, που διεξάγεται σε περισσότερα του 
ενός στάδια. Πέρα από τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε σχέση µε τη χο-
ρήγηση των αδειών παραγωγής, ιδιαίτερα αποθαρρυντικά για την πραγµατοποίηση 
νέων επενδύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ, επενεργεί και η χρονοβόρος αδειοδοτική 
διαδικασία που απαιτείται µετά τη χορήγηση των αδειών παραγωγής» (σελ. 265). 

Από την παρακολούθηση της προόδου της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, 
που είχαν λάβει άδεια παραγωγής, αλλά και της υλοποίησης των έργων, που εντά-
χθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας (Ε.Π.Ε.) και στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ), η ΡΑΕ, από το τέλος του 2003, διαπί-
στωσε καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονταν κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες: 

o Χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ µε την εµπλοκή πολλών 
ενδιάµεσων φορέων γνωµοδότησης. 

o Προβλήµατα αποδοχής, λόγω περιβαλλοντικής συµβατότητας ή/και χωρο-
θέτησης, ιδιαίτερα αιολικών και έργων µικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΕ). 

o Έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης, κυρίως λόγω ελλιπούς ή ανύπαρκτης ενη-
µέρωσης των τοπικών κοινωνιών και φορέων. 

o Έλλειψη υποδοµών, όπως δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτε-
ρα σε περιοχές µε υψηλό δυναµικό ΑΠΕ (π.χ Θράκη, Εύβοια, Λακωνία, νη-
σιά). 

o Έλλειψη τυποποίησης / προδιαγραφών των υποβαλλόµενων στοιχείων/ µε-
λετών των έργων ΑΠΕ στους εµπλεκόµενους φορείς αδειοδότησης. 

o Αδυναµία υλοποίησης έργων ΑΠΕ, λόγω λανθασµένης εκτίµησης του δια-
θέσιµου δυναµικού ΑΠΕ. 

o ∆ικαστικές εµπλοκές, λόγω ασαφούς και δυσερµήνευτου νοµικού πλαισίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΡΑΕ διαβλέποντας την επιτακτική ανάγκη τροποποίησης 
του θεσµικού πλαισίου για την αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ, αποφάσισε ήδη 
κατά τη συνεδρίασή της την 21η Ιανουαρίου 2004, την υλοποίηση του έργου «Α-
δειοδοτική διαδικασία για ενεργειακές επενδύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ)» και προχώρησε τάχιστα στην προκήρυξή του, την 27η Φεβρουαρίου 2004. 
Η σχετική σύµβαση µεταξύ της ΡΑΕ και του επιλεγέντος Αναδόχου Κέντρου Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υπεγράφη την 15η Ιουλίου 2004 µε την οποία 
το ΚΑΠΕ ανέλαβε να παράσχει στη ΡΑΕ υπηρεσίες συµβούλου για την ανάλυση 
της αδειοδοτικής διαδικασίας για ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ, και την πρόταση 
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αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου που διέπει τα διάφορα στάδια της εν λόγω 
αδειοδοτικής διαδικασίας. Μετά από ένα περίπου χρόνο εντατικής συνεργασίας µε-
ταξύ ΡΑΕ και ΚΑΠΕ, η αρµόδια Επιτροπή της ΡΑΕ προέβη στην οριστική παρα-
λαβή του ως άνω έργου την 21η Ιουλίου 2005. 

Τη 15η ∆εκεµβρίου 2005, η ΡΑΕ κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης τη δική της 
πλήρη και εµπεριστατωµένη πρόταση για ένα σχέδιο νέου νόµου για την «Παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης)». Η πρόταση αυτή αποκρυστάλλωσε την πενταετή ε-
µπειρία της ΡΑΕ στο χώρο της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Επιδιώχθηκε ο εξορθολογι-
σµός της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας (άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λει-
τουργίας), και η εισαγωγή κανόνων διασφάλισης πλήρους διαφάνειας, µε σκοπό να 
απλοποιήσει, επιταχύνει και, εν τέλει, βελτιστοποιήσει την ανάπτυξη των έργων 
ΑΠΕ. Κρίθηκε ότι η θεσµική κατοχύρωση όρων λειτουργίας ελεύθερου ανταγωνι-
σµού και σεβασµού του δηµοσίου συµφέροντος θα είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυ-
ση των ιδιωτικών (εγχώριων και ξένων) επενδύσεων για την αξιοποίηση της πλέον 
πλουτοπαραγωγικής πηγής της Χώρας. 

Με το σχέδιο νόµου της ΡΑΕ, επιδιώχθηκε ο πλήρης σεβασµός των διατάξεων του 
πρωτοκόλλου του Κυότο και των κοινοτικών Οδηγιών 2001/77/ΕΟΚ, 2003/30/ΕΚ, 
2003/54/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη 
Χώρα από τους κανόνες αυτούς. Συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ (άρθρο 
23) ο ρόλος των ρυθµιστικών αρχών είχε ενισχυθεί, και τα κράτη µέλη ανέλαβαν 
την υποχρέωση να ορίσουν ένα ή περισσότερα αρµόδια όργανα ως ρυθµιστές στον 
τοµέα της ενέργειας, τα οποία να είναι «ανεξάρτητα από τα συµφέροντα του κλά-
δου της ενέργειας….και υπεύθυνα τουλάχιστον για τη διασφάλιση της αµεροληψί-
ας, του ουσιαστικού ανταγωνισµού και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς». 
Κατ’ εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, αναδείχθηκε στο 
σχέδιο νόµου της ΡΑΕ, ο ρυθµιστικός ρόλος µίας ανεξάρτητης Αρχής, όσον αφορά 
την παρακολούθηση και υποστήριξη των επενδύσεων ΑΠΕ, και επιχειρήθηκε η άρ-
ση της πολυδιάσπασης της ύλης των ΑΠΕ µεταξύ των πολλών, έως τότε, εµπλεκο-
µένων στην αδειοδοτική διαδικασία, φορέων. Η ΡΑΕ διαθέτει την απαιτούµενη από 
την Οδηγία και εύλογα αναγκαία, αµεροληψία από την βιοµηχανία ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ, και για το λόγο αυτό προτάθηκε η ουσιαστικοποίηση της, από το άρθρο 5 
παρ. γ του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προβλεπόµενη αρµοδιότητα της ΡΑΕ «να 
συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί [……] τα αναγκαία για την εκ-
πλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονοµικά στοιχεία, που αφορούν τα πρό-
σωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας» για το τµήµα που α-
φορά τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ πρότεινε να αναλά-
βει η ίδια την έκδοση αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ έως 10 MW. Κατά τον τρόπο 
αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα απεµπλέκονταν από τη διαδικασία χορήγησης 
ενός µεγάλου αριθµού αδειών παραγωγής (70% επί του συνολικού αριθµού αιτή-
σεων) και θα επιτυγχάνονταν σηµαντικότατη απλοποίηση και επιτάχυνση της δια-
δικασίας αδειοδότησης. Εξάλλου, υπάρχει ήδη το επιτυχές παράδειγµα των τηλεπι-
κοινωνιών, όπου οι άδειες για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χορηγού-
νται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), και όχι 
από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ΡΑΕ που συστήθηκε µε το ν. 
2773/1999, όπως ισχύει, προς εκπλήρωση της υποχρέωσης της Χώρας από το κοι-
νοτικό δίκαιο για εκχώρηση της εποπτείας της αγοράς ενέργειας σε ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή, έχει, σύµφωνα µε τον ως άνω ιδρυτικό της νόµο, δηµιουργήσει 
κεκτηµένο αρµοδιότητας στον τοµέα της ενέργειας. Η περαιτέρω αξιοποίηση του 
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ρόλου της, κρίθηκε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της επιβεβληµένης συµµόρφωσης 
του εθνικού δικαίου στην ως άνω Κοινοτική Οδηγία. 

Οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου νόµου της ΡΑΕ ήταν οι εξής: 

1. Μεταφορά του γράµµατος και του πνεύµατος της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ στο ελ-
ληνικό δίκαιο, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών της αγοράς και της εθνικής 
οικονοµίας για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ. 

2. ∆ιατήρηση του βασικού κορµού του έως τότε υφιστάµενου πλαισίου αδειών, 
(άδεια παραγωγής - άδεια εγκατάστασης – άδεια λειτουργίας), το οποίο χωρίς 
να έχει αποδειχθεί καθαυτό προβληµατικό, έπασχε στην εφαρµογή του. 

3. Επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας µε την ανάληψη από τη ΡΑΕ της έκ-
δοσης αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ µέχρι 10 MW. 

4. Πρόβλεψη υποχρέωσης του επενδυτή για την τεκµηρίωση του δυναµικού ΑΠΕ 
µε µετρήσεις στη θέση εγκατάστασης, ικανής χρονικής διάρκειας. Ειδικά για 
αιολικούς σταθµούς οι µετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από φορέα πιστο-
ποιηµένο κατά ISO-17025. 

5. Πρόβλεψη ρύθµισης µε την οποία η άδεια παραγωγής ανακαλείται σε περίπτω-
ση που εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος (2 έτη) δεν ληφθεί η άδεια 
εγκατάστασης.  

6. Ουσιαστική παρακολούθηση και υποστήριξη των επενδύσεων ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ µε την αξιοποίηση εκ µέρους της ΡΑΕ του θεσµικού, από το κοινοτικό 
και το εθνικό δίκαιο, ρόλου της ως «Συνηγόρου του Επενδυτή ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ». 

7. Ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις οποίες εµπλέκεται ο 
ενδιαφερόµενος επενδυτής. Ο επενδυτής επικεντρώνεται στη διαµόρφωση ενός 
ελκυστικού επενδυτικού σχεδίου, προκειµένου να επιτύχει τη χρηµατοδότησή 
του. Παρακολουθείται η προώθηση της αίτησης στους αρµόδιους φορείς και ο-
ρίζονται ως αποκλειστικές προθεσµίες για τη έκδοση αδειών και γνωµοδοτήσε-
ων, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των οποίων, υφίσταται τεκµήριο θετι-
κής απόφασης. 

8. Αξιοποίηση του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως Εθνικού 
Συντονιστικού Κέντρου για τις ΑΠΕ, την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας 
(Ο.Χ.Ε.) και την Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞ.Ε.), βάσει του σκοπού σύστασής 
του, όπως αυτός περιγράφεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του.  

9. Προσδιορισµός συγκεκριµένων κατευθύνσεων/κριτηρίων που θα χρησιµοποιη-
θούν ως βάση για την εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 του ν. 
2742/1999 και 2 του ν. 2941/2001. Η επίσπευση της σύνταξης και θέσης σε ι-
σχύ του Ειδικού Πλαισίου αυτού, είχε καταστεί αναγκαία ενόψει της νοµολογί-
ας του Συµβουλίου της Επικρατείας, που θέτει τον χωροταξικό σχεδιασµό, ως 
προϋπόθεση για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, ιδίως σε περιοχές µε µεγάλο α-
ριθµό αδειών ή αιτήσεων χορήγησης άδειας. Οι περιοχές αυτές έχουν και το µε-
γαλύτερο, ιδίως αιολικό, δυναµικό µε αποτέλεσµα τα σχετικά επενδυτικά σχέ-
δια να τίθενται σε σοβαρή αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή τους. 
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10. Σεβασµός της συνταγµατικής επιταγής για το σεβασµό του αποκεντρωτικού κε-
κτηµένου, ως προς την έκδοση της άδειας εγκατάστασης από το ΓΓ Περιφέ-
ρειας. Η σταδιακή εξέλιξη σε κοινοτικό επίπεδο προς µια σύγχρονη µορφή διοί-
κησης µε βάση τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της διοικητικής αποκέ-
ντρωσης11, συνιστά το αποκεντρωτικό κεκτηµένο, το οποίο ως συνταγµατική 
πρόβλεψη δεν θα µπορούσε να ανατραπεί µε απλή πράξη του νοµοθέτη, αφού 
στο βαθµό που η τελευταία συνιστά ανατροπή της κατανοµής αρµοδιοτήτων 
και επαναφορά σε κεντρικά σχήµατα διοίκησης, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 
αντισυνταγµατική12. Η ορθή, εποµένως, νοµοθετική πρακτική επιβάλλει, σύµ-
φωνα µε την αρχή της επικουρικότητας13,την ενίσχυση της αποκεντρωτικής δο-
µής του κράτους, και σε καµία περίπτωση το αντίθετο. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάστηκε σε συνεργασία µε τη ΡΑΕ την ως άνω 
πρότασή της. Στο τελικό σχέδιο νόµου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την 22α 
Μαΐου 2006, υιοθετήθηκαν οι περισσότερες από τις προτάσεις της ΡΑΕ και επιδιώ-
χθηκε στη βάση του σχεδίου της ΡΑΕ, η δηµιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστι-
κού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ και η διασφάλιση της αυξηµένης διείσδυσης της παραγόµενης από αυτές 
ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας, µε πλήρη αξιοποίηση 
του διαθέσιµου δυναµικού. 

Συγκεκριµένα, µε τις ρυθµίσεις του νέου νόµου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27.06.2006) οργανώ-
θηκε και συστηµατοποιήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εισήχθηκαν ρυθµίσεις 
για την απλοποίηση και επιτάχυνση σε σηµαντικό βαθµό της διαδικασίας αδειοδό-
τησης των έργων αυτών, διασφαλίζοντας την υλοποίηση τους. Με το νόµο αυτό 
ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά η περιβαλλοντική διάσταση της υλοποίησης έργων 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε πρώιµο στάδιο σχεδιασµού, µε την πρόβλεψη για τη χορήγη-
ση της άδειας παραγωγής µετά την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) κατά τις κείµενες διατάξεις. ∆εδοµένων των σηµαντικών 
νοµολογιακών εξελίξεων (ΣτΕ 2569/2004), οι διατάξεις του νόµου αυτού και οι 
ρυθµίσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης για τις ΑΠΕ (το σχέδιο της σχετικής ΚΥΑ τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση την 
1η Φεβρουαρίου 2007), στην εκπόνηση του οποίου από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (βάσει των 
διατάξεων του ν. 2742/1999 ΦΕΚ Α΄ 207) συµµετέχει ενεργά η ΡΑΕ, θα αποτελούν 
το νέο θεσµικό πλαίσιο για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων ΑΠΕ, στο 
πλαίσιο της βιώσιµης αξιοποίησης των πηγών του εθνικού πλούτου. 

                                                      
11  Αλλά και τη γενική αρχή της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης. Βλ. σχετικά και Π. Παυλόπουλου, ‘Η συ-
νταγµατική κατοχύρωση της αποκέντρωσης’, (Γν.) Ε∆∆, 1990, 481. 

12  Περαιτέρω, ο νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ότι ορισµένη κατηγορία υποθέσεων, που ανήκουν στο 
Κράτος ή κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, µεταφέρονται και καθίστανται εφεξής υποθέσεις αρ-
µοδιότητας και ενδιαφέροντος των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης, δεύτερης ή άλλης βαθµίδας. 
Βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ 3415/2001, ΣτΕ 3440-4/1998. Το ίδιο ισχύει και για τη µεταφορά σε όργανα της αποκε-
ντρωµένης διοίκησης, όπως η Περιφέρειες (άρ. 101 παρ. 3 και 118 παρ. 3 του Συντάγµατος). Το τελευταίο 
άλλωστε έχει αναδειχτεί σε κυρίαρχη νοµοθετική πρακτική τα τελευταία έτη. Βλ. ∆. Παπαδηµητρόπουλου, 
‘Η αναδιοργάνωση της κρατικής περιφερειακής ∆ιοίκησης’, ∆ιοικΕνηµ, 10/1998. 

13  Βλ. Π .Ματθαίου, ‘Νεώτερα από την περιπέτεια της έννοιας ‘τοπική υπόθεση’’, ΚριτΕ 1994/1. 
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Κανονιστικές πράξεις – Αποφάσεις της ΡΑΕ 

Παράλληλα µε την εµπλοκή της στη σύνταξη του ανωτέρω νοµοθετικού κειµένου, 
η ΡΑΕ έχει συµµετάσχει καθοριστικά στη σύνταξη πλειάδας σηµαντικών κανονι-
στικών πράξεων και έχει επιδιώξει συστηµατικά µε αποφάσεις της, οι οποίες δηµο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα της, τη διασφάλιση του σεβασµού των αρχών της δια-
φάνειας και της ίσης µεταχείρισης κατά την αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ. Αξίζει 
στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι µε τις αποφάσεις 3650/2005 και 3652/2005, το 
Συµβούλιο της Επικρατείας αναγνώρισε τη «δεσµευτικότητα» της από 30.07.2001 
απόφασης της ΡΑΕ «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ», όπου αποσαφηνίζονται τα κριτήρια του 
άρθρου 9 του «Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής ενέρ-
γειας». 

Πριν την ψήφιση του ως άνω νόµου, η ΡΑΕ διαπίστωσε την ανάγκη εξειδίκευσης 
του Μέρους 1 «Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας» και του Μέρους 2 «Έγγραφα και Στοιχεία που Συνοδεύουν την Αίτηση 
για Χορήγηση Άδειας για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
του Παραρτήµατος 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ ∆5-
ΗΛ/Β/Φ.1/Οικ.17951/06.12.2000 «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµή-
θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 
2773/1999, η ΡΑΕ προχώρησε µε την υπ’ αριθ. 66/31.03.2006 απόφασή της, στον 
ορισµό συγκεκριµένης «διαδικασίας παραλαβής» των αιτήσεων, καθώς και στην 
«εξειδίκευση των περιεχοµένων αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας». 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ παρείχε νοµική υποστήριξη στην κατάρτιση, από τα αρµόδια 
Υπουργεία ΕΣ∆∆Α, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε, δύο κανονιστικών ρυθµίσεων που 
πλαισιώνουν, ως εφαρµοστικές, τις διατάξεις του νέου νόµου, σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ (άρθρα 4 
και 6) και βάσει της ειδικής εξουσιοδότησης του ν.1650/1986 (άρθ.4, παρ. 10α). 
Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ: (α) Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιαδι-
κασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 
και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας» (ΦΕΚ Β’ 663/26.05.2006) απόφαση των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και ΠΕΧΩ∆Ε, 
και (β) Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιεχόµενο, δικαιολογητικά και λοιπά 
στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών µελετών περιβάλλο-
ντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» (ΦΕΚ Β’ 663/26.05.2006) 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε. 

Οι κανονιστικές αυτές ρυθµίσεις σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο ν. 
2742/1999, το π.δ. 24/31.5.1985 και το ν. 2941/2001, αποσκοπούσαν στην εξασφά-
λιση ενός πλήρους και λειτουργικά παραγωγικού πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ, 
σύµφωνα µε το πνεύµα της κοινοτικής νοµοθεσίας, που θα απλοποιούσε και δια-
σφάλιζε: (α) τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, (β) τη χωροθέτηση σταθ-
µών ειδικής κατηγορίας και (γ) τη διαδικασία χορήγησης περιβαλλοντικών αδειών 
και εγκρίσεων για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ µε χρήση ΑΠΕ. 

Με τις ως άνω αποφάσεις, αποσκοπήθηκε η εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, στο πλαίσιο της 
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συµµόρφωσης προς τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου1985 
«Για την «Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον», 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 «Περί τροποποιήσεως της Οδη-
γίας 85/337 για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον», καθώς και 2001/77/EΚ, ώστε, δια της ισόρροπης ανάπτυ-
ξης, να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η πρόληψη και απο-
τροπή της ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε την αξιολόγηση των 
άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α’ και Β’ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 
Η.Π.15393/2332/2002 Κ.Υ.Α. για την «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ,» όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµόν 
οικ.145799/2005 Κ.Υ.Α..  

Επιπρόσθετα, µετά την κατά τα ως άνω θέση σε ισχύ του ν. 3468/2006, την 27η 
Ιουνίου 2006, η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 27 του 
νόµου αυτού, καθώς και την ως άνω υπ’ αριθ. Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006 
κοινή υπουργική απόφαση, έσπευσε ήδη την 20η Ιουλίου 2006 µε την υπ’ αριθ. 136 
απόφασή της, να παράσχει τις απαραίτητες «διευκρινήσεις» σχετικά µε τη διαδικα-
σία υποβολής και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής, ή 
για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για έργα ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ. Με την απόφαση αυτή επιδιώχθηκε η λεπτοµερής αντιµετώπιση των δυ-
σχερειών που ανέκυψαν κατά το πρώτο µεταβατικό στάδιο της εφαρµογής του ν. 
3468/2006 και έως την έκδοση της: (α) κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 
3468/2006 και µετά από γνώµη της ΡΑΕ, απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για 
την έγκριση του «Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ», και (β) κατά την περ. α’ παρ. 5 του άρθρου 3 του ιδίου νόµου, από-
φασης της ΡΑΕ, όσον αφορά τη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές 
µε κορεσµένα δίκτυα. 

Επίσης, η ΡΑΕ αµέσως µετά την εφαρµογή του ν. 3468/2006, ξεκίνησε την εντατι-
κή επεξεργασία της σχετικής πρότασής της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον 
Κανονισµό αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εντός 
των ορίων της νοµοθετικής εξουσιοδότησης τα οποία προδιαγράφονταν στις περι-
πτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόµου. Ο Κανονι-
σµός (ισχύει µε την έκδοσή του στο υπ’αριθµ. ΦΕΚ Β’ 448/03.04.07) αυτός θα τε-
θεί σε ισχύ παράλληλα µε τον υφιστάµενο «Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». Εφαρµόζοντας τις αρχές και τα κριτήρια της 
«καλής νοµοθέτησης» ή διαφορετικά, τις αρχές καλής ποιότητας της ρύθµισης, ό-
πως κατά καιρούς αναφέρονται στα κείµενα, τόσο του Οργανισµού για την Οικο-
νοµική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)14 όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

                                                      
14 Βάσει της «Σύστασης του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ του 1995», τα σηµαντικότερα κριτήρια καλής νοµοθέτη-
σης αποτελούν: (α) ο ακριβής προσδιορισµός του προβλήµατος, (β) η δικαιολόγηση της κρατικής παρέµβα-
σης, (γ) η επιλογή της ρύθµισης ως καλύτερης µορφής κρατικής παρέµβασης, (δ) η νοµιµότητα και το νοµικό 
θεµέλιο, εν γένει, της ρύθµισης, (ε) προσδιορισµός του κατάλληλου, ή των κατάλληλων (κυβερνητικών) ορ-
γάνων για την ανάληψη δράσης, (στ) η δικαιολόγηση του κόστους που συνεπάγεται η ρύθµιση ενόψει των εξ 
αυτής, ωφελειών, (ζ) η διαφάνεια της κατανοµής των ωφελειών στην κοινωνία, (η) η σαφήνεια, συνοχή και 
πληρότητα της ρύθµισης και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, (θ) η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφε-
ροµένους για τη διατύπωση απόψεων και τέλος, (ι) η εξασφάλιση της εφαρµογής της ρύθµισης. Βλ. και «Έκ-
θεση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ του 1997». 
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πής15, η ΡΑΕ ανάρτησε την 15η Νοεµβρίου 2006 στην ιστοσελίδα της και έθεσε το 
σχέδιο του Κανονισµού αυτού σε δηµόσια διαβούλευση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
διαβούλευση αυτή έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης και οι προτάσεις που υποβλή-
θηκαν στο πλαίσιο της, λήφθηκαν ουσιαστικά υπόψη κατά την οριστικοποίηση του 
σχεδίου.  

Συγκεκριµένα, στο ως άνω σχέδιο Κανονισµού Αδειών ΑΠΕ, καθορίστηκαν µε λε-
πτοµέρεια, η διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής από 
ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθµούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, 
οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης και µεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής, οι 
περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης, 
η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, καθώς και οι υποχρεώ-
σεις των Αδειούχων που απορρέουν από την Άδεια Παραγωγής. Αναπόσπαστο µέ-
ρος του σχεδίου Κανονισµού Αδειών αποτελούσαν τα Παραρτήµατα 1 έως 7 στα 
οποία περιλαµβάνονταν, τα έντυπα αιτήσεων που πρέπει να υποβληθούν για τη χο-
ρήγηση Άδειας Παραγωγής, οι τύποι των δελτίων προόδου που υποβάλλονται µε 
σκοπό την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων, καθώς και οι 
γενικοί όροι που ισχύουν για κάθε Άδεια Παραγωγής και διέπουν τη δραστηριότητα 
για την οποία εκδόθηκε η Άδεια. 

Με τις διατάξεις του σχεδίου Κανονισµού αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το οποίο εκπόνησε η ΡΑΕ, ολοκληρώθηκε η συστηµατο-
ποίηση και οργάνωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση 
των αδειών αυτών και εισήχθηκαν ρυθµίσεις που απλοποίησαν και επιτάχυναν την 
αδειοδοτική διαδικασία, σε σχέση µε το ισχύον έως τότε, καθεστώς, σε συµµόρφω-
ση µε τις επιταγές του ν. 3468/2006. Οι βασικές ρυθµίσεις που διαφοροποιούνταν 
σε σχέση µε το τότε κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ήταν οι ακόλουθες: 

1. Εισαγωγή νέου καθεστώτος υποβολής αιτήσεων σε «κύκλους υποβολής αιτή-
σεων». Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε δύο µήνες από την πρώτη έως και τη 
δέκατη ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε διµήνου µε εκκίνηση από το δεύτερο µή-
να κάθε ηµερολογιακού έτους. Η ρύθµιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της δια-
δικασίας έκδοσης γνωµοδότησης εντός των προθεσµιών που προβλέπει ο νό-
µος, καθώς και στη διευκόλυνση των επενδυτών οι οποίοι γνωρίζουν εκ των 
προτέρων το κρίσιµο χρονικό σηµείο υποβολής αλλά και αξιολόγησης της αί-
τησής τους. Επιπλέον, η ρύθµιση προσβλέπει στην ίση αντιµετώπιση όλων των 
έργων και αντιµετωπίζει την αξιολόγηση αιτήσεων που αν και υποβάλλονταν 
συχνά µε µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους, και αξιολογούνταν συγκριτι-
κά λόγω συγκρούσεων ή επικαλύψεων, επειδή µε την προτεινόµενη ρύθµιση 
συναξιολογούνται µόνο αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του ίδιου κύκλου υ-
ποβολής. 

                                                      
15 Πρβλ. το «Room document», το οποίο διένειµε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο «Interim report from the 

Commission to the Stockholm European Council. Improving and Simplifying the Regulatory Environment». 
Το έγγραφο αυτό κατετέθη από την Επιτροπή στο πλαίσιο ad hoc συναντήσεως στο Παρίσι, στις 22 και 23 
Μαρτίου 2001, διεπιστηµονικής οµάδας για το θέµα της «Κανονιστικής Μεταρρύθµισης». Σηµαντική επίσης, 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της υποβολής προτάσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
κράτη µέλη για την καλή νοµοθέτηση απετέλεσε η τελική εισήγηση «Mendelkern Group on Better 
Regulation Final Report» της υψηλού επιπέδου συµβουλευτικής οµάδας (high-level advisory group), υπό τον 
Πρόεδρο του δικαστικού τµήµατος του γαλλικού Conseil d’Etat, D. Mendelkern, που υποβλήθηκε στις 13 
Νοεµβρίου 2001. Βλ. και Επιθεώρηση ∆ιοικητικής Επιστήµης 12/2006. 
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2. Παροχή δυνατότητας µεταβολής των τεχνικών στοιχείων της αίτησης αν µετά 
τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης προκύψει ότι 
είναι δυνατή η υλοποίηση ενός έργου µε µείωση της ισχύος ή περιορισµό του 
χώρου εγκατάστασης του έργου. 

3. Παροχή προτεραιότητας σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα απορρόφη-
σης ισχύος, στην υποβολή των αιτήσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση λή-
ψης Άδειας Παραγωγής, προκειµένου να διευκολυνθούν οι µικροί παραγωγοί 
και να ευνοηθεί η διάσπαρτη παραγωγή. 

4. Επιµερισµός της συνολικής ισχύος που αναφέρεται στις υποβαλλόµενες αιτή-
σεις για εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής, οι οποίες πληρούν τις κατά 
νόµο απαιτούµενες προϋποθέσεις, εφόσον η συνολική αυτή ισχύς υπερβαίνει το 
περιθώριο ισχύος που ανακοινώνεται µε απόφαση της ΡΑΕ, προκειµένου να 
διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των επενδυτών σε περιοχές µε περιορισµένη 
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος. 

5. Πρόβλεψη, πέραν των προβλεποµένων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας τροποποίησης της άδειας παραγωγής, αλλά η έκδοση βεβαίω-
σης από τη ΡΑΕ), και άλλων περιπτώσεων µεταβολής των στοιχείων της άδειας 
µε έκδοση βεβαίωσης από τη ΡΑΕ, εντός των ορίων της εξουσιοδοτικής διάτα-
ξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006.  

6. Αναµόρφωση των πινάκων περιεχοµένων των αιτήσεων για χορήγηση άδειας ή 
εξαίρεσης, µε την αξιοποίηση της πολυετούς εµπειρίας της ΡΑΕ στη διαδικασία 
ελέγχου της τυπικής πληρότητας και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση ά-
δειας παραγωγής έργων ΑΠΕ, και µε σκοπό: i) την εναρµόνισή τους µε τις αλ-
λαγές του νοµικού πλαισίου και ii) την καλύτερη συστηµατοποίηση και απλο-
ποίησή τους µε ταυτόχρονη παροχή διευκρινίσεων στα σηµεία για τα οποία δια-
πιστώθηκαν συχνά υποβαλλόµενες ερωτήσεις κ.λ.π. 

7. Κατάρτιση ειδικού προτύπου για την υποβολή στη ΡΑΕ των «δελτίων προό-
δου» από τους κατόχους αδειών παραγωγής, ανάλογα µε το στάδιο της αδειοδο-
τικής διαδικασίας (έργο µε άδεια παραγωγής, έργο µε άδεια εγκατάστασης ή 
έργο µε άδεια λειτουργίας), διαρθρωµένων σε συγκεκριµένα πεδία µε σκοπό τη 
συστηµατοποίηση της παρακολούθησης των έργων. Τα κατά τα ως άνω τυπο-
ποιηµένα δελτία προόδου, µε την κατάλληλη συµπλήρωσή τους, τροφοδοτούν 
βάσεις δεδοµένων για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Επιδίωξη της ΡΑΕ 
αποτελεί η, σε µεταγενέστερο στάδιο, επίτευξη της ηλεκτρονικής υποβολής των 
δελτίων προόδου για την απλοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των 
αδειών και τη διευκόλυνση των κατόχων τους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η υπο-
βολή δελτίων προόδου γίνεται ανά εξάµηνο (αντί του έως τότε προβλεποµένου 
τριµήνου) και έως το στάδιο της λήψης άδειας λειτουργίας. Κατά τα λοιπά, δια-
τηρείται η υποχρέωση υποβολής ετησίων δελτίων προόδου για τη συλλογή 
πληροφοριών που σχετίζονται µε την ετήσια παραγόµενη ενέργεια από τους εν 
λειτουργία σταθµούς, τα ποσοστά µη διαθεσιµότητας τους, τυχόν προβλήµατα 
συνεργασίας µε το δίκτυο κ.λ.π.  

3.1.2 Αρµοδιότητες της ΡΑΕ 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η ΡΑΕ είναι αρµόδια για την έκδοση θετι-
κής ή αρνητικής γνώµης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση ή 
την τροποποίηση ή την επέκταση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έργων 
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ΑΠΕ. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ µέχρι την έκδοση του νέου ν. 3468/2006, αξιολο-
γούσε τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων του άρθρου 28 του ν. 2773/1999, όπως αυ-
τά εξειδικεύονταν στο άρθρο 9 του «Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» και τον από 30.07.2001 «Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ» της ΡΑΕ. Μετά τη θέση σε 
ισχύ του ν. 3468/2006, οι νέες αιτήσεις αξιολογούνται από τη ΡΑΕ ως προς τα κρι-
τήρια του άρθρου 3 του νόµου αυτού. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η ΡΑΕ 
συνεργάζεται µε το ΚΑΠΕ βάσει σχετικής σύµβασης, η οποία συνοµολογήθηκε 
κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού. Το ΚΑΠΕ εκτελεί, αδιαλείπτως από το 
2001, χρέη συµβούλου της ΡΑΕ σε θέµατα τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας 
αξιολόγησης των αιτήσεων για την έκδοση, ή την τροποποίηση, ή την επέκταση 
άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην παράγραφο 10 του 
άρθρου 3 του ν. 3468/2006, προβλέπεται πλέον ρητά η δυνατότητα της ΡΑΕ να συ-
νεργάζεται µε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο σχετικής συµφωνίας για την παροχή από αυτό 
υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου υπό την εποπτεία και τις οδηγίες της. 

Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3468/2006 και ισχύει, η ΡΑΕ εκδίδει τις πράξεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας πα-
ραγωγής για σταθµούς ΑΠΕ. Οι εξαιρέσεις αποτελούν διαπιστωτικές, βάσει του 
νόµου, αποφάσεις της ΡΑΕ οι οποίες εκδίδονται µόνον αφού διενεργηθεί ενδελεχής 
έλεγχος και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, οι ο-
ποίοι ρητώς τίθενται από το άρθρο 4 του νόµου αυτού.  

Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθµών ΑΠΕ, η 
ΡΑΕ θεωρεί τοπογραφικά σχέδια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της 
ΥΑ 2000/06.02.2002 (ΦΕΚ Β’ 158). Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η ΡΑΕ 
ελέγχει την ταύτιση µεταξύ των στοιχείων των υποβαλλοµένων τοπογραφικών σχε-
δίων και εκείνων, βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το έργο και εκδόθηκε η σχετική 
άδεια παραγωγής. 

Η ΡΑΕ επίσης, παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο µε τον οποίο οι κάτοχοι α-
δειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τις άδειες και κινεί τη διαδικασία ανάκλησης των αδειών, όταν διαπι-
στώνει παράβαση των διατάξεων του θεσµικού πλαισίου και των όρων των αδειών. 
Η παρακολούθηση των αδειών διενεργείται µέσω της αξιολόγησης των δελτίων 
προόδου τα οποία υποβάλλονται από τους κατόχους αδειών παραγωγής εντός των 
προβλεποµένων προθεσµιών, καθώς και των λοιπών εγγράφων που αφορούν την 
αδειοδοτική διαδικασία των έργων και κοινοποιούνται στη ΡΑΕ από τους αρµό-
διους φορείς, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά αξιολογού-
νται και ακολουθεί εισαγωγή τους σε βάση δεδοµένων για την εξαγωγή ποσοτικών 
και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έρ-
γων και τα προβλήµατα που αυτά αντιµετωπίζουν. 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των έργων ΑΠΕ µε άδεια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, όταν η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι συντρέχει θέµα είτε παράβασης 
από τον αδειούχο όρου της άδειας παραγωγής, είτε αδυναµίας έγκαιρης πραγµατο-
ποίησης του έργου, είτε οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται 
στην άδεια παραγωγής, συντάσσει Πράξεις ∆ιαπίστωσης Παράβασης, τις οποίες 
κοινοποιεί στους αδειούχους και ταυτόχρονα ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Α-
νάπτυξης. Η ΡΑΕ καλεί µε σχετικές επιστολές τους αδειούχους να υποβάλλουν εγ-
γράφως εντός τακτής προθεσµίας τις απόψεις τους, σχετικά µε τις ανωτέρω Πρά-
ξεις της, ενηµερώνοντάς τους παράλληλα περί του ότι σε περίπτωση που παρέλθει 
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άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Κανονι-
σµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας, να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης την ανάκληση της σχετικής άδειας παραγωγής. Κατόπιν αυτού, η ΡΑΕ εξε-
τάζει τις απαντήσεις των αδειούχων και αποφασίζει επί ποίων έργων θα εισηγηθεί 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την ανάκληση της άδειας παραγωγής. 

Τέλος, η ΡΑΕ τηρεί Ειδικό Μητρώο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο µητρώο 
αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής, 
καθώς και των αδειών που εκδίδονται ή ανακαλούνται. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 
3468/2006, η ΡΑΕ καταχωρίζει επίσης στοιχεία σχετικά µε τις πράξεις εξαίρεσης 
από την υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών, καθώς και µε τη µεταβίβαση, ή την 
τροποποίηση, ή τη µεταβολή στοιχείων των αδειών για την οποία δεν απαιτείται 
τροποποίηση. Το περιεχόµενο του Μητρώου αυτού δηµοσιοποιείται από τη ΡΑΕ 
µέσω της ιστοσελίδας της. 

3.2 Άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ στο πλαίσιο της αδειοδότη-
σης έργων ΑΠΕ  

Βάσει των στοιχείων του Ειδικού Μητρώου της ΡΑΕ στο οποίο καταχωρίζονται τα 
στοιχεία σχετικά µε την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ που περιγράφηκαν ανωτέρω κατά 
την περίοδο 2005-2006, οι σχετικές δραστηριότητες της Αρχής στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της, συνοψίζονται στους Πίνακες 3.1 και 3.2. 
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Πίνακας 3.1:  Αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ σχετικά µε την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

2005 0 0 430 5964,5 126 106 
2006 205 22,58 421 6952,0 227 157  ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 205 22,58 851 12.916,5 353 263 
2005 0 0 146 2008 97 106 
2006 109 10,77 197 3.299 99 157  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 205 22,58 343 5.307 196 263 

Πίνακας 3.2:  Γνωµοδοτήσεις ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ανά τεχνολογία 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) 
2005 270 5.774,5 61 1.072 32 829 93 1.901 
2006 264 6.333,8 82 1.716 75 1.492 157 3.208 ΑΙΟΛΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 534 12.108,3 143 2788 107 2.321 250 5.109 
2005 84 160,1 38 79,8 11 23,6 49 103,4 
2006 99 430,7 21 33 18 32,5 39 65,5 ΜΥΗΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 183 590,8 59 112,8 29 56,1 88 168,9 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 3 3,49 4 3,71 0 0 4 3,71 
2006 2 28,7 1 26,2 0 0 1 26,2 ΒΙΟΜΑΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 5 32,19 5 29,91 0 0 5 29,91 
2005 73 26,47 0 0 0 0 0 0 
2006 56 159,1 0 0 0 0 0 0 Φ/Β 

ΣΥΝΟΛΟ 129 185,57 0 0 0 0 0 0 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 καθίσταται σαφές ότι στην κατανοµή του επενδυ-
τικού ενδιαφέροντος ανάµεσα στις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ το µεγαλύτερο µερί-
διο συνεχίζουν να κατέχουν τα αιολικά, ως πιο ώριµη και συµφέρουσα τεχνολογία, 
µε τα µικρά υδροηλεκτρικά να ακολουθούν, καθώς παρουσιάζουν οικονοµικό εν-
διαφέρον ωστόσο οι υποψήφιες θέσεις για την ανάπτυξή τους περιορίζονται γεω-
γραφικά στη ∆υτική και τη Βόρεια Ελλάδα όπου το καταγεγραµµένο υδροδυναµικό 
δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιµων έργων. Από 
τα µέσα του 2006 και µετά την έκδοση του ν.3468/2006, παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρων για υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθµών, λό-
γω των ισχυρών κινήτρων που παρέχονται για την ανάπτυξή τους µε το νόµο αυτό. 
Σηµειώνεται ότι αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που υποβλήθηκαν εντός 
του 2005 λόγω της προσδοκίας για αύξηση των τιµολογίων τέθηκαν σε εκκρεµότη-
τα µέχρι την έκδοση του ν. 3468/2006 και τον καθορισµό των σχετικών τιµολογίων. 

Εντός της διετίας 2005-2006, αξιοσηµείωτο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για υ-
λοποίηση αιολικών σταθµών µεγάλης ισχύος, µε την κατασκευή διασυνδετικού έρ-
γου από τους αιτούντες, σε περιοχές µε υψηλό αιολικό δυναµικό, όπου οι δυνατό-
τητες των υφιστάµενων δικτύων έχουν εξαντληθεί από έργα για τα οποία είχαν εκ-
δοθεί σχετικές άδειες παραγωγής κατά την περίοδο 2001 έως 2004. Συγκεκριµένα, 
υποβλήθηκαν από δύο εταιρείες αιτήσεις για υλοποίηση αιολικών σταθµών στη νή-
σο Γυάρο, ισχύος 288MW και 100 MW αντίστοιχα, επίσης υποβλήθηκαν αιτήσεις 
από δύο Οµίλους εταιρειών για υλοποίηση αιολικών σταθµών στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Καφηρέα στην Εύβοια ισχύος 218MW και 259MW, για τη νήσο Σκύρο 
υποβλήθηκαν από δύο Οµίλους εταιρειών αιτήσεις ισχύος 330MW και 212MW α-
ντίστοιχα, για τις Κυκλάδες υποβλήθηκαν αιτήσεις από τρεις Οµίλους εταιρειών µε 
ισχύ 400MW (σε Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο), 261MW στη Σέριφο και 150MW 
στην Άνδρο και τέλος υποβλήθηκαν από έναν Όµιλο εταιρειών αιτήσεις συνολικής 
ισχύος 1636MW στα νησιά Λέσβο, Χίο και Λήµνο του Β. Αιγαίου.  

Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κυρίως εντός του 2006, µεγάλος αριθµός τέθηκε 
σε εκκρεµότητα καθώς µετά την έκδοση του ν.3468/2006 και συγκεκριµένα του 
άρθρου 27 «Μεταβατικές ∆ιατάξεις», µε τις οποίες προβλέπεται συµµόρφωση όλων 
των αιτήσεων για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί γνωµοδότηση έως την έκδοση του νό-
µου µε τις απαιτήσεις αυτού δηλ. υποβολή έκθεσης µετρήσεων ανέµου από φορέα 
µε πιστοποίηση ISO 17025 και υποβολή Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων για την αξιολόγηση του κριτηρίου (θ) του άρθρου 3 του νόµου. Για τις αιτήσεις 
αυτές, αλλά και για τις αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που υποβλήθηκαν 
από το 2005 και των οποίων οι µελέτες έχρηζαν επικαιροποίησης µε βάση τις τιµές 
του άρθρου 13 του ν.3468/2006, τέθηκαν µε την απόφαση της ΡΑΕ υπ’αριθµ. 
136/2006, προθεσµίες για τη συµπλήρωση των σχετικών φακέλων. Επίσης σηµα-
ντικός αριθµός αιτήσεων καταγράφεται εντός της περιόδου 2005-2006 για αιολι-
κούς σταθµούς στην περιοχή της Θράκης. Οι αιτήσεις αυτές προφανώς υποβλήθη-
καν λόγω της διαφαινόµενης προοπτικής ολοκλήρωσης των έργων ενίσχυσης του 
Συστήµατος στην εν λόγω περιοχή, ωστόσο δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν από 
τη ΡΑΕ, καθώς όταν οριστικοποιηθεί το περιθώριο πρόσθετης ισχύος που µπορεί 
να απορροφηθεί από το Σύστηµα και κριθεί ότι οι σχετικές εργασίες ενίσχυσής του 
προχωρούν ικανοποιητικά και εντός των τιθέµενων χρονοδιαγραµµάτων, θα ανα-
κοινωθεί πρόσκληση από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων, 
σύµφωνα µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο.  

Σχετικά µε τα αναφερόµενα στον Πίνακα 3.1 στοιχεία αιτήσεων και αποφάσεων για 
εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής διευκρινίζεται ότι αυτές αφορούν µόνο σε 
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έργα ΑΠΕ και δεν συµπεριλαµβάνουν στοιχεία για εξαιρέσεις σε Ηλεκτροπαραγω-
γά Ζεύγη. Το πλήθος δε των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 3.1 αφορά 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µικρότερης από 150kW για τους οποίους οι σχε-
τικές αιτήσεις υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ µετά την έκδοση του ν.3468/2006. 

Στόχος της αξιολόγησης των αιτήσεων για άδεια παραγωγής από ΑΠΕ είναι να κρί-
νονται θετικά για τη χορήγηση άδειας παραγωγής τα έργα εκείνα για τα οποία δια-
σφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις ώστε να πραγµατοποιηθούν άµεσα και χωρίς κα-
νένα εµπόδιο. Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην ενεργειακή αξιοποίηση της πρω-
τογενούς 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 της υλοποίησης των 
έργων. Η ανανεώσιµη πηγή ενέργειας είναι εθνικός πόρος και το ίδιο ισχύει και για 
τη θέση ανάπτυξης του έργου εφόσον συνήθως πρόκειται για δηµόσια έκταση. Ε-
ποµένως είναι σηµαντικό για την πολιτεία να προκρίνει έργα άµεσα υλοποιήσιµα, 
έτσι ώστε αφενός µεν να ενθαρρύνεται η είσοδος και νέων επενδυτών οι οποίοι θα 
προσελκύονται από συνθήκες διαφάνειας στην αξιολόγηση και ασφάλειας των ε-
πενδύσεων και αφετέρου να µην δηµιουργείται σύγχυση στους τοπικούς φορείς 
σχετικά µε το ποια έργα πληρούν πράγµατι τις προϋποθέσεις άµεσης υλοποίησης 
και περαιτέρω να µην εκδηλώνονται τοπικές αντιδράσεις. 

Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ προκειµένου να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην αξιολόγηση των αιτήσεων για υλοποίηση αιολικών πάρκων, ως προς το 
κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, προδιέγραψε και διενήργησε ανοιχτό 
διεθνή διαγωνισµό για την ανάθεση έργου µε αντικείµενο την «Μελέτη βελτίωσης 
και επικαιροποίησης του υφιστάµενου αιολικού χάρτη», προϋπολογισµού περίπου 
€1,3 εκ. Τα αποτελέσµατα του έργου αυτού, το οποίο κατακυρώθηκε στην Κοινο-
πραξία «ΚΑΠΕ και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», αναµένεται να παραδοθούν 
στη ΡΑΕ στο τέλος του 2008 και στη συνέχεια να δηµοσιοποιηθούν, θα προσδώ-
σουν πολύ µεγαλύτερη αξιοπιστία στην αξιολόγηση του κριτηρίου της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις χορήγησης άδειας παραγωγής 
και συνεπώς δέσµευσης ηλεκτρικού χώρου για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε έργα 
τα οποία τελικά δεν υλοποιούνται λόγω έλλειψης αιολικού δυναµικού.  

Τέλος, η ΡΑΕ θεωρεί ότι διαπιστώνοντας τυχόν δυσλειτουργίες ή προβλήµατα στη 
διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και λαµβάνοντας ή εισηγούµενη τα κατάλ-
ληλα µέτρα για την επίλυσή τους αλλά και µε την αυστηρή αλλά διαφανή διαδικα-
σία αξιολόγησης αιτήσεων για άδεια παραγωγής την οποία ακολούθησε, συνέβαλε 
στη δηµιουργία ενός σχετικά εύρυθµα λειτουργούντος ανταγωνισµού στον τοµέα 
των έργων ΑΠΕ. 

3.3 Παρακολούθηση αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ 

3.3.1 Ανάλυση στατιστικών στοιχείων 

Βάσει των στοιχείων της ΡΑΕ από την παρακολούθηση των έργων ΑΠΕ µε άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει ότι στο τέλος του 2006 είναι ενεργές 
(δηλ. έχουν εκδοθεί και δεν έχουν ανακληθεί) συνολικά 792 άδειες µε συνολική 
ισχύ 6.772,1 ΜW. Αναφορικά µε τα υποβληθέντα δελτία προόδου έργων ΑΠΕ µε 
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στους «Ειδικούς 
Όρους» τους, κατά τη χρονική περίοδο 2005-2006 υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ περίπου 
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4.200 δελτία ενώ επιπλέον αρχειοθετήθηκαν στους σχετικούς φακέλους αδειών πε-
ρίπου 800 έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις προς τη ΡΑΕ, επί µέρους εγκρί-
σεων, ή προσφορών /αποφάσεων για την έκδοση όρων σύνδεσης από τους αρµό-
διους φορείς.  

H ανάλυση της ισχύος και του αριθµού των έργων ανά τεχνολογία καθώς και η κα-
τανοµή τους ανά στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας στο οποίο ευρίσκονται στις 
31.12.2006 παρατίθεται στους Πίνακες 3.3 και 3.4 αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι ο αντίστοιχος αριθµός αδειών έργων ΑΠΕ στο τέλος του 2005 ανερχόταν σε 
680 µε συνολική ισχύ 4898,3 και από αυτά άδεια εγκατάστασης είχαν εξασφαλίσει 
124 έργα ισχύος 986,4MW και άδεια λειτουργίας 184 έργα µε συνολική ισχύ 
576,8MW. Συνεπώς παρατηρείται αύξηση της ισχύος των έργων µε άδεια λειτουρ-
γίας από το 2005 στο 2006 κατά 30%, και αντίστοιχα για τις άδειες εγκατάστασης 
κατά 6% και για τις άδειες παραγωγής κατά 38,2%. 

Από τα στοιχεία των πινάκων 3 και 4 προκύπτει ότι το ποσοστό της ισχύος των έρ-
γων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας επί του συνόλου της ισχύος των έργων ΑΠΕ 
µε άδεια παραγωγής ανέρχεται µόλις σε 11,1%, ενώ επιπλέον ποσοστό ισχύος 
15,4% επί του συνόλου της αδειοδοτηµένης κατέχουν έργα που έχουν λάβει άδεια 
εγκατάστασης και συνεπώς ευρίσκονται είτε σε πρώιµο είτε σε προχωρηµένο στά-
διο υλοποίησης (µε εξαίρεση κάποια έργα για τα οποία έχει κατατεθεί προσφυγή 
και αναµένουν την εκδίκασή της). Συνεπώς, επί του συνόλου της αδειοδοτηµένης 
ισχύος ποσοστό 26,5%, κατέχουν έργα που είτε λειτουργούν είτε έχουν ολοκληρώ-
σει τη χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης και σε µεγάλο ποσοστό αναµένεται να 
ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους εντός της διετίας 2007-2008. Αναφορικά µε την 
κατανοµή των λοιπών έργων ανάλογα µε το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας 
στο οποίο ευρίσκονται (δηλ. εξασφάλιση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί-
µησης και Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων –ΕΠΟ), 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της παρακολούθησης, τα σχετικά µεγέθη συνοψί-
ζονται στον Πίνακα 3.5.  

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά τεχνολογία προκύπτει ότι τα αιολικά κατέχουν 
το µεγαλύτερο µερίδιο τόσο σε άδειες παραγωγής όσο και σε άδειες εγκατάστασης 
και λειτουργίας και ακολουθούν τα µικρά υδροηλεκτρικά και τα έργα βιοµά-
ζας/βιοαερίου. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έργα γεωθερµίας και φωτοβολταϊκών 
είναι απογοητευτικά αλλά µε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου αναµένεται να 
βελτιωθούν σηµαντικά, κυρίως τα φωτοβολταϊκά, εντός των προσεχών ετών. 
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Πίνακας 3.3:  Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (πλην Μεγάλων 
Υδροηλεκτρικών) ανά τεχνολογία (Ισχύς [MW]) – 31.12.2006 

 

Πίνακας 3.4:  Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (πλην Μεγάλων 
Υδροηλεκτρικών) ανά τεχνολογία (Πλήθος έργων) 

 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το ποσοστό της ισχύος των µικρών υδροηλεκτρικών έργων 
που έχουν εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας επί του συνόλου της α-
δειοδοτηµένης ισχύος των έργων αυτής της τεχνολογίας ανέρχεται σε 36,9% µε βά-
ση τα στοιχεία του Πίνακα 3.3, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αιολικά είναι 
25,2%, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα ολοκλη-
ρώνουν λίγο ευκολότερα και ταχύτερα την αδειοδοτική διαδικασία. Το γεγονός αυ-
τό µπορεί να εξηγηθεί από τη λεπτοµερή ανάλυση και αξιολόγηση των υποβαλλο-
µένων, από τους επενδυτές, δελτίων προόδου. Συγκεκριµένα από την αξιολόγηση 
αυτή προκύπτει ότι τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα έργα (βλ. 
Σχήµα 3.1) είναι η έλλειψη υποδοµών δικτύου για τη διασύνδεσή τους, η έλλειψη 
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χωροταξικού σχεδιασµού, οι τοπικές αντιδράσεις σε επίπεδο Συλλόγων ή ∆ηµοτι-
κών ή Νοµαρχιακών Συµβουλίων και η κατάθεση προσφυγών συνηθέστερα κατά 
της άδειας εγκατάστασης ή της απόφασης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
των έργων, καθώς και προβλήµατα που προκύπτουν από τη γειτνίαση των έργων 
είτε µε αρχαιολογικά ή βυζαντινά ή νεώτερα µνηµεία είτε σπανιότερα λόγω γειτνί-
ασής τους µε υφιστάµενα ή προβλεπόµενα προς υλοποίηση αεροδρόµια. 

Πίνακας 3.5:  Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (πλην Μεγάλων 
Υδροηλεκτρικών) 

 
Τέλος παρατηρούνται και κάποιες περιπτώσεις που τα έργα δεν προχωρούν λόγω 
διενέξεων µεταξύ των µετόχων οι οποίες συχνά οδηγούν και σε δικαστικές διαµά-
χες. Καθώς ή έλλειψη υποδοµών δικτύου και χωροταξικού σχεδιασµού επηρεάζει 
κυρίως τα αιολικά, αναδεικνύεται σαφώς η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετωπί-
ζουν για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης αλλά και η επιτακτική ανάγκη επίλυ-
σης των ανωτέρω προβληµάτων η οποία θα έχει ως συνέπεια και τη µείωση των 
τοπικών αντιδράσεων αλλά και των προσφυγών κατά των έργων. 
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Σχήµα 3.1:  Κατηγοριοποίηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα έργα 
ΑΠΕ όπως αυτά δηλώνονται από τους κατόχους αδειών παρα-
γωγής µε τα υποβληθέντα δελτία προόδου. Τα ποσοστά ανα-
φέρονται επί του συνόλου της αδειοδοτηµένης ισχύος. 

Έργα ΑΠΕ µε Άδεια παραγωγής

Περιβαλλοντικά
3%

∆ίκτυο
10%

Εταιρικά
1%

Λοιπά / ∆ιάφορα
2%

Προσφυγή
6%

Τοπικές αντιδράσεις
5%

Χωροταξικό
3%

Έργα χωρίς πρόβληµα
70%

Περιβαλλοντικά ∆ίκτυο Εταιρικά Λοιπά / ∆ιάφορα Προσφυγή Τοπικές αντιδράσεις Χωροταξικό Έργα χωρίς πρόβληµα  
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Πίνακας 3.6:  Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία 
και ανά Περιφέρεια  
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Η γεωγραφική κατανοµή των έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία και ανά στάδιο αδειοδο-
τικής διαδικασίας στο οποίο ευρίσκονται παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.6. Το µεγα-
λύτερο ποσοστό έργων µε άδεια παραγωγής συγκεντρώνει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και οφείλεται κυρίως στην υπερσυγκέντρωση αιολικών στην Εύβοια αλλά 
και στην Βοιωτία, τη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα, και ακολουθεί η Πελοπόννησος, 
ενώ η µεγαλύτερη συγκέντρωση µικρών υδροηλεκτρικών έργων µε άδεια παραγω-
γής εντοπίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου λόγω του αξιόλογου υδροδυναµικού της. 
Αξιοσηµείωτη είναι η διείσδυση των εν λειτουργία αιολικών στις περιοχές µε πλού-
σιο αιολικό δυναµικό δηλ. της Ν. Εύβοιας, της Θράκης και της Κρήτης, όπου η συ-
νολική ισχύς έργων µε άδεια παραγωγής εξαντλεί τις δυνατότητες απορρόφησης 
των υφισταµένων δικτύων.  

Από τον Πίνακα 3.6 προκύπτει επίσης και η κατανοµή των έργων ανά τεχνολογία 
και ανά στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Περιφέ-
ρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) και στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. Συ-
γκεκριµένα, στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά στις 31.12.2006 έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας 94 έργα ισχύος 169,9MW, ήτοι 22,7% της συνολικής εν λειτουργία ισχύος 
έργων ΑΠΕ, ενώ τα υπόλοιπα 109 έργα ισχύος 579,5MW συνδέονται µε το ηπειρω-
τικό Σύστηµα ή ∆ίκτυο. Τα αντίστοιχα νούµερα αναφορικά µε τις εκδοθείσες ά-
δειες εγκατάστασης στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά ανέρχονται σε 27 έργα ισχύος 
81,8MW, δηλ. ποσοστό 7,8% της συνολικής ισχύος έργων µε άδεια εγκατάστασης 
και τέλος τα έργα µε εκδοθείσες άδειες παραγωγής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 
ανέρχονται σε 174 µε ισχύ 445,6MW που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,6% 
της συνολικής αδειοδοτηµένης ισχύος.  

Η παραγόµενη ενέργεια από τους εν λειτουργία σταθµούς ΑΠΕ ανήλθε το 2006 σε 
2,015 TWh ενώ η αντίστοιχη παραγωγή για το έτος 2005 καταγράφηκε 1,59TWh, 
δηλ. σηµειώθηκε αύξηση της παραγόµενης ενέργειας κατά 26,7% µε αντίστοιχη 
αύξηση 30% της ισχύος των εν λειτουργία έργων όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η 
παραγόµενη ενέργεια σταθµών ΑΠΕ του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος αντιστοιχεί 
σε 1,5 TWh για το 2006, και 1,21 TWh για το 2005, ενώ στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα 
Νησιά η παραγόµενη ενέργεια ανήλθε σε 0,5 TWh το 2006, ήτοι 24,8% της συνο-
λικά παραχθείσας και 0,38 ΤWh το 2005, που αντιστοιχεί σε 23,9% της συνολικά 
παραχθείσας.  

Αντίστοιχα για τους µεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθµούς, η καθαρή παραγόµενη 
ενέργεια (µη συµπεριλαµβανόµενης της άντλησης) στο τέλος του 2006 καταγράφη-
κε 5.621 GWh και στο τέλος του 2005 4.580 GWh, µε αντίστοιχη εν λειτουργία ι-
σχύ ανερχόµενη σε 3.098 MW (όλα τα σχετικά έργα συµπεριλαµβάνονται στην ε-
νιαία άδεια της ∆ΕΗ (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002)).  

3.3.2 Έκδοση Πράξεων ∆ιαπίστωσης Παράβασης και Γνωµοδοτήσεων για Α-
νάκληση Αδειών 

Κατά την περίοδο 2005-2006, η ΡΑΕ απέστειλε 31 Πράξεις ∆ιαπίστωσης Παράβα-
σης σε κατόχους αδειών και 117 επιστολές – προσκλήσεις για την υποβολή, εντός 
τακτής προθεσµίας, δελτίων προόδου ή διευκρινιστικών και συµπληρωµατικών 
στοιχείων σχετικά µε την πορεία των αδειών, ενώ προέβη σε έκδοση 46 εισηγήσε-
ων για την ανάκληση αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 425,5 MW. 
Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν συνολικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης 48 αποφάσεις 
ανάκλησης αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 384,8 MW. Ο συνο-
λικός αριθµός αποφάσεων ανάκλησης που έχουν εκδοθεί από το ΥΠΑΝ έως το τέ-
λος του 2006 ανέρχεται σε 78 (Πίνακας 3.4) και αντιστοιχεί σε ισχύ έργων 637,5 
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MW, ήτοι ποσοστό 9,4% επί του συνόλου της αδειοδοτηµένης ισχύος έργων ΑΠΕ. 
Οι συνηθέστεροι λόγοι που οδήγησαν στις ανωτέρω αποφάσεις συνοψίζονται σε 
ολιγωρία των κατόχων αδειών παραγωγής να προχωρήσουν ή να ολοκληρώσουν 
την αδειοδοτική διαδικασία ή την υλοποίηση των έργων κατά τα προβλεπόµενα και 
στους «Ειδικούς Όρους» των αδειών, αλλά και η αποδεδειγµένη αδυναµία υλοποί-
ησης, όπως προέκυψε είτε µετά την έκδοση αρνητικών γνωµοδοτήσεων από φορείς 
που αποφαίνονται για θέµατα αρµοδιότητάς τους στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (π.χ Εφορίες αρχαιοτήτων, ∆ασαρχεία, ΥΠΑ κ.λ.π), είτε µε την ολο-
κλήρωση µετρήσεων για την αποτίµηση του δυναµικού ΑΠΕ οι οποίες κατέδειξαν 
ότι τα σχετικά έργα δεν καθίστανται τελικά βιώσιµα.  

3.3.3 Άλλες ενέργειες της ΡΑΕ 

Μετά την έκδοση του ν.3468/2006, παρατηρήθηκε ανάσχεση τόσο στο ρυθµό υπο-
βολής νέων αιτήσεων, µε εξαίρεση τις αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που 
ακολούθησαν αντίθετη πορεία λόγω των αυξηµένων κινήτρων, όσο και στο ρυθµό 
έκδοσης νέων αδειών. Τούτο οφείλεται στην απαίτηση του νόµου για υποβολή αι-
τήσεων µε πιστοποιηµένες µετρήσεις αιολικού δυναµικού και συνοδευόµενες από 
ΠΠΕ, η οποία αφορούσε και αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την έκδοση του 
νόµου αλλά δεν είχαν λάβει γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ. Επιπλέον µε τις νέες ρυθ-
µίσεις του ν.3468, οι κάτοχοι των αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ πρέπει εντός 
δύο ετών από τη λήψη των ανωτέρω αδειών να έχουν λάβει και την άδεια εγκατά-
στασης διαφορετικά η άδεια παραγωγής ανακαλείται, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
για τις οποίες δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αδειούχου. Για την εφαρµογή της 
ρύθµισης αυτής η ΡΑΕ, κυρίως από το 2008, θα προβεί σε εντατικοποίηση του ε-
λέγχου, της προόδου των έργων και της τήρησης των όρων των αδειών από τους 
κατόχους τους, και ιδιαίτερα αυτών που διαθέτουν άδεια παραγωγής εκδοθείσα 
πριν από το 2006 και εκτιµάται ότι θα ανακληθεί σηµαντικός αριθµός αδειών.  

Περαιτέρω, µε δεδοµένους τους εθνικούς στόχους για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή της Χώρας και λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της αδειοδοτη-
µένης ισχύος αιολικών έργων (6.146 MW στο τέλος του 2006), γεννώνται ερωτή-
µατα σχετικά µε τα όρια και τις προϋποθέσεις της δυνατότητας διείσδυσης αιολι-
κών στο Σύστηµα συνολικά, για την αντιµετώπιση των οποίων δροµολογήθηκε σε 
συνεργασία µεταξύ ΡΑΕ και ∆ΕΣΜΗΕ, η εκπόνηση λεπτοµερών µελετών από το 
ΚΑΠΕ και το ΕΜΠ σχετικά µε τις επιπτώσεις της αυξανόµενης διείσδυσης ΑΠΕ 
στο σύστηµα Ηλεκτροπαραγωγής. Πιο συγκεκριµένα οι µελέτες εξετάζουν: 

o Τις επιπτώσεις στην ευστάθεια του Συστήµατος Παραγωγής και Μεταφο-
ράς. 

o Τις ανάγκες για εφεδρείες. 

o Τις ενισχύσεις και άλλες αλλαγές που απαιτούνται στο σύστηµα µεταφοράς 
και παραγωγής (π.χ. αντλιοταµιευτήρες) ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί 
καλύτερα στην αυξανόµενη διείσδυση των αιολικών και να µπορεί να υπο-
στηρίζει τη µεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση της παραγόµενης αιολικής ε-
νέργειας. 

o Τον άµεσο καθορισµό βελτιωµένων προδιαγραφών για τις νέες άδειες παρα-
γωγής σε αιολικά πάρκα, ούτως ώστε να µπορούν να συµβάλλουν στην κα-
λύτερη διαχείριση και ευστάθεια του συστήµατος. 
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o Την οριακή βιωσιµότητα νέων επενδύσεων σε αιολικά εφόσον απαιτείται 
µείωση της απορρόφησης της παραγωγής τους.  

Ο χρονικός ορίζοντας των µελετών τίθεται αρχικά ως πενταετής (2007-2012) και 
για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τα ανωτέρω γίνεται επεξεργασία διαφό-
ρων σεναρίων αιολικής διείσδυσης µεταξύ 3000 MW και 6000 MW µε σενάριο εκ-
κίνησης αυτό των 3000 MW έως το 2012. Οι πρώτες ενδείξεις από την επεξεργασία 
του σεναρίου των 3000 MW συνηγορούν υπέρ της δυνατότητας διείσδυσης της α-
νωτέρω αιολικής ισχύος στο Σύστηµα υπό την προϋπόθεση µικρής περικοπής ισχύ-
ος, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη εποπτείας της λειτουργίας των αιολικών 
πάρκων από τον ∆ΕΣΜΗΕ µε δυνατότητα επιβολής ορίου µέγιστης παραγωγής. 
Επίσης διαφαίνεται η ανάγκη ένταξης, στο Σύστηµα, ανεµογεννητριών νέας τεχνο-
λογίας για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαµηλή τάση. 

3.3.4 Προοπτικές  

Στον Πίνακα 3.7 παρατίθενται στοιχεία προβλέψεων για την εν λειτουργία ισχύ (µε 
άδεια λειτουργίας) έργων ΑΠΕ καθώς και την παραγόµενη, από αυτά, ενέργεια για 
τα έτη από 2007 έως 2010 και τα αντίστοιχα ποσοστά διείσδυσης στην ηλεκτροπα-
ραγωγή της Χώρας. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι στο τέλος κάθε έτους η ι-
σχύς έργων που έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας υπολείπεται της συνολικής 
εγκατεστηµένης ισχύος στην οποία προσµετρώνται και έργα που βρίσκονται σε 
φάση δοκιµαστικής λειτουργίας και τροφοδοτούν µε ενέργεια το Σύστηµα ή το ∆ί-
κτυο. Για λόγους ενιαίας παρουσίασης των δεδοµένων τα στοιχεία του Πίνακα 3.5 
αναφέρονται σε προβλέψεις για την εν λειτουργία ισχύ ωστόσο αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά ότι στο τέλος του 2006 η εγκατεστηµένη ισχύς έργων ήταν περίπου 870 
MW έναντι 749,4 MW µε άδεια λειτουργίας και για το τέλος του 2007 εκτιµάται 
ότι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς έργων ΑΠΕ µπορεί να ξεπεράσει τα 1.100 
MW ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη για την ισχύ έργων µε άδεια λειτουργίας είναι 950 
MW.  

Οι προβλέψεις λαµβάνουν υπόψη:  

o Τη µέχρι σήµερα εξέλιξη των ανωτέρω µεγεθών  

o Την αναµενόµενη ένταξη σηµαντικής ισχύος από φωτοβολταϊκούς σταθ-
µούς έως το 2010 (µε βάση το πρόγραµµα ανάπτυξης φ/β που προβλέπεται 
στο ν.3468/2006 τίθεται στόχος ένταξης συνολικά 700MW έως το 2020) 

o Τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος 
και συγκεκριµένα την ολοκλήρωση των έργων στη γραµµή Άστρος Μολάοι 
εντός του 2007 και την ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος 
στην Αν. Μακεδονία και Θράκη έως τις αρχές του 2009  

o Την αναµενόµενη, εντός του 2007, θεσµοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις ΑΠΕ η οποία αναµένεται να συµβάλλει στη θωράκιση των 
επενδύσεων από προσφυγές αλλά και την απεµπλοκή σηµαντικού αριθµού 
επενδύσεων οι οποίες βρίσκονται ανενεργές έως την έκδοση της σχετικής 
δικαστικής απόφασης.  

o Την εκτίµηση ότι τεχνολογίες ΑΠΕ όπως η γεωθερµία και η βιοµάζα δεν θα 
µπορέσουν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ κατά τα αµέσως επόµενα χρόνια. Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από γεωθερµία εντοπίζεται κυρίως στα νησιά Μήλο, Νίσυρο 
και Λέσβο. Με την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας στη εξόρυξη του γεω-
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θερµικού ρευστού, µε την οποία µπορούν να αποφευχθούν δυσµενείς περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις και τη διασύνδεση των πλησίον προς αυτά νησιών 
(ή και την Ηπειρωτική Χώρα) µε υποβρύχια καλώδια, εκτιµάται ότι είναι 
δυνατή η αξιοποίηση της ενεργειακής αυτής πηγής στο προσεχές µέλλον. 
Τέλος η ανάπτυξη των σταθµών βιοµάζας αναµένεται σχετικά χαµηλή, σε 
επίπεδο που δεν θα ξεπεράσει το τρέχον ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Πίνακας 3.7: Εκτιµήσεις χρονικής εξέλιξης µεγεθών των σταθµών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από  ΑΠΕ 

Έτος Ισχύς σε λειτουργία 
(ΜW) 

Παραγωγή  
(GWh) 

∆ιείσδυση στην  
ηλεκτροπαραγωγή 

2006 750 2.015 3,73% 
2007 950 2.500 4,50% 
2008 1.200 3.080 5,40% 
2009 1.500 3.610 6,15% 
2010 1.850 4.230 7,05% 

 

Η ενέργεια που θα παράγεται από σταθµούς ΑΠΕ το έτος 2010 εκτιµάται σε 4.230 
GWh περίπου. Το ίδιο έτος 2010 εκτιµάται ότι οι ανάγκες της Χώρας θα απαιτούν 
τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 60.000 GWh. Συνεπώς η πα-
ραγόµενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελεί ποσοστό ίσο µε 7,05% της συ-
νολικής. Εάν θεωρηθεί ότι το ποσοστό της παραγόµενης ενέργειας από τους Μεγά-
λους Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς παραµείνει έως και το 2010 στα σηµερινά επίπε-
δα, δηλαδή περί το 7 έως 8%, συνάγεται ότι η συνολική διείσδυση των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή δεν θα ξεπεράσει το 15% και συνεπώς ο στόχος του 20,1% που 
θέτει η «Οδηγία 2001/77» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δε φαίνεται εφικτός. 
Ωστόσο η αναµενόµενη υλοποίηση αιολικών έργων µεγάλης ισχύος µε κατασκευή 
των αντίστοιχων διασυνδετικών έργων από τους παραγωγούς, σε περιοχές υψηλού 
αιολικού δυναµικού εντός της διετίας 2010-2012, εκτιµάται ότι θα ενισχύσει σηµα-
ντικά το ποσοστό της διείσδυσης έως το 2012. Προς την ίδια κατεύθυνση αναµένε-
ται να συµβάλλει και η εγκατάσταση υβριδικών σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα 
Νησιά, µετά την ολοκλήρωση του σχετικού θεσµικού πλαισίου εντός του 2007 µε 
την έκδοση του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ. 
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4. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

4.1 Εισαγωγή 

Αναµφίβολα, η περίοδος 2004-2006 υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της ελλη-
νικής αγοράς φυσικού αερίου. Η ολοκλήρωση του ρυθµιστικού σχεδιασµού της α-
γοράς από τη ΡΑΕ, η ψήφιση του ν. 3428/2005 µε τον οποίο ενσωµατώνεται στην 
ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2003/55 και η θέσπιση τιµολογίων πρόσβασης τρί-
των στις υποδοµές αποτελούν τα σηµαντικότερα ίσως βήµατα στην πορεία απελευ-
θέρωσης του τοµέα και τη δηµιουργία µίας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερί-
ου. Ταυτόχρονα, η πρόοδος στην κατασκευή της διασύνδεσης µε την Τουρκία και 
το ενδιαφέρον για διαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω του ελληνικού συστήµατος 
προσδίδουν νέες προοπτικές στον τοµέα. 

Η θετική αποτίµηση της περιόδου αυτής επισφραγίζεται από την εντυπωσιακή ανά-
πτυξη της διανοµής φυσικού αερίου στις περιοχές των ΕΠΑ, γεγονός που δηµιουρ-
γεί βεβαιότητα σχετικά µε την καθιέρωση του καυσίµου στη συνείδηση του κατα-
ναλωτή και τη συνέχιση της καλής πορείας των εταιριών. Πρόκληση για τις εταιρί-
ες αποτελεί πλέον η ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων από αυτές υπηρεσιών. 

Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται οι δραστηριότητες της ΡΑΕ σε σχέση µε την 
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και την εποπτεία των ΕΠΑ και προσ-
διορίζονται οι προτεραιότητες ενασχόλησης της Αρχής κατά την επόµενη περίοδο.  

 

4.2 Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου  

4.2.1 Πρόταση της ΡΑΕ για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου  

Τον Σεπτέµβριο 2004, η ΡΑΕ δηµοσιοποίησε την ολοκληρωµένη πρότασή της για 
τη διαµόρφωση του νέου ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυσικού 
αερίου,16 στην οποία παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και επιδιώξεις του σχεδια-
σµού της αγοράς καθώς και οι προτεινόµενες συγκεκριµένες ρυθµίσεις για την επί-
τευξη των επιδιώξεων αυτών. 

                                                      
16 http://www.rae.gr/codes/gas/V1/index.html  

Κεφάλαιο 

4 
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Σηµείο εκκίνησης του σχεδιασµού αποτέλεσε η προγενέστερη οργάνωση της ελλη-
νικής αγοράς φυσικού αερίου σύµφωνα µε την οποία, η κρατικής ιδιοκτησίας 
∆ΕΠΑ Α.Ε. είχε το αποκλειστικό δικαίωµα εισαγωγής και προµήθειας φυσικού αε-
ρίου στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε και τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνι-
κού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Το αποκλειστικό δικαίωµα της ∆ΕΠΑ Α.Ε. για 
την προµήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες ήταν δυνατόν να παραχωρηθεί για συ-
γκεκριµένες περιοχές και κατηγορίες καταναλωτών και για ορισµένο χρονικό διά-
στηµα µόνο σε εταιρίες διανοµής φυσικού αερίου, οι οποίες ιδρύονται σύµφωνα µε 
τις ειδικές περί τούτο διατάξεις του Ν. 2364/1995 (Εταιρίες Παροχής Αερίου - 
ΕΠΑ). Ειδικά για την περίπτωση ηλεκτροπαραγωγών και συµπαραγωγών ηλεκτρι-
σµού και θερµότητας µε ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου µεγαλύτερη των 25 
εκ. κυβικών µέτρων, µε τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 αναγνωρίστηκε από 
01.07.2005 το δικαίωµα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου µε ρυθ-
µιζόµενα τιµολόγια και ταυτόχρονα το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής προµηθευτή. 

Από το σηµείο αυτό, η πρόταση της ΡΑΕ διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη:  

• Την αλληλεπίδραση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνδέε-
ται άµεσα µε την οργάνωση ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου για τη 
βελτιστοποίηση των όρων προµήθειας καυσίµου από τους ηλεκτροπαραγω-
γούς. Ταυτόχρονα, η πλήρης αξιοποίηση της σηµαντικότατης δηµόσιας ε-
πένδυσης για την ανάπτυξη των υποδοµών φυσικού αερίου απαιτεί την 
πραγµατοποίηση ή και αύξηση των προβλεπόµενων καταναλώσεων φυσι-
κού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.  

• Την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ καθώς 
και του Κανονισµού 1775/2005/ΕΚ, ο οποίος κατά τη διάρκεια προετοιµα-
σίας της πρότασης της ΡΑΕ βρισκόταν σε στάδιο υιοθέτησης από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

• Την ανάγκη ρύθµισης της περιόδου µετάβασης από το προγενέστερο µονο-
πωλιακό καθεστώς στην πλήρως απελευθερωµένη αγορά, κυρίως για όσο 
διάστηµα ορισµένες εταιρίες κατέχουν µονοπωλιακή ή δεσπόζουσα θέση 
στον τοµέα της προµήθειας φυσικού αερίου στους Έλληνες καταναλωτές.  

• Τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου στην ευ-
ρύτερη περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και ως κέ-
ντρου διαµετακόµισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη µέσω προγραµµα-
τισµένων και σχεδιαζόµενων διασυνδέσεων. 

Κορµό της πρότασης της ΡΑΕ αποτέλεσε η έκθεση σκοπιµότητας, στην οποία πα-
ρουσιάζονταν οι διαθέσιµες επιλογές σχεδιασµού της αγοράς και τεκµηριωνόταν η 
επιλογή της καταλληλότερης από αυτές, για κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα: 

• ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων (unbundling) της ∆ΕΠΑ Α.Ε.: Σχετικά µε τον 
διαχωρισµό της ∆ΕΠΑ Α.Ε., η ΡΑΕ ως πρώτη εναλλακτική προσέγγιση 
πρότεινε τον νοµικό, λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισµό µεταξύ των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων της διαχείρισης των υποδοµών (µεταφοράς 
και αποθήκευση φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ) και της προµή-
θειας φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε., σύµφωνα µε όσα προβλέπει η Οδη-
γία 2003/55/ΕΚ. Η δραστηριότητα προµήθειας φυσικού αερίου οργανώνεται 
στο πλαίσιο επιχείρησης νοµικά διαχωρισµένης από την εταιρεία διαχείρι-
σης των υποδοµών, στην οποία ανατίθενται αρµοδιότητες ∆ιαχειριστή του 
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Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Για την επίτευξη µεγαλύτερης απο-
τελεσµατικότητας, προτείνεται ο ∆ιαχειριστής να έχει την ιδιοκτησία του 
ΕΣΦΑ µε αρµοδιότητα και για τον σχεδιασµό των µελλοντικών επενδύσεων 
που θα ενταχθούν σε αυτό. 

Η ΡΑΕ πρότεινε, επίσης, να παρέχεται στη ∆ιοίκηση η διακριτική ευχέρεια 
εφαρµογής στο µέλλον διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος µεταξύ 
του ∆ιαχειριστή και της επιχείρησης που θα αναλάβει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα προµήθειας αερίου, καθώς ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός 
παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση για πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο 
χωρίς διακρίσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της ΡΑΕ απέρριπτε τη δηµιουργία ενός Ανε-
ξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος (ISO), ο οποίος θα διαχειρίζεται το 
ΕΣΦΑ χωρίς να έχει την κυριότητα αυτού, καθώς η πανευρωπαϊκή εµπειρία 
από την εφαρµογή του συγκεκριµένου συστήµατος κατέδειξε ότι η απουσία 
οικονοµικών κινήτρων για ελαχιστοποίηση του κόστους είχε ως αποτέλεσµα 
οι Ανεξάρτητοι ∆ιαχειριστές να λειτουργούν τα δίκτυα κατά τρόπο µη απο-
δοτικό.  

• Οργάνωση του συστήµατος πρόσβασης τρίτων στις µονοπωλιακές υποδο-
µές, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών αρχών για την τιµολόγηση της 
χρήσης των υποδοµών από τρίτους  και την εξισορρόπηση φορτίου: Σχετικά 
µε την πρόσβαση στο δίκτυο, η ΡΑΕ πρότεινε σχήµα το οποίο συνάδει µε 
τις ειδικές απαιτήσεις µεταβατικού χαρακτήρα της ελληνικής αγοράς φυσι-
κού αερίου, δεδοµένου ότι είναι σκόπιµη η σταδιακή µετάβαση προς κατά-
σταση αγοράς στην οποία οι συµµετέχοντες-ανταγωνιστές θα έχουν την ε-
µπειρία, την οργάνωση και την οικονοµική επιφάνεια να αναλαµβάνουν µό-
νοι τους τη δέσµευση χωρητικότητας, την εξισορρόπηση φορτίου και τις 
λοιπές υπηρεσίες. Κατά τη µεταβατική περίοδο, η ΡΑΕ πρότεινε να υπάρξει 
ευελιξία και µέρος των υπηρεσιών αυτών να παρέχεται από τον ∆ιαχειριστή 
υπό καθεστώς ρυθµιστικής εποπτείας. Αυτό το πρότυπο σταδιακής προσαρ-
µογής κρίθηκε απαραίτητο για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, καθώς συ-
νάδει µε την εµπειρία της ∆ΕΠΑ Α.Ε. και διασφαλίζει την αποτελεσµατική 
και ασφαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς. Οι λεπτοµερείς κανόνες τόσο της 
µεταβατικής περιόδου όσο και της τελικής κατάστασης σχετικά µε την πρό-
σβαση τρίτων στην υποδοµή, την εξισορρόπηση φορτίου και τις λοιπές υ-
πηρεσίες θα περιλαµβάνονται στον προτεινόµενο Κώδικα ∆ιαχείρισης. Οι 
προτάσεις της ΡΑΕ αφορούσαν µεταξύ άλλων κατάλληλους κανόνες εξι-
σορρόπησης του συστήµατος, διαδικασία καθορισµού και κατανοµής δι-
καιωµάτων επί της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ, την εµπορευσιµότητα συµ-
βολαίων µεταφοράς σε δευτερογενή αγορά και τη βέλτιστη διάρκεια των 
συµβολαίων αυτών. 

Τέλος, σχετικά µε τα τιµολόγια πρόσβασης τρίτων, η πρόταση περιελάµβα-
νε µεθοδολογική προσέγγιση σχετικά µε την κατάρτιση των τιµολογίων, µε 
έµφαση στις αρχές που θα διέπουν τη µελλοντική προσαρµογή των τιµολο-
γίων και την πιθανή ενσωµάτωση νέων υποδοµών στο σύστηµα. 

• Ρυθµιστικό πλαίσιο ανάπτυξης νέων υποδοµών φυσικού αερίου υπό καθε-
στώς απελευθερωµένης αγοράς: Το ρυθµιστικό πλαίσιο ανάπτυξης υποδο-
µών που πρότεινε η ΡΑΕ στηρίζεται αφενός στον κεντρικό προγραµµατισµό 
µε ευθύνη της ∆ιοίκησης των βασικών επενδύσεων που απαιτούνται ώστε 
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να διασφαλίζεται η κάλυψη της ζήτησης φυσικού αερίου στη χώρα και η 
απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά νέων προµηθευτών, αφετέρου στην α-
νάπτυξη ανεξάρτητων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για επένδυση σε έρ-
γα υποδοµής φυσικού αερίου, όπως νέοι τερµατικοί σταθµοί ΥΦΑ, τα οποία 
θα µπορούν µετά από άδεια να κατασκευάζουν και να εκµεταλλεύονται, ε-
φόσον πληρούν όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται κατά περί-
πτωση για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και την ανάπτυξη α-
νταγωνισµού. Σύµφωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ, στις προϋποθέσεις αυτές 
θα µπορούσε να περιλαµβάνεται υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρί-
τους, αλλά ταυτόχρονα είναι δυνατόν να παρέχονται προς τον επενδυτή εγ-
γυήσεις σχετικά µε µέρος των εσόδων για τη χρήση της υποδοµής, διασφα-
λίζοντας όµως σε κάθε περίπτωση ότι οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να 
επιδοτήσουν µέσω υψηλότερων τιµολογίων µεταφοράς φυσικού αερίου τυ-
χόν οικονοµική ζηµία από την εκµετάλλευση των υποδοµών αυτών. 

• Άνοιγµα της αγοράς και οργάνωση της δραστηριότητας προµήθειας σε επι-
λέγοντες πελάτες: Σχετικά µε τον ανταγωνισµό και τη δυνατότητα εισόδου 
στην αγορά προµήθειας φυσικού αερίου, η πρόταση της ΡΑΕ έλαβε υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγµατικότητας. Κατά το αρχικό στάδιο 
οργάνωσης της αγοράς προτείνεται η προµήθεια φυσικού να εξακολουθήσει 
να οργανώνεται βάσει διµερών συµβάσεων που καταρτίζονται µε ελεύθερες 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ προµηθευτών και επιλεγόντων πελατών, παράλ-
ληλα µε τη δυνατότητα µεταπώλησης αερίου µεταξύ των καταναλωτών για 
τη διαχείριση του κινδύνου υπερεκτίµησης/υποεκτίµησης της κατανάλωσης 
τους. Εναλλακτικές προσεγγίσεις που εξετάστηκαν για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης ανταγωνισµού όπως πρόγραµµα αποδέσµευσης φυσικού αερίου 
(gas release programme), δηµιουργία οργανωµένης χονδρεµπορικής αγοράς 
φυσικού αερίου (gas pool) ή δηµιουργία εµπορεύσιµων συµβάσεων φυσι-
κού αερίου κρίθηκε ότι δεν ενδείκνυνται για το πρώιµο στάδιο ανάπτυξης 
ανταγωνισµού στην αγορά. Ωστόσο, η ΡΑΕ πρότεινε να δίδεται η δυνατότη-
τα στη ∆ιοίκηση να εφαρµόσει τα συστήµατα αυτά σε κατάλληλο χρόνο στο 
µέλλον. Εκτιµώντας ότι θα παρέλθουν αρκετά χρόνια ώσπου να αναπτυχθεί 
έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο της προµήθειας, προτείνεται η θέσπιση 
νοµοθεσίας, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στη ∆ιοίκηση να επιβάλλει 
ρυθµιστικούς περιορισµούς στις συµβάσεις προµηθειών και στις τιµές, εφό-
σον η επιχείρηση προµήθειας φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε. ή οποιαδήπο-
τε άλλη επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά.  

Τέλος, το προτεινόµενο από τη ΡΑΕ χρονοδιάγραµµα ανοίγµατος της αγο-
ράς προέβλεπε την επιλεξιµότητα όλων των µη-οικιακών καταναλωτών από 
την 1η Ιουλίου 2005 και όλων των καταναλωτών (µε εξαίρεση αυτούς οι 
οποίοι εξυπηρετούνται από τις ΕΠΑ) από την 1η  Ιουλίου 2007. 

• Ασφάλεια εφοδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση των συ-
στηµάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας: Η πρόταση της ΡΑΕ 
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση σε µέτρα σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδια-
σµού, όπως επιβάλλεται από την Οδηγία 2003/55/ΕΚ. Τα προτεινόµενα µέ-
τρα περιελάµβαναν υποχρέωση των ηλεκτροπαραγωγών που καταναλώνουν 
φυσικό αέριο να διατηρούν εφεδρικά αποθέµατα καυσίµου ντίζελ, θέσπιση 
µηχανισµού που ωθεί τους µεγάλους πελάτες να αξιολογούν την αξιοπιστία 
των προµηθευτών τους και δυνατότητα εφαρµογής διαφοροποιηµένων τιµο-
λογίων πρόσβασης κατά σηµείο εισόδου στο σύστηµα της χώρας ώστε να 
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διασφαλίζεται η συγκριτική οικονοµικότητα όλων των σηµερινών αλλά και 
µελλοντικών πηγών τροφοδοσίας της χώρας µε φυσικό αέριο. Σε περίπτωση 
προβληµάτων ανεφοδιασµού, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να περικόπτει 
κατά προτεραιότητα τον εφοδιασµό πελατών που παράγουν ηλεκτρική ε-
νέργεια καθώς και των πελατών µε συµβόλαιο διακοπτόµενης παροχής, ό-
ποτε αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του εφοδιασµού µικρών πε-
λατών. Σε αντιστάθµισµα, οι προαναφερόµενες δύο κατηγορίες πελατών 
(παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και συµβαλλόµενοι διακοπτόµενης παρο-
χής) θα αποζηµιώνονται για την ευελιξία που επιδεικνύουν µέσω ειδικού 
τέλους «ασφάλειας εφοδιασµού». Στις προτάσεις λαµβάνεται επίσης υπόψη 
η πιθανή ανάπτυξη ροών διαµετακόµισης και καθορίζεται υποχρέωση του 
∆ιαχειριστή να µεριµνά εκ των προτέρων για τη διαθεσιµότητα εφεδρικών 
προµηθειών φυσικού αερίου και να εκδίδει οδηγίες έκτακτης ανάγκης για 
τους προµηθευτές φυσικού αερίου που εξυπηρετούν µικρούς πελάτες. Επι-
βάλλεται στους χρήστες των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου η παροχή 
πληροφοριών στη ΡΑΕ και στον ∆ιαχειριστή, οι οποίες θα τους βοηθούν να 
προβλέπουν την πιθανότητα και τη βαρύτητα τυχόν διακοπών του εφοδια-
σµού φυσικού αερίου. 

Η πρόταση ολοκληρωνόταν µε σχέδιο νόµου απελευθέρωσης της αγοράς φυσι-
κού αερίου καθώς και σχέδια των βασικών κανονιστικών κειµένων που απαι-
τούνται για την λεπτοµερή οργάνωση της αγοράς ως προς τα θέµατα που δια-
πραγµατεύτηκε η ανωτέρω έκθεση και συγκεκριµένα:  

1. Σχέδιο Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αε-
ρίου, στον οποίο καθορίζονται οι κανόνες της λειτουργίας, εκµετάλ-
λευσης και ανάπτυξης του Συστήµατος από τον ∆ιαχειριστή καθώς 
και οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσβασης τρίτων σε αυτό, εξαι-
ρουµένων των τιµολογίων. Μεταξύ άλλων, µε τον Κώδικα ∆ιαχείρι-
σης ρυθµίζονται θέµατα όπως η διαδικασία δέσµευσης και αποδέ-
σµευσης δυναµικότητας στις υποδοµές από τους χρήστες, η κατανο-
µή της δυναµικότητας αυτής σε ενδιαφερόµενους υπό συνθήκες 
συµφόρησης (διαχείριση συµφόρησης), η εξισορρόπηση φορτίου, οι 
διαδικασίες κατάρτισης και υλοποίησης προγραµµάτων συντήρησης 
και ανάπτυξης των υποδοµών, καθώς και θέµατα που άπτονται της 
ασφάλειας εφοδιασµού και της διαχείρισης του ΕΣΦΑ σε περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης.  

2. Σχέδιο Κανονισµού Αδειών, µε τον οποίο καθορίζονται η διαδικασία 
και τα κριτήρια χορήγησης αδειών για την δραστηριοποίηση στην 
αγορά φυσικού αερίου, το περιεχόµενο κάθε άδειας και οι ειδικοί και 
γενικοί οι όροι άσκησης των δικαιωµάτων που χορηγούνται µε αυτή 
καθώς και η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των ό-
ρων αυτών από τους συµµετέχοντες στην αγορά. 

3. Σχέδιο Κανονισµού Τιµολόγησης, µε τον οποίο ρυθµίζεται η µεθο-
δολογία για την κατάρτιση τιµολογίων πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ 
και ειδικότερα σε σχέση µε τον τρόπο προσδιορισµού της Ρυθµιζό-
µενης Περιουσιακής Βάσης για κάθε δραστηριότητα, τη µέθοδο υ-
πολογισµού του ποσοστού απόδοσης της κεφαλαιουχικής βάσης κα-
θώς και θέµατα περιοδικής και έκτακτης αναθεώρησης των τιµολο-
γίων. Στον Κανονισµό Τιµολόγησης περιλαµβάνονταν και πρόταση 
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για τη δοµή των τιµολογίων κατά την πρώτη (πενταετή) ρυθµιστική 
περίοδο. 

4. Σχέδιο Κώδικα Προµήθειας, µε τον οποίο καθορίζονται όροι και 
προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας προµήθειας σε Επιλέγο-
ντες Πελάτες και ιδίως οι γενικοί όροι των συµβάσεων προµήθειας 
που απευθύνονται στους καταναλωτές αυτούς και οι ειδικές υποχρε-
ώσεις προµηθευτών µε υψηλό µερίδιο αγοράς όπως η υποχρέωση 
κατάρτισης πρότυπης σύµβασης προµήθειας η οποία εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ, δηµοσίευσης των όρων τιµολόγησης των πελατών του και 
επιβολής ρήτρας υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής 
στους πελάτες µόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες συνθήκες. 
Τέλος, στον Κώδικα Προµήθειας περιλαµβάνοντας ειδικοί όροι για 
τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. σχετικά µε τη διαδικασία ανανέωσης/αναθεώρησης 
των υφιστάµενων συµβάσεων προµήθειας µε καταναλωτές.  

4.2.2 Νόµος 3428/2005 

Τον Απρίλιο 2005, ξεκινώντας τη διαδικασία θεσµοθέτησης του νέου πλαισίου ορ-
γάνωσης της αγοράς, η ΡΑΕ έθεσε επίσηµα σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου 
για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Το σχέδιο αυτό διαµορφώθηκε 
στη βάση της πρότασης της ΡΑΕ του Σεπτεµβρίου 2004, ενσωµατώνοντας ταυτό-
χρονα την επιλογή της ∆ιοίκησης σε ό,τι αφορά τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων 
της ∆ΕΠΑ Α.Ε. σε σχέση µε τις εναλλακτικές δυνατότητες που πρότεινε η ΡΑΕ (ι-
διοκτησιακός διαχωρισµός ή νοµικός, λογιστικός και λειτουργικός/διαχειριστικός 
διαχωρισµός) και τον τρόπο εφαρµογής της. 

Στη δηµόσια διαβούλευση συµµετείχαν η ∆ΕΠΑ Α.Ε., η ∆ΕΗ Α.Ε., οι ΕΠΑ, το σύ-
νολο σχεδόν των κατόχων άδειας ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο, 
µεγάλοι βιοµηχανικοί καταναλωτές καθώς και εκπρόσωποι των εργαζοµένων στη 
∆ΕΠΑ Α.Ε. Η ΡΑΕ επεξεργάστηκε περαιτέρω το σχέδιο νόµου λαµβάνοντας υπό-
ψη και τις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση και υπέβα-
λε νέο σχέδιο στον Υπουργό  Ανάπτυξης το φθινόπωρο του 2005. 

Το τελικό σχέδιο νόµου κατατέθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης στη Βουλή των 
Ελλήνων στο τέλος Οκτωβρίου 2005. Μετά την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελ-
λήνων, ο νόµος τέθηκε σε εφαρµογή στις 27.12.2005 (ν. 3438/2005, ΦΕΚ Α’ 313). 

Η δοµή και οι βασικές διατάξεις του νόµου παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται γενικές διατάξεις σχετικά µε (α) τη 
διάκριση των δραστηριοτήτων στον τοµέα φυσικού αερίου (προµήθεια, µε-
ταφορά, διανοµή, αποθήκευση, υγροποίηση και αεριοποίηση ΥΦΑ), η ο-
ποία αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική απελευθέρωση 
της αγοράς και την επίτευξη των στόχων διαχωρισµού που τίθενται κατά το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο, (β) την ορολογία που χρησιµοποιείται στις επιµέρους 
διατάξεις, (γ) την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ ΡΑΕ και Υπουργείου 
Ανάπτυξης καθώς και τις γενικές αρχές που διέπουν την άσκηση αρµοδιο-
τήτων σχετικά µε το φυσικό αέριο, (δ) την παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασµού από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
και (ε) τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά φυσικού αερίου.  
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2. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε το Εθνικό 
Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Κατ’ αρχήν ορίζεται µε ακρίβεια το 
ΕΣΦΑ, το οποίο αποτελείται από το υφιστάµενο Σύστηµα Μεταφοράς Φυ-
σικού Αερίου, τον τερµατικό σταθµό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας καθώς και τις 
προγραµµατισµένες επεκτάσεις και τις επεκτάσεις οι οποίες θα προγραµµα-
τίζονται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του ίδιου του νόµου.  

Για την επίτευξη του νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού του διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ, όπως απαιτείται σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/55/ΕΚ, ιδρύεται ανώνυµη 
εταιρία, 100% θυγατρική της ∆ΕΠΑ Α.Ε, µε την επωνυµία ∆ιαχειριστής Εθνικού 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ), και λαµβάνεται µέριµνα για τη διαφύλαξη 
της ανεξαρτησίας της εταιρείας αυτής έναντι της ∆ΕΠΑ. Στον ∆ΕΣΦΑ µεταβιβάζε-
ται η κυριότητα του ΕΣΦΑ, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης ή εκχώρησης, 
και παραχωρούνται τα αποκλειστικά δικαιώµατα λειτουργίας, διαχείρισης, εκµε-
τάλλευσης και ανάπτυξής του, τα οποία ασκούνται σύµφωνα µε την Άδεια Κυριό-
τητας και ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του ∆ΕΣΦΑ 
καθορίζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η οικονοµική αποδοτικότητα 
και η τεχνική αρτιότητα του Συστήµατος καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς δια-
κρίσεις πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ΕΣΦΑ δεν επι-
τρέπεται να συµµετέχει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς πα-
ραγωγής και της προµήθειας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, και προ-
βλέπεται επίσης ότι ο ∆ιαχειριστής διαθέτει αποτελεσµατικές εξουσίες λήψης των 
αποφάσεων όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συ-
ντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήµατος, όπως απαιτείται από την Οδηγία. Στο 
ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ειδική διαδικασία σχετικά µε την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, η 
οποία συνίσταται στην περιοδική εκπόνηση Μελετών Ανάπτυξης και Προγραµµά-
των Ανάπτυξης από τον ∆ΕΣΦΑ και την έγκρισή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ.  

Ειδικές διατάξεις ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη δέσµευση και αποδέσµευση µε-
ταφορικής ικανότητας ή δυναµικότητας εγκατάστασης ΥΦΑ ή Αποθήκευσης και τη 
διαχείριση της συµφόρησης, ώστε να προλαµβάνονται εµπόδια εισόδου στην αγο-
ρά, να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας σε 
αυτούς που πράγµατι τη χρησιµοποιούν και να αποφεύγεται ο κίνδυνος µη αξιοποί-
ησης τµηµάτων του ΕΣΦΑ. 

Περαιτέρω, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση των επιµέρους 
θεµάτων διαχείρισης του ΕΣΦΑ µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ, και γίνεται λε-
πτοµερής και αναλυτική απαρίθµηση των επιµέρους θεµάτων που εµπίπτουν στο 
ρυθµιστικό πεδίο του Κώδικα αυτού, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων αντιµετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών.  

3. Με το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα 
Ανεξάρτητα Συστήµατα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), τα οποία είναι Συστήµα-
τα Φυσικού Αερίου πέραν του ΕΣΦΑ, ανεξαρτήτως διασύνδεσης µε αυτό. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται διαδικασία χορήγησης αδειών για την κατα-
σκευή και κυριότητα ΑΣΦΑ, καθώς και ειδική διαδικασία διαγωνισµού για 
τη χορήγηση τέτοιας άδειας χάριν της ασφάλειας του εφοδιασµού, της προ-
στασίας του ανταγωνισµού και της εξυπηρέτησης στόχων κοινής ωφέλειας. 
Ακόµη, σε σχέση µε τα ΑΣΦΑ, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αξιο-
ποιούνται οι δυνατότητες παρέκκλισης από τις διατάξεις πρόσβασης τρίτων 
σε Συστήµατα Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο.  
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Ειδική άδεια απαιτείται περαιτέρω για την διαχείριση των ΑΣΦΑ, η οποία διενερ-
γείται σύµφωνα µε ειδικό Κώδικα ∆ιαχείρισης που εκδίδεται για κάθε ΑΣΦΑ, και 
παράλληλα µε ειδικές ρυθµίσεις διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ∆ιαχειριστή 
ΑΣΦΑ από καθέτως ολοκληρωµένες επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου.  

Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο περιλαµβάνονται ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχεί-
ριση του ΑΣΦΑ εφόσον συντρέχει διασύνδεση µε το ΕΣΦΑ καθώς και µηχανισµός 
που διασφαλίζει την οικονοµική αποδοτικότητα τόσο του ΑΣΦΑ όσο και του 
ΕΣΦΑ σε περίπτωση αλληλεπιδράσεων. 

4. Με το τέταρτο κεφάλαιο ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διανοµή φυσι-
κού αερίου. Λαµβάνοντας υπόψη πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 
8 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι υφιστάµενες ΕΠΑ διατηρούν το δικαίωµα 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης των δικτύων διανοµής στις περιοχές στις ο-
ποίες δραστηριοποιούνται έως σήµερα και παρέχεται η δυνατότητα χορήγη-
σης αντίστοιχης απαλλαγής και για τις ΕΠΑ οι οποίες θα δηµιουργηθούν 
στο µέλλον.  

Η δραστηριότητα των ΕΠΑ εξακολουθεί κατ’ αρχήν να διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 2364/95 (ΦΕΚ Α’ 252) και τις Άδειες ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου που τους 
έχουν χορηγηθεί, αλλά παράλληλα επιβάλλεται η υποχρέωση λογιστικού διαχωρι-
σµού και η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους στα δίκτυα διανοµής για την 
εξυπηρέτηση επιλεγόντων πελατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας. 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης νέων δικτύων διανοµής 
εκτός των περιοχών των υφιστάµενων και µελλοντικών ΕΠΑ, υπό τους όρους δια-
χωρισµού και πρόσβασης τρίτων του τίθενται στην Οδηγία, κατόπιν χορήγησης 
σχετικής άδειας.  

5. Με τις διατάξεις του πέµπτου κεφαλαίου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη 
διαµετακόµιση φυσικού αερίου και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µέσω Συστήµατος Φυ-
σικού Αερίου στην ελληνική επικράτεια.  

6. Με τις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν 
την προµήθεια φυσικού αερίου σε Πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι η 
αγορά και πώληση φυσικού αερίου, περιλαµβανοµένων των εισαγωγών και 
εξαγωγών φυσικού αερίου, δεν προϋποθέτει τη χορήγηση Άδειας, εκτός από 
την περίπτωση της πώλησης φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, για 
την οποία χορηγείται Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου. Ειδικά για την 
περίπτωση των Επιλεγόντων Πελατών άλλωστε, η προµήθεια φυσικού αε-
ρίου διέπεται από τον Κώδικα Προµήθειας, ο οποίος εκδίδεται βάσει νοµο-
θετικής εξουσιοδότησης µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώµη 
της ΡΑΕ.  

Περαιτέρω µε τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού προβλέπεται σταδιακή απελευθέ-
ρωση της αγοράς όσον αφορά τις κατηγορίες πελατών οι οποίοι καθίστανται επιλέ-
γοντες και προσδιορίζονται τα χρονικά ορόσηµα κάθε σταδίου. Επισηµαίνεται ότι 
ως συνέπεια της απαλλαγής που χορηγείται για τις ΕΠΑ κατά τις διατάξεις του τέ-
ταρτου κεφαλαίου, οι Πελάτες τους καθίστανται επιλέγοντες µόνο µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της απαλλαγής.  

Στο ίδιο κεφάλαιο έχουν περιληφθεί και διατάξεις σχετικά µε τη δραστηριοποίηση 
των Προµηθευτών φυσικού αερίου µε υψηλό µερίδιο αγοράς, δηλαδή των Προµη-
θευτών που καλύπτουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας 
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ποσότητας φυσικού αερίου που προµηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελά-
τες ή των δύο µεγαλύτερων Προµηθευτών, εφόσον το ανωτέρω ποσοστό υπολογι-
ζόµενο συνολικά για τους δύο Προµηθευτές ανέρχεται σε 80%. Πρόκειται για κα-
νόνες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη των ενδεχοµένων κατάχρησης δεσπόζου-
σας θέσης, και ανάγονται ιδίως στην υποχρέωση δηµοσιοποίησης σχεδίου πρότυ-
πης Σύµβασης Προµήθειας που αφορά σε όλους τους πελάτες της ίδιας κατηγορίας 
και ρύθµισης των ανώτατων τιµών των τιµολογίων τους. 

Περαιτέρω, χάριν της αποτελεσµατικής λειτουργίας της αγοράς προβλέπεται ρητά η 
δυνατότητα µεταπώλησης φυσικού αερίου από Επιλέγοντες Πελάτες σε άλλους Ε-
πιλέγοντες Πελάτες και η δυνατότητα µελλοντικά δηµιουργίας Ενιαίας Αγοράς Φυ-
σικού Αερίου (ΕΑΦΑ), µε αντικείµενο τις συναλλαγές φυσικού αερίου µε φυσική 
παράδοση. Τέλος, για την προστασία των καταναλωτών προβλέπεται ότι είναι δυ-
νατόν να τίθεται ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους των Προµηθευτών όταν συ-
ντρέχουν ειδικές συνθήκες.  

7. Με τις διατάξεις του έβδοµου κεφαλαίου ρυθµίζονται κατ’ αρχήν θέµατα 
σχετικά µε την τιµολόγηση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την άσκηση 
δραστηριότητας φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι τόσο η 
µεθοδολογία κατάρτισης όσο και τα τιµολόγια είναι ρυθµιζόµενα, εκτός από 
την περίπτωση εκείνων των ΑΣΦΑ για τα οποία θα έχει χορηγηθεί απαλλα-
γή από την υποχρέωση πρόσβασης τρίτων, και παρέχεται νοµοθετική εξου-
σιοδότηση για την θέσπιση του Κανονισµού Τιµολόγησης.  

Περαιτέρω, στο ίδιο κεφάλαιο ρυθµίζονται εκτενώς θέµατα σχετικά µε την τήρηση 
ετήσιων λογαριασµών από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι υποχρεώσεις λο-
γιστικού διαχωρισµού που επιβάλλονται στις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασµούς αυτούς για την 
άσκηση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ.  

8. Με τις διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδό-
τηση για τη θέσπιση του Κανονισµού Αδειών, µε βάση τον οποίο θα χορη-
γούνται οι άδειες που προβλέπονται για την άσκηση δραστηριότητας φυσι-
κού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται ιδίως τα κριτήρια βάσει των ο-
ποίων πρέπει να ασκείται η διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζεται στη 
ΡΑΕ και στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη χορήγηση των αδειών. 

9. Στις διατάξεις του ένατου κεφαλαίου προβλέπονται ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις για την περίπτωση της παράβασης νόµου ή των όρων των αδειών 
που χορηγούνται στον τοµέα του φυσικού αερίου.  

10. Στο δέκατο κεφάλαιο συγκεντρώνονται µεταβατικές διατάξεις που αφορούν 
(α) τη διαχείριση των υφιστάµενων συµβάσεων προµήθειας υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε. καθώς και των υφιστάµενων συµβάσεων 
πώλησης φυσικού αερίου σε καταναλωτές, (β) τη δυνατότητα δραστηριο-
ποίησης Προµηθευτών φυσικού αερίου πριν την έκδοση του Κανονισµού 
Αδειών (γ) θέµατα τιµολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ πριν την έκδοση του Κα-
νονισµού Τιµολόγησης, καθώς και λοιπές διατάξεις που αφορούν κυρίως τη 
διανοµή φυσικού αερίου.  

Με τη θέση σε εφαρµογή του ν.3428/2005, οι ενέργειες της ΡΑΕ επικεντρώθηκαν 
στην ολοκλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς και ιδίως στην 
εκπόνηση των απολύτως απαραίτητων κανονιστικών πράξεων για την ουσιαστική 
λειτουργία της αγοράς το συντοµότερο δυνατό, θέµα που αναπτύσσεται στην επό-
µενη ενότητα. 
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4.2.3 Κανονιστικές πράξεις οργάνωσης της αγοράς  

Τιµολόγια πρόσβασης στο ΕΣΦΑ 

Α. Υπουργική Απόφαση 4955/2006 

Τον Μάρτιο 2006, µετά από επεξεργασία των απόψεων που διατυπώθηκαν από 
τους ενδιαφεροµένους στη δηµόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, η ΡΑΕ γνωµο-
δότησε θετικά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την έκδοση της υπ’ αριθµ. 
4955/2006 (ΦΕΚ Β’ 360/27.03.2006) Υπουργικής Απόφασης µε την οποία ορίζο-
νται τα τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (Σύ-
στηµα Μεταφοράς και Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου - ΥΦΑ). 

Η µεθοδολογική προσέγγιση για την κατάρτιση των τιµολογίων και τα βασικά χα-
ρακτηριστικά αυτών περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Τα τιµολόγια καθορίζονται µε βάση την αρχή της ανάκτησης του επιτρεπό-
µενου κόστους και της επιτρεπόµενης απόδοσης επί της κεφαλαιουχικής 
βάσης (cost-plus ή rate-of-return regulation) για κάθε δραστηριότητα (Με-
ταφορά και Εγκατάσταση ΥΦΑ). Για κάθε δραστηριότητα, το ετήσιο προς 
ανάκτηση έσοδο υπολογίζεται ως το άθροισµα του λειτουργικού κόστους 
και του κόστους κεφαλαίου (απόδοση επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής 
Βάσης και αποσβέσεις) της αντίστοιχης δραστηριότητας. 

• Η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) περιλαµβάνει τα υφιστάµενα πά-
για µετά από αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τις νέες επενδύ-
σεις. Κατά τον υπολογισµό της ΡΠΒ δεν συµπεριλήφθηκε η αξία των παγί-
ων που αντιστοιχεί σε εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις για υφιστάµενες ή 
νέες επενδύσεις. Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου δηλ. η απόδοση επί 
της ΡΠΒ, υπολογίστηκε σε 10,06% ονοµαστικό προ φόρων. 

• Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν µε λογιστική προσέγγιση για το σύνολο της 
αξίας των παγίων, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των επιχορηγήσεων. 

• Σήµερα, χρησιµοποιείται µικρό µόνο τµήµα της συνολικής δυναµικότητας 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Όµως, ο τερµατικός σταθµός παί-
ζει σηµαντικότατο ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασµού και την οµαλή λειτουρ-
γία του Συστήµατος Μεταφοράς ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί τη µοναδική 
προς το παρόν εναλλακτική πύλη εισόδου στην ελληνική αγορά. Αναγνωρί-
ζοντας την πολύπλευρη σηµασία της εγκατάστασης για όλους τους κατανα-
λωτές και προκειµένου να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω χρήση της για 
την ανάπτυξη ανταγωνισµού, ποσοστό 95% του απαιτούµενου εσόδου της 
δραστηριότητας ΥΦΑ ανακτάται µέσω του τιµολογίου µεταφοράς. 

• Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιµολογίων σε πραγµατι-
κές τιµές και να επιτευχθούν όσο το δυνατόν χαµηλότερες χρεώσεις κατά τα 
πρώτα έτη λειτουργίας της αγοράς όπου οι καταναλώσεις αποτελούν κλά-
σµα µόνο της συνολικής προβλεπόµενης κατανάλωσης στο µέλλον, εφαρ-
µόστηκε διαδικασία εξοµάλυνσης των τιµολογίων για περίοδο έντεκα ετών 
(2006-2016). Οι σταθεροί σε πραγµατικούς όρους συντελεστές των τιµολο-
γίων αναπροσαρµόζονται τιµαριθµικά κάθε έτος, ενώ προβλέπεται και η δυ-
νατότητα µείωσης του ποσοστού ετήσιας αύξησης των τιµολογίων µε την 
εφαρµογή συντελεστή αποδοτικότητας (x-factor) για τον ∆ιαχειριστή. 



ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006  

Σελίδα 121  

• Οι συντελεστές των τιµολογίων υπολογίστηκαν έτσι ώστε το 90% του απαι-
τούµενου εσόδου Μεταφοράς και ΥΦΑ να ανακτάται µέσω χρέωσης επί της 
µέγιστης δυναµικότητας που δεσµεύουν οι χρήστες, ενώ το 10% µέσω χρέ-
ωσης επί των ποσοτήτων που µεταφέρονται στο σύστηµα µεταφοράς ή αε-
ριοποιούνται στην εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασµό των χρηστών. Η κα-
τανοµή αυτή αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την κατανοµή µεταξύ σταθερού 
και µεταβλητού κόστους του ∆ιαχειριστή. Συνεπώς, τα τιµολόγια αποτελού-
νται από µια χρέωση επί της δεσµευθείσας δυναµικότητας στο σύστηµα µε-
ταφοράς ή την εγκατάσταση ΥΦΑ και µια χρέωση επί της ποσότητας φυσι-
κού αερίου που µεταφέρεται ή αεριοποιείται.   

• Οι χρεώσεις µεταφοράς είναι ενιαίες για όλη τη χώρα δηλαδή ανεξάρτητες 
της απόστασης µεταφοράς του αερίου ή των σηµείων εισόδου και εξόδου 
που χρησιµοποιούνται. 

Ο καθορισµός τιµολογίων αποτελεί καθοριστικό βήµα για την εφαρµογή στην πρά-
ξη της πρόσβασης τρίτων στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς. Βασικές ρυθµι-
στικές επιδιώξεις κατά την κατάρτιση των τιµολογίων περιλαµβάνουν τη διαφάνεια 
στον καθορισµό και εφαρµογή τους, την όσο το δυνατόν µακροχρόνια σταθερότητα 
µεθοδολογιών και πραγµατικών τιµών και την µη-διάκριση µεταξύ χρηστών των 
υποδοµών και ιδιαίτερα νεοεισερχόµενων σε σχέση µε υφιστάµενους χρήστες. Ταυ-
τόχρονα, επιδιώκεται η αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιαχειριστή σε ό,τι αφορά 
το λειτουργικό κόστος αλλά και την ανάπτυξη νέων υποδοµών. Η επίτευξη των 
στόχων αυτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναπτυσσόµενων αγορών όπως η ελληνι-
κή, απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις τη θέσπιση µεταβατικών ή και ασύµµετρων 
ρυθµίσεων προς την επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.  

Στο πλαίσιο αυτό, στα τιµολόγια προβλέφθηκε ρύθµιση µεταβατικού χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε την οποία κάθε Χρήστης δηλώνει χωριστά τη δυναµικότητα που δε-
σµεύει για την εξυπηρέτηση κάθε µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε εγκατεστηµένη 
ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 300 MW και χωριστά τη δυναµικότητα που δεσµεύει 
για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων καταναλωτών που εξυπηρετεί. Οι υπηρεσίες 
µεταφοράς σχετικά µε τις εν λόγω µονάδες τιµολογούνται επίσης χωριστά. Με τη 
συγκεκριµένη ρύθµιση επιδιώκεται η ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισµού υπό ίσους 
όρους στην προµήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες (ηλεκτροπαραγω-
γούς) καθώς µε τον τρόπο αυτό η ετήσια χρέωση κάθε µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 
για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς εξαρτάται αποκλειστικά από τα χαρα-
κτηριστικά κατανάλωσης αυτής και είναι ανεξάρτητη από την ισχύ στην αγορά και 
το χαρτοφυλάκιο πελατών του προµηθευτή της (portfolio effect). Ταυτόχρονα, η 
συγκεκριµένη ρύθµιση συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού 
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας, µέσω της ακριβούς αποτύπωσης του κόστους χρήσης του Συστήµατος 
Μεταφοράς ανά µονάδα κατά τρόπο συµβατό µε τη διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών έγχυσης στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (υποβο-
λή προσφορών ανά µονάδα, µε κατώτατο όριο το µεταβλητό κόστος). Η ρύθµιση 
αυτή παύει να εφαρµόζεται, εφόσον δεν υπάρχει πλέον δεσπόζων Χρήστης σύµφω-
να µε τα κριτήρια που τίθενται στην ίδια απόφαση. 

Επίσης, δεδοµένης της αβεβαιότητας σχετικά µε την εξέλιξη βασικών µεγεθών που 
αφορούν τα τιµολόγια και τα κατ’ επέκταση τα έσοδα του ∆ιαχειριστή, όπως η επί-
τευξη των προβλεπόµενων καταναλώσεων, η εξέλιξη των αιχµών του συστήµατος 
και η πορεία κατασκευής των νέων υποδοµών, προβλέφθηκε δυνατότητα έκτακτης 
αναθεώρησης των τιµολογίων µετά την πρώτη τριετία εφαρµογής δηλαδή πριν την 
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έναρξη του έτους 2009. Συγκεκριµένα προβλέπεται να εξεταστεί η πορεία εφαρµο-
γής των τιµολογίων ιδίως σε σχέση µε την απόκλιση µεταξύ των προβλεποµένων 
και πραγµατοποιηθέντων εσόδων, λαµβάνοντας υπόψη και την πορεία υλοποίησης 
του επενδυτικού προγράµµατος του ∆ιαχειριστή. Εάν παρατηρηθεί υστέρηση ή 
συσσώρευση εσόδων από τα προβλεπόµενα έσοδα του ∆ιαχειριστή τότε θα γίνει 
έκτακτη αναπροσαρµογή των τιµολογίων µε έναρξη εφαρµογής την 01/01/2009. 
Τέλος, γενική αναθεώρηση των τιµολογίων και των λοιπών ρυθµίσεων της απόφα-
σης προβλέπεται για το έτος 2010 µε έναρξη εφαρµογής την 01/01/2011.   

Β. Ειδικό τιµολόγιο αιχµιακών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

Τον Αύγουστο 2006, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση για την εφαρ-
µογή ειδικού τιµολογίου µεταφοράς για την περίπτωση των µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας αεριοστροβίλων ανοικτού κύκλου, δηλαδή των 
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µόνο για την κάλυψη αιχµών του 
ηλεκτρικού συστήµατος και γνωµοδότησε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την 
σχετική τροποποίηση των τιµολογίων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ (απόφαση υπουργού 
ανάπτυξης υπ’ αριθµ. ∆/23344/2006).  

Βάσει σχεδιασµού, το τιµολόγιο µεταφοράς φυσικού αερίου περιλαµβάνει χρέωση 
για τη δυναµικότητα µεταφοράς, την οποία δεσµεύει χρήστης κάθε έτος και χρέωση 
για την ποσότητα φυσικού αερίου που µεταφέρεται για λογαριασµό του χρήστη κά-
θε έτος. Η ετήσια χρέωση χρήστη εξαρτάται από τη δεσµευθείσα αλλά και την 
πραγµατοποιηθείσα δυναµικότητα από τον χρήστη καθώς και από τη µεταφερθείσα 
ποσότητα φυσικού αερίου για λογαριασµό του. Κατά συνέπεια, η συνολική χρέωση 
του χρήστη εξαρτάται απευθείας από τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης αυτού και 
συγκεκριµένα τον ηµερήσιο συντελεστή φορτίου. Η µοναδιαία χρέωση του χρήστη 
(€/MWh) αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα του ηµερήσιου συντελεστή φορτίου µε 
µη γραµµικό τρόπο.  

Οι µονάδες αιχµής λειτουργούν για σχετικά µικρό αριθµό ωρών κατά τη διάρκεια 
του έτους και κατά συνέπεια εµφανίζουν πολύ χαµηλό ηµερήσιο συντελεστή φορ-
τίου, µε µικρή δυνατότητα πρόβλεψης αυτού εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό, 
προκύπτουν για τις µονάδες αυτές υψηλές χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ οι οποίες:  

• Είναι πολλαπλάσιες του κόστους προµήθειας φυσικού αερίου και καθιστούν 
αδύνατη την ανάκτηση έστω του µεταβλητού κόστους λειτουργίας του 
σταθµού µέσω της συµµετοχής του στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, λαµβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο που επιβάλλει ο Κώδικας ∆ια-
χείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας στις τιµές 
των προσφορών έγχυσης που υποβάλλονται κατά τον ΗΕΠ. 

• Καθιστούν απαγορευτική τη χρήση φυσικού αερίου από καταναλωτές της 
συγκεκριµένης κατηγορίας, καθώς η τελική τιµή προµήθειας και χρήσης 
φυσικού αερίου είναι µεγαλύτερη έναντι της τιµής εναλλακτικών καυσίµων 
(πετρελαίου diesel). 

Για τους λόγους αυτούς η ΡΑΕ θεώρησε απαραίτητη τη θέσπιση ανώτατου ορίου 
στην ετήσια χρέωση χρηστών που εξυπηρετούν αιχµιακές µονάδες ηλεκτροπαρα-
γωγής, η οποία θα καθιστά δυνατή τη λειτουργία των εν λόγω µονάδων στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονοµικά αποδεκτούς όρους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί 
τη χρήση του φυσικού αερίου έναντι εναλλακτικών καυσίµων και κατά συνέπεια το 
βαθµό χρησιµοποίησης του ΕΣΦΑ.  
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Περαιτέρω, για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού, τόσο του συστήµατος φυσικού αε-
ρίου όσο και του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας και προκειµένου να αποφευ-
χθεί στο µέλλον η συµφόρηση του ΕΣΦΑ σε ηµέρες αιχµής της ζήτησης φυσικού 
αερίου, η συγκεκριµένη ρύθµιση απευθύνεται σε µονάδες αιχµής οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα χρήσης και τηρούν αποθέµατα εναλλακτικού καυσίµου.  

Σχετικά µε την επίπτωση της ρύθµισης αυτής στα εκτιµώµενα έσοδα του ∆ιαχειρι-
στή του ΕΣΦΑ η ΡΑΕ επισηµαίνει τα ακόλουθα:  

• Σήµερα, η αβεβαιότητα σχετικά µε τα έσοδα του ∆ΕΣΦΑ είναι αυξηµένη 
καθώς δεν είναι ακόµα γνωστός µε ακρίβεια ο τρόπος λειτουργίας µονάδων 
φυσικού αερίου στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
µόλις πρόσφατα άρχισαν να σταθεροποιούνται τα προγράµµατα ανάπτυξης 
των Εταιριών Παροχής Αερίου που θα αποτελέσουν καθοριστικό κατανα-
λωτή φυσικού αερίου στο µέλλον λόγω του αιχµιακού προφίλ τους. Συνε-
πώς, η αβεβαιότητα ως προς τα έσοδα του ∆ΕΣΦΑ από αιχµιακούς σταθ-
µούς ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της γενικό-
τερης αβεβαιότητας σχετικά µε την πορεία της αγοράς φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα. 

• Επιπροσθέτως, ο τρόπος λειτουργίας των αιχµιακών σταθµών εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη του δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής της χώ-
ρας. Η ανάπτυξη επαρκούς δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής µέσου φορτίου 
(το οποίο εύλογα µπορεί να υποτεθεί ότι θα αποτελείται από αεριοστροβιλι-
κές µονάδες συνδυασµένου κύκλου) ενδέχεται να καλύψει εν µέρει και την 
ανάγκη κατασκευής αιχµιακών σταθµών. Μία τέτοια εξέλιξη, θα σήµαινε 
µεν µείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου που συνδέεται µε τη λειτουρ-
γία των αιχµιακών µονάδων, αλλά ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης 
των µονάδων µέσου φορτίου σε σχέση µε αυτή που έχει προβλεφθεί στο 
τρέχον σενάριο ζήτησης φυσικού αερίου. Συνεπώς, η αβεβαιότητα σχετικά 
µε τα έσοδα του ∆ιαχειριστή περιορίζεται σηµαντικά. 

• Τέλος, µε τα ισχύοντα τιµολόγια ακυρώνεται η δυνατότητα χρήσης φυσικού 
αερίου σε αιχµιακές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Οι εξαιρετικά  υψηλές 
χρεώσεις είτε σε περίπτωση απόκλισης από τα συµφωνηθέντα χαρακτηρι-
στικά κατανάλωσης είτε εξ’ αρχής λόγω χαµηλού ηµερήσιου συντελεστή 
φορτίου καθιστούν το φυσικό αέριο σαφώς µη ανταγωνιστικό σε σχέση µε 
εναλλακτικά καύσιµα. Συνεπώς, µε τα ισχύοντα τιµολόγια, τα έσοδα του 
∆ιαχειριστή από τη λειτουργία αιχµιακών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα 
πρέπει να θεωρούνται µη πραγµατοποιήσιµα. 

Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

Σύµφωνα µε το ν. 3428/2005, η πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ πραγµατοποιείται µέ-
σω σύναψης σύµβασης του ενδιαφερόµενου µε τον ∆ιαχειριστή, για τη χρήση συ-
γκεκριµένης εγκατάστασης φυσικού αερίου (σύστηµα µεταφοράς, εγκατάσταση 
ΥΦΑ κλπ). Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των χρη-
στών εκ µέρους του ∆ιαχειριστή, προβλέπεται η κατάρτιση και δηµοσίευση από τον 
∆ιαχειριστή συµβάσεων που έχουν την ίδια δοµή και περιέχουν κοινούς όρους για 
όλους τους ενδιαφερόµενους (πρότυπες συµβάσεις), το περιεχόµενο των οποίων 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.  

Οι συµβάσεις αυτές διαφοροποιούνται από χρήστη σε χρήστη µόνο κατά τα σηµεία 
που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες αυτού που θα χρησιµοποιή-



ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006 
 

Σελίδα 124 

σει την εγκατάσταση όπως, για παράδειγµα, τα σηµεία εισόδου και εξόδου του συ-
στήµατος µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθούν για την έγχυση και απόληψη φυσι-
κού αερίου, το µέγεθος της δυναµικότητας κάθε σηµείου που δεσµεύεται από το 
χρήστη, τη µέγιστη παροχή φυσικού αερίου σε καθένα από τα σηµεία αυτά ή τη 
διάρκεια της σύµβασης. Ωστόσο, η σωστή λειτουργία του όλου συστήµατος πρό-
σβασης τρίτων στις µονοπωλιακές υποδοµές προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων για 
τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν το σύνολο των χρηστών ή, σε ορισµένες περι-
πτώσεις, αφορούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των χρηστών όπως η διαδικασία και οι 
χρεώσεις για την εξισορρόπηση φορτίου, η διαχείριση της συµφόρησης, η κατανο-
µή των ποσοτήτων που παραδίδονται σε εγκατάσταση του ΕΣΦΑ και η διαδικασία 
µετρήσεων. Τα ζητήµατα αυτά ρυθµίζονται µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης, ο οποίος 
µπορεί οπωσδήποτε να θεωρηθεί ένα σηµαντικά µεγαλύτερο υπερσύνολο των συµ-
βάσεων για τη χρήση κάθε εγκατάστασης, οι οποίες περιορίζονται στους τυπικούς 
νοµικούς όρους διµερών συµβάσεων. 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό το βασικό πλέγµα διατάξεων 
που αφορούν την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ ώστε να είναι δυνατή η δραστηριο-
ποίηση νέων προµηθευτών ή  αυτοπροηθευόµενων πελατών στην ελληνική αγορά, 
η ΡΑΕ εισηγήθηκε την τροποποίηση του ν. 3428/2005, ούτως ώστε να παρέχεται 
νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον καθορισµό των προ-
ϋποθέσεων σύναψης, των όρων και του περιεχοµένου των συµβάσεων για τη χρήση 
του ΕΣΦΑ, ακόµα και πριν τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης. Η τροποποί-
ηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006). 

Ταυτόχρονα, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε σχέδιο σύµβασης µεταφοράς φυσικού αερίου, 
στην οποία ενσωµατώθηκαν υπό µορφή παραρτηµάτων όλες οι απαραίτητες ρυθµί-
σεις για την λειτουργία του συστήµατος πρόσβασης τρίτων, οι οποίες τυπικά απο-
τελούν αντικείµενο του Κώδικα ∆ιαχείρισης. Το πρώτο σχέδιο σύµβασης τέθηκε σε 
δηµόσια διαβούλευση τον Σεπτέµβριο 2006. Η ΡΑΕ έχει ήδη ολοκληρώσει την ε-
πεξεργασία των απόψεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση 
και καταλήξει στο τελικό σχέδιο απόφασης το οποίο θα εισηγηθεί στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζονται: 

1. Η διαδικασία σύναψης σύµβασης µεταφοράς µε το ∆ιαχειριστή και ειδικό-
τερα ο τρόπος υποβολής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου, τα απαι-
τούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά και η προθεσµία εντός της οποίας ο 
∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρρι-
ψη της αίτησης. 

2. Το περιεχόµενο της σύµβασης και ειδικότερα η διάρκεια της σύµβασης, οι 
παρεχόµενες στο χρήστη υπηρεσίες µεταφοράς, τα δικαιώµατα και οι υπο-
χρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, θέµατα τιµολόγησης υπηρεσιών, ανω-
τέρας βίας, εχεµύθειας, εγγυήσεων και ευθύνης των µερών καθώς και η 
διαδικασία τροποποίησης ή λύσης της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής 
του κανονιστικού πλαισίου, ιδίως µε την έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης.  

3. Θέµατα διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς και συγκεκριµένα οι δια-
δικασίες λειτουργίας του συστήµατος µεταφοράς (διαδικασίες υποβολής 
δηλώσεων εκ µέρους των χρηστών για τη χρήση του συστήµατος, κατανο-
µή στους χρήστες των µετρούµενων ποσοτήτων στα σηµεία εισόδου και 
εξόδου, θέµατα συντήρησης του συστήµατος και διαχείρισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης), διαδικασίες µετρήσεων της ποσότητας και ποιότητας 
του φυσικού αερίου που παραδίδεται στο σύστηµα ή παραλαµβάνεται από 
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αυτό, τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας φυσικού αερίου και συνθήκες πα-
ράδοσης/παραλαβής καθώς και η διαδικασία και οι χρεώσεις για την εξι-
σορρόπηση φορτίου.  

Η υπουργική απόφαση θέσπισης της Σύµβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανα-
µένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2007.  

 

4.2.4  Προτεραιότητες της ΡΑΕ 

Οι προτεραιότητες της ΡΑΕ για την επόµενη περίοδο τοποθετούνται σε τρεις άξο-
νες δραστηριότητας: Ολοκλήρωση του συστήµατος πρόσβασης τρίτων στις υποδο-
µές, περιλαµβανοµένης της διαµετακόµισης φυσικού αερίου, ολοκλήρωση του κα-
νονιστικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση νέων προµηθευτών στην αγορά και 
ρύθµιση ζητηµάτων ασφάλειας εφοδιασµού. 

Σε σχέση µε τον πρώτο άξονα δραστηριότητας, απαιτείται η θέσπιση της Σύµβασης 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και η οριστικοποίηση όλων των στοιχείων κόστους 
που συνεπάγεται η χρήση των υποδοµών και ιδίως οι χρεώσεις εξισορρόπησης 
φορτίου, καθώς ο ανταγωνισµός στην προµήθεια φυσικού αερίου προϋποθέτει βε-
βαιότητα σχετικά µε όλες τις άλλες παραµέτρους που επηρεάζουν την τελική τιµή 
του καυσίµου. 

∆εδοµένου ότι η Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα αναµένεται να διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ανταγωνισµού ως πύλη εισόδου στην ελληνική 
αγορά, απαιτείται ο καθορισµός των όρων πρόσβασης σε  αυτή, κατ’ ανάλογο µε το 
σύστηµα µεταφοράς τρόπο, το συντοµότερο δυνατό, µέσω της θέσπισης του Κώδι-
κα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Στο πλαίσιο προετοιµα-
σίας του Κώδικα ∆ιαχείρισης, απαιτείται επίσης η ρυθµιστική αντιµετώπιση θεµά-
των διαµετακόµισης φυσικού αερίου που εκτιµάται ότι θα προκύψουν άµεσα µε την 
ολοκλήρωση της διασύνδεσης µε την Τουρκία και το ενδιαφέρον για την κατα-
σκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού, καθώς και τυχόν Ανεξάρτητων Συστηµάτων 
Φυσικού Αερίου τα οποία θα προταθούν, είτε για λόγους διαµετακόµισης είτε για 
την παροχή φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγµα Ε-
γκατάσταση ΥΦΑ στην Κρήτη. 

Περαιτέρω, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός των όρων δραστηριοποίησης προ-
µηθευτών φυσικού αερίου στην  ελληνική αγορά και συγκεκριµένα οι όροι χορήγη-
σης άδειας προµήθειας καθώς και άσκησης της δραστηριότητας στην αγορά, µέσω 
της θέσπισης του Κανονισµού Αδειών και του Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέγοντες 
Πελάτες.  

Σε σχέση µε την ασφάλεια εφοδιασµού, η ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ελλη-
νικού συστήµατος µε την Τουρκία, η προγραµµατισµένη αναβάθµιση της δυναµι-
κότητας αεριοποίησης του τερµατικού σταθµού ΥΦΑ και η αυξανόµενη αλληλεπί-
δραση των συστηµάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, δηµιουργούν 
νέα δεδοµένα σε σχέση µε την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας. Η 
ΡΑΕ, θεωρεί απαραίτητη την αξιολόγηση του σηµερινού συστήµατος υπό το φως 
των ανωτέρω εξελίξεων και των υποχρεώσεων της χώρας σύµφωνα µε την Οδηγία 
2004/67 για την ασφάλεια εφοδιασµού σε φυσικό αέριο και προγραµµατίζει την 
πραγµατοποίηση µελέτης για την αναµόρφωση του συστήµατος.  
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4.3 ∆ιανοµή φυσικού αερίου – εποπτεία ΕΠΑ 

4.3.1 Εξέλιξη της διανοµής φυσικού αερίου – η πορεία των ΕΠΑ 

Η πορεία των ΕΠΑ κατά την εξεταζόµενη περίοδο κρίνεται οπωσδήποτε θετικά, 
τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου όσο και τη σύνδεση νέων καταναλω-
τών σε αυτό και την αύξηση των καταναλώσεων φυσικού αερίου. Η καλή πορεία 
των ΕΠΑ αντανακλάται στη σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
σε σχέση µε τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, αλλά και στη δυνατότητα κατάρτισης 
των Προγραµµάτων Ανάπτυξης µε µεγαλύτερη ακρίβεια και βεβαιότητα επίτευξης 
των στόχων σε σχέση µε το παρελθόν. 

Αριθµός καταναλωτών  

Η εξέλιξη του αριθµού καταναλωτών (συµβολαιοποιηµένων µετρητών) έως το τέ-
λος του έτους 2006 και οι προβλέψεις έως το 2010 σύµφωνα µε το πλέον πρόσφατο 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης των τριών ΕΠΑ, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 4.1 έως 
5.3 παρακάτω. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή της Αττικής οι συνδέσεις αφορούν 
κυρίως κεντρικές θερµάνσεις για τις οποίες σε κάθε µετρητή αντιστοιχούν περισσό-
τεροι του ενός οικιακοί καταναλωτές. Αντιθέτως, η µεγάλη πλειοψηφία των συνδέ-
σεων που πραγµατοποιούν οι άλλες δύο ΕΠΑ οι συνδέσεις αφορούν κυρίως αυτό-
νοµες θερµάνσεις.      
Εικόνα 4.1: Απολογιστικά στοιχεία του συνολικού αριθµού καταναλωτών της ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης (2006) και προβλέψεις Προγράµµατος Ανάπτυξης 2007-2010 
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Εικόνα 4.2: Απολογιστικά στοιχεία του συνολικού αριθµού καταναλωτών της ΕΠΑ Θεσ-
σαλίας (2006) και προβλέψεις Προγράµµατος Ανάπτυξης 2007-2010 
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Εικόνα 4.3: Απολογιστικά στοιχεία του συνολικού αριθµού καταναλωτών της ΕΠΑ Αττι-
κής (2006) και προβλέψεις Προγράµµατος Ανάπτυξης 2007-2010 
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Ανάπτυξη δικτύου διανοµής 

Στο τέλος του 2006, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης είχε κατασκευάσει αθροιστικά 463 χλµ 
νέου δικτύου χαµηλής πίεσης, υπερκαλύπτοντας την υποχρέωση η οποία τίθεται 
στην Άδεια ∆ιανοµής περί κατασκευής 400 χλµ νέου δικτύου έως το 7ο έτος της 
Άδειας (2006). Επίσης, η ΕΠΑ Θεσσαλίας ολοκλήρωσε την κατασκευή 304 χλµ 
νέου δικτύου χαµηλής πίεσης κατά το έτος αυτό, έναντι υποχρέωσης κατασκευής 
300 χλµ. 

Στο τέλος του 2006 η ΕΠΑ Αττικής είχε κατασκευάσει αθροιστικά 1016 χλµ νέου 
δικτύου χαµηλής πίεσης. Η υποχρέωση της εταιρίας αφορά στην κατασκευή 2000 
χλµ δικτύου χαµηλής πίεσης έως το τέλος του 2008, γεγονός που επιβάλλει την επι-
τάχυνση της ανάπτυξης δικτύου για τα επόµενα δύο έτη. Ωστόσο, ο ρυθµός κατα-
σκευής δικτύου που ιστορικά έχει επιτύχει η εταιρία καθιστά δυνατή την επίτευξη 
του στόχου εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.  

Κατανάλωση φυσικού αερίου  

Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στις περιοχές των ΕΠΑ αυξήθηκε το 
2006 περίπου κατά 34% σε σχέση µε το 2005 και διαµορφώθηκε 399 εκατ. κ.µ. 
Περίπου το 33% της κατανάλωσης προήλθε από την βιοµηχανία, 26% από τον τρι-
τογενή τοµέα και 41% από τον οικιακό τοµέα. Με βάση τα Προγράµµατα Ανάπτυ-
ξης των ΕΠΑ προβλέπεται ότι σταδιακά η συµµετοχή του βιοµηχανικού τοµέα στη 
συνολική κατανάλωση θα µειωθεί περαιτέρω, ενώ του οικιακού θα αυξηθεί σηµα-
ντικά. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι το έτος 2010 η συνολική κατανάλωση θα α-
νέλθει σε 965 εκατ. κ.µ. εκ των οποίων το 61% θα προέλθει από τον οικιακό τοµέα 
ενώ µόνο το 22% από την βιοµηχανία. 

 
Εικόνα 4.4: Πραγµατικά στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου (2006) και προβλέψεις 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης 2007-2010    
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Εικόνα 4.5: Πραγµατικά στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τοµέα (2006) και 
προβλέψεις Προγραµµάτων Ανάπτυξης 2007-2010, για όλες τις ΕΠΑ. 
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Η θετική πορεία των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας αποτυπώθηκε και 
στα οικονοµικά στοιχεία του έτους 2006, όπου και οι δύο εταιρίες σηµείωσαν ιδιαί-
τερη αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων, ενώ παράλληλα υπήρξε συ-
γκράτηση των λειτουργικών εξόδων.  

4.3.2 Μεταβολές Ρυθµιστικού Πλαισίου : ν. 3428/2005 

Με το ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς του Φυσικού Αερίου, εισά-
γονται σηµαντικές ρυθµίσεις σχετικά µε την οργάνωση της διανοµής φυσικού αερί-
ου στη χώρα.  

Κατ’ αρχήν, µε το νέο νόµο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη διανο-
µής φυσικού αερίου σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας εκτός των περιοχών αρ-
µοδιότητας υφιστάµενων ΕΠΑ, τη διαδικασία σύστασης νέων ΕΠΑ για τις περιοχές 
αυτές και το πλαίσιο δραστηριοποίησης αυτών. Επίσης προβλέπεται η συγχώνευση 
των υφιστάµενων Εταιριών ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) σε  µία εταιρία ή η απορρό-
φησή τους από τη ∆ΕΠΑ.  

Σε σχέση µε τις υφιστάµενες ΕΠΑ οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις συνοψίζονται στα 
εξής: 

• Οι ΕΠΑ καθίστανται επιλέγοντες πελάτες από την 15.11.2008 για προµή-
θεια ποσότητας αερίου πέραν της συµβατικής για το έτος 2010, όπως αυτή 
καθορίζεται στην αντίστοιχη σύµβασή τους µε την ∆ΕΠΑ Α.Ε., ενώ µετά τη 
λήξη των συµβάσεων αυτών οι ΕΠΑ καθίστανται επιλέγοντες για τις συνο-
λικές ποσότητες που επιθυµούν να προµηθευτούν.   

• Επίσης, από 15.11.2008 καθίστανται επιλέγοντες οι µη οικιακοί πελάτες που 
είναι εγκατεστηµένοι στις περιοχές των ΕΠΑ, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελά-
τες (ετήσια κατανάλωση αερίου άνω των 100.000 MWh). Για την εξυπηρέ-
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τηση των καταναλωτών αυτών και από άλλους προµηθευτές εκτός της 
∆ΕΠΑ, οι ΕΠΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυό τους µε 
δηµοσιευµένα τιµολόγια. 

• Τέλος, καθορίζεται η υποχρέωση των ΕΠΑ να τηρούν χωριστούς λογαρια-
σµούς για τις δραστηριότητες της προµήθειας και διανοµής φυσικού αερίου, 
όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από δια-
φορετικές επιχειρήσεις. Οι κανόνες για την κατάρτιση χωριστών λογαρια-
σµών υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση.    

4.3.3 Εποπτεία των ΕΠΑ 

Ακροάσεις 

Α. Ακρόαση της ΕΠΑ Αττικής αναφορικά µε τις καθυστερήσεις στη διείσδυση 
του φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής  

Τον Ιούλιο 2004 η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κάλεσε την ΕΠΑ Ατ-
τικής σε ακρόαση σε σχέση µε την πορεία ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου 
στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριµένα, προκειµένου να διαπιστωθούν οι λό-
γοι για τους οποίους παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στα απολογιστικά στοιχεία δρα-
στηριότητας για το έτος 2003 σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Ανά-
πτυξης 2003-2007 για το έτος αυτό.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης για την πενταετία 2003-2007, ο 
συνολικός αριθµός των συνδέσεων καταναλωτών κατά το έτος 2003 προβλεπόταν 
σε 16.000, ενώ από την απολογιστική έκθεση δραστηριότητας οι συνδέσεις κατα-
ναλωτών κατά το ίδιο έτος ανέρχονταν σε 11.161 (αρνητική απόκλιση 30% σε σχέ-
ση µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης). Επίσης, η πραγµατική συνολική κατανάλωση 
φυσικού αερίου για το έτος 2003 παρουσίασε αρνητική απόκλιση 24% σε σχέση µε 
την προβλεπόµενη στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, ενώ στο έτος 2003 η εταιρία κατα-
σκεύασε 213 χλµ δικτύου διανοµής χαµηλής πίεσης από 525 χλµ που προέβλεπε 
στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης (αρνητική απόκλιση 60%). 

Κατά την ακρόαση της ΕΠΑ Αττικής την 16/07/2004 διαπιστώθηκε ότι οι καθυστε-
ρήσεις στην διείσδυση και κατ’ επέκταση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, οφεί-
λονταν αφενός στην υστέρηση στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, το οποίο και 
προσδιορίζει τη δυνητική αγορά της εταιρίας και αφετέρου στην καθυστέρηση της 
διαδικασίας ανάθεσης σε τρίτους υπηρεσιών προώθησης των πωλήσεων και επιτά-
χυνσης της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αγορά (dealers) των οποίων οι 
συµβάσεις τέθηκαν τελικά σε ισχύ τον Μάρτιο του 2003. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 
στη συνέχεια η απόδοση των dealers που επιλέχτηκαν δεν ήταν η αναµενόµενη βά-
σει των συµβατικών τους δεσµεύσεων, µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί µεγάλη κα-
θυστέρηση στην προσέλκυση καταναλωτών.  

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις στην κατασκευή δικτύου χαµηλής πίεσης, σύµφω-
να µε την ΕΠΑ Αττικής αυτές οφείλονταν στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής 
αναδόχων για την κατασκευή των έργων διήρκησε άνω του ενός έτους, µε αποτέ-
λεσµα οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2003. Επίσης κατά τη διεξαγωγή 
των εργασιών, αντιµετωπίστηκαν καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων 
ή άλλων εξωγενών προς την εταιρία παραγόντων. 

Από τα στοιχεία του υποµνήµατος που υπέβαλε η ΕΠΑ Αττικής στο πλαίσιο της 
ακρόασης και µετά από συνεχή παρακολούθηση της εταιρίας, η ΡΑΕ διαπίστωσε 
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ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2004-2005, σύµφωνα µε τα στοιχεία και τις δηλώ-
σεις της ΕΠΑ Αττικής κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της ακρόασης, η εταιρία 
προχώρησε σε διορθωτικές ενέργειες για την επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσι-
κού αερίου και τη µερική κάλυψη των διαπιστωθεισών αποκλίσεων, όπως η ανα-
διαπραγµάτευση των συµβάσεων µε τους dealers, η αναδιάρθρωση και βελτίωση 
των υποδοµών και συστηµάτων της καθώς και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυ-
ναµικού της, η εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών και διαφήµισης του φυ-
σικού αερίου και η παροχή οικονοµικών κινήτρων για τη σύνδεση των καταναλω-
τών µε το δίκτυο. Επίσης, όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου, διαπιστώθηκε ότι 
αποτέλεσµα των ενεργειών της ΕΠΑ Αττικής ήταν η εν γένει επιτάχυνση στις κα-
τασκευές δικτύου χαµηλής πίεσης, ενώ συγχρόνως τεκµηριώθηκε η δυνατότητα της 
εταιρίας να επιτύχει ρυθµούς κατασκευής δικτύου που να επιτρέπουν την επίτευξη 
του στόχου κατασκευής 2000 χλµ. νέου δικτύου χαµηλής πίεσης έως το έβδοµο έ-
τος της Άδειας (2008). Αποτέλεσµα της αποδοτικότερης εµπορικής πολιτικής και 
της επιτάχυνσης της κατασκευής δικτύου, ήταν η αύξηση του ρυθµού απόκτησης 
νέων καταναλωτών και η αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου.  

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, η ΡΑΕ προέβη στη λήξη της διαδικασίας ακρό-
ασης την 02.12.2005, καλώντας την ΕΠΑ Αττικής να συνεχίσει και επιτείνει την 
προσπάθεια συρρίκνωσης και κάλυψης των εν λόγω αποκλίσεων και επιτάχυνσης 
της διείσδυσης φυσικού αερίου στην αγορά, καθώς και να τηρεί ενήµερη τη ΡΑΕ 
ως προς την εξέλιξη όλων των θεµάτων που αποτέλεσαν αντικείµενο της ακρόασης 
και να υποβάλλει στη ΡΑΕ κάθε σχετικό στοιχείο, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής στο µέλλον. 

 

Β. Ακρόαση της ΕΠΑ Αττικής αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις φυσικού αερί-
ου στο Ολυµπιακό Χωριό  

Το Μάιο 2005, µετά από δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου τύπου και στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ σχετικά µε την τήρηση των όρων της Άδειας ∆ιανοµής Φυ-
σικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και διενέργειας έρευνας στα συστήµατα µε-
ταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής φυσικού αερίου, η ΡΑΕ ανέθεσε σε εξειδικευ-
µένη εταιρία πιστοποιήσεων και επιθεωρήσεων να επιθεωρήσει τις εσωτερικές ε-
γκαταστάσεις παροχής φυσικού αερίου στις κατοικίες του Ολυµπιακού Χωριού ώ-
στε να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
κανονισµούς. 

Όπως διαπιστώθηκε από την τεχνική έκθεση του επιθεωρητή, οι εγκαταστάσεις δεν 
πληρούσαν µερικώς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας είτε των εγγράφων 
συµβατικών υποχρεώσεων όσον αφορά στην όδευση, κατασκευή/τοποθέτηση, σή-
µανση και διαθεσιµότητα εγγράφων και πιστοποιητικών.  

Κατόπιν τούτου η ΡΑΕ κάλεσε σε ακρόαση την ΕΠΑ Αττικής ως έχουσα  εκ του 
νόµου την ευθύνη για τη χορήγηση της Άδειας Χρήσης των εγκαταστάσεων φυσι-
κού αερίου και την έναρξη της παροχής αερίου, προκειµένου να εκφράσει τις από-
ψεις της σχετικά µε το ζήτηµα και να ενηµερώσει την Αρχή σχετικά µε τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιµετώπιση του ζητήµατος.  

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αλ-
λά και την µετέπειτα συνεχή παρακολούθηση του θέµατος µέσω αναφορών προό-
δου αποκατάστασης των κακοτεχνιών που υπέβαλε τακτικά η ΕΠΑ Αττικής, η Αρ-
χή προέβη στη λήξη της διαδικασίας ακρόασης (13/05/2005) διαπιστώνοντας ότι: 
(α) Η έρευνα που διενήργησε η ΡΑΕ αναφορικά µε την ποιότητα και ασφάλεια των 
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εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο Ολυµπιακό Χωριό και οι από 28/06/2004 και 
16/07/2004 ακροάσεις της ΕΠΑ Αττικής, οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής, συντέλεσαν κατά τρόπο ουσιαστικό τόσο στον εντοπισµό των τε-
χνικών πληµµελειών στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ολυµπιακό Χωριό, 
όσο και στην οριοθέτηση και οργάνωση της διαδικασίας αντιµετώπισής τους και 
συνέβαλαν θετικά στην προσπάθεια διασφάλισης της επίρρωσης των ελέγχων που 
πραγµατοποιήθηκαν στις εν λόγω εγκαταστάσεις. (β) Κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας ακρόασης, η ΕΠΑ Αττικής προέβη σε ελέγχους των εγκαταστάσεων και 
στις απαραίτητες δοκιµές, επεσήµανε στην Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε. τις τεχνικές 
πληµµέλειες που ευρέθησαν, διενήργησε την εποπτεία των διορθωτικών ενεργειών 
για την αποκατάστασή τους και παρείχε στη ΡΑΕ την απαραίτητη ενηµέρωση. Ό-
σον αφορά τις διαπιστωθείσες και εναποµένουσες τεχνικές πληµµέλειες, κατά δη-
λώσεις της ΕΠΑ Αττικής δεν συνιστούν παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και 
των Κανονισµών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, ωστόσο η ΕΠΑ 
Αττικής προτίθεται να συνδέσει µόνιµα τις εγκαταστάσεις µε το Σύστηµα ∆ιανοµής 
Φυσικού Αερίου και να χορηγήσει τη σχετική Άδεια Χρήσης µόνον εάν διαπιστω-
θεί ότι οι πληµµέλειες διορθώθηκαν δεόντως. 

 

Γ. Ακρόαση της ΕΠΑ Αττικής αναφορικά µε τις καθυστερήσεις στην σύνδεση 
καταναλωτών µε το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου  

Τον Οκτώβριο του 2006, ύστερα από επιστολές διαµαρτυρίας καταναλωτών σχετι-
κά µε το χρόνο σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους µε το δίκτυο φυσικού αερίου 
της ΕΠΑ Αττικής,  η ΡΑΕ προέβη σε σχετική διερεύνηση και κάλεσε την ΕΠΑ Ατ-
τικής σε ακρόαση. Κατά τη διαδικασία ακρόασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη 3.857 
συµβάσεων καταναλωτών για τις οποίες εκκρεµούσε η σύνδεση των εγκαταστάσε-
ών µε το δίκτυο, εκ των οποίων οι 1.469 εκκρεµούσαν για χρονικό διάστηµα πέραν 
του µέγιστου επιτρεπόµενου από την Άδεια ∆ιανοµής της ΕΠΑ Αττικής, δηλαδή 
120 ηµέρες. Η καθυστέρηση αυτή αποτελούσε συνέπεια της καθυστέρησης στη διε-
ξαγωγή διαγωνισµών για την ανάθεση σε εργολάβους της ανάπτυξης του δικτύου 
και της πραγµατοποίησης των συνδέσεων των εγκαταστάσεων καταναλωτών µε το 
δίκτυο µετά τη λήξη των προηγούµενων σχετικών συµβάσεων. 

Η ΡΑΕ µε απόφαση που εξέδωσε προέβη στην επιβολή προστίµου στην ΕΠΑ Αττι-
κής. Για την απόφαση αυτή η ΡΑΕ έλαβε υπόψη, εκτός από την έκταση και τη συ-
χνότητα της παράβασης συγκεκριµένου όρου της Άδειας ∆ιανοµής, αναφορικά µε 
το χρόνο σύνδεσης των εγκαταστάσεων καταναλωτών στο δίκτυο διανοµής του 
φυσικού αερίου και τις ενέργειες της ΕΠΑ Αττικής προκειµένου (α) να ενηµερω-
θούν οι καταναλωτές σχετικά µε την καθυστέρηση στη σύνδεση της εγκατάστασής 
τους µε το σύστηµα διανοµής, (β) να εντοπιστούν οι περιπτώσεις καταναλωτών οι 
οποίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα για ειδικούς λόγους (ηλι-
κιωµένοι, ΑΜΕΑ, καταναλωτές χωρίς εναλλακτική δυνατότητα εξασφάλισης θέρ-
µανσης) και (γ) να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό -έστω και εκπρόθεσµα- 
οι συνδέσεις τις οποίες η ΕΠΑ Αττικής έχει συµβατικά δεσµευτεί να πραγµατο-
ποιήσει. 

Η ΡΑΕ εφαρµόζοντας τις αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας, και ειδικό-
τερα εν προκειµένω, λαµβάνοντας υπόψη τις ενέργειες στις οποίες η ΕΠΑ Αττικής, 
έστω και εκπρόθεσµα, προέβη προκειµένου να εκπληρώσει τις συνδέσεις των εγκα-
ταστάσεων των καταναλωτών µε το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, καθόρισε το 
ύψος του προστίµου σε 300.000 ευρώ, ενώ υποχρέωσε την ΕΠΑ να ενηµερώνει την 
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Αρχή για την εξέλιξη των εκκρεµών συνδέσεων και την πορεία των διαγωνισµών 
για την επιλογή αναδόχων εργολάβων. Παράλληλα, η ΡΑΕ απηύθυνε σύσταση 
στην ΕΠΑ Αττικής να αποζηµιώσει εύλογα τους καταναλωτές για τη ζηµία που αυ-
τοί υπέστησαν λόγω της από µέρους της ΕΠΑ πληµµελούς εκπλήρωσης των όρων 
των συµβάσεων σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.  

Η ΕΠΑ Αττικής κινητοποιήθηκε άµεσα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
συµµορφούµενη πλήρως µε την απόφαση της ΡΑΕ και προέβη στην παροχή έκ-
πτωσης προς τους καταναλωτές των οποίων είχε καθυστερήσει να πραγµατοποιήσει 
την σύνδεση. Όπως δε η ΕΠΑ Αττικής ενηµέρωσε τη ΡΑΕ, µέχρι τον Μάιο του 
2007 είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία της ακρόασης 
συµβάσεις (3.857) εκτός ελαχίστων περιπτώσεων των οποίων η σύνδεση για τεχνι-
κούς λόγους δεν ήταν δυνατή.  

Τιµολογιακή πολιτική17 

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, δεν υπήρξαν ουσιαστικές µεταβολές στη µεθοδο-
λογία κατάρτισης των τιµολογίων των ΕΠΑ18, ενώ οι τελικές τιµές παροχής φυσι-
κού αερίου στις περιοχές και των τριών ΕΠΑ παρέµειναν σε ανταγωνιστικά επίπεδα 
σε σχέση µε τα υποκαθιστάµενα καύσιµα (διάγραµµα 4.6).  

Όσον αφορά το ύψος των τιµολογίων, το 2005 οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ 
Θεσσαλίας διατήρησαν στα ίδια περίπου επίπεδα το περιθώριο διανοµής των τιµο-
λογίων σε σχέση µε το έτος 2004, ενώ το 2006 προέβηκαν σε σηµαντική αύξηση 
του περιθωρίου διανοµής σε όλες τις κατηγορίες τιµολογίων εκτός του βιοµηχανι-
κού, ωστόσο εντός των ορίων που θέτει η Άδεια και διατηρώντας την ανταγωνιστι-
κότητα του καυσίµου σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης. 

Η ΕΠΑ Αττικής το 2006 προχώρησε σε αναδιάρθρωση των περιθωρίων και της δο-
µής των τιµολογίων µε στόχο την απλοποίηση και την ορθολογικότερη χρέωση των 
καταναλωτών. Συγκεκριµένα, κατόπιν µελέτης την οποία εκπόνησε η ΡΑΕ, επιση-
µάνθηκε στην εταιρία ότι η διαφορά στον βαθµό απόδοσης φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου θέρµανσης (95%/89%) η οποία συνυπολογιζόταν έως τότε στον τύπο α-
ναπροσαρµογής του τιµολογίου θέρµανσης, δεν µπορεί να θεωρείται σταθερός και 
δεδοµένος παράγοντας, αλλά σχετίζεται µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατά-
στασης κάθε καταναλωτή, ενώ η µεγαλύτερη απόδοση ενδεχοµένως απαιτεί και 
µεγαλύτερη επένδυση εκ µέρους του σε σχέση µε την απλή αλλαγή καυστήρα, συ-

                                                      
17 Έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους, οι ΕΠΑ υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΡΑΕ δήλωση µε τα τιµολόγια 
παροχής φυσικού αερίου και τα τέλη σύνδεσης τα οποία θα εφαρµοστούν κατά το επόµενο ηµερολογιακό 
έτος. Η ΡΑΕ ελέγχει τα προτεινόµενα τιµολόγια ώστε αυτά να είναι διαφανή και ανακοινώσιµα, να βασίζο-
νται ιδίως σε στοιχεία κόστους και στις τιµές ανταγωνιστικών καυσίµων και να µην δηµιουργούν διακρίσεις 
εις βάρος συγκεκριµένων καταναλωτών, κριτήρια τα οποία ορίζονται στην Άδεια ∆ιανοµής και στο ν. 
2364/1995. Επίσης, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από τα τιµολό-
για παροχής φυσικού αερίου καθώς και από τη µεταφορά φυσικού αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής 
για λογαριασµό της ∆ΕΠΑ, τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν ένα προκαθορισµένο στις Άδειες ∆ιανοµής 
όριο (revenue cap), προκειµένου να µην υφίσταται κατάχρηση εις βάρος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή εφαρµογή των τιµολογίων των ΕΠΑ κα-
τά τη διάρκεια του έτους. 

18 Σύµφωνα µε τον ν. 2364/95 δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή οµοιόµορφων τιµολογίων από τις τρεις ΕΠΑ. 
Η µεθοδολογία την οποία ακολουθεί η ΕΠΑ Αττικής στον καθορισµό των τιµολογίων παροχής φυσικού αε-
ρίου βασίζεται στις τιµές των ανταγωνιστικών καυσίµων (προσέγγιση market-value). Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
και ΕΠΑ Θεσσαλίας µέχρι και το έτος 2003 ακολούθησαν τιµολογιακή πολιτική αντίστοιχη µε αυτή της 
ΕΠΑ Αττικής, ενώ από το 2004 ακολουθούν κοστοστρεφή προσέγγιση στον καθορισµό των τιµολογίων τους 
(cost-plus). Για λεπτοµερέστερη ανάλυση βλ. Έκθεση της ΡΑΕ για την διείσδυση του φυσικού αερίου στα 
αστικά κέντρα (http://www.rae.gr/news/main.htm). 
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νεπώς είναι σκόπιµο να εξεταστεί η απαλοιφή του από τον τύπο υπολογισµού του 
τιµολογίου. Η ΕΠΑ Αττικής αποδέχθηκε το σκεπτικό της ΡΑΕ και προχώρησε σε 
απαλοιφή του συγκεκριµένου όρου από τον τύπο υπολογισµού, µε αποτέλεσµα 
µείωση της χρέωσης ενέργειας του τιµολογίου θέρµανσης κατά περίπου 6%. 

Τελικές τιµές καταναλωτή φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρµανσης 
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Εικόνα 4.6: Σύγκριση τελικών τιµών καταναλωτή αερίου (τιµολόγια: οικιακό ΕΠΑ Αττι-
κής χωρίς πάγιο, Τ3 - ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Τ3 - ΕΠΑ Θεσσαλίας) µε τις τιµές πετρελαί-
ου θέρµανσης για την περιοχή της Αττικής (στοιχεία ΥΠΑΝ).  

4.3.4 Αποτίµηση  

Κατά την περίοδο 2004-2006, οι ΕΠΑ πέτυχαν υψηλούς ρυθµούς διείσδυσης και 
ανάπτυξης του δικτύου διανοµής και εδραίωσαν το φυσικό αέριο ως εναλλακτικό 
καύσιµο στη συνείδηση του καταναλωτή. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσα-
λίας πέτυχαν ή ξεπέρασαν τους στόχους που είχαν θέσει στα Προγράµµατα Ανά-
πτυξης (αριθµό συνδέσεων, χιλιόµετρα δικτύου, καταναλώσεις), µε συνέπεια να 
βελτιώσουν σηµαντικά τον κύκλο εργασιών τους και να εµφανίσουν κερδοφόρες 
χρήσεις. Η ΕΠΑ Αττικής λόγω εξωγενών παραγόντων αλλά και ενδογενών δυσλει-
τουργιών, δεν κατάφερε προς το παρόν να επιτύχει την επιθυµητή διείσδυση, ενώ 
σηµαντική καθυστέρηση παρατηρείται και στην κατασκευή νέου δικτύου φυσικού 
αερίου, γεγονός που επιβάλει εγρήγορση της εταιρίας για την πιστή εφαρµογή του 
προγραµµατισµού της στο µέλλον.  

Η ΡΑΕ εκτιµά ότι στη θετική πορεία των ΕΠΑ, πέραν των ανεξάρτητων ενεργειών 
κάθε εταιρίας, συνέβαλαν οπωσδήποτε οι υψηλές τιµές των πετρελαιοειδών κατά 
την περίοδο αυτή οι οποίες ανέδειξαν την ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου, 
καθώς και η συνεχής εξοικείωση των καταναλωτών µε το νέο καύσιµο και η συνει-
δητοποίηση των πρακτικών πλεονεκτηµάτων της χρήσης του. Ταυτόχρονα, θετικά 
επέδρασαν και τα µέτρα προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου που θεσπίστηκαν 
µε το ν. 3175/1003 καθώς και η απόφαση της Πολιτείας για χρήση φυσικού αερίου 
σε δηµόσια κτίρια και σχολεία. 

Στον αντίποδα, την ίδια περίοδο αντιµετωπίστηκαν σοβαρά ζητήµατα σε σχέση µε 
την απρόσκοπτη ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, την ποιότητα των εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου καθώς και θέµατα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Επιπλέον, η ΡΑΕ 
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έγινε αποδέκτης σηµαντικού αριθµού ερωτηµάτων/παραπόνων/καταγγελιών κατα-
ναλωτών σε σχέση µε την τιµολογιακή πολιτική των ΕΠΑ, όπως αναλύεται στην 
επόµενη σχετική ενότητα.  

Σήµερα, οι ΕΠΑ εξυπηρετούν έναν πολύ µεγάλο αριθµό καταναλωτών, έχουν ήδη 
καλύψει σηµαντικό ποσοστό της  µέγιστης προβλεπόµενης διείσδυσης και έχουν 
καθιερωθεί ως σηµαντικοί παίκτες της αγοράς ενέργειας και πάροχοι των σχετικών 
υπηρεσιών. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι στο χρονικό αυτό σηµείο και υπό τις συνθήκες που 
προαναφέρθηκαν, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αλλά και προβάλλει η υποχρέωση 
παροχής από της ΕΠΑ υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους καταναλωτές. Οι ΕΠΑ 
διαθέτουν πλέον πείρα στις συνθήκες της συγκεκριµένης αγοράς, συνεπώς µπορούν 
να προγραµµατίζουν την ανάπτυξή τους, να διαχειρίζονται τη ζήτηση και να επι-
τυγχάνουν βέλτιστους χρόνους ανταπόκρισης στα αιτήµατα των καταναλωτών για 
έγκριση µελετών εγκαταστάσεων, σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής, έναρξη της πα-
ροχής αερίου, µέτρηση κατανάλωσης κλπ. Ταυτόχρονα, λόγω του µεγάλου αριθµού 
καταναλωτών, είναι πλέον απαραίτητη η διαφάνεια, τυποποίηση και ευρεία δηµο-
σιοποίηση της πρακτικής που ακολουθεί κάθε εταιρία κατά την παροχή των υπηρε-
σιών της και η αποτύπωσή της σε σχετικούς κώδικες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στην Άδεια αλλά και στο συνεχώς εξελισσόµενο δίκαιο προστασία του καταναλω-
τή.  

Αναφορικά µε την τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, άποψη της ΡΑΕ πα-
ραµένει ότι στόχος των ΕΠΑ θα πρέπει να είναι η µακροχρόνια εύλογη απόδοση 
των κεφαλαίων, ενώ συγχρόνως η τιµολογιακή πολιτική των ΕΠΑ θα πρέπει να εί-
ναι διαφανής, ανταγωνιστική προς τα υποκαθιστάµενα καύσιµα και προβλέψιµη για 
τους καταναλωτές. Η µακροχρόνια σταθερότητα της τιµολογιακής πολιτικής συνά-
δει τόσο µε τον µακροχρόνιο χαρακτήρα των επενδύσεων στη διανοµή φυσικού αε-
ρίου όσο και µε το γεγονός ότι οι καταναλωτές φυσικού αερίου αποτελούν «δε-
σµευµένους πελάτες» (captive customers) µίας µονοπωλιακής επιχείρησης. Ο δια-
νοµέας φυσικού αερίου (ΕΠΑ) δέχεται µεν ανταγωνισµό από τα υπόλοιπα καύσιµα, 
αλλά µόνο σε νέους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο επιλογής καυσί-
µου και όχι σε υφιστάµενους, οι οποίοι λόγω του κόστους εξόδου από την αγορά 
φυσικού αερίου (εκ νέου µετατροπή του συστήµατος καύσης) ουσιαστικά αποτε-
λούν εξασφαλισµένους πελάτες των ΕΠΑ για αρκετά χρόνια. Συνεπώς, είναι εύλο-
γο να επιδιώκεται η σταθερότητα και η προβλεψιµότητα της τιµολογιακής πολιτι-
κής από πλευράς των ΕΠΑ. 

Τέλος, η ΡΑΕ θεωρεί ότι παρά τις θετικές ρυθµίσεις του ν. 3175/2003, υφίστανται 
ακόµα πολλά ζητήµατα τα οποία για τα οποία απαιτείται η παρέµβαση της Πολιτεί-
ας προκειµένου να διευκολυνθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου, όπως: 

• Στον έλεγχο εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας και ιδίως στην περίπτω-
ση της υποχρεωτικής χρήσης φυσικού αερίου από βιοτεχνικές και βιοµηχα-
νικές µονάδες, εφόσον είναι δυνατή η σύνδεσή τους µε το δίκτυο. 

• Στην αναβάθµιση του συστήµατος εκπαίδευσης και πιστοποίησης ειδικευ-
µένων τεχνικών φυσικού αερίου, προκειµένου να επιταχυνθεί η κατασκευή 
εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και να διασφαλιστεί η ποιότη-
τα κατασκευής αυτών.  

• Στην ορθολογική εφαρµογή της υποχρέωσης κατασκευής εγκατάστασης αε-
ρίου σε νέες οικοδοµές, µε αξιοποίηση της εξουσιοδότησης που παρέχει ο ν. 
3428/2005 για ρύθµιση όλων των σχετικών ζητηµάτων µε υπουργική από-
φαση.  
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• Στον καθορισµό συστήµατος ελέγχου της συντήρησης εσωτερικών εγκατα-
στάσεων φυσικού αερίου σε περιοδική βάση. 

Κατά την επόµενη περίοδο, προτεραιότητα για τη ΡΑΕ αποτελεί η επισταµένη πα-
ρακολούθηση της πορείας εφαρµογής των Προγραµµάτων Ανάπτυξης των εται-
ριών, ιδίως σε σχέση µε την ανάπτυξη του δικτύου, ο έλεγχος εφαρµογής των δια-
τάξεων της Άδειας σε σχέση µε την εξυπηρέτηση καταναλωτών και εν γένει τα θέ-
µατα ποιότητα των παρεχόµενων από τις ΕΠΑ υπηρεσιών καθώς και η αντιµετώπι-
ση των ζητηµάτων που δυσχεραίνουν την διείσδυση του φυσικού αερίου και την 
ασφαλή χρήση του, σε συνεργασία µε τις ΕΠΑ. 
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5. ΑΓΟΡΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Κατά την περίοδο που εξετάζει η έκθεση αυτή, η αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων 
χαρακτηρίστηκε αφενός από τις τροποποιήσεις του βασικού νόµου 3054/2002 και 
την προσπάθεια ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς 
και αφετέρου από τη συνεχή άνοδο των διεθνών τιµών αργού πετρελαίου και συνα-
κόλουθα την αύξηση των τελικών τιµών καταναλωτή.  

Σε νοµοθετικό επίπεδο, ο βασικός νόµος οργάνωσης της αγοράς 3054/2002 τροπο-
ποιήθηκε από τους νόµους 3335/2005 περί ελέγχου της διακίνησης και αποθήκευ-
σης πετρελαιοειδών προϊόντων και 3423/2005 περί εισαγωγής στην ελληνική αγορά 
των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. Με το ν. 3335/2005, µεταξύ 
άλλων, τίθενται χαλαρότερες προϋποθέσεις εισόδου νέων παικτών στην χονδρική 
εµπορία καυσίµων, παρέχεται στους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας η δυνατό-
τητα προµήθειας πετρελαιοειδών απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, 
οριοθετείται η ευθύνη στην περίπτωση καθετοποιηµένων επιχειρήσεων εµπορίας 
πετρελαιοειδών και αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες ελέγχου της διακίνησης καυσί-
µων. Με το ν. 3423/2005 µεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/30 περί 
εισαγωγής βιοκαυσίµων στο ενεργειακό µίγµα κάθε χώρας.  

Η συνεχής άνοδος των τελικών τιµών πετρελαιοειδών σε διάφορες περιπτώσεις 
προκάλεσε προβληµατισµό σχετικά µε τις συνθήκες ανταγωνισµού που διαµορφώ-
νονται στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
τη διεξαγωγή έρευνας από τη Επιτροπή Ανταγωνισµού τον Αύγουστο 2006, κατό-
πιν αιτήµατος του Υπουργού Ανάπτυξης, για τη διαπίστωση συνθηκών αποτελε-
σµατικού ανταγωνισµού στον κλάδο αγοράς και εµπορίας πετρελαιοειδών. Η έρευ-
να θα ολοκληρωθεί εντός του 2007.  

Κατά το διάστηµα αυτό, η ΡΑΕ ουσιαστικά ολοκλήρωσε την επεξεργασία των κα-
νονιστικών πράξεων οργάνωσης της αγοράς τις οποίες είχε αναλάβει ήδη από την 
ψήφιση του νόµου (Κανονισµός Αδειών Πετρελαιοειδών και το δεύτερο τµήµα του 
Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας), ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα τόσο 
µε το θέµα διαµόρφωσης των τιµών όσο και µε τη συγκέντρωση και επεξεργασία 
των στοιχείων τιµών πετρελαιοειδών στην ελληνική επικράτεια. Τέλος, η ΡΑΕ 
συµµετείχε στη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις 
συνθήκες ανταγωνισµού στον κλάδο.  

Κεφάλαιο 

5 
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Οι ενέργειες της ΡΑΕ κατά το χρονικό διάστηµα που καλύπτει η έκθεση αυτή πα-
ρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες. Οι µελέτες της ΡΑΕ σχετικά µε τη διαµόρ-
φωση των τιµών πετρελαιοειδών στην ελληνική επικράτεια στις αρχές του 2004, οι 
οποίες λήφθηκαν υπόψη και στην έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, παρουσιά-
ζονται αναλυτικά στην προηγούµενη Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ19. Οι απόψεις 
της ΡΑΕ όπως εκφράστηκαν στη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, θα παρουσιαστούν µετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Επιτροπής. 

 

5.2 Προετοιµασία κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς 

5.2.1 Κανονισµός Αδειών Πετρελαιοειδών  

Τον Ιούλιο 2004, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε το πρώτο σχέδιο Κανονισµού Αδειών το ο-
ποίο υποβλήθηκε για παρατηρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετά από επεξερ-
γασία των παρατηρήσεων η ΡΑΕ διαµόρφωσε δεύτερο σχέδιο Κανονισµού τον Νο-
έµβριο 2004, το οποίο και τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης και την 
επεξεργασία των παρατηρήσεων και απόψεων που υποβλήθηκαν σε αυτή, η ΡΑΕ 
ολοκλήρωσε τον Κανονισµό Αδειών τον Αύγουστο 2005. Ο Κανονισµός τέθηκε σε 
εφαρµογή τον Σεπτέµβριο 2005 (απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. 
∆2/16570/07.09.2005 - ΦΕΚ Β΄ 1306). 

Αντικείµενο του Κανονισµού Αδειών είναι η χορήγηση, παρακολούθηση και ανά-
κληση των αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, 
ο καθορισµός των όρων άσκησης της δραστηριότητας την οποία αφορά κάθε άδεια 
καθώς και ο τρόπος εποπτείας και ελέγχου των κατόχων αδειών. Ωστόσο, πέραν 
αυτών, βασικός στόχος της ΡΑΕ κατά την κατάρτιση του Κανονισµού ήταν η σύν-
δεση όλων των βασικών ρυθµίσεων του ν. 3054/2002 και των κανονιστικών πρά-
ξεων µε την άδεια, κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζονται τα όρια άσκησης κάθε 
δραστηριότητας εξυπηρετώντας συνολικά τους σκοπούς του νόµου, καθώς ενδεχό-
µενη παράβαση των συγκεκριµένων διατάξεων δεν επιφέρει µόνον επιβολή προ-
στίµων κλπ. αλλά αποτελεί λόγο ανάκλησης της συγκεκριµένης και ενδεχοµένως 
και των υπολοίπων αδειών που έχουν χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο. Ταυτόχρονα 
επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς αδειοδότησης 
που εισήγαγε ο ν. 3054/2002, αξιοποιώντας τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις του νό-
µου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, µε τον Κανονισµό Αδειών Πετρελαιοειδών: 

• Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής αυτού, ιδίως για την περίπτωση των 
πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης καθώς και ειδικών πε-
ριπτώσεων αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών. 

• Εισάγεται σύγχρονη αδειοδοτική διαδικασία, προσαρµοσµένη όµως στα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας (π.χ. άδειες τοπικής ή πα-
νελλαδικής εµβέλειας, άδειες χορηγούµενες εκ του νόµου κλπ).  

• Τίθενται συγκεκριµένοι γενικοί όροι άσκησης κάθε δραστηριότητας πετρε-
λαιοειδών, κοινοί για όλες τις άδειες, οι οποίοι συνδέονται ιδίως µε τη συµ-

                                                      
19 Έκθεση Πεπραγµένων ΡΑΕ Ιανουάριος 2003 – Μάρτιος 2004, σελίδα 316 επ. 

(http://www.rae.gr/K2/report2003.pdf) 
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µόρφωση µε το νοµικό πλαίσιο και τους υπάρχοντες κανονισµούς, την υπο-
χρέωση παροχής στοιχείων δραστηριότητας στην εποπτεύουσα αρχή και τη 
διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του.  

• Τίθενται ειδικοί όροι για κάθε κατηγορίας αδειών, µε τους οποίους αποσα-
φηνίζονται θέµατα διακίνησης πετρελαιοειδών από κάθε αδειούχο, συνδέο-
ντας τις διατάξεις του Κανονισµού µε άλλες κανονιστικές πράξεις και ισχύ-
ουσες αγορανοµικές διατάξεις. 

• Εισάγονται µεταβατικές διατάξεις µε τις οποίες αντιµετωπίζονται ζητήµατα 
προσαρµογής κατόχων υφιστάµενων αδειών µε τις νέες απαιτήσεις του νό-
µου (ιδίως στην περίπτωση µεταπωλητών πετρελαίου θέρµανσης) καθώς 
και περιπτώσεις δραστηριότητας για την οποία δεν απαιτείτο άδεια σύµφω-
να µε το προηγούµενο κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς (ιδίως 
στην περίπτωση αγωγών µεταφοράς πετρελαίου ή πετρελαιοειδών). 

5.2.2 Κανονισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας 

Παράλληλα µε τον Κανονισµό Αδειών, η ΡΑΕ υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
ολοκληρωµένο σχέδιο του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, στο ο-
ποίο δηλαδή είχαν συµπληρωθεί και οι διατάξεις (α) περί πιστοποίησης αποθηκευ-
τικών χώρων προκειµένου να θεωρούνται αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφα-
λείας και (β) πρόσβασης τρίτων σε αυτούς κατόπιν διαπραγµατεύσεων. Το σχέδιο 
Κανονισµού τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Η ενσωµάτωση παρατηρήσεων των φορέων της αγοράς και των υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΝ έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση του ολοκληρωµένου Κανονι-
σµού αναµένεται εντός του έτους 2007.  

5.3 Εποπτεία της αγοράς: Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων 
τιµών πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά  

5.3.1 Γενικά 

Η ΡΑΕ έχει επανειληµµένα επισηµάνει ότι η συστηµατική παρακολούθηση των τι-
µών και ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται στην ελληνική 
αγορά είναι απαραίτητη για τον εντοπισµό τυχόν στρεβλώσεων στη λειτουργία της 
αγοράς, την υποστήριξη του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων α-
δειών του ν. 3054/2002, τον εντοπισµό φαινοµένων λαθρεµπορίας και φοροδιαφυ-
γής, την υποστήριξη της δυνατότητας επιβολής ανωτάτων ή ελαχίστων 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 ενδε-
χοµένως συνιστούν κρίσεις εφοδιασµού υγρών καυσίµων µε παρακολούθηση διε-
θνών δεικτών σχετικά µε τις τιµές και την διαθεσιµότητα πετρελαίου στην διεθνή 
αγορά.  

Η ΡΑΕ θεωρεί επίσης, ότι ο ν. 3054/2002 παρέχει το κατάλληλο πλέγµα διατάξεων 
και εξουσιοδοτήσεων για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος συλλογής και 
επεξεργασίας όλων των απαραίτητων στοιχείων δραστηριότητας στην αγορά πε-
τρελαιοειδών, ιδίως µέσω των διατάξεων των άρθρων 11 και 20 του νόµου καθώς 
και του Κανονισµού Αδειών και του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλεί-
ας. Έτσι, κατά την κατάρτιση των ανωτέρω κανονισµών, η ΡΑΕ ενσωµάτωσε την 
υποχρέωση παροχής στοιχείων στις αρµόδιες υπηρεσίες ως όρο της άδειας για την 
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δραστηριοποίηση στην αγορά πετρελαιοειδών, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 
επιβολή στους παίκτες της αγοράς της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων µε συγκε-
κριµένη συχνότητα και προκαθορισµένο τύπο, προκειµένου να είναι δυνατή η εν-
σωµάτωσή τους σε πληροφοριακό σύστηµα στο µέλλον.  

Από τη θέση σε εφαρµογή του ν. 3054/2002 και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της, η ΡΑΕ συνέλεξε και επεξεργάστηκε στοιχεία τιµών στην ελληνική επικράτεια 
σε διάφορες περιπτώσεις. Το καλοκαίρι του έτους 2003, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε 
στοιχεία τιµών και γνωµοδότησε θετικά σχετικά µε την επιβολή ανώτατων τιµών 
καταναλωτή στα πετρελαιοειδή προϊόντα σε συγκεκριµένους νοµούς της χώρας. 
Τον Μάιο 2004, λόγω της σηµαντικής αύξησης των τιµών αργού πετρελαίου σε 
διεθνές επίπεδο και την επακόλουθη αύξηση των τιµών λιανικής στην Ελλάδα, η 
ΡΑΕ επικαιροποίησε την ανωτέρω µελέτη µε σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον 
συνεχίζεται η συστηµατική υπερτιµολόγηση σε συγκεκριµένους νοµούς της χώρας 
και σε συγκεκριµένες κατηγορίες καυσίµων και να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό οι 
αυξήσεις τιµών που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστηµα οφείλονται σε αυξήσεις 
της τιµής του αργού πετρελαίου διεθνώς.  

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η σκοπιµότητα συστηµατικής συγκέ-
ντρωσης και αποτελεσµατικής επεξεργασίας των στοιχείων δραστηριότητας στην 
αγορά πετρελαιοειδών και για το λόγο αυτό η ΡΑΕ προχώρησε σε συγκεκριµένες 
ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται στην επόµενη ενότητα.  

5.3.2 Αξιολόγηση του συστήµατος συγκέντρωσης τιµών πετρελαιοειδών – προ-
τάσεις της ΡΑΕ – δηµιουργία βάσης δεδοµένων  

Τον Ιούνιο 2004, η ΡΑΕ διαµόρφωσε σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ 
και εισηγήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης σχέδιο απόφασης σχετικά µε την κοινο-
ποίηση στο υπουργείο και στη ΡΑΕ του τρόπου διαµόρφωσης των τιµών πετρελαι-
οειδών στην ελληνική επικράτεια από τα διυλιστήρια και τις εταιρίες εµπορίας, σε 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3054/2002. Η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης (∆1/11144, ΦΕΚ Β΄ 995/05.07.2004) εκδόθηκε τον Ιούλιο 
2004 κατόπιν διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους.  

Το ∆εκέµβριο 2004, δηλαδή µε την πάροδο πέντε µηνών από την έκδοση της παρα-
πάνω Υπουργικής Απόφασης, η ΡΑΕ προχώρησε σε αξιολόγηση της πορείας εφαρ-
µογής του συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, σε σχέση τόσο µε τη συµµόρ-
φωση των υπόχρεων όσο και µε την χρηστικότητα των στοιχείων που συγκεντρώ-
νονταν και ενηµέρωσε σχετικά τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κατά την αξιολόγηση του 
συστήµατος από τη ΡΑΕ προέκυψαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

8. Σχετικά µε τη συµµόρφωση των υπόχρεων, διαπιστώθηκε ότι ορισµένοι 
κάτοχοι άδειας πετρελαιοειδών δεν υπέβαλαν κανένα από τα απαιτούµενα 
δελτία τιµών, ενώ αρκετές εταιρείες δεν είχαν συµµορφωθεί πλήρως µε τις 
διατάξεις σχετικά µε την κοινοποίηση τόσο των µεσοσταθµικών τιµών ανά 
τρίµηνο, όσο και των τιµών εισαγωγής πετρελαιοειδών.  

9. Σχετικά µε τη χρηστικότητα των στοιχείων που συγκεντρώνονταν, διαπιστώθη-
κε έντονη ανοµοιοµορφία η οποία δηµιουργούσε προβλήµατα στην ταξινόµηση 
και επεξεργασία των δεδοµένων: 

• Έλλειψη οµοιοµορφίας σχετικά µε τον τρόπο διαµόρφωσης της τιµής, η ο-
ποία σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση πρέπει να είναι η πραγµατική τι-
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µή συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εκπτώσεων, διακανονισµών, κόστους µε-
ταφοράς κλπ.   

• Γνωστοποίηση των τιµών όχι σε επίπεδο νοµών, όπως προβλέπεται από την 
υπουργική απόφαση, αλλά σε επίπεδο επαρχιών, περιοχών, νησιών κλπ. 

• Χρήση µονάδων µέτρησης και αριθµού δεκαδικών ψηφίων διαφορετικών 
από τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση. 

• Ονοµασία και ταξινόµηση των προϊόντων σε κατηγορίες διαφορετικές από 
αυτές που ορίζονται στα αντίστοιχα δελτία. 

• Υποβολή των στοιχείων σε έντυπη µορφή από ορισµένες εταιρίες, παρά το 
γεγονός ότι προβλέπεται ρητώς από την υπουργική απόφαση η υποβολή 
τους µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 

Η ΡΑΕ αξιολόγησε συστηµατικά τις δυνατότητες αξιοποίησης των στοιχείων που 
προβλέπονται από την υπουργική απόφαση και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι -υπό 
την προϋπόθεση συµµόρφωσης των υπόχρεων µε την απόφαση αυτή- από τα στοι-
χεία τιµών διύλισης και εµπορίας, σε συνδυασµό µε τις εβδοµαδιαίες τιµές λιανικής 
τις οποίες δηµοσιεύει το ΥΠ.ΑΝ. για κάθε νοµό της χώρας, είναι δυνατόν να εξα-
χθούν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις συνθήκες ανταγωνισµού σε κάθε 
ένα από τα επίπεδα δραστηριότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας (διύλιση, εµπορία, 
λιανική εµπορία), αλλά και τη συµµετοχή κάθε επιπέδου στην διαµόρφωση της τε-
λικής τιµής καταναλωτή σε κάθε νοµό της χώρας και στην επικράτεια. Ωστόσο, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου στόχου αποτελεί: 
(α) η εφαρµογή της υπουργικής απόφασης από όλους τους υπόχρεους µε οµοιό-
µορφο τρόπο και (β) η διαχείριση µε συστηµατικό τρόπο των στοιχείων που συγκε-
ντρώνονται. 

Προς την κατεύθυνση αυτή και µετά από ενηµέρωση του Υπουργού Ανάπτυξης, η 
ΡΑΕ προχώρησε στην δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για τη συστηµα-
τική συγκέντρωση, ταξινόµηση και ανάλυση των στοιχείων αυτών. 

Τον Ιούλιο 2006, η ΡΑΕ παρουσίασε στον Υπουργό Ανάπτυξης την ολοκληρωµένη 
πρότασή της,  η οποία συνίσταται στα εξής: 

10. Η ΡΑΕ έχει ολοκληρώσει την κατασκευή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων 
για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των εγχώριων τιµών πετρε-
λαιοειδών. Η βάση δεδοµένων είναι απολύτως συµβατή µε τα οριζόµενα 
στην σχετική υπουργική απόφαση και έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η βάση δεδοµένων παρέχει τη δυνατότη-
τα: 

• Αποτελεσµατικής διαχείρισης και ελέγχου της διαδικασίας αποστολής των 
δελτίων τόσο για τους υπόχρεους αποστολής όσο και για τις αποδέκτες αυ-
τών και µείωση του σχετικού διαχειριστικού κόστους. 

• Αποθήκευσης, οµαδοποίησης και διαχείρισης ιστορικών δεδοµένων τιµών 
πετρελαιοειδών.  

• ∆ηµιουργίας περιοδικών αναφορών (εβδοµαδιαίων, µηνιαίων ετήσιων κλπ), 
µε στατιστική συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των τιµών πετρελαιοειδών 
ανά  επίπεδο δραστηριότητας, εταιρία, νοµό, είδος καυσίµου κλπ µε τη 
µορφή πινάκων και γραφηµάτων. 
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11. Προκειµένου η βάση δεδοµένων να εκπληρώσει το σκοπό κατασκευής της 
είναι απαραίτητη η συνεπής και οµοιόµορφη υποβολή των στοιχείων από 
όλους τους υπόχρεους τήρησης της σχετικής υπουργικής απόφασης. Συνε-
πώς, η ολοκλήρωση της βάσης δεδοµένων θα πρέπει να συνοδευτεί από: 

• Κατάρτιση καταλόγου υπόχρεων τήρησης της υπουργικής απόφασης από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες διαθέτουν τα 
σχετικά στοιχεία. Είναι σκόπιµο ο κατάλογος αυτός να γνωστοποιηθεί και 
στη ΡΑΕ, η οποία επίσης αποτελεί αποδέκτη των στοιχείων αυτών, σύµφω-
να µε το ν. 3054/2002. 

• Η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά µε τις λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής της υπουργικής απόφασης. Στην εγκύκλιο αυτή θα παρέ-
χονται οδηγίες για τη συµπλήρωση και υποβολή των δελτίων µε οµοιόµορ-
φο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία 
τους από τη βάση δεδοµένων. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, η ΡΑΕ 
εκπόνησε σχέδιο εγκυκλίου. 

• ∆ιοργάνωση σύντοµων σεµιναρίων, στα οποία θα εκπαιδευτούν οι υπεύθυ-
νοι αποστολής των δελτίων τιµών πετρελαιοειδών για τον ορθό τρόπο συ-
µπλήρωσης και υποβολής αυτών και γενικότερα στη χρήση της βάσης δε-
δοµένων.  

12. Η περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδοµένων, κατά τρόπο ώστε να ενισχύε-
ται η δυνατότητα  εντοπισµού περιπτώσεων νοθείας και λαθρεµπορίας, 
προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα πρόσθετων στοιχείων ιδίως σε σχέση µε τις 
ποσότητες πετρελαιοειδών που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται 
στην ελληνική αγορά. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να προέρχονται από τους 
κατόχους άδειας αλλά και από δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (π.χ. τελω-
νεία).  

Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει σταδιακά στη δη-
µιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος συγκέντρωσης και επε-
ξεργασίας στοιχείων δραστηριότητας στην αγορά πετρελαιοειδών, µε οµαλό και 
ελεγχόµενο τρόπο, καλύπτοντας τις άµεσες ανάγκες για αξιόπιστα δεδοµένα και 
παρέχοντας χρόνο εξοικείωσης και προσαρµογής των συµµετεχόντων στην αγορά 
µε το σύστηµα.  
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6. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Η ΡΑΕ, έχοντας δώσει κατά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της, µεγαλύτερη έµ-
φαση στην ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας, από τις 
αρχές του 2004 έκρινε σκόπιµο να εντατικοποιήσει παράλληλα τη δράση της στη 
συλλογή και διεκπεραίωση υποθέσεων καταναλωτών του ευρύτερου κοινού που 
αποσκοπεί στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προστασία των συµφερό-
ντων των καταναλωτών, κατ΄ εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής υπέρ των κατα-
ναλωτών. 

∆εδοµένου ότι η Αρχή δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό, στα τέλη του 2004 η ΡΑΕ 
ανέλαβε τη πρωτοβουλία να προσκαλέσει σε συνεργασία Φορείς και Ενώσεις κα-
ταναλωτών, προκειµένου να λάβει γνώση για το πλήθος και τη φύση των προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές στο χώρο της ενέργειας αλλά 
και να προσφέρει την τεχνογνωσία της όπου απαιτήθηκε στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων της. Στην πρόσκληση της ΡΑΕ αρχικά ανταποκρίθηκαν η Γενική Γραµµα-
τεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) του ΥΠ.ΑΝ. και η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη 
(ΣτΠ), ενώ στα τέλη του 2006 η συνεργασία επεκτάθηκε και µε τη νεοσύστατη Αρ-
χή του Συνηγόρου του Καταναλωτή. 

Η επεξεργασία των αναφορών που περιήλθαν στη ΡΑΕ είτε απευθείας είτε µέσω 
των ανωτέρω συνεργασιών, από το 2004 έως το 2006 αναδεικνύουν τα προβλήµατα 
που αναφύονται καθηµερινά κατά τις συναλλαγές των καταναλωτών µε τη ∆ΕΗ και 
τις ΕΠΑ. Σε όλες τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ΡΑΕ ακολουθήθηκε η διαδικασία 
γνωστοποίησης της αναφοράς στο µέρος που εγκλίθηκε εγγράφως να διατυπώσει 
γραπτά τις απόψεις του, προκειµένου να τηρηθούν ίσες αποστάσεις από τα εµπλε-
κόµενα µέρη.  

Οι υποθέσεις που σχετίζονται µε τη ∆ΕΗ αφορούν κυρίως σε προβλήµατα ηλε-
κτροδότησης (διακοπές και αυξοµειώσεις τάσης), σε θέµατα ασφάλειας της δηµό-
σιας υγείας από την εγκατάσταση του ∆ικτύου διανοµής και του Συστήµατος µετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και σε αιτήµατα αποζηµίωσης για την απώλεια ή φθο-
ρά ηλεκτρικών συσκευών λόγω διαταραχών ηλεκτροδότησης. 

Οι υποθέσεις που σχετίζονται µε τις ΕΠΑ αφορούν κυρίως σε θέµατα καθυστέρη-
σης σύνδεσης µε το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, κριτικής στάσης απέναντι 
στην τιµολογιακή πολιτική (της ΕΠΑ Αττικής) και αµφισβήτησης της αντικειµενι-
κότητας του διαφηµιστικού µηνύµατος (της ΕΠΑ Αττικής) που αφορά στην οικο-
νοµικότερη τιµή του φυσικού αερίου σε σχέση µε αυτή του πετρελαίου θέρµανσης. 

Κεφάλαιο 

6 
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Ο µεγαλύτερος αριθµός αναφορών κατέδειξε ότι τα περισσότερα προβλήµατα κα-
ταναλωτικών διαφορών προκύπτουν είτε λόγω ανεπαρκούς ενηµέρωσης του πολίτη 
– καταναλωτή, είτε λόγω ελλείψεων στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο στο χώ-
ρο της ενέργειας, όπως ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής και τα Πα-
ραρτήµατα του Κώδικα Προµήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες. 

Το σύνολο των αναφορών που διεκπεραιώθηκαν από τη ΡΑΕ κατά την περίοδο 
2004 – 2006 ανήλθε σε ογδόντα (80), από τις οποίες το 40% αφορούσαν στον ηλε-
κτρισµό και στη ∆ΕΗ και το 60% στο φυσικό αέριο και στις ΕΠΑ. Το αυξηµένο 
ποσοστό υπέρ των ΕΠΑ οφείλεται στις σηµαντικές καθυστερήσεις σύνδεσης των 
πελατών της ΕΠΑ Αττικής που σηµειώθηκαν το φθινόπωρο του 2006. 

Από τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν, οι 77 κρίθηκαν βάσιµες και 66 επιλύθη-
καν είτε µε την επίτευξη συµβιβαστικής λύσης, είτε κατόπιν συστάσεων προς τις 
εταιρίες, είτε µε την επιβολή προστίµου είτε µε την παροχή συµβουλευτικών υπη-
ρεσιών στον καταναλωτή. Εκτός αρµοδιότητας είτε λόγω εκκρεµοδικίας, είτε λόγω 
µη αρµοδιότητας της ΡΑΕ κρίθηκαν 3 υποθέσεις, Η µη επίτευξη λύσης στις υπό-
λοιπες υποθέσεις οφείλεται στην έλλειψη του σχετικού θεσµικού πλαισίου. Προς 
αυτή την κατεύθυνση η ΡΑΕ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, όπως η εκπόνηση του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και η προκήρυξη µελέτης για την καταγραφή της 
ποιότητας ηλεκτροδότησης σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Ακολουθεί η κατανοµή των αναφορών που κατατέθηκαν και διεκπεραιώθηκαν στον 
τοµέα του ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών: 

Σύνολο αναφορών 2004-2006 
Κατηγορία καταναλω-

τών 
Ηλεκτρισµός Φυσικό Αέριο Σύνολο 

Οικιακοί 23 46 69 
Επαγγελµατικοί 9 2 11 
Σύνολο 32 48 80 

 

Μεταξύ των αναφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρισµό αναδείχθηκαν οι εξής 
θεµατικές κατηγορίες: 

 

Θεµατικές κατηγορίες αναφορών
  3 / 2004-4/2007 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

23% 

13%

9% 
6% 

6% 

6% 

13% 

Ποιοτητα ηλεκ/σης (διακοπές, αυξοµειωσεις
τασης)
Ηλεκ/µαγνητικη Ακτινοβολία εγκαταστασεων 
δικτύου
Αποζηµιωση συσκευων λογω διαταραχων
ηλεκτροδοτησης
Εγαταστάσεις δικτύου διανοµής σε ιδιοκτητες 
εκτασεις
Αρνηση ηλεκτροδότησης

Ασκηση δικαιώµατος Επιλογης Προµηθευτή

Καθυστερηση Συνδεσης (επεκταση δικτυου)

Πληροφορίες / ∆ιαδοχικές ενοικιάσεις

Καθυστερηση αποκαταστασης βλαβης (µετρητής) 
 Πληροφοριες για Όρια ποιότητας τάσης

Αµφισβητούµενη µέτρηση καταναλωσης

Ζηµια Λέβητα από διαταραχες ηλεκ/σης

Πληροφοριες για προµηθεια ΗΕ από εξωτερικό 
Αποζηµιώσεις - Πληρ Θεσµικού πλαισίου

Επανεξεταση Τιµολόγησης Παραγωγών ΗΕ
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Μεταξύ των αναφορών που υποβλήθηκαν στο φυσικό αέριο αναδείχθηκαν οι εξής 
θεµατικές κατηγορίες: 

 
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η καταλυτική παρέµβαση της ΡΑΕ αναφορικά 
µε το χρόνο κατά τον οποίο η Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. όφειλε να συνδέσει τους κα-
ταναλωτές της µε το σύστηµα διανοµής φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την οποία η 
ΡΑΕ µετά από ακρόαση της εταιρείας αποφάσισε τα εξής: 

1. Επέβαλε στην Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. την υποχρέωση να υποβάλει στην Αρχή 
στοιχεία προόδου για το σύνολο των συναφθεισών και εκκρεµουσών κατά την 
5η-10-2006 τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά (3857) συµβάσεων, κατά 
τη συµπλήρωση του πρώτου και του δεύτερου δεκαπενθηµέρου εκάστου ηµε-
ρολογιακού µήνα.  

2. Επέβαλε στην Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. πρόστιµο ανερχόµενο στο ποσό των 
(300.000) τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ. 

3. Απηύθυνε σύσταση στην Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. να αποζηµιώσει εύλογα τους 
καταναλωτές για τη ζηµία που αυτοί υφίστανται ή θα υποστούν ένεκα της από 
µέρους της πληµµελούς εκπλήρωσης των όρων των συµβάσεων σύνδεσης και 
παροχής φυσικού αερίου.  

Περαιτέρω, η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ανωτέρω στοιχεία κατα-
γεγραµµένων αναφορών δεν είναι αντιπροσωπευτικά -σε ποσοτικό επίπεδο- των 
προβληµάτων του πληθυσµού της χώρας, προκήρυξε τον Ιούνιο 2005 ανοιχτό ∆ιε-
θνή ∆ιαγωνισµό µε αντικείµενο την «Έρευνα αγοράς καταναλωτών» µε πανελλαδι-
κή κάλυψη, προκειµένου να διερευνήσει το βαθµό ικανοποίησης των επαγγελµατι-
κών και οικιακών καταναλωτών ενέργειας από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και τις ΕΠΑ και να 
καταγράψει τα προβλήµατά τους µε σκοπό να επιληφθεί επί των αναγκών της αγο-
ράς. Η παράδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας αγοράς ολοκληρώθηκε τον ∆ε-
κέµβριο του 2006. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα 
προβλήµατα της αγοράς όπως αυτά καταγράφονται στις υποβληθείσες προς την 
Αρχή καταγγελίες. Έτσι, για τον τοµέα του Ηλεκτρισµού,  

Θεµατικές κατηγορίες αναφορών
  3/2004-4/2007

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

60%

10% 

4% 

4% 

Καθυστερηση σύνδεσης 
Τιµολογιακή µέθοδος 
Παραπλανητική διαφήµιση 
Πληροφορίες για µεµονωµένη σύνδεση 
Αποκατάσταση οδοστρώµατος 
∆ιαταξη ασφαλειας εγκαταστασης 
∆ιευκρινήσεις τιµολόγησης 
Κακοτεχνίες στη εγκατάσταση 
Ενηµερωση για τροπους πληρωµης 
Ποιοτητα παροχης φα (χαµηλη πιεση) 
Τιµολόγηση και µέτρηση κατανάλωσης 
Αποζηµίωση λόγω διαφωνίας (θεση µετρητη)

Ενηµερωση για τυπικα προσοντα µελετης ΦΑ

Καταβολη τελων συνδεσης πολύ πριν την
συνδεση
Αυξήσεις τιµολογίων 
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• Η δυσαρέσκεια των οικιακών και µικρών επαγγελµατικών καταναλωτών 
ηλεκτρισµού πηγάζει κυρίως από θέµατα ποιότητας και αξιοπιστίας του δι-
κτύου διανοµής 

• Αντίθετα το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας φαίνεται να αποτελεί το συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα της ∆ΕΗ σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις κοινής ω-
φελείας. Μεταξύ των προτάσεων για βελτίωση των υπηρεσιών της ∆ΕΗ, ι-
διαίτερης σηµασίας αναδείχθηκε αυτή της καθιέρωσης διαδικασίας εξωδι-
καστικής επίλυσης διαφορών, που θα προβλέπει µέχρι και αποζηµίωση του 
καταναλωτή σε περίπτωση αποδεδειγµένης υπαιτιότητας της ∆ΕΗ.  

• Η συνολική εικόνα της ∆ΕΗ καταγράφηκε πολύ θετικότερη µεταξύ των κα-
ταναλωτών µέσης και υψηλής τάσης. Οι ανάγκες τους επικεντρώνονται 
στην περαιτέρω αναβάθµιση της τεχνικής συνεργασίας τους µε τη ∆ΕΗ και 
την ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τη ∆ΕΗ.  

Σε ότι αφορά το φυσικό αέριο αρκετά θετική καταγράφεται η πρόθεση σύνδεσης 
µεταξύ των µη χρηστών σε πόλεις µε εγκατεστηµένο δίκτυο (37%) και ιδίως σε πε-
ριοχές/δρόµους χωρίς δίκτυο (55%). Εξάλλου η πλειοψηφία (83%) των χρηστών 
φυσικού αερίου είναι ικανοποιηµένη από τη χρήση του φυσικού αερίου και τον 
Προµηθευτή τους (χωρίς όµως να µπορούν πάντα να διακρίνουν την διαφορά µετα-
ξύ ΕΠΑ και ∆ΕΠΑ). 

Σχετικά µε το άνοιγµα των αγορών, στον τοµέα του ηλεκτρισµού η άποψη των οι-
κιακών καταναλωτών  δεν φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε το συµφέρον τους ως 
καταναλωτές, καθώς συνδέουν τα προσδοκώµενα θετικά οφέλη κυρίως µε την οι-
κονοµική ανάπτυξη της χώρας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι 
εµφανίζονται πιο συγκρατηµένοι από τους επαγγελµατικούς  σε ότι αφορά το ανα-
µενόµενο όφελος από φθηνότερες χρεώσεις. Μάλιστα οι µισοί θεωρούν ως πιθανή 
εξέλιξη το σχηµατισµό ολιγοπωλίου. ∆ηλαδή, για τους οικιακούς χρήστες, η επι-
χειρηµατολογία για το όφελος που θα προκύψει για τον καταναλωτή από την λει-
τουργία του ανταγωνισµού δεν φαίνεται να είναι –από µόνη της- αρκετά πειστική. 
Έτσι από την µία η απελευθέρωση τους κάνει να προσδοκούν καλύτερες τιµές και 
υπηρεσίες, από την άλλη όµως, η δυνητική είσοδος ιδιωτικών εταιρειών στην αγο-
ρά της ενέργειας δηµιουργεί δύο κύριες εστίες ανησυχίας: Η µία συνδέεται µε τον 
πιθανό κίνδυνο «εκµετάλλευσης των καταναλωτών» και η δεύτερη µε την ενδεχό-
µενη «αποδυνάµωση του κράτους/∆ΕΗ» που µπορεί να µετατρέψει την ηλεκτρική 
ενέργεια από «δηµόσιο αγαθό» που θεωρείται σήµερα σε «καταναλωτικό προιόν». 
Η κρατική υπόσταση της ∆ΕΗ δηµιουργεί ένα αίσθηµα ασφάλειας  στον οικιακό 
καταναλωτή εξισορροπώντας την συχνά αρνητική του εικόνα για την Επιχείρηση.  

Τέλος, σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες απόψεις σε θέµατα εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, για τον µέσο καταναλωτή χαµηλής τάσης αυτή συνδέεται αποκλειστικά µε 
τον περιορισµό της κατανάλωσης και την εξοικονόµηση χρηµάτων από τον λογα-
ριασµό της ∆ΕΗ και όχι µε την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης, την 
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ορθολογική χρήση και την εξοικονόµηση πόρων. Εξάλλου µεταξύ των καταναλω-
τών χαµηλής τάσης καταγράφεται σηµαντικό έλλειµµα ενηµέρωσης σε θέµατα ε-
ξοικονόµησης, ενώ σε επίπεδο εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης χρησιµοποιούν 
κυρίως µέτρα που σχετίζονται µε την αποφυγή άσκοπης χρήσης συσκευών και όχι 
ενεργητικά µέτρα (µόνωση χώρων, επισκευή κουφωµάτων, κλπ.). 
Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αγοράς θα αποτελέσει αντικείµε-
νο µελέτης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Αρχής µε σκοπό την αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά τις συναλλαγές των καταναλωτών µε τις εται-
ρείες που εµπλέκονται στο χώρο της ενέργειας. 

 

Τέλος η ΡΑΕ έχοντας καταγράψει την έλλειψη ενηµέρωσης των καταναλωτών σε 
θέµατα ενέργειας που τους αφορούν, προκήρυξε τον Σεπτέµβριο 2006 ανοιχτό ∆ιε-
θνή ∆ιαγωνισµό µε αντικείµενο την «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής 
πολιτικής της ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας». Επιδίωξη της 
ΡΑΕ είναι η δηµιουργία συµµετοχικών καταναλωτών, εν όψει της απελευθέρωσης 
της αγοράς ενέργειας των οικιακών καταναλωτών (εκτός των µη διασυνδεδεµένων 
νησιών) από 1η Ιουλίου 2007, οι οποίοι συχνά λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, δεν 
ασκούν τα δικαιώµατά τους και δεν εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχουν 
για παράδειγµα οι νέες τεχνολογίες για οικονοµικό και ενεργειακά αποδοτικότερο 
σχεδιασµό του ηλεκτρικού τους οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού. 
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7. ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 

7.1 Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσι-
κού Αερίου- ERGEG 

Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 
(ERGEG) συνιστά τον επίσηµο ρυθµιστικό φορέα που το θεσµικό σύστηµα της 
Κοινότητας προσφέρει στα κράτη µέλη προκειµένου να εκφράσουν τις κατ ιδίαν 
θέσεις του επί όλων των θεµάτων που άπτονται της ρύθµισης της εσωτερικής αγο-
ράς ενέργειας, διασφαλίζοντας τις αρχές της κοινής αγοράς και των νοµίµων συµ-
φερόντων των άλλων κρατών µελών. Η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στην Ευρωπαϊκή 
Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου  από την ίδρυσή της 
το Νοέµβριο του 2003 (Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11 Νοεµβρίου 
2003 Ε.Ε. Λ. 296/34/14.11.2003).  

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Φυσικού Αερίου κατά τη περίοδο 2004 - 2006 επικεντρώθηκαν στην έκδοση γνω-
µοδοτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε προτάσεις και κατευθυ-
ντήριες γραµµές για την υποστήριξη και εφαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου που 
εισήγαγε η νέα κοινοτική νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Σηµειώ-
νεται ότι οι γνωµοδοτήσεις της Οµάδας λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν πριν από 
την έκδοση τέτοιων κανονιστικών κειµένων και η εκπροσώπηση της ΡΑΕ σε αυτή 
συνέβαλε στο να προβληθούν συστηµατικά  οι  ιδιαιτερότητες του ελληνικού ενερ-
γειακού συστήµατος και της ελληνικής αγοράς ενέργειας, εξασφαλίζοντας άρτια τη 
συµµετοχή της Ελλάδας στο προ-νοµοθετικό στάδιο λήψης κοινοτικών κανόνων 
και ρυθµιστικών µέτρων µε άµεσο αντίκτυπο στην ελληνική έννοµη τάξη και την 
εγχώρια αγορά ενέργειας.  

Η ανάγκη για συντονισµό της ρυθµιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
συνυφασµένη µε τον ίδιο το χαρακτήρα της απελευθέρωσης στην Ευρώπη και κο-
ρυφώθηκε µετά τη παρουσίαση από τη Επιτροπή, το Μάρτιο του 2006, της Πράσι-
νης Bίβλου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική στο τοµέα της Ενέργειας, που ενσωµατώ-
νει τις βασικές αρχές και µελλοντικές προκλήσεις µιας κοινής πολιτικής για την ε-
νέργεια, µε άξονες την αειφορία, την ασφάλεια εφοδιασµού και την ανταγωνιστικό-
τητα. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση του ERGEG αποκτά νέα διάσταση, ενόψει µάλι-
στα των επικείµενων προτάσεων της Επιτροπής για τη νέο κανονιστικό πλαίσιο που 
θα διέπει τους τοµείς του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου στη Κοινότητα.  

Κεφάλαιο 

7 



ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006 
 

Σελίδα 150 

Η  Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών προέβαλλε µε συνέπεια ως βασικές αρχές για τη 
δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη, την ανάπτυξη και λει-
τουργία ενός ενοποιηµένου ενεργειακού δικτύου στην Ευρώπη, την επιβολή στους 
∆ιαχειριστές υποχρεώσεων συλλογικού και ατοµικού χαρακτήρα µε σκοπό την α-
πρόσκοπτη και γενικευµένη παροχή πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα, τη ρυθµιστική 
εποπτεία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό  επίπεδο συµπεριλαµβανοµένης της 
ενίσχυσης των αρµοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθµιστών, και την ανάγκη 
για αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δικτύων από τα ανταγωνιστικά τµήµατα της 
αγοράς ενέργειας, µε στόχο την πραγµατική ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ε-
νέργειας προς όφελος των καταναλωτών.  

Η ΡΑΕ, συστηµατοποιώντας  τη συµµετοχή της σε όλες τις οµάδες εργασίας και τις 
λοιπές δράσεις της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών, δραστηριοποιήθηκε σε όλα τα 
παραπάνω πεδία και συνέβαλλε στον εντοπισµό των προαπαιτούµενων για την ε-
φαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας στην Ευρώπη και την εδραίωση ενιαίου ρυθµι-
στικού πλαισίου µε έµφαση στην ισότιµη πρόσβαση τρίτων στις ενεργειακές υπο-
δοµές και υπηρεσίες, την προώθηση νέων επενδύσεων, την ενίσχυση του διασυνο-
ριακού εµπορίου και την κατοχύρωση της διαφάνειας, τη µείωση τιµών, τα υψηλό-
τερα επίπεδα υπηρεσιών και την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα.   

Ακολουθεί η ενδεικτική παράθεση κάποιων από τα πιο σηµαντικά για την Ελλάδα 
θέµατα τα οποία επεξεργάστηκε η  Ευρωπαϊκή  Οµάδα  Ρυθµιστών κατά το διά-
στηµα 2005 - 2006, επί των οποίων η ΡΑΕ είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί συµ-
βάλλοντας αποφασιστικά ιδίως στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των σχετικών 
προτάσεων, τη διατύπωση των σχετικών γνωµοδοτήσεων  και τη λήψη των αντί-
στοιχων  αποφάσεων.  

Αξίζει να σηµειωθεί προκαταρκτικά ότι η πρακτική της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθ-
µιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου επιφυλάσσει εξέχουσα θέση 
στο θεσµό της δηµόσιας διαβούλευσης, ως αποτελεσµατικό ρυθµιστικό εργαλείο 
που αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να 
εκφράσουν τις απόψεις τους επί των πολιτικής και κανονιστικής υφής προτάσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, η Οµάδα επεξεργάστηκε και δια-
τύπωσε προτάσεις σχετικά µε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται στη 
δηµόσια διαβούλευση. Η ύπαρξη διαφανών κανόνων διαβούλευσης, ως απαραίτη-
της προϋπόθεσης για την άσκηση αποτελεσµατικής ρυθµιστικής πολιτικής  βρίσκε-
ται στο επίκεντρο των προτάσεων αυτών.  

Στον τοµέα ηλεκτρισµού, και µάλιστα της διαµετακόµισης ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε κατά τη περίοδο που εξετάζεται στα τρία σχέδια κατευθυ-
ντηρίων γραµµών που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τη 
διαχείριση της συµφόρησης στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την εφαρµογή του συ-
στήµατος διευθέτησης διαφορών µεταξύ των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφο-
ράς και την εναρµόνιση των τελών για τη χρήση των συστηµάτων µεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, για τα οποία η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και Φυσικού Αερίου απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα λεπτοµερή σχό-
λιά της. Κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εργασία του ERGEG α-
ναφορικά µε τις παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές συνεχίστηκε και καθ’όλη τη 
διάρκεια του έτους  2005 ώστε τα τελικά κείµενα θέσεων που θα προκύψουν να ει-
σαχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση µέσω της κοινοτικής διαδικα-
σίας των Επιτροπών (Comitology Procedure). Ήδη, από το τέλος του 2006, ετέθη-
σαν σε εφαρµογή νοµικά δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη δια-
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χείριση της συµφόρησης κατά τη διασυνοριακή µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
βασισµένες στις αντίστοιχες γνωµοδοτήσεις του ERGEG.  Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευ-
ρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών ξεκίνησε το 2006 διαβούλευση σχετικά µε τη δηµιουρ-
γία ενιαίου ρυθµιστικού πλαισίου σχετικά µε τις διασυνοριακές επενδύσεις, ενώ την 
ίδια χρονιά η Οµάδα επεξεργάστηκε κατευθυντήριες γραµµές για την ενοποίηση 
των αγορών εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας.   

Τον Αύγουστο του 2006 η Οµάδα υπέβαλλε στη Επιτροπή κατευθυντήριες γραµµές 
καλής πρακτικής για τη ∆ιαχείριση Πληροφοριών και τη ∆ιαφάνεια στη χονδρε-
µπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στον τοµέα φυσικού αερίου, κατά το 2004 το έργο της Οµάδας επικεντρώθηκε σε 
τρία θέµατα: (α) τις κατευθυντήριες γραµµές προς τους ∆ιαχειριστές συστηµάτων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου για την πρόσβαση τρίτων στα συστήµατα αποθήκευ-
σης φυσικού αερίου, που οδήγησε στην υιοθέτηση τελικού κειµένου, (β) την εφαρ-
µογή συστήµατος τελών για τις διασυνοριακές διαµετακοµίσεις φυσικού αερίου και 
(γ) την παρακολούθηση τιµών entry-exit για τη χρήση συστηµάτων µεταφοράς φυ-
σικού αερίου. Το 2006 η Οµάδα κατέγραψε τα πρώτα αποτελέσµατα από την παρα-
κολούθηση της εφαρµογής των κατευθυντηρίων γραµµών για την πρόσβαση τρίτων 
στα συστήµατα αποθήκευσης φυσικού αερίου και προέβη σε σύσταση προς την Ε-
πιτροπή για τη λήψη νοµικά δεσµευτικών µέτρων. 

Επιπλέον κατά το 2005, η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών άρχισε την εκπόνηση µε-
λέτης σχετικά µε τις µεθοδολογίες τιµολόγησης και κοστολόγησης της χρήσης δι-
κτύου φυσικού αερίου, τα αποτελέσµατα της οποίας έγιναν διαθέσιµα το 2006. 

Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών παρουσίασε στους συµµετέχοντες στο 10ο Ευρω-
παϊκό Ρυθµιστικό Forum Φυσικού Αερίου (Madrid Forum) σχέδιο κειµένου σχετι-
κά µε θέµατα εξισορρόπησης φυσικού αερίου. Το τελικό κείµενο ολοκληρώθηκε το 
2006 µε τη δηµοσίευση κατευθυντηρίων γραµµών βέλτιστης πρακτικής για την εξι-
σορρόπηση φυσικού αερίου που αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν ότι ο σχεδια-
σµός των µηχανισµών εξισορροπήσεις σε εθνικό επίπεδο συµβάλλει στη ασφαλή 
λειτουργία των συστηµάτων φυσικού αερίου και αποτρέπουν τη δηµιουργία εµπο-
δίων εισόδου στις σχετικές αγορές. 

Οφείλει να τονιστεί ιδιαίτερα, λόγω της ιδιαίτερης συµβολής της ΡΑΕ σε αυτή, η 
ενασχόληση της  Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών µε το υγροποιηµένο φυσικό αέ-
ριο και το ρόλο του στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά  φυσικού αερίου.  

Μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισµού 1775/2005 για τη µη διακριτική πρόσβαση 
τρίτων στις υποδοµές φυσικού αερίου τον Ιούλιο του 2006, η Ευρωπαϊκή Οµάδα 
Ρυθµιστών εκπόνησε σχέδια κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τη ∆ιαφάνεια, 
τους Μηχανισµούς Κατανοµής Ισχύος και τους Μηχανισµούς ∆ιαχείρισης συµφό-
ρησης. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η Οµάδα συνεργάστηκε στενά µε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κατά την εκπόνηση σχεδίου  ερµηνευτικού σηµειώµατος σχετικά 
µε τις απαιτήσεις για διαφάνεια που απορρέουν από το Κανονισµό 1775/2005  για 
το φυσικό αέριο. Το 2006 εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών ανέλαβε τη 
παρακολούθηση της ενσωµάτωσης - εφαρµογής των σχετικών µε τη διαφάνεια α-
παιτήσεων του ίδιου κανονισµού.  

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αε-
ρίου ανέπτυξε την ιδέα της σε πρώτο στάδιο λειτουργίας ενεργειακών αγορών σε 
περιφερειακό επίπεδο, ως έναν πρακτικό τρόπο για την σταδιακή επίτευξη µιας ε-
νιαίας ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.  
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Για το σκοπό αυτό επεξεργάσθηκε και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση κείµενο µε 
τίτλο ‘ERGEG Roadmap papers for Electricity and Gas’ που αναφέρεται στις µελ-
λοντικές προοπτικές και τα επόµενα βήµατα σχετικά µε το θέµα. Επίσης τον Ιούνιο 
2005, έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση κείµενο συζήτησης µε θέµα ΄Η ∆ηµιουργία 
Περιφερειακών Αγορών Ηλεκτρισµού’ το οποίο και παρουσίασε στο 12ο Ευρωπαϊ-
κό Ρυθµιστικό Forum Ηλεκτρισµού της Φλωρεντίας τον Σεπτέµβριο 2005. Το κεί-
µενο δέχθηκε πολύ θετικά σχόλια από τους φορείς που εκπροσωπούν τους συµµε-
τέχοντες στην αγορά ηλεκτρισµού και τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Αποτέλεσµα ήταν 
να ξεκινήσει  την Άνοιξη του 2006 η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πρωτοβουλία 
(Electricity Regional Initiative), µε την οποία δηµιουργούνται επτά (7) Περιφερεια-
κές Αγορές Ηλεκτρισµού. Αυτές είναι: 

• Βαλτική (Εστονία, Λετονία, Λιθουανία) 
• Κεντρική- Ανατολική (Αυστρία, Τσεχία, Γερµανία, Ουγγαρία, Πολω-

νία, Σλοβακία, Σλοβενία) 
• Κεντρική-Νότια (Αυστρία, Γερµανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβε-

νία) 
• Κεντρική-∆υτική (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλαν-

δία) 
• Βόρεια (∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία) 
• Νότια-∆υτική (Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία) 
• Ηνωµένο Βασίλειο –Ιρλανδία (Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία) 

Κάθε Περιφερειακή Αγορά Ηλεκτρισµού θα πρέπει να ασχοληθεί µε τα εµπόδια 
που αντιµετωπίζονται στη διασυνοριακή διαµετακόµιση στην περιοχή της εκπονώ-
ντας σχέδια δράσης για την άρση των εµποδίων αυτών.  

Τον Νοέµβριο 2005, η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Φυσικού Αερίου έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση ένα ‘Roadmap for a competitive 
single gas market in Europe’ και, στο τέλος Απριλίου 2006, προχώρησε στην έναρ-
ξη της αντίστοιχης Περιφερειακής Πρωτοβουλίας Φυσικού Αερίου (Gas Regional 
Initiative), µε την οποία δηµιουργούνται οι εξής τέσσερις (4) Περιφερειακές Αγο-
ρές Φυσικού Αερίου : 

• Βόρεια –∆υτική (Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βα-
σίλειο) 

• Βόρεια (Γερµανία, ∆ανία, Ολλανδία, Σουηδία) 
• Νότια (Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία) 
• Νότια- Νοτιοανατολική (Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 

Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία). 

Η λειτουργία των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών, µια γνήσια ρυθµιστική προσέγ-
γιση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, απέδωσε ορατά αποτελέσµατα κατά το 2006 και 
υιοθετήθηκε πλήρως από τον Επίτροπο για την Ενέργεια κ.Piebalgs καθώς και την 
Επίτροπο για τον ανταγωνισµό κα Kroes. H Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών παρα-
κολουθεί τη λειτουργία των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών, καταγράφει τις υφι-
σταµένες ρυθµιστικές αποκλίσεις καθώς και τη πρόοδο της σταδιακής σύγκλισής 
τους, και  παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσµατα στα ρυθµιστικά φόρουµ της Μα-
δρίτης και της Φλωρεντίας. Η ΡΑΕ µε τη συµµετοχή της στα οργανωτικά σχήµατα 
και τις εργασίες των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών, είχε την ευκαιρία να συνδρά-
µει στο έργο τους, να προβάλλει τα υπαρκτά προβλήµατα των περιφερειών εκείνων 
στις οποίες εντάσσεται η Ελλάδα και να υποστηρίξει πρακτικές λύσεις σχετικά, ι-
δίως,  µε την άρση εµποδίων στο διασυνοριακό εµπόριο µε τις γείτονες χώρες. 
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Το 2005 η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αε-
ρίου δηµιούργησε µία νέα Οµάδα Εργασίας για Θέµατα Καταναλωτών η οποία α-
σχολήθηκε κυρίως µε τρία θέµατα: προστασία καταναλωτών, διαδικασία αλλαγής 
προµηθευτή (customer switching) και διαφάνεια τιµών. Οι σχετικές εργασίες συνε-
χίστηκαν το 2006 µε τη δηµοσίευση προτάσεων βέλτιστης πρακτικής για κάθε ένα 
από τα τρία θέµατα. Οι προτάσεις αυτές αποβλέπουν στη βελτίωση της θέσης του 
τελικού καταναλωτή και στη κατοχύρωση του δικαιώµατος για ελεύθερη επιλογή 
προµηθευτή, ως ακρογωνιαίο λίθο της απελευθέρωσης, η  κρισιµότητα του οποίου 
αναδεικνύεται έντονη ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης το 2007 . Το 2006 άλ-
λωστε, η Οµάδα Εργασίας για Θέµατα Καταναλωτών ξεκίνησε την επεξεργασία 
ζητηµάτων όπως η πληροφόρηση των καταναλωτών κατά το προ- συµβατικό στά-
διο,  η άρση προσκοµµάτων στην αλλαγή προµηθευτή φυσικού αερίου και η εκπό-
νηση κατευθυντηρίων γραµµών για ευπαθείς οµάδες καταναλωτών.  

Τέλος, µεταξύ των πιο σηµαντικών δράσεων  της Οµάδας κατά το 2006 εντάσσεται 
η καταγραφή των αποκλίσεων και των ασυµβατοτήτων στο πεδίο των ρυθµιστικών 
αρµοδιοτήτων που έχουν απονεµηθεί στις ρυθµιστικές αρχές για τον ηλεκτρισµό 
από τις κατ’ ιδίαν έννοµες τάξεις των κρατών µελών της Ένωσης.  Στο ίδιο πλαίσιο 
η Οµάδα προέβη σε συστάσεις προς την Επιτροπή αναφορικά µε την ενίσχυση των 
αρµοδιοτήτων αυτών δια της οµοιόµορφης εφαρµογής των κανόνων της Ευρωπαϊ-
κής νοµοθεσίας για την ενέργεια.  

 

7.2  Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (CEER) 

Η ΡΑΕ είναι µέλος και δραστηριοποιείται σε όλες τις Οµάδες Εργασίας του Συµ-
βουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) από την ίδρυσή του 
το 2000. Επίσης, συµµετέχει στα Ευρωπαϊκά Ρυθµιστικά Fora Ηλεκτρισµού της 
Φλωρεντίας και Φυσικού Αερίου της Μαδρίτης για την παρακολούθηση της εφαρ-
µογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και την επεξεργασία προτάσεων εµβάθυνσης και 
µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας των ενιαίων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου αντίστοιχα. 

Κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 οι δραστηριότητες του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών 
Ρυθµιστικών Αρχών αντανακλούν τις βασικές αρµοδιότητες των εθνικών Ρυθµιστι-
κών Αρχών Ενέργειας: την διασφάλιση της µη διακριτικής πρόσβασης στις ενερ-
γειακές υποδοµές, την εξασφάλιση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και µιας απο-
τελεσµατικής Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας, τους µηχανισµούς διαχείρισης της 
συµφόρησης, το διασυνοριακό εµπόριο, την διαφάνεια των πληροφοριών και τον 
λογιστικό διαχωρισµό.  

Σχετικά µε την πρόσβαση στα ∆ίκτυα, κατά το 2004 το Συµβούλιο εργάστηκε ση-
µαντικά µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά έχουν ίση 
δυνατότητα πρόσβασης στα ∆ίκτυα µε βάση τη διαθεσιµότητα, τιµή και ποιότητα 
των υπηρεσιών µεταφοράς. Συνέβαλε έτσι σηµαντικά στην ανάπτυξη τεχνικών κα-
νόνων και κατευθυντήριων γραµµών για µη διακριτική πρόσβαση στα ∆ίκτυα και 
την παρακολούθηση της εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Το Συµβούλιο συ-
νεργάστηκε επίσης στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ∆ιαχειριστές Συστη-
µάτων Μεταφοράς και τους Οργανισµούς των εταιρειών µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, UCTE και ETSO, µε σκοπό την βελτίωση της διαφάνειας και αποτελε-
σµατικότητας της πρόσβασης στα ∆ίκτυα, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη των αντα-
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γωνιστικών αγορών ηλεκτρισµού. Στον τοµέα φυσικού αερίου, το Συµβούλιο σε 
συνεργασία µε τη Ενωση των ∆ιαχειριστών ∆ικτύων Φυσικού Αερίου της Ευρώπης 
(Gas Transmission Europe – GTE) παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Forum 
Φυσικού Αερίου στη Μαδρίτη την Εκθεση Παρακολούθησης σχετικά µε τις κατευ-
θυντήριες γραµµές προς τους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς για την πρό-
σβαση τρίτων στα ∆ίκτυα Φυσικού Αερίου.   

Σχετικά µε το θέµα των ενεργειακών υποδοµών και την ασφάλεια ενεργειακού ε-
φοδιασµού, το έργο του Συµβουλίου συνέβαλε στην διαµόρφωση κανόνων που θα 
διασφαλίζουν την ασφάλεια εφοδιασµού. Τον Σεπτέµβριο 2004, έδωσε στη δηµο-
σιότητα  Έκθεση σχετικά µε την Ασφάλεια Εφοδιασµού η οποία παρουσίασε την 
υπάρχουσα κατάσταση και πρακτική εφαρµογή όλων των θεµάτων που σχετίζονται 
µε την ασφάλεια εφοδιασµού, τονίζοντας τον απαραίτητο διαχωρισµό της πολιτικής 
πλευράς του θέµατος, επιλογή πρωτογενούς ενέργειας, από την τεχνική πλευρά. 
Κατά το 2004, συζητήθηκαν επίσης οι τρόποι προώθησης νέων και αποδοτικών ε-
πενδύσεων µε σκοπό την διασφάλιση διαχρονικά του εφοδιασµού σε ηλεκτρική ε-
νέργεια στην Ευρώπη. Τον Μάιο 2004 το Συµβούλιο δηµοσίευσε έκθεση για την 
προώθηση επενδύσεων σε νέες υποδοµές ηλεκτρικών διασυνδέσεων και µελέτησε 
επίσης τα κίνητρα για ανάπτυξη νέων υποδοµών φυσικού αερίου.  

Με σκοπό να προσδιοριστούν τα επόµενα βήµατα που θα οδηγήσουν από τις περι-
φερειακές αγορές σε µία Ενιαία Αγορά Ενέργειας, το Συµβούλιο συµπεριέλαβε στο 
πρόγραµµα εργασίας του για το 2004 τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των αγορών ηλε-
κτρισµού καθώς και θέµατα σχετικά µε τον ανταγωνισµό και τον λογιστικό διαχω-
ρισµό. Το Σεπτέµβριο 2004, το Συµβούλιο παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό 
Forum Ηλεκτρισµού κείµενο εργασίας µε θέµα ‘Κρίσιµες αλληλεπιδράσεις και ε-
µπορικές στρεβλώσεις µεταξύ των Αγορών Ηλεκτρισµού’ και δηµοσίευσε Έκθεση 
σχετικά µε τα Συστήµατα Ενίσχυσης των Ανανεώσιµων Πηγών.  

Κατά το 2005 το Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας εξέτασε 
πώς τα Χρηµατιστήρια Ενέργειας µπορούν να διευκολύνουν το διασυνοριακό ε-
µπόριο και να συµβάλλουν στη διαχείριση της συµφόρησης των δικτύων. Αναγνω-
ρίζοντας τη σηµασία των κινήτρων για τις επενδύσεις σε υποδοµές, το Συµβούλιο 
επεξεργάστηκε τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα ρυθµιστικού χα-
ρακτήρα έλεγχο για την παροχή εξαιρέσεων από την πρόσβαση τρίτων σε νέες δια-
συνδέσεις. Στον τοµέα φυσικού αερίου, το Συµβούλιο δηµοσίευσε κείµενο σχετικά 
µε τις υποδοµές φυσικού αερίου και τις αρµοδιότητες των Ρυθµιστικών Αρχών και 
ανέπτυξε αρχικό κείµενο για το υπολογισµό της διαθέσιµης ικανότητας µεταφοράς. 
Το 2006 η ΡΑΕ συνέβαλλε µε θέσεις, προτάσεις και ενεργό συµµετοχή σε όλες τις 
εργασίες του Συµβουλίου που σχετίζονται µε την ανάπτυξη νέων υποδοµών φυσι-
κού αερίου και την ανάπτυξη ενός σταθερού και ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος 
για τις ενεργειακές επενδύσεις, σε µια περιφέρεια που υπερβαίνει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και διαρκώς διευρύνεται,  εκτεινόµενη από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οι-
κονοµικού Χώρου  έως τη Νότια και  Ανατολική Ευρώπη.  

Σχετικά µε το θέµα της ενσωµάτωσης των εθνικών ενεργειακών αγορών σε  Περι-
φερειακές Αγορές, το Συµβούλιο ανέπτυξε δύο ‘Οδικούς Χάρτες’ υπερασπίζοντας 
την περιφερειακή προσέγγιση µε σκοπό την επίτευξη µιας ενιαίας Ευρωπαϊκής α-
γοράς για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο, τους οποίους υπέβαλλε στην Ευ-
ρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (ERGEG) 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίοι και δόθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση από 
τον ERGEG προς το τέλος του 2005. 
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Το Συµβούλιο επεξεργάστηκε επιπλέον κατάλογο προτάσεων για την προώθηση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την εφαρµογή των συστηµάτων εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κα-
τάλογος αυτός υπεβλήθη στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να ληφθεί υπόψη κα-
τά την επικείµενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 77/2001. Το 2006, στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το Συµβούλιο υπο-
στήριξε  έντονα τη χρήση εργαλείων της αγοράς προκειµένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια µε ιδιαίτερη 
έµφαση σε ζητήµατα σχετιζόµενα µε την ασφάλεια εφοδιασµού και τις κλιµατικές 
αλλαγές.  

Κατά το 2005 το Συµβούλιο ανέλαβε επίσης µία σειρά από δραστηριότητες σχετικά 
µε την Ανταλλαγή Πληροφοριών και την Συγκριτική Αξιολόγηση όπως την 3η Εκ-
θεση Συγκριτικής Αξιολόγησης σχετικά µε την Ποιότητα Υπηρεσιών Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και την Συγκριτική Αξιολόγηση σχετικά µε τις 27 
Ρυθµιστικές Αρχές των µελών  του Συµβουλίου και των Χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στην σχετική Οµάδα Εργασίας του Συµ-
βουλίου (International Training and Benchmarking WG) και συνέβαλε σηµαντικά 
στην εκπόνηση της Εκθεσης Συγκριτικής Αξιολόγησης (Regulatory Benchmark) 
των 27 Ρυθµιστικών Αρχών µελών του Συµβουλίου. 

Για το έτος 2006 ιδιαίτερη µνεία οφείλει να γίνει  εξάλλου και στη πρωτοβουλία 
του Συµβουλίου να προβεί στην ανάθεση ανεξάρτητης  µελέτης σχετικά µε τη ∆ιε-
θνή Συγκριτική Αξιολόγηση και Ρύθµιση των ∆ιαχειριστών του Συστήµατος Φυσι-
κού Αερίου στην Ευρώπη, παράλληλα µε την έρευνα  που διεξήγαγε το ίδιο σχετικά 
µε τα τιµολόγια µεταφοράς, τις χρεώσεις εξισορρόπησης και γενικότερα τις διαφο-
ρές µεταξύ των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου και το πώς αυτές αντανα-
κλούν  στο κόστος συναλλαγών και τη διαµετακόµιση φυσικού αερίου στη Ευρώ-
πη. 

Το Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας παρείχε επιστηµονική 
υποστήριξη και την τεχνογνωσία  του καθ’όλη τη διάρκεια  της έρευνας στο το το-
µέα της ενέργειας που διεξήγαγε η ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Το 2006 το Συµβούλιο ανταποκρινόµενο στη δηµοσίευση των προκαταρ-
κτικών αποτελεσµάτων της έρευνας αυτής προέβαλλε την ανάγκη για ουσιαστικό-
τερο διαχωρισµό, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Επι-
τροπής για την καταπολέµηση των πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού. Η ΡΑΕ υ-
ποστήριξε σθεναρά τις θέσεις αυτές τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Ως ιδιαίτερα σηµαντική αξιολογείται εξάλλου και η πρωτοβουλία που ανέλαβε το 
Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2006 στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Φόρουµ για την 
Ενέργεια, για την εγκαινίαση του Παγκόσµιου ∆ικτύου Ενεργειακής Ρύθµισης 
(IERN), κίνηση που χαιρετίστηκε  µε ενθουσιασµό από τη παγκόσµια ρυθµιστική 
κοινότητα. Η συµµετοχή της ΡΑΕ στη σχετική Οµάδα εργασίας του Συµβουλίου 
προσπόρισε και στη ίδια πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο τεχνογνωσίας, κατανόηση 
των παγκόσµιων τάσεων για το σχεδιασµό και τη ρύθµιση  των αγορών ενέργειας 
και ανταλλαγής πληροφοριών.  
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7.3 Περιφερειακή Αγορά Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - 
Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα 

Η ΡΑΕ συµπροήδρευσε µε την Ιταλική Ρυθµιστική Αρχή (AEEG) της Οµάδας Ερ-
γασίας «Ρυθµιστικό Πλαίσιο Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη» του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Στο 
πλαίσιο της ως άνω Οµάδας Εργασίας, η ΡΑΕ συνεργάστηκε συστηµατικά µε τις 
λοιπές ρυθµιστικές αρχές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη δη-
µιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας στην περιοχή.  

 
7.3.1 Η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα  

Στις 25 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
εννέα συµβαλλόµενα µέρη, υπέγραψαν στην Αθήνα τη Συνθήκη για τη ∆ηµιουργία 
της Ενεργειακής Κοινότητας (Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα). Η Συνθήκη 
για την Ενεργειακή Κοινότητα της ΝΑ Ευρώπης που βρίσκεται ήδη σε ισχύ από 
την 1η Ιουλίου 2006, αποβλέπει κατ’ εξοχήν στην δηµιουργία ενιαίου ρυθµιστικού 
χώρου καθώς και την  εµβάθυνση και θεσµική κατοχύρωση της συνεργασίας που 
ήδη είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο της Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, όπου η ΡΑΕ πρωταγωνίστησε προσφέροντας την ενεργό υποστήρι-
ξή της και αναλαµβάνοντας κρίσιµες πρωτοβουλίες από την έναρξη της διαδικασί-
ας των Αθηνών, από το 2002,  µέχρι την τελική υπογραφή Συνθήκης. 

Η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα στην ουσία αφορά στη δηµιουργία µίας 
Ενεργειακής Κοινότητας, µίας ενιαίας αγοράς ενέργειας µεταξύ των χωρών της πε-
ριοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω της ενσωµάτωσης του Κοινοτικού κε-
κτηµένου από τις χώρες της περιοχής, καθώς και της υιοθέτησης πρόσθετων µέ-
τρων εναρµόνισης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, µέσω της 
διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού και µέσω της δηµιουργίας του απαραίτη-
του θεσµικού πλαισίου για την αποτελεσµατική λειτουργία της Ενεργειακής Κοινό-
τητας.  

 
7.3.2 Ρυθµιστικό Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB) 

Το Ρυθµιστικό Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας αποτελεί ένα από τα τρία 
θεσµικά όργανα της παραπάνω Συνθήκης, που έχει ως µόνιµο τόπο συνεδριάσεων 
την Αθήνα. Το όργανο αυτό που απαρτίζεται από εκπροσώπους των συµβαλλόµε-
νων στη συνθήκη κρατών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπικουρούµενη από το 
Πρόεδρο του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας καθώς και 
εκπροσώπους των Ρυθµιστικών αρχών των κρατών εκείνων που σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη έχουν αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής σε αυτό (ήδη 10, µεταξύ των ο-
ποίων και η Ελλάδα), εξετάζει θέµατα ρυθµιστικής συνεργασίας, διαθέτει γνωµο-
δοτικές αρµοδιότητες, ενώ  µπορεί να αποκτήσει κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου αρµοδιότητα λήψης νοµικά δεσµευτικών αποφάσεων ρυθµιστικού 
παρεχόµενου.  

Η ΡΑΕ πρωταγωνίστησε στη θεσµική συγκρότηση του οργάνου αυτού από τα πρώ-
τα στάδια, έχοντας, µεταξύ άλλων, επεξεργασθεί κείµενο εργασίας σχετικά µε τη 
διαδικασία συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο για τη διαµόρφωση επίσηµης  θέσης 
των Ρυθµιστικών Αρχών των κρατών µελών της ΕΕ και τη διασφάλιση ότι η θέση 
αυτή θα λαµβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να διατυ-
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πωθεί η θέση της ΕΕ στο ΕCRB. Η ΡΑΕ εξάλλου συµµετείχε στις εργασίες για τη 
διαµόρφωση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και Οργάνωσης του Ρυθµι-
στικού Συµβουλίου ενώ συµµετείχε περαιτέρω στη διαµόρφωση του Προγράµµα-
τος εργασιών του Συµβουλίου. 

Στις 11 ∆εκεµβρίου του 2006 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στην Αθήνα µε την 
υποστήριξη της ΡΑΕ η πρώτη συνεδρίαση του Ρυθµιστικού Συµβουλίου, όπου ανα-
λύθηκε η προοπτική ρυθµιστικής σύγκλισης των αγορών ενέργειας της επικράτειας 
της Ενεργειακής Κοινότητας µε την ενιαία αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας καθώς και σύνθετα ζητήµατα περιφερειακής συνεργασίας, ενώ επιπλέον 
αναδείχτηκε η δυναµική της ελληνικής παρουσίας στις αγορές ενέργειας της Νοτια-
νατολικής Ευρώπης. Η συµβολή της ΡΑΕ στην άρτια διοργάνωση της εναρκτήριας 
αυτής συνεδρίασης ανέδειξε την ετοιµότητα της Ελλάδας να διαδραµατίσει σηµα-
ντικό ρόλο στη δηµιουργία ενιαίου ρυθµιστικού χώρου στο τοµέα της ενέργειας 
στη Ευρώπη και συνέτεινε στη διαµόρφωση θετικού κλίµατος σχετικά µε το µέλλον 
και τις προοπτικές του νέου οργάνου.  Αξιοσηµείωτο άλλωστε, και ενδεικτικό της 
εµπιστοσύνης προς την ελληνική ρυθµιστική Αρχή  είναι το γεγονός ότι, σε µια κρί-
σιµη περίοδο για τις διµερείς σχέσεις της Ελλάδας µε τις γείτονες χώρες στο χώρο 
της ενέργειας, ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ επελέγη πρόεδρος της οµάδας εργασίας του 
Ρυθµιστικού Συµβουλίου για το Φυσικό Αέριο, ενώ ο Πρόεδρος της Αρχής συ-
µπροεδρεύει της οµάδας του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέρ-
γειας για την Ενεργειακή Κοινότητα. 

 
7.3.3 Forum των Αθηνών 

Το Forum των Αθηνών λειτούργησε πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Ε-
νεργειακής Κοινότητας κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ρυθµιστικού Forum Η-
λεκτρισµού της Φλωρεντίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ήδη συνέρχεται στο πλαίσιο της Ενερ-
γειακής Κοινότητας.  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκπροσωπείται στο ως άνω Όργανο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνεπικουρούµενη από τις Ρυθµιστικές Αρχές των συµµετεχόντων στη 
Συνθήκη κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγ-
γαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Γερµανία, ΗΒ, Κύπρος, Τσεχία) και από εκπρόσωπο 
της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 
(ERGEG). Το Forum των Αθηνών περιλαµβάνει και εκπροσώπους των Ευρωπαϊ-
κών Φορέων Συστηµάτων Μετάδοσης (ETSO), της Ένωσης Συντονισµού Μετάδο-
σης Ηλεκτρικής Ενέργειας (UCTE), εκπροσώπους των χρηµατοδοτών, των εται-
ρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των καταναλωτών. Την προεδρία του 
Forum  ασκούν από κοινού η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή και ένας εκπρόσωπος της προε-
δρεύουσας χώρας. Μόνιµη έδρα του Forum, σύµφωνα πλέον µε τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, αποτελεί η Αθήνα. 

Η ΡΑΕ, συµµετείχε ενεργά στα Fora των Αθηνών, εκπόνησε σχέδια εργασίας για τα 
επιµέρους θέµατα που συζητήθηκαν στα Fora των Αθηνών και ειδικότερα σε θέµα-
τα που άπτονται του θεσµικού πλαισίου όπως τη σύσταση ανεξάρτητων ρυθµιστι-
κών αρχών σε κάθε χώρα της περιοχής µε αρµοδιότητες αντίστοιχες των οµολόγων 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν από την Οµάδα Ερ-
γασίας «Ρυθµιστικό Πλαίσιο Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη» του CEER εκθέσεις Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking 
Reports) για την περαιτέρω ενίσχυση της ρυθµιστικής αρµοδιότητας στις χώρες της 
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περιοχής. Η τρίτη έκθεση παρουσιάστηκε στο Forum των Αθηνών που έλαβε χώρα 
στο Βελιγράδι τον Νοέµβριο 2005.  

Πολύ σηµαντικό θέµα αποτέλεσε όπως αναφέρθηκε παραπάνω η οργάνωση και λει-
τουργία του Ρυθµιστικού Συµβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB) βάση 
των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και στο ο-
ποίο µετέχουν Ρυθµιστικές Αρχές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

Αναφορικά µε τον σχεδιασµό της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη σταδιακή ολοκλήρωση των απαραί-
τητων µεταρρυθµίσεων στις επιµέρους αγορές µε σκοπό τη δηµιουργία περιφερεια-
κής αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ συνέβαλε ενεργά στη σύνταξη κειµένου εργασίας για 
το στρατηγικό σχέδιο δράσης καθώς επίσης σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τρά-
πεζα συνέταξε και παρουσίασε στο 5ο Forum των Αθηνών κείµενο επί των µηχανι-
σµών διασφάλισης ισχύος καθώς και των µηχανισµών που υφίστανται στις αγορές 
ηλεκτρισµού της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Τέλος η ΡΑΕ συνέβαλε ενεργά στην προσπάθεια άρσης των εµποδίων στο διασυ-
νοριακό εµπόδιο µε την ενεργό συµµετοχή της σε συνεργασία µε τις άλλες Ρυθµι-
στικές Αρχές της Ενεργειακής Κοινότητας στην εφαρµογή του µηχανισµού αντι-
στάθµισης των δαπανών για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ 
των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς (Inter TSO Compensation 
mechanism), και των µηχανισµών διαχείρισης της συµφόρησης των δικτύων ηλε-
κτρικής ενέργειας (congestion management) στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότη-
τας. 

 
7.3.4 Mini Forum: Αθήνα 6 και 7 Οκτωβρίου 2005 

Η Συνάντηση αυτή η οποία διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ µε τη συµµε-
τοχή των Ρυθµιστικών Αρχών της Ενεργειακής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής,  των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς, καθώς και άλλων, είχε 
σκοπό να εξετάσει ενδελεχώς τα θέµατα ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ειδικότερα για το διασυνο-
ριακό εµπόριο στην περιοχή όπως η δηµιουργία χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εξισορρόπηση αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο στην περιοχή, οι µηχανισµοί διασφάλισης ισχύος 
στην περιοχή, οι µηχανισµοί διαχείρισης του δυναµικού των διασυνδέσεων και της 
συµφόρησης καθώς και µηχανισµοί αντιστάθµισης των δαπανών των ∆ιαχειριστών 
των Συστηµάτων Μεταφοράς για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας 
στην περιοχή και η παρακολούθηση των αγορών και η ανάπτυξη του απαραίτητου 
θεσµικού πλαισίου. 

 

7.4 Φυσικό Αέριο  

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τους ∆ωρητές της 
Ενεργειακής Κοινότητας (κυρίως διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες και εθνικούς φο-
ρείς παροχής βοήθειας σε τρίτες χώρες) για την ανάπτυξη νέων υποδοµών µεταφο-
ράς φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη συνέστησε τη Ρυθµιστική Οµάδα για το Φυ-
σικό Αέριο (GRG) µε τη συµµετοχή των Ρυθµιστικών Αρχών της περιοχής και των 
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Ρυθµιστικών Αρχών των συµµετεχόντων στη Συνθήκη κρατών µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ κ. Μιχάλης Καραµα-
νής, µε σκοπό την εκπόνηση σχεδίου κατευθυντήρων γραµµών αναφορικά µε τις 
νέες υποδοµές φυσικού αερίου στην Ενεργειακή Κοινότητα. Οι κατευθυντήριες 
γραµµές περιλαµβάνουν τον καθορισµό κοινών κριτηρίων για την εναρµονισµένη 
αξιολόγηση εκ µέρους των αρµοδίων ρυθµιστικών αρχών των αιτήσεων εξαιρέσε-
ων οι οποίες υποβάλλονται για νέες υποδοµές φυσικού αερίου σύµφωνα µε το άρ-
θρο 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 
Οµάδα ξεκίνησε τις εργασίες της   στις 29-30 Σεπτεµβρίου 2005 στο Ζάγκρεµπ και 
εργάσθηκε µε σκοπό να παρουσιασθεί το σχετικό κείµενο στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στις αρχές του 2006.  

To Φεβρουάριο του 2006 η πρώτη έκδοση του παραπάνω κειµένου προετοιµάστηκε 
από την επιτροπή σύνταξης µε τη συµβολή της ΡΑΕ και κοινοποιήθηκε στα µέλη 
της Οµάδας (16 Φεβρουαρίου 2006) σηµαίνοντας την έναρξη σχετικής διαβούλευ-
σης. Τη συνέχεια των σχετικών εργασιών ανέλαβε κατά το δεύτερο µισό του 2006 
η ίδια η Επιτροπή σε συνεργασία µε τη νεοσύστατη Γραµµατεία της Ενεργειακής 
Κοινότητας µε αποτέλεσµα την έκδοση νέου σχεδίου κατευθυντήρων γραµµών, α-
ναφορικά µε τις νέες υποδοµές φυσικού αερίου, βασισµένο στο πρώτο. Η ΡΑΕ συ-
νέχισε  να συµβάλλει καθ’ όλο το 2006 στην επιστηµονική επεξεργασία του σηµα-
ντικού αυτού κειµένου τόσο από τη σκοπιά του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθµι-
στικών Αρχών Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ρυθµιστών Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας και Φυσικού Αερίου όσο και στο πλαίσιο πλέον της Οµάδας Εργασίας για 
το Φυσικό Αέριο  του Ρυθµιστικού Συµβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας, υπό 
τη προεδρία του Αντιπροέδρου της ΡΑΕ κ  Μιχάλη Θωµαδάκη, ήδη από το τέλος 
του 2006. 

 

7.5  Σχέσεις µε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

 
7.5.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κατά τα έτη 2004 και 2005 η ΡΑΕ απάντησε στα ερωτηµατολόγια που αποστέλλει 
ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών) 
στις Ρυθµιστικές Αρχές αναφορικά µε την εναρµόνιση των κρατών µελών µε τις 
διατάξεις των Οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ. 

Τον Ιούλιο του 2005 καθώς και τον Ιούλιο 2006 η ΡΑΕ ως αρµόδιος εθνικός φορέ-
ας σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ, 
υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφο-
ρών)  την Εθνική Εκθεση για την πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρι-
κής αγοράς και φυσικού αερίου.  

Στο πλαίσιο επανέναρξης του διαλόγου για τη διαµόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πο-
λιτικής στο χώρο της ενέργειας, η ΡΑΕ απάντησε σε ερωτηµατολόγιο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα στον τοµέα ε-
νέργειας αναφορικά µε θέµατα ανταγωνισµού τον Ιούλιο του 2005 (Εnergy Sector 
Inquiry). Η ΡΑΕ συµµετείχε στη διαβούλευση που ακολούθησε την έκδοση της 
Πράσινης Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγω-
νιστική και ασφαλή ενέργεια που έλαβε χώρα το τελευταίο εξάµηνο του 2006, ενό-
ψει της πρώτης Στρατηγικής Ανασκόπησης για την Ενέργεια (Strategic EU Energy 
Review) από την Επιτροπή. 
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7.5.2 ∆ιεθνείς Οργανισµοί  

Επιπροσθέτως κατά τα έτη 2004 και 2005 η ΡΑΕ συνεργάσθηκε µε τον ∆ιεθνή Ορ-
γανισµό Ενέργειας (ΙΕΑ International Energy Agency) και συγκεκριµένα  σχετικά 
µε τις αναλύσεις του Οργανισµού ‘IEA Standard Analysis for Greece’ για το 2004 
και ‘IEA In Depth Analysis for Greece’ για το 2005. Η ΡΑΕ κατά το 2006 συνέβα-
λε ενεργά στη συλλογή στοιχείων εκ µέρους του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 
(∆ΟΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας εις βάθος εξέτασης θεµάτων της Ενεργειακής Πολι-
τικής της Ελλάδος και συµµετείχε στη συνάντηση αντιπροσωπείας του ∆ΟΕ µε 
κρατικούς φορείς και µε φορείς της αγοράς ενέργειας. Η έκθεση που συνέταξε ο 
∆ΟΕ, βάσει των στοιχείων που συνέλεξε  έχει ήδη  εκδοθεί. 

To 2006, παράλληλα προς την ήδη θεσµοθετηµένη τακτική ∆ιάσκεψη των Υπουρ-
γών  Ενέργειας και το Ευρω-µεσογειακό Φόρουµ Ενέργειας (Euro-med), εγκαινιά-
στηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου Ευρωπαϊ-
κών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας η συνεργασία µεταξύ των Ρυθµιστών Ενέργειας 
της περιφέρειας της Μεσογείου µε τη συγκρότηση της Μόνιµης Ρυθµιστικής Οµά-
δας Εργασίας για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο, (MEDREG). Στόχος του 
νέου αυτού περιφερειακού ρυθµιστικού οργάνου η ανάπτυξη οργανωµένων περιφε-
ρειακών αγορών ενέργειας και η θέσπιση εναρµονισµένου ρυθµιστικού πλαισίου 
στην ευρωµεσογεική περιφέρεια. Η ΡΑΕ υποστήριξε τη σχετική πρωτοβουλία και  
συµµετείχε ενεργά σε αυτή, αναγνωρίζοντας από τη πρώτη στιγµή την ανάγκη δη-
µιουργίας ενιαίου ρυθµιστικού χώρου γύρω από την Ευρώπη που θα ενσωµατώνει 
σταδιακά κοινούς κανόνες για το εµπόριο, τη διασυνοριακή µεταφορά ηλεκτρισµού 
και φυσικού αερίου, και την προστασία του περιβάλλοντος, και θα συµβάλλει στη 
διαφάνεια και τη µείωση του ρυθµιστικού κινδύνου, απαραίτητων προϋποθέσεων 
για την  προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού ε-
φοδιασµού. Οι σχετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΡΑΕ κατά το διάστηµα του 
2006 είναι εναρµονισµένες µε τη πολιτική διάχυσης βέλτιστων ρυθµιστικών πρα-
κτικών στη περιφέρεια της Ευρώπης που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµι-
στών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, δια της σταδιακής επέκτασης, 
από το 2006, και στη λεκάνη της Μεσογείου, του προτύπου ρυθµιστικής σύγκλισης 
και συνεργασίας που µε επιτυχία εφαρµόστηκε στην  Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η ΡΑΕ επίσης κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2006 απάντησε σε πλήθος ερωτη-
µατολόγια που της υπεβλήθησαν από άλλες αρχές-οργανισµούς όπως EUROSTAT, 
ΟΟΣΑ κλπ. σχετικά µε τον τοµέα ενέργειας. Αξιοσηµείωτη εξέλιξη κατά τη περίο-
δο που εξετάζεται άλλωστε είναι ο ορισµός , ήδη από το 2005 του Πρόεδρου της 
ΡΑΕ στη θέση του Προέδρου της Οµάδας Επενδύσεων του Χάρτη Ενέργειας (En-
ergy Charter) δίνοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να συµµετέχει ενεργά και να συν-
διαµορφώνει το ευρύτερο σήµερα παγκόσµιο πολυµερές νοµικό πλαίσιο για την 
απελευθέρωση του εµπορίου, τη προστασία των επενδύσεων και την γένει ανάπτυ-
ξη της παγκόσµιας αγοράς ενέργειας. 
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8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

8.1 Οικονοµικός Απολογισµός 

Σύµφωνα µε το ν.2773/99 όπως ισχύει, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ 
εισπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρή-
σεις του τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και 
γνωµοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή 
επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίµων. β) Επιδοτή-
σεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο έ-
σοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς. 

Τα ποσά των ανταποδοτικών τελών ορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 591/2001, και, σύµφωνα µε τον νόµο, ενώ τα ετήσια ανταποδοτικά 
τέλη αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Για τη χρήση 2004 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθορίστηκαν µε σχετική από-
φαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ B΄ 117/2004) και ανήλθαν στο ποσό των 5.585.739,23 € , ενώ τα 
λειτουργικά έξοδα στο ποσό των 3.379.606,37 € Τα έσοδά από χρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 
2.140.088,79 € , το οποίο και δαπανήθηκε για την προµήθεια των σχετικών υπηρε-
σιών. Συνολικά το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 
2.178.848,77 € . 

Για τη χρήση 2005 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθορίστηκαν µε σχετική από-
φαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ B΄ 134/2005) ανήλθαν στο ποσό των 6.455.020,64 €, ενώ τα λει-
τουργικά έξοδα στο ποσό των 4.035.043,42 € Τα έσοδά από χρηµατοδοτούµενα προ-
γράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 
1.452.164,94 €, το οποίο και δαπανήθηκε για την προµήθεια των σχετικών υπηρεσιών. 
Συνολικά το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 2.654.161,23 € . 

Για τη χρήση 2006 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθορίστηκαν µε σχετική από-
φαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ B΄ 315/2006) ανήλθαν στο ποσό των 9.664.821,53 € εκ των ο-
ποίων ποσό ύψους 2.207.339,42 € αφορά εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη που αντιστοι-
χούν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ έως την 31/12/2005 σχετικά µε χορή-
γηση αδειών παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και τα οποία µεταφέρ-
θηκαν σε λογαριασµούς εσόδων στη χρήση του 2006, σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 

Κεφάλαιο 

8 



ΈΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2004 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006 
 

Σελίδα 162 

131/05.07.2006 Απόφαση της ΡΑΕ. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 
4.644.514,67 € Τα έσοδα από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του Γ΄ΚΠΣ και της 
Ευρωπαικής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 1.783.309,16 € , το οποίο και δαπανήθη-
κε για την προµήθεια των σχετικών υπηρεσιών. Συνολικά το καθαρό αποτέλεσµα της 
χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 5.427.663,71 € . 

Γενικότερα, τα τέλη καταβάλλονται κατά κανόνα χωρίς πρόβληµα. Σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις έχει διαπιστωθεί άρνηση καταβολής των τελών η οποία προκύπτει από δια-
φοροποίηση της ερµηνείας της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης 
(∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591/2001), µεταξύ ΡΑΕ και επιχειρήσεων (∆ΕΗ Α.Ε., κ.α.). Η από-
φαση του Υπουργού σχετικά µε την ερµηνεία της συγκεκριµένης απόφασης εκκρεµεί. 

Στο Πίνακα 8.1 δίνεται η ανάλυση των εσόδων (εισπραχθέντα ή οφειλόµενα) ανά 
κλάδο του τοµέα ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγρά καύσιµα), για τις 
χρήσεις 2004, 2005 και 2006. 

Πίνακας 8.1: Έσοδα ΡΑΕ Ανταποδοτικών Τελών  

α/α Είδος Εσόδου 2004 2005 2006 

1 Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη η-
λεκτρικής ενέργειας  185.134,13 173.622,55 

 
3.204.484,37 

2 Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη η-
λεκτρικής ενέργειας 2.680.621,43 3.298.256,97 

 
3.386.947,94 

4 Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη φυ-
σικού αερίου 435.252,57 496.161,54 

 
559.766,19 

 

5 Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υ-
γρών καυσίµων 2.284.671,42 2.486.979,58 

 
2.505.390,67 

 
6 ∆ιάφορα έσοδα 59,68  8.232,36 
  ΣΥΝΟΛΟ 5.585.739,23 6.455.020,64 9.664.821,53 

 

Επισυνάπτονται οι ισολογισµοί της ΡΑΕ για τα έτη 2004, 2005 και 2006. 
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8.2 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΡΑΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των πεδίων δράσεώς της και έχοντας ως σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων της, η ΡΑΕ 
σχεδίασε πλήθος έργων (µελέτες, µοντέλα λογισµικού, κλπ. θέµατα παροχής υπηρε-
σιών), η υλοποίηση των οποίων προσφέρουν την απαραίτητη υποδοµή και το γνωστι-
κό υπόβαθρο για την προώθηση των στόχων της, συµβάλλοντας παράλληλα και για 
την πραγµατοποίηση των πολιτικών επιλογών στον τοµέα της ενέργειας. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΡΑΕ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ περιλαµβάνει ένα σύνολο 
δράσεων, οργανωµένων σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία, προσδιορίζει το συνολικό 
κόστος και θέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους. Επίσης, το Επιχειρησιακό Σχέ-
διο 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 συµµετεχόντων στην αγορά και των µελλοντικών επενδυτών.  

Ήδη από το 2000, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του 
Γ’ ΚΠΣ, εντάχθηκαν σειρά έργων µε τελικό δικαιούχο τη ΡΑΕ και χρηµατοδότηση 
100%, προκειµένου να υποστηριχθεί η οργάνωση και λειτουργία της ως νέου φορέα. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε µια σειρά έργων υποδοµής και αρχικής υποστή-
ριξης της λειτουργίας της ΡΑΕ, τα οποία είχαν ως στόχο την ενίσχυση της υλικοτεχνι-
κής υποδοµής της ΡΑΕ και την αντιµετώπιση άµεσων θεµάτων τα οποία προέκυψαν 
από τη ψήφιση του ν.2773/1999 περί απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

Τον Απρίλιο του 2003 η ΡΑΕ κατέθεσε Επιχειρησιακό Σχέδιο στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΥ∆ ΕΠΑΝ), 
µε το οποίο έθετε τους στόχους και τις προτεραιότητες της για την περίοδο 2003 – 
2006. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2005 λαµβάνοντας υ-
πόψη του τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις του ενεργειακού τοµέα σε εθνικό, περι-
φερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν για την κά-
λυψη των στόχων του ΕΠΑΝ, όπως αυτοί υποδεικνύονται από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος.  

Στις αρχές του 2006, η ΡΑΕ προέβη σε επανεξέταση και οριστικοποίηση των έργων 
που θα προκήρυσσε εντός του έτους. Μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ υπέβαλε πρόταση στην 
ΕΥ∆ ΕΠΑΝ για ένταξη έργου µε αντικείµενο «Αγορά ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών της ΡΑΕ», η οποία εγκρίθηκε και στη συνέχεια προέβη στην προκήρυξη 
διαγωνισµού συνολικού προϋπολογισµού 15 εκατ. Ευρώ.  

Ακολουθεί σύνοψη των έργων που υλοποίησε και υλοποιεί η ΡΑΕ στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ, για την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, ως εξής:  

• έργα που έχουν ολοκληρωθεί 

• έργα που βρίσκονταν υπό υλοποίηση  

• έργα για τα οποία δεν είχε ανακηρυχθεί ανάδοχος έως 31.12.2006 (σηµειώνε-
ται ότι εντός του 2007, για το σύνολο των έργων της κατηγορίας αυτής έχει 
ανακηρυχθεί ανάδοχος). 
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8.2.1 Ολοκληρωµένα έργα 
Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης 
Κόστος: 826.000 € 
Αντικείµενο: Προµήθεια υλικού και συναφών υπηρεσιών µε σκοπό την ενίσχυση της 
µηχανογραφικής υποδοµής της ΡΑΕ. 
Λήξη: 26.11.2004 
 
Υποστήριξη ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κόστος: 159.680 € 
Αντικείµενο: Παρακολούθηση και έλεγχος των έργων της ΡΑΕ στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ. 
Λήξη: 28.06.2004 
 
Σύµβουλος Αξιολόγησης ΑΠΕ & ΣΗΘ – 2004-5-6 
Κόστος: 925.872 € 
Αντικείµενο: Παροχή τεχνικής υποστήριξης της αδειοδοτικής δραστηριότητας της 
ΡΑΕ µε βάση τον «Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας» και τον «Οδηγό ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘ» για τα έτη 
2004, 2005 και 2006. 
Λήξη: 25.05.2006 
 
Κανονισµός Αδειών Πετρελαίου 
Κόστος: 159.900 € 
Αντικείµενο: Εκπόνηση µελέτης για τον σχεδιασµό και την προετοιµασία του «Κανο-
νισµού για τη Χορήγηση, Παρακολούθηση και Ανάκληση των Αδειών για την άσκη-
ση ∆ραστηριοτήτων στον τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας» 
Λήξη: 17.12.2004 
 
Στρατηγική Μελέτη Προµήθειας για το Φυσικό Αέριο 
Κόστος: 139.743 € 
Αντικείµενο: Εκπόνηση στρατηγικής µελέτης σχετικά µε την προµήθεια φυσικού αε-
ρίου στη νήσο Κρήτη, µε έµφαση στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
λύσεων ως προς τη µεταφορά και αποθήκευση υγροποιηµένου (LNG) ή συµπιεσµένου 
(CNG) φυσικού αερίου και σύνταξη όλων των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών 
για τον σκοπό αυτό.  
Λήξη: 26.11.2004 
 
Τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία γνωµοδότησης της ΡΑΕ επί του κώδικα διαχεί-
ρισης του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 
Κόστος: 38.080 € 
Αντικείµενο: Καταγραφή και επεξεργασία των επιµέρους τεχνικών λεπτοµερειών, οι 
οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη ΡΑΕ κατά τη γνωµοδότησή της επί του Κώ-
δικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Λήξη: 23.03.2006 
 
Αδειοδοτική διαδικασία για ενεργειακές επενδύσεις 
Κόστος: 339.150 € 
Αντικείµενο: Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης της αδειοδοτικής διαδικασίας για ενερ-
γειακές επενδύσεις, ιδιαιτέρως Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και πρότασης 
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αναµόρφωσης του όλου θεσµικού πλαισίου που διέπει τα διάφορα στάδια της εν λόγω 
αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα αυτά. 
Λήξη: 30.08.2005 
 
Προµήθεια γεωγραφικών δεδοµένων 
Κόστος: 310.858 € 
Αντικείµενο: Προµήθεια ψηφιακών γεωγραφικών δεδοµένων και χαρτών (για χρήση 
σε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών - GIS), απαραίτητων για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλονται 
στη ΡΑΕ και εν γένει για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας που εκτελεί η 
Αρχή. 
Λήξη: 04.11.2005 
 
Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων 
Κόστος: 77.350 € 
Αντικείµενο: Προµήθεια λογισµικού συστήµατος για τη διαχείριση ψηφιακών γεω-
γραφικών δεδοµένων και χαρτών (GIS), απαραίτητων για την αξιολόγηση των αιτή-
σεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλονται στη 
ΡΑΕ και εν γένει για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας που εκτελεί η Αρ-
χή. 
Λήξη: 07.12.2005 
 

8.2.2 Έργα υπό υλοποίηση  
Σύµβουλος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της ΡΑΕ 
Κόστος: 296.857 € 
Αντικείµενο: Μελέτη οργάνωσης της Γραµµατείας της ΡΑΕ προκειµένου να επιτυγ-
χάνεται η εκπλήρωση της αποστολής της και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. 
Εκτιµώµενη λήξη: Σεπτέµβριος 2007 
 
Οργάνωση Βιβλιοθήκης - Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων 
Κόστος: 60.000 € 
Αντικείµενο: Προµήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστηµονικών βιβλίων, σχετι-
κά µε τα επιστηµονικά πεδία όπου και εντοπίζονται κυρίως οι ανάγκες ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης των Μελών και του επιστηµονικού προσωπικού της ΡΑΕ, ήτοι τη 
Νοµική Επιστήµη, τις Θετικές Επιστήµες µε έµφαση τον τοµέα της ενέργειας και τη 
∆ιοίκηση- Οικονοµία. 
Εκτιµώµενη λήξη: Νοέµβριος 2008 
 
Στρατηγική µελέτη διασύνδεσης αυτόνοµων νησιωτικών συστηµάτων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας 
Κόστος: 41.650 € 
Αντικείµενο: Εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης σκοπιµότητας των διασυνδέσεων 
νησιωτικών ηλεκτρικών συστηµάτων µεταξύ τους ή µε το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή 
Σύστηµα για µια περίοδο 25 ετών (2010-2035).  
Εκτιµώµενη λήξη: Φεβρουάριος 2007 
 
 
Στρατηγική ανάλυση για τη χρήση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα στην ηλεκτροπαρα-
γωγή 
Κόστος: 139.900 € 
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Αντικείµενο: Παροχή τεχνικο-οικονοµικής αξιολόγησης: 1) των τεχνολογιών καθαρής 
καύσης άνθρακα, οι οποίες είναι ήδη εµπορικές, καθώς και εκείνες που αναµένονται 
να καταστούν εµπορικές εντός της δεκαετίας, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εγχώριου λιγνίτη από τρεις περιοχές, καθώς και εισαγόµενου άνθρακα 2) Των ε-
ναλλακτικών λύσεων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο εγκατάστασης, 
και 3) των διαθέσιµων και υπό ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την αύξηση της από-
δοσης υφιστάµενων λιγνιτικών σταθµών. 
Εκτιµώµενη λήξη: Μάιος 2007 
 
Σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Κόστος: 249.900 € 
Αντικείµενο: Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ενός Συστήµατος ώστε να είναι α-
ποτελεσµατική, η έγκυρη συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση 
πληροφοριών που αφορούν στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την αντίστοιχη 
αγορά, η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της αγοράς, και η εκτίµηση και α-
ξιολόγηση των σχετικών αποτελεσµάτων (δείκτες ποιότητας, στατιστικοί δείκτες 
κλπ), όσον αφορά την αποδοτικότητα και τις τιµές της αγοράς, καθώς και τη συµπερι-
φορά των συµµετεχόντων σε αυτή.  
Εκτιµώµενη λήξη: ∆εκέµβριος 2007 
 
Εκτίµηση συνιστωσών του µεσο- µακροχρόνιου οριακού κόστους για την παραγωγή, µε-
ταφορά, διανοµή στη µέση και χαµηλή τάση και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα. Κατάρτιση αναλυτικών αποτελεσµατικών δοµών τιµολογίων για τα ανταγωνι-
στικά και µονοπωλιακά τµήµατα του διασυνδεδεµένου ελληνικού ηλεκτρικού συστήµα-
τος 
Κόστος: 859.764 € 
Αντικείµενο: Εκτίµηση του µεσο-µακροχρόνιου οριακού κόστους για την παραγωγή, 
µεταφορά, διανοµή στη µέση και χαµηλή τάση και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα. Παροχή στη ΡΑΕ της απαραίτητης τεχνογνωσίας και των εργαλείων 
προκειµένου αυτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τη ρύθµιση των τιµολογίων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα καθώς και µιας πρότασης για την κατάρτιση τιµο-
λογιακής δοµής βάσει της οποίας οι εταιρείες κοινής ωφελείας σχετικά µε την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να σχεδιάσουν και να προτείνουν τα τιµολόγιά τους 
στη ΡΑΕ για έγκριση. 
Εκτιµώµενη λήξη: Απρίλιος 2008 
 
Έρευνα αγοράς καταναλωτών 
Κόστος: 296.310 € 
Αντικείµενο: Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε το προσδιορισµό του προφίλ των κατανα-
λωτών ηλεκτρικής ενέργειας, το βαθµό ικανοποίησης αυτών από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και τη 
στάση τους απέναντι στην απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας, το φυσικό αέριο, τις 
ανανεώσιµες πηγές και την εξοικονόµηση ενέργειας. 
Εκτιµώµενη λήξη: Μάιος 2007 
 
Μελέτη βελτίωσης-επικαιροποίησης του Αιολικού Χάρτη της Ελλάδας 
Κόστος: 1.481.550 € 
Αντικείµενο: ∆ηµιουργία νέου αιολικού χάρτη για όλη την Ελλάδα, ο οποίος θα παρέ-
χει την πληροφορία της µέσης ετήσιας ταχύτητας του ανέµου σε κάθε σηµείο της επι-
κράτειας και σε διάφορα ύψη από το έδαφος. 
Εκτιµώµενη λήξη: ∆εκέµβριος 2008 
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8.2.3 Έργα για τα οποία έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός 
Αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΡΑΕ 
Προϋπολογισµός: 15.000.000€. (σηµειώνεται ότι για το συγκεκριµένο έργο η συµµε-
τοχή του Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 3,728 εκατ. Ευ-
ρώ, η εθνική συµµετοχή σε 3,728 εκατ. Ευρώ και η ιδία συµµετοχή της ΡΑΕ σε 7,544 
εκατ. Ευρώ). 
Αντικείµενο: Αγορά κατάλληλου κτιρίου, ει δυνατόν αυτοτελούς κτιρίου γραφείων, 
έτοιµου προς χρήση άµεσα ή σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) µηνών από 
την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, ωφέλιµης επιφάνειας περίπου 4.300 τ.µ., 
για τη στέγαση του συνόλου των υπηρεσιών της ΡΑΕ. 
Εκτιµώµενη λήξη: Μάιος 2008 
 
Εκτίµηση των µακροχρόνιων οικονοµικών προοπτικών της ελληνικής ενεργειακής αγο-
ράς και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας σε εθνικό και επιχειρηµατικό 
επίπεδο σε σχέση µε τις αναµενόµενες µεταβολές στο περιβάλλον και το χρηµατιστήριο 
ρύπων, τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις διασυνδέσεις της χώρας και εναλλακτικές 
ρυθµιστικές πολιτικές 
Προϋπολογισµός: 773.500 € 
Αντικείµενο: Ανάπτυξη εργαλείου λήψης αποφάσεων το οποίο θα προσοµοιώνει τις 
µεσο-µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ οικονοµίας – ενέργειας - περιβάλλοντος, υποστή-
ριξη ανάπτυξης σεναρίων πρόβλεψης για την παραγωγή, τις εισαγωγές, τη µετατροπή, 
την κατανάλωση και τις τιµές της ενέργειας, που υπόκεινται σε µια ποικιλία υποθέσε-
ων αναφορικά µε τις µεταβλητές στοιχείων.  
Εκτιµώµενη λήξη: Οκτώβριος 2008 
 
Προσοµοίωση της Ηµερήσιας Αγοράς και του Ανταγωνισµού στον Ηλεκτρικό Τοµέα και 
διερεύνηση αλληλεπιδράσεων µε το Σύστηµα του Φυσικού Αερίου  
Προϋπολογισµός: 2.380.000 € 
Αντικείµενο: Απόκτηση δυνατότητας προσοµοίωσης και ανάλυσης της λειτουργίας 
της ηµερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει οριστεί σύµφωνα µε τον 
Κώδικα ∆ιαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας. Μελέτη αλληλεπίδρασης 
µεταξύ της ηµερήσιας αγοράς και του συστήµατος του Φυσικού Αερίου.  
Εκτιµώµενη λήξη: ∆εκέµβριος 2008 
 
Αποτύπωση της ποιότητας της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλω-
τές 
Προϋπολογισµός: 1.368.500 € 
Αντικείµενο: υλοποίηση προγράµµατος µετρήσεων, σε πανελλαδική κλίµακα, µε σκο-
πό την (α) καταγραφή της παρεχόµενης ποιότητας τάσεως και εξυπηρέτησης των κα-
ταναλωτών και (β) την καταγραφή, καθώς και την ανάδειξη τυχόν προβληµάτων ως 
προς την τροφοδοσία των καταναλωτών µε ηλεκτρική ενέργεια. 
Εκτιµώµενη λήξη: ∆εκέµβριος 2008 
 
 
Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής για την ενηµέρωση των κατανα-
λωτών ενέργειας 
Προϋπολογισµός: 3.570.000 € 
Αντικείµενο: Σχεδιασµός και οργάνωση ενός Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοι-
νωνίας µε πρωτεύοντα στόχο την προώθηση της εξοικονόµησης και κατανάλωσης 
«πράσινης» ενέργειας και δευτερεύοντα στόχο την προώθηση της αναγνωρισιµότητας 
της ΡΑΕ στο ευρύ κοινό. 
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Εκτιµώµενη λήξη: Ιούλιος 2008 
 

8.3 Συµµετοχή σε Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή 

Η ΡΑΕ έχει συµµετάσχει και ολοκληρώσει, και εξακολουθεί να συµµετέχει έως και 
σήµερα, σε προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α-
κολουθεί περιγραφή του αντικειµένου των προγραµµάτων που έχουν ολοκληρωθεί, 
αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτών για τα οποία η ΡΑΕ έχει υποβάλει πρό-
ταση συµµετοχής: 

8.3.1 Προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί 

1. SETREC (Side effects of Tradable Renewable Certificates) 

Αντικείµενο: Εξέταση των παρενεργειών των πιστοποιητικών προέλευσης των ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας. ∆ηµιουργία προτάσεων για εναρµονισµένους εµπορικούς 
κανονισµούς σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.  

Χρηµατοδότηση Ε.Ε.: 7.747 € 

Λήξη: 31.03.2005 

 

2. ETRES (Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Sup-
port Mechanisms in the Greek Electricity Sector) 

Αντικείµενο: Εφαρµογή της πολιτικής και των κανόνων της Ε.Ε. αναφορικά µε τις 
κλιµατικές αλλαγές και την εµπορία ρύπων καθώς και τους υποστηρικτικούς µηχανι-
σµούς των  ΑΠΕ στον ελληνικό τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας. Συλλογή εµπειρίας που 
µπορεί να µεταδοθεί και σε άλλους ελληνικούς βιοµηχανικούς κλάδους, σε παρόµοιες 
οικονοµίες στην Ε.Ε. και στις προς προσχώρηση χώρες.  

Χρηµατοδότηση Ε.Ε.: 216.325 € 

Λήξη: 31.03.2006 

 

3. CHP-EUROSTAT (Statistics on Combined Heat and Power Plants) 

Αντικείµενο: ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε στατιστικά στοιχεία για τη συµπαρα-
γωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού (CHP) για το έτος 2002, επαλήθευση της βάσης 
δεδοµένων και σύγκριση των στατιστικών στοιχείων του 2002 µε αυτά των ετών 
1994-2000. 

Χρηµατοδότηση Ε.Ε.: 8.000 € 

Λήξη: 24.02.2005 

 

8.3.2 Προγράµµατα σε εξέλιξη  

1. EU-DEEP (The birth of a EUropean Distributed EnErgy Partnership that 
will help the large-scale implementation of Distributed Energy Resources in 
Europe) 
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Αντικείµενο: Καθορισµός και εφαρµογή πραγµατοποιήσιµων καινοτοµικών επιχειρη-
µατικών µοντέλων για τεχνολογίες ∆ιεσπαρµένων Πηγών Ενέργειας (∆ΠΕ) στην Ευ-
ρώπη. Προώθηση ανάπτυξης τεχνολογιών που θα αναβαθµίσουν τις επιπτώσεις των 
∆ΠΕ, µέσω του σωστού καθορισµού και διαµόρφωσης της ζήτησης και των σχετικών 
επιχειρηµατικών ευκαιριών. Μελέτη καινοτοµικών προσεγγίσεων για την εισαγωγή 
των ∆ΠΕ στην Ευρώπη σχετικά µε τη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης τελικού 
χρήστη. Παροχή υπηρεσιών που θα καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη τεχνολογιών α-
ναγκαίων για την αδιάκοπτη ενσωµάτωση των τεχνολογιών ∆ΠΕ στα υπάρχοντα και 
µελλοντικά δίκτυα διανοµής. Παροχή υπηρεσιών διάδοσης µέσω εκπαίδευσης και συ-
νεδρίων που θα αντιµετωπίσουν τα µη τεχνικά εµπόδια που παρεµποδίζουν µέχρι και 
σήµερα την προώθηση των ∆ΠΕ στην Ευρώπη.  

Χρηµατοδότηση Ε.Ε.: 97.430 € 

Λήξη: 30.06.2010 

2. GreenNet (Promoting grid-related incentives for large-scale RES-E integra-
tion into the European electricity systems - GreenNet-Incentives) 

Αντικείµενο: ∆ιερεύνηση των υφιστάµενων, µη τεχνικών κυρίως, προβληµάτων για τη 
διείσδυση των ΑΠΕ, των ενεργειών προς την επίλυσή τους και την όσο το δυνατόν 
ευρύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων. 

Χρηµατοδότηση Ε.Ε.: 22.520 € 

Λήξη: 30.04.2009 

 

8.3.3 Προγράµµατα για τα οποία έχει υποβληθεί πρόταση συµµετοχής 

1. BOILEFF (Raising the efficiency by new installed boilers) 

Αντικείµενο: Βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης µέ-
σω της ανάπτυξης και του ελέγχου δύο διαφορετικών προσεγγίσεων: µία προσέγγιση 
όπου συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά ορθής εγκατάστασης κεντρικής θέρµαν-
σης δηλώνονται στον καταναλωτή και µία δεύτερη προσέγγιση όπου ο εγκαταστάτης 
εγγυάται συγκεκριµένη ετήσια απόδοση µετατροπής της ενέργειας, που εξαρτάται από 
την υψηλή ποιότητα εγκατάστασης της κεντρικής θέρµανσης.  

∆ιάρκεια: 32 µήνες 

2. STORIES (Addressing regulations on STORage technologies for increasing 
the penetration of Intermittent Energy Sources) 

Αντικείµενο: Συµβολή στη µεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ µέσω της αξιο-
ποίησης συστηµάτων αποθήκευσης (π.χ. χρήση αντλησιοταµιευτήρων, παραγωγή υ-
δρογόνου). 

∆ιάρκεια: 24 µήνες 

 

8.4 Υποδοµές Πληροφορικής 

H ΡΑΕ έχει επενδύσει σηµαντικά στη δηµιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος για 
την υποστήριξη των λειτουργιών της, τόσο σε υλικό όσο και σε εφαρµογές διαχείρι-
σης δεδοµένων και εγγράφων µε γνώµονα την ενίσχυση της πληρότητας, της ασφά-
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λειας και της υποστήριξης των λειτουργιών της Αρχής. Η δραστηριότητα αυτή εντάσ-
σεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η ΡΑΕ για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα µία σειρά σχετικών ενεργειών. 

8.4.1 Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού  

Μέσω δύο δηµόσιων διαγωνισµών ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και θέση σε λει-
τουργία όλου του µηχανογραφικού εξοπλισµού που υποστηρίζει τις ψηφιακές λει-
τουργίες της Αρχής. Το κύριο µέρος του εξοπλισµού αυτού φιλοξενεί όλες τις εφαρ-
µογές µηχανοργάνωσης που σε µεγάλο βαθµό υλοποιούν ένα ψηφιακό περιβάλλον 
λειτουργίας. Επίσης, µέρος του εξοπλισµού αυτού έχει σαν σκοπό τη δηµιουργία υπο-
δοµής για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου όπως αυτός προδιαγράφεται στο έργο 
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Ενέργεια (ΕΟΠΣ) που 
χρηµατοδοτείται µέσω του Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Συγκεκριµένα, το έργο στοχεύει στη δηµιουργία Data Center για: 

• την ολοκλήρωση της ψηφιακής υποδοµής της Αρχής µε σκοπό την αποτελε-
σµατικότερη λειτουργία της.  

• την υποστήριξη της αυτοµατοποίησης όλων των διαδικασιών λειτουργίας της 
Αρχής.  

• την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας.  

• την παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθµισµένων, επίκαιρων και αναδρα-
στικών υπηρεσιών µε σχετικά χαµηλότερο λειτουργικό κόστος.  

• µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στη έγκυρη πληροφόρηση. 

 

Οι ανάγκες τις οποίες καλείται να ικανοποιήσει το έργο είναι: 

• Η βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής που να παρέχει 
ταχύτητα και ασφάλεια στη διακίνηση των πληροφοριών.  

• Η συστηµατική οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων της Αρχής µε χρήση 
τεχνολογικά προηγµένων υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστηµάτων και 
σύγχρονων τεχνολογιών.  

• Η δυνατότητα για ολοκληρωµένη και ενδελεχή επεξεργασία της πληροφορίας 
που διαχειρίζεται η Αρχή.  

• Ο αυξηµένος βαθµός συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων µο-
νάδων.  

• Η αυτοµατοποίηση / βελτιστοποίηση διαδικασιών της Αρχής.  

• Η αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα στη διεκπεραίωση υποθέσεων που απα-
σχολούν τη ΡΑΕ.  

• Η δηµιουργία υποδοµής για τη διενέργεια µελετών και αξιολόγησης ενεργεια-
κών µοντέλων.  

• Η κεντρική διαχείριση των πληροφοριών που επεξεργάζεται η Αρχή.  
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• Η υποστήριξη των λειτουργιών του ∆ικτυακού Τόπου της ΡΑΕ, έτσι ώστε να 
καταστεί ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας και ενηµέρωσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών της Αρχής.  

• Η ενεργή υποστήριξη και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων στον τοµέα της Ε-
νέργειας καθώς επίσης και της εκπαιδευτικής / πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

• Η παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθµισµένων και σύγχρονων υπηρεσιών 
προς τους εµπλεκόµενους φορείς και όλους τους ενδιαφερόµενους για τον το-
µέα της Ενέργειας, µε σχετικά χαµηλότερο λειτουργικό κόστος. 

Η προσπάθεια αυτή, της ανάπτυξης δηλαδή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, αναµένε-
ται να έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στο σηµερινό τρόπο οργάνωσης και λει-
τουργίας της Αρχής, γεγονός που αναµένεται να επιδράσει θετικά ως προς το είδος και 
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και στην αλληλεπίδραση της ΡΑΕ µε 
άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.  

Στον παραπάνω εξοπλισµό φιλοξενούνται και όλες οι εφαρµογές στρατηγικής σηµα-
σίας για την υποστήριξη της ΡΑΕ. Ήτοι: 

• Το σύστηµα διακίνησης εγγράφων και ροών διαδικασιών 

• Η γνωσιακή βάση δεδοµένων της ΡΑΕ. 

• ∆ιοικητικές εφαρµογές (λογιστηρίου, ανάθεση εργασιών κλπ.) 

• Το σύστηµα παρακολούθησης διαδικασιών αδειοδοτήσεων. 

• Τα µητρώα εταιριών που κατέχουν άδειες. 

• Το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα 

• Το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Ενέργειας»  

• Η δικτυακή πύλη της ΡΑΕ όπως έχει περιγραφεί στο έργο της ΚτΠ «Ενεργεια-
κό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» 

• Το πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης τιµών πετρελαιοειδών. 

8.4.2 Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα 

Καθώς η ΡΑΕ είναι αρµόδια για την υποδοχή και αξιολόγηση αιτήσεων και την έκδο-
ση αδειών ενεργειακών έργων και είναι υποχρεωµένη να τηρεί µητρώο αδειών για όλα 
τα αδειοδοτηµένα έργα,  απαραίτητη κρίνεται η καταγραφή και επεξεργασία στοιχεί-
ων µέσω γεωγραφικών θεµατικών χαρτών.  

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) γνωρίζουν – διεθνώς - ραγδαία α-
νάπτυξη, ενώ η έλλειψη τους συνιστά ουσιαστικό παράγοντα αδυναµίας παροχής υ-
πηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ετσι, µέσω δύο δηµόσιων διαγωνισµών για την προµή-
θεια λογισµικού διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων αλλά και ψηφιακών χαρτών 
δόθηκε η δυνατότητα στη Γραµµατεία της Αρχής να βοηθηθεί υποστηρικτικά: 

• Στην αποτύπωση της θέσης των σταθµών παραγωγής σε χάρτες περιοχής κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για τις χορηγήσεις και τροποποιήσεις 
αδειών παραγωγής, έχοντας ως σηµείο αναφοράς µία κεντρική γεωγραφική 
βάση δεδοµένων. Οι αποτυπώσεις αυτές είναι αναγκαίες ώστε να διερευνώνται 
τυχόν χωρικές επικαλύψεις έργων, ακριβής τοποθέτηση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής ώστε να µπορεί να πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και αποδοτικό-
τητα του έργου, κλπ. 
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• Στον εύκολο έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε έργου κατά τη δια-
δικασία θεώρησης από τη ΡΑΕ του τοπογραφικού και της τεχνικής περιγραφής 
κάθε έργου προκειµένου ο κάτοχος του έργου να υποβάλει αίτηση για να λάβει 
την άδεια εγκατάστασης. 

8.4.3 Βάση εγχώριων τιµών πετρελαιοειδών 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτύπωση των διακυµάνσεων των τιµών των 
πετρελαιοειδών σε όλο τον κύκλο της εµπορικής αλυσίδας, ως απόρροια των της ε-
φαρµογής της υπ’ αριθµ. ∆1/11144 (ΦΕΚ Β΄ 995/5.07.2004) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης περί γνωστοποίησης τιµών πετρελαιοειδών, και σε συνεργασία µε το 
ΥΠΑΝ, υλοποιήθηκε πιλοτικό πληροφοριακό σύστηµα για την ηλεκτρονική υποβολή 
σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση των τιµών των πετρελαιοειδών µε στόχο 
τον υπολογισµό στατιστικών δεικτών για την εποπτεία της συγκεκριµένης εµπορικής 
δραστηριότητας και την αναγνώριση τάσεων και συµπεριφορών της εν λόγω αγοράς. 

Με το συγκεκριµένο εργαλείο και υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης των υπόχρεων 
µε την υπουργική απόφαση, από τα στοιχεία τιµών διύλισης και εµπορίας, σε συνδυα-
σµό µε τις εβδοµαδιαίες τιµές λιανικής τις οποίες δηµοσιεύει το ΥΠ.ΑΝ. για κάθε νο-
µό της χώρας, είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τις συνθήκες α-
νταγωνισµού σε κάθε ένα από τα επίπεδα δραστηριότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(διύλιση, εµπορία, λιανική εµπορία), αλλά και τη συµµετοχή κάθε επιπέδου στη δια-
µόρφωση της τελικής τιµής καταναλωτή σε κάθε νοµό της χώρας και στην επικράτεια. 

Συγκεκριµένα, η βάση δεδοµένων παρέχει τη δυνατότητα: 

o Αποτελεσµατικής διαχείρισης και ελέγχου της διαδικασίας αποστολής των 
δελτίων τόσο για τους υπόχρεους αποστολής όσο και για τις αποδέκτες αυτών 
και µείωση του σχετικού διαχειριστικού κόστους. 

o Αποθήκευσης, οµαδοποίησης και διαχείρισης ιστορικών δεδοµένων τιµών πε-
τρελαιοειδών.  

o ∆ηµιουργίας περιοδικών αναφορών (εβδοµαδιαίων, µηνιαίων ετήσιων κλπ), µε 
στατιστική συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των τιµών πετρελαιοειδών ανά 
επίπεδο δραστηριότητας, εταιρία, νοµό, είδος καυσίµου κλπ µε τη µορφή πι-
νάκων και γραφηµάτων. 

Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη εγκύκλιος από το 
ΥΠ.ΑΝ. σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω υπουργικής απόφασης 
∆1/11144, µε αποτέλεσµα να παραµένει το εν λόγω σύστηµα ανενεργό. 

8.4.4 Εντυπο αρχειακό υλικό 

Το έντυπο αρχειακό υλικό που διαχειρίζεται η Αρχή, αποτελεί το αρχείο Αιτήσεων 
Χορήγησης Άδειας Ηλεκτρικής ενέργειας και το αρχείο εισερχοµένων της ΡΑΕ (πρω-
τόκολλο). Το αρχείο Αιτήσεων Χορήγησης Άδειας Ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται 
από περίπου 2.000 αιτήσεις και το αρχείο των εισερχοµένων αποτελείται από περίπου 
25.000 έγγραφα µε συνολικό όγκο τις 500.000 σελίδες περίπου. Ο όγκος του έντυπου 
υλικού και οι διάφορες διαδικασίες χειρισµού του κάνουν επιτακτική την ανάγκη ψη-
φιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του. 

Έχοντας υλοποιήσει την αναγκαία υποδοµή για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγρά-
φων, η ΡΑΕ διενήργησε διαγωνισµό για τη ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού, µε στό-
χο τη δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ώστε να εξασφαλισθεί η ταχύτερη ανεύρεση 
των αναζητούµενων πληροφοριών, η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης όλων των 
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ενδιαφεροµένων χρηστών στο έντυπο υλικό µέσω Η/Υ, καθώς και ασφάλεια του αρ-
χείου από οποιαδήποτε ακούσια ή εκούσια πράξη καταστροφής. 

∆υστυχώς, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψηφιο-
ποίησης, ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος και αποφασίσθηκε να πραγµατοποιηθεί 
εκ’ νέου αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες µετεγκατάστασης της Αρχής σε ιδιόκτη-
το χώρο. 

8.4.5 Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Τέλος, σηµειώνεται  η επίµονη προσπάθεια της ΡΑΕ για την υλοποίηση ενός µοντέρ-
νου και πολυσχιδούς διαδικτυακού τόπου (Portal). Αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα 
αντικαταστήσει την υπάρχουσα ιστοσελίδα της Αρχής που, παρόλη την αρχική θετική 
αποδοχή της, δεν είναι σε θέση πια να καλύψει τις παρούσες ανάγκες πληροφόρησης 
των ενδιαφεροµένων µερών.  

Μέσω χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ΚτΠ, βρίσκεται υπό σχεδιασµό και κατα-
σκευή ένα Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ), το οποίο θα 
βοηθήσει τη ΡΑΕ να εκπληρώσει τους στόχους της και να συνεισφέρει αποτελεσµατι-
κά στην ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, στη διαφάνεια, στην αντικειµενική και έγκυ-
ρη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων (επενδυτών, καταναλωτών κλπ) για την 
αγορά ενέργειας, και στην εξυπηρέτηση του Πολίτη.  

Το ΕΟΠΣ επιγραµµατικά θα προσφέρει: 

• Ποιοτική αναβάθµιση και επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς επεν-
δυτές, καταναλωτές (χωρίς επιβάρυνση) και εν γένει της διοικητικής διαδικα-
σίας. 

• Ταχύτατη µετάδοση των επεξεργασµένων πληροφοριών 

• Πρόσβαση σε περισσότερες πηγές σχετικές µε θέµατα του τοµέα της Ενέρ-
γειας, ταχύτερα και ασφαλέστερα 

• Αποτελεσµατική διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών ενηµέρωσης και 
διοίκησης. 

• Ανάπτυξη, διαχείριση, τροφοδότηση και εκµετάλλευση τράπεζας πληροφο-
ριών και γνώσεων για την εσωτερική υποστήριξη του έργου της ΡΑΕ καθώς 
και για εξωτερική χρήση (Υπουργεία, µέσα ενηµέρωσης, φορείς, κοινό). 

• Βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και εγγύηση για την εγκυρότητα 
και αντικειµενικότητά της 

• Ταχύτερη, οικονοµικότερη και αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε συνεργα-
ζόµενους φορείς και οργανισµούς. 

∆υστυχώς, παρόλη την αναγνώριση εκ µέρους της ΡΑΕ για την αναγκαιότητα της υ-
λοποίησης του εν λόγω έργου από το 2002, µόλις έχει τελεσφορήσει η προσπάθεια 
λόγω, αρχικά, της ακύρωσης του δηµόσιου διαγωνισµού τον Ιούλιο του 2003 και επα-
ναπροκήρυξης του τον Σεπτέµβριο του 2004, και στη συνέχεια της αναστολής της 
διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, που κατετέθησαν στο πλαίσιο της δεύτερης 
προκήρυξης, εν αναµονή της απόφασης από το ΣτΕ σχετικά µε την προσφυγή συµµε-
τέχουσας εταιρείας. Τελικά, αναµένεται ολοκλήρωση του έργου εντός του 2008. 

 


