Έκθεση
Πεπραγμένων

2020

Έκθεση
Πεπραγμένων

2020

Διοίκηση της ΡΑΕ
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις κύριες πρωτοβουλίες και
τις δράσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για το χρονικό διάστημα από 1 η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά το οποίο η σύνθεση της Ολομέλειάς της
ήταν ως εξής:

Σύνθεση Ολομέλειας από 17.07.2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Δαγούμας (από 17.07.2020)
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Ψυχογυιός (από 17.07.2020)

Σύνθεση Ολομέλειας έως 22.06.2020

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μικαέλα Λάττα

Νικόλαος Μπουλαξής (έως 22.06.2020)

ΜΕΛΗ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Σωτήριος Μανωλκίδης (έως 22.06.2020)

Απόστολος Γκότσιας
Θεόδωρος Ζερβός
Κωνσταντίνος Τσιμάρας (από 23.07.2020)

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μικαέλα Λάττα
ΜΕΛΗ
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Απόστολος Γκότσιας
Θεόδωρος Ζερβός
Νεκταρία Καρακατσάνη (έως 21.06.2020)
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Μήνυμα του Προέδρου
Το έτος 2020 αποτελεί ένα
έτος ορόσημο για την
ιστορία της ΡΑΕ, καθώς μια
ιστορική
μεταρρύθμιση
έλαβε χώρα στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα αρχής γενομένης
της 1ης Νοεμβρίου 2020, με
την έναρξη εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Μοντέλου
Στόχου «Target Model»
στην Ελλάδα. Ο ρόλος της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπήρξε καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της
προετοιμασίας μετάβασης από το μοντέλο που ίσχυε στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας από το έτος 2005 στο Μοντέλο Στόχο, καθότι ήδη από τον Δεκέμβριο του
2011 είχε εκδώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας «Οδικό Χάρτη και Σχέδιο
Δράσης για την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το Μοντέλο Στόχο».
Κατόπιν μεταγενέστερων προτάσεων της ΡΑΕ και των αρμόδιων Διαχειριστών και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, εκδόθηκε ο ν.4425/2016, όπως
τροποποιήθηκε από τον ν.4512/2018, με τις διατάξεις του οποίου, θεσπίστηκαν οι
ακόλουθες τέσσερις αγορές: 1) Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, 2) Αγορά
Επόμενης Ημέρας, 3) Ενδοημερήσια Αγορά και 4) Αγορές Ισχύος και Ενέργειας
Εξισορρόπησης. Η πρώτη εξ αυτών λειτούργησε το Μάρτιο του 2020 και οι υπόλοιπες
τρεις βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργούν πλέον από την 1η
Νοεμβρίου 2020. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε και η σύζευξη της
αγοράς επόμενης ημέρας με αυτήν της Ιταλίας. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει μεταξύ άλλων
τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών, τη
δυνατότητα διόρθωσης των θέσεών τους και σε ενδοημερήσιο ορίζοντα, την εισαγωγή
εργαλείων διαχείρισης ρίσκου και τη δημιουργία αξιόπιστων οικονομικών σημάτων
για τις αναγκαίες επενδύσεις.
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Η ολοκλήρωση της πορείας αυτής απαίτησε άνω των 60 ρυθμιστικών αποφάσεων, η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ελήφθη εντός του 2020, καθώς και τη στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) και τους
εποπτευόμενους φορείς, ήτοι το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), τον
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ) και
Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΠΕΠ).
Η ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δημόσιες διαβουλεύσεις
της Αρχής συνέβαλαν επίσης σημαντικά στη διαμόρφωση του ως άνω πλαισίου.
Συλλογικά, ως Ρυθμιστική Αρχή για την Ενέργεια, αλλά και προσωπικά ως μέλη της
κοινωνίας των πολιτών, μας χαροποιεί η υιοθέτηση σύγχρονων τάσεων στη λειτουργία
των ενεργειακών αγορών, αλλά ταυτόχρονα μας προβληματίζει η διάρκεια της
μακρόχρονης αυτής πορείας. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι στο υψηλής τεχνογνωσίας και
αυξημένης αίσθησης καθήκοντος ανθρώπινο δυναμικό της ΡΑΕ, οφείλει να αντιστοιχεί
αναβαθμισμένος ρόλος στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις σε αντιδιαστολή με την
παθητική υιοθέτηση ετεροχρονισμένων αποφάσεων που συνήθως παρατηρείται στις
λιγότερο ώριμες αγορές της Ε.Ε.
Για το λόγο αυτό, θεωρώ υποχρέωσή της Αρχής να εντείνει τις προσπάθειές της και
να ωθήσει όλους τους λειτουργούς των αγορών και τους θεσμικούς φορείς,
προκειμένου να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό στην
επίτευξη των περαιτέρω σημαντικών ορόσημων, ήτοι τη σύζευξη της αγοράς
επόμενης ημέρας με την αγορά της Βουλγαρίας και την ένταξη στην ολοκληρωμένη
ευρωπαϊκή ενδο-ημερήσια αγορά (XBID) εντός του 2021, αλλά και την ένταξη στις
ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO της αγοράς εξισορρόπησης εντός του
2022. Ο ρόλος του ΕΧΕ και του ΑΔΜΗΕ είναι κομβικός στην πορεία αυτή, για αυτό
και ο Ρυθμιστής οφείλει να συνεργάζεται αποτελεσματικά και συστηματικά μαζί τους,
διατηρώντας πάντα το δικαίωμα για χρήση προβλεπόμενων διατάξεων.
Η εκτενής ανωτέρω αναφορά στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου στην
ηλεκτρική ενέργεια πηγάζει από το ιδιαίτερο δομικό του βάρος για την περαιτέρω
ανάπτυξη της αγοράς, γεγονός που ουδόλως υποβαθμίζει όμως το πλήθος άλλων
σημαντικών επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο έτος 2020, οι οποίες
αποτυπώνονται στους ακόλουθους αριθμούς:
➢

Από την Ολομέλεια της Αρχής εκδόθηκαν
•

1575 Αποφάσεις, εκ των οποίων
- 231 Ρυθμιστικές (169 για Ηλεκτρική Ενέργεια & για 62 Φυσικό Αέριο)
- 775 Αδειοδοτικές

•
➢

16 Γνωμοδοτήσεις

Από τον Πρόεδρο της Αρχής εκδόθηκαν
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•

1297 Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ

➢

Η Αρχή διεκπεραίωσε 19.704 εισερχόμενες και 5.251 εξερχόμενες
επιστολές

➢

Η Νομική Υπηρεσία, με την υποστήριξη των τεχνικών διευθύνσεων,
παρέστη σε 93 δικαστήρια.

➢

Η Αρχή πραγατοποίησε 92 δημόσιες διαβουλεύσεις επί ρυθμιστικών
θεμάτων

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες σημαντικές καινοτόμες δράσεις:
Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών Καταναλωτή για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό
Αέριο αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία
αποτυπώνει και συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της
διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην
ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων
τιμολογίων, καθώς και δύναται να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας. Πεδίο εφαρμογής του
εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης
ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών
φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων
Προμήθειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και
προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις
εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).
H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προσηλωμένη στην εκπλήρωση μίας εκ των βασικών
αποστολών της, δηλαδή στο «να προστατεύονται τα συμφέροντα των Πελατών και
ιδιαίτερα των Ευάλωτων Πελατών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, τη διαφάνεια των
τιμολογίων και των χρεώσεων, τους όρους προμήθειας ενέργειας, την Ασφάλεια
εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παροχής
ενέργειας και να ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμα των Πελατών να επιλέγουν
Προμηθευτή», ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να επωφεληθούν της καινοτόμου
διαδικτυακής εφαρμογής, να ενημερωθούν για τις δυνατότητές τους και να ασκήσουν
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους εντός των μετασχηματιζόμενων ενεργειακών
αγορών.
Παράλληλα, η Αρχή πρόκειται να αναπτύξει ένα αυτοματοποιημένο Εργαλείο
Παραπόνων των Καταναλωτών, όπου οι Καταναλωτές θα μπορούν διαδικτυακά να
καταθέσουν το αίτημα/παράπονό τους, το οποίο αυτόματα θα αποστέλλεται στον
εκάστοτε εμπλεκόμενο Προμηθευτή και/ή Διαχειριστή καθώς και στον Συνήγορο του
Καταναλωτή. Η Αρχή, παρόλο που η διαχείριση/επίλυση παραπόνων που άπτονται
αστικών ή εμπορικών ζητημάτων εκφεύγει της αρμοδιότητάς της, θεωρεί ότι
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εντάσσεται στον εποπτικό της ρόλο η έγκαιρη ενημέρωσή της σχετικά με τα αιτήματα
των καταναλωτών και τον βαθμό ικανοποίησής τους καθώς και η τήρηση στατιστικών
δεικτών ώστε να παρεμβαίνει αν χρειασθεί με τα ρυθμιστικά ή κυρωτικά εργαλεία της.
Μετά την κομβική ανάπτυξη του Γεωπληροφοριακού Χάρτη, όπου αποτυπώνονται το
σύνολο των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και
αποθήκευσης, σημαντικό επίτευγμα για την Αρχή, κατά το έτος 2020, υπήρξε η
ανάπτυξη ηλεκτρονικού υπόβαθρου για την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση
της διαδικασίας έκδοσης βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ. Το ηλεκτρονικό αυτό
σύστημα επέτρεψε την ταχύτατη αξιολόγηση αιτήσεων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 25 GW
τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, στα πλαίσια
της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), οδήγησε σε εντυπωσιακό ενδιαφέρον
νέων αιτήσεων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 55 GW κατά τους κύκλους Δεκεμβρίου 2020
και Φεβρουαρίου 2021. Ο πληθωρισμός των αιτήσεων αποτυπώνει σαφώς το
ενδιαφέρον υλοποίησης σχετικών επενδύσεων, δεν πρέπει όμως να γεννά στους
επενδυτές υπερβολικές προσδοκίες εγγυημένης κερδοφορίας ούτε να εγείρει
υπερβολικές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς εκτιμάται ότι μόλις το 1020% αυτών των αιτήσεων θα υλοποιηθεί. Η τάση αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα
ταυτόχρονης επιτάχυνσης συμπληρωματικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ,
όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και η επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με
την ιδιοκτησία και τη χρήση γης. Για το σκοπό αυτό, έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση
μελετών για το χωροταξικό, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εμπλουτισμό του
Γεωπληροφοριακού Χάρτη της ΡΑΕ εντός του 2021. Τα δύο αυτά διαδικτυακά
εργαλεία, σε συνδυασμό με τη χρήση της πλατφόρμας υλοποίησης διαδικτυακών
ανταγωνιστικών διαδικασιών, συνιστούν ένα καινοτόμο και διαφανές περιβάλλον
υποστήριξης των ΑΠΕ.
Στον τομέα του φυσικού αερίου, κομβική υπήρξε η ριζική αναθεώρηση της
διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού εκφορτώσεων Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), σε συνέχεια συναπτών δημοσίων διαβουλεύσεων, ώστε να
ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός και να αποτρέπονται φαινόμενα αντι-ανταγωνιστικής
και καταχρηστικής συμπεριφοράς.
Ένα άλλο ορόσημο για την αγορά φυσικού αερίου είναι η έναρξη εμπορικής
λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ, μετά από πολυετή σχεδιασμό του ρυθμιστικού του
πλαισίου σε στενή συνεργασία με την Ιταλική (ARERA) και την Αλβανική (ERE)
Ρυθμιστική Αρχή. Ο ΤΑΡ συνδέει πλέον την ελληνική αγορά με την ώριμη και με
μεγάλη ρευστότητα αγορά της Ιταλίας. Κοιτάζοντας μπροστά, η βούληση της Αρχής
είναι να εκκινήσει εντός του 2021 η λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας από το ΕΧΕ,
δηλαδή οργανωμένης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου. Το ενδιαφέρον για νέες
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υποδομές (πλωτοί σταθμοί ΥΦΑ, υπόγεια αποθήκη, νέοι διασυνδετικοί αγωγοί)
σηματοδοτεί τη δυναμική της αγοράς.
Τέλος, κατά το 2020, εγκρίθηκε η μεθοδολογία επιτρεπόμενου εσόδου για τον
ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία εισήχθησαν για πρώτη φορά σε ενεργειακό διαχειριστή κίνητρα
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Ελεγχόμενων Λειτουργικών
Δαπανών. Ταυτόχρονα ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει από τη δεύτερη ρυθμιστική περίοδο
την ευθύνη απομείωσης των "μη τεχνικών" απωλειών του δικτύου (ρευματοκλοπές),
ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης στόχων επιβαρύνεται ο ίδιος το σχετικό κόστος, σε
αντιδιαστολή με το υφιστάμενο πλαίσιο μετακύλισής του στους προμηθευτές και
έμμεσα στους καταναλωτές.
Το καθεστώς κινητροδότησης υιοθετήθηκε και στην περίπτωση των διαχειριστών
αερίου (ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), όπου συνδέθηκε η απόδοση του extra
WACC με την υλοποίηση στόχων στη διείσδυση του αερίου, αλλά και στη μείωση του
συνολικού κόστους διανομής για τους καταναλωτές. Η λογική της κινητροδότησης
των διαχειριστών είναι παγιωμένη πρακτική στους Ευρωπαίους διαχειριστές, συνεπώς
η ΡΑΕ σκοπεύει να την υιοθετήσει σε όλους του διαχειριστές μεταφοράς και διανομής.
Η παρωχημένη λογική της εγγυημένης κερδοφορίας (cost-plus) σταδιακά θα
εγκαταλειφθεί, ωθώντας τους διαχειριστές να βελτιώσουν την απόδοση των υπηρεσιών
τους προς όφελος των καταναλωτών.
Οφείλω στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι το ρυθμιστικό μοντέλο του διαχωρισμού
(ιδιοκτησιακού, νομικού ή λειτουργικού) για τις δραστηριότητες της μεταφοράς και
της διανομής, που υιοθετήθηκε στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τομέων της οικονομίας. Οι
εργώδεις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως στον τομέα της ενέργειας,
με την υιοθέτηση τριών «ενεργειακών δεσμών» και της δέσμης μέτρων για μετάβαση
στην καθαρή ενέργεια, έχουν οδηγήσει σε ένα ασύμμετρο ενωσιακό κεκτημένο. Ο
τομέας της ενέργειας χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σε βάθος ρυθμιστική
ολοκλήρωση, καθώς ο ανταγωνισμός στην πλευρά της παραγωγής και λιανικής είναι
ιδιαίτερα υψηλός. Οι τομείς της μεταφοράς και διανομής, υπό το καθεστώς του
φυσικού μονοπωλίου, τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης λόγω κυρίως των
εγγυημένων αποδόσεων.
Είναι όμως αξιακό ζητούμενο, να συμφωνήσουμε ως κοινωνία, ότι δεν είναι εύλογο
δραστηριότητες με εγγυημένη κερδοφορία να εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα
περιθώρια κέρδους από δραστηριότητες που είναι ελεύθερες στον ανταγωνισμό, χωρίς
παράλληλα να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ή επιλεκτικά εστιάζουν σε
κάποιες εξ αυτών. Ο Ρυθμιστής σκοπεύει να συνεργαστεί με τους Διαχειριστές στην
κατεύθυνση αυτή, αλλά παράλληλα να στείλει τα απαραίτητα οικονομικά σήματα.
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Άλλωστε, η λειτουργία της αγοράς «σε ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο
ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά» αποτελεί δομικό συστατικό αυτής
καθαυτής της λειτουργίας της ΕΕ προερχόμενης από τα πρώτα άρθρα (άρθρο 2 και 3)
της Συνθήκη της Ρώμης, της βάσης δηλαδή όλων των επόμενων Συνθηκών της ΕΕ.
Η υλοποίηση του συνόλου των αποφάσεων αυτών θα ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη
ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας. Η αφοσίωση της
Ολομέλειας και της Γραμματείας της ΡΑΕ στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
συμβάλλει στη δημιουργική αλληλεπίδραση με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα
στελέχη της Αρχής τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης από φορείς και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, καθιστώντας τα περιζήτητα και
αποδέκτες ιδιαίτερα υψηλών προτάσεων για επαγγελματική μετακίνηση. Αυτό
συμβαίνει μάλιστα σε μια εποχή ύφεσης της ελληνικής οικονομίας λόγω COVID-19,
όπου όμως ο ενεργειακός τομέας συνεχίζει απτόητος να αναπτύσσεται. Η περαιτέρω
αποδυνάμωση της Αρχής, η οποία επέρχεται μέσω της υποαμοιβής του προσωπικού
της (δηλαδή τη χορήγηση αμοιβών αναντίστοιχα χαμηλών σε σχέση με όσες
χορηγούνται τόσο από θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις, στα όρια της απαξίωσης των
ιδιαίτερα ικανών στελεχών της Αρχής), είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και πρέπει άμεσα
να αντιμετωπιστεί.
Οφείλω στο σημείο αυτό να αναδείξω τον σύγχρονο ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών,
Λειτουργών των Αγορών και Διαχειριστών Συστημάτων. Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής
ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011 και μετά, με την επαύξηση
και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη ρύθμιση των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Όμως, αντιλαμβανόμαστε τον
Ρυθμιστή ως δραστήριο φορέα ανάπτυξης και συντονισμού των ενεργειακών /
οικονομικών πρωτοβουλιών στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική
Μεσόγειο, με αναμφίβολα θετικές επιπτώσεις στην περιφερειακή συνεργασία. Ο
Ρυθμιστής, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές, μπορούν να καταστούν φορείς και
εγγυητές του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, ωθώντας στην ολοκλήρωση των
αγορών και στην υλοποίηση των δικτύων στην περιοχή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια
εγχώριων συμμετεχόντων και την ενίσχυση εθνικών συμφερόντων. Την πρακτική αυτή
υλοποιούν και άλλες Ρυθμιστικές Αρχές, οι οποίες μάλιστα επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους και σε άλλα αντικείμενα, όπως η διαχείριση φυσικών και
άλλων πόρων, όπως επιτάσσει η αναγκαιότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης και
μετάβασης σε ένα υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας.
Συνεπώς η ενδυνάμωση της Αρχής δεν αφορά μόνο τον εν γένει κομβικό ρόλο της
ρύθμισης και εποπτείας των αγορών, αλλά και τον πολυδιάστατο ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει ως εθνικός φορέας.
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Το έτος 2020 ήταν αναμφισβήτητα μια χρονιά δημιουργίας για το ενεργειακό γίγνεσθαι
της χώρας, σε μια κρίσιμη καμπή με δομικές, ταχείες και δραστικές μεταβολές στην
ενεργειακή πορεία της χώρας, όπου ο Ρυθμιστής έδρασε με μοναδικό γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Ο Ρυθμιστής έχει μνήμη, άποψη και ενεργό ρόλο.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ,
Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας
Αθήνα, Μάρτιος 2021
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Επιτελική Σύνοψη
Κατά τη διάρκεια του 2020, η ΡΑΕ έφερε εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο, στο
πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις
και δράσεις της, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Έκθεση Πεπραγμένων της
Αρχής, συνοψίζονται στη συνέχεια.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α. Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η μεταρρύθμιση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με την
εισαγωγή από την 1η Νοεμβρίου 2020 των αγορών που προβλέπονται από το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target Model), αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξέλιξη
και το μέλλον εν γένει της αγοράς ενέργειας της Ελλάδας.
Παρόλο που η Αρχή είχε εκκινήσει το σχεδιασμό των νέων αγορών και την
προετοιμασία μετάβασης ήδη από το 2011, η μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε εντός του
2020. Τον Μάρτιο τέθηκε σε λειτουργία η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, ενώ
η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 1298/2020 Απόφασή της, όρισε την έναρξη λειτουργίας των
βραχυπρόθεσμων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ήτοι της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και των Αγορών Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης,
την 1η Νοεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας των
ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ, αλλά και τις θέσεις των συμμετεχόντων στις αγορές.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η μετάβαση στο Μοντέλο Στόχο, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε
εντός του 2020 το σύνολο των αποφάσεων, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΕΧΕ
Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε., με τις οποίες θεσπίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των
τριών βραχυπρόθεσμων αγορών.
Συγκεκριμένα, βάσει της κανονιστικής-ρυθμιστικής της αρμοδιότητας, το 2020, η
Αρχή:
•

Ενέκρινε τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Χ.Ε. Α.Ε.»
ως Χρηματιστήριο Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς
Επόμενης ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Απόφαση 36/2020).

•

Τροποποίησε εκτενώς τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς, που είχε εγκριθεί από τη ΡΑΕ το 2018, βελτιώνοντας
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σημεία του σχεδιασμού (Αποφάσεις 820 και 1228/2020), και εξέδωσε 16 επιπλέον
αποφάσεις επί μεθοδολογιών και ειδικών εγκρίσεων, με τις οποίες θεσπίστηκαν
λεπτομερείς ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
•

Τροποποίησε τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ιδίως σχετικά με τη
συμμετοχή των ΑΔΜΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ στην Ενδοημερήσια Αγορά, τις Χρεώσεις
Μη Συμμόρφωσης, την υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για
χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ και άλλα (Αποφάσεις 938, 1357 και 1572/2020),
και εξέδωσε, περαιτέρω, 21 αποφάσεις με λεπτομερείς ρυθμίσεις αναφορικά με τη
λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.

•

Αναφορικά με την εκκαθάριση των νέων αγορών:
(α) Ενέκρινε τόσο τις εκτελεστικές όσο και τις τεχνικές αποφάσεις της
EnExClear, ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς (Αποφάσεις 796, 944, 934, 797 και 1007/2020).
(β) Ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και EnExClear, με την οποία
ανατέθηκαν στη δεύτερη για χρονικό διάστημα –αρχικώς- τριών ετών, η
εκκαθάριση, η διαχείριση κινδύνου και ο χρηματικός διακανονισμός των
θέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης
(Απόφαση 942/2020), ενώ ταυτόχρονα εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης
Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση 943/2020). Εκδόθηκαν τέλος 4
αποφάσεις, με τις οποίες θεσπίστηκαν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με
την εκκαθάριση των θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης (944, 955, 1032,
1034/2020).

•

Ενέκρινε τους προϋπολογισμούς της ΕΧΕ Α.Ε. (Απόφαση 585/2020) και της
EnExClear Α.Ε. (Αποφάσεις 209 και 586/2020), προκειμένου οι εν λόγω εταιρείες
να διαθέτουν του απαραίτητους πόρους για να επιτελέσουν το έργο που τους έχει
ανατεθεί βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου και να λάβουν εύλογο κέρδος.

•

Παράλληλα, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
(Αποφάσεις 261Α, 1412 και 1572/2020) και του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ &
Εγγυήσεων Προέλευσης (Αποφάσεις 261 και 1417/2020), προκειμένου να
ενσωματωθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη μετάβαση στις νέες Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας του Μοντέλου Στόχου. Επίσης, πολύ σημαντική απόφαση
ήταν η έγκριση του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
(Απόφαση 1426/2020), που ρυθμίζει το πλαίσιο εκπλήρωσης του συνόλου των
υποχρεώσεων κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που
πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή. Τροποποιήθηκε, τέλος, το
Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ αναφορικά με
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τις χρεοπιστώσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό εξισορρόπησης και τις
διαδικασίες που αφορούν στις συναλλαγές για χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ
(Απόφαση 1057/2020).
•

Περαιτέρω, η ΡΑΕ εξέδωσε σειρά εξειδικευμένων αποφάσεων για την εφαρμογή
ειδικότερων διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών:
o (ΕΕ) 2015/1222 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για
την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης
(Αποφάσεις 728, 1379 και 1573/2020),
o (ΕΕ) 2016/1719 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη
μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (Αποφάσεις 210, 211, 799, 933 και
1460/2020), και
o (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας
γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (Αποφάσεις 122, 123,
935, 936, 1089, 1090, 1555 και 1556/2020).

Πέραν των ως άνω ρυθμιστικών αποφάσεων, η Αρχή ασκεί σε συνεχή βάση την
αρμοδιότητα παρακολούθησης και εποπτείας των αγορών και των συμμετεχόντων
σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της έναρξης των νέων αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας, η ΡΑΕ διαπίστωσε την αυξανόμενη τάση διαμόρφωσης του κόστους της
Αγοράς Εξισορρόπησης και ιδίως των χρεώσεων του Λογαριασμού Προσαυξήσεων
Οικονομικής Ουδετερότητας (ΛΠ-3).
Προς τον σκοπό αφενός της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκαν
οι ως άνω κλιμακούμενες τιμές στην Αγορά Εξισορρόπησης και αφετέρου της
αποφυγής ενδεχόμενης χειραγώγησης, εξάσκησης επιρροής ή κατάχρησης θέσης,
ειδικώς από τις πρακτικές των παραγωγών ως προς τη διαχείριση των μονάδων τους
και την υποβολή προσφορών, η Αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι παράμετροι και να εντοπιστούν οι
γενεσιουργοί αιτίες που συνέτειναν σε αυτή τη δυσμενή για την αγορά κατάσταση,
λαμβάνοντας υπόψη επιστολές, καταγγελίες και αιτήματα συμμετεχόντων προς τη
ΡΑΕ για λήψη προσωρινών μέτρων. Ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας των νέων
αγορών, εντός του 2020, η ΡΑΕ εντόπισε ζητήματα: α) στην εφαρμογή των
περιορισμών του συστήματος της Πελοποννήσου (κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου)
σε συστηματική βάση, και τη μη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ της ενέργειας που
ενεργοποιείται λόγω ανακατανομής για την αντιμετώπιση της συμφόρησης ή για
λόγους εξισορρόπησης, β) στις ποσότητες των εφεδρειών και τους ενεργοποιημένους
όγκους ανοδικής και καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, και γ) στην υποβολή ενιαίου
βήματος για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή στις προσφορές ενέργειας
εξισορρόπησης και την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου. Εξέτασε δε τη σκοπιμότητα
θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ
xiii | Σ ε λ ί δ α

Εξισορρόπησης. Οι αποφάσεις της Αρχής οριστικοποιήθηκαν τις πρώτες μέρες του
2021.
Σημειώνεται εδώ ότι, αντιλαμβανόμενη πλήρως την σπουδαιότητα της αρμοδιότητάς
της περί παρακολούθησης της αγοράς και των συμμετεχόντων σε αυτή, ιδίως
δεδομένης της πολυπλοκότητας των νέων Αγορών, ήδη από τον Οκτώβριο 2020, η
ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο αναφορικά με τις γενικές αρχές, τις
μεθοδολογίες και τους δείκτες που θα διέπουν τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και
Εποπτείας της λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις εξειδικευμένου
συμβούλου, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική
παρακολούθηση των συνθηκών ανταγωνισμού και των συμπεριφορών των
ενεργειακών επιχειρήσεων, η ΡΑΕ διαμόρφωσε τον προτεινόμενο μηχανισμό, ο οποίος
στηρίζεται σε δύο πυλώνες, τον Μηχανισμό Παρακολούθησης (Market Monitoring
Mechanism, MMM) και τον Μηχανισμό Εποπτείας (Market Surveillance
Mechanism, MSM), καθώς και σε μία διακριτή συνιστώσα, που αφορά σε
εφαρμοζόμενη Μεθοδολογία σχετικά με την Διαθεσιμότητα Ισχύος
(CHARYBDIS).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1451/2020 απόφαση
σχετικά με την παρακολούθηση και εποπτεία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η
απόφαση αυτή έχει ως σκοπό να εξειδικεύσει τα απαραίτητα δεδομένα του
Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της
Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης που θα λαμβάνει η Αρχή από
τους Διαχειριστές, καθώς και να αναβιώσει τη μεθοδολογία υπολογισμού του
μεταβλητού κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
Τονίζεται, τέλος, το εξίσου σημαντικό ορόσημο (Απόφαση 1574/2020) 15ης
Δεκεμβρίου 2020 ως ημερομηνία έναρξης συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας-Ιταλίας (πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης
Φυσικής Παράδοσης στις 16.12.2020), ως καίριο πρώτο βήμα για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Μοντέλου
Στόχου (EU Target Model). Δρομολογήθηκε, επίσης, εντός του 2020, σε συνεργασία
με την ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ, η σύζευξη με την Αγορά Επόμενης Ημέρας της
Βουλγαρίας, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί το Μάιο 2021, καθώς και με την
Ενδοημερήσια Αγορά της Ιταλίας έως το τέλος του 2021.
Β. Λιανική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εντός του 2020, εντατικοποιήθηκε ο ρυθμιστικός έλεγχος και η συστηματική
παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών των συμμετεχόντων των λιανικών αγορών,
με την έκδοση επτά (7) ρυθμιστικών Αποφάσεων για κλήση σε έγγραφη ακρόαση
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προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τριών (3) αποφάσεων κλήσης σε έγγραφη
Διαχειριστών, με αντικείμενο τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων ρυθμιζόμενων χρεώσεων
των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εν γένει παρακολούθηση και
εποπτεία της αγοράς ενέργειας, η Αρχή ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του
«Χρηματοοικονομικού εργαλείου παρακολούθησης συμμετεχόντων των λιανικών
αγορών» (Retail Monitoring Tool), με τη συνοδεία βοηθητικών εγχειριδίων χρήσης,
τα οποία κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς (Προμηθευτές και Διαχειριστές
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) στις αρχές του 2020.
Παράλληλα, εκδόθηκε η Απόφαση ΡΑΕ 409/2020 (ΦΕΚ Β 1364/14.04.2020) με
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων
στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων και, σε συνέχεια αυτής η υπ’ αριθμ.
5Α/2020 Γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΝ για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Στη βάση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και προκειμένου να βοηθήσει τον καταναλωτή
στην επιλογή του πλέον συμφέροντος – βάσει των δικών του χαρακτηριστικών
κατανάλωσης – προμηθευτή και προϊόντος, η ΡΑΕ, υιοθέτησε την πρακτική
υλοποίησης ανεξάρτητου «Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών» Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Φυσικού Αερίου. Ο σχεδιασμός του Εργαλείου ολοκληρώθηκε εντός του 2020, έχοντας
συγκεντρωμένα, σε έναν κοινό ιστότοπο και με κοινές προδιαγραφές, συνολικά 387
ενεργειακά προϊόντα (275 προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και 112 προϊόντα φυσικού
αερίου). Από τις 09.12.2020, το Εργαλείο τέθηκε στη διάθεση του καταναλωτικού
κοινού μέσω της ιστοσελίδας www.energycost.gr και η λειτουργία του θα
παρακολουθείται διαρκώς από την Αρχή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος του
καταναλωτή για απρόσκοπτη αλλαγή προμηθευτή, η οποία συνδέεται με την
ενεργητικότερη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά και με την τόνωση του
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Η στάθμιση του εν λόγω δικαιώματος
του καταναλωτή έναντι της προστασίας του προμηθευτή από τη συσσώρευση
ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής μελέτης και δημοσίων
διαβουλεύσεων που διενήργησε η Αρχή, στη βάση των οποίων θα καταλήξει στην
πρότασή της προς το ΥΠΕΝ για την αναμόρφωση του άρθρου 42 του Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τέλος, εντός του 2020 έγινε επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος Προμηθευτή
Καθολικής Υπηρεσίας, με υποβολή σχετικής γνωμοδότησης προς το ΥΠΕΝ
(Γνωμοδότηση 2/2020), η οποία προβλέπει μέγιστο χρονικό διάστημα παροχής της
Καθολικής Υπηρεσίας ίσο με τρεις μήνες, με ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους
καταναλωτές και καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής των παρόχων
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της Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς και του παρεχόμενου τιμολογίου. Καθώς ο
διαγωνισμός για την ανάδειξη Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) κηρύχθηκε
άγονος (Αποφάσεις 407 και 886/2020), καθήκοντα ΠΚΥ ανέλαβαν – με Υπουργική
Απόφαση - οι 5 προμηθευτές με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά στην
υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, κατόπιν δύο διαγωνισμών, με την
Απόφαση 1352/2020 ορίστηκε ο ανάδοχος Προμηθευτής, καθώς και το σχετικό
αντάλλαγμα.
Γ. Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της
εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου, η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. Απόφασή της 1412/2020
ενέκρινε την επανέκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), για την επεξεργασία του οποίου
συνεργάστηκε στενά με τον ΑΔΜΗΕ.
Περαιτέρω, με την απόφαση 1171/2020, τροποποίησε τον ΚΔΕΣΜΗΕ για την
εφαρμογή του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, με βάση τη
σχετική Απόφαση του ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66574/810/9.7.2020), τις εισηγήσεις του
ΑΔΜΗΕ και τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.
Κατά τη διάρκεια του 2020, η ΡΑΕ άσκησε την κατά νόμο αρμοδιότητά της περί
καθορισμού των τιμολογίων των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων,
εγκρίνοντας:
▪

τις Χρεώσεις Χρήσης ΕΣΜΗΕ, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.4.2020, βάσει του
Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ 2019 (Απόφαση 3/2020)

▪

τη μη αναπροσαρμογή του Επιτρεπόμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ για το τρίτο έτος της
Ρυθμιστικής Περιόδου 2018-2021, και το Απαιτούμενο Έσοδο για το έτος 2020
(Απόφαση 1650/2020)

▪

το Επιτρεπόμενο και το Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ για το 2020 (Απόφαση
1515/2020).

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην θεσμοθέτηση νέων μεθοδολογιών στον
καθορισμό του απαιτούμενου εσόδου και των τιμολογίων, με στόχο την υιοθέτηση
των πλέον σύγχρονων πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των
δικτύων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα:
▪

Με την Απόφαση 1431/2020, η ΡΑΕ ενέκρινε μεθοδολογία υπολογισμού του
Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ. Η Αρχή, με την εν λόγω
απόφαση, έθεσε ως βασικούς στόχους: α) την προστασία των Χρηστών του
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Δικτύου ώστε το κόστος λειτουργίας και ανάπτυξης αυτού να είναι εύλογο, β) την
παροχή επαρκούς βεβαιότητας στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ώστε να διαθέτει τα
αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη των εύλογων λειτουργικών δαπανών και την
υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων, γ) τη διαμόρφωση ενός σταθερού
πλαισίου διαφάνειας για τον καθορισμό του εσόδου του ΕΔΔΗΕ και δ) την παροχή
κινήτρων στον Διαχειριστή ώστε να βελτιώνονται η αποδοτικότητα του Δικτύου
και η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους Χρήστες του ΕΔΔΗΕ.
▪

Ως μέρος της ως άνω μεθοδολογίας, με την Απόφαση 1432/2020, η Αρχή ενέκρινε
Κανονισμό με τον οποίο προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες του μηχανισμού
κινήτρου προς τον Διαχειριστή του Δικτύου για τον περιορισμό των απωλειών
δικτύου. Ο μηχανισμός διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να παρέχεται κίνητρο στον
Διαχειριστή Δικτύου για συνεχείς και διατηρήσιμες μειώσεις στις απώλειες, σε όλη
τη διάρκεια της ρυθμιστικής περιόδου, ενώ περιλαμβάνει πρόνοιες για την
προστασία του εσόδου του Διαχειριστή αλλά και τον περιορισμό της αύξησης των
χρεώσεων χρήσης, μέσω ορίων που τίθενται στο ετήσιο και στο συνολικό ποσό
που δύναται να ενσωματώνεται στο Απαιτούμενο Έσοδο από την εφαρμογή του
κινήτρου. Συνεπώς, η ρύθμιση επιμερίζει άμεσα μέρος του οφέλους/ζημίας από
μία μείωση/αύξηση των απωλειών, στους χρήστες του Δικτύου.

▪

Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα από την αγορά αλλά και τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια (διείσδυση ΑΠΕ, αλλαγή καμπύλης φορτίου
Συστήματος), η ΡΑΕ εκκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των μεθοδολογιών
για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος, με απώτερο στόχο
αφενός την κατά το δυνατό ορθότερη εφαρμογή της αρχής της κοστοστρέφειας και
την παροχή αποτελεσματικότερων σημάτων στους χρήστες (αύξηση της
προβλεψιμότητας των χρεώσεων, σταθερότητα του πλαισίου, αξιοποίηση ωριαίων
μετρητών), και αφετέρου τον περιορισμό των φορτίων αιχμής και κατ’ επέκταση
τη μείωση των αναγκών ενίσχυσης του Συστήματος και του μακροχρόνιου
κόστους του Συστήματος, προς όφελος όλων των χρηστών του.

Τομέας Φυσικού Αερίου
Χαρακτηριστικά της δυναμικής του τομέα φυσικού αερίου το 2020 είναι α) η έντονη
δραστηριοποίηση χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς ιδίως στην Εγκατάσταση ΥΦΑ
της Ρεβυθούσας, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών ΥΦΑ, και β) το εντεινόμενο
ενδιαφέρον για ανάπτυξη νέων υποδομών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 τέθηκε σε εμπορική λειτουργία α αγωγός Trans Adriatic
Pipeline (TAP), ο οποίος συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)
στη «Νέα Μεσημβρία». Μέσω του ΤΑΡ φτάνει στη χώρα φυσικό αέριο από τα
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κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και, με εμπορική αντίστροφη ροή, από την αγορά
της Ιταλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2020 έλαβαν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις του Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
•

Με την Απόφαση 727/2020, έγιναν εστιασμένες τροποποιήσεις προκειμένου να
δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους Χρήστες ΥΦΑ δεδομένου του έντονου
ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών για δέσμευση χρόνου εκφόρτωσης, χώρου
αποθήκευσης, δυναμικότητας αεριοποίησης και μεταφορικής ικανότητας στο
Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς «Αγία Τριάδα».

•

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1035/2020 εγκρίθηκε η 5η Αναθεώρηση του Κώδικα, με
στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενης συμφόρησης στο ΕΣΦΑ και τη
μεγιστοποίηση της διαθέσιμης δυναμικότητας, με την εισαγωγή τριών νέων
προϊόντων μεταφορικής ικανότητας: Συσχετισμένη, Συζευγμένη, και
Ανταγωνιστική Μεταφορική Ικανότητα.
o Κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή, και ενόψει έναρξης της εμπορικής
λειτουργίας του ΤΑΡ, η ΡΑΕ: α) ακύρωσε την ετήσια δημοπρασία ετήσιας και
τριμηνιαίας διάρκειας στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» (Απόφαση 919/2020),
χωρίς να θίγει τα δικαιώματα των χρηστών που δραστηριοποιούνται εκεί, και
β) ενέκρινε τη διενέργεια δημοπρασιών ανταγωνιστικής δυναμικότητας
μεταξύ των σημείων «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία» (Απόφαση 1399/2020).

•

Μέσα στο ίδιο έτος, με την Απόφαση 1433/2020, εγκρίθηκε η 6η Αναθεώρηση του
Κώδικα, με την οποία αναθεωρήθηκε ριζικά η διαδικασία Ετήσιου
Προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ. Ο Ετήσιος Προγραμματισμός γίνεται
πλέον δεσμευτικός και η δέσμευση χρονοθυρίδων (slots) για την εκφόρτωση
πλοίων ΥΦΑ λαμβάνει χώρα μέσω δημοπρασιών σε ηλεκτρονικό υπόβαθρο. Η
δέσμευση χρονοθυρίδας μεταφράζεται και σε δέσμευση αποθηκευτικού χώρου
στις δεξαμενές της Ρεβυθούσας, δυναμικότητα αεριοποίησης και μεταφορική
ικανότητα στο σημείο εισόδου «Αγία Τριάδα».

Παράλληλα, μέσα στο έτος συμπληρώθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του αγωγού ΤΑΡ, με τις ακόλουθες αποφάσεις:
•

Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού ΤΑΡ (Απόφαση 1036/2020),

•

Έγκριση του πλαισίου διενέργειας Market Test για επαύξηση της δυναμικότητας
του αγωγού από τα 10 σε έως 20bcm, από κοινού με τους Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας και Ιταλίας, ΔΕΣΦΑ και SNAM, αντίστοιχα,

•

Έγκριση Προγράμματος Συμμόρφωσης
(Αποφάσεις 1331 και 1332/2020),
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•

Έγκριση διαδικασίας διάθεσης ανταγωνιστικών προϊόντων μεταξύ των σημείων
εξόδου Νέα Μεσημβρία και Melendugno του ΤΑΡ,

•

Έκδοση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ.

Επίσης. τον Μάρτιο 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το στάδιο δεσμευτικών προσφορών
του Market Test που διενήργησε η εταιρείας Gastrade για τον πλωτό τερματικό σταθμό
ΥΦΑ (FSRU) «ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης». Κατόπιν αυτού, η ΡΑΕ προχώρησε σε
εξέταση του αιτήματος της εταιρείας για την εξαίρεση της υποδομής από τις
υποχρεώσεις περί πρόσβασης τρίτων και την τιμολογιακή ρύθμιση, και εξέδωσε την
προκαταρκτική απόφαση εξαίρεσης τον Σεπτέμβριο 2020 (Απόφαση 1333/2020), και
την τελική απόφαση εξαίρεσης για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης – κατόπιν της
σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τον Δεκέμβριο 2020 (Απόφαση
1580/2020). Η απόφαση χορηγεί την αιτηθείσα εξαίρεση για 25χρόνια, υπό
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ενώ θέτει τις βασικές αρχές του ρυθμιστικού
πλαισίου που θα διαμορφωθεί από την Αρχή τα επόμενα έτη.
Τέλος, τροποποιήθηκε η Απόφαση Εξαίρεσης του αγωγού IGB, για τη μετάθεση της
απώτατης ημερομηνίας έναρξης εμπορικής λειτουργίας του, η οποία τοποθετείται
πλέον την 1η Ιουλίου 2021 (Απόφαση 568/2020).
Πέραν των ανωτέρω, η Αρχή εξάσκησε την αρμοδιότητά της περί της έγκρισης των
Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Δικτύων και της ρύθμισης των τιμολογίων τους. Στο
πλαίσιο αυτό:
•

Για το Σύστημα Μεταφοράς (ΕΣΦΑ) εγκρίθηκαν:
o το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 (Απόφαση 755/2020), με έμφαση
στην ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασύνδεσή του με
γειτονικά συστήματα, αλλά και στην τροφοδοσία εκτός αγωγού (small scale
LNG, πιλοτικός σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων).
o το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 (η τελική απόφαση εκδόθηκε τον
Ιανουάριο 2021), με σημαντικότερα νέα έργα αγωγούς προς τη Δυτική
Μακεδονία και την Πάτρα.
o αναθεώρηση των τιμολογίων για το έτος 2021, λόγω α) της δημιουργίας νέου
σημείου εισόδου από τον ΤΑΡ, και β) μεγάλης (άνω του 10%) ανακτήσιμης
διαφοράς.

•

Για τα Δίκτυα Διανομής εγκρίθηκαν:
o τα Προγράμματα Ανάπτυξης των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ για την περίοδο 2020-2024
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o τα Προγράμματα Ανάπτυξης των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ για την περίοδο 2021-2025
o το Απαιτούμενο Έσοδο και οι Χρεώσεις Χρήσης των δικτύων για τη
ρυθμιστική περίοδο 2019-2022. Με τις αποφάσεις αυτές, εγκρίθηκε η
παροχή κινήτρου στους Διαχειριστές μέσω προσαύξησης 1,5% στο
Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου συγκεκριμένων επενδύσεων και βάσει
επίτευξης συγκεκριμένων στόχων για τα έτη 2020 έως και 2022, που
αφορούν στην πύκνωση των υφιστάμενων Δικτύων, καθώς και στην
επέκταση τους σε νέες περιοχές σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα
Ανάπτυξης. Η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται από το έτος επίτευξης του
στόχου και για τα επόμενα τρία έτη, δίνοντας ισχυρό κίνητρο στο
Διαχειριστή για την έγκαιρη υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος
Ανάπτυξης.
o Άδειες Διανομής στην εταιρεία HENGAS για κατασκευή δικτύων διανομής
στους Δήμους Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας, Δεσκάτης, Μεγαλόπολης,
Τρίπολης και Κορίνθου.
Ως προς την αρμοδιότητα της ΡΑΕ ως Αρμόδια Αρχή για την Ασφάλεια Εφοδιασμού
της χώρας με φυσικό αέριο:
•

Ολοκληρώθηκε το 2020 η 4η επικαιροποίηση της Εθνικής Μελέτης Εκτίμησης
Επικινδυνότητας για τα έτη 2020-2022, η οποία αποτυπώνει εκτίμηση όλων των
σχετικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την ενεργειακή αγορά και την
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές
μεταβολές που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του 2019 σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

•

Στη βάση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας,
η ΡΑΕ εκπόνησε Σχέδιο Προληπτικής Δράσης, το οποίο και αναμένεται να
κοινοποιηθεί στη Επιτροπή στις αρχές του 2021, μετά την ολοκλήρωση της
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Το Σχέδιο παρουσιάζει κατάλληλα μέτρα
(δράσεις) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν
την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο.

•

Η ΡΑΕ έχει παράλληλα αναλάβει το συντονιστικό ρόλο για την εκπόνηση της
Κοινής Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας στη Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου
(Trans-balkan risk group). Η ολοκλήρωση της Μελέτης και η κοινοποίησή της στην
Επιτροπή πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020.

•

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνεργασίας, η ΡΑΕ, το 2020, εκπόνησε και έθεσε
σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Ρυθμίσεων για εφαρμογή του Μηχανισμού
Αλληλεγγύης, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
όπου θα τίθενται σε ισχύ σε περιόδους έκτακτης ανάγκης όταν ένα γειτονικό κράτος
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μέλος αδυνατεί να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τους εξ αλληλεγγύης
προστατευόμενους καταναλωτές στην επικράτειά του.

Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ο νόμος 4685/2020 που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2020 επέφερε ριζικές
μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία αδειοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, αντικαθιστώντας την Άδεια Παραγωγής με Βεβαίωση Παραγωγού.
Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 του νόμου, η ΡΑΕ εκπόνησε και
εισηγήθηκε στο ΥΠΕΝ Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η πρόταση της Αρχής (Γνωμοδότηση 11/2020)
υιοθετήθηκε στο σύνολό της από το Υπουργείο.
Παράλληλα, ανέπτυξε πληροφοριακό σύστημα - που πληροί τις προϋποθέσεις του
νόμου και του Κανονισμού – με διαλειτουργικότητα με το taxisnet, τον
γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, το σύστημα ΔΙΑΣ για αυτοματοποιημένη πληρωμή
παραβόλων, το σύστημα του ΔΑΠΕΕΔ για προέγκριση της αίτησης, και αυτόματη
έκδοση της Βεβαίωσης και ανάρτηση της τελικής Βεβαίωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατόπιν
της αξιολόγησης από την Αρχή.
Η πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος εφαρμόστηκε στον κύκλο αιτήσεων του
Δεκεμβρίου 2020, οπότε υποβλήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων, τόσο σε
πλήθος όσο και σε ισχύ, στην 20ετή ιστορία της ΡΑΕ: 1864 νέες αιτήσεις για έργα
συνολικής ισχύος 45,5 GW.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2020, η ΡΑΕ άσκησε τις αρμοδιότητές της για την
έκδοση αποφάσεων περί αδειών στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
εκδίδοντας συνολικά 1.656 πράξεις (Άδειες Παραγωγής, Βεβαιώσεις Παραγωγής,
Βεβαιώσεις Παραγωγού και Άδειες Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Παραγωγών
ΑΠΕ – ΦοΣΕ).
Ανταγωνιστικές Διαδικασίες
Εντός του 2020 υλοποιήθηκαν επίσης δύο Γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του νέου καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ, στο
πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών για την ομαλότερη διενέργεια των
ανταγωνιστικών διαδικασιών, προς όφελος των καταναλωτών. Η Γνωμοδότηση 3/2020
αφορούσε σε πρόταση για διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ενίσχυση της
ασφάλειας εφοδιασμού́ της Κρήτης, ενώ η 10/2020 αφορούσε σε πρόταση
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 Απόφασης του Υπουργού
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών έργων ΑΠΕ.
Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΡΑΕ προκήρυξε και διενήργησε το 2020
τέσσερις ανταγωνιστικές διαδικασίες:
▪

Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς
τον Απρίλιο 2020

▪

Δύο Ανταγωνιστικές Διαδικασίες, μία για αιολικούς και μία – διακριτή – για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς τον Ιούλιο 2020

▪

Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς
τον Δεκέμβριο 2020

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα όλων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών που
έλαβαν χώρα την περίοδο 2018-2020 συνοψίστηκαν σε Έκθεση που συνέταξε η ΡΑΕ
στο τέλος του έτους. Επιγραμματικά, υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 2,6GW που είχε
αρχικά τεθεί, ενώ υπήρξε δραστική μείωση των τιμών, προς όφελος των καταναλωτών
και της εθνικής οικονομίας.
Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης ΑΠΕ
•

Για την επίτευξη των υψηλών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ κρίνεται απαραίτητο
να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και στήριξη επενδύσεων
σε αποθηκευτικούς σταθμούς. Η Αρχή, για την υποστήριξη ολοκληρωμένης
πρότασης πλαισίου των μονάδων αποθήκευσης, προέβη σε σχετική ανάθεση
μελέτης με θέμα τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα, στην οποία
παρουσιάστηκε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις ανάγκες
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη βάση στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα.

•

Με την Απόφαση 429/2020, η ΡΑΕ καθόρισε ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και
διαχείρισης του ερευνητικού – επιδεικτικού Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) και του
ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, και γνωμοδότησε στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γνωμοδότηση 15/2020) για τον
καθορισμό του πλαισίου τιμολόγησης του ερευνητικού – επιδεικτικού υβριδικού
σταθμού και του συστήματος τηλεθέρμανσης στη νήσο του Αγίου Ευστρατίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017.
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Προστασία Καταναλωτών
Oι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα το 2020 λόγω της πανδημίας
COVID- 19, επηρέασαν άμεσα τόσο τις ενεργειακές αγορές όσο και τους καταναλωτές.
Tο 2020 υποβλήθηκαν στην Αρχή 6.453 αναφορές καταναλωτών, καταγράφοντας
αύξηση κατά 20% σε σχέση με το 2019.
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών,
ανέλαβε μια σειρά ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, όπως ιδίως:
➢

Για την προστασία των Ευάλωτων Καταναλωτών: α) γνωμοδότησε προς το
ΥΠΕΝ για την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών
ειδικής πρόβλεψης μη αποκοπής για ευάλωτους καταναλωτές σε μηχανική
υποστήριξη, και β) παρείχε κατευθύνσεις προς τους προμηθευτές αναφορικά με
προγράμματα
διακανονισμών
ληξιπρόθεσμων
οφειλών
ευάλωτων
καταναλωτών.

➢

Εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 759/2020 Απόφαση για τη νέα μεθοδολογία
υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας. Με την
ανωτέρω μεθοδολογία, εξασφαλίζεται η διαφάνεια στα ανταλλάγματα που
εισπράττουν οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παροχή των ΚΟΤ
τιμολογίων, χωρίς να πλήττεται ο ανταγωνισμός στην αγορά.

➢

Έλαβε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η Αρχή
συμμετείχε ενεργά σε σειρά δράσεων του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού
Προγράμματος «STEP-IN: Using Living Labs to roll out sustainable strategies
for energy poor individuals», σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.

▪

Μετά από σχετική Δημόσια Διαβούλευση, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 759/2020
Απόφαση ΡΑΕ για τη Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου
Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας.

Διεθνείς συνεργασίες και δράσεις
Η ΡΑΕ συνεργάζεται διμερώς και πολυμερώς με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του ACER και του CEER,
με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας τρίτων χωρών (κυρίως στο πλαίσιο του MEDREG
και του Energy Community), με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και άλλους φορείς που
προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, με στόχο την ανάπτυξη
εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, την
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προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, όπως προβλέπεται από το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που
αναπτύχθηκε για την απελευθέρωση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στη χώρα.
Υπό το ανωτέρω πλαίσιο, και το 2020 η ΡΑΕ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις
εργασίες του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών
(ACER), όπως αυτές έλαβαν χώρα στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στις Ομάδες Εργασίας
και στις υπο-ομάδες αυτών. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά, με την παροχή τεχνικής
υποστήριξης, στην υλοποίηση μελετών, εκθέσεων και λοιπών δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ε.Ε
(CEER).
Τέλος, η ΡΑΕ κατά τη διάρκεια του 2020 συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα
Διδυμοποίησης (Twinning) με τίτλο “Development of Incentive Based Regulation for
Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-out of Smart Metering” (GE
15 ENI EY 03 18 R), το οποίο προσαρμόστηκε με βάση τα νέα δεδομένα λόγω Covid19. Στο εν λόγω πρόγραμμα η ΡΑΕ συνασπίστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας
της Αυστρίας (E-Control- επικεφαλής της κοινοπραξίας) και της Γαλλίας (CRE).
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Κεφάλαιο

1
Εισαγωγή
Ο θεσμικός ρόλος της ΡΑΕ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία
συστήθηκε με το ν. 2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ
και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να
εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς
τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη
του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε το 2011, με
την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη
ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρμοδιοτήτων που
ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης1, η
οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθμης
λειτουργίας των ενεργειακών αγορών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4001/2011
(ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), «[η ΡΑΕ] αποτελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ
και 2009/73/ΕΚ».

1

Στην Τρίτη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Δέσμη περιλαμβάνονται: α) η Οδηγία 2009/72 ΕΚ αναφορικά με
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/54/ΕΚ, β) η Οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, γ) ο Κανονισμός (ΕΚ) 713/200920 σχετικά
με την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, δ) ο Κανονισμός
(ΕΚ)714/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές
ηλεκτρικής. ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού 1228/2003, και ε) ο Κανονισμός (ΕΚ) 715/
200921 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1775/2005.

1|Σελίδα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ διαθέτει αυτοτελή νομική
προσωπικότητα, καθώς και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε μόνο
σε κοινοβουλευτικό και σε δικαστικό έλεγχο (άρθρο 5 και άρθρο 6 παρ. 1).
Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011
και μετά, με την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της
σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που της
ανατέθηκαν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και
ανάγει τις εθνικές Ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθμης
λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ «Αρμοδιότητες της ΡΑΕ», του Α’ Μέρους του
Ενεργειακού Νόμου 4001/2011, οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΡΑΕ στον ηλεκτρισμό
και το φυσικό αέριο, αφορούν σε:
➢ Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας,
εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε
συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που
τίθενται με το ν. 4001/2011, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Αρχή δύναται να εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους
οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των
αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου έτσι να διασφαλίζεται
η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του ενεργειακού νόμου
και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
➢ Επίσης, η ΡΑΕ οφείλει να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας,
συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση
των επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες προς τις υποχρεώσεις
τους περί διαφάνειας.
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➢ Προστασία των καταναλωτών
Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των καταναλωτών,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Β’ Μέρος του ν. 4001/2011.
Όσον αφορά καταγγελίες που υποβάλλουν καταναλωτές κατά ενεργειακών
επιχειρήσεων, αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής μόνο εφ’ όσον απορρέουν
από ή αφορούν ζητήματα ρυθμιστικής εποπτείας που προβλέπονται από τον
Ενεργειακό Νόμο και εξειδικεύονται στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, αλλά όχι ζητήματα διαφορών αμιγώς αστικής ή εμπορικής
φύσεως.
➢ Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με
το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της
προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που
βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο
συντήρησης και αξιοπιστίας των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής,
την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της
αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού
δυναμικού. Επίσης, παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης που
λαμβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά.
Ειδικά για το φυσικό αέριο, η ΡΑΕ έχει οριστεί ως η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Competent
Authority) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που καθορίζονται στον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ασφάλειας Εφοδιασμού του Φυσικού Αερίου 2017/1938 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017.
➢ Χορήγηση αδειών
Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών
για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
του ενεργειακού νόμου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης, και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
αιτούντων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και
τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
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Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που
παρέχονται με τις άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων
αδειών.
➢ Εποπτεία επί των Διαχειριστών Μεταφοράς
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων Διαχειριστών
Μεταφοράς περί ισότιμης πρόσβασης χρηστών στο Σύστημα καθώς και σε
πληροφορίες και στοιχεία.
•

Πιστοποίηση

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του
Ενεργειακού Νόμου, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές
Συστήματος Μεταφοράς, παρακολουθεί δε την από μέρους των Διαχειριστών αυτών
διαρκή συμμόρφωσή τους προς τα εν λόγω κριτήρια. Τηρώντας την εμπιστευτικότητα
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, η Αρχή δύναται να ζητεί οποιαδήποτε
πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τις
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
•

Ανάπτυξη Υποδομών και Παρακολούθηση Προγράμματος Ανάπτυξης

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που
καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς, εξετάζοντας εάν το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης: (α) καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, και
(β) είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές
πρόγραμμα ανάπτυξης των Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
714/2009 και 715/2009.
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ως άνω Προγραμμάτων
Ανάπτυξης. Επίσης, παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής για την πραγματοποίηση των
συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους
χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Δύναται, επίσης, να καθορίζει
προθεσμίες σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ
των χρηστών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.
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• Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής τμήματος ή του συνόλου της
δυναμικότητας Συστήματος φυσικού αερίου και διασυνδέσεων με Συστήματα
Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών, από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης σε τρίτους ή από την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού. Προς το
σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών-Μελών, τυχόν
τρίτου εμπλεκόμενου κράτους, με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), με τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας
και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
➢ Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
Η ΡΑΕ αποφασίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων μη
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και το ύψος αυτών, κατά τρόπο ώστε τα
τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των
παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψη της την ανάγκη για τη θέσπιση
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η
αποδοτικότητα των δικτύων τους, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
➢ Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης
στις διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της
μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της
δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και της παροχής των
υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών
που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Προς τούτο, η Αρχή, ζητά από τους αρμόδιους Διαχειριστές των
Συστημάτων Μεταφοράς σχετική γνώμη. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις
Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται ενεργειακή διασύνδεση της
χώρας μας.
➢ Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών
αγορών
Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων του ενεργειακού νόμου, ο
υγιής ανταγωνισμός και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η ΡΑΕ, εφόσον κρίνει
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απαραίτητο, δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές
δραστηριότητες συγκεκριμένα μέτρα και υποχρεώσεις.
Από όλα τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές το ιδιαίτερα εκτεταμένο εύρος αρμοδιοτήτων
που έχει η Αρχή, καθώς και ο τεράστιος όγκος του έργου που αυτό συνεπάγεται.
Προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της και να επιτελέσει
επιτυχώς το ρυθμιστικό της έργο, με τις διατάξεις του ν.4001/2011 παρέχονται στη
ΡΑΕ συγκεκριμένα, πολύ σημαντικά, πρόσθετα εργαλεία, όπως είναι η δυνατότητα
συλλογής πάσης φύσεως στοιχείων, διεξαγωγής ερευνών, εξέτασης καταγγελιών και
συνακόλουθης επιβολής κυρώσεων, λήψης προσωρινών μέτρων, κ.λπ.

Η Ολομέλεια της ΡΑΕ
Η Ολομέλεια της ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου και δύο (2) Αντιπροέδρων, τα οποία είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα Μέλη δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία
από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα, αλλά δεσμεύονται από το σύνολο των
σχετικών διατάξεων του Ενεργειακού Νόμου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών
της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
οικονομικό συμφέρον.
Σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, τα Μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από συγκεκριμένη και διαφανή διαδικασία
προκήρυξης, με γνώμονα την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους
ικανότητα και την εξειδικευμένη εμπειρία τους στα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής,
και, στη συνέχεια, προτείνονται για διορισμό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής των Ελλήνων. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι διορίζονται στην αντίστοιχη θέση με Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου, τα δε λοιπά Μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα Μέλη της ΡΑΕ εξοπλίζονται με σημαντικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας. Η περιορισμένη εκ του νόμου θητεία τους (πενταετής), η δυνατότητα
ανανέωσης της θητείας αυτής μόνο μια φορά, οι αυστηροί κανόνες ως προς την
απαγόρευση οποιασδήποτε σχέσης τους με επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, τόσο
κατά τη διάρκεια, όσο και για δύο (2) επιπλέον έτη μετά τη λήξη της θητείας τους,
καθώς και η μη δυνατότητα ανάκλησης των Μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
συμβάλλουν σημαντικά στη θεσμική κατοχύρωση, αλλά και στην ουσιαστική ενίσχυση
της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ.
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Η Ολομέλεια της ΡΑΕ συνεδριάζει τακτικά, κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση. Μέσα
στο έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν σαράντα τρεις (43) συνεδριάσεις της Ολομέλειας
και ελήφθησαν χίλιες πεντακόσιες ενενήντα μία (1591) αποφάσεις. Η θεματική
κατηγοριοποίηση των αποφάσεων της ΡΑΕ εμφανίζεται στο Σχήμα που ακολουθεί:

Σχήμα 1-1 Θεματική κατανομή των 1591 αποφάσεων που έλαβε η ΡΑΕ το 2020
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1575 Αποφάσεις
&
16 Γνωμοδοτήσεις

19704 εισερχόμενα

92 δημόσιες
διαβουλεύσεις

5251 εξερχόμενα
7 Μέλη
22 Ειδικοί Επιστήμονες
7 Έμμισθοι Δικηγόροι
30 Διοικητικό προσωπικό
57 με συμβάσεις
οριστμενου χρόνου

740 Αδειοδοτήσεις
&

93 Δικαστήρια

1297 Βεβαιώσεις
Παραγωγού ΑΠΕ

6453 αναφορές
καταναλωτών

Σχήμα 1-2. Η ΡΑΕ το 2020 σε αριθμούς

Στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής
Η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της ΡΑΕ ανατίθεται στη Γραμματεία της,
η οποία συστήθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 2773/1999. Σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ (Προεδρικό Διάταγμα
139/2001, ΦΕΚ Α’ 121/18.6.2001), η Γραμματεία διαρθρώνεται σε υπηρεσιακές
μονάδες, οι οποίες διακρίνονται σε Επιχειρησιακές Μονάδες και σε Μονάδες
Υποστήριξης.
Η σημερινή στελεχιακή σύνθεση της Αρχής, καθώς και τα θέματα υποστελέχωσης που
αυτή αντιμετωπίζει, παρά τον πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το
ν. 4001/2011 & το ν. 4414/2016, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8 της
παρούσας Έκθεσης.
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Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», θεσπίζεται ειδικός κανόνας για τις Ανεξάρτητες
Αρχές για λόγους διασφάλισης της Ανεξαρτησίας τους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η
οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών καθορίζονται με «Οργανισμούς»,
οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των
αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που
προβλέπει την έκδοση υπουργικής ή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία
καθορίζεται ο Οργανισμός των φορέων αυτών.». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου, ρητά περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του Οργανισμού: «… (γ) το
σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή
σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή
πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα».
Συνεπεία των ανωτέρω, ο Οργανισμός της Αρχής εκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ
1282/2019 (ΦΕΚ Β’ 1514/22.04.2020) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση 1065/2020
(ΦΕΚ Β’ 2886/17.07.2020) και προσδιόρισε το νέο Οργανόγραμμά της, βάσει του
οποίου, η ΡΑΕ διαρθρώνεται σε: (α) Αυτοτελή Γραφεία επιπέδου Διεύθυνσης, (β)
Διευθύνσεις, (γ) Τμήματα που εντάσσονται στις Διευθύνσεις και (δ) Αυτοτελή
Τμήματααποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
πλαίσιο συλλογικότητας. λειτουργία της ΡΑΕ (Σχήμα 1-3).
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Διεύθυνση Γραφείου Προέδρου
Διεύθυνση Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, ΑΠΕ και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
•Τμήμα Ενεργειακών Μελετών, Σχεδιασμού και Ασφάλειας Εφοδιασμού
•Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής, Στρατηγικής ανάπτυξης ΑΠΕ και Αποθήκευσης
Ενέργειας
•Τμήμα Ηλεκτρικών Συστημάτων και Διασυνδέσεων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής
και Διεθνών Διασυνδέσεων
•Τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διασυνδεδεμένου
Συστήματος
•Τμήμα Ρύθμισης Αγοράς Φυσικού Αερίου και Πετρελαιοειδών
•Τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Ενεργειακής Αγοράς Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
•Τμήμα Εποπτείας Αγορών Χονδρικής

Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Λιανικής
•Τμήμα Προστασίας Καταναλωτών
•Τμήμα Λιανικών Αγορών

Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Υποδομών και Νέων
Τεχνολογιών
•Τμήμα Ηλεκτρικών Δικτύων & Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρισμού
•Τμήμα Υποδομών Φυσικού Αερίου
•Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής Μονοπωλιακών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων
•Τμήμα Τμήμα Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας & Τήρησης Μητρώων και Αρχείων
•Τμήμα Αξιολόγησης Αιτήσεων
•Τμήμα Παρακολούθησης της Τήρησης Αδειών & Ανακλήσεων

Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
•Τμήμα Δικαστικής Εκπροσώπησης & Νομικής Υποστήριξης της Αρχής
•Τμήμα Νομικής Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης Αποφάσεων
•ΤμήμαΝομικών Θεμάτων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
•Τμήμα Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ρύθμισης
•Τμήμα Διεθνών Θεμάτων & Συνεργασιών
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Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών
•Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας
•Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Αρχείου
•Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
•Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστηρίου
•Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Τυποποίησης
Διαδικασιών
Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού & Διενέργειας Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Ολομέλειας

Σχήμα 1-3. Το οργανόγραμμα της ΡΑΕ
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Κεφάλαιο

2
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γενική περιγραφή της αγοράς
Μια ιστορική μεταρρύθμιση έλαβε χώρα στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα αρχής γενομένης της 1ης Νοεμβρίου 2020, όπως ορίστηκε με
την υπ΄ αριθμ. 1298/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4415/07.10.2020) (σχετικά στην
Ενότητα 2.1.4.1).
Οι συμμετέχοντες στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν
πλέον όλες τις δυνατότητες να δραστηριοποιηθούν σύμφωνα με τις βασικές αρχές του
Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (Target Model), το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε όλα
τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των δυνατοτήτων αυτών
αναφέρονται ενδεικτικά η δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων μεταξύ
παραγωγών και προμηθευτών, η δυνατότητα διόρθωσης των θέσεών τους και σε
ενδοημερήσιο ορίζοντα, η εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης ρίσκου και η δημιουργία
αξιόπιστων οικονομικών σημάτων για αναγκαίες επενδύσεις.
Σκοπός του Μοντέλου αυτού είναι η υιοθέτηση από κάθε κράτος-μέλος των αναγκαίων
κανονιστικών κειμένων και ρυθμίσεων για την οργάνωση επιμέρους αγορών ώστε να
αποτελέσουν μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά με πολλαπλές ωφέλειες, όπως
ενίσχυση του ανταγωνισμού, αποτελεσματικότερη διαχείριση των διασυνοριακών
ροών ενέργειας και σύγκλιση των τιμών.
Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπήρξε καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια
της προετοιμασίας μετάβασης από το μοντέλο που ίσχυε στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας από το έτος 2005, ήτοι το Μοντέλο Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας,
στο Μοντέλο Στόχο, καθότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011 είχε εκδώσει και
αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας «Οδικό Χάρτη και Σχέδιο Δράσης για την
αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο
12 | Σ ε λ ί δ α
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ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το
Μοντέλο Στόχο»2.
Κατόπιν μεταγενέστερων προτάσεων της ΡΑΕ και των αρμόδιων Διαχειριστών και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, εκδόθηκε ο ν. 4425/2016, όπως
τροποποιήθηκε από το ν. 4512/2018. Με το ν. 4512/2018 προβλέφθηκε η ίδρυση της
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») με τη διαδικασία
της απόσχισης και εισφοράς κλάδου από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε, ενώ η τελευταία
μετονομάστηκε σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (εφεξής
«ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»).
Οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις αφορούν, ιδίως, στην οργάνωση και διαχείριση μίας
ή/και περισσότερων Αγορών Ενέργειας (Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορές
Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικές Αγορές) ή/και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Αγορών, από την ΕΧΕ Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας,
κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων ρυθμιστικών Αρχών, ήτοι της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).
Σε ό,τι αφορά τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται συγκεκριμένα η θέσπιση
των ακόλουθων αγορών: 1) Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, 2) Αγορά
Επόμενης Ημέρας, 3) Ενδοημερήσια Αγορά και 4) Αγορές Ισχύος και Ενέργειας
Εξισορρόπησης. Η πρώτη εξ αυτών λειτούργησε το Μάρτιο του 2020 και οι υπόλοιπες
τρεις βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργούν πλέον από την 1η
Νοεμβρίου 2020.
Σε εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε εντός του 2020
το σύνολο των εγκρίσεων, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., με τις
οποίες θεσπίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τριών ως άνω
βραχυπρόθεσμων αγορών, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην ενότητα 2.1.4.1.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι τέσσερις επιμέρους αγορές όπως
λειτουργούν στο πλαίσιο της υιοθέτησης του Μοντέλου Στόχου στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
α) Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά
Η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά στην Ελλάδα εκκίνησε τη λειτουργία της το
Μάρτιο του 2020, με την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η

2

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/15122011_1.csp?viewMode=normal
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οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών της πραγματοποιείται από την ΕΧΕ Α.Ε.,
ενώ η εκκαθάριση των συναλλαγών, έχοντας το ρόλο του Κεντρικού
Αντισυμβαλλόμενου, πραγματοποιείται από την ATHEXClear, μίας από τις εταιρείες
μέλη του Ομίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Στo πλαίσιo της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Προθεσμιακή Αγορά) γίνεται η διαπραγμάτευση
Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), τα οποία αφορούν στην ανταλλαγή
ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζοντας τον χρόνο, την ποσότητα και την τιμή της
συναλλαγής και μπορούν να συναφθούν είτε διμερώς (Over-The-Counter), είτε μέσω
ενός οργανωμένου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Forward Market). Η προθεσμιακή
αγορά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες προκειμένου να
μετριάσουν την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα των τιμών στις αγορές που υπάρχει
υποχρέωση φυσικής παράδοσης.
β) Αγορά Επόμενης Ημέρας
Η Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) αφορά σε συναλλαγές αγοράς και
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την ημέρα D. Οι
συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές αγοράς και πώλησης κατά την προηγούμενη
ημερολογιακή ημέρα D-1, με σκοπό τη φυσική παράδοση των προϊόντων για κάθε
Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. Στο
πλαίσιο της Αγοράς Επόμενη Ημέρας δηλώνονται επίσης οι ποσότητες ενέργειας όπως
προκύπτουν από τις διμερείς συμβάσεις και την Προθεσμιακή Αγορά του ΕΧΕ για τα
προϊόντα με υποχρέωση φυσικής παράδοσης.
γ) Ενδοημερήσια Αγορά
Στο πλαίσιο της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Intra-Day Market) οι συμμετέχοντες έχουν
την ευκαιρία να υποβάλλουν προσφορές αγοράς και πώλησης κατά την ημέρα φυσικής
παράδοσης D. Στην Ενδοημερήσια Αγορά υλοποιούνται τρεις Ενδοημερήσιες
Δημοπρασίες (Local Intraday Auctions, LIDAs). Η Ενδοημερήσια Αγορά αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να
διορθώνουν τις θέσεις τους μετριάζοντας τις αποκλίσεις της πραγματικής
παραγωγής/ζήτησης σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν πλησιέστερα στον
πραγματικό χρόνο παράδοσης.
δ) Αγορά Εξισορρόπησης
Σκοπός της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι η διόρθωση της ανισορροπίας μεταξύ
παραγωγής και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας την αδιάλειπτη παροχή
ενέργειας από το σύστημα στα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και
λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα αγοράς των συμμετεχόντων στις προηγούμενες
αγορές. Η Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) διακρίνεται σε: Αγορά Ισχύος
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Εξισορρόπησης, Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και διαδικασία Εκκαθάρισης
Αποκλίσεων.
Στην ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης υιοθετείται το μοντέλο της κεντρικής
κατανομής (Central Dispatch) των μονάδων από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
(ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μέσω της εκτέλεσης Διαδικασιών Ενοποιημένου Παραγραμματισμού
(ΔΕΠ). Οι Συμμετέχοντες στην αγορά Εξισορρόπησης χαρακτηρίζονται είτε ως
εκπρόσωποι Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Balancing Service Providers)
είτε ως εκπρόσωποι Οντοτήτων με Ευθύνη Εξισορρόπησης (Balancing Responsible
Parties).
Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Αγορά
Εξισορρόπησης δύνανται να υποβάλλουν τις παρακάτω προσφορές για τις Οντότητες
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν:
α) Ανοδικές και καθοδικές Προσφορές Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ)
β) Ανοδικές και καθοδικές Προσφορές Χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης
Συχνότητας (χΕΑΣ)
γ) Ανοδικές και καθοδικές Προσφορές Αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης
Συχνότητας (αΕΑΣ)
δ) Ανοδικές και καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης
Η διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αφορά στον μηχανισμό οικονομικής
εκκαθάρισης για την επιβολή χρεώσεων ή την καταβολή πληρωμών στα
Συμβαλλόμενη Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης για τις Αποκλίσεις τους.

Δυναμική της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
Η αξιολόγηση της δυναμικής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα
πολυδιάστατο θέμα και απαιτεί την εξέταση ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων. Από
τα στοιχεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αναφέρονται στη μετρούμενη κατανάλωση
ενέργειας στο όριο Συστήματος και Δικτύου, προκύπτει ότι η ζήτηση σημείωσε το 2020
μείωση κατά 5,7% συγκριτικά με το 2019 (κατά το 2019 είχε σημειώσει αύξηση κατά
1,24% συγκριτικά με το 2018). Όσον αφορά στην υψηλή τάση, συνεχίζεται η καθοδική
πορεία του προηγούμενου έτους με τη ζήτηση στο έτος 2020 σε σχέση με το 2019 να
σημειώνει πτώση 7,68% έναντι 4,73% του 2019 σε σχέση με το 2018. Αξίζει δε να
αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη πτώση στη ζήτηση στην υψηλή τάση σε σχέση με το
προηγούμενο έτος σημειώνεται το μήνα Απρίλιο και είναι της τάξης του 23,58%.
Συγκεκριμένα, η κατανάλωση των πελατών υψηλής τάσης τον μήνα Απρίλιο 2020
15 | Σ ε λ ί δ α

διαμορφώθηκε στις 457GWh έναντι των 598GWh του Απριλίου 2019
αντικατοπτρίζοντας και την υψηλή μείωση 35,4% που σημείωσε ο Γενικός Δείκτης
Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2020 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, σύμφωνα και με τα στοιχεία που δημοσίευσε η
ΕΛΣΤΑΤ3.
Τη γενικευμένη καθοδική πορεία της ζήτησης στο Σύστημα και στην Υψηλή Τάση
ακολουθεί και η ζήτηση στο Δίκτυο Διανομής που παρουσίασε μείωση 3,4% σε σχέση
με το 2019, ενώ το προηγούμενο έτος είχε σημειώσει αύξηση 2,8% σε σχέση με το
2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση που παρουσιάστηκε το 2020 (3,4%) είναι
σχεδόν διπλάσια από αυτήν που σημειώθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 (1,6%).
Επισημαίνεται, ότι η ζήτηση του δικτύου διανομής με βάση τα μηνιαία δελτία που
δημοσιεύονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., περιλαμβάνει τη ζήτηση στους Υ/Σ ορίων
Συστήματος-Δικτύου και την εκτίμηση ζήτησης που καλύπτεται από μονάδες
παραγωγής συνδεδεμένες στο Δίκτυο.
Η ζήτηση στο Δίκτυο τον Ιούνιο του 2020 παρουσίασε σημαντική μείωση (κατά
13,1%) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 που η ζήτηση του Δικτύου ήταν αυξημένη
κατά 6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με
στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας4 η ζήτηση στη Χαμηλή Τάση
σημείωσε πτώση 18,45% ενώ η ζήτηση στη Μέση Τάση σημείωσε πτώση 22,08%. Η
μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο του 2020 οφείλεται κυρίως στη
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας (αναστολή λειτουργίας τουριστικών και
άλλων επιχειρήσεων) το μήνα αυτό. Θετικό πρόσημο σημείωσε η ζήτηση στο Δίκτυο
κατά τους μήνες Μάρτιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2020 (0,3%, 1,2% και 2,7%
αντίστοιχα) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.
Στο Σχήμα 2-1 απεικονίζονται οι μηνιαίες διακυμάνσεις της «πραγματικής», ως άνω,
κατανάλωσης, υιοθετώντας την αναπροσαρμογή για τις εγχύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο
Δίκτυο, όπως αυτές εμφανίζονται στο μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για
τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Επισημαίνεται ότι η κατανάλωση στο Διασυνδεμένο
Σύστημα το 2020 (εξαιρουμένης της άντλησης) μειώθηκε, συγκριτικά με το 2019, κατά
4,16% και πιο συγκεκριμένα, από 52,1 TWh σε 49,93 TWh (έναντι 51,46 TWh το
2018, 51,93 TWh το 2017 και 51,21 TWh το 2016).

3
4

https://www.statistics.gr/documents/20181/3fd71dec-a0ae-bd6f-33b7-7314779f8d6a
Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, Ιούνιος 2020.
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Μηνιαία Διακύμανση Ζήτησης
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Κατανάλωση στα Όρια του Συστήματος

Σχήμα 2-1. Μηνιαία διακύμανση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2020

Είναι αξιοσημείωτο ότι η πραγματική κατανάλωση εμφάνισε πολύ έντονη μείωση,
ποσοστιαία σε μηνιαία βάση, τον Ιούνιο του 2020 (13,5%, σε σχέση με τον Ιούνιο του
2019).. Αντίθετα, αύξηση της πραγματικής κατανάλωσης ίση με 2,03% παρατηρήθηκε
τον Νοέμβριο του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Η αιχμιακή ζήτηση του Ιουλίου 2020 (συνολική ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την
άντληση, και την εκτιμώμενη ζήτηση στο δίκτυο διανομής που καλύπτεται από την
παραγωγή του δικτύου) σημειώθηκε στις 31.07.2020, την 15η ώρα κατανομής, με τιμή5
9.547 MW έναντι 9.634 MW τον Ιούλιο 2019 την 14η ώρα κατανομής. Η τιμή αυτή
συνιστά το ετήσιο μέγιστο.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο
Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 41,21 TWh, έναντι 42,23 TWh
το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 2,41%. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ανά
τεχνολογία/καύσιμο:
α) H λιγνιτική παραγωγή εμφάνισε για μια ακόμη χρονιά σημαντική μείωση της
τάξεως του 45,06% (4694 GWh), σε συνέχεια της μείωσης που είχε σημειώσει το
2019 κατά 30,12% (4489 GWh) σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε

5

Από Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας ΑΔΜΗΕ Ιουλίου 2020 σελ 29.
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5,72 TWh, έναντι 10,42 TWh το προηγούμενο έτος.
β) H παραγωγή από φυσικό αέριο ανήλθε στις 17,81 TWh έναντι 16,23 TWh το
2019, εμφανίζοντας αύξηση 9,74%.
γ) Η υδροηλεκτρική παραγωγή σημείωσε μείωση και το έτος 2020 κατά 13,8%, στις
2,9 TWh το 2020 απο 3,36 TWh το 2019.
δ) Η παραγωγή από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνέχισε την ανοδική πορεία του
προηγούμενου έτους και ανήλθε σε 14,77 TWh, σημειώνοντας αύξηση ίση με
20,9% σε σχέση με το 2019.
Στο Σχήμα 2-2 απεικονίζεται η μηνιαία διακύμανση της πραγματικής παραγωγής ανά
τεχνολογία, αποτυπώνοντας τις εποχικές μεταβολές της ζήτησης καθώς και την
επίδραση στοχαστικών παραγόντων.
Μηνιαία Παραγωγή ανά Τεχνολογία
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Φυσικό αέριο

Υδροηλεκτρικά

ΑΠΕ

Σχήμα 2-2. Μηνιαία παραγωγή ανά τεχνολογία κατά το έτος 2020

Εν γένει, η λιγνιτική παραγωγή παρουσίασε μια εξέλιξη με πολύ έντονες διακυμάνσεις,
μεταξύ 207 και 1030 GWh σε μηνιαία βάση. Η μικρότερη τιμή της λιγνιτικής
παραγωγής σημειώθηκε τον Ιούνιο, ενώ η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο,
ακολουθώντας την υψηλή ζήτηση.
Η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου εμφάνισε επίσης μεταβλητότητα το 2020,
με μηνιαία επίπεδα μεταξύ 1060 GWh (τον Απρίλιο) και 2024 GWh (τον Ιούλιο),
ωστόσο μικρότερη από την αντίστοιχη του 2019.
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Η υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσίασε μείωση σε σχέση με αυτήν του 2019, ενώ
κυμάνθηκε μεταξύ 129 GWh τον Φεβρουάριο και 377 GWh τον Ιούλιο 2020,
παρουσιάζοντας μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με το 2019 παρουσίασε επίσης η παραγωγή από
ΑΠΕ (μεταξύ 1079 GWh τον Ιούνιο και 1470 GWh τον Σεπτέμβριο του 2020).
Το ισοζύγιο των διασυνδέσεων εμφάνισε το 2020 μείωση κατά 10,88% σε σχέση με το
2019 και διαμορφώθηκε σε 8,86 TWh το 2020 έναντι 9,94 TWh το 2019. Η
μεταβλητότητα του ισοζυγίου των διασυνδέσεων ήταν σημαντική, με τη μικρότερη
τιμή να σημειώνεται τον Δεκέμβριο 2020 (258,05 GWh) και την υψηλότερη τιμή τον
Μάρτιο 2020 (1126,46 GWh).

Εξέλιξη Ισοζυγίου Διασυνδέσεων: 2019, 2020
1400
1200
1000

2019
2020

GWh

800
600
400
200
0

Σχήμα 2-3. Μηνιαία εξέλιξη ισοζυγίου διασυνδέσεων κατά τα έτη 2019 και 2020
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Μερίδια αγοράς στην ηλεκτροπαραγωγή
Κατά το 2020 η εγκατεστημένη ισχύς της χώρας εμφάνισε αύξηση σε σχέση με το 2019
(19407 MW έναντι 18330 MW). Συγκεκριμένα, η αλλαγή αυτή προέρχεται από την
αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων ΑΠΕ από 6355 σε 7120 MW καθώς
και των μονάδων φυσικού αερίου από 4900 σε 5211 MW6.
Σε επίπεδο ισχύος, το μερίδιο της ΔΕΗ επί του συνόλου των συμβατικών τεχνολογιών
(πλην ΑΠΕ) εμφάνισε άνοδο από 71,8% το 2019 σε 72,49 % το 2020, ενώ το μερίδιο
της ισχύος των συμβατικών τεχνολογιών της ΔΕΗ ως προς το σύνολο της ισχύος,
συμπεριλαμβανομένων και των ΑΠΕ, μειώθηκε από 46,9% το προηγούμενο έτος σε
45,9% το 2020.
Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η συνολική ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου
συνεχίζει και το 2019 να υπερβαίνει την αντίστοιχη ισχύ των λιγνιτικών μονάδων.
Πιο αναλυτικά, η εγκατεστημένη ισχύς κατά το 2020 επιμερίζεται μεταξύ τεχνολογιών
και εταιρειών παραγωγής όπως απεικονίζεται στα σχήματα που ακολουθούν:

Εγκατεστημένη ισχύς (ΜW)
7.120
37%
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6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
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20%
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27%
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16%

Μονάδες
Υδροηλεκτρικές
Φυσικού Αερίου
Μονάδες

ΑΠΕ

Σχήμα 2-4. Εγκατεστημένη ισχύς μονάδων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά καύσιμο για το έτος 2020

6

Η διαφορά στις τιμές μεταξύ 2019 και 2020 ως προς την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων φυσικού
αερίου προκύπτει ως αποτέλεσμα της επικαιροποιημένης ισχύος του θερμικού σταθμού φυσικού αερίου
Μεγαλόπολη 5, της ΔΕΗ Α.Ε., που έχει εισαχθεί πλέον με την εγκαταστημένη ισχύ αυτού, ήτοι 811
MW, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν.4685/2020 (Α’92). Με την εν
λόγω διάταξη καταργήθηκε η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) σύμφωνα με την
οποία η αποδιδόμενη ισχύς του θερμικού σταθμού Μεγαλόπολη 5 δεν μπορούσε να υπερβεί τα 500 MW
ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού.
.
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Εγκατεστημένη ισχύς Πλην ΑΠΕ (ΜW)
Φ.Α. OCGT ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

147 ; 1,2%

Φ.Α. CCGT ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

767 ; 6,24%

Φ.Α. CCGT ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

433 ; 3,53%

Φ.Α. CCGT ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

422 ; 3,44%

Φ.Α. CCGT ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

810 ; 6,59%

Φ.Α. CCGT ΔΕΗ Α.Ε.

2632 ; 21,42%

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΕΗ Α.Ε.

3171 ; 25,81%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

289 ; 2,35%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

511 ; 4,16%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΔΕΗ Α.Ε.

3104 ; 25,26%
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Σχήμα 2-5. Εγκατεστημένη ισχύς μονάδων στο Διασυνδεδεμένο ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην
ΑΠΕ), το έτος 2020

Αναφορικά με την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα μερίδια των
μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής διαμορφώθηκαν το 2019 όπως απεικονίζεται στο
Σχήμα 2-6.

Μερίδια Παραγόμενης Ενέργειας Πλην ΑΠΕ (GWh)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

3301 ; 12,09%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

728,6 ; 2,67%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

964 ; 3,53%

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

2247,8 ; 8,23%

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

1214,1 ; 4,45%

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

53,2 ; 0,19%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

15499,5 ; 56,76%

ELPEDISON Α.Ε.

3299,1 ; 12,08%
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Σχήμα 2-6. Ποσοστό (%) επί της παραγόμενης ενέργειας, ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην ΑΠΕ), στο
αντίστοιχο σύνολο ενέργειας, κατά το έτος 2020

Ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς HHI (Herfindahl index), ο οποίος ορίζεται ως το
άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων των μεγαλύτερων εταιρειών στον τομέα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος
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φτάνοντας στο 4343, από 3550 το 2019. Για το έτος 2020, ο δείκτης αυτός
υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη συνολικά το μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων των θυγατρικών αυτής, Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.
και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. δεδομένου ότι δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός για
την πώληση αυτών. Ο ίδιος δείκτης, αν υπολογιστεί ως προς τα μερίδια της ισχύος,
εμφανίζει τιμή 6350 το 2020 έναντι 5290 το 2019.

Εξέλιξη των τιμών κατά το έτος 2020
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών των βραχυπρόθεσμων
αγορών χονδρικής διακριτά κατά την χρονική περίοδο 1.1.2020 έως 31.10.2020, όπως
διαμορφώθηκε από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και κατά την
χρονική περίοδο 1.11.2020 έως 31.12.2020, όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των νέων
αγορών του ν. 4425/2016, μετά δηλαδή την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου. Και
τούτο καθότι η βάση προσδιορισμού των τιμών αυτών είναι διαφορετική και μη άμεσα
συγκρίσιμη.
Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στο πλαίσιο
του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) είναι αποτέλεσμα μιας
σύνθετης αλγοριθμικής εφαρμογής (βελτιστοποίηση αντικειμενικής συνάρτησης) που
επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κόστους κατανομής των μονάδων παραγωγής,
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά στοιχεία που διέπουν τη λειτουργία τους και τη
λειτουργία του Συστήματος. Σε αντιδιαστολή, ο καθορισμός της τιμής εκκαθάρισης
αγοράς στο πλαίσιο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς,
γίνεται καθαρά βάσει της οικονομικής αξίας των υποβληθεισών προσφορών ενέργειας,
μη λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής και του
Συστήματος.
Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή άτοπων συγκρίσεων, κρίνεται σκόπιμο να
παρουσιαστούν οι τιμές της χονδρεµπορικής αγοράς διακριτά για κάθε μοντέλο
λειτουργίας της αγοράς εντός του 2020.

Εξέλιξη της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)
Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε στα
42,94€/MWh, καταγράφοντας μείωση 34,04% συγκριτικά με την μέση
καταγεγραμμένη ΟΤΣ για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους
(01/01/2019-31/10/2019). Εστιάζοντας στις μηνιαίες διακυμάνσεις της ΟΤΣ, οι οποίες
απεικονίζονται στο Σχήμα 2-7, η ΟΤΣ κατά το 2020 κυμάνθηκε μεταξύ 28,51€/MWh
τον Απρίλιο και 58,38€/MWh τον Ιανουάριο. Εν γένει, η μεταβολή της μέσης ΟΤΣ

22 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019 κυμαίνεται σε μηνιαία βάση μεταξύ -47,5% τον
Απρίλιο και -22,46% τον Ιανουάριο.

Σχήμα 2-7. Μηνιαία διακύμανση της μέσης ΟΤΣ για τα έτη 2019 και 2020

Στο Σχήμα 2-8 παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας της ΟΤΣ κατά το 2020 συγκριτικά
με το 2019 για το διάστημα των μηνών Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Η ΟΤΣ παραμένει σε
επίπεδα κάτω των 75€/MWh για το 97% των ωρών και κάτω των 55€/MWh για το 82%
των ωρών, έναντι 87% και 10% αντίστοιχα για το 2019. Αναφορικά με ακραίες ωριαίες
τιμές, η μέγιστη ΟΤΣ ορίστηκε την 1η ώρα της 3ης Ιουλίου ίση με 150,05€/MWh. Ο
αριθμός των μηδενικών τιμών στις ώρες κατανομής κατά το 2020 αυξήθηκαν σε 18
έναντι 9 κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
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Σχήμα 2-8. Καμπύλη διάρκειας της Οριακής Τιμής Συστήματος για τους μήνες Ιανουάριος-Οκτώβριος
κατά τα έτη 2019 και 2020

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται πώς καθορίστηκε η ΟΤΣ κατά το διάστημα
01/01/2020 – 31/10/2020, έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2019.
Αξιοσημείωτος είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού των ωρών που όρισαν ΟΤΣ οι
εισαγωγές, ο τριπλασιασμός του ποσοστού των ωρών που όρισαν ΟΤΣ οι εξαγωγές,
καθώς και η σημαντική μείωση του ποσοστού των ωρών που όρισαν ΟΤΣ τιμή οι
λιγνιτικές μονάδες (4,1% έναντι 18.9%).
Ποσοστό ωρών που καθόρισε
την ΟΤΣ (%)
2019

2020

Μονάδες Φυσικού Αερίου

58,5

53,6

Λιγνιτικές Μονάδες

18,9

4,1

5,2

1,4

Εισαγωγές

12,1

24,9

Εξαγωγές

4,8

16,0

Υδροηλεκτρικά

Πίνακας 2-1. Πώς καθορίστηκε η ΟΤΣ τους μήνες Ιανουάριο-Οκτώβριο 2019 και 2020

Στο Σχήμα 2-9 απεικονίζεται ο κυλιόμενος μηνιαίος μέσος όρος της ΟΤΣ,
υπολογισμένος σε ημερήσια βάση, καθώς και για ενδοημερήσια χρονικά διαστήματα,
και ειδικότερα: α) φορτίο βάσης (00:00-24:00), β) αιχμιακό φορτίο (08:00-20:00) και
γ) μη αιχμιακό φορτίο (00:00-08:00 & 20:00-24:00).
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Σχήμα 2-9. Κυλιόμενος μηνιαίος μέσος όρος τριάντα ημερών για την ΟΤΣ κατά το διάστημα 01/01/202031/10/2020

Εξέλιξη των τιμών εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς
Στο Σχήμα 2-10 παρουσιάζονται οι τιμές εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
καθώς και οι τιμές εκκαθάρισης των τριών Τοπικών Δημοπρασιών στο πλαίσιο της
Ενδοημερήσιας Αγοράς (LIDAs). Πιο αναλυτικά:
•

Για τον μήνα Νοέμβριο οι μέσες τιμές εκκαθάρισης στις διαδοχικές επιλύσεις των
σχετικών αγορών διαμορφώθηκαν σε 52,66€/MWh, 53,21€/MWh, 51,84€/MWh
και 56,03€/MWh για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και τις τρεις Ενδοημερήσιες
Τοπικές Δημοπρασίες αντίστοιχα. Η μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς στην δεύτερη
Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία μειώνεται κατά -3% συγκριτικά με την μέση
τιμή στην πρώτη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία και τέλος, η μέση τιμή
εκκαθάρισης αγοράς στην τρίτη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία αυξάνεται
κατά 8% συγκριτικά με τη μέση τιμή στη δεύτερη Τοπική Ενδοημερήσια
Δημοπρασία.

•

Για τον μήνα Δεκέμβριο οι μέσες τιμές εκκαθάρισης στις διαδοχικές επιλύσεις των
σχετικών αγορών διαμορφώθηκαν σε 58,93€/MWh, 60,26€/MWh, 59,09€/MWh
και 54,98€/MWh για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και τις τρεις Ενδοημερήσιες
Τοπικές Δημοπρασίες αντίστοιχα. Η μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς στην δεύτερη
Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία μειώνεται κατά -2% συγκριτικά με τη μέση
τιμή στην πρώτη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία και τέλος, η μέση τιμή
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εκκαθάρισης αγοράς στην τρίτη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία μειώνεται
κατά 7% συγκριτικά με την δεύτερη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία.

Σχήμα 2-10. Τιμές εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, ΝοέμβριοςΔεκέμβριος 2020

Στο Σχήμα 2-11 παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας των τιμών εκκαθάρισης της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market). Αναφορικά με την εμφάνιση ακραίων
τιμών εκκαθάρισης της εν λόγω αγοράς, το μέγιστο ορίστηκε την 19η Αγοραία Χρονική
Μονάδα της 17ης/12/2020 σε 140,01€/MWh, ενώ το πλήθος των μηδενικών τιμών
ανήρθε σε 5, οι οποίες στο σύνολό τους εμφανίστηκαν κατά τις πρώτες 5 Αγοραίες
Χρονικές Μονάδες της ημέρας φυσικής παράδοσης 01/12/2020. Η τιμή εκκαθάρισης
αγοράς παραμένει σε επίπεδα κάτω των 75,00€/MWh σε ποσοστό 80,74% και σε
επίπεδα κάτω των 60,00€/MWh σε ποσοστό 69,19% των περιπτώσεων. Επίσης, η τιμή
εκκαθάρισης αγοράς υπερέβη τα 90,00€/MWh και τα 100,00€/MWh σε ποσοστό
10,25% και 4,99% αντίστοιχα.
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Σχήμα 2-11. Καμπύλη διάρκειας της τιμής εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Στο Σχήμα 2-12 παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας των τιμών εκκαθάρισης της
Πρώτης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας (Local Intra-Day Auction 1).
Αναφορικά με την εμφάνιση ακραίων τιμών εκκαθάρισης της εν λόγω αγοράς, το
μέγιστο ορίστηκε την 19η Αγοραία Χρονική Μονάδα στις 17/12/2020 στα επίπεδα των
180,01€/MWh, ενώ το πλήθος των τιμών μικρότερων από 0,10€/MWh ανήρθε σε 10,
οι οποίες εμφανίστηκαν κατά τις ημερομηνίες 26/12/2020 και 28/12/2020 για 5
Αγοραίες Χρονικές Μονάδες ανά ημέρα. Ειδικότερα την 5η Αγοραία Χρονική Μονάδα
στις 28/12/2020 εμφανίστηκε αρνητική τιμή εκκαθάρισης ίση με -1,20€/MWh. Η τιμή
εκκαθάρισης αγοράς παραμένει σε επίπεδα κάτω των 75,00€/MWh σε ποσοστό
76,65% και σε επίπεδα κάτω των 60,00€/MWh σε ποσοστό 65,51% των περιπτώσεων.
Επίσης, η τιμή εκκαθάρισης αγοράς υπερέβη τα 90,00€/MWh και τα 100,00€/MWh σε
ποσοστό 13,18% και 8,20% αντίστοιχα.

Σχήμα 2-12. Καμπύλη διάρκειας της τιμής εκκαθάρισης της 1ης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας
(LIDA1)
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Στο Σχήμα 2-13 παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας των τιμών εκκαθάρισης της
Δεύτερης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας (Local Intra-Day Auction 2).
Αναφορικά με εμφάνιση ακραίων τιμών εκκαθάρισης της εν λόγω αγοράς, το μέγιστο
ορίστηκε την 19η Αγοραία Χρονική Μονάδα στις 02/12/2020 στα επίπεδα των
238,33€/MWh, ενώ το πλήθος των τιμών μικρότερων από 0,10€/MWh ανήρθε σε 6, οι
οποίες εμφανίστηκαν κατά τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες τις ημερομηνίες
01/12/2020 και 23/12/2020. Ειδικότερα κατά τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες 3,4 και
5 στις 23/12/2020 εμφανίστηκαν αρνητικές τιμές εκκαθάρισης -10,00€/MWh, 8,88€/MWh και -5,01€/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως την 24η Αγοραία
Χρονική Μονάδα της 13/11/2020 και την 2η Αγοραία Χρονική Μονάδα της 23/12/2020
δεν καθορίστηκε τιμή εκκαθάρισης αγοράς. Η τιμή εκκαθάρισης αγοράς παραμένει σε
επίπεδα κάτω των 75,00€/MWh σε ποσοστό 78,25% και σε επίπεδα κάτω των
60,00€/MWh σε ποσοστό 67,65% των περιπτώσεων. Επίσης, η τιμή εκκαθάρισης
αγοράς υπερέβη τα 90,00€/MWh και τα 100,00€/MWh σε ποσοστό 10,40% και 6,77%
αντίστοιχα.

Σχήμα 2-13. Καμπύλη διάρκειας της τιμής εκκαθάρισης της 2ης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας
(LIDA2)

Στο Σχήμα 2-14 παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας των τιμών εκκαθάρισης της
Τρίτης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας (Local Intra-Day Auction 3).
Αναφορικά με την εμφάνιση ακραίων τιμών εκκαθάρισης της εν λόγω αγοράς, το
μέγιστο ορίστηκε την 21η Αγοραία Χρονική Μονάδα στις 13/11/2020 στα επίπεδα των
350,00€/MWh, ενώ το πλήθος των τιμών μικρότερων από 0,10€/MWh ανήρθε σε 10,
οι οποίες εμφανίστηκαν τις ημερομηνίες 26/12/2020 (1), 27/12/2020 (2), 21/11/2020
(1), 29/12/2020 (4), 30/12/2020 (2). Ειδικότερα κατά τις ημερομηνίες 27/12/2020 και
30/12/2020 εμφανίστηκαν αρνητικές τιμές εκκαθάρισης, με την ελάχιστη τιμή να
διαμορφώνεται στα επίπεδα των -16,09€/MWh κατά την 24η Αγοραία Χρονική
Μονάδα στις 27/12/2020. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την 24η Αγοραία Χρονική
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Μονάδα στις 15/12/2020 δεν καθορίστηκε τιμή εκκαθάρισης αγοράς. Η τιμή
εκκαθάρισης αγοράς παραμένει σε επίπεδα κάτω των 75,00€/MWh σε ποσοστό
75,38% και σε επίπεδα κάτω των 60€/MWh σε ποσοστό 62,38% των περιπτώσεων.
Επίσης, η τιμή εκκαθάρισης αγοράς υπερέβη τα 90,00€/MWh και τα 100,00€/MWh σε
ποσοστό 10,40% και 6,43% αντίστοιχα.

Σχήμα 2-14. Καμπύλη διάρκειας της τιμής εκκαθάρισης της 3ης Τοπικής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας
(LIDA3)

Πιστώσεις ηλεκτροπαραγωγών
Μοντέλο Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας (ΗΕΠ)
Όσον αφορά την απόκλιση μεταξύ των συνολικών εσόδων των παραγωγών και του
εσόδου που αποτυπώνει η ΟΤΣ, η μέση ΟΤΣ για το διάστημα των μηνών ΙανουαρίουΟκτωβρίου του έτους 2020 διαμορφώθηκε στα 42,94 €/MWh, ενώ το μέσο έσοδο
παραγωγής ανήλθε στα 48,91 €/MWh.
Η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ) αποτελεί μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του
κόστους παραγωγής συγκριτικά με την ΟΤΣ, καθώς προκύπτει από την επίλυση του
ΗΕΠ, εισάγοντας την πραγματική διαθεσιμότητα των μονάδων και μετρήσεις (έναντι
προβλέψεων) ποσοτήτων, όπως το φορτίο, οι εγχύσεις ΑΠΕ και οι διασυνοριακές ροές.
Κατά το διάστημα των μηνών Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του έτους 2020, η μέση ΟΤΑ
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διαμορφώθηκε στα 48,99 €/MWh, μειωμένη κατά 28,97% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους (68,97 €/MWh).
Η μέση μηνιαία απόκλιση μεταξύ ΟΤΑ και ΟΤΣ το διάστημα των μηνών ΙανουαρίουΟκτωβρίου του έτους 2020 ήταν 6,07€/MWh, αυξημένη κατά 57,05% συγκριτικά με
το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (3,86 €/MWh). Η διακύμανση της
απόκλισης ΟΤΑ-ΟΤΣ σε μηνιαία βάση αποτυπώνεται μεταξύ 2,33 €/MWh τον
Σεπτέμβριο και 11,57 €/MWh τον Μάρτιο (Σχήμα 2-15).

Σχήμα 2-15. Μηνιαία εξέλιξη της ΟΤΣ και της ΟΤΑ κατά το διάστημα 01/01/2020-31/10/2020

Σε επίπεδο χρηματορροών, τα έσοδα των παραγωγών συμβατικών τεχνολογιών (πλην
ΑΠΕ) που προκύπτουν από την επίλυση του ΗΕΠ, ανήλθαν κατά τους μήνες Ιανουάριο
έως Οκτώβριο του 2020 σε 1 δις € (έναντι 1,76 δις € το αντίστοιχο διάστημα του 2019),
που επιμερίζονται σε 573 εκατ. € για τη ΔΕΗ ήταν (έναντι 1,19 δις € το αντίστοιχο
διάστημα του 2019) και 429 εκατ. € για τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς (έναντι 577
εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019). Οι εκ των υστέρων εκκαθαρίσεις που
διενήργησε ο ΑΔΜΗΕ κατά το διάστημα των μηνών Ιανουάριος έως Οκτώβριος
ανήλθαν σε 86 εκατ. € (έναντι 141 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019).
Για το διάστημα των μηνών Ιανουάριος έως Οκτώβριος, ο ΗΕΠ αποτέλεσε το 92% των
εσόδων για το σύνολο των παραγωγών, με το ποσοστό αυτό να είναι ίσο με 94% για
τη ΔΕΗ και 89% για τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς. Τα έσοδα από τον μηχανισμό
ανάκτησης μεταβλητού κόστους - ΜΑΜΚ ανήλθαν σε 86 εκατ. € για το σύνολο των
παραγωγών κατά το έτος 2020 (έναντι 69 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019).
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Μια πρόσθετη πηγή εσόδων για τους παραγωγούς κατά το 2020 και πιο συγκεκριμένα
για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο, οπότε εφαρμόστηκε ο εν λόγω μηχανισμός,
ήταν ο μεταβατικός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας - ΜΜΑΕ. Τα έσοδα από τον
ΜΜΑΕ εκτιμώνται σε 34 εκατ. € για το σύνολο των παραγωγών (έναντι 41 εκατ. € για
το αντίστοιχο διάστημα του 2019).
Για τη ΔΕΗ οι πιστώσεις του ΜΜΑΕ συνιστούν το 4% των εσόδων της, ενώ για τους
Ανεξάρτητους Παραγωγούς αποτελούν το 2%. Στο Σχήμα 2-16 αποτυπώνονται,
επιπροσθέτως των ποσοστών επί του συνόλου των εσόδων, και οι απόλυτες τιμές των
εσόδων σε εκατ. € ανά συνιστώσα για τη ΔΕΗ και για τους Ανεξάρτητους
Παραγωγούς. Τέλος, στους Πίνακες 2-2 και 2-3 αποτυπώνεται η μηνιαία εξέλιξη των
εσόδων ανά συνιστώσα (ΗΕΠ, ΜΑΜΚ και ΜΜΑΕ) για τη ΔΕΗ και για τους
Ανεξάρτητους Παραγωγούς αντίστοιχα.

Σχήμα 2-16. Έσοδα παραγωγών ανά συνιστώσα για το διάστημα 01/01/2020-31/10/2020

Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

ΗΕΠ (εκατ. €)
110.03
57.03
34.67
21.93
32.87
35.53
67.74
73.93
74.91
64.62

ΜΑΜΚ (εκατ. €)
8.14
7.35
9.05
12.16
7.18
3.52
4.57
7.20
8.36
12.15

ΜΜΑΕ (εκατ. €)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.89
8.62
8.91

Πίνακας 2-2. Μηνιαία Εξέλιξη των εσόδων της ΔΕΗ ανά συνιστώσα για το διάστημα 01/01/202031/10/2020
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Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

ΗΕΠ (εκατ. €)
67.13
49.27
45.97
25.95
29.11
33.15
49.17
50.45
42.43
36.53

ΜΑΜΚ (εκατ. €)
0.53
1.09
1.77
1.27
0.61
0.15
0.07
0.12
0.14
0.32

ΜΜΑΕ (εκατ. €)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.62
4.62
4.77

Πίνακας 2-3. Μηνιαία Εξέλιξη των εσόδων των Ανεξάρτητων Παραγωγών ανά συνιστώσα για το
διάστημα 01/01/2020-31/10/2020

Μοντέλο Στόχος (Target Model)7
Κατά τους τελευταίους δύο μήνες του 2020, οι πηγές χρηματορροών για τους
παραγωγούς διαφοροποιούνται σε σχέση με τα ισχύοντα κατά το μοντέλο του ΗΕΠ,
καθώς από την 1η Νοεμβρίου 2020 η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
διέπεται από τις αρχές του Μοντέλου Στόχου. Οι πιστώσεις από τον ΜΑΜΚ καθώς
και οι πιστώσεις Αποσυγχρονισμού παύουν να υφίστανται με την έναρξη λειτουργίας
των νέων αγορών από τις 01/11/2020.
Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, τα έσοδα από την Αγορά Επόμενης Ημέρας
και την Ενδοημερήσια Αγορά αποτέλεσαν το 66% των εσόδων για το σύνολο των
παραγωγών, με το ποσοστό αυτό να είναι ίσο με 66% για τη ΔΕΗ και 67% για τους
Ανεξάρτητους Παραγωγούς. Τα έσοδα από την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης
αποτέλεσαν το 30% των εσόδων για το σύνολο των παραγωγών, με το ποσοστό αυτό
να είναι ίσο με 31% για τη ΔΕΗ και 28% για τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς.
Μια πρόσθετη πηγή για τους παραγωγούς κατά το 2020 και πιο συγκεκριμένα για τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, όπου εφαρμόστηκε ο εν λόγω μηχανισμός, ήταν ο
μεταβατικός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας - ΜΜΑΕΙ. Τα έσοδα από τον
ΜΜΑΕΙ εκτιμώνται σε 19,69 εκατ. € για το σύνολο των παραγωγών από τα οποία τα

7

Τα στοιχεία ισχύος, ενέργειας εξισορρόπησης και αποκλίσεων βασίζονται σε δεδομένα της αρχικής
εκκαθάρισης του ΑΔΜΗΕ.
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12,16 εκατ. € αντιστοιχούν στη ΔΕΗ και τα 7,53 εκατ. € στους Ανεξάρτητους
Παραγωγούς.
Στο Σχήμα 2-17 αποτυπώνονται, επιπροσθέτως των ποσοστών επί του συνόλου των
εσόδων, και οι απόλυτες τιμές των εσόδων σε εκατ. € ανά συνιστώσα για τη ΔΕΗ και
για τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς. Τέλος, στον Πίνακα 2-4 αποτυπώνεται η μηνιαία
εξέλιξη των εσόδων ανά συνιστώσα (Προ-ημερήσια και Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά
Εξισορρόπησης και ΜΜΑΕ) για τη ΔΕΗ και για τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς
αντίστοιχα.

Σχήμα 2-17. Έσοδα παραγωγών ανά συνιστώσα για το διάστημα 01/11/2020-31/12/2020

Μήνας

Νοέμβριος

Παραγωγός

Αγορά
Εξισορρόπησης
(εκατ. €)

ΜΜΑΕ
(εκατ. €)

ΔΕΗ Α.Ε.

94.07

61.18

5.99

Ανεξάρτητοι
Παραγωγοί

42.62

18.84

3.92

137.18

61.44

6.17

56.56

25.32

3.61

ΔΕΗ Α.Ε.
Δεκέμβριος

Αγορά Επόμενης
Ημέρας και
Ενδοημερήσια
Αγορά (εκατ. €)

Ανεξάρτητοι
Παραγωγοί

Πίνακας 2-4. Μηνιαία Εξέλιξη των εσόδων της ΔΕΗ και των Ανεξάρτητων Παραγωγών ανά συνιστώσα
για το διάστημα 01/11/2020-31/12/2020
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Εξελίξεις κατά το έτος 2020
Κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου
Με σκοπό τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μια
ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και την επίτευξη του Μοντέλου Στόχου (Target Model), η ΡΑΕ, όπως προαναφέρθηκε
στην ενότητα 2.1.1, εξέδωσε εντός του 2020 πάνω από εξήντα αποφάσεις για τον
καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των τριών νέων
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας
Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Για τον καθορισμό του ως άνω πλαισίου, η Αρχή ήδη από το έτος 2018 είχε εκδώσει
κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην απόφαση ΡΑΕ
υπ’ αριθ. 369/2018 (ΦΕΚ Β’ 1880/24.5.2018). Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προβλέψεις των ν. 4001/2011, ν. 4425/2016 και ν.
4512/2018, σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΕΧΕ Α.Ε.
εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ τα ακόλουθα δύο βασικά κανονιστικά κείμενα:
α) ο Κανονισμός λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018), και
β) ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1090/2018, ΦΕΚ
Β’ 5910/31.12.2018 και ΦΕΚ Β’468/18.02.2019).
Εντός του 2020 εκδόθηκαν από την Αρχή, μετά από σχετικές εισηγήσεις των ΕΧΕ Α.Ε.
και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και δημόσιες διαβουλεύσεις αυτών, οι ακόλουθες αποφάσεις για την
τροποποίηση των ως άνω Κανονισμών.
Απόφαση ΡΑΕ
820/2020

Αριθμός ΦΕΚ
B' 1941/21.05.2020

938/2020

Β' 2757/07.07.2020

1228/2020

B' 4124/24.09.2020

1357/2020

Β' 4516/14.10.2020
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Σύντομη περιγραφή
Εκτενής τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς
Εκτενής τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης
Τροποποίηση
διατάξεων
του
Κανονισμού
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς σχετικά με τη συμμετοχή
των ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στις νέες Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας, και ιδίως στην Ενδοημερήσια
Αγορά, καθώς και εισαγωγή πρόσθετων ρυθμίσεων
για την έναρξη εφαρμογής των νέων Αγορών
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης σχετικά με τις Χρεώσεις μη
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Απόφαση ΡΑΕ

Αριθμός ΦΕΚ

1572/2020

Β' 5484/11.12.2020

Σύντομη περιγραφή
Συμμόρφωσης και τις αριθμητικές τιμές των
παραμέτρων αυτών, το τέλος για την εγγραφή στο
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, την υποβολή
Προσφορών
Ενέργειας
Εξισορρόπησης
για
χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ στην Αγορά
Ενέργειας
Εξισορρόπησης,
τους
σκοπούς
ενεργοποίησης
που
δεν
αφορούν
στην
εξισορρόπηση και τον χρονοπρογραμματισμό της
πρώτης ΔΕΠ
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης σχετικά με τις προγραμματισμένες
ανταλλαγές ενέργειας στην Αγορά Επόμενης
Ημέρας

Πίνακας 2-5. Αποφάσεις ΡΑΕ για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης

Έγκριση λειτουργίας της ΕΧΕ Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Στο άρθρο 9 «Χρηματιστήριο Ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται
ότι: «1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Με την ίδια
απόφαση η ΡΑΕ εγκρίνει τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και την
Ενδοημερήσια Αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας καθώς
και τον Κανονισμό του που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του παρόντος
νόμου. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του
παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 10 και 11 του παρόντος νόμου. […]».
Περαιτέρω, το άρθρο 10 περιγράφει τις απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις που
πρέπει να διαθέτει το Χρηματιστήριο Ενέργειας προκειμένου να ασκεί τις
αρμοδιότητές του, ενώ το άρθρο 11 τις συναλλακτικές ρυθμίσεις.
Στο πλαίσιο των ως άνω, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 36/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’
742/10.03.2020) ενέκρινε τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«Ε.Χ.Ε. Α.Ε.» ως Χρηματιστήριο Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της
Αγοράς Επόμενης ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, προχώρησε σε ενδελεχή εξέταση
και αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθέντων από την ΕΧΕ Α.Ε. στοιχείων, από την
οποία προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 9, 10 και
11 του ν. 4425/2016, δεδομένου ότι διαθέτει αφενός μηχανισμούς και πολιτικές για την
(α) αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, (β) τη διαχείριση κινδύνου, (γ) τη διαχείριση
εκτάκτων καταστάσεων, και (δ) την αποτελεσματική και έγκαιρη οριστικοποίηση των
συναλλαγών, αφετέρου Κανονισμό που περιέχει ρυθμίσεις αναφορικά με (α) τη
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διεξαγωγή δίκαιης και διαφανούς διαπραγμάτευσης, (β) την προστασία των
συμμετεχόντων στις Αγορές από καταχρηστικές πράξεις και (γ) την προσυναλλακτική
και τη μετασυναλλακτική διαφάνεια της αγοράς. Ως εκ τούτου, η ΕΧΕ Α.Ε. διαθέτει
όλες τις επαρκείς οργανωτικές και συναλλακτικές ρυθμίσεις καθώς και τα κατάλληλα
πρόσωπα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Μεθοδολογίες και ειδικές εγκρίσεις
Κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως
ισχύουν, προβλέπεται η έγκριση από τη ΡΑΕ, σύμφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 18 του ν. 4425/2016, εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
αντίστοιχα, που αφορούν σε μεθοδολογίες και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για
την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών, καθώς και η κατάρτιση τεχνικών
αποφάσεων από τους ως άνω Διαχειριστές των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας8.
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ επί
μεθοδολογιών και ειδικών εγκρίσεων, με τις οποίες θεσπίστηκαν ειδικότερες ρυθμίσεις
αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας
Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης εντός του 2020.
Αντικείμενο

Απόφαση ΡΑΕ

ΦΕΚ

Τέλη και Χρεώσεις
Μεθοδολογία τελών και χρεώσεων
Παράμετροι υποβολής και τεχνικές λεπτομέρειες Εντολών
Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών
Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά
Πρώτη τροποποίηση Μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων
αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά
Προσδιορισμός Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού
Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη-νόμιμη υποβολή
Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ (για
ημερολογιακό έτος 2020)
Προσδιορισμός Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού
Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη-νόμιμη υποβολή
Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ (για
ημερολογιακό έτος 2021)

950/2020
949/2020
947/2020

B' 2542/24.06.2020
B' 2541/24.06.2020
Β' 3054/23.07.2020

869/2020

Β' 2384/17.06.2020

1229/2020

B' 4334/05.10.2020

867/2020

B' 2560/26.06.2020

1656/2020

Β’ 6075/31.12.2020

Οι τεχνικές αποφάσεις της ΕΧΕ Α.Ε. βρίσκονται αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.enexgroup.gr/el/web/guest/trading-rulebooks και
oι τεχνικές αποφάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βρίσκονται αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.admie.gr/agora/rythmistiko-plaisio-agoras/methodologies-kai-tehnikes-apofaseis
8
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Μεθοδολογία ορισμού του ποσοστού Χ% του μεριδίου
λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας
που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης (για ημερολογιακό
έτος 2020)
Μεθοδολογία ορισμού του ποσοστού Χ% του μεριδίου
λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας
που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης (για ημερολογιακό
έτος 2021)
Προσδιορισμός Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για τα οποία
το ΕΧΕ εξετάζει την δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης
Δημοπρασίας
Πρώτη τροποποίηση των Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων
Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για τα
οποία το ΕΧΕ εξετάζει την δυνατότητα διενέργειας
Δεύτερης Δημοπρασίας
Μέτρα άμεσης επιβολής κατά των Συμμετεχόντων στην
Αγορά Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ
Προσδιορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου
Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων
(για ημερολογιακό έτος 2020)
Προσδιορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου
Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων
(για ημερολογιακό έτος 2021)
Καθορισμός ημέρας έναρξης της μη συζευγμένης
λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και μη συζευγμένης
λειτουργίας Ενδοημερήσιας Αγοράς
Καθορισμός ημέρας έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

1008Α/2020

B' 3385/13.08.2020

1657/2020

B’6027/31.12.2020

870/2020

Β' 2385/17.06.2020

1456/2020

Β' 4760/29.10.2020

945/2020

B' 3252/05.08.2020

868/2020

Β' 2330/15.06.2020

1658/2020

Β’ 5976/31.12.2020

1298/2020

Β' 4415/07.10.2020

1574/2020

Β' 5505/14.12.2020

Πίνακας 2-6. Αποφάσεις ΡΑΕ για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά

Αντικείμενο
Απόφαση ΡΑΕ
ΦΕΚ
Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
1033/2020
Β' 3493/24.08.2020
(BSP)
Όροι και προϋποθέσεις Συμβαλλομένων Μερών με Ευθύνη
1032/2020
Β' 3558/28.08.2020
Εξισορρόπησης (BRP)
Τέλος εγγραφής
1415/2020
B' 4768/29.10.2020
Καθορισμός ύψους της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας
1392/2020
B' 4703/23.10.2020
Ταμιευτήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα
Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών/Συστημικών Αναγκών
1092/2020
Β'3565/28.08.2020
Ισχύος Εξισορρόπησης
Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους
948/2020
Β’ 3406/14.08.2020
Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής
Πρώτη τροποποίηση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού
1393/2020
Β' 4623/21.10.2020
Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής
Μεθοδολογία υπολογισμού απωλειών ΕΣΜΗΕ
953/2020
Β’ 2926/17.07.2020
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Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργοποιημένης ενέργειας
εξισορρόπησης
Πρώτη τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού
ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης
Μεθοδολογία υπολογισμού φορτίου αναφοράς απόκρισης
ζήτησης
Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των
δραστηριοτήτων της αγοράς
Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των ΧΜΣ
για μη υποβολή Προσφορών Ενέργειας και Ισχύος
Εξισορρόπησης
Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των ΧΜΣ
για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά
Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των ΧΜΣ
για σημαντική απόκλιση στην παροχή ανοδικής ή καθοδικής
Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ενέργειας για σκοπούς εκτός της
εξισορρόπησης από μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των ΧΜΣ
για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης
Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των ΧΜΣ
για σημαντικές
συστηματικές αποκλίσεις της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων
ΑΠΕ
Μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς
και αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τον υπολογισμό των
ΧΜΣ για μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς
Πρώτη τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού
Προγράμματος Αγοράς
Όριο ανοχής Επιβεβλημένης Ενέργειας
Προσαύξηση Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης

954/2020

Β’ 3191/03.08.2020

1459/2020

Β΄ 4800/ 30.10.2020

798/2020

Β’ 1924/19.05.2020

1008/2020

Β’ 3227/04.08.2020

1358/2020

B’ 4637/21.10.2020

1359/2020

B' 4637/21.10.2020

1360/2020

B' 4638/21.10.2020

1361/2020

B' 4643/21.10.2020

1362/2020

B' 4643/21.10.2020

1363/2020

Β' 4596/19.10.2020

1458/2020
1225/2020
1226/2020

Β΄ 4800/ 30.10.2020
Β '4067/22.09.2020
Β' 4033/21.09.2020

Πίνακας 2-7. Αποφάσεις ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης

Εκκαθάριση των νέων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά
Με την υπ’ αριθ. 1125/2019 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’428/12.02.2020) εγκρίθηκε η
λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear
Α.Ε.»9 ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 117Γ του Ν. 4001/2011, όπως προκύπτει και
από τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η εταιρεία Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ίδρυσε στις 2.11.2018 την
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EnExClear», µε σκοπό την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται
9
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Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016. Ταυτόχρονα µε την ως
άνω έγκριση και σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016,
εγκρίθηκε και ο Κανονισμός της EnExClear Α.Ε. για την εκκαθάριση των συναλλαγών
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ
1125Α/2019, ΦΕΚ Β’428/12.02.2020).
Στον ανωτέρω εγκεκριμένο Κανονισμό προβλέπεται η έγκριση από τη ΡΑΕ των
Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear Α.Ε., καθώς και η κατάρτιση τεχνικών
αποφάσεων από την ίδια εταιρεία10.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ επί των
Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear Α.Ε., με τις οποίες θεσπίστηκαν ειδικότερες
ρυθμίσεις αναφορικά με την εκκαθάριση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς εντός του 2020:
Αντικείμενο

Απόφαση ΡΑΕ

ΦΕΚ

Επενδυτική Πολιτική της EnExClear Α.Ε.

796/2020

B' 1949/21.05.2020

Τροποποίηση Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear
Α.Ε.

944/2020

Β' 3558/28.08.2020

Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα
Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα

934/2020

B' 2614/29.06.2020

Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών

797/2020

Β’ 1950/21.05.2020

Χρεώσεις της EnExClear Α.Ε.

1007/2020

B’ 3267/05.08.2020

Πίνακας 2-8. Αποφάσεις ΡΑΕ για την Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς

Αγορά Εξισορρόπησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με
την εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, προβλέπεται ότι:
«1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα
με τους παρακάτω όρους ή από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας και στην Ενδοηµερήσια Αγορά, της οποίας είναι ο µοναδικός µέτοχος,
κατέχοντας το 100% των ονοµαστικών µετοχών της.
10
Οι τεχνικές αποφάσεις της EnExClear Α.Ε. βρίσκονται αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.enexgroup.gr/el/web/guest/clearing-rulebooks
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648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4209/2013
(Α`253), εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 2015/1222. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης
διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να
αναθέτει λειτουργίες του που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά
Εξισορρόπησης σε Φορέα Εκκαθάρισης ή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4209/2013 (Α`253) στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing). Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει τη σχετική σύμβαση εξωτερικής
ανάθεσης στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση υπηρεσιών εξωτερικής
ανάθεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους διαφύλαξης της ομαλής
λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς.Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΕ με την υπ’
αριθ. 942/2020 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2955/20.07.2020) ενέκρινε τη συμφωνία της
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. με την EnExClear Α.Ε. για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης
συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.
4425/2016, όπως ισχύει. Σύμφωνα με την συναφθείσα μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
EnExClear Α.Ε. συμφωνία ανάθεσης λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών της
Αγοράς Εξισορρόπησης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανέθεσε στην EnExClear Α.Ε., για χρονικό
διάστημα (αρχικώς) τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της
Αγοράς Εξισορρόπησης, την εκκαθάριση, τη διαχείριση κινδύνου και το χρηματικό
διακανονισμό των θέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής (εφεξής
«Υπηρεσίες Εκκαθάρισης») σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό
Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Η συμφωνία αυτή προβλέπει
δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές τριετείς περιόδους.
Στην ως άνω απόφαση τονίζεται ότι η εν λόγω ανάθεση ουδόλως επηρεάζει την
αρμοδιότητα και ευθύνη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την ομαλή
λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος και
υπεύθυνος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργιών που
σχετίζονται με την Αγορά Εξισορρόπησης.
Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, με την υπ΄ αριθ. 943/2020 απόφασή της (ΦΕΚ Β’
3076/24.07.2020) ενέκρινε τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς
Εξισορρόπησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 και την παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.
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Στον ανωτέρω εγκεκριμένο Κανονισμό, προβλέπεται η έγκριση από τη ΡΑΕ των
Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear Α.Ε., καθώς και η κατάρτιση τεχνικών
αποφάσεων από την εταιρεία11.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ επί των
Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear Α.Ε., με τις οποίες θεσπίστηκαν ειδικότερες
ρυθμίσεις αναφορικά με την εκκαθάριση των θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης
εντός του 2020:
Αντικείμενο
Τροποποίηση Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear Α.Ε.
Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα
Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα
Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών
Χρεώσεις της EnExClear Α.Ε.

Απόφαση
ΡΑΕ
944/2020

Β' 3558/28.08.2020

1034/2020

Β’ 3383/13.08.2020

955/2020
1031/2020

Β’ 3417/14.08.2020
B’ 3212/03.08.2020

ΦΕΚ

Πίνακας 2-9. Αποφάσεις ΡΑΕ για την Εκκαθάριση Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης

Χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας των νέων Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 «Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις» του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
προβλέπεται ότι:
«[…] Η ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112 (ΦΕΚ Β΄ 172/30.01.2020), όπως ισχύει. […]» και ότι
«[…] Η ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς
καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112 (ΦΕΚ Β΄ 172/30.01.2020), όπως ισχύει. […]».
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2853/13.07.2020), προβλέπεται ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε
και η ΕΧΕ Α.Ε. «[…] θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ, εντός του χρονικού
διαστήματος 31η Αυγούστου έως 4η Σεπτεμβρίου 2020, τελική έκθεση τεχνικής και
συμβατικής ετοιμότητας», ενώ επιπλέον «[…] για την διαπίστωση της έναρξης
λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ: 1. Προκαταρτική

Οι τεχνικές αποφάσεις της EnExClear Α.Ε. βρίσκονται αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.enexgroup.gr/el/web/guest/clearing-rulebooks
11
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αναφορά μέχρι και την 12η Αυγούστου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση
της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών εκάστης των ανωτέρω
Αγορών, κατόπιν εκτέλεσης του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών, οι
οποίες αναφέρονται στο σημείο Ι(α) της παρούσας παραγράφου, 2. Τελική αναφορά –
δήλωση τεχνικής ετοιμότητας μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του
προγράμματος δοκιμών οι οποίες αναφέρονται στο σημείο Ι(α) της παρούσας
παραγράφου και θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go – Live) των
Αγορών.».
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλαν στο ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ τις ως άνω
προκαταρκτικές αναφορές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα αποτελέσματα της Περιόδου Δοκιμής Συνεχούς Προσομοίωσης
παραγωγικής λειτουργίας των Συστημάτων (Περίοδος dry run) κατά την πρώτη
εβδομάδα διεξαγωγής (4-10 Αυγούστου) δεν ήταν επαρκή ως προς την ποιοτική
αξιολόγηση, καθώς παρατηρήθηκαν διάφορες δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρέασαν
σημαντικά τις επιλύσεις της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε όλα τα στάδιά της. Οι
δυσλειτουργίες αυτές, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, συνοψίζονται σε δύο βασικές
κατηγορίες: (α) στη μειωμένη συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών με ευθύνη
εξισορρόπησης, πρωτίστως στο διασυνοριακό εμπόριο και δευτερευόντως στην
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και (β) στον τρόπο συμμετοχής των παρόχων
υπηρεσιών εξισορρόπησης κατά τη διαμόρφωση των προσφορών τους.
Συναφώς, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά της ΕΧΕ Α.Ε., η τελευταία
διαπίστωνε ότι η εγγραφή στα μητρώα της για τις νέες αγορές δεν είχε ολοκληρωθεί,
έως εκείνη τη χρονική περίοδο, στο σύνολό της από όλους τους ήδη Συμμετέχοντες
στην τρέχουσα αγορά (ΗΕΠ). Επιπλέον, διαπίστωνε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί επαρκώς
η εγγραφή των Γενικών και των Άμεσων Εκκαθαριστικών Μελών στα μητρώα της
EnExClear, καθώς και ότι οι Συμμετέχοντες δεν είχαν οριστικοποιήσει ακόμη τις
συμβατικές τους σχέσεις με τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη που τελικά θα επιλέξουν,
στην περίπτωση που δεν λειτουργήσουν ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη οι ίδιοι.
Στη συνέχεια, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλαν στο ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ την
προβλεπόμενη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2853/13.07.2020), έκθεση τεχνικής και συμβατικής ικανότητας.
Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ναι μεν δήλωσε τεχνική ετοιμότητα για την έναρξη
λειτουργίας των νέων αγορών στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, εντούτοις – όπως
αποτυπώνεται στην υποβληθείσα έκθεση – επεσήμανε μια σειρά προβλημάτων, βάσει
της ποιοτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Περιόδου dry run. Συναφώς,
σύμφωνα με την ΕΧΕ Α.Ε., παρόλο που η εκτέλεση των δοκιμών κατά την περίοδο dry
run χαρακτηρίστηκε από αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής και σχετικούς όγκους
συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, χρήση διαφορετικών τύπων Εντολών
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Πώλησης/Αγοράς από το σύνολο των Συμμετεχόντων και αύξηση της εξοικείωσης με
τα συστήματα και τις διαδικασίες, ωστόσο, διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις,
μεταξύ της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και του ΗΕΠ, σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές
ενέργειας μέσω του διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και στις εκκαθαριζόμενες
ποσότητες των Εντολών Αγοράς για την εξυπηρέτηση τοπικών φορτίων, οι οποίες
επέδρασαν τόσο στη διαμόρφωση του επιπέδου των τιμών εκκαθάρισης, όσο και στη
μεταβλητότητά τους.
Συνεπεία των ανωτέρω, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναφορικά με τον
καθορισμό της ημέρας έναρξης τη μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τις, έως
08.09.2020, κατατεθείσες απόψεις των Συμμετεχόντων σχετικά με την έναρξη
λειτουργίας των νέων Αγορών, την Τελική Έκθεση Τεχνικής και Συμβατικής
Ετοιμότητας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και την Αναφορά Ολοκλήρωσης Φάσης
Δοκιμών Προσομοίωσης Πραγματικής Λειτουργίας των Αγορών της ΕΧΕ Α.Ε.
Παρόλο που δεν υπήρχε η τυπική υποχρέωση για Δημόσια Διαβούλευση, αυτή κρίθηκε
απαραίτητη ροκειμένου για την υιοθέτηση των καλύτερων δυνατών επιλογών, οι
οποίες θα αντανακλούσαν τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων
μερών.
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες απόψεις στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας
Διαβούλευσης διαπιστώθηκε ότι, το σύνολο των συμμετεχόντων θεωρούσε σκόπιμη τη
μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των νέων αγορών, όπως αυτή απορρέει από το
τιθέμενο, στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676/2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β’ 2853/13.07.2020), χρονοδιάγραμμα. Ειδικότερα, η πλειονότητα των
συμμετεχόντων εξέφρασε τη θέση ότι η έναρξη των νέων αγορών πρέπει να
πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2020, εκτιμώντας ότι το χρονικό διάστημα που
μεσολαβούσε έως τότε επαρκούσε για την επίλυση όλων των θεμάτων που
εκκρεμούσαν.
Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στη βάση των αρμοδιοτήτων
της αναφορικά με τον καθορισμό της ημέρας έναρξης τη μη συζευγμένης λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, έκρινε σκόπιμο όπως
μετατεθεί η Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της
Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου να συνεχιστεί η
διεξαγωγή των δοκιμών συνεχούς προσομοίωσης της παραγωγικής λειτουργίας των
συστημάτων των Αγορών (dry run) και να διασφαλισθεί επαρκές χρονικό περιθώριο,
αφενός για την επίλυση τεχνικών δυσλειτουργιών, αφετέρου για τη διευθέτηση των
οικονομικών απαιτήσεων, που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση στις νέες αγορές, σε
πλαίσιο εμπεδωμένης εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων. Παράλληλα, το εν λόγω
χρονικό διάστημα κρίθηκε ως αναγκαίο για την επίτευξη –υπό πραγματικούς όρους–
τεχνικής ετοιμότητας των Διαχειριστών για την εκκίνηση των αγορών.
43 | Σ ε λ ί δ α

Με την υπ’ αριθ. 1298/2020 απόφασή της (ΦΕΚ Β' 4415/07.10.2020), η ΡΑΕ όρισε
την 1η Νοεμβρίου 2020, ως Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, της μη
συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς.
Δεδομένης, δε, της άρρηκτης σύνδεσης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της
Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης, η έναρξη λειτουργίας των
αγορών αυτών έλαβε χώρα ταυτόχρονα, όπως είχε ήδη αποτυπωθεί στην υπ΄ αριθ.
369/2018 απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 1880/24.5.2018) και στη διάταξη του άρθρου
122 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96, παράγραφος 5 του ν.
4512/2018, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4001/2011 και παύει ο Ημερήσιος Ενεργειακός
Προγραμματισμός, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω εγκριτικής απόφασης,
β) ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πλην των διατάξεων που αφορούν
τη διαχείριση τυχόν Ελλειμμάτων του ΗΕΠ μέχρι την ημερομηνία αυτή, και
γ) κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή
μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» με την
απόσχιση που προβλέπεται στα άρθρα 117Α και 117Β του ν. 4001/2011 που
εισάγονται με τον παρόντα νόμο".

Λοιπές τροποποιήσεις Κωδίκων και Εγχειριδίων
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΚΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος θεσπίστηκε σε εφαρμογή του ν. 4512/2018, όπως ισχύει, με την
απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 509/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2307/18.06.2018), ιδίως προκειμένου
για την ενσωμάτωση των απαραίτητων ρυθμίσεων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της
ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της μετάβασης από το μοντέλο
υποχρεωτικής κοινοπραξίας (ΗΕΠ) στις νέες Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του
Μοντέλου Στόχου.
Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις της Αρχής.
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Απόφαση ΡΑΕ
261/2020

Αριθμός ΦΕΚ
Β’ 1436/16.04.2020

261Α/2020

Β’ 1436/16.04.2020

1412/2020

B’ 4658/22.10.2020

1417/2020

Β’ 4778/29.10.2020

1572/2020

Β' 5484/11.12.2020

Σύντομη περιγραφή
Τροποποίηση διατάξεων του ΚΔΑΠΕΕΠ προκειμένου
για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του άρθρου
5Α του ν. 4414/2016, όπως ισχύει
Τροποποίηση διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ για την
ενσωμάτωση των προβλέψεων του άρθρου 5Α του
ν. 4414/2016, όπως ισχύει
Επανέκδοση του ΚΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο
96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου
Τροποποίηση διατάξεων του ΚΔΑΠΕΕΠ προκειμένου
για την εναρμόνιση και ευθυγράμμιση του με το
υπόλοιπο, εγκεκριμένο, ρυθμιστικό πλαίσιο που θα
διέπει τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μετά
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου
Τροποποίηση διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ σχετικά με
τις προγραμματισμένες ανταλλαγές ενέργειας στην
Αγορά Επόμενης Ημέρας

Πίνακας 2-10. Αποφάσεις ΡΑΕ για τροποποιήσεις των ΚΔΕΣΜΗΕ και ΚΔΑΠΕΕΠ κατά το έτος 2020

Επίσης, βάσει των διατάξεων των ως άνω Κωδίκων, η ΡΑΕ εξέδωσε τις ακόλουθες,
κανονιστικού περιεχομένου, αποφάσεις αναφορικά με την χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας:
•

•

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1143/2020 (ΦΕΚ B' 4023/21.09.2020) για την έγκριση
της χρήσης εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων
πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2020.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διάθεση του ποσού των €30.267.634,18 από
τον Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού (Κατανομή της Ικανότητας
Μεταφοράς των Διασυνδέσεων βάσει του άρθρου 178 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που
διατηρεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του
ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού
943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1602/2020 (ΦΕΚ B’ 5758/28.12.2020) για την έγκριση
της σταθμισμένης τιμής αγοράς των απωλειών από την Αγορά Επόμενης
Ημέρας και των χρεοπιστώσεων από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων ως βάση
υπολογισμού για το κόστος απωλειών, καθώς και τον καθορισμό του
Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών στα 54 €/MWh από 01.01.2021 ως
31.12.2021, όπως εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μηχανισμού ITC (Inter-Transmission System Operator
Compensation) για το έτος 2021.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 προέκυψε επίσης η ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων
αποφάσεων για θέσπιση νέων Εγχειριδίων ή τροποποίηση ήδη θεσπισθέντων
Εγχειριδίων του ΚΔΕΣΜΗΕ:
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Απόφαση ΡΑΕ
1057/2020

Αριθμός ΦΕΚ
Β΄ 3418/14.08.2020

1426/2020

B’ 4659/22.10.2020

Σύντομη περιγραφή
Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου
Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας αναφορικά με τις χρεοπιστώσεις από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό εξισορρόπησης
αποκλίσεων (IGCC: International Grid Control
Cooperation) και τις διαδικασίες που αφορούν
στις συναλλαγές για χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ
Έγκριση του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την υποενότητα
11.3 του νέου Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και το
άρθρο 96, παρ. 4 του ν.4001/2011, όπως ισχύουν

Πίνακας 2-11. Αποφάσεις ΡΑΕ για Εγχειρίδια του ΚΔΕΣΜΗΕ

Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης
Σε συνέχεια της έναρξης των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ,
παρακολουθώντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε συνεχή βάση τη λειτουργία
αυτών, διαπίστωσε την αυξανόμενη τάση διαμόρφωσης του κόστους της Αγοράς
Εξισορρόπησης και ιδίως των χρεώσεων του Λογαριασμού Προσαυξήσεων
Οικονομικής Ουδετερότητας (ΛΠ-3).
Ειδικότερα, το κόστος της Αγοράς Εξισορρόπησης, κατά την εβδομάδα 30.11.2020 έως
06.12.2020, διαμορφώθηκε σε αδόκητα επίπεδα, και ειδικότερα το ύψος του ΛΠ-3
ανήλθε σε 36 €/MWh, όταν τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της Αγοράς
Εξισορρόπησης το ύψος του ΛΠ-3 ήταν περίπου 5, 12, 16 και 17 €/MWh αντίστοιχα,
χωρίς τις διορθωτικές εκκαθαρίσεις.
Προς τον σκοπό αφενός της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκαν
οι ως άνω διαρκώς κλιμακούμενες τιμές στην Αγορά Εξισορρόπησης και αφετέρου της
αποφυγής ενδεχόμενης χειραγώγησης, εξάσκησης επιρροής ή κατάχρησης θέσης,
ειδικώς από τις πρακτικές των Παραγωγών ως προς τη διαχείριση των μονάδων τους
και την υποβολή προσφορών, η Αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι παράμετροι και να εντοπιστούν οι
γενεσιουργοί αιτίες που συνέτειναν σε αυτή τη δυσμενή για την αγορά κατάσταση,
λαμβάνοντας υπόψη επιστολές, καταγγελίες, και αιτήματα συμμετεχόντων προς τη
ΡΑΕ για λήψη προσωρινών μέτρων και αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕ και ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, η Αρχή, εκκίνησε ενδελεχή διερεύνηση όλων των παραμέτρων που
τυχόν συνέτειναν στην εκδηλωθείσα διακύμανση τιμών, συμπεριλαμβανομένων
στρατηγικών συμπεριφορών των Συμμετεχόντων, αστοχιών του Διαχειριστή, τεχνικών
δυσχερειών του πρόσφατης εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου, συγκυριακών
δεδομένων (όπως η επίδραση μετεωρολογικού παράγοντα και η επίπτωση από τη
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διαμόρφωση των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές) και δομικών ιδιαιτεροτήτων της
ελληνικής αγοράς.
Επιπροσθέτως, η Αρχή, πέραν από την επί συχνής βάσεως επικοινωνία με τους
θεσμικούς φορείς και δη την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προέβη σε καθιέρωση τακτικών
συναντήσεων μεταξύ των Συμμετεχόντων και της Αρχής, προκειμένου για τη σφαιρική
ενημέρωση της ΡΑΕ σχετικά με τα πολύπλοκα και πολυσχιδή ζητήματα που εγείρονται
στην αγορά. Ειδικότερα, η ΡΑΕ διερεύνησε με τον Διαχειριστή - στη βάση πολλαπλών
επιστολών και τηλεδιασκέψεων τις επιμέρους παραμέτρους που είναι πιθανό να
επιδρούν στη λειτουργία και στη διαμόρφωση τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Περαιτέρω, η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κάλεσε τους Παρόχους
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε επανειλημμένες διακριτές τηλεδιασκέψεις, ούτως ώστε
να παράσχουν διευκρινίσεις ως προς τη στρατηγική υποβολής των προσφορών των
εταιρειών τους στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι εν λόγω εταιρείες, μετά από σχετικό
αίτημα της Αρχής απέστειλαν έγγραφα, προκειμένου για την παροχή αναλυτικών και
τεκμηριωμένων δεδομένων αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των προσφορών
τους σε συγκεκριμένες περιόδους εκκαθάρισης που τους ζητήθηκαν και για τις οποίες,
η αντίστοιχη οριακή τιμή χειροκίνητης ΕΑΣ (ανοδική ή/και καθοδική) διαμορφώθηκε
από μονάδα του χαρτοφυλακίου της καθεμίας.
Στο πλαίσιο της εντατικής διαβούλευσης με όλους τους Συμμετέχοντες,
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και με τον ΕΣΕΠΗΕ (02.12.2020) κατά την οποία
παρατέθηκαν οι απόψεις του Συνδέσμου Προμηθευτών για την αύξηση των χρεώσεων
των Λογαριασμών Προσαυξήσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, οι οποίοι τόνισαν την
ανάγκη λήψεως μεταβατικών μέτρων για τον εξορθολογισμό του κόστους προμήθειας
και τη διατήρηση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, η
Αρχή εξέτασε ενδελεχώς τις προτάσεις των Προμηθευτών.
Τέλος, η Αρχή διαβουλεύθηκε με την ΕΒΙΚΕΝ, προκειμένου να ενημερωθεί
ενδελεχέστερα για τις αντανακλαστικές συνέπειες στη βιομηχανία από τη λειτουργία
της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Στο πλαίσιο εξέτασης των παραμέτρων που συνέτειναν στην εκδηλωθείσα διακύμανση
τιμών, η ΡΑΕ εντόπισε ήδη από το 2020 ζητήματα στους ακόλουθους τομείς:
α) Ως προς τις προσφορές των Συμμετεχόντων και τον περιορισμό της Πελοποννήσου
Μετά την έναρξη των νέων αγορών, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έθεσε υπόψη της ΡΑΕ το ζήτημα
που προέκυψε από την εφαρμογή των περιορισμών συστήματος της Πελοποννήσου σε
συστηματική βάση και αιτήθηκε τη συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει
τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης προκειμένου τα ζητήματα περιορισμών
συστήματος να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο, μειώνοντας το ενδεχόμενο
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κατάχρησης από συμμετέχοντες λόγω της ειδικής γεωγραφικής θέσης των μονάδων
παραγωγής τους.
Αναλυτικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επεσήμανε ότι υφίσταται συμφόρηση στο δίκτυο που
αφορά την περιοχή της Πελοποννήσου, νοούμενη ως το τμήμα του Συστήματος στα
κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου που περιλαμβάνει τις μονάδες Μεγαλόπολη 3,
Μεγαλόπολη 4, Μεγαλόπολη 5, Korinthos Power και Λάδωνα, λόγω μη επαρκούς
ικανότητας μεταφοράς του υφιστάμενου Συστήματος Μεταφοράς των 150 kV, σε
συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
περιοχή. Για το λόγο αυτό, προκειμένου για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος,
εφαρμόζονται στις εν λόγω μονάδες παραγωγής ενεργειακοί περιορισμοί. Σύμφωνα με
τους κανόνες του Target Model, οι περιορισμοί αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη στις
ενεργειακές αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσια Αγορά) παρά μόνο στην Αγορά Εξισορρόπησης κατά τα διάφορα
στάδια επίλυσής της. Ο συνηθέστερος περιορισμός αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη
ποσότητα έγχυσης ενέργειας των μονάδων αυτών ανά Περίοδο Κατανομής. Επιπλέον,
συμφόρηση εμφανίζεται και τοπικά στο τμήμα του δικτύου στο οποίο συνδέονται οι
μονάδες της Μεγαλόπολης.
Για την ικανοποίηση των ως άνω περιορισμών, στην Αγορά Εξισορρόπησης
πραγματοποιείται ανακατανομή των μονάδων κατά το στάδιο επίλυσης της
Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, χωρίς να είναι εφικτό να γίνει διάκριση
μεταξύ της ενέργειας που ενεργοποιήθηκε για σκοπούς εξισορρόπησης και αυτής που
ενεργοποιήθηκε για άλλους σκοπούς (ανακατανομή για αντιμετώπιση συμφόρησης),
με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε μονάδες παραγωγής στη συγκεκριμένη
γεωγραφική θέση να εκμεταλλευτούν τους περιορισμούς του Συστήματος προκειμένου
να ορίσουν μία αυθαίρετα υψηλή, ή αντίστοιχα χαμηλή στην περίπτωση της καθοδικής
ενέργειας εξισορρόπησης, τιμή.
Σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο περιορισμός λόγω συμφόρησης στο Σύστημα της
Πελοποννήσου αναμένεται να αρθεί με την ολοκλήρωση κατασκευής και θέσης σε
λειτουργία της ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος
πρότεινε τη λήψη μίας σειράς μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην αγορά
έως τότε. Μετά από σχετικό αίτημα της Αρχής, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε τις απαραίτητες
τροποποιήσεις του ΚΑΕ και συγκεκριμένα, την προσθήκη ενός νέου άρθρου στις
μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού με το οποίο θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για
τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που βρίσκονται εντός του περιορισμού
συστήματος της Πελοποννήσου. Η ΡΑΕ έθεσε την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε
Δημόσια Διαβούλευση από τις 11.12.2020 έως και τις 16.12.2020.
H ΡΑΕ, προς αναζήτηση ενιαίου και μόνιμου τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων
των περιορισμών συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανακατανομή
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(redispatching) στην οποία προβαίνει ο Διαχειριστής στην περιοχή της Πελοποννήσου
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και
υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου αυτού ως προς τον μηχανισμό βάσει του οποίου
λαμβάνουν αποζημίωση οι μονάδες που συμμετέχουν στην ανακατανομή, αιτήθηκε
στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τις απόψεις της αναφορικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση
και εφαρμογή των εν λόγω προβλέψεων στον ΚΑΕ ή/και στις σχετικές κανονιστικές,
ρυθμιστικές και τεχνικές αποφάσεις. Ο Διαχειριστής υπέβαλε τις απόψεις του και μία
προτεινόμενη προσέγγιση για το εν λόγω ζήτημα, η οποία εξετάζεται ήδη περαιτέρω
από την εταιρεία προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική επίλυση του θέματος σε μόνιμη
βάση.
β) Ως προς τις ποσότητες των εφεδρειών και τους ενεργοποιημένους όγκους ανοδικής
και καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης
Με βάση τα δημοσιευμένα αρχεία των απαιτήσεων της ΔΕΠ, παρατηρήθηκε από τη
ΡΑΕ, αρχής γενομένης της Ημέρας Κατανομής 23.10.2020, αύξηση όσον αφορά στις
ζωνικές και συστημικές ανάγκες του ΕΣΜΗΕ σε Ισχύ Εξισορρόπησης και προς τις δύο
κατευθύνσεις, σε σχέση με τις ποσότητες των απαιτούμενων εφεδρειών (αΕΑΣ, χΕΑΣ)
που είχαν ανακοινωθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των
δοκιμών της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι ως άνω ανάγκες απαιτούνταν να καλυφθούν
από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για τον σκοπό αυτό εισέρχονταν ως
δεδομένο στη ΔΕΠ, με βάση τα άρθρα 41 και 58 του ΚΑΕ, όπως ισχύει.
Προς διερεύνηση του ανωτέρω θέματος, η ΡΑΕ αιτήθηκε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να
αιτιολογήσει τη διαστασιολόγηση των επικαιροποιημένων τιμών των ποσοτήτων των
εφεδρειών (αΕΑΣ, χΕΑΣ) που απαιτούνται κατά τη ΔΕΠ με σαφή και αναπαράξιμο
τρόπο και να συγκρίνει τις ποσότητες των εφεδρειών που απαιτήθηκαν στο πλαίσιο της
ΔΕΠ από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης σε σχέση με τις ανάγκες
του ΕΣΜΗΕ που προέκυψαν σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίσει το ποσοστό της
χρήσης των απαιτούμενων εφεδρειών σε πραγματικό χρόνο. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρέθεσε
τη ζητούμενη αιτιολόγηση και συγκριτική αξιολόγηση, συνοδευόμενη από
ενδεικτικούς υπολογισμούς των απαιτήσεων για εφεδρείες, προκειμένου να φανούν τα
αποτελέσματα της εφαρμογής της εγκεκριμένης μεθοδολογίας.
Παράλληλα, η ΡΑΕ, αναγνωρίζοντας ότι η εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών για
τη συνεχή αποκατάσταση του ισοζυγίου παραγωγής-ζήτησης είναι καθοριστική για την
επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και πρέπει να επιτυγχάνεται με το
κατά το δυνατόν ελάχιστο κόστος, έκρινε σκόπιμο να διερευνηθεί η χρήση
μεθοδολογιών και μοντέλων δυναμικής διαστασιολόγησης εφεδρείας, σε σχέση με την
ήδη εγκεκριμένη μεθοδολογία. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, ανέθεσε σε
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εξωτερικό σύμβουλο12 την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη χρήση πιθανοτικών
μεθόδων για τη δυναμική διαστασιολόγηση εφεδρείας και δυνητική εφαρμογή τους
στην Ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, θα
πραγματοποιηθεί, επιπροσθέτως, αποτύπωση σύγχρονων Μηχανισμών Αποζημίωσης
Ισχύος (Capacity Remuneration Mechanism) και των βασικών αρχών σχεδιασμού ενός
τέτοιου Μηχανισμού για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναφορικά με τους μεγάλους όγκους ταυτόχρονης ενεργοποίησης ανοδικής και
καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, κυρίως από τις θερμικές μονάδες παραγωγής,
που παρατηρήθηκαν από Συμμετέχοντες, παρόλο που το ανισοζύγιο ισχύος του
συστήματος (imbalance) ενδέχεται να είναι πολύ μικρότερο (είτε θετικό, είτε
αρνητικό), η Αρχή έκρινε σκόπιμη την άμεση επανεξέταση από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της
Μεθοδολογίας και του Αλγορίθμου Βελτιστοποίησης της ΔΕΠ. Ειδικότερα, κλήθηκε
ο Διαχειριστής του Συστήματος να εξετάσει, άμεσα, την επίδραση που δύναται να έχει
στο μέγεθος της ταυτόχρονης ενεργοποίησης ανοδικής και καθοδικής ενέργειας
εξισορρόπησης η εισαγωγή πρόσθετων όρων/παραμέτρων στην αντικειμενική
συνάρτηση της ΔΕΠ, οι οποίοι θα «ποινολογούν» (σε επίπεδο επίλυσης της ΔΕΠ) τη
σημαντική απόκλιση μεταξύ των Προγραμμάτων Αγοράς (Market Schedules) και των
προγραμμάτων της ΔΕΠ, και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα επανακαθορισμού της
Μεθοδολογίας και του Αλγορίθμου Βελτιστοποίησης της ΔΕΠ.
Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ, προκειμένου για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους
της Αγοράς Εξισορρόπησης και την εξέταση όλων των πιθανών γενεσιουργών αιτιών,
έκρινε σκόπιμο να διερευνήσει παράλληλα τρόπους περιορισμού του όγκου
ταυτόχρονων ενεργοποιήσεων ανοδικής και καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης. Για
το σκοπό αυτό, ανέθεσε13 σε εξωτερικό σύμβουλο τη διερεύνηση του ως άνω
αναφερθέντος ζητήματος.
Κατά την άποψη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το θέμα των αντίρροπων ενεργοποιήσεων είναι
αποτέλεσμα του συγκεκριμένου τρόπου υποβολής προσφορών των Συμμετεχόντων και
όχι ζήτημα του αλγορίθμου της ΔΕΠ, καθώς η παρατηρούμενη αντίρροπη
ενεργοποίηση προκύπτει ως η οικονομικότερη βάσει των προσφορών. Παρόλο που το
γεγονός αυτό, κατά την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δεν προκαλείται από κάποιο τεχνικό πρόβλημα
του αλγορίθμου της ΔΕΠ, έχουν τεθεί προς διερεύνηση δύο εναλλακτικές
προσεγγίσεις, οι οποίες θα εξεταστούν στη δοκιμαστική πλατφόρμα της αγοράς, τα
αποτελέσματα, δε της διερεύνησης θα τεθούν υπόψη της Αρχής και εφόσον κριθεί ότι
η υλοποίηση αυτή βελτιώνει τα αποτελέσματα των επιλύσεων της ΔΕΠ, θα υποβάλει

12
13

Απόφαση ΡΑΕ 1482/2020.
Απόφαση ΡΑΕ 1601/2020.
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σχετική εισήγηση τροποποίησης του ΚΑΕ, καθώς και της σχετικής τεχνικής απόφασης
ΔΕΠ.
γ) Ως προς την υποβολή ενιαίου βήματος για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή στις
προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης και την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου
Η ΡΑΕ έθεσε υπόψη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς εξέταση δύο ακόμη ζητήματα. Το πρώτο
αφορούσε στην προσφορά του τεχνικού ελαχίστου των μονάδων παραγωγής για
καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης σε ένα βήμα, καθότι βάσει των στοιχείων που
αναλύθηκαν από τη ΡΑΕ και αφορούσαν στην περίοδο 01.11.2020-29.11.2020, για
περισσότερες από 90 περιπτώσεις προέκυψε ότι ο τρόπος υποβολής προσφορών σε
περισσότερα του ενός βήματα επηρεάζει την κατανομή ώστε οι αντίστοιχοι ΟΥΕ να
καθορίζουν την οριακή τιμή καθοδικής χΕΑΣ, δεδομένου ιδίως ότι η ύπαρξη βημάτων
φόρτισης θερμικής μονάδας μεταξύ του τεχνικού ελαχίστου και του μηδενός είναι
τεχνικά ανέφικτη. Ο Διαχειριστής λόγω την ανάγκης άμεσης θέσπισης ειδικής
ρύθμισης προς επίλυση του εν λόγω ζητήματος υπέβαλε σχετική εισήγηση
τροποποίησης του ΚΑΕ και της τεχνικής απόφασης ΔΕΠ στις αρχές του 2021.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία
C(2020) 6658 final/29.09.2020 Απόφασης της Επιτροπής, η χώρα δεσμεύθηκε για την
επιβολή στους βιομηχανικούς καταναλωτές που επωφελούνται από την ως άνω
κρατική ενίσχυση, της υποχρέωσης να συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης (παρ.
28), ενώ αναγνωρίστηκε η σκοπιμότητα αξιοποίησης από τον Διαχειριστή της σχετικής
ευελιξίας («Therefore, the only possible way for the TSO to make use of the flexibility
that energy consumers have to offer – the necessity of which has been established in
Section 3.2.2 of this decision – is by way of a scheme outside the market, that will
operate for a limited period, as a “bridge mechanism” [see recital (19)] until demand
response is able to participate in the balancing market.», παρ. 73), η ΡΑΕ έκρινε
αναγκαίο -ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες- να εξεταστεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
ενδελεχώς η άμεση ενεργοποίηση της ως άνω υφιστάμενης δυνατότητας. Συναφώς, το
άρθρο 5 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου
(ΥΔΦ) προβλέπει ότι «1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να εκδίδει Εντολές
Περιορισμού Ισχύος όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
[…] v. Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.». Ο Διαχειριστής υπέβαλε τις απόψεις του αναφορικά με
την ενεργοποίηση του Τύπου 2 της ΥΔΦ και παρότι δεν θεωρεί, λόγω τεχνικών
χαρακτηριστικών, ότι είναι δυνατή η άμεση ενσωμάτωση του Τύπου 2 της ΥΔΦ στην
Αγορά Εξισορρόπησης, θα εξετάσει εάν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μηχανισμό που
σχετίζεται με την ενέργεια ανακατανομής.
δ) Ως προς τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και
καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης
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Η ΡΑΕ, παράλληλα με τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που αφορούν στη
λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκ των
άρθρων 3, 23, 23 και 34 του ν. 4001/2011, καθώς και της διάταξης της παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 4425/2016, διερεύνησε, επίσης, την αναγκαιότητα λήψης μέτρων
μεταβατικού χαρακτήρα, τα οποία θα επικεντρώνονται στη διατήρηση συνθηκών
ρευστότητας και ανταγωνισμού στις αγορές. Τα εν λόγω μέτρα θα έχουν προσωρινό
χαρακτήρα, προκειμένου η Αρχή να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του πολυδιάστατου
ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με
την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή
στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων.
Συναφώς, η Αρχή, διεξήγαγε Δημόσια Διαβούλευση από τις 17.12.2020 έως και τις
22.12.2020 αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών
για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης, για μεταβατικό χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών, στο πλαίσιο της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια από δώδεκα
συμμετέχοντες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω η Αρχή αποφάνθηκε στις αρχές του 2021 (Απόφαση
54/14.01.2021)14. Στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης τροποποιήθηκε ο Κανονισμός
Αγοράς Εξισορρόπησης ώστε: α) να ανασταλεί η υποβολή από τους Παρόχους
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές
μέχρι την άρση του υφιστάμενου περιορισμού, λόγω συμφόρησης, στο Σύστημα της
Πελοποννήσου, και β) να εισαχθεί ρητώς η απαίτηση να συμπίπτει η ποσότητα του
πρώτου βήματος της ανοδικής (ή η ποσότητα του τελευταίου βήματος της καθοδικής,
αντίστοιχα) Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW με την Τεχνικά
Ελάχιστη Παραγωγή.

Σύζευξη Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιων Αγορών
Τα τελευταία βήματα για την υλοποίηση των προβλέψεων του Μοντέλου Στόχου
αναφορικά με την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά προβλέπουν
τη σύζευξη αυτών με τις αντίστοιχες Αγορές των γειτονικών κρατών-μελών.
Εντός των ετών 2019 και 2020, η ΕΧΕ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανέλαβαν σημαντικές
δράσεις σε Εθνικό, Περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου για τον
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την έναρξη της συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας. Καθώς το έναρξη της σύζευξης με την Ιταλία είχε προγραμματιστεί
για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι εν λόγω εταιρείες προέβησαν σε όλες τις

14

Απόφαση ΡΑΕ 54/2021 (ΦΕΚ Β’ 531/10.02.2021)
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απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατική και η τεχνική ετοιμότητά
τους. Η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 1574/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 5505/14.12.2020),
όρισε την 16η Δεκεμβρίου 2020, ως ημερομηνία έναρξης συζευγμένης λειτουργίας της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας-Ιταλίας. Η έναρξη της συζευγμένης
λειτουργίας στέφθηκε με επιτυχία.
Αναφορικά με τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας της Ελλάδας με την αγορά
της Βουλγαρίας, οι ΝΕΜΟ και οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της
Ελλάδας και της Βουλγαρίας εκκίνησαν οι διαδικασίες για την προετοιμασία της
σύζευξης Ελλάδας-Βουλγαρίας κατ’ αντιστοιχία με τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν για τη σύζευξη Ελλάδας-Ιταλίας. Η έναρξη της συζευγμένης
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας-Βουλγαρίας
αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.
Η σύζευξη της Ενδοημερήσιας Αγοράς περιλαμβάνει α) τις Συμπληρωματικές
Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (Complementary Regional Intra-Day
Auctions, CRIDA) και β) τη Συνεχή Συναλλαγή (Continuous Trading). Τον Νοέμβριο
του 2020, η ΕΧΕ ενημέρωσε σχετικά με την αδυναμία συμμετοχής της στις δοκιμές
σύνδεσης του LIP1415 στο XBID16 προδιαγράφοντας την πρόθεσή της για ένταξη των
Ελληνικών συνόρων στο «τέταρτο κύμα» ένταξης, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί
το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Εξέφρασε. ωστόσο, την πρόθεσή της να ακολουθήσει
το πρόγραμμα δοκιμών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας
των CRIDA τον Μάιο του 2021, ταυτόχρονα με το «τρίτο κύμα» του XBID, καθώς
απαιτεί τεχνικές αλλαγές περιορισμένης έκτασης, βασίζεται στην αρχιτεκτονική και
τους ρόλους των μελών που ήδη βρίσκονται εν λειτουργία για τη σύζευξη της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και δεν εισάγει επιπλέον βαθμό τεχνικής πολυπλοκότητας για τους
Συμμετέχοντες.
Για τον ως άνω σκοπό, η ΡΑΕ συνεργάζεται στενά με την ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ ώστε
να διασφαλιστεί η ιδιαιτέρως σημαντική συμμετοχή της ελληνικής Ζώνης Προσφορών
στις CRIDA, καθώς θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική κατανομή της δυναμικότητας
της HVDC διασύνδεσης στο σύνορο ζώνης προσφοράς Ελλάδας-Ιταλίας, θα ενισχύσει

Local Implementation Project που αφορά στη σύζευξη της ιταλικής αγοράς με τη Γαλλία, την Αυστρία
και τη Σλοβενία (3ο κύμα).
16
XBID Market Project ονομάζεται η πρωτοβουλία των Χρηματιστηρίων και των ΔΣΜ από 12 χώρες
για τη δημιουργία μιας κοινής ολοκληρωμένης Ενδοημερήσιας Διασυνοριακής Αγοράς. Ο σκοπός του
XBID Market Project είναι να καταστήσει δυνατή τη συνεχή συναλλαγή μεταξύ ζωνών και να αυξήσει
τη συνολική αποτελεσματικότητα των ενδοημερήσιων συναλλαγών στην ενιαία αγορά εντός της ημέρας
σε όλη την Ευρώπη. Η ευρύτερη λύση XBID δημιουργεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εντός της
ημέρας.
15
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τη ρευστότητα της Ενδοημερήσιας Αγοράς και θα παρέχει επιπλέον εργαλεία
διόρθωσης θέσεων στους συμμετέχοντες στην ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προϋπολογισμός της EXE A.E και της EnExClear A.E
Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 585/2020 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 1515/22.04.2020) και βάσει
σχετικής εισήγησης της ΕΧΕ, ενέκρινε τον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών
της εταιρείας για το έτος 2020 που αφορούν στη λειτουργία, εκκαθάριση και
διακανονισμό του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), καθώς και στο
σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των αγορών του ν.4425/2016, πλέον
αποσβέσεων και εύλογου κέρδους (6,55%) επί των απασχολούμενων κεφαλαίων της
εταιρείας. Το συνολικό ποσό 5.895.896 €, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Λειτουργικές Δαπάνες

4.946.821

Αποσβέσεις

673.204

Εύλογο Κέρδος

275.871

Σύνολο

5.895.896

Πίνακας 2-12. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΕΧΕ Α.Ε. 2020 σε €

Αντίστοιχα, η ΡΑΕ με τις υπ’ αριθμ. 209/2020 και 586/2020 αποφάσεις της (ΦΕΚ Β’
1436/16.04.2020 και 2119/03.06.2020) και βάσει σχετικών εισηγήσεων της EnExClear
Α.Ε., ενέκρινε τον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τα έτη
2019 και 2020, αντίστοιχα, που αφορούν στη λειτουργία, εκκαθάριση και
διακανονισμό της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011, πλέον αποσβέσεων και ενός εύλογου κέρδους
επί των απασχολούμενων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αναλύεται στον πίνακα που
ακολουθεί.
2019
Λειτουργικές Δαπάνες

2020

1.512.988

1.408.009

Αποσβέσεις

26.223

80.246

Εύλογο Κέρδος

84.364

68.717

1.623.575

1.556.972

Σύνολο

Πίνακας 2-13. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός EnExClear Α.Ε. για το 2019 και το 2020, σε €
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Ευρωπαϊκοί κώδικες δικτύου
Κατ΄ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 της τρίτης Ενεργειακής
Δέσμης σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν εκδοθεί 8 Ευρωπαϊκοί Κώδικες Δικτύου
(European Network Codes), οι οποίοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την
εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Α. Ως προς τον υπ’ αριθ. (ΕΕ) 2015/1222 Κανονισμό
Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην
αγορά της επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη, δηλαδή
οι ελάχιστοι εναρμονισμένοι κανόνες για την τελικώς ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας
και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.
Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς
(ΔΣΜ ή TSOs) καθώς και οι Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΟΔΑΗΕ ή ΝΕΜΟ) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που
απαιτούνται και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός
των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Στην
Ελλάδα, ΝΕΜΟ έχει οριστεί για 5 έτη η ΕΧΕ Α.Ε. (Απόφαση ΡΑΕ 1124/2019)17.
Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 15 του ανωτέρω Κανονισμού, η
Ελλάδα περιλαμβάνεται σε δύο περιφέρειες: την CCR 5 (GRIT) με την Ιταλία και την
CCR 10 (SEE) με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Η ΡΑΕ στο πλαίσιο του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, εντός του 2020, έχει
προβεί στην έκδοση των ακόλουθων αποφάσεων:
1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 728/2020 (ΦΕΚ B’ 1620/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ 357/2019 (ΦΕΚ B’ 1252/2019) περί της τροποποίησης
της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για
τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης
συναλλαγής, υπεβλήθη εκ νέου στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από τους ΔΣΜ της
SEE CCR η νέα κοινή τους πρόταση για την ανωτέρω μεθοδολογία, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE

17

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2802_4.csp
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CCR αποφάσισαν ομόφωνα για την υποβολή αιτήματος προς τον ACER για την
έκδοση απόφασης σχετικά με την ανωτέρω μεθοδολογία.
Η ανωτέρω ομόφωνη απόφαση ελήφθη, καθώς τα επιμέρους αιτήματα και σχόλια των
Ρυθμιστικών Αρχών της SEE CCR περί τροποποίησης της πρότασης, όπως αυτά
περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 357/2019 απόφαση της ΡΑΕ, δεν ικανοποιήθηκαν
στην πλειονότητά τους. Oι Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR έκριναν ότι η πιθανότητα
να ενσωματώσουν πλήρως οι σχετικοί ΔΣΜ τις αιτούμενες τροποποιήσεις τους στην
πρόταση, σε ενδεχόμενο δεύτερο αίτημα τροποποίησης, είναι μικρή. Επομένως, η
παραπομπή στον ACER για λήψη απόφασης αποτελούσε ένα μέτρο περιορισμού του
ρίσκου επιμήκυνσης στο χρόνο εφαρμογής της εν λόγω μεθοδολογίας και κατά
συνέπεια, του Κανονισμού ως συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’
αριθμ. 728/2020 απόφασή της περί υποβολής αιτήματος προς τον ACER για την
έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR για τη
μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης
συναλλαγής.
2. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1379/2020 (ΦΕΚ B’ 4480/2020)
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 68 «Εκκαθάριση και συμψηφισμός» του
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, προβλέπεται ότι:
«6. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κάθε πράκτορας μεταβίβασης επιτρέπεται να ενεργεί
ως αντισυμβαλλόμενος μεταξύ διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων για την
ανταλλαγή ενέργειας, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη συνάψουν για τον σκοπό αυτό ειδική
συμφωνία. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η ρύθμιση διαμετακόμισης αποφασίζεται από τις
ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις ζώνες προσφοράς μεταξύ των οποίων είναι
απαραίτητα η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός της ανταλλαγής ενέργειας.[…]»
Οι ΝΕΜΟ που συμμετέχουν στην Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη (SIDC/XBID), με
σχετική επιστολή τους προς όλες τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές τον Φεβρουάριο του
2020, αιτήθηκαν από αυτές να αποφασίσουν σχετικά με τις μόνιμες ρυθμίσεις
μεταβίβασης διαμετακόμισης ούτως ώστε το πρόγραμμα Ενιαίας Ενδοημερήσιας
Σύζευξης να υλοποιηθεί σε όλες τις ζώνες προσφορών. Ειδικότερα, η ανάγκη για
ρυθμίσεις μεταβίβασης διαμετακόμισης κατέστη επιτακτική με την έναρξη λειτουργίας
(go-live) του δεύτερου κύματος Ενιαίας Ενδοημερήσιας Σύζευξης το Νοέμβριο του
2019, δεδομένου ότι σε κάποια κράτη μέλη λειτουργούν παράλληλα πολλαπλοί
ΝΕΜΟ. Η μεταβατική λύση που έχει εφαρμοστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνέχιση του δεύτερου κύματος Ενιαίας Ενδοημερήσιας Σύζευξης, είναι η εκ
περιτροπής μεταβίβαση διαμετακόμισης για 3 μήνες έκαστη, με την εξαίρεση της
Πολωνικής ζώνης προσφορών, όπου μόνον ένας εκ των δύο ενεργών ΝΕΜΟ προβαίνει
σε μεταβίβαση διαμετακόμισης.
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Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής των ΝΕΜΟ, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές,
συνεργάστηκαν στενά και κατά συντονισμένο τρόπο προκειμένου να καθορίσουν τις
ρυθμίσεις μεταβίβασης διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1222 και κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εγκρίθηκε πρώτο σχέδιο
απόφασης επί των ως άνω ρυθμίσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που
υποβλήθηκαν στις δημόσιες διαβουλεύσεις18, καθώς και την στοχευμένη διαβούλευση
με τους ΝΕΜΟ και ΔΣΜ, οι Ρυθμιστικές Αρχές οριστικοποίησαν το σχέδιο της
απόφασης το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα . Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, οι
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, θέτοντας κάποιες βασικές αρχές και παραδοχές, ζήτησαν
από τους ΝΕΜΟ και τους πράκτορες μεταβίβασης να υποβάλουν εντός 3 μηνών
πρόταση , για τις λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εναλλακτικών
μόνιμων ρυθμίσεων για τη μεταβίβαση διαμετακόμισης, η οποία θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις εξής εναλλακτικές:
▪

▪

▪

Δημιουργία ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου που θα παρέχει μεταβίβαση
διασυνοριακών συναλλαγών ενέργειας που προκύπτουν από την Ενιαία
Ενδοημερήσια Σύζευξη σε όλους τους ΝΕΜΟ.
Δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει τη διακριτή διαχείριση των
δραστηριοτήτων οικονομικής μεταβίβασης από κόμβο σε κόμβο από τη
δραστηριότητα φυσικής μεταβίβασης.
Δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει τη διαχείριση των δραστηριοτήτων
οικονομικής μεταβίβασης σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα φυσικής
μεταβίβασης.

Συνεπεία της ανωτέρω ομόφωνης συμφωνίας, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
1379/2020 απόφασή της αναφορικά με τις ρυθμίσεις μεταβίβασης διαμετακόμισης για
την ανταλλαγή ενέργειας και οικονομικών συναλλαγών στο πλαίσιο της ενιαίας
ενδοημερήσιας σύζευξης σε όλες τις Ευρωπαϊκές ζώνες προσφορών.
3. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1573/2020 (ΦΕΚ B’ 5522/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 981/2017 (ΦΕΚ Β’ 4144/2017) με την οποία
εγκρίθηκε η πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας - Ιταλίας (GRIT CCR), για τον
καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς (fallback procedures) στη GRIT CCR, υπεβλήθη
εκ νέου στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR από τους αρμόδιους ΔΣΜ η
κοινή τροποποιημένη πρόταση τους για τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο 44 και την παρ. 13 του άρθρου 9 του Κανονισμού.
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Στη διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
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Οι τροποποιήσεις που περιελάμβανε η νέα πρόταση αφορούσαν: α) στη συμπερίληψη
της έκδοσης 1.5 των Κανόνων Σκιώδους Κατανομής ως Παράρτημα στην πρόταση,
αντικαθιστώντας έτσι την αναφορά εντός του κειμένου της δημοσιευμένης έκδοσής
τους στο site του JAO και β) στην τροποποίηση της ώρας δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων από 13.58 σε 14.08 CET εξαιτίας μίας τροποποίησης στην επίσημη
δήλωση αποσύζευξης από 13.50 σε 14.00 CET, η οποία συμφωνήθηκε από όλα τα
σχετικά μέρη του Single Day-Ahead Coupling, ούτως ώστε να επιτρέψουν στον
αλγόριθμο σύζευξης τιμών (Euphemia) να καταλήξει σε επίλυση.
Παρά το γεγονός ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR συμφώνησαν με τις ως άνω
τροποποιήσεις, έκριναν ως μη εφικτή την εφαρμογή της έκδοσης 1.5 των Κανόνων
Σκιώδους Κατανομής με την έναρξη της σύζευξης της ελληνικής Αγοράς Επόμενης
Ημέρας με την αντίστοιχη Ιταλική, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 15.12.2020
(πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης στις 16.12.2020). Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι προτού η νέα έκδοση των Κανόνων Σκιώδους Κατανομής τεθεί σε
ισχύ, θα πρέπει να εγκριθεί από όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές όλων των CCR που
εφαρμόζουν σκιώδεις δημοπρασίες ως διαδικασίες επαναφοράς. Για το λόγο αυτό, οι
Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR θεώρησαν ότι θα πρέπει να αναβληθεί η εφαρμογή
της έκδοσης 1.5 και να τεθεί σε ισχύ όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2021. Μέχρι
τότε, προτάθηκε η εφαρμογή της έκδοσης 1.4 των Κανόνων Σκιώδους Κατανομής.
Καθώς θα έπρεπε να έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες επαναφοράς στην GRIT CCR
συμπεριλαμβάνοντας επικαιροποιημένη έκδοση των Κανόνων Σκιώδους Κατανομής
προτού την έναρξη της συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο
σύνορο Ελλάδας - Ιταλίας, οι Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν, με βάση
την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942,
να προβούν σε τροποποίηση της πρότασης των ΔΣΜ, προτού την έγκρισή της. Η
συγκεκριμένη τροποποίηση από τις Ρυθμιστικές Αρχές στόχευε στη βελτίωση της
συνολικής κατανόησης της πρότασης και στην αποσαφήνιση της ημερομηνίας έναρξης
ισχύος της νέας έκδοσης των Κανόνων Σκιώδους Κατανομής.
Ως εκ τούτου, οι Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR, προκειμένου για την τροποποίηση
από αυτές της πρότασης των ΔΣΜ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, διενήργησαν διαδικασία
ακρόασης των ΔΣΜ της GRIT CCR από 16.11.2020 έως και 30.11.2020 ούτως ώστε
οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους
επί του τροποποιημένου κειμένου. Εν τέλει, η διαδικασία έληξε χωρίς υποβολή
προτάσεων από μέρους των ΔΣΜ.
Στη συνέχεια, οι Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα επί του
τροποποιημένου από αυτές κειμένου για τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς για
τη GRIT CCR, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού. Συνεπεία της ανωτέρω
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ομόφωνης συμφωνίας, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασή της περί
του καθορισμού διαδικασιών επαναφοράς για τη GRIT CCR.
Β. Ως προς τον υπ’ αριθ. (ΕΕ) 2016/1719 Κανονισμό
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 καθορίζει αναλυτικούς κανόνες για τη διαζωνική
κατανομή δυναμικότητας στις μελλοντικές αγορές, την καθιέρωση μιας κοινής
μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας,
τη θέσπιση ενός ενιαίου μηχανισμού κατανομής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος
παρέχει μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς και τη δυνατότητα επιστροφής
μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς για μεταγενέστερη μελλοντική κατανομή
δυναμικότητας ή μεταβίβασης μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς μεταξύ των
συμμετεχόντων στην αγορά.
Η ΡΑΕ στο πλαίσιο του ανωτέρου Κανονισμού, εντός του 2020, έχει προβεί στην
έκδοση των ακόλουθων αποφάσεων:
1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 210/2020 (ΦΕΚ B’ 763/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 786/2019 (ΦΕΚ Β’ 3393/2019) περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία
υπολογισμού δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια, υπεβλήθη εκ νέου
στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από τους ΔΣΜ της GRIT CCR η νέα κοινή πρόταση
για την ανωτέρω μεθοδολογία, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1719.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα περί της έγκρισης
της ανωτέρω πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 210/2020
απόφασή της περί έγκρισης της πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία
υπολογισμού δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια εντός της GRIT
CCR.
2. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 211/2020 (ΦΕΚ B’ 694/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 787/2019 (ΦΕΚ Β’ 3273/2019) περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία
επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας, υπεβλήθη εκ νέου στις
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από τους ΔΣΜ της GRIT CCR η νέα κοινή πρόταση για
την ανωτέρω μεθοδολογία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα περί της έγκρισης
της ανωτέρω πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 211/2020
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απόφασή της περί έγκρισης της πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία
επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας εντός της GRIT CCR.
3. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 799/2020 (ΦΕΚ B’ 2061/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719, όλοι οι ΔΣΜ σε κάθε
περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με κοινή
μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια
εντός της εκάστοτε περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπεβλήθη στη ΡΑΕ κοινή πρόταση
των ΔΣΜ της SEE CCR για τη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας. Στη
συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR αποφάσισαν ομόφωνα περί της
τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ.
Συνεπεία της ανωτέρω κοινής και ομόφωνης απόφασης, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
799/2020 απόφασή της περί της τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της SEE
CCR για τη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας.
4. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 933/2020 (ΦΕΚ B’ 4023/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719, οι ΔΣΜ σε κάθε
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εκπονούν από κοινού πρόταση μεθοδολογίας
για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας κατά τρόπο
συντονισμένο μεταξύ των διαφόρων μακροπρόθεσμων χρονικών πλαισίων εντός της
σχετικής περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπεβλήθη στη ΡΑΕ κοινή πρόταση των ΔΣΜ
της SEE CCR για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής
δυναμικότητας.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR αποφάσισαν ομόφωνα για την υποβολή
αιτήματος προς τον ACER για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ανωτέρω
μεθοδολογία. Η ανωτέρω ομόφωνη απόφαση ελήφθη, καθώς δεν μπορούσε να
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών της SEE CCR ως προς
τη συμπερίληψη ή όχι στην ως άνω μεθοδολογία σχετικής πρόβλεψης που να επιτρέπει
στους ΔΣΜ της SEE CCR να διακρατούν ποσοστό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής
δυναμικότητας για κατανομή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 933/2020 απόφασή της περί
υποβολής αιτήματος προς τον ACER για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή
πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης
διαζωνικής δυναμικότητας.
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5. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1460/2020 (ΦΕΚ B’ 4876/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 799/2020 (ΦΕΚ Β’ 2061/2020) περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της SEE CCR για τη μεθοδολογία
υπολογισμού δυναμικότητας, υπεβλήθη εκ νέου στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από
τους ΔΣΜ της SEE CCR η νέα κοινή πρότασή τους για την ανωτέρω μεθοδολογία,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR αποφάσισαν ομόφωνα περί της έγκρισης
της ανωτέρω πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1460/2020
απόφασή της περί έγκρισης της πρότασης των ΔΣΜ της SEE CCR για τη μεθοδολογία
υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια εντός της SEE
CCR.
Γ. Ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 καθορίζει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κοινών
αρχών για την προμήθεια και την εκκαθάριση εφεδρειών διατήρησης συχνότητας,
εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρειών αντικατάστασης, καθώς και
κοινής μεθοδολογίας για την ενεργοποίηση εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας και
εφεδρειών αντικατάστασης.
Η ΡΑΕ στα πλαίσια του ανωτέρου Κανονισμού, εντός του 2020, έχει προβεί στην
έκδοση των ακόλουθων αποφάσεων:
1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 122/2020 (ΦΕΚ B’ 811/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, όλοι οι ΔΣΜ που
ανταλλάσσουν εκουσίως ενέργεια εντός συγχρονισμένης περιοχής καταρτίζουν
πρόταση για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης εφαρμοστέους σε εκούσιες ανταλλαγές
ενέργειας. Προς ικανοποίηση της ανωτέρω διάταξης, υπεβλήθη στις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής Ευρώπης κοινή πρόταση από τους αρμόδιους ΔΣΜ
για τους ανωτέρω κοινούς κανόνες εκκαθάρισης εφαρμοστέους σε εκούσιες
ανταλλαγές ενέργειας.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR αποφάσισαν ομόφωνα, περί
της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ που αφορά κυρίως σε
γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης των ανταλλαγών και
το πλαίσιο ορισμού οντοτήτων και σε ειδικότερες βελτιώσεις και αιτήματα προς
διευκρίνιση από τους ∆ΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης επί των ορισμών, του υψηλού
επιπέδου σχεδιασμού και της εφαρμογής της κοινής εκκαθάρισης, του ορισμού της
ποσότητας ανά περίοδο εκκαθάρισης των ∆ΣΜ- ∆ΣΜ και των κανόνων τιμολόγησης
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των ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 122/2020
απόφασή της περί της τροποποίησης της πρότασης όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής
Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας
ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής.
2. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 123/2020 (ΦΕΚ B’ 812/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, όλοι οι ΔΣΜ μιας
συγχρονισμένης περιοχής καταρτίζουν πρόταση για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης
εφαρμοστέους σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας. Προς ικανοποίηση της
ανωτέρω διάταξης, υπεβλήθη στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής
Ευρώπης κοινή πρόταση από τους αρμόδιους ΔΣΜ για τους ανωτέρω κοινούς κανόνες
εκκαθάρισης εφαρμοστέους σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR αποφάσισαν ομόφωνα, περί
της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ που αφορά κυρίως σε
γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης των ανταλλαγών και
το πλαίσιο ορισμού οντοτήτων και σε ειδικότερες βελτιώσεις και αιτήματα προς
διευκρίνιση από τους ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης επί των ορισμών, του υψηλού
επιπέδου σχεδιασμού και της εφαρμογής της κοινής εκκαθάρισης, του ορισμού της
ποσότητας ανά περίοδο εκκαθάρισης των ΔΣΜ - ΔΣΜ και των κανόνων τιμολόγησης
των ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 123/2020 απόφασή
της περί της τροποποίησης της πρότασης όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης
για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης εφαρμοστέους σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές
ενέργειας.
3. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 935/2020 (ΦΕΚ B’ 3656/2020)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 122/2020 (ΦΕΚ Β’ 811/2020) περί της
τροποποίησης της πρότασης όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης για τους
κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής, υπεβλήθη εκ νέου
στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής Ευρώπης από τους αρμόδιους ΔΣΜ
η νέα κοινή πρόταση τους για τους ανωτέρω κοινούς κανόνες, σύμφωνα με το άρθρο
50 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής Ευρώπης αποφάσισαν ομόφωνα περί
της έγκρισης της ανωτέρω πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
935/2020 απόφασή της περί έγκρισης της πρότασης των ΔΣΜ της ηπειρωτικής
Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας
ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής.
4. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 936/2020 (ΦΕΚ B’ 3738/2020)
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Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 123/2020 (ΦΕΚ Β’ 812/2020) περί της
τροποποίησης της πρότασης όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης για τους
κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας, υπεβλήθη
εκ νέου στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής Ευρώπης από τους αρμόδιους
ΔΣΜ η νέα κοινή πρόταση τους για τους ανωτέρω κοινούς κανόνες, σύμφωνα με το
άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195.
Οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της ηπειρωτικής Ευρώπης αποφάσισαν ομόφωνα περί
της έγκρισης της ανωτέρω πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
936/2020 απόφασή της περί έγκρισης της πρότασης των ΔΣΜ της ηπειρωτικής
Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές
ενέργειας.
5. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1089/2020 (ΦΕΚ B’ 3687/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, όλοι οι ΔΣΜ μιας
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας μπορούν να καταρτίσουν πρόταση
μεθοδολογίας για διαδικασία βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής
δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση
εφεδρειών. Προς ικανοποίηση της ανωτέρω διάταξης, υπεβλήθη στις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR κοινή πρόταση από τους αρμόδιους ΔΣΜ για την
ανωτέρω μεθοδολογία.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα,
περί της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ, οι λεπτομέρειες της
οποίας αναλύονται στο κοινό συμφωνηθέν έγγραφο των Ρυθμιστικών Αρχών. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1089/2020 απόφασή της περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία για
διαδικασία βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την
ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών.
6. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1090/2020 (ΦΕΚ B’ 3795/2020)
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, όλοι οι ΔΣΜ μιας
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας μπορούν να καταρτίσουν πρόταση
μεθοδολογίας για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας με βάση ανάλυση
οικονομικής αποδοτικότητας. Προς ικανοποίηση της ανωτέρω διάταξης, υπεβλήθη
στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR κοινή πρόταση από τους αρμόδιους
ΔΣΜ για την ανωτέρω μεθοδολογία.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα,
περί της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ, οι λεπτομέρειες της
οποίας αναλύονται στο κοινό συμφωνηθέν έγγραφο των Ρυθμιστικών Αρχών. Στο
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πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1090/2020 απόφασή της περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία για
την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας με βάση ανάλυση οικονομικής
αποδοτικότητας.
7. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1555/2020 (ΦΕΚ B’ 505/2021)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1089/2020 περί της τροποποίησης της
κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία για διαδικασία
βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή
δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών, υπεβλήθη εκ νέου στις
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR από τους αρμόδιους ΔΣΜ η νέα κοινή
πρόταση τους για την ανωτέρω μεθοδολογία, σύμφωνα με το άρθρο 41 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα,
περί της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία περιλαμβάνει
ιδίως την περαιτέρω εναρμόνιση της εν λόγω μεθοδολογίας με τη μεθοδολογία για
διαδικασία από κοινού βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για
την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών (CZCA),
την προσθήκη διευκρινίσεων μεταξύ υλοποίησης και εφαρμογής της μεθοδολογίας, την
αιτιολόγηση της εφαρμογής ανεστραμμένης αγορακεντρικής προσέγγισης, την
προσθήκη λεπτομερούς περιγραφής για τη μεθοδολογία προβλέψεων και βελτιώσεις
λεκτικού τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1555/2020 απόφασή
της περί της τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη
μεθοδολογία για διαδικασία βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής
δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση
εφεδρειών.
8. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1556/2020 (ΦΕΚ B’ 733/2021)
Σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1090/2020 (ΦΕΚ Β’ 3795/2020) περί της
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη μεθοδολογία για
την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας με βάση ανάλυση οικονομικής
αποδοτικότητας, υπεβλήθη εκ νέου στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR
από τους αρμόδιους ΔΣΜ η νέα κοινή πρότασή τους για την ανωτέρω μεθοδολογία,
σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195.
Στη συνέχεια, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της GRIT CCR αποφάσισαν ομόφωνα,
περί της τροποποίησης της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία περιλαμβάνει
ιδίως την περαιτέρω εναρμόνιση της εν λόγω μεθοδολογίας με τη μεθοδολογία για
διαδικασία από κοινού βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για
την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών (CZCA),
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την προσθήκη διευκρινίσεων μεταξύ υλοποίησης και εφαρμογής της μεθοδολογίας, την
προσθήκη λεπτομερούς περιγραφής για τη μεθοδολογία προβλέψεων και βελτιώσεις
λεκτικού τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1556/2020 απόφασή
της περί της τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της GRIT CCR για τη
μεθοδολογία για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας με βάση ανάλυση
οικονομικής αποδοτικότητας.

Παρέκκλιση από το ελάχιστο επίπεδο διαθέσιμης δυναμικότητας
διαζωνικού εμπορίου Ελλάδας - Βουλγαρίας
Τον Ιούλιο του 2019, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
Energy) παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες προς τον ACER και τον ENTSO-e αναφορικά
με τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας και την εξέταση ροών από τρίτες
χώρες (ήτοι, από κράτη που δεν έχουν ενταχθεί στην ΕΕ). Στη συνέχεια, ο ACER
εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 01/2019 σύστασή του προς τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, τον
ENTSO-e, τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και τα Περιφερειακά
Συντονιστικά Κέντρα.
Τον Ιανουάριο 2020, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτημα για την έγκριση της
παρέκκλισης από το ελάχιστο επίπεδο διαθέσιμης δυναμικότητας διαζωνικού εμπορίου
για το σύνορο ζωνών προσφοράς Ελλάδας - Βουλγαρίας για το έτος 2020, κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 16 και σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, παρέχοντας τους λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας
προς δικαιολόγηση του αιτήματός της. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η εφαρμογή της
ελάχιστης δυναμικότητας του 70% που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 για σύνορα που χρησιμοποιούν προσέγγιση με βάση τη
συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς έθετε σε κίνδυνο την επιχειρησιακή
ασφάλεια για τους 5 ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•
•

Έλλειψη συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας στην Περιφέρεια
Υπολογισμού Δυναμικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR)
Αβεβαιότητες αναφορικά με τη διαδικασία υπολογισμού δυναμικότητας που
αφορά τις μη συντονισμένες περιοχές
Ανεπαρκής δυνατότητα ανακατανομής προκειμένου να διασφαλιστεί το
κριτήριο δυναμικότητας 70%
Ανεπαρκή εργαλεία IT για τον υπολογισμό και την επικύρωση της
δυναμικότητας (σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2019/943)
Έλλειψη εξέτασης των ροών από τρίτες χώρες στον υπολογισμό της
δυναμικότητας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο ΑΔΜΗΕ αιτήθηκε μεταβατική περίοδο ενός έτους
προκειμένου να συγκεντρώσει σχετική εμπειρία από τις διαδικασίες, να καταλήξει στις
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απαραίτητες μεθοδολογίες, να δοκιμάσει τα νέα εργαλεία και τις μεθοδολογίες και να
συνάψει συμφωνία με τις τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με την απαίτηση της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943,
η ΡΑΕ διαβουλεύτηκε το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων
κρατών μελών στο πλαίσιο του All Regulatory Authorities' Working Group (ARA
WG), ως συλλογικού οργάνου των Ρυθμιστικών Αρχών, από 30.01.2020 έως και
12.02.2020 και καμία Εθνική Ρυθμιστική Αρχή δεν εξέφρασε την διαφωνία της.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1416/2020 απόφασή της (ΦΕΚ Β΄
4954/10.11.2020) για την έγκριση παρέκκλισης από το ελάχιστο επίπεδο διαθέσιμης
δυναμικότητας διαζωνικού εμπορίου για το σύνορο ζωνών προσφοράς Ελλάδας Βουλγαρίας για το έτος 2020, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του
άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

Θέματα διασυνδέσεων
Κανονισμοί δημοπρασιών
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων της υποενότητας 7.8 παρ.3 και της
υποενότητας 7.11 παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), όπως ισχύει μετά την επανέκδοσή του με την υπ’
αριθμ. 1412/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B’ 4658/22.10.2020), έχει προβεί σε έκδοση
των κατωτέρω αποφάσεων σχετικά με τους Κανονισμούς Δημοπρασιών για την
εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις του Ελληνικού Συστήματος με
τις όμορες χώρες, για διεξαγωγή διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά
το έτος 2021:
1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1512/12.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5185/24.11.2020)
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η ΡΑΕ έκρινε σκόπιμη κι εύλογη την
παράταση της ισχύος των Κανονισμών Δημοπρασιών για την εκχώρηση δικαιωμάτων
πρόσβασης στις βόρειες διασυνδέσεις του Ελληνικού Συστήματος µε την Αλβανία, τη
Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, του Γραφείου Κοινών Δημοπρασιών της περιοχής
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CAO (South East Europe Coordinated Auction
Office), όπως αυτοί είχαν εγκριθεί με τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ
δεδομένου ότι οι ανάγκες και οι συνθήκες που αφορούν στην εκχώρηση μεταφορικής
ικανότητας στις εν λόγω διασυνδέσεις έχουν παραμείνει ίδιες και δεν έχει παρέμβει
άλλο γεγονός κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.
2. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1546/26.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5418/19.12.2020)
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Ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση περί του
Κανονισμού Δημοπρασιών επί των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών
για την εκχώρηση (σε ημερήσια βάση) δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω της διασύνδεσης του Ελληνικού Συστήματος με το
Σύστημα της Βουλγαρίας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η συγγραφή του
Κανονισμού για την εκχώρηση ημερήσιας χωρητικότητας πραγματοποιήθηκε από τους
Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ελλάδος και Βουλγαρίας (ΑΔΜΗΕ και ESO
EAD). Σε περίπτωση μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας µε την πραγματοποίηση της σύζευξης αυτής µε την
ενδοηµερήσια και την αγορά επόμενης ημέρας της Βουλγαρίας, οι αρμόδιοι
Διαχειριστές οφείλουν να εισηγηθούν την τροποποίηση ή κατάργηση του ανωτέρω
Κανονισμού Δημοπρασιών.

Μεταφορική ικανότητα και εμπορικά προγράμματα
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της υποενότητας 7.2 του Κ∆ΕΣΜΗΕ προβλέπεται ότι:
«Όσον αφορά στην κατανομή δυναμικότητας (ημερήσιας και όπου προβλέπεται,
ενδοημερήσιας) σε μη συζευγμένα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς με χώρες εντός της ΕΕ
και στην κατανομή δυναμικότητας (μακροχρόνιας, ημερήσιας και όπου προβλέπεται,
ενδοημερήσιας) σε Σύνορα Ζωνών Προσφοράς με χώρες εκτός της ΕΕ, ο Διαχειριστής
του ΕΣΜΗΕ έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους εγκεκριμένους Κανόνες
Κατανομής Δυναμικότητας, καθώς και τις τυχόν διμερείς συμφωνίες μεταξύ των
Διαχειριστών.»
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο ΑΔΜΗΕ, κατά το έτος 2020
αποφάσισε για τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών, σε
μηνιαία και ετήσια βάση, και κατ’ επέκταση για τα αντίστοιχα προϊόντα που
δημοπράτησε, για κάθε διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος με τα γειτονικά
Συστήματα. Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
ΑΔΜΗΕ, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες των γραφείων δημοπρασιών που
διενεργούν τις δημοπρασίες εκ μέρους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Χώρα

2019
Τουρκία
690.381
Αλβανία
903.382
Βόρεια Μακεδονία 2.946.962
Βουλγαρία
4.083.933
Ιταλία
4.078.673
ΣΥΝΟΛΟ
13.703.331

Εισαγωγές
Εξαγωγές
2020
% Μεταβολή
2019
2020
% Μεταβολή
590.571
-14%
57.252 207.728
263%
1.412.242
-26%
677.257 339.467
-50%
2.415.995
-18%
807.720 442.052
-45%
3.423.960
-16%
347.974 300.339
-14%
2.852.757
-30% 1.030.858 544.547
-47%
10.695.525
-22% 2.921.061 1.834.133
-37%

Πίνακας 2-14. Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά Χώρα, 2019-2020 (MWh)
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Κατά τη διάρκεια του 2020, σημειώθηκε συνολικά σημαντική μείωση εμπορικών
προγραμμάτων εισαγωγών (-22%), τα οποία άγγιξαν τις 10,7 GWh, αλλά
κυρίως αξιόλογη μείωση των προγραμμάτων των εξαγωγών (-37%), φθάνοντας τις
1,8 TWh, συνεχίζοντας την φθίνουσα τάση που είχε παρατηρηθεί και το προηγούμενο
έτος.
Όσον αφορά στις εισαγωγές από τις Β. Μακεδονία, Τουρκία και Αλβανία
παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση σε ποσοστό -18%, -14% και -26% αντίστοιχα,
με το ποσοστό των εισαγωγικών προγραμμάτων να υπολογίζεται στο 22% για την Β.
Μακεδονία, 5,5% για την Τουρκία και 13% για την Αλβανία. Οι εισαγωγές από την
Βουλγαρία ήταν μειωμένες κατά -16% αντιστρέφοντας την περσινή οριακά αυξητική
τους τάση. Οι εισαγωγές από την Ιταλία για το 2020 αντιπροσωπεύουν το 32% επί των
εισαγωγικών προγραμμάτων, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό
(30%). Η ίδια μειωμένη τάση παρατηρείται και στην περίπτωση της Ιταλίας, η οποία
παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκριτικά ποσοστιαία μείωση -30,06%. Επισημαίνεται
το γεγονός πως το «Net Transfer Capacity» (NTC) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και
για τις δύο κατευθύνσεις GR < > IT 19 είχε την τιμή μηδέν (NTC=0) για τον μήνα
Οκτώβριο λόγω επέκτασης των εργασιών συντήρησης της HVDC διασύνδεσης και την
τιμή NTC=500 από της 2 Νοεμβρίου και έπειτα20. Το ποσοστό εισαγωγικών
προγραμμάτων για την Ιταλία παρουσιάζει μείωση από 29.80% (για το 2019) στο
26.68%.
Η γενική εικόνα της μείωσης των εξαγωγικών εμπορικών προγραμμάτων εμφανίζεται
στις εξαγωγές προς Αλβανία (-50%), προς Β. Μακεδονία (-45%), προς Βουλγαρία (14%) και προς Ιταλία (-47%), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18%, το 24%, το 16%
και το 30% των εξαγωγικών προγραμμάτων αντίστοιχα. Σε αντιδιαστολή µε τις ως άνω
αναφερόμενες, οι εξαγωγές προς τη Τουρκία, από την οποία προήλθε το 11% των
προγραμμάτων των εξαγωγών, παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του +263%.

Μηχανισμοί παρακολούθησης της αγοράς
Με σκοπό να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες μεθόδους, κανόνες και
εργαλεία παρακολούθησης για την Χονδρεµπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό
το καθεστώς του Target Model, η Αρχή προκήρυξε κατά τη διάρκεια του έτους 2019
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και η
σχετική μελέτη ανατέθηκε στην ECCO International.

19
20

www.admie.gr/nea/epeigoysa-anakoinosi/capacity-availability-greece-italy-interconnection
www.admie.gr/nea/epeigoysa-anakoinosi/capacity-availability-greece-italy-interconnection-0
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Οι προτάσεις της μελέτης του συμβούλου, ανέδειξαν την ανάγκη ο Ρυθμιστής να
προάγει διαδικασίες, μεθόδους και δείκτες που θα της επιτρέψουν να έχει πλήρη έλεγχο
όλων των αγορών του Μοντέλου Στόχου. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι συμμετέχοντες
στην αγορά θα υπόκεινται σε διαδικασίες παρακολούθησης και επιτήρησης.
Απώτερος στόχος των προκρινόμενων αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας μελέτης
είναι η ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της
ρευστότητας και της ανακάλυψης τιμών. Οι συνθήκες αυτές είναι κρίσιμες για να
διασφαλιστεί ότι η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά και παράγει τις απαραίτητες
τιμές ώστε να παρέχει τα σωστά σήματα για τις επενδύσεις. Επιπλέον, βάσει των
προτεινόμενων
διαδικασιών,
εργαλείων
και
δεικτών
βελτιώνεται
η
αποτελεσματικότητα της αγοράς στο σύνολό της ενώ παράλληλα προστατεύεται από
στρεβλώσεις λόγω της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Περαιτέρω, οι
προτεινόμενες από τον σύμβουλο διαδικασίες παρακολούθησης δεν μειώνουν τους
μηχανισμούς αντιστάθμισης που διατίθενται στους συμμετέχοντες στην αγορά και δεν
τους εκθέτουν σε κινδύνους μεταβλητότητας των τιμών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν
ότι δεν θα μειώνεται η ρευστότητα, καθιστώντας έτσι την αγορά περισσότερο
ελκυστική για μικρότερους συμμετέχοντες. Εν κατακλείδι, η μελέτη επισημαίνει πως
καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η συνεργασία και η παροχή
δεδομένων προς την ΡΑΕ από τους ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ, η οποία θα συμβάλει
καθοριστικά στην υλοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης.
Στις αρχές του τέταρτου τριμήνου του 2020, η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το
πλαίσιο αναφορικά με τις γενικές αρχές, τις μεθοδολογίες και τους δείκτες που θα
διέπουν τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας του
ανταγωνισμού στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του συμβούλου καθώς και την επιτακτική ανάγκη
για την αποτελεσματική παρακολούθηση των συνθηκών ανταγωνισμού και των
συμπεριφορών των ενεργειακών επιχειρήσεων, η ΡΑΕ διαμόρφωσε τον προτεινόμενο
μηχανισμό, ο οποίος στηρίζεται σε δύο πυλώνες, τον Μηχανισμό Παρακολούθησης
(Market Monitoring Mechanism, MMM) και τον Μηχανισμό Εποπτείας (Market
Surveillance Mechanism, MSM), καθώς και σε μία διακριτή συνιστώσα, που αφορά
σε εφαρμοζόμενη Μεθοδολογία σχετικά με την Διαθεσιμότητα Ισχύος
(CHARYBDIS).
Ειδικότερα, το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσής εξήγησε πως ο Μηχανισμός
Παρακολούθησης επιδιώκει, μέσω διαρθρωτικών δεικτών (structural indicators) και
δεικτών συμπεριφορών/επιδόσεων (conduct/performance indicators), να αξιολογήσει
το επίπεδο συγκέντρωσης και να εκτιμήσει την ισχύ στην αγορά (market power) του
κάθε συμμετέχοντα, ενώ ο Μηχανισμός Εποπτείας επικεντρώνεται στον εντοπισμό και
ακολούθως, στην αποτροπή αντι-ανταγωνιστικών στρατηγικών, που εφαρμόζονται
από συμμετέχοντες λόγω της ειδικής ισχύος που διαθέτουν στη σχετική αγορά.
69 | Σ ε λ ί δ α

Περαιτέρω, παρουσίασε το πλαίσιο της Μεθοδολογίας «CHARYBDIS», η οποία,
λαμβάνοντας υπόψη τη Διαθέσιμη Ισχύ (και όχι την προσφερόμενη ή παραγόμενη
ενέργεια) καθώς και δεδομένα από τη Διαδικασία ενοποιημένου Προγραμματισμού
(Integrated Scheduling Process. ISP), θα υπολογίζει μια σειρά δεικτών συγκέντρωσης,
οι οποίοι θα εστιάζουν -επί του παρόντος- στην Αγορά Επόμενης Ημέρας της
Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα μακροχρόνια/μεσοπρόθεσμα
συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου.
Η ως άνω μεθοδολογία επιδιώκει την αποτύπωση, αφενός του επιπέδου συγκέντρωσης
της αγοράς, αφετέρου της ισχύος στην αγορά του κάθε συμμετέχοντα, κατά τρόπο
συνεκτικό και ενιαίο, μέσω της εφαρμογής τεσσάρων κατώτατων ορίων, όπως
αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο υπό διαβούλευση κείμενο, το οποίο παρουσίασε
στοιχεία από την ενδεικτική εφαρμογή της. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της
Μεθοδολογίας αποσκοπεί στην αποτύπωση της ισχύος/επιρροής του κάθε
Συμμετέχοντα όχι μόνο ex post αλλά, σταδιακά, και ex ante, λαμβάνοντας υπόψη και
τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν. 4549/2018, καθώς και τα προβλεπόμενα στην
υποπαράγραφο Β2, του άρθρου 2 του Μέρους Β του Νόμου 4336/2015.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή εξέδωσε την Απόφαση 1451/2020 σχετικά με την
παρακολούθηση και εποπτεία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόφαση αυτή
εξειδικεύει τα δεδομένα του Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης που θα
λαμβάνει η Αρχή από τους Διαχειριστές, και αναβιώνει τη μεθοδολογία υπολογισμού
του μεταβλητού κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί πως
ήδη η ΡΑΕ από την έναρξη του Μοντέλου Στόχου στην Ελλάδα διενεργεί δικές της
αναλύσεις οι οποίες σχετίζονται με την παραπάνω απόφαση, βασιζόμενες σε δεδομένα
που της παρέχονται από την ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

Εγγυήσεις εκπροσώπων φορτίου για ρυθμιζόμενες χρεώσεις και
λοιπές υπηρεσίες εκτός Αγοράς Εξισορρόπησης
Εγχειρίδιο Εγγυήσεων Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
Με την Απόφαση ΡΑΕ 1426/2020 (ΦΕΚ B’ 4659/22.10.2020) εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο
Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του
νέου Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (βλ. ενότητα 3.1.2.2).
Με τα νέα αυτά κείμενα τροποποιείται σημαντικά η διαδικασία εκκαθάρισης
συναλλαγών του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ που αφορούν στις Χρεώσεις Χρήσης
Συστήματος (ΧΧΣ) καθώς και σε λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός της Αγοράς
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Εξισορρόπησης21. Συγκεκριμένα:
α) Θεσπίστηκε η έναντι πληρωμή για τις ΧΧΣ (και χρεώσεις για τον Μεταβατικό
Μηχανισμό Ευελιξίας) για τον αμέσως προηγούμενο μήνα, ώστε το πιστωτικό
περιθώριο για τις χρεώσεις αυτές να περιοριστεί στον ένα μήνα με αντίστοιχο
περιορισμό του ποσού της εγγύησης.
β) Το ποσό της εγγύησης βασίζεται στην Μέγιστη Μηνιαία Χρέωση, η οποία ορίζεται
ως η μέγιστη τιμή μεταξύ των αθροισμάτων των μηνιαίων χρεοπιστώσεων που
υπολογίστηκαν στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων που αφορούν στους λογαριασμούς που
καλύπτει η εγγύηση (στη βάση απολογιστικών δεδομένων πλέον πρόσφατων 12 μηνών
για τα οποία υπάρχουν εκκαθαριστικά στοιχεία συναλλαγών).
γ) Προβλέπεται μηχανισμός αναπροσαρμογής του ποσού της εγγύησης εντός του έτους
εφαρμογής της εφόσον οι τρέχουσες συναλλαγές ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 20% το
ποσό της εγγύησης όπως ορίστηκε στη βάση απολογιστικών δεδομένων.
δ) Καταργήθηκε η συμμετοχή του «Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου
Συμμετέχοντος» στο μηχανισμό υπολογισμού του ύψους των εγγυήσεων προς το
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Συντελεστής λάμβανε υπόψη το μέγεθος του
συμμετέχοντα και τη διάρκεια αξιόπιστης δραστηριοποίησής του στην αγορά.
ε) Θεσπίστηκε η επιβολή Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για τη μη έγκαιρη προσκόμιση
εγγυήσεων.
.

Εγγυήσεις για χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ
Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.1 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α' 2016), ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζει με
απόφασή του το είδος, το ύψος, τον τρόπο παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης
εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τη μεθοδολογία καθορισμού
του ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό
θέμα, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της, σε περίπτωση μη απόδοσης από

Ήτοι για το Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών, τα έσοδα από
Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας, τις Επικουρικές Υπηρεσίες εκτός Εξισορρόπησης και
Λοιπών Υπηρεσιών, τους σχετικούς Λογαριασμούς Προσαυξήσεων καθώς και τυχόν λογαριασμούς για
την εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, του Μεταβατικού Μηχανισμού Ευελιξίας ή
Μακροχρόνιου Μηχανισμού Ισχύος.
21
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τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες
των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Συναφώς, με το άρθρο 42 παρ.2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α' 216), ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζει με
απόφασή του το είδος, το ύψος και τον τρόπο παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης
εξασφάλισης, από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., τη μεθοδολογία καθορισμού
του ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, ώστε
να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σε
περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου 4
του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α' 216) εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Η έκδοση των ως άνω αποφάσεων λαμβάνει χώρα κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. και της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., αντίστοιχα, εντός μηνός από την παραλαβή του σχετικού
αιτήματος και γνώμης της ΡΑΕ εντός μηνός από την υποβολή σχετικού αιτήματος του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε εφαρμογή των παραπάνω, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάλεσε τον
Απρίλιο 2020 τους ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΑΠΕΕΠ να υποβάλουν εισήγηση ως
διαχειριστές των Ειδικών Λογαριασμών ΥΚΩ και ΑΠΕ αντίστοιχα, καθώς και τη ΡΑΕ
να υποβάλει τη γνώμη της, προκειμένου για τον καθορισμό μεθοδολογίας παροχής
εγγυήσεων από τους Προμηθευτές προς τους αρμόδιους διαχειριστές για την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων τους.
Η ΡΑΕ, προκειμένου να διαμορφώσει αιτιολογημένη κρίση και να ασκήσει την
γνωμοδοτική της αρμοδιότητα κατά τρόπο αποτελεσματικό και ουσιαστικό και με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τις
εισηγήσεις των Διαχειριστών22 και προέβη περαιτέρω σε ανάθεση ειδικής μελέτης στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης
Χρηματοοικονομικής-ΚΕΜΕΧ), με αντικείμενο την αξιολόγηση των μεθοδολογιών
εγγυήσεων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των φορέων διαχείρισης.
Από τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης του ΚΕΜΕΧ, διαφαίνεται ότι οι
υποβληθείσες μεθοδολογίες κινούνται μεν εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων, αλλά η

22

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1407.csp
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εφαρμογή τους υπό τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενέργειας
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και μελέτης, ώστε να συναχθούν ασφαλή
συμπεράσματα και να καταστεί η εφαρμογή τους πλήρως αποτελεσματική ως εργαλεία
διαχείρισης κινδύνου. Αναλυτικότερα, απαιτείται να επανεξεταστούν -σύμφωνα με την
κρατούσα οικονομική θεωρία- ο προτεινόμενος συντελεστής οικονομικού κινδύνου
και η συσχέτισή του με το ύψος των εγγυήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις Προμηθευτών
με σημαντικό μερίδιο αγοράς, η στάθμιση του αξιόχρεου βάσει του συντελεστή
διάρκειας, αλλά και ο προσδιορισμός του συντελεστή προσαύξησης εγγυήσεων για την
ποινολόγηση των υπερήμερων Προμηθευτών.
Για τους λόγους αυτούς, η ΡΑΕ προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω εξειδικεύσεις και
εφαρμογές των μεθοδολογικών κανόνων, στη βάση των οποίων εκτιμάται πως θα
γνωμοδοτήσει προς το ΥΠΕΝ εντός του Ιουνίου 2021.

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
Γενικά
Το 2020 υπήρξε η χρονιά κατά την οποία ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΕΛΑΠΕ) έπαψε να είναι πλεονασματικός, ως αποτέλεσμα των έκτακτων οικονομικών
και δημοσιονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19 που προκάλεσαν, μεταξύ
άλλων, πτώση της ζήτησης και μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Δελτίο ΕΛΑΠΕ)»23, στο οποίο αποτυπώνονται τα
απολογιστικά μεγέθη, σχετικά με τον εν λόγω Λογαριασμό, έως τον Νοέμβριο του
2020, το Ετήσιο Σωρευτικό Υπόλοιπο – λαμβάνοντας υπόψη και το Ειδικό
Αποθεματικό Ασφαλείας Έκτακτων Δαπανών της τάξης των 70 εκατ. € – ανέρχεται σε
429,96 εκατ. €., το οποίο περιορίζεται στα 362,84 εκατ. € λαμβάνοντας υπόψη και τις
προβλέψεις αναφορικά με τον Δεκέμβριο του 2020.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19, οδήγησε σε μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός
που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ελλείμματος στον ΕΛΑΠΕ,
εντός του έτους 2020, δεδομένου ότι:

23

https://www.dapeep.gr/wpcontent/uploads/ELAPE/2020/07_NOV_2020_DELTIO_ELAPE_v1.0_01.02.2021_d.pdf?_t=1612280
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α) πάνω από το 60% των συνολικών εσόδων του ΕΛΑΠΕ προέρχονται από τη
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (έσοδα ΗΕΠ) και το ΕΤΜΕΑΡ (έσοδα
ΕΤΜΕΑΡ), το ύψος των οποίων σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ προκύπτουν από την επιβολή της
εν λόγω χρέωσης επί της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ τα έσοδα ΗΕΠ
προέρχονται από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας των μονάδων ΑΠΕ στην
χονδρεμπορική αγορά με τιμή ίση με την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ),
β) η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα
στοιχεία του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 κατέγραψε
μείωση της τάξης του έξι τοις εκατό (6%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (περίοδος εφαρμογής των
περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19), η μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019 ήταν μεγαλύτερη από δέκα τοις εκατό (10%), και
γ) η ΟΤΣ τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο του 2020 κατέγραψε μείωση, σε σχέση
με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, η οποία κυμάνθηκε από είκοσι δύο τοις εκατό
(22%) έως και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%). Συγκεκριμένα, η ΟΤΣ τον Απρίλιο
του 2020 ήταν μειωμένη κατά πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) σε σχέση με τον
Απρίλιο 2019, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020 ήταν
σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%) και πενήντα τοις εκατό (50%), αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ελληνική Πολιτεία με τον ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’
245/09.12.2020) έλαβε μια δέσμη χρηματοοικονομικών και διαρθρωτικών μέτρων για
την αντιμετώπιση του υφιστάμενου ελλείμματος, την οικονομική στήριξη και τη
διατήρηση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ, με γνώμονα την επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και
την ικανοποίηση ρητών προβλέψεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αναφορικά με
τον ισοσκελισμό του Λογαριασμού και την εξάλειψη λογιστικών χρεών.
Επιγραμματικά, επιβλήθηκε:
-

άπαξ έκτακτη εισφορά 6% ποσοστό επί του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, που εγχέεται στο σύστημα ή το δίκτυο εντός του 2020 από τους
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή
δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

-

έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποία καθορίζεται
σε δύο (2) ευρώ ανά MWh

-

πράσινο τέλος ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο επί του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄
265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης. Μέρος
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του πράσινου τέλους δύναται να αποδίδεται ως πόρος του ΕΛΑΠΕ με
Υπουργική Απόφαση.
.

Εξελίξεις σχετικά με το ΕΤΜΕΑΡ εντός του 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως
ισχύουν, έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι, μεταξύ άλλων, τα
έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι μοναδιαίες χρεώσεις του
οποίου προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ με στόχο την εξάλειψη του λογιστικού
χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Από 01.01.2019 επιβάλλεται σε
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών - πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων - ενιαία χρέωση
ΕΤΜΕΑΡ επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα,
η οποία χρέωση ορίζεται ως Χρέωση Βάσης («Χρέωση Βάσης» «ΧΒ»). Ειδικά για τα
έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019, η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίστηκε
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ από το έτος 2021 η
Χρέωση Βάσης καθορίζεται από τη ΡΑΕ.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΕ προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά της
αναφορικά με τον καθορισμό της Χρέωσης Βάσης για το ημερολογιακό έτος 2021,
ζήτησε από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. όπως υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία: (α)
συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία που αφορούν τις εισροές και τις εκροές του
ΕΛΑΠΕ για το έτος 2020, (β) εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη των εισροών και των
εκροών του ΕΛΑΠΕ για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα
ψηφισθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού,
και (γ) στοιχεία Δυνητικών Δικαιούχων για υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020, προκειμένου για την εφαρμογή της σχέσης
(2), του Άρθρου 18 της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’
3152/30.07.2020).
Συναφώς, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. απέστειλε στην Αρχή το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Αύγουστος-Οκτώβριος 2020, στο οποίο
περιλαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με τα υπό (α) και (β) ως άνω θέματα. Αναφορικά
με την εφαρμογή της σχέσης (2) του Άρθρου 18 της ως άνω ΥΑ (ΦΕΚ Β’
3152/30.07.2020), η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. απέστειλε Συνοπτικό Πίνακα (Πίνακας
2-15Πίνακας 2-15. Συνοπτικός Πίνακας των μεγεθών που υπεισέρχονται στον
υπολογισμό της ΧΒ) των μεγεθών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της Χρέωσης
Βάσης, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ετών
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2019-2020 στα στοιχεία καταναλώσεων του έτους 2018 που κοινοποιήθηκαν στη
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. από τους αρμόδιους Διαχειριστές.
Σύμβολο

Επεξήγηση

Τιμή

Ecn,k

Η συνολική κατανάλωση της κατηγορίας k στην οποία
επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση Βάσης σύμφωνα με την παρ.
2γ) του άρθρου 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 ΦΕΚ Β’
3373/31.08.2019

11.812,3 GWh

Ecr,i

Η συνολική ενέργεια η οποία εντάσσεται σε μία από τις
κατηγορίες Α.1 & B1-B.4 Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 ΦΕΚ Β’
3373/31.08.2019.

2.088,5 GWh

MEXj

Μέγιστη Ετήσια Χρέωση που επιβάλλεται στις κατηγορίες Α.2Α.4 Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα με το άρθρο 4
της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019.

57,7 εκ. €

Πίνακας 2-15. Συνοπτικός Πίνακας των μεγεθών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ΧΒ

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω δεδομένα, και ειδικά το πλέον πρόσφατο
«Μηνιαίο
Δελτίο
Ειδικού
Λογαριασμού
ΑΠΕ
&
ΣΗΘΥΑ
–
Αύγουστος_Οκτώβριος_2020», το οποίο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε στις 22.12.2020, προέβη στις 23 Δεκεμβρίου 2020 στη λήψη της υπ’
αριθμ. 1654/2020 Απόφασής της σχετικά με τον καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του
άρθρου 143 παρ. 3β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2021.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ως άνω πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Αύγουστος_Οκτώβριος_2020» και τα αναφερόμενα σε
αυτό στοιχεία, προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:
(α) Το προϋπολογιστικό σωρευτικό υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ Επικρατείας στο τέλος του Δεκεμβρίου 2020 είναι αρνητικό και ανέρχεται
σε -115,94 εκ. €, μη λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό αποθεματικό ασφαλείας έκτακτων
δαπανών ύψους 70 εκ. €.
(β) Το προϋπολογιστικό σωρευτικό υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ Επικρατείας στο τέλος του Δεκεμβρίου 2021 είναι θετικό και ανέρχεται σε
76,17 εκ. €, μη λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό αποθεματικό ασφαλείας έκτακτων
δαπανών ύψους 70 εκ. €.
(γ) Τα έσοδα από την άπαξ έκτακτη εισφορά, ύψους 6%, στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι έχουν τεθεί σε
λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτιμώνται σε
99,34 εκ. €.
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(δ) Τα έσοδα από την έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου
(προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), ύψους 2
€/MWh, εκτιμώνται σε 102,15 εκ. €.
(ε) Τα έσοδα από την επιβολή πράσινου τέλους, ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά
χιλιόλιτρο, επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 2960/2001, εκτιμώνται σε 92 εκ. €.
(στ) Τα έσοδα από το Ειδικό Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας από ΑΠΕ, εκτιμώνται σε 50 εκ. €, συνολικά για τα έτη 2020 και 2021.
(ζ) Τα έσοδα από την υιοθέτηση μηχανισμού ισόποσης αυξομείωσης μεταξύ Χρέωσης
Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), εκτιμώνται σε 50 εκ. €, για το έτος 2021.
(η) Το έσοδο από την εκκαθάριση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ που θα προκύψει μετά τα
αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος για την υπαγωγή δικαιούχων σε
καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020, εκτιμάται
συνολικά σε 175 εκ. €.
(θ) Το συνολικό ποσό ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 εκτιμάται σε περίπου 700 εκ. €. Για
την εν λόγω εκτίμηση έχει εφαρμοσθεί Χρέωση Βάσης ίση με 17 €/MWh για τις
κατηγορίες των καταναλωτών Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και Λοιπών
Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις της Υ.Α. ΦΕΚ
Β΄3373/31.08.2019, για τον Καθορισμό Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία λοιπών καταναλωτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερθέν δελτίο και τα αναφερόμενα σε αυτό
στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει από επεξεργασία δεδομένων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., οι
εισροές και εκροές του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τα έτη 2020-2021
έχουν ως εξής:
εκ. €
ΕΙΣΡΟΕΣ
Έσοδο Αγοράς
Εκκαθάριση Αποκλίσεων
ΜΜΒΑΠ/Αντικίνητρο
ΦοΣΕΤεΚ/Κόστος Εξισορρόπησης
ΜΜΚΘΣΣ
ΕΤΜΕΑΡ ΔΣ
Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ
Δικαιώματα CO2
Τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ
Ειδικό Τέλος Διατήρησης Αδειών
Παραγωγής
Εκκαθάριση ΣΕΔΠ

2020
1811,457
467,629
6,982

2021
2265,2
595,08
-

0,303

0,33

108,061
569,598
95
420,2
67,514

636,68
80
513,20
71,42

6

-

45,17

-
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Ειδικό Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης
Παραγωγού
Χρέωση Προμηθευτών
Έκτακτη Εισφορά
Πράσινο Τέλος στην κατανάλωση
diesel
Μηχανισμός αυξομείωσης
Χρέωσης ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ
ΕΚΡΟΕΣ
Υπόλοιπο έτους
Υπόλοιπο προηγούμενου έτους
Σωρευτικό

25

25

-

102,15
99,34

-

92

-

50

-2020,597
-209,14
93,2
-115,94

-2073,09
192,11
-115,94
76,17

Πίνακας 2-16. Προβλέψεις Μηνιαίου Δελτίου ΕΛΑΠΕ – Αύγουστος/Οκτώβριος 2020

Η ΡΑΕ, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, για την έκδοση της απόφασής της έλαβε υπόψη
τα ακόλουθα:
I.

Από την εφαρμογή της σχέσης (2) του Άρθρου 18 της ΥΑ υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020), και λαμβάνοντας υπόψη
(α) τα στοιχεία του Πίνακα 1, (β) Χρέωση Βάσης ίση με τη Χρέωση Βάσης που
καθορίστηκε στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 Απόφαση (ΦΕΚ Β’
3373/31.08.2019) για τα έτη 2019 και 2020, ήτοι 17 €/MWh και (γ) συνολική
κατανάλωση των κατηγοριών k στις οποίες επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση
Βάσης σύμφωνα με τις παρ. 2α) και 2β) του άρθρου 3 της ΥΑ
ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019), ίση με 30.992,3 GWh,
εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό ΕΤΜΕΑΡ για το ημερολογιακό έτος 2021
ισούται με 792,8 εκ. €, ήτοι κατά 13,2% (92,8 εκ. €) αυξημένο σε σχέση με τις
προβλέψεις που περιέχονται στο Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
& ΣΗΘΥΑ – Αύγουστος-Οκτώβριος 2020,

II.

Οι εκτιμήσεις της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. περί της εξέλιξης των εισροών και εκροών
του Ειδικού Λογαριασμού ως το τέλος του 2021 ερείδονται σε τεκμηριωμένες
παραδοχές και αξιόπιστες μεθόδους πρόβλεψης. Σχετικώς αναφέρεται ότι η
πρόβλεψη του Διαχειριστή για εισροή ποσού 99,34 εκ. € εκ της επιβαλλόμενης
εισφοράς (6%) στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ προσεγγίζει την εκτίμηση περί του ύψους της εν λόγω
επιβάρυνσης (εκ 110,7 εκ. €), η οποία περιλαμβάνεται στην Αιτιολογική
Έκθεση του Νόμου 4759/2020. Ομοίως, η πρόβλεψη του Διαχειριστή για
εισροή ποσού 102,15 εκ € εκ της επιβολής έκτακτης χρέωσης σε κάθε
Εκπρόσωπο Φορτίου είναι αντίστοιχη της εκτίμησης, που περιλαμβάνεται στην
Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου 4759/2020, για έσοδο ύψους 107,3 εκ. €.,

III.

Η επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel), όπως
προβλέπεται στο άρθρο 158 ν. 4759/2020, αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- «[σ]την
υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των συγκεκριμένων
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Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β΄
4893/31.12.2020) και, ειδικότερα, για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου, την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, την αύξηση του ποσοστού
διείσδυσης των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας» και, στο
πλαίσιο αυτό «δύναται να αποτελέσει έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού
Ενέργειας» (βλ. συνολικά την Αιτιολογική Έκθεση).
IV.

Στις προβλέψεις δυναμικού χαρακτήρα μεγεθών, όπως ιδίως η Τιμή
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και η μέση τιμή δικαιωμάτων CO2,
οι οποίες δύνανται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβλητότητα εντός ενός
έτους, υπεισέρχονται εκ των πραγμάτων αβεβαιότητες οι οποίες δεν μπορούν
να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων.

V.

Σύμφωνα με τα συγκλίνοντα συμπεράσματα των Μελετών που εκπόνησε ο
εγνωσμένης αξίας σύμβουλος της Αρχής αναφορικά με την εκτίμηση των
εισροών-εκροών του ΕΛΑΠΕ κατά τα έτη 2020-2022 αλλά και της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού, προκύπτει ότι η
ευστάθεια του Ειδικού Λογαριασμού αποκαθίσταται εντός του 2021 και ότι
επιτυγχάνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πληρωμών των παραγωγών
ΑΠΕ κατά τον προσήκοντα τρόπο.

VI.

Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασμού με σκοπό τον
ισοσκελισμό του, αλλά και για την προστασία των καταναλωτών, νοούμενη ως
τη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων, που δεν
παρίστανται ως αναγκαίες μεσοπρόθεσμα, καθώς και για τη διατήρηση της
ρευστότητας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, νοούμενη ως τη μέριμνα για
την αποφυγή έκτακτων ή/και έντονων διακυμάνσεων των χρεώσεων, οι οποίες
δύνανται να διαταράσσουν την εν γένει ομαλότητα των πληρωμών. Στο πλαίσιο
αυτό, η Αρχή οφείλει να σταθμίσει, αφενός τη διαφαινόμενη εξυγίανση του
ΕΛΑΠΕ εντός του 2021, αφετέρου το ότι η –κατά το δυνατόν– σταθερότητα
του ύψους της Χρέωσης Βάσης ΕΤΜΕΑΡ είναι επωφελής τόσο για τους
καταναλωτές, όσο και για την αγορά, καθώς προάγει τη ρευστότητα και την
ευστάθεια των συναλλαγών.
Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εισροών-εκροών του
ΕΛΑΠΕ, εξετάζοντας ιδίως τη διαμόρφωση του ύψους των κρίσιμων
παραμέτρων προσδιορισμού αυτών, στη βάση απολογιστικών και αξιόπιστων
προϋπολογιστικών στοιχείων, προκειμένου για την εξέταση της σκοπιμότητας
άσκησης της αρμοδιότητάς της κατά τις διατάξεις του ως άνω νομικού πλαισίου
περί επαναπροσδιορισμού της Χρέωσης Βάσης ΕΤΜΕΑΡ, τον 6ο μήνα κάθε
ημερολογιακού έτους.

VII.
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Βάσει των ανωτέρω, η ΡΑΕ αποφάσισε (Απόφαση 1654/2020, ΦΕΚ Β’
5928/31.12.2020) όπως διατηρηθεί η Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 ίση
με τη Χρέωση Βάσης που καθορίστηκε στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019) για τα έτη 2019 και 2020, ήτοι ίση με 17 €/MWh.

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης ΥΚΩ
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που οφείλουν οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής
ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταβάλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για
την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από 01.01.2012 και εξής, με την επιφύλαξη
της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη
κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός (773.531) ευρώ». Περαιτέρω, στην ίδια
παράγραφο και άρθρο προβλέπεται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται κατά το πρώτο
τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του
δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του
ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια».
Για το έτος 2019, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 352/201924 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’
1606/10.5.2019) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 7 του ν. 4001/2011, όρισε την
αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση
κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
σε € 787.001. Σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων
μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο
μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε
αύξηση 0,3% (μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό).
Δυνάμει των ανωτέρω, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του
ΔΕΔΔΗΕ, προέβη εντός του 2020 στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 329/202025 Απόφασης

2424

http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8xcreXeJIx8sfP1Rf9vei
teJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZC
MxLMtSY5q3JfLkrb_jfGYm_U6Xxrylo2JsJKe9dAvRp4ZqcO
25
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rJKzy2EkANR5MX
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(ΦΕΚ B’ 888/17.03.2020) για την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το έτος 2020, σε € 789.362.

Εισήγηση αναφορικά με τις μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 (Υποκατάσταση
διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ) του ν. 4508/2017, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ορίστηκε
από 1.1.2018 μοναδικός διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) στην
ελληνική επικράτεια. Η ΡΑΕ έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης του λογαριασμού
και εισήγησης προς το ΥΠΕΝ για τυχόν αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων
του ανταλλάγματος ΥΚΩ του άρθρου 36 του ν. 4067/2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού:
«…Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος
του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της
παραγράφου 1α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο έκαστου έτους στο
πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία
εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά
ελλείμματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, την ανάγκη
τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατικό
προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο. Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το
προβλεπόμενο έλλειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο ενσωματώνεται
το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη
σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου έτους με στοιχεία και
εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ του
τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η ΡΑΕ αποστέλλει τον Μάιο και τον Νοέμβριο
έκαστου έτους την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με
αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
55 του ν. 4001/2011.
Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται μέχρι το ποσό
των πενήντα εννέα εκατομμυρίων (59.000.000) ευρώ και για το έτος 2020 μέχρι το ποσό

D0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18k
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των εξήντα οχτώ εκατομμυρίων (68.000.000) ευρώ. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται
πίστωση.[…]».
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, και σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής του ΕΛΥΚΩ, καθώς και των αρμοδιοτήτων της κατά
τις διατάξεις των άρθρων 22, 30, 55 και 56 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ απέστειλε στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο εισηγήσεις εντός του 2020.
Γνωμοδότηση ΡΑΕ 9/07.07.2020
Με την προηγούμενη γνωμοδότησή της (16/2019), η ΡΑΕ επιφυλάχθηκε να
παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών και δεδομένων που οδηγούν στο εκτιμώμενο
οικονομικό αποτέλεσμα του ΕΛΥΚΩ και στο πλαίσιο αυτό να εξετάσει εκ νέου εάν
συντρέχει αιτιολογική βάση για την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων για
την παροχή ΥΚΩ εντός του έτους 2020, γνωμοδοτώντας αρμοδίως, εφόσον η
αναπροσαρμογή προκριθεί ως η βέλτιστη επιλογή.
Δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, η επικαιροποιημένη εκτίμηση του Διαχειριστή του
ΕΛΥΚΩ για το Ετήσιο Αντάλλαγμα για τα ΥΚΩ ΜΔΝ για το έτος 2020 μειώθηκε από
680 εκατ. € (βλ. Γνωμοδότηση ΡΑΕ 16/2019) στα 550 εκατ. € περίπου, με ταυτόχρονη
μείωση των εκτιμήσεων των εισροών του ΕΛΥΚΩ για το έτος 2020 από 664 εκατ. €
στα 616 εκατ. €, η ΡΑΕ γνωμοδότησε εκ νέου για τη διατήρηση σταθερών των
μοναδιαίων χρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 36 του ν.
4067/2012, σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζεται το αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ,
καθώς και την πίστωση, ως εισροή του ΕΛΥΚΩ κατά το έτος 2020, ποσού της τάξεως
των 58 - 78 εκατ. € από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιπροσθέτως του ήδη
προβλεπόμενου για το έτος 2020 2020 ποσού των 68 εκατ. €, ήτοι συνολικού ποσού
126-146 εκατ.
Γνωμοδότηση ΡΑΕ 13/13.11.2020
Στη βάση νεότερης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Οκτώριος 2020), η οποία προβλέπει
επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος του ΕΛΥΚΩ τόσο για το 2020 όσο και
για το 2021, η ΡΑΕ εισηγήθηκε την πίστωση, ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ποσού της τάξεως των 180-266 εκατ. € από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό του έτους 2021, λαμβάνοντας υπόψη ένα περιθώριο απόκλισης στην
πρόβλεψη για το μέγεθος του ελλείμματος του εν λόγω ειδικού λογαριασμού για το
έτος 2021, καθώς και την αναγκαιότητα τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας από την
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η κάλυψη του ελλείμματος μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού επιλέχθηκε ως
προτιμητέα λύση έναντι της αύξησης των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ για λόγους
προστασίας των καταναλωτών δεδομένου ότι:
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α. η άμεση αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων αναμένεται ότι θα
επιφέρει σημαντική και πολυδιάστατη οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους
Έλληνες καταναλωτές, αύξηση η οποία, ωστόσο, πιθανολογείται ότι θα
ακολουθηθεί από μείωση των χρεώσεων κατά το έτος 2022, λόγω της
αναμενόμενης ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του ΗΣ της νήσου Κρήτης με το
ΕΣΜΗΕ. Υπό το πρίσμα λοιπόν της αποφυγής διακυμάνσεων των χρεώσεων,
και στον βαθμό που διαφαίνεται η δυνατότητα κάλυψης του προβλεπόμενου
ελλείμματος δίχως προσφυγή στο μέτρο της αναπροσαρμογής των μοναδιαίων
χρεώσεων και, τελικά, χωρίς την εφαρμογή άλλων δυσμενών μέτρων για τους
καταναλωτές, η ΡΑΕ οφείλει να εισηγείται το προσήκον μέτρο, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος, στο οποίο εμπεριέχεται η προστασία των καταναλωτών, και
β. ως βέλτιστη επιλογή για τη διασφάλιση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
οικονομικά προσιτής για τους πολίτες προκρίνεται από τον ενωσιακό νομοθέτη
η εφαρμογή άλλων εργαλείων πολιτικής, ιδίως στοχευμένων μέτρων
κοινωνικής πολιτικής (Προοίμιο Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, αρ. 22 – 23), έναντι
της επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπό τη μορφή
ρύθμισης των τιμών προμήθειας, που θεωρείται μέτρο στρεβλωτικό της αγοράς.

Εγγυήσεις Προέλευσης
Τον Απρίλιο του 2020, η ΡΑΕ, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον ΔΑΠΕΕΠ,
απέστειλε προς το ΥΠΕΝ πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την πρόβλεψη
πρόσθετου εσόδου του ΕΛΑΠΕ από τη δημοπράτηση Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ)
που θα εκδίδονται απευθείας στον Φορέα Έκδοσης (ΦΕ) στην περίπτωση σταθμών
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση.
Συγκεκριμένα, ο νόμος 3468/2006 όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 15-18 αυτού,
ρυθμίζουν το πλαίσιο για τις εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής
ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις σταθμών που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/EK, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Υπό το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς, οι ΕΠ που αφορούν στην
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι
λαμβάνουν ενίσχυση από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ), εκδίδονται, προαιρετικά και κατόπιν αίτησης του
Παραγωγού, στη Μερίδα ΕΠ, κάτοχος της οποίας είναι ο ίδιος και η οποία τηρείται στο
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Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠΣΕΠ) από τον ΔΑΠΕΕΠ
ή από τον ΔΕΔΔΗΕ υπό την ιδιότητά τους ως Φορείς Έκδοσης.
Όπως προβλέπεται ρητά στις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2018/2001/ΕΚ, «ο μόνος στόχος
των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες παρέχονται για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, είναι η παροχή απόδειξης, προς τον τελικό καταναλωτή, ότι ένα συγκεκριμένο
μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές». Με τον τρόπο
αυτό παρέχεται η αναγκαία διασφάλιση για την προέλευση της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές κατά την έννοια της οδηγίας, σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή
και αμερόληπτα κριτήρια. Για το λόγο αυτό είναι απαίτηση των σχετικών Οδηγιών να
τίθενται από τα Κράτη Μέλη διαφανείς και αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον
υπολογισμό του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τον καθορισμό
των πηγών αυτών. Οι κανόνες αυτοί βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με το
καθεστώς στήριξης που έχει επιλεγεί σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τις κοινοτικές επιταγές για την εύρυθμη λειτουργία των καθεστώτων στήριξης,
έχει ουσιώδη σημασία να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις επιπτώσεις και το
κόστος των εγγυήσεων προέλευσης. Για το λόγο αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις
ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εγγυήσεων προέλευσης,
απαραίτητο στοιχείο κάθε εγγύησης προέλευσης είναι και εάν και κατά πόσον η
μονάδα ενέργειας έχει επωφεληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς
στήριξης, καθώς και η μορφή του καθεστώτος στήριξης. Τούτο διότι οι εγγυήσεις
προέλευσης αυτές καθαυτές δεν παρέχουν δικαίωμα για ενίσχυση από τα εθνικά
καθεστώτα στήριξης.
Στόχος του κοινοτικού νομοθέτη είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή (σκέψη 19 της Οδηγίας
2018/2001/ΕΚ). Συνεπώς, για να θεωρηθεί ότι είναι συμβατό με την αγορά είτε
καθεστώς στήριξης αυτοτελώς είτε περισσότερα σωρευτικά, απαιτείται να
διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα υπέρβασης της μέγιστης έντασης
ενίσχυσης, που θα υπερβαίνει τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης που είναι
αποδεκτά από το ενωσιακό δίκαιο (κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 20142020, 3.2.5.2).
Για το λόγο αυτό, η νέα Οδηγία 2018/2001/ΕΚ θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τον
παραγωγό που λαμβάνει ταυτόχρονα εγγύηση προέλευσης και εντάσσεται και σε
καθεστώς στήριξης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε
αντίθεση με την προγενέστερη Οδηγία, όπου στο άρθρο 15 καθόριζε τη δυνατότητα
του Κράτους μέλους να μην παρέχει στήριξη σε παραγωγό όταν αυτός λαμβάνει
εγγύηση προέλευσης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει με σαφήνεια τόσο από το προοίμιο της Οδηγίας
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2018/2001/ΕΚ (σκέψη 57 επ.), η επιλογή του Κράτους μέλους για την έκδοση
εγγυήσεων προέλευσης για παραγωγούς που εντάσσονται σε οποιοδήποτε καθεστώς
στήριξης περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά από τη δυνατότητά του να αναπτύξει
τον κατάλληλο μηχανισμό ώστε να αποκαλύπτεται η αγοραία αξία της εγγυήσεως
προέλευσης η οποία και υποχρεωτικώς θα λαμβάνεται υπόψη στον μηχανισμό
στήριξης ώστε να αποφεύγονται υπεραντισταθμίσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό, στο άρθρο 19 της Οδηγίας προβλέπεται ότι «Τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι όταν ένας παραγωγός χρηματοδοτείται από καθεστώς στήριξης, η
αγοραία αξία της εγγύησης προέλευσης για την ίδια παραγωγή λαμβάνεται δεόντως
υπόψη στο οικείο καθεστώς στήριξης. Θεωρείται ότι η αγοραία αξία της εγγύησης
προέλευσης για την ίδια παραγωγή έχει ληφθεί δεόντως υπόψη σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η χρηματοδοτική στήριξη χορηγείται μέσω διαδικασίας
υποβολής προσφορών ή συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών· β)
όταν η αγοραία αξία των εγγυήσεων προέλευσης λαμβάνεται διοικητικά υπόψη στο
επίπεδο της χρηματοδοτικής στήριξης ή γ) όταν οι εγγυήσεις προέλευσης δεν εκδίδονται
απευθείας στον παραγωγό αλλά σε προμηθευτή ή καταναλωτή ο οποίος αγοράζει την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είτε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε μέσω
μακροπρόθεσμης σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για
να ληφθεί υπόψη η αγοραία αξία της εγγύησης προέλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν,
μεταξύ άλλων, να εκδώσουν εγγύηση προέλευσης σε παραγωγό και να την ακυρώσουν
αμέσως.».
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω ενωσιακών απαιτήσεων, κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί τους
ενωσιακούς στόχους και δεν συνάδει με αυτούς η πρόβλεψη πρόσθετου εσόδου από
την εκμετάλλευση των ΕΠ για τους σταθμούς ΑΠΕ που λαμβάνουν ήδη εγγυημένο
έσοδο από τον ΕΛΑΠΕ, οπότε και προτείνεται η νομοθετική πρόβλεψη πρόσθετου
εσόδου του ΕΛΑΠΕ από τη δημοπράτηση ΕΠ που θα εκδίδονται απευθείας στον
Φορέα Έκδοσης ΦΕ στην περίπτωση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λαμβάνουν
λειτουργική ενίσχυση.
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Λιανική αγορά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της
χώρας (44.906 GWh) παρουσίασε αισθητή μείωση σε σχέση με το 2019 (46.969 GWh)
κατά 4,4%, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που
εφαρμόστηκαν. Οι επικρατούσες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα μικρή αύξηση, κατά
1%, της κατανάλωσης στον οικιακό τομέα και σημαντική μείωση της κατανάλωσης
των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών Χαμηλής (ΧΤ) και Μέσης Τάσης (ΜΤ)
κατά 7%, των λοιπών πελατών ΧΤ και ΜΤ κατά 3% και των πελατών Υψηλής Τάσης
(ΥΤ) κατά 8%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Διαχειριστών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
το 2020 σημειώθηκε η ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της τελευταίας
πενταετίας ενώ το 2019 η μέγιστη, γεγονός που αντανακλάται στο μεγάλο ποσοστό
μείωσης που παρατηρείται μεταξύ των ετών 2019-2020. Συγκριτικά με τη μέση
κατανάλωση της πενταετίας (46.114 GWh) η μείωση το 2020 είναι πολύ μικρότερη και
ανέρχεται σε ποσοστό 2,6%. Ο Πίνακας 2-17 καταγράφει την εξέλιξη της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά την περίοδο
2016-2020.

Έτος

ΧΤ

ΜΤ

ΥΤ

Οικιακοί
πελάτες
(GWh/έτος)

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί
πελάτες
(GWh/έτος)

Λοιποί
πελάτες
(GWh/έτος)

Μεγάλοι
Βιομηχανικοί
πελάτες
(GWh/έτος)

Σύνολο
(GWh/έτος)

2016

15.048

9.192

3.385

-

27.625

2017

15.651

9.344

3.285

-

28.280

2018

14.767

9.324

2.983

-

27.074

2019

15.633

9.735

3.108

-

28.476

2020

15.724

8.806

3.033

-

27.563

2016

-

8.643

1.478

-

10.121

2017

-

8.764

1.536

-

10.300

2018

-

9.049

1.486

-

10.535

2019

-

9.040

1.546

-

10.587

2020

-

8.565

1.487

-

10.052

2016

-

-

1.115

7062

8.177

2017

-

-

1.028

7268

8.296

2018

-

-

937

7351

8.288
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Σύνολο

2019

-

-

903

7003

7.906

2020

-

-

826

6465

7.291

2016

15.048

17.835

5.978

7062

45.923

2017

15.651

18.108

5.849

7268

46.876

2018

14.767

18.374

5.407

7351

45.898

2019

15.633

18.775

5.557

7003

46.969

2020

15.724

17.371

5.346

6465

44.906

Πίνακας 2-17. Εξέλιξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα, 2016 – 2020 (Πηγή: στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας Δεκεμβρίου 2020 της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ)

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή του
Δικτύου, το 2020, δεν δραστηριοποιήθηκαν νέες εταιρείες ενώ, τρεις (3) εταιρείες
διέκοψαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: η «ECONOMIC GROWTH Α.Ε.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η
«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» και η «NOVAERA ENERGY A.E.».
Κατά τη διάρκεια του 2020, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του
Διασυνδεδεμένου Συστήματος δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 25 Προμηθευτές όπως
αποτυπώνονται στον Πίνακα 2-18. Από αυτούς πέντε, ΔΕΗ Α.Ε., Μυτιληναίος Α.Ε.,
Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε., Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.και NRG Supply and Trading Ενεργειακή A.E., ορίστηκαν επίσης,
από τις 23.06.202026, ως Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας ενώ η Elpedison έχει
αναλάβει το ρόλο του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) ηλεκτρικής
ενέργειας.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

1.

ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΒΙΕΝΕΡ

2.

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

ΒΙΟΛΑΡ

3.

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ

4.

ECONOMIC GROWTH Α.Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ27

ECONOMIC GROWTH

5.

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΕΛΙΝΟΙΛ

6.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/2020 (ΦΕΚ 2400/Β/17-6-2020) (βλ.
Ενότητα 2.2.3.1)
27
Η εταιρεία ECONOMIC GROWTH παρέμεινε ενεργός Προμηθευτής έως και την 30.04.2020.
26
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7.

ELPEDISON A.E.

ELPEDISON

8.

ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.

ENEL

9.

ZENIΘ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.)

ΖΕΝΙΘ

10.

WE ENERGY A.E.

WE ENERGY

11.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

12

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK Α.Ε.

GREEN

13.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΗΡΩΝ

14.

ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Θ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
28

15.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

16.

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.

KEN

17.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ

18.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - OΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

PROTERGIA

29

ΙΝΤΕΡΒΕΤΟΝ

19.

NOVAERA ENERGY A.E.

NOVAERA

20.

NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

NRG

21.

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΟΤΕ ESTATE

22.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

23.

VOLTERRA A.E.

VOLTERRA

24.

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

VOLTON

25.

WATT AND VOLT A.E.

WATT & VOLT

Πίνακας 2-18. Ενεργοί Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το 2020

Οι Πίνακες 2-19 και 2-20 που ακολουθούν παρουσιάζουν το πλήθος παροχών και τις
καταναλώσεις ανά κατηγορία πελατών και ανά Προμηθευτή στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα της χώρας, για το έτος 2020.
Σημειώνεται ότι ο Πίνακας 2-19 εμφανίζει τα στοιχεία των Προμηθευτών που ήταν
ενεργοί την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα
στοιχεία των τριών εταιρειών που διέκοψαν τη δραστηριότητα προμήθειας εντός του
έτους καθώς και του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ο οποίος δεν
εκπροσωπούσε πελάτες με την ιδιότητα του ΠΤΚ την 31η.12.2020. Ενώ ο Πίνακας 220 αποτυπώνει τη συνολική κατανάλωση του έτους και περιλαμβάνει στοιχεία όλων
των Προμηθευτών που υπήρξαν ενεργοί εντός του έτους.

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» παρέμεινε ενεργός Προμηθευτής έως και τον
Ιούλιο 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
29
Η εταιρεία «NOVAERA ENERGY A.E.» παρέμεινε ενεργός Προμηθευτής έως και τον Ιούλιο 2020,
σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
28
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ΧΤ
Οικιακοί
(χωρίς
ΚΟΤ)

ΚΟΤ

3.752.788

PROTERGIA

ΜΤ

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

Σύνολο

366.053

860.041

297.922

5.267

1.646

5.283.717

185.025

6.880

50.468

1.685

1.098

9

245.165

ELPEDISON

181.037

10.247

41.733

254

391

14

233.676

ΗΡΩΝ

144.662

8.401

42.351

392

1.149

19

196.974

WATT & VOLT

115.601

9.635

44.992

98

257

1

170.584

ΖΕΝΙΘ

111.980

10.294

14.442

101

73

VOLTON

79.638

5.415

17.914

21

33

1

103.022

NRG

71.130

3.993

25.241

119

544

8

101.035

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

65.890

3.192

7.626

358

169

4

77.239

VOLTERRA

24.742

1.042

11.011

339

337

10

37.481

ΚΕΝ

20.741

1.496

8.973

48

61

ΕΛΤΑ

11.029

514

2.705

65

161

2.877

153

894

2

21

3.947

ΟΤΕ ESTATE

525

4

2.852

28

1

3.410

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

824

12

265

17

1.118

GREEN

238

11

804

1

WE ENERGY

445

7

256

3

37

Θ.
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ

265

19

205

1

67

Προμηθευτής
ΔΕΗ

ΕΛΙΝΟΙΛ

ΒΙΕΝΕΡ

1

ENEL

18
1

ΒΙΟΛΑΡ

7

2

Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΗ - ΠΚΥ

92.265

8.694

34.146

4.201

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΠΚΥ

2.846

361

989

137

ΗΡΩΝ - ΠΚΥ

2.869

327

1.010

125

ELPEDISON ΠΚΥ

2.717

270

967

122

980

117

344

33

4.871.122

437.137

1.170.250

306.055

NRG - ΠΚΥ
Πλήθος
παροχών

136.890

31.319
1

14.475

1.054
748
557

32

51

32

33

5

14

5

5
139.306
4.333
4.331
4.076
1.474

9.757

1.713

6.796.034

Πίνακας 2-19. Πλήθος παροχών ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ ανά Προμηθευτή στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στις 31.12.2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
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ΧΤ
Προμηθευτής

Οικιακοί
(χωρίς ΚΟΤ)

ΔΕΗ

10.513.039,10 1.634.858,80

ΚΟΤ

ΜΤ

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

4.783.702,27 2.950.165,89

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

Σύνολο

2.551.738,69 1.343.002,04 23.776.506,79

PROTERGIA

624.685,84

23.781,69

676.810,00

15.813,15

1.654.077,74

13.435,93

3.008.604,35

ELPEDISON

624.153,12

34.370,56

547.140,78

6.459,05

762.672,16

31.546,68

2.006.342,35

ΗΡΩΝ

498.088,84

26.891,74

833.789,75

11.584,22

1.199.555,98

37.853,66

2.607.764,19

WATT & VOLT

368.832,49

29.855,85

519.963,71

619,67

218.881,28

173,29

1.138.326,28

ΖΕΝΙΘ

215.168,25

21.463,27

124.975,22

1.193,62

102.137,98

VOLTON

248.240,64

16.679,49

144.582,65

946,71

21.450,20

892,57

432.792,26

NRG

201.711,12

9.245,60

361.762,29

6.234,76

749.737,35

7.785,90

1.336.477,02

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

147.095,63

7.420,77

76.613,58

2.613,29

338.460,92

21.373,29

593.577,48

VOLTERRA

93.273,64

3.864,29

238.324,28

13.739,01

531.902,22

29.634,07

910.737,52

ΚΕΝ

78.757,07

6.523,72

166.839,31

2.083,55

32.027,24

ΕΛΤΑ

464.938,33

286.230,89

40.306,56

2.123,21

148.416,27

2.519,20

171.113,77

ΕΛΙΝΟΙΛ

8.175,40

257,58

11.688,05

13,21

35.753,49

55.887,74

ΟΤΕ ESTATE

1.956,12

10,99

67.926,66

3.479,45

2.141,77

75.514,99

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

2.023,50

27,71

2.526,17

48.410,81

52.988,20

GREEN

4.327,75

157,70

19.234,21

11,69

63,78

23.795,13

WE ENERGY

1.594,13

34,99

6.285,32

25,63

19.207,32

27.147,39

14.384,77

14.609,32

4.209,86

10.750,33

1.167,11

89.248,49

90.416,25

13,88

1.488,16

1.502,04

22,67

5.567,40

5.645,38

1.888,81

2.533,12

4.895,77

8.297,36

8.297,36

224,55

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
Θ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ

648,98

ΒΙΕΝΕΡ

65,56

0,65

ENEL
ΒΙΟΛΑΡ

55,31

ECONOMIC
GROWTH

471,96

1,89

5.698,73

127,20

Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ

1.495,51

365.974,52

NOVA ERA

11,81

76,04

87,85

ΠΤΚ

15,51

47,56

63,07

ΔΕΗ - ΠΚΥ

179.256,03

47.810,82

64.259,05

14.104,59

305.430,50

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΠΚΥ

1.672,12

455,29

723,53

187,43

3.038,37

ΗΡΩΝ - ΠΚΥ

1.731,50

432,36

517,00

325,77

3.006,63

ELPEDISON –
ΠΚΥ

1.726,09

360,15

761,20

237,43

3.084,87

574,23

141,10

186,61

24,74

926,67

8.806.167,25 3.032.509,23

8.565.061,86 1.487.192,95 37.615.359,85

NRG - ΠΚΥ
Σύνολο
κατανάλωσης

13.857.593,40 1.866.835,16

Πίνακας 2-20. Κατανάλωση ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ ανά Προμηθευτή στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
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Η ΔΕΗ παρέμεινε και το 2020 ο βασικός Προμηθευτής στη λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, εκπροσωπώντας το 77,8% του συνολικού αριθμού παροχών στη ΧΤ και ΜΤ
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και το 63,2% της συνολικής κατανάλωσης. Τα
ποσοστά δείχνουν μια πτώση του μεριδίου της τόσο ως προς το πλήθος παροχών όσο
και ως προς τον όγκο κατανάλωσης σε σχέση με το 2019, κατά 6 και 8 ποσοστιαίες
μονάδες αντίστοιχα.
Τα μερίδια αγοράς των εναλλακτικών Προμηθευτών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ως
προς το πλήθος παροχών και ως προς τον όγκο κατανάλωσης απεικονίζονται στα
Σχήματα 2-18 και 2-1930, αντίστοιχα, βάσει στοιχείων του Διαχειριστή του Δικτύου για
το έτος 2020.

Μερίδια Αγοράς Εναλλακτικών Προμηθευτών 2020
(Πλήθος παροχών)
PROTERGIA
ELPEDISON
ΗΡΩΝ
WATT & VOLT
ΖΕΝΙΘ
VOLTON
NRG
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
VOLTERRA
ΚΕΝ
ΕΛΤΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΟΤΕ ESTATE
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
GREEN
WE ENERGY
Θ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΒΙΕΝΕΡ
ENEL
ΒΙΟΛΑΡ
Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ

3,61%
3,44%
2,90%
2,51%
2,01%
1,52%
1,49%
1,14%
0,55%
0,46%
0,21%
0,06%
0,05%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

Σχήμα 2-18. Μερίδια αγοράς εναλλακτικών Προμηθευτών βάσει πλήθους παροχών στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΧΤ & ΜΤ), 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ AE)

Στα Σχήματα 2-18 και 2-19 δεν απεικονίζονται οι 5 Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας και ο
Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου με τις συγκεκριμένες ιδιότητές τους.
30
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Μερίδια Αγοράς Εναλλακτικών Προμηθευτών 2020
(Κατανάλωση)
PROTERGIA
ΗΡΩΝ
ELPEDISON
NRG
WATT & VOLT
VOLTERRA
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΖΕΝΙΘ
VOLTON
ΕΛΤΑ
ΚΕΝ
ΒΙΕΝΕΡ
ΟΤΕ ESTATE
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
WE ENERGY
GREEN
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
Θ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ
ΒΙΟΛΑΡ
ECONOMIC GROWTH
ENEL
NOVAERA

8,00%
6,93%
5,33%
3,55%
3,03%
2,42%
1,58%
1,24%
1,15%
0,97%
0,76%
0,24%
0,20%
0,15%
0,14%
0,07%
0,06%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

Σχήμα 2-19. Μερίδια αγοράς εναλλακτικών Προμηθευτών βάσει όγκου κατανάλωσης στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΧΤ & ΜΤ), 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ AE)

Ο δείκτης «συγκέντρωσης» της αγοράς, Herfindahl-Hirschman Index (HHI),
υπολογίζεται σε 4.171 για το έτος 2020 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, εκτιμώμενος
ως προς τον όγκο κατανάλωσης. Ο δείκτης βαίνει συνεχώς μειούμενος αλλά συνεχίζει
να υπερβαίνει σημαντικά το όριο του 2.000 που θεωρείται όριο ανταγωνιστικής
αγοράς.
Όσον αφορά στην κινητικότητα (switching) μεταξύ των Προμηθευτών, το 7,8% του
συνόλου των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
άλλαξε Προμηθευτή το 2020, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8,1% της συνολικής
κατανάλωσης στη ΧΤ και ΜΤ (Πίνακας 2-21), σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς το πλήθος παροχών, με παρόμοια
ποσοστά, παρουσίασαν οι οικιακοί και οι εμπορικοί &βιομηχανικοί πελάτες ΜΤ και
ΧΤ. Τα ποσοστά κινητικότητας, ενώ σημειώνουν μία στασιμότητα ή ελαφριά μείωση
ως προς το πλήθος παροχών σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, εμφανίζουν σημαντική
αύξηση ως προς τον όγκο κατανάλωσης, κυρίως λόγω της αύξησης κινητικότητας των
εμπορικών και βιομηχανικών πελατών.
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Κατηγορία
πελατών
Οικιακοί
(χωρίς ΚΟΤ)
ΚΟΤ
Εμπορικοί και
Βιομηχανικοί
Λοιποί
Σύνολο πελατών
ΧΤ
Εμπορικοί και
Βιομηχανικοί
Λοιποί
Σύνολο πελατών
ΜΤ
Σύνολο
Διασυνδεμένου
Δικτύου (ΜΤ&ΧΤ)

Κατανάλωση
Πλήθος
Πλήθος
Ποσοστό
πελατών που
Ποσοστό
ενεργών πελατών που κινητικότητας Συνολική
άλλαξαν
κινητικότητας
παροχών
άλλαξαν
(πλήθος
κατανάλωση Προμηθευτή
(όγκος
στις
Προμηθευτή
πελατών)
πελατών
το 2020
κατανάλωσης)
31.12.2020
το 2020
(%)
2020 (MWh)
(MWh)
(%)
4.871.122
437.137

423.141
31

8,69%
0,01%

13.857.593
1.866.835

495.719
27.568

3,58%
1,48%

1.170.250
306.055

103.382
2.665

8,83%
0,87%

8.806.167
3.032.509

925.283
23.694

10,51%
0,78%

6.784.564

529.219

7,80%

27.563.105

1.472.264

5,34%

9.757
1.713

820
25

8,40%
1,46%

8.565.062
1.487.193

1.520.466
62.881

17,75%
4,23%

11.470

845

7,37%

10.052.255

1.583.346

15,75%

6.796.034

530.064

7,80%

37.615.360

3.055.610

8,12%

Πίνακας 2-21. Κινητικότητα ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ βάσει πλήθους παροχών και βάσει όγκου
κατανάλωσης, Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Οι επόμενοι πίνακες (Πίνακες 2-22, 2-23, 2-24) αποτυπώνουν το πλήθος εντολών
αλλαγής εκπροσώπησης, παύσης εκπροσώπησης, αποσύνδεσης και επανασύνδεσης
παροχών, καθώς και εντολών νέας σύνδεσης παροχής που έλαβαν χώρα κατά το 2020
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Κάθε πίνακας αποτυπώνει τόσο το πλήθος των
εκδοθέντων εντολών, όσο και εκείνων που τελικά εκτελέστηκαν από το Διαχειριστή
του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Σημειώνεται ότι η περίπτωση μεγαλύτερου πλήθους εκτελεσθεισών εντολών σε σχέση
με το πλήθος των εκδοθεισών εντολών (πχ. Εντολές παύσης εκπροσώπησης στον
Πίνακα 2-22) οφείλεται, σύμφωνα με το Διαχειριστή του Δικτύου, στην εκτέλεση
εντολών που είχαν εκδοθεί το 2019 και για διάφορους τεχνικούς λόγους, δεν είχαν
εκτελεσθεί εντός του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται επίσης ότι μεγάλος αριθμός
εντολών αποσύνδεσης ανακλήθηκε τελικά από τους Προμηθευτές, επομένως, η μη
εκτέλεσή τους δεν βαραίνει τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.
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Εκτελεσθείσες
Εντολές αλλαγής
Εντολές παύσης
εντολές αλλαγής
εκπροσώπησης
εκπροσώπησης
εκπροσώπησης

Κατηγορία Πελατών
Σύνολο πελατών ΧΤ
Σύνολο πελατών ΜΤ
Σύνολο πελατών
ΧΤ & ΜΤ
Διασυνδεδεμένου
Δικτύου

Εκτελεσθείσες
εντολές παύσης
εκπροσώπησης

507.622
1025

489.884
926

216.249
96

230.592
86

508.647

490.810

216.345

230.678

Πίνακας 2-22. Στατιστικά στοιχεία εντολών αλλαγής εκπροσώπησης και παύσης εκπροσώπησης
Πελατών, Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Κατηγορία Πελατών
Σύνολο πελατών ΧΤ
Σύνολο πελατών ΜΤ
Σύνολο πελατών
ΧΤ & ΜΤ
Διασυνδεδεμένου
Δικτύου

417.082
508

Εκτελεσθείσες
εντολές
αποσύνδεσης
194.817
186

417.590

195.003

Εντολές
αποσύνδεσης

339.829
477

Εκτελεσθείσες
εντολές
επανασύνδεσης
326.627
477

340.306

327.104

Εντολές
επανασύνδεσης

Πίνακας 2-23. Στατιστικά στοιχεία εντολών αποσύνδεσης και επανασύνδεσης Πελατών, Διασυνδεδεμένο
Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Κατηγορία Πελατών
Σύνολο πελατών ΧΤ
Σύνολο πελατών ΜΤ
Σύνολο πελατών ΧΤ & ΜΤ
Διασυνδεδεμένου Δικτύου

Εντολές νέας
σύνδεσης παροχής
32.120
1073

Εκτελεσθείσες εντολές
νέας σύνδεσης
31.040
708

33.193

31.748

Πίνακας 2-24. Στατιστικά στοιχεία εντολών νέας σύνδεσης Πελατών, Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020
(Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Η πορεία ένταξης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Διασυνδεδεμένου
Συστήματος στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο αναλύεται στην Ενότητα
2.2.3.2, αποτυπώνεται στους Πίνακες 2-25 και 2-26. Οι πίνακες παρουσιάζουν το
πλήθος παροχών και τις αντίστοιχες καταναλώσεις υπό το καθεστώς Καθολικής
Υπηρεσίας ανά κατηγορία πελατών, σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή του
Δικτύου. Σημειώνεται ότι για το έτος 2020 λήφθησαν υπόψη τα δεδομένα των 5
Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) .
Σύμφωνα με τους πίνακες, παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση ένταξης πελατών στο
καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας από το 2016 και έπειτα, με κυρίαρχη κατηγορία αυτή
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των οικιακών πελατών. Αξιοσημείωτη είναι η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού
πελατών του ΠΚΥ από το 2018 στο 2019 (αύξηση κατά 277%), συνοδευόμενη από
αύξηση της κατανάλωσης κατά 50%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και κατά το έτος 2020,
με το συνολικό αριθμό πελατών του ΠΚΥ να σημειώνει αύξηση κατά 21% σε σχέση
με το 2019 και την αντίστοιχη κατανάλωση να σημειώνει και κάθετη αύξηση, κατά
106%.

Ημερομηνία
Δεκέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2018
Δεκέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2020

Παροχές οικιακής
χρήσης
6.993
6.350
12.544
21.307
92.531
111.446

Παροχές μη οικιακής
χρήσης
8.527
6.653
9.583
12.419
34.721
42.074

Σύνολο
15.520
13.003
22.127
33.726
127.252
153.520

Πίνακας 2-25. Πλήθος παροχών υπό καθεστώς ΠΚΥ ανά κατηγορία πελατών, Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
2015-2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Έτος
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Κατανάλωση οικιακής
χρήσης (MWh)
34.618
23.185
25.591
63.118
103.086
234.160

Κατανάλωση μη
οικιακής χρήσης
(MWh)
54.508
32.246
28.609
38.408
49.361
79.880

Σύνολο
89.125
55.432
54.201
101.526
152.447
314.040

Πίνακας 2-26. Καταναλώσεις (MWh) πελατών ΠΚΥ ανά κατηγορία πελατών, Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
2015-2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Λιανική αγορά στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Κατά τη διάρκεια του 2020, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου, κατόπιν διαγραφής του Προμηθευτή με την επωνυμία
«GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.» (δ.τ. «GREEN A.E.») από
το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ και συγκεκριμένα από τα Ηλεκτρικά
Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Λέσβου και Σάμου. Συνολικά, εντός του
έτους δραστηριοποιούνταν ενεργά 17 Προμηθευτές, μη συμπεριλαμβανομένων των
πέντε Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) και του Προμηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου (ΠΤΚ), σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή για τα ΜΔΝ.
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

1.

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ

2.

ECONOMIC GROWTH Α.Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ31

ECONOMIC GROWTH

3.

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΕΛΙΝΟΙΛ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ

5.

ELPEDISON A.E.

ELPEDISON

6.

ZENIΘ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.)

ΖΕΝΙΘ

7.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΗΡΩΝ

8.

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.

KEN

9.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - OΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

PROTERGIA

10.

NRG TRADING HOUSE S.A.

NRG

11.

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΟΤΕ ESTATE

12.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

19.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

20.

VOLTERRA A.E.

VOLTERRA

21.

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

VOLTON

22.

WATT AND VOLT A.E.

WATT & VOLT

23.

WE ENERGY A.E.

WE ENERGY

Πίνακας 2-27. Ενεργοί Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το 2020

Οι Πίνακες 2-28 και 2-29 που ακολουθούν παρουσιάζουν το πλήθος παροχών και της
καταναλώσεις ανά κατηγορία πελατών και ανά Προμηθευτή στο Μη Διασυνδεδεμένο
Σύστημα της χώρας, για το έτος 2020.
Σημειώνεται ότι ο Πίνακας 2-28 εμφανίζει τα στοιχεία των ενεργών Προμηθευτών το
Δεκέμβριο 2020, ήτοι 21 Προμηθευτών, πλην δηλαδή της εταιρείας ECONOMIC
GROWTH, η οποία διέκοψε τη δραστηριότητα προμήθειας εντός του έτους, και του
Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ο οποίος με την ιδιότητα του ΠΤΚ δεν
εκπροσωπούσε πελάτες εκείνο το διάστημα. Ο Πίνακας 2-29 αποτυπώνει τη συνολική
κατανάλωση όλων των μηνών του έτους και περιλαμβάνει στοιχεία του συνόλου των
Προμηθευτών που ήταν ενεργοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

31

Η εταιρεία ECONOMIC GROWTH παρέμεινε ενεργός Προμηθευτής έως και την 30.04.2020.
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ΧΤ
Προμηθευτής
ΔΕΗ

Οικιακοί
(χωρίς
ΚΟΤ)

ΜΤ

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

ΚΟΤ

Λοιποί

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

Σύνολο

183

658.442

474.416

22.700

118.208

42.375

560

ΗΡΩΝ

19.193

959

6.587

13

36

ELPEDISON

19.283

803

5.636

34

163

ΚΕΝ

12.031

852

4.959

7

45

17.894

WATT & VOLT

11.540

544

5,235

7

12

17.338

PROTERGIA

8.625

234

3.938

13

102

12.912

NRG

3.756

164

1.644

6

21

5.591

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4.639

184

724

4

15

VOLTON

3.177

189

549

ΕΛΤΑ

2.200

99

652

VOLTERRA

1.358

44

ΖΕΝΙΘ

757

ΕΛΙΝΟΙΛ

26.788
2

1

25.921

5.567

3

3.918

1

17

2.969

843

43

15

36

251

2

3

1.049

284

14

131

2

431

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

114

2

79

10

ΟΤΕ ESTATE

15

WE ENERGY

3

ΔΕΗ - ΠΚΥ

4

2.308

1

206
15

2

5

9.277

803

4.031

445

14.556

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΠΚΥ

272

33

123

19

447

ΗΡΩΝ - ΠΚΥ

295

28

112

16

451

ELPEDISON -ΠΚΥ

262

27

122

9

420

86

9

51

3

149

571.583

27.724

153.877

42.997

NRG - ΠΚΥ
Πλήθος παροχών

1.005

191

797.377

Πίνακας 2-28. Πλήθος παροχών ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ ανά Προμηθευτή στο Μη
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
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ΧΤ
Οικιακοί
(χωρίς
ΚΟΤ)

Προμηθευτής
ΔΕΗ

ΚΟΤ

1.254.096,43 107.871,32

ΜΤ

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

909.289,87 399.029,19

Εμπορικοί &
Βιομηχανικοί

Λοιποί

Σύνολο

387.272,22 166.870,16 3.224.429,20

ELPEDISON

67.839,11

2.828,00

88.350,91

325,42

162.653,09

ΗΡΩΝ

67.586,04

3.275,27

112.986,26

93,22

17.241,55

201.182,33

PROTERGIA

27.318,02

809,26

63.979,39

304,90

74.996,82

167.408,38

ΚΕΝ

48.192,21

3.567,38

71.193,15

13,46

30.602,06

153.568,25

WATT & VOLT

37.624,77

1.873,40

60.440,80

18,28

1.919.49

947,78

102.824,52

VOLTERRA

5.923,34

176,23

22.960,33

2.642,46

7.272,96

4.573,35

43.548,67

ΕΛΤΑ

6.753,93

323,05

10.630,42

18.734,94

36.442,34

NRG

5.683,67

273,25

17.988,86

41,11

4858,50

28.845,39

11.971,42

449,20

5.657,80

37,13

4.807,06

760,79

23.683,39

291,20

3,96

1.407,35

8.672,28

278,51

10.653,29

VOLTON

4.206,23

220,77

2.045,78

672,44

7.145,22

ΖΕΝΙΘ

1.601,87

97,93

3.044,55

1.383,08

6.134,02

529,72

23,63

1.202,33

186,02

1.941,71

ECONOMIC
GROWTH

91,76

2,03

217,25

354,87

665,91

ΟΤΕ ESTATE

43,50

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

ΕΛΙΝΟΙΛ

WE ENERGY

6,59

1.076,26

32,04

75,54

1,79

ΠΤΚ

5,22

ΔΕΗ - ΠΚΥ

323.072,79

1,79
65,42

184,08

254,72

15.728,89

4.755,37

10.728,99

1.830,69

33.043,93

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΠΚΥ

256,81

58,69

169,45

24,89

509,84

ΗΡΩΝ - ΠΚΥ

155,17

36,52

130,28

31,94

353,92

ELPEDISON –ΠΚΥ

182,41

28,62

130,03

48,24

5,44

70,16

NRG - ΠΚΥ
Σύνολο
κατανάλωσης

1.556.129,94 126.679,31

314,06
3,43

127,27

1.382.814,84 404.402,71

721.692,80 174.506,85 4.366.226,44

Πίνακας 2-29. Κατανάλωση ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ ανά Προμηθευτή στο Μη
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Η ΔΕΗ παρέμεινε ο βασικός προμηθευτής στο σύνολο της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, εκπροσωπώντας το 82,6% του
συνολικού αριθμού παροχών στη ΧΤ και ΜΤ των ΜΔΝ και το 73,9% της συνολικής
κατανάλωσης. Τα ποσοστά δείχνουν μία πτώση των μεριδίων της ΔΕΗ τόσο ως προς
το πλήθος παροχών όσο και ως προς τον όγκο κατανάλωσης σε σχέση με το 2019, κατά
5 και 6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
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Τα μερίδια αγοράς των εναλλακτικών Προμηθευτών στο Μη Διασυνδεδεμένο
Σύστημα ως προς το πλήθος παροχών και ως προς τον όγκο κατανάλωσης
απεικονίζονται στα Σχήματα 2-20 και 2-21, αντίστοιχα, βάσει στοιχείων του
Διαχειριστή του Δικτύου για το έτος 2020.

Σχήμα 2-20. Μερίδια αγοράς εναλλακτικών Προμηθευτών βάσει πλήθους παροχών στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΧΤ & ΜΤ), 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ AE)
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Μερίδια Αγοράς Εναλλακτικών Προμηθευτών 2020, ΜΔΝ
(ΧΤ&ΜΤ) (Κατανάλωση)
ELPEDISON
ΗΡΩΝ
PROTERGIA
ΚΕΝ
WATT & VOLT
VOLTERRA
ΕΛΤΑ
NRG
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
VOLTON
ΖΕΝΙΘ
ΕΛΙΝΟΙΛ
ECONOMIC GROWTH
ΟΤΕ ESTATE
WE ENERGY

7,40%
4,61%
3,83%
3,52%
2,35%
1,00%
0,83%
0,66%
0,54%
0,24%
0,16%
0,14%
0,04%
0,02%
0,00%
0,00%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

Σχήμα 2-21. Μερίδια αγοράς εναλλακτικών Προμηθευτών βάσει όγκου κατανάλωσης στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΧΤ & ΜΤ), 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ AE)

Ο Δείκτης «συγκέντρωσης» της αγοράς Herfindahl-Hirschman Index (HHI),
υπολογίζεται σε 5.565 για το έτος 2020 στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
εκτιμώμενος ως προς τον όγκο κατανάλωσης, υπερβαίνοντας σημαντικά το όριο του
2.000.
Όσον αφορά στην κινητικότητα (switching) μεταξύ των Προμηθευτών, το 7,0% του
συνόλου των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης του Μη Διασυνδεδεμένου
Συστήματος άλλαξε Προμηθευτή το 2020, εκπροσωπώντας σε επίπεδο κατανάλωσης
το 8,6% της συνολικής κατανάλωσης στη Χαμηλή και Μέση Τάση (Πίνακας 2-30),
σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Μεγαλύτερη κινητικότητα
τόσο ως προς το πλήθος παροχών, όσο και ως προς τον όγκο κατανάλωσης, εμφάνισαν
οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες ΜΤ, ακολουθούμενοι από τους εμπορικούς και
βιομηχανικούς πελάτες ΧΤ και τους οικιακούς πελάτες. Τα ποσοστά κινητικότητας
σημειώνουν μία σημαντική αύξηση ως προς τον όγκο κατανάλωσης σε σχέση με τα
επίπεδα του 2019 (κινητικότητα 2,3% στη ΧΤ & ΜΤ βάσει κατανάλωσης το 2019, ήτοι
αύξηση κατά 273% σε ένα έτος), λόγω αύξησης της κινητικότητας όλων των
κατηγοριών και, κυρίως, των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών ΜΤ και ΧΤ.
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Κατηγορία
πελατών
Οικιακοί
(χωρίς ΚΟΤ)
ΚΟΤ
Εμπορικοί και
Βιομηχανικοί
Λοιποί
Σύνολο
πελατών ΧΤ
Εμπορικοί και
Βιομηχανικοί
Λοιποί
Σύνολο
πελατών ΜΤ
Σύνολο
Δικτύου ΜΔΝ
(ΜΤ&ΧΤ)

Ενεργές
παροχές

Πλήθος
Κατανάλωση
πελατών που
Ποσοστό
Συνολική
πελατών που
Ποσοστό
άλλαξαν
κινητικότητας κατανάλωση
άλλαξαν
κινητικότητας
Προμηθευτή
(%)
(MWh)
Προμηθευτή
(%)

571.583
27.724

41.947
4

7,34%
0,01%

1.556.130
126.679

57.235
2.076

3,68%
1,64%

153.877
42.997

13.589
189

8,83%
0,44%

1.382.815
404.403

126.716
1.552

9,16%
0,38%

796.181

55.729

7,00%

3.470.027

187.579

5,41%

1.005
191

168
3

16,72%
1,57%

721.693
174.507

183.208
4.330

25,39%
2,48%

1.196

171

14,30%

896.200

187.538

20,93%

797.377

55.900

7,01%

4.366.226

375.118

8,59%

Πίνακας 2-30. Κινητικότητα ανά κατηγορία πελατών ΧΤ και ΜΤ βάσει πλήθους παροχών και βάσει όγκου
κατανάλωσης, Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακες 2-31, 2-32, 2-33) αποτυπώνουν το πλήθος των εντολών
αλλαγής εκπροσώπησης, παύσης εκπροσώπησης, αποσύνδεσης και επανασύνδεσης
παροχών, καθώς και εντολών νέας σύνδεσης παροχής που έλαβαν χώρα κατά το 2020
στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Κάθε πίνακας αποτυπώνει τόσο το πλήθος των
εκδοθέντων εντολών, όσο και εκείνων που τελικά εκτελέστηκαν από το Διαχειριστή.
Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, η
πιθανή περίπτωση μεγαλύτερου πλήθους εκτελεσθέντων εντολών σε σχέση με το
πλήθος των εκδοθέντων εντολών, όπως πχ. συμβαίνει στον Πίνακα 2-31 (περίπτωση
παύσης εκπροσώπησης) οφείλεται στην εκτέλεση από το ΔΕΔΔΗΕ και εντολών που
είχαν εκδοθεί νωρίτερα του 2020 και οι οποίες -για διάφορους τεχνικούς λόγους- δεν
είχαν καταφέρει να εκτελεσθούν εντός του προηγούμενου έτους. Επίσης, αναφορικά
με τις εντολές αποσύνδεσης, σημειώνεται ότι σημαντικός αριθμός εντολών
ανακλήθηκε τελικά από τους Προμηθευτές.

Κατηγορία
Πελατών
Σύνολο πελατών
ΧΤ
Σύνολο πελατών
ΜΤ
Σύνολο
πελατών

Εντολές αλλαγής
εκπροσώπησης

Εκτελεσθείσες
εντολές αλλαγής
εκπροσώπησης

Εντολές παύσης
εκπροσώπησης

Εκτελεσθείσες
εντολές παύσης
εκπροσώπησης

53.027

51.125

26.833

27.019

183

174

15

15

53.210

51.299

26.848

27.034
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ΧΤ & ΜΤ
Δικτύου ΜΔΝ
Πίνακας 2-31. Στατιστικά στοιχεία εντολών αλλαγής εκπροσώπησης και παύσης εκπροσώπησης
Πελατών, Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές
αποσύνδεσης

Εκτελεσθείσες
εντολές
αποσύνδεσης

Εντολές
επανασύνδεσης

Εκτελεσθείσες
εντολές
επανασύνδεσης

63.910

23.453

53.169

51.017

75

25

87

87

63.985

23.478

53.256

51.104

Σύνολο πελατών
ΧΤ
Σύνολο πελατών
ΜΤ
Σύνολο πελατών
ΧΤ & ΜΤ Δικτύου
ΜΔΝ

Πίνακας 2-32. Στατιστικά στοιχεία εντολών αποσύνδεσης και επανασύνδεσης Πελατών, Μη
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Κατηγορία Πελατών

Εντολές νέας σύνδεσης
παροχής

Εκτελεσθείσες εντολές νέας
σύνδεσης

Σύνολο πελατών ΧΤ
Σύνολο πελατών ΜΤ

7.330
22

6.684
19

Σύνολο πελατών ΧΤ & ΜΤ
Δικτύου ΜΔΝ

7.352

6.703

Πίνακας 2-33. Στατιστικά στοιχεία εντολών νέας σύνδεσης παροχής Πελατών, Μη Διασυνδεδεμένο
Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Το καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας αναλύεται με λεπτομέρεια στην ενότητα 2.2.3.2,
όμως η πορεία ένταξης των πελατών στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας
αποτυπώνεται στους Πίνακες 2-34 και 2-35. Ειδικότερα, οι πίνακες παρουσιάζουν το
πλήθος παροχών και τις αντίστοιχες καταναλώσεις υπό το καθεστώς Καθολικής
Υπηρεσίας στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ανά κατηγορία πελατών, σύμφωνα με
στοιχεία του Διαχειριστή του Δικτύου. Σημειώνεται ότι για το έτος 2020 ελήφθησαν
υπόψη τα δεδομένα των πέντε Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τους πίνακες, παρατηρείται μία πρωτοφανής αύξηση του αριθμού
πελατών που εντάχθηκαν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας από το 2018 στο 2019
(αύξηση κατά 1255%), συνοδευόμενη από αύξηση της κατανάλωσης κατά 302%. Η
αυξητική τάση συνεχίστηκε και κατά το έτος 2020, με τον αριθμό πελατών ΠΚΥ να
σημειώνει αύξηση κατά 37% σε σχέση με το 2019 και την κατανάλωση να σημειώνει
σημαντική αύξηση, κατά 160%.
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Ημερομηνία
Δεκέμβριος 2018
Δεκέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2020

Παροχές οικιακής
χρήσης
459
8.263
11.092

Παροχές μη
οικιακής χρήσης
406
3.462
4.931

Σύνολο
865
11.725
16.023

Πίνακας 2-34. Πλήθος παροχών υπό καθεστώς ΠΚΥ ανά κατηγορία πελατών, Μη Διασυνδεδεμένο
Σύστημα, 2020 (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

2018
2019

Κατανάλωση οικιακής
χρήσης (MWh)
1.194
5.669

Κατανάλωση μη οικιακής
χρήσης (MWh)
2.096
7.543

2020

21.256

13.093

Έτος

Σύνολο
3.290
13.212
34.349

Πίνακας 2-35. Καταναλώσεις (ΜWh) πελατών ΠΚΥ ανά κατηγορία πελατών, Μη Διασυνδεδεμένο
Σύστημα (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες κατά το έτος 2020
Προμηθευτής Καθολικής
Τελευταίου Καταφυγίου

Υπηρεσίας

και

Προμηθευτής

Το 2019, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως
προβλέπονται στα άρθρα 56, 57 και 58 του ν. 4001/2011, κάλεσε τους ενδιαφερομένους
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής
Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για
περίοδο τριών ετών και πιο συγκεκριμένα για το διάστημα από 23.03.2019 έως
22.03.2022 (Αποφάσεις ΡΑΕ 59/2019 - ΦΕΚ Β'184/13.01.2019 και 57/2019 - ΦΕΚ Β'
406/17.01.2019). Οι δύο προσκλήσεις δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των
Προμηθευτών και οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι.
Όπως προβλεπόταν και στις δύο αποφάσεις για την περίπτωση μη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η ΡΑΕ όρισε ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας και ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού ως Προμηθευτή με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αρχικά για μια
περίοδο τριών μηνών, με τις υπ΄αριθμ. 339/2019 (ΦΕΚ Β’ 1554/8.5.2019) και
359Α/2019 (ΦΕΚ Β’1793/22.5.2019) Αποφάσεις. Στη συνέχεια, με τις υπ΄αριθμ.
594/2019 (ΦΕΚ Β΄ 2770/04.07.2019) και 595/2019 (ΦΕΚ Β΄ 2964/19.07.2019)
Αποφάσεις, η ΡΑΕ ανέθεσε και πάλι στη ΔΕΗ Α.Ε. τις υπηρεσίες Προμηθευτή
Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) για το χρονικό διάστημα 23.06.2019 έως 22.06.2020 και
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Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) για το χρονικό διάστημα 29.06.2019 έως
28.06.2020.
Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας
Η ΡΑΕ συγκέντρωσε δεδομένα σχετικά με την καθολική υπηρεσία, από τη ΔΕΗ ως π
ρομηθευτή αυτής και από τον ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, για την
περίοδο από το 2012 έως το 2019. Από την εξέταση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι
το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυξανόταν διαρκώς, σημειώνοντας ιδιαίτερη
αύξηση τα έτη 2017-2019. Διαπιστώθηκε ακόμα, ότι ένας παράγοντας που συντελεί
στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι η μη ύπαρξη ανώτατου χρονικού
ορίου υπαγωγής πελατών σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω
και σε συνέχεια τροποποίησης του τρόπου επιλογής Προμηθευτή/ών Καθολικής
Υπηρεσία ιδίως στην περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη σύμφωνα με το άρθρο
13 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α' 193/03.12.2019), η ΡΑΕ έκρινε σκόπιμη την
τροποποίηση διατάξεων των ν. 4001/2011 και ν. 4643/2019, προκειμένου να
επαναπροσδιοριστούν οι δικαιούχοι ένταξης σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, ο
χρόνος παραμονής τους σε αυτό, οι όροι του σχετικού τιμολογίου, τα κριτήρια
ανάληψης της υπηρεσίας, ο αρμόδιος φορέας στην περίπτωση που η ανταγωνιστική
διαδικασία αποβεί άγονη, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια περί της διαδικασίας
επιμερισμού των πελατών σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός
Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας. Προς το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ υπέβαλε στο ΥΠΕΝ
την υπ’ αριθμ. 2/2020 Γνωμοδότησή της, η οποία προβλέπει: (α) μέγιστο χρονικό
διάστημα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας ίσο με τρεις μήνες, με ειδικές ρυθμίσεις
για Ευάλωτους Πελάτες, (β) καθορισμό κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής παρόχων
Καθολικής Υπηρεσίας (αξιολόγηση βάσει μεριδίου αγοράς και κύκλου εργασιών) και
(γ) προσφερόμενο τιμολόγιο απλό, σταθερό χωρίς μηχανισμούς αναπροσαρμογής.
Με την υπ΄ αριθμ. 407/27.02.2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1397/15.4.2020)
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 23.06.2020 έως 23.06.2022, ο οποίος
κηρύχθηκε για ακόμα μια φορά άγονος (υπ΄ αριθμ. 886/2020 Απόφαση ΡΑΕ).
Με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/2020 (ΦΕΚ Β’
2400/17.6.2020), καθήκοντα ΠΚΥ ανέλαβαν οι πέντε (5) Προμηθευτές με το
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων
φορτίου που υπέβαλαν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας τον Μάϊο του 2020.
Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας για το διάστημα 23.06.2020 έως 22.06.2022
ορίστηκαν οι εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε., Μυτιληναίος Α.Ε., Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε.,
Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε. και NRG Supply and
Trading Ενεργειακή A.E. και ο επιμερισμός των πελατών της Καθολικής Υπηρεσίας
γίνεται κατ’ αναλογία του ποσοστού των μετρητών κάθε προμηθευτή.
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Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
Με την υπ΄ αριθμ. 408/27.02.2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1314/13.04.2020)
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου
Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από τις 29.06.2020. Όπως και ο
αντίστοιχος διαγωνισμός για τον ΠΚΥ έτσι και αυτός κηρύχθηκε άγονος με την υπ΄
αριθμ. 1042/2020 Απόφαση ΡΑΕ.
Έτσι η ΡΑΕ προχώρησε σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για μεταβατική περίοδο τριών (3) μηνών
(Απόφαση ΡΑΕ 1043/2020- ΦΕΚ Β’ 2843/13.07.2020) ενώ με την υπ’ αριθμ.
1055/2020 Απόφαση ΡΑΕ προκηρύχθηκε νέος ανοικτός διαγωνισμός / πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών, από την 29.09.2020. Η
εταιρεία «ELPEDISON A.E.» ορίστηκε Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 29.09.2020 – 28.09.2022 με την υπ’ αριθμ.
1352/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 4311/2.10.2020) με την οποία εγκρίθηκε και
το σχετικό Αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 4001/2011.

Αναθεώρηση διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκ του άρθρου 138 του ν. 4001/2011 και
λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη θέση σε ισχύ της νέας Οδηγίας 2019/944 «σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ», την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας 1888/2020, τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και τις
αναδυόμενες προκλήσεις για Προμηθευτές και καταναλωτές που σηματοδοτεί η
έναρξη των νέων αγορών (Target Model), καθώς και τις πρακτικές των άλλων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε σκόπιμη την επανεξέταση του πλαισίου που
διέπει την αλλαγή προμηθευτή, ιδίως υπό τις περιστάσεις της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων
οφειλών, το οποίο τίθεται βάσει του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΠΗΕ, ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013).
Ειδικότερα, η νέα Οδηγία επισημαίνει «Διάφοροι παράγοντες σήμερα εμποδίζουν τους
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν και να ενεργούν βάσει των διαφόρων
διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης για την αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να βελτιωθεί η
συγκρισιμότητα των προσφορών και να περιοριστούν στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό οι
φραγμοί στην αλλαγή προμηθευτή, χωρίς να περιορίζονται αδικαιολόγητα οι επιλογές
των καταναλωτών.». Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων φραγμών θεωρούνται
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τα τέλη που επιβάλλονται -άμεσα ή έμμεσα- λόγω της αλλαγής προμηθευτή ιδίως
στους μικρούς Πελάτες, καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την τεχνική
διεκπεραίωση της αλλαγής Προμηθευτή. Υπό αυτό το πρίσμα, το άρθρο 12 της
Οδηγίας εξειδικεύει τα μέτρα που δύνανται να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη για την
άρση των εν λόγω φραγμών.
Είναι σαφές ότι η διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή συνδέεται με την
ενεργητικότερη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά και με την τόνωση του
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ενδυνάμωση των
καταναλωτών, η οποία επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της ευχερούς πρόσβασής τους
σε διαφανή ενημέρωση και σε εργαλεία σύγκρισης τιμών, συνιστά βασική προϋπόθεση
για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματός τους για ελεύθερη, απρόσκοπτη
αλλαγή προμηθευτή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αρ. 1888/2020 απόφασή
του, ακύρωσε την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367/2016 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1463/24.5.2016), «καθ’ ο μέρος με την
απόφαση αυτή αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 21 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του
“Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες” (Β΄ 832/9.4.2013)».
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι οι τροποποιηθείσες διατάξεις του ΚΠΗΕ, που
συνίσταντο στην απαγόρευση αλλαγής Προμηθευτή σε περίπτωση ύπαρξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών, «[…] δύνανται, κατ’ αρχήν, να έχουν ως έρεισμα τις διατάξεις
των άρθρων 51 και 138 του ν. 4001/2011», «υπό την επιφύλαξη ότι τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας». Συναφώς, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο περιορισμός στην αλλαγή
προμηθευτή «αποβλέπει, πράγματι, στην ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος,
και συγκεκριμένα στην ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των
καταναλωτών προς τους προμηθευτές και στην αποτροπή της καταχρηστικής
μετακίνησης των μη συμμορφούμενων προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους
καταναλωτών προς άλλους προμηθευτές· τούτο δε, ενόψει της δυσλειτουργίας που
προκαλούν τα φαινόμενα αυτά στην ενεργειακή αγορά, με σοβαρές δυσμενείς συνέπειες
στην ταμειακή ρευστότητα και στην εν γένει βιωσιμότητα των προμηθευτών και στις
εντεύθεν συνθήκες διαμόρφωσης των τιμολογίων» (σκέψη 18). Πλην όμως, το
Δικαστήριο, θεωρώντας ότι δεν αποδείχθηκε η συστηματική χρήση από τους παλαιούς
Προμηθευτές της δυνατότητας υποβολής εντολής απενεργοποίησης, καθώς και τις εν
γένει επιφυλάξεις περί της αποτελεσματικότητας του μέτρου “debt blocking”,
κατέληξε ότι «δεν προκύπτει ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού». Μάλιστα, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη
Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για εφαρμογή του περιοριστικού μέτρου για ένα (1) έτος
καταρχήν, έκρινε πως «εν πάση περιπτώσει, η εισαγωγή των περιορισμών αυτών ως
πάγιας ρύθμισης, και δη χωρίς διάκριση, αναλόγως του ύψους των ανεξόφλητων
οφειλών, σε συνάρτηση με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο πελάτης, […]
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παρίσταται ως δυσανάλογη, εν σχέσει προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεπώς, όπως
βασίμως προβάλλεται, οι επίδικες τροποποιήσεις του Κώδικα Προμήθειας παραβιάζουν
την αρχή της αναλογικότητας και είναι, για τον λόγο αυτό, μη νόμιμες».
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
υποβολή εντολών απενεργοποίησης θεωρείται ως ένα ισχυρό εργαλείο, που δύναται να
κινητοποιήσει θετικά τους καταναλωτές που διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και
ταυτόχρονα επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή. Η χορήγηση στους Προμηθευτές
πρόσθετων δυνατοτήτων που στοχεύουν στην ανάσχεση του δικαιώματος των
Πελατών περί αλλαγής προμηθευτή φαίνεται να προσκρούει στην αρχή της
αναλογικότητας. Πάντως, το ΣτΕ δεν αρνείται τη δυνατότητα να κριθούν ως αναλογικά
μέτρα τυχόν επιβαλλόμενοι περιορισμοί, οι οποίοι δεν είναι καθολικού χαρακτήρα
ή/και αορίστου χρόνου εφαρμογής αλλά αντίθετα λαμβάνουν υπόψη το ύψος των
οφειλών και τη διακριτή κατηγορία των πελατών.
Σε συνέχεια λοιπόν της ακύρωσης από το Δικαστήριο της υφιστάμενης διατύπωσης
του άρθρου 42 ΚΠΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό του ΣτΕ, όπως
αναπτύχθηκε ανωτέρω, η ΡΑΕ έκρινε σκόπιμη τη διερεύνηση των πρακτικών άλλων
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, στη βάση των σχετικών
συμπερασμάτων, να δύναται να εξειδικευθεί επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας.
Τα αποτελέσματα της διερεύνησης σχετικά με τις διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή, τη
δήλωση εκπροσώπησης του μετρητή φορτίου, την ισχύ της νέας σύμβασης καθώς και
τις οικονομικές υποχρεώσεις του καταναλωτή, σε οχτώ (8) χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μαζί με προκαταρκτικές προτάσεις της ΡΑΕ και συγκεκριμένα ερωτήματα,
τέθηκαν από τη ΡΑΕ σε Δημόσια Διαβούλευση στις 02/12/202032. Η Αρχή, βάσει των
αποτελεσμάτων της παρούσας διαβούλευσης, θα καταλήξει στην πρότασή της για τη
σκοπούμενη τροποποίηση του άρθρου 42 ΚΠΗΕ, για την οποία θα ζητηθεί εκ νέου η
γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, στις αρχές του 2021, πριν υποβάλει Γνωμοδότηση
προς το ΥΠΕΝ για την αναμόρφωση του άρθρου 42 του ΚΠΗΕ.

Ακροάσεις Προμηθευτών και Διαχειριστών
Η ΡΑΕ παρακολουθεί συστηματικά τις οικονομικές συναλλαγές των συμμετεχόντων
στις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δίνοντας έμφαση στην
εκπλήρωση υποχρεώσεων απόδοσης ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους αρμόδιους

32

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0212_1.csp?viewMode=normal
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Διαχειριστές. Τέτοιες χρεώσεις αποτελούν οι Χρεώσεις Χρήσεις Δικτύου (ΧΧΔ), το Ειδικό
Τέλος για τη Μείωση των Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) και οι Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος (ΧΧΣ).
Η μη καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων προς τους Διαχειριστές προκαλεί αλυσιδωτά
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τυχόν
συστηματική καθυστέρηση πληρωμών των εταιριών προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα τη
μετακύλιση οφειλών του Διαχειριστή προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην αγορά
(συμβατικούς παραγωγούς, παραγωγούς ΑΠΕ, κ.λπ.) καθώς και προς τους Ειδικούς
Λογαριασμούς που ο κάθε Διαχειριστής διαχειρίζεται. Κατά συνέπεια, πλήττεται η
ρευστότητα της αγοράς και η εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους θεσπίσθηκαν οι
ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Ειδικότερα ως προς το ΕΤΜΕΑΡ, τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού τέλους, που
περιλαμβάνονται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, αποτελούν
πόρους που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ). Οι υπηρεσίες ΥΚΩ, όπως ορίζονται στα άρθρα 57 και 58
του ν. 4001/2011 και στην υπ’ αριθ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 Υπουργική Απόφαση, έχουν
ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία των Ευάλωτων Πελατών, την ασφάλεια, την
ποιότητα και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων σε τιμές ίδιες με αυτές
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Τέλος, οι ΧΧΣ και οι ΧΧΔ αποτελούν βασικούς πόρους
των Διαχειριστών Συστήματος και ΕΔΔΗΕ αντιστοίχως, προκειμένου να ασκούν
αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αρμοδιότητές
τους.
Στο ως άνω πλαίσιο, η ΡΑΕ εξέτασε στοιχεία σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των
συμμετεχόντων στις αγορές λιανικής προς τους αρμόδιους Διαχειριστές. Βάσει του άρθρου
36 του ν. 4001/2011, με το οποίο η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις
που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τις διατάξεις
του ν. 4001/2011 και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, η ΡΑΕ, κατά
το έτος 2018, επέβαλε πρόστιμα στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (υπ’ αριθμ. 212/2018 και 268/2018
Αποφάσεις ΡΑΕ) και στην ΑΔΜΗΕ (Απόφαση ΡΑΕ 367/2018) και κατά το έτος 2019
σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας33.
H παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών των συμμετεχόντων συνεχίστηκε καθ’
όλη τη διάρκεια του 2020 και τα ευρήματά της είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση επτά
Αποφάσεων από τη ΡΑΕ για κλήση σε έγγραφη ακρόαση προμηθευτών ηλεκτρικής
ενέργειας (Απoφάσεις ΡΑΕ 1234/2020 & 1630/2020, 1233/2020 & 1631/2020, 1232/2020

33

Αποφάσεις ΡΑΕ 292, 293, 294, 295, 296, 297 και 662 του 2019.
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& 1632/2020, 1230/2020 & 1633/2020, 1636/2020, 1635/2020, 1634/2020) και τριών (3)
Αποφάσεων προς τις εταιρείες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Απόφαση ΡΑΕ 1637/2020), ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
(Απόφαση ΡΑΕ 1638/2020) και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Απόφαση ΡΑΕ 1639/2020).

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών σε προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας
και Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει των διατάξεων των άρθρων 22-24,
27 και 49 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 7 των Κωδίκων Προμήθειας σε Πελάτες34
και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2019/944 καθώς και
των Κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκδοθεί ειδικά για το θέμα των Εργαλείων
Σύγκρισης τιμών35, υιοθέτησε την πρακτική υλοποίησης από την ίδια την Αρχή
«Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών» Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
Αντικείμενο σύγκρισης με το Εργαλείο αποτελούν τα τιμολόγια Μικρών Πελατών
Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών
Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων
Κωδίκων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Το Εργαλείο
σχεδιάστηκε ώστε να συγκρίνει βάσει διαφάνειας, προσβασιμότητας, πληρότητας
πληροφοριών, το εκτιμώμενο κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των
προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και να υπολογίζει το αντίστοιχο κόστος του
ρυθμιζόμενου σκέλους που συναρτάται με την κατανάλωση και τη χρήση ενέργειας.
Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών
χαμηλού εισοδήματος, το Εργαλείο λαμβάνει υπόψη τις εκπτώσεις των δικαιούχων
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).
Ο σχεδιασμός του εργαλείου ξεκίνησε στα τέλη του 2018 και ολοκληρώθηκε το 2020
επιτυγχάνοντας τη συγκέντρωση, σε έναν ιστότοπο και με κοινές προδιαγραφές, 387
ενεργειακών προϊόντων (275 προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και 112 φυσικού αερίου).
Ο τρόπος λειτουργίας του εργαλείου σύγκρισης τιμών καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
313/2019 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1254/12.04.2019) στα πρότυπα της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).
Η Αρχή προχώρησε στη δοκιμαστική λειτουργία του Εργαλείου απευθυνόμενη σε
καταναλωτικές οργανώσεις το καλοκαίρι του 2020 και από τις 09.12.020, έθεσε το

Για την ηλεκτρική ενέργεια ΦΕΚ Β΄ 832/2013 και για το φυσικό αέριο ΦΕΚ Β΄1969/2018, όπως
ισχύουν.
35
Counsil of European Energy Regulators (CEER), «Guidelines of Good Practice on Price Comparison
Tools», Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012.
34
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Εργαλείο στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας
www.energycost.gr.
Η ορθή λειτουργία του Εργαλείου παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη ΡΑΕ, με
στόχο τη συνεχή βελτίωσή του. Σε κάθε περίπτωση, οι προμηθευτές φέρουν επίσης την
ευθύνη για την έγκαιρη, ορθή και ακριβή καταχώριση των προϊόντων τους για τη
διασφάλιση της αντικειμενικότητας της ενημέρωσης, της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας του Εργαλείου, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και της
αγοράς.

Εργαλείο Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Προμήθειας και
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της αγοράς ενέργειας και
την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται
στοιχεία δραστηριότητας προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου. Έως το 2019, η συλλογή των στοιχείων γινόταν με την υποβολή στη ΡΑΕ,
μέσω επιστολών, περιοδικών στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από τους ενεργούς Προμηθευτές και
Διαχειριστές, καθώς και οικονομικών στοιχείων βιωσιμότητας των εταιρειών.
Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου και η διαρκής αύξηση του αριθμού των Προμηθευτών δημιούργησε
την ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
των λιανικών ενεργειακών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ προχώρησε στην
ανάπτυξη χρηματοοικονομικού εργαλείου παρακολούθησης συμμετεχόντων λιανικών
αγορών, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019, ενώ καταρτίστηκαν εγχειρίδια
χρήσης, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους Προμηθευτές και Διαχειριστές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου στις αρχές του 2020.
Το χρηματοοικονομικό εργαλείο λιανικών αγορών περιλαμβάνει:
•

Στοιχεία δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
στη λιανική αγορά, όπως δεδομένα χρεώσεων λογαριασμών, ληξιπρόθεσμων
οφειλών και ωρίμανσης αυτών, καθώς και εντολών ενεργειών προς τον
Διαχειριστή.

•

Οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας των εταιρειών που συμμετέχουν στη λιανική
αγορά.

•

Στοιχεία δραστηριότητας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από
τους αντίστοιχους Διαχειριστές σχετικά με το πλήθος παροχών και καταναλώσεων
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ανά ενεργό Προμηθευτή, στοιχεία μετακινήσεων μεταξύ των Προμηθευτών και
δραστηριότητας των καταναλωτών καθώς και στοιχεία εκτέλεσης εντολών που
εκδόθηκαν από Προμηθευτές.
•

Στοιχεία διαχείρισης παραπόνων και αιτημάτων καταναλωτών.

Η πρώτη εφαρμογή του εργαλείου πραγματοποιήθηκε το 2020 και ανέδειξε την ανάγκη
βελτιώσεων, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του 2021 προκειμένου να
τεθεί προς χρήση στους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου.

Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης
Από το 2014, το θεσμικό πλαίσιο για την υποδομή επαναφόρτισης έχει εξελιχθεί
σημαντικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFID), θεσπίστηκε
κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και
να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Με το ν.
4439/2016, η Οδηγία 2014/94/ΕΕ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία ενώ στις 31
Οκτωβρίου 2017, με την υπ’ αριθμ. 77226/1 Υπουργική Απόφαση, δημιουργήθηκε το
Εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών,
όπως απαιτείται από το άρθρο 3 της Οδηγίας.
Η ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4277/2014, προχώρησε στη διατύπωση γνώμης
προς τους αρμόδιους Υπουργούς, επαναφέροντας δυναμικά το θέμα της
ηλεκτροκίνησης στο προσκήνιο των ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Κατόπιν διεξαγωγής
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή διαμόρφωσε την υπ. αριθμ. 7/27.02.2019
Γνωμοδότησή της, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναφορικά με
τη λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Η Γνωμοδότηση της ΡΑΕ ενσωματώθηκε στο νόμο
4710/2020 για την «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142
Α’/23.07.2020), στον οποίο περιλαμβάνονται κίνητρα για την ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης, στοιχεία για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτροκίνησης,
χωροταξικές, πολεοδομικές και άλλες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση υποδομών
φόρτισης καθώς και οργανωτικές και λοιπές διατάξεις για την εφαρμογή της
ηλεκτροκίνησης στην ελληνική επικράτεια.
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Η ΡΑΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνεργάστηκε με το ΔΕΔΔΗΕ , το ΥΠΕΝ και
τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, με γνώμονα την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
στην ελληνική επικράτεια.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και επαληθευσιμότητα
του ανταγωνιστικό σκέλος των χρεώσεων
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έγινε αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών από
καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής των τιμολογίων
προμήθειας, επικαλούμενοι αδυναμία κατανόησης της μεθοδολογίας υπολογισμού και,
ενίοτε, την παραπλάνησή τους ως προς το πραγματικό κόστος καλούνται να
καταβάλουν. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε ότι η
πλειονότητα των προμηθευτών προσφέρει τιμολόγια κυμαινόμενης χρέωσης, τμήμα
των οποίων μεταβάλλεται μέσω μηχανισμών αναπροσαρμογής. Ο μεγάλος όγκος
παραπόνων αφορά στην ενεργοποίηση ρήτρας αναπροσαρμογής της Οριακής Τιμής
Συστήματος (ρήτρα ΟΤΣ), για την οποία διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές δεν ήταν
επαρκώς ενημερωμένοι.
Προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το εν λόγω ζήτημα, η Αρχή ζήτησε από τους
προμηθευτές στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ρήτρας ΟΤΣ, των
εφαρμοζόμενων ορίων εγγυημένης τιμής καθώς και το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα
των μηχανισμών αναπροσαρμογής στους καταναλωτές τη διετία 2017-2018. Στη
συνέχεια, διενήργησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για τα τιμολόγια λιανικής αγοράς
(η 1η από 25.04.2019 έως 7.6.2019 και η 2η από 18.12.2019 έως 15.1.2020),
διερευνώντας τη σκοπιμότητα παροχής σταθερών ή/και μεταβλητών τιμολογίων και το
ζήτημα της τυποποίησης των μηχανισμών αναπροσαρμογής των ανταγωνιστικών
χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Αρχή προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 409/2020 Απόφασης (ΦΕΚ Β’
1364/14.04.2020) με θέμα «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την
επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ»,
καθώς και στην υπ’ αριθμ. 5Α/2020 Γνωμοδότηση ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ με τις
προτάσεις της για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με την υπ’ αριθμ. 409/2020 Απόφαση της ΡΑΕ θεσπίστηκε:
•

η υποχρέωση στους προμηθευτές για παροχή ενός τουλάχιστον σταθερού
τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα
των καταναλωτών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των Μικρών Πελατών και
δεν επιθυμούν την ανάληψη κινδύνου,
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•

η τυποποίηση ρητρών αναπροσαρμογής των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

•

οι όροι (ή/και τέλη) που εφαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, π.χ.
σχετικών ρητρών πρόωρης αποχώρησης.

Ρήτρα Αναπροσαρμογής χρεώσεων CO2
Η ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεων CO2 αποτελεί μέρος της τιμολογιακής πολιτικής
της ΔΕΗ Α.Ε. με εφαρμογή στα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης αλλά και στα
τιμολόγια Χαμηλής Τάσης από 1.11.2019. Με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας
η Αρχή, κάλεσε τη ΔΕΗ Α.Ε. να συμπεριλάβει στους λογαριασμούς της, σε ειδικό
πεδίο ή /και με παραπομπή στην ιστοσελίδα της, αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο
υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής χρεώσεων CO2. Η ΔΕΗ ικανοποίησε το
αίτημα της Αρχής και πλέον, στον ιστότοπό της, υπάρχει διαθέσιμη όλη η απαιτούμενη
πληροφορία για τη ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης CO2.

Συμψηφισμοί απαιτήσεων στους λογαριασμούς των Διαχειριστών
Σχετικά με το ζήτημα των συμψηφισμών απαιτήσεων η ΡΑΕ, έκρινε σκόπιμη την
τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τη διενέργεια των συμψηφισμών καθώς και
την υιοθέτηση ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των συναλλαγών και των
εκκαθαρίσεων στην οργανωμένη αγορά του ηλεκτρισμού χωρίς ωστόσο να
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργίας αυτής ή να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του
καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη διενέργεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης
από 06.03.2020 έως 31.03.2020, η ΡΑΕ διαμόρφωσε αιτιολογημένη γνώμη την οποία
υπέβαλε στο ΥΠΕΝ την υπ’ αριθμ. 08/2020 Γνωμοδότησή της, ως προς τη διενέργεια
συμψηφισμών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας το συμψηφισμό
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δεν αποτελούν επίδικη διαφορά, καθώς και
ανταγωνιστικών χρεώσεων της ίδιας ομάδας λογαριασμών που τηρεί ο Διαχειριστής.
Η γνωμοδότηση της Αρχή λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της υπ’ αρθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 σχετικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3149/30.07.2020).

Διερεύνηση σύστασης φορέα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου της
λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στο πλαίσιο των αυξανόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε συνέχεια
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σχετικών αιτημάτων Προμηθευτών, η Αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία εξέτασης των
προϋποθέσεων σύστασης ενός αρχείου (τράπεζα πληροφοριών) µε δεδομένα
οικονομικής συμπεριφοράς επισφαλών πελατών, στα πρότυπα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ,
από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια τέτοια πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην προστασία της εμπορικής
πίστης, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρικής
ενέργειας με αφερέγγυους πελάτες που παρουσιάζουν αντισυμβατική συμπεριφορά, με
απώτερο στόχο τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων, την εξυγίανση συναλλαγών και
την αποφυγή περαιτέρω ζημίας των εταιρειών που συμμετέχουν στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από μία πρώτη τηλεδιάσκεψη διερευνητικού χαρακτήρα
μεταξύ της ΡΑΕ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον
Οκτώβριο του 2020, το ζήτημα πρόκειται να διερευνηθεί περαιτέρω από την Αρχή
εντός του 2021.

Πρωτοβουλίες στήριξης των Προμηθευτών ενόψει της πανδημίας
COVID-19
Εντός του 2020, η ΡΑΕ απέστειλε δύο Γνωμοδοτήσεις στο Υπουργείο Ενέργειας
σχετικά με την στήριξη των προμηθευτών λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19:
•

Με την υπ’ αριθμ. 07/2020 Γνωμοδότησή της η Αρχή εισηγήθηκε τη θέσπιση
πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με σκοπό την παροχή διευκόλυνσης προς τους
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην εξόφληση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
προς τους αντίστοιχους Διαχειριστές των ειδικών λογαριασμών της αγοράς

•

Στα τέλη του 2020 η ΡΑΕ προχώρησε στην υπ’ αριθμ. 14/2020 Γνωμοδότησή της,
σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων προσωρινών μέτρων για την καταβολή των
ρυθμιζόμενων χρεώσεων από τους προμηθευτές λόγω της κρίσης της πανδημίας
COVID-19 μέχρι το Μάρτιο του 2021.
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Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ
Τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν σε ισχύ σαράντα εννέα (49) άδειες προμήθειας και
εξήντα μία (61) άδειες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια του 2020:
•

Αξιολογήθηκαν συνολικά από τη ΡΑΕ τρεις (3) αιτήσεις χορήγησης αδειών
προμήθειας, δέκα (10) αιτήσεις τροποποίησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, εφτά (7) αιτήσεις χορήγησης άδειας εμπορίας, πέντε (5) αιτήσεις
τροποποίησης άδειας εμπορίας, καθώς και μία (1) αίτηση τροποποίησης άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με
καύσιμο φυσικό αέριο. Εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ δύο (2) αποφάσεις χορήγησης
αδειών προμήθειας, τέσσερις (4) αποφάσεις χορήγησης άδειας εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας, τρεις (3) αποφάσεις τροποποίησης άδειας προμήθειας,
μία (1) απόφαση τροποποίησης άδειας εμπορίας και μία απόφαση
τροποποίησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο.

•

Εκκρεμούν προς τελική απόφαση μία (1) απόφαση χορήγησης άδειας
προμήθειας, εφτά (7) αιτήσεις τροποποίησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, τρεις (3) αποφάσεις άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και
τέσσερις (4) αποφάσεις τροποποίησης άδειας εμπορίας.

•

Εκκρεμούν από προηγούμενα έτη μία (1) αίτηση τροποποίησης άδειας
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Συνολικά έχουν χορηγηθεί συνολικά μέχρι σήμερα από τη ΡΑΕ σαράντα εννιά
(49) αποφάσεις χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και εξήντα
ένα (61) αποφάσεις άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι σχετικοί Πίνακες με τις εν ισχύ άδειες προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
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Κεφάλαιο

3
Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό
Σύστημα και Δίκτυο/ Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα και Δίκτυο
Γενική περιγραφή του τομέα
Σύστημα Μεταφοράς
Σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ιδιοκτησίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από: α) τις γραμμές
υψηλής τάσης, β) τις διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και γ) το σύνολο των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και
αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή (κυρίως 150 kV) και υπερυψηλή (κυρίως 400 kV) τάση από σταθμούς παραγωγής προς υποσταθμούς μεταφοράς,
μεταξύ υποσταθμών μεταφοράς και προς ή από οποιαδήποτε διεθνή διασύνδεση της
χώρας. Στο ΕΣΜΗΕ εντάσσονται επίσης τα έργα διασύνδεσης των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών με αυτό (υποβρύχιες διασυνδέσεις HVAC ή HVDC). Δεν
περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και
εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανομής, καθώς και τα
δίκτυα υψηλής τάσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τα οποία εντάσσονται εκ του
νόμου στο Δίκτυο Διανομής. Με βάση στοιχεία Μαρτίου 202036, το ΕΣΜΗΕ
αποτελείται από 17.586 χλμ. γραμμών μεταφοράς (μήκος κυκλωμάτων)37 και 16.867
MVA μετασχηματιστών (μη περιλαμβανομένων Μ/Σ ανύψωσης/υποβιβασμού στα
όρια Συστήματος-Χρηστών και Συστήματος-Δικτύου).
Το 2017 πραγματοποιήθηκε ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε

36

https://www.admie.gr/sites/default/files/attached-files/type-file/2020/11/performance-report-2019.pdf
Το δε μήκος όδευσης των γραμμών μεταφοράς ανέρχεται σε 11.971,18 χλμ (όπου το μήκος φυσικής
όδευσης σε περιπτώσεις γραμμών μεταφοράς με δύο κυκλώματα είναι το μισό του μήκους
κυκλώματος).
37
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από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τη μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή να διαμορφώνεται ως εξής:
51% ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., 25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 24% STATE GRID
EUROPE LIMITED.
Τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της τελευταίας πενταετίας
(2016-2020), σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τις αποφάσεις ΡΑΕ για την
έγκριση του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου είναι:
εκ €

2016

Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς

2017

2018

2019

202038

225,5

236,9

222,7

229,1

131,2

54,1

82,9

104,1

133,4

53,5

Εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο του
ΕΣΜΗΕ

250,2

260,9

233,9

253,939

281,0

Εγκεκριμένο Απαιτούμενο Έσοδο του
ΕΣΜΗΕ

203,4

202,6

197,5

198,9

198,5

Καθαρά Κέρδη προ φόρων

Πίνακας 3-1. Σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2016-2020

Δίκτυο Διανομής
Κατά τον ορισμό που έχει περιληφθεί στον ν. 4001/2011, το Ελληνικό Δίκτυο
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στη χώρα και το οποίο αποτελείται
από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν
ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Τα δίκτυα που εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ, εκτός από τα
δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ μέσω των
υποσταθμών υψηλής τάσης προς μέση τάση (ΥΤ/ΜΤ). Ακολούθως παρατίθενται τα
σημαντικότερα μεγέθη του ΕΔΔΗΕ (έτος αναφοράς: 201940):
•
•
•
•
•
▪

993 χλμ κυκλωμάτων υψηλής τάσης (2018: 989)
112.622 χλμ κυκλωμάτων μέσης τάσης (2018: 112.295)
127.564 χλμ. κυκλωμάτων χαμηλής τάσης (2018: 126.941)
24.346 MVA μετασχηματιστών ΥΤ/ΜΤ (2018: 24.105)
29.546 MVA μετασχηματιστών ΜΤ/ΧΤ (2018: 29.387)
ενεργοί καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης (σύνολο: 7.808.602), (2018:

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1/1-30/6 του 2020.
Το εγκεκριμένο έσοδο βάσει της 235/2018 είναι 281 εκ και δεν έγινε αναπροσαρμογή λόγω
πληθωρισμού για το έτος 2020.
40
https://www.deddie.gr/el/deddie/to-diktuo-ilektrismou/vasika-megethi-tou-diktuou-ilektrismou/
38
39
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•
•
•
•

7.543.107 ενεργοί, 7.802.856 σύνολο)
8.656 MVA συμφωνημένης ισχύος καταναλωτών μέσης τάσης (2018: 8.535)
103.501 MVA συμφωνημένης ισχύος καταναλωτών χαμηλής τάσης (2018:
102.801)
4.189 MVA εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε λειτουργία (2018: 3.910)
44.133.433 MWh καταμετρηθείσας κατανάλωσης πελατών μέσης και χαμηλής
τάσης (2018: 43.193.279)

Με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 4001/2011, η ΔΕΗ Α.Ε. προχώρησε, εντός του
2011, στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διανομής, μέσω της
απόσχισης και εισφοράς της στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»
Η απόσχιση αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012 και η πρώτη μέρα επίσημης
λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ήταν η 1η Μαΐου 2012.
Την κυριότητα του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.
4001/2011, διατηρεί η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία και υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διάθεση
των οικονομικών και κάθε άλλης φύσεως πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση
της ανάπτυξης του Δικτύου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο
Διαχειριστής του Δικτύου.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία
και συντήρηση του ΕΔΔΗΕ, καθώς και για τη διασφάλιση, με τον πλέον οικονομικό,
διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ,
προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πέραν της
διαχείρισης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ως τμήματος του
ΕΔΔΗΕ), είναι επίσης υπεύθυνη για τη Διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική
ενέργεια (επάρκεια).
Τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της τελευταίας πενταετίας,
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τις αποφάσεις ΡΑΕ για την έγκριση του
Απαιτούμενου και Επιτρεπόμενου Εσόδου παρουσιάζονται στη συνέχεια.

εκ €
Έσοδα από Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
Καθαρά Κέρδη προ φόρων
Εγκεκριμένο Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ (συνολικό για
Διαχειριστή και Κύριο)
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2016
717,1
13,8

2017
740,9
36,7

2018
711,1
-14,1

2019
727,8
99,4

2020
δ/υ
δ/υ

757,8

753,7

743,6

753,4

754,5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

Εγκεκριμένο Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ (συνολικό
για Διαχειριστή και Κύριο)

747,5

741,7

752,8

743,641

747,9

Πίνακας 3-2. Σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2016-2020

Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ. 1 και 2 του ν.4001/2011, ορίζεται ότι:
α) Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2333/1995 (ΦΕΚ Α’ 202), και οι οποίες, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε
λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι
μελλοντικές επεκτάσεις τους εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ), και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο
Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..
β) Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται άδεια
αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). Ο
Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου ΔΑΑ,
καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της
ανάπτυξης του Δικτύου αυτού.
Για την έγκριση των όρων της άδειας διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ, αρμόδια Αρχή
είναι, σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζονται ιδίως οι
υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, την ενίσχυση
και τη συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ
και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, καθώς και την έγκριση της
μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ για την
παροχή πρόσβασης σε τρίτους. Τα θέματα που είναι απολύτως αναγκαία για τη
δραστηριοποίηση του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ, σε σχέση ιδίως με τον καθορισμό
των τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ και την παροχή πρόσβασης σε προμηθευτές,
έχουν ρυθμιστεί είτε με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη της ΡΑΕ,
σύμφωνα με τον ν. 3426/2005, είτε με αποφάσεις της ΡΑΕ σύμφωνα με τις σχετικές
αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Αρχή με τον ν. 4001/2011.

41

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.1248/2019 Απόφαση ΡΑΕ.
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Κλειστά Δίκτυα Διανομής
Με τις διατάξεις του άρθρου 131 του ν. 4001/2011, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων
της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο χαρακτηρισμός δικτύων
τα οποία διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισμένο βιομηχανικό ή
εμπορικό ή κοινόχρηστο χώρο, και τα οποία δεν εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ, ως Κλειστά
Δίκτυα Διανομής. Η αδειοδότηση φορέων διαχείρισης των δικτύων αυτών γίνεται με
απόφαση της ΡΑΕ, σε αναλογία προς τη δραστηριότητα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί αίτημα για αδειοδότηση κάποιου Κλειστού Δικτύου
Διανομής.

Εξελίξεις το 2020
Απαιτούμενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύων
Αναφορικά με τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα, η ΡΑΕ
έχει ως βασική κατά νόμο αρμοδιότητα την εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων, ούτως
ώστε να διασφαλίζονται αφ’ ενός η πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα
Δίκτυα, προκειμένου να προάγεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή
ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, η εν γένει ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς
ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αφ’ ετέρου η προστασία των
συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια
των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από τα επίπεδα των σχετικών
χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη κάθε φορά μεθοδολογία, ο υπολογισμός των χρεώσεων
που πρέπει να πληρώνουν κατ’ έτος οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση
των δικτύων (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής), προκειμένου να
επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
α. Καθορισμό αναλυτικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση του εύλογου
Επιτρεπόμενου Εσόδου του δικτύου, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου,
δηλαδή του εσόδου που, κατά τη ΡΑΕ, πρέπει να ανακτήσουν ο Κύριος και ο
Διαχειριστής του δικτύου. Για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου,
λαμβάνονται υπ’ όψη οι προϋπολογιζόμενες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι
αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων, καθώς και η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης
Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ). Το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή
προϋπολογίζεται για το επόμενο έτος βάσει: α) του Επιτρεπόμενου Εσόδου για το
έτος αυτό β) των υποανακτήσεων ή υπερανακτήσεων των εσόδων από
προμηθευτές κατά τα προηγούμενα έτη, γ) των εκκαθαρίσεων λόγω αποκλίσεων
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σε επενδύσεις ή /και λειτουργικές δαπάνες προηγούμενων ετών και δ) εσόδων από
λοιπές δραστηριότητες του Διαχειριστή.
β. Προσδιορισμό του κόστους δικτύου και του Απαιτούμενου Εσόδου για το
συγκεκριμένο έτος.
γ. Επιμερισμό, με κατά το δυνατόν δίκαιο και εύλογο τρόπο, του απαιτούμενου ως
άνω εσόδου μεταξύ όλων των κατηγοριών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο προϋπολογισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και οι μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης
εγκρίνονται από τη ΡΑΕ (άρθρο 140 του ν. 4001/2011), βάσει προϋπολογιστικής
έκθεσης που συντάσσουν οι Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με μεθοδολογίες και εγχειρίδια εφαρμογής που θεσπίζονται με αποφάσεις
ΡΑΕ. Οι τρέχουσες μεθοδολογίες προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης
επανεξετάζονται από τη ΡΑΕ με στόχο την αναθεώρησή τους εντός του 2021.

Επιτρεπόμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2018-2021 - Απαιτούμενο Έσοδο
ΕΣΜΗΕ 2020
Με την απόφαση 235/2018 καθορίστηκε το Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ για τη
Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021, όπως προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
( ποσά σε €)
Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (Ο)
Ετήσιες Αποσβέσεις (Dep)
Σύνολο Δαπανών Εκμετάλλευσης
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
(ΡΠΒ)
Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
(wacc)
Απόδοση Ρυθμιζόμενης
Περιουσιακής Βάσης (R)
Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR)

2018
77.269.000
55.203.000
132.472.000

2019
77.862.000
58.335.000
136.197.000

2020
78.461.000
76.370.000
154.831.000

2021
79.066.000
77.063.000
156.129.000

1.449.808.000

1.684.495.000

1.941.335.000

2.059.771.000

7,0%

6,9%

6,5%

6,3%

101.487.000

116.230.000

126.187.000

129.766.000

233.959.000

252.427.000

281.018.000

285.895.000

Πίνακας 3-3. Επιτρεπόμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2018 -2021

Με την απόφαση 1650/2020, το ανωτέρω εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο για το
2020 (281εκ €) δεν αναπροσαρμόστηκε, λόγω αρνητικού πληθωρισμού κατά το εν
λόγω έτος. Βάσει αυτού, καθώς και των συνυπολογιζόμενων τιμών των υπόλοιπων
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παραμέτρων που προβλέπονται από τη μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου
Εσόδου ΕΣΜΗΕ42, το Απαιτούμενο Έσοδο (RR) για το 2020 ορίστηκε σε 198,5 εκ.
Στοιχεία απαιτούμενου εσόδου
(AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ
(Κ) Κόστος Έργων με χρηματοδότηση τρίτων
(Π1)Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)
(Π2)Εκκαθάριση αποσβέσεων & απόδοσης προηγούμενων ετών
(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα
(Π4) Έσοδα συμμετοχής στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ
Διαχειριστών (ΙΤC)
(Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
(RR) Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2020

€
281.018.000
-10.000.000
2.518.896
779.358
-68.082.483
237.666
-11.501.000
198.468.970

Πίνακας 3-4. Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ για το έτος 2020

Τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε των
στοιχείων για την αξιολόγηση και έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου 2021 και η Αρχή
εντός του 2021 θα εκδώσει τη σχετική απόφαση.

Χρεώσεις Χρήσης ΕΣΜΗΕ
Βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο άρθρο 276 του ΚΔΕΣΜΗΕ, το
Απαιτούμενο Έσοδο επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των πελατών του ΕΣΜΗΕ,
με διάκριση μεταξύ αυτών που είναι συνδεδεμένοι στην Υψηλή Τάση και αυτών οι
οποίοι είναι συνδεδεμένοι στη Μέση και τη Χαμηλή Tάση, ανάλογα με την ισχύ
χρέωσής τους. Η μοναδιαία χρέωση για κάθε πελάτη συνδεδεμένο με το Σύστημα
(€/MW) είναι η ίδια για όλη την επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του
Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος που αναλογεί στην κατηγορία πελατών που
ανήκει ο πελάτης αυτός, διαιρούμενο με την υπολογιζόμενη Ισχύ επιμερισμού της κάθε
κατηγορίας.
Ο περαιτέρω επιμερισμός στους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης ορίζεται βάσει
της μεθοδολογίας που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
που εκδίδεται από τη ΡΑΕ43. Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθες:

Απόφαση 340/2014 «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».
42

43

Απόφαση ΡΑΕ 1332/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 2215/2010.
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-

η χρέωση κάθε πελάτη για τη χρήση του Συστήματος αντανακλά κατά το δυνατό,
το κόστος που προκαλεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη στο
Σύστημα,

-

ο τρόπος υπολογισμού της μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος είναι
κατά το δυνατόν απλός και κατανοητός για τους πελάτες και το αποτέλεσμά του
ξεκάθαρο και επαληθεύσιμο,

-

παρέχονται μέσω των χρεώσεων κίνητρα στους πελάτες να διαχειριστούν τη
ζήτησή τους και ιδίως τη διακύμανση του φορτίου τους.

Στο ίδιο Εγχειρίδιο, ορίζονται οι κατηγορίες πελατών ως εξής:
•

Χαμηλής Τάσης - Οικιακοί

•

Χαμηλής Τάσης - Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου)

•

Αγροτικοί Χαμηλής Τάσης

•

Λοιποί Χαμηλής Τάσης (περιλαμβανομένων των πελατών φωτισμού οδών και
πλατειών - ΦΟΠ)

•
•

Αγροτικοί Μέσης Τάσης
Λοιποί Μέσης Τάσης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρεώσεις χρήσης του ΕΣΜΗΕ που
καθορίστηκαν με την απόφαση ΡΑΕ 3/202044, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.4.2020.
Κατηγορία

Χρέωση Ισχύος

Χρέωση Ενέργειας
(λεπτά €/ kWh)

Πελάτες ΥΤ

24.062 €/MW Ισχύος Χρέωσης/ έτος

-

Πελάτες ΜΤ

1.197 €/MW Μεγίστης Μηνιαίως
τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης
τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ)

-

Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί

0,13 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος
Παροχής ανά έτος

0,542

-

0,602

Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί ΥΚΩ
(Πολύτεκνοι και δικαιούχου
Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου)

44

Βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ 2019, Απόφαση ΡΑΕ 100/2019.
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Λοιποί Πελάτες ΧΤ
(συμπεριλαμβανομένων
των ΦΟΠ)

0,52 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος
Παροχής ανά έτος

0,488

Πίνακας 3-5. Χρεώσεις Χρήσης ΕΣΜΗΕ βάσει Απαιτούμενου Εσόδου 2019 (€)

Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά
τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια
Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου
ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες
χαμηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των Πελατών
χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή.

Μεθοδολογία Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ
Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 1431/2020 Απόφαση ενέκρινε τη μεθοδολογία υπολογισμού
του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Η Αρχή με την εν λόγω απόφαση έθεσε ως
βασικούς στόχους: α) την προστασία των Χρηστών του Δικτύου ώστε το κόστος
λειτουργίας και ανάπτυξης αυτού να είναι εύλογο, β) την παροχή επαρκούς
βεβαιότητας στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ώστε να διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για
την κάλυψη των εύλογων λειτουργικών δαπανών και την υλοποίηση των αναγκαίων
επενδύσεων, γ) τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαφάνειας για τον καθορισμό
του εσόδου του ΕΔΔΗΕ και δ) την παροχή κινήτρων στον Διαχειριστή ώστε να
βελτιώνονται η αποδοτικότητα του Δικτύου και η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους
Χρήστες του ΕΔΔΗΕ. Βάσει αυτών, καθόρισε, μεταξύ άλλων, με την εν λόγω
μεθοδολογία:
-

τετραετή Ρυθμιστική Περίοδο, με 1η Ρυθμιστική Περίοδο την 4ετία 2021 -2024,

-

συγκεκριμένες αρχές για την εκτίμηση των παραμέτρων του Επιτρεπόμενου
Εσόδου του Διαχειριστή,

-

την αποτύπωση των λειτουργικών δαπανών ανά δραστηριότητα και διάκριση
αυτών σε ελεγχόμενες (ως προς το ύψος τους από τον Διαχειριστή) και μη,

-

την εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή σε ονομαστικούς όρους,
με πρόνοια εξομάλυνσης εντός της ρυθμιστικής περιόδου, προς αποφυγή
σημαντικών διακυμάνσεων στα τιμολόγια των καταναλωτών,

-

τον υπολογισμό των αποσβέσεων σύμφωνα με την οικονομική ζωή των παγίων,

-

τη διάκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαχειριστή σε ρυθμιζόμενες και
μη, με σχετική πρόβλεψη για αφαίρεση εσόδων από δραστηριότητες που δεν
διαχωρίζονται λογιστικά.
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-

τον υπολογισμό της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων βάσει του
μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (wacc), ονομαστικό προ-φόρων, με σταδιακή
υιοθέτηση μιας «ιδεατής» αναλογίας δανειακών προς σύνολο κεφαλαίων.

-

τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των παγίων που ενσωματώνεται στη
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), των αποσβέσεων που ενσωματώνονται
στο Επιτρεπόμενο Έσοδο, καθώς και του Κεφαλαίου Κίνησης,

-

την σύνδεση των επενδύσεων κάθε έτους της Ρυθμιστικής Περιόδου με τον
εγκεκριμένο σχεδιασμό-προγραμματισμό ανάπτυξης,

-

τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός έργου ως Έργο Μείζονος Σημασίας,

-

τον μηχανισμό κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες, με στόχο τη
σταδιακή μείωση του λειτουργικού κόστους που μετακυλίεται στους χρήστες του
ΕΔΔΗΕ,

-

τον τρόπο ενσωμάτωσης του αποτελέσματος του μηχανισμού κινήτρου για τη
μείωση των απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο και τη βελτίωση της ποιότητας
υπηρεσιών της Διανομής.

Μηχανισμοί κινήτρων
Η ΡΑΕ, με την υπ' αριθμ. 1432/2020 Απόφασή της, ενέκρινε Κανονισμό με τον οποίο
προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες του μηχανισμού κινήτρου προς τον Διαχειριστή του
Δικτύου για τον περιορισμό των απωλειών δικτύου, ως μέρος της μεθοδολογίας
υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή κινήτρου στον Διαχειριστή Δικτύου για τη
μείωση των απωλειών ενέργειας σε οικονομικά αποτελεσματικά επίπεδα και για τη
διατήρησή τους στα επίπεδα αυτά, με στόχο το μακροχρόνιο όφελος των χρηστών του
Δικτύου. Για το σκοπό αυτό, μέρος του κόστους που προκαλείται στην αγορά λόγω
των απωλειών δικτύου δύναται να εσωτερικοποιείται στον Διαχειριστή Δικτύου, μέσω
του μηχανισμού. Αύξηση των απωλειών δικτύου σε επίπεδο υψηλότερο ενός
προκαθορισμένου επιπέδου αναφοράς οδηγεί σε μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου
και των Χρεώσεων Χρήσης. Αντίστοιχα, μείωση των απωλειών δικτύου οδηγεί σε
επιπλέον έσοδο για τον Διαχειριστή. Με αυτό τον τρόπο, ο Διαχειριστής Δικτύου έχει
επί της αρχής κίνητρο να λάβει υπόψη το κόστος των απωλειών ενέργειας στο δίκτυό
του και να καταβάλει προσπάθεια για μείωση των απωλειών, όσο αυτό δικαιολογείται
με οικονομικούς όρους.
Ο μηχανισμός διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να παρέχεται κίνητρο στον Διαχειριστή
Δικτύου για συνεχείς και διατηρήσιμες μειώσεις στις απώλειες, σε όλη τη διάρκεια της
ρυθμιστικής περιόδου. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την προστασία
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του εσόδου του Διαχειριστή αλλά και τον περιορισμό της αύξησης των χρεώσεων
χρήσης, μέσω ορίων που τίθενται στο ετήσιο και στο συνολικό ποσό που δύναται να
ενσωματώνεται στο Απαιτούμενο Έσοδο από την εφαρμογή του κινήτρου. Η ισχύς του
κινήτρου δύναται να ρυθμίζεται, περιορίζοντας το ύψος της μοναδιαίας οικονομικής
ρήτρας, συγκριτικά με το αντίστοιχο κόστος αναφοράς των απωλειών, προκειμένου να
ρυθμίζεται η επίπτωση του κινήτρου στο Απαιτούμενο Έσοδο, λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως τα εκτιμώμενα περιθώρια μείωσης των απωλειών και θεωρήσεις του σχετικού
κόστους, τους στόχους που τίθενται και την πιθανή επίπτωση στο έσοδο του
Διαχειριστή σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξής τους, καθώς και τυχόν χρηματοδότηση
δράσεων του Διαχειριστή για μείωση απωλειών από τους χρήστες του Δικτύου. Η
ρύθμιση αυτή επιμερίζει άμεσα μέρος του οφέλους/ζημίας από μία μείωση/αύξηση των
απωλειών, στους χρήστες του Δικτύου.
Για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής 2021-2024, ο μηχανισμός σχεδιάζεται να
εφαρμοστεί στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, λόγω μη διαθεσιμότητας των αναγκαίων
δεδομένων για τα δίκτυα των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων. Οι τιμές των
παραμέτρων για την εφαρμογή του κινήτρου θα καθοριστούν με την Απόφαση
Ρύθμισης Διανομής για την περίοδο αυτή.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθοδολογία εφαρμόζεται μεταβατικά. Στόχος της ΡΑΕ
είναι, από την επόμενη περίοδο, η κατάργηση του μηχανισμού αυτού και η
ενσωμάτωση στο Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ του κόστους που εκτιμάται ότι
αντιστοιχεί σε εύλογα επίπεδα απωλειών δικτύου, ώστε το όφελος (από μη αναγνώριση
απωλειών άνω των εύλογων) να μετακυλίεται άμεσα στους χρήστες του δικτύου μέσω
των χρεώσεων χρήσης.
Αναφορικά με το μηχανισμό κινήτρου για την ποιότητα υπηρεσιών της διανομής μέσω
ορίων ολικής απόδοσης, ο οποίος προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου,
η ΡΑΕ έκρινε ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για εφαρμογή του την 1η
Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής. Συγκεκριμένα, δεν έχουν θεσπισθεί και τεθεί σε
εφαρμογή τα Εγχειρίδια Ποιότητας Ενέργειας και Ποιότητας Εξυπηρέτησης, με τα
οποία προβλέπεται να εξειδικεύονται κανόνες, διαδικασίες και συστήματα για την
αξιόπιστη καταγραφή των σχετικών δεδομένων ποιότητας υπηρεσιών.

Επιτρεπόμενο Έσοδο και Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2020
Αναφορικά με το Απαιτούμενο Έσοδο του έτους 2020 για τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ,
δεδομένου ότι η Μεθοδολογία Απαιτούμενου Εσόδου που θεσπίστηκε με την υπ' αριθμ.
1431/2020 αφορά στη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024, εφαρμόζεται μεταβατικά η
μεθοδολογία που έχει καθοριστεί σε παλαιότερες Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης
εσόδου του Δικτύου, καθώς και στην υπ’ αριθμόν 840/2012 Απόφαση ΡΑΕ.
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Με την απόφαση 1515/2020, η ΡΑΕ ενέκρινε το Επιτρεπόμενο και το Απαιτούμενο
Έσοδο ΕΔΔΗΕ για το 2020, καθορίζοντας το Επιτρεπόμενο Έσοδο σε 754,5εκ.€ (2019:
753,4 εκ.€) και το Απαιτούμενο Έσοδο σε 747,9 εκ.€ (2019: 743,6 εκ.€45). Στη
διαμόρφωση του Απαιτούμενου Εσόδου 2020 έχουν ληφθεί υπόψη: α) η σωρευτική
υποανάκτηση εσόδου μέχρι το έτος 2017, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για το
μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ Α.Ε. προς το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των ετών
2015-2017 που δεν έχει αποδοθεί, β) η σημαντική υποανάκτηση εσόδου για το έτος
2018, γ) οι εκκαθαρίσεις των επενδυτικών δαπανών του έτους 2018 και δ) οι
εκκαθαρίσεις και εκτιμήσεις εσόδων από Λοιπές Υπηρεσίες. Στην απόφαση
1515/2020, έχει συνυπολογιστεί το κόστος παροχής μειωμένου τιμολογίου της ΔΕΗ
Α.Ε. στο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συνολικού ποσού 4,5εκ €, δαπάνη την οποία
η ΡΑΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο Επιτρεπόμενο Έσοδο τα έτη 2014 έως και 2017,
ωστόσο υποχρεούται πλέον να την αναγνωρίσει σε συμμόρφωση απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών46, η οποία έκανε αποδεκτή σχετική προσφυγή του
Διαχειριστή. Η ΡΑΕ έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας
κατά της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Χρεώσεις Χρήσης ΕΔΔΗΕ
Αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής, μέχρι τον καθορισμό
λεπτομερειών εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας που προβλέπεται στον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β’78/20.1.17), εφαρμόζεται μεταβατικά η μεθοδολογία
που έχει καθοριστεί σε προηγούμενες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και σε
Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του Κώδικα.
Για τον καθορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, οι κατηγορίες
πελατών ορίζονται σε:
-

Μέσης Τάσης
Χαμηλής Τάσης - Οικιακοί
Χαμηλής Τάσης - Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου)
Χαμηλής Τάσης με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος47 και μέτρηση αέργου
ισχύος
Χαμηλής Τάσης με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος, χωρίς μέτρηση αέργου
ισχύος
Λοιποί πελάτες Χαμηλής Τάσης

Βάσει της 1248/2019 Απόφασης ΡΑΕ.
Απόφαση ΔΕφΑΘ 2866/2017
47
Μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος θεωρείται πως έχουν οι πελάτες με παροχή άνω των 25 kVΑ.
45
46
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Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου περιλαμβάνουν χρέωση ισχύος (€/MW ή
€/kVA), η οποία υπολογίζεται βάσει της συμφωνημένης ισχύος48, και χρέωση
ενέργειας (€/kWh). Η χρέωση ενέργειας γίνεται με βάση τη μετρούμενη ενέργεια,
προσαρμοσμένη κατά το συντελεστή ισχύος, όπου αυτός υπάρχει.
Βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου που καθορίστηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1248/2019,
η οποία τροποποίησε την Απόφαση 573/2019, καθορίστηκαν οι χρεώσεις χρήσης του
ΕΔΔΗΕ που παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα και εφαρμόζονται από 1.4.2020.

Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)

Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή Χρέωση)
(λεπτά €/kWh)

1.097 €/MW
Μέγιστης Ζήτησης Αιχμής ανά
μήνα

0,28

Πελάτες Χαμηλής Τάσης με
μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος
(παροχή άνω των 25 kVA), καθώς
και μέτρηση αέργου ισχύος

3,98 €/kVA
Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής
ανά έτος

1,73

Πελάτες Χαμηλής Τάσης με
μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος
(παροχή άνω των 25 kVA), χωρίς
μέτρηση αέργου ισχύος

2,72 €/ kVA
Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής
ανά έτος

1,90

Οικιακοί Πελάτες Χαμηλής Τάσης

0,52 €/kVA
Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής
ανά έτος

2,13

-

2,37

1,46 €/kVA
Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής
ανά έτος

1,90

Κατηγορία Πελατών

Πελάτες Μέσης Τάσης

Πελάτες ΚΟΤ
Πολυτέκνων

και

Τιμολογίου

Λοιποί Πελάτες Χαμηλής Τάσης
(παροχή έως και 25 kVA)

Πίνακας 3-6. Χρεώσεις Χρήσης ΕΔΔΗΕ βάσει Απαιτούμενου Εσόδου 2019 (€)

Από τις χρεώσεις χρήσης δικτύων απαλλάσσονται οι πελάτες που εντάσσονται σε
αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των πελατών που εντάσσονται στα
τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή
φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς
ζώνες χαμηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των
πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή.

Η συμφωνημένη ισχύς περιλαμβάνεται στη σύμβαση σύνδεσης. Για τους πελάτες ΧΤ χωρίς
συμφωνημένη ισχύ, λαμβάνεται η ισχύς σύνδεσης.
48
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Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
Η έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης επέβαλε την αναθεώρηση του
Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 57/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012),
λόγω της τροποποίησης της εξουσιοδοτικής βάσης (άρθρο 96 του ν. 4001/2011), βάσει
της οποίας τα θέματα λειτουργίας και εκκαθάρισης αγοράς δεν ρυθμίζονται πλέον στον
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ αλλά στον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Επιπλέον, η αποτελεσματική εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1222 (CACM),
2016/631 (RfG), 2016/1388 (DCC), 2016/1447 (HVDC), 2016/1719 (FCA),
2017/1485 (SOGL), 2017/2195 (EBGL), 2017/2196 (EnR) και 2019/943, επέβαλε την
εκτεταμένη και σε βάθος προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα.
Ως εκ τούτου, η συνεπαγόμενη, κατά τα ανωτέρω, ριζική και ολική αναθεώρηση του
Κώδικα Διαχείρισης επέβαλε, για λόγους νομοτεχνικούς αλλά και συστηματικής
προσέγγισης, την επανέκδοσή του. Ακολουθήθηκε δε η αρχιτεκτονική των
ανεξάρτητων θεματικών ενοτήτων που αντιστοιχούν σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,
με γνώμονα την αποφυγή αναμείξεων και επαναλήψεων άρθρων των εν λόγω
Κανονισμών.
Βάσει των ανωτέρω, η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. Απόφασή της 1412/2020 (ΦΕΚ Β'
4658/22.10.2020) ενέκρινε την επανέκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.
4001/2011, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου. Η επανέκδοση του ως
άνω Κώδικα τέθηκε σε ισχύ ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας, την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ίδρυση Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης
στη Θεσσαλονίκη
Οι Συντονιστές Περιφερειακής Ασφάλειας (Regional Security Coordinators, RSCs)
είναι εταιρείες που ιδρύονται και ανήκουν σε Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς
(ΔΣΜ), με βασικό σκοπό τους να διατηρήσουν την επιχειρησιακή ασφάλεια του
Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.49 Οι ίδιοι οι ΔΣΜ
λαμβάνουν από τους RSCs εξειδικευμένες υπηρεσίες (Ευρωπαϊκή Επιταγή), όπως είναι
οι προηγμένοι υπολογισμοί σύνθετων στοιχείων του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο, από μοντέλα υπολογιστών τα οποία

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
49
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δημιουργούνται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειας τους, όπως
π.χ. για την περιφέρεια της Νοτιοανατολική Ευρώπη). Για τον λόγο αυτό, η ίδρυση
των RSCs αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα προς την ενοποίηση των
ενεργειακών σύγχρονων ζωνών της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της
Ευρώπης, ΑΔΜΗΕ (Ελλάδα), ESO-EAD (Βουλγαρία), TERNA SpA (Ιταλία) και
Transelectrica (Ρουμανία), ίδρυσαν στις 22 Μαΐου του 2020, το RSC υπό την
ονομασία SEleNe CC (Southeast Electricity Network Coordination Center), με τη
Θεσσαλονίκη να αποτελεί έδρα της εταιρείας και το ενεργειακό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ελληνο-ιταλικών συνόρων.
Η ΡΑΕ υπήρξε, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ορισμού της έδρας του RSC της
περιοχής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπέρμαχος και ενεργός υποστηρικτής στα
ευρωπαϊκά fora της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης, για λόγους εθνικού
συμφέροντος.
Με την Απόφαση 10/06.04.2020 του ACER, οριοθετήθηκε η Λειτουργική Περιφέρεια
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR), σύμφωνα με το άρθρο 35(1) του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/943.
Τον Ιούλιο 2020, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ – καθώς και στη Ρυθμιστική Αρχή της
Βουλγαρίας - πρόταση για τη δημιουργία οτυ Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου
(Regional Coordination Center, RCC) για την Περιφέρεια SEE SOR, το οποίο να
αντικαταστήσει τον υπάρχοντα RSC SEIeNeCC, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

Σχήμα 3-1. Οριοθέτηση της Λειτουργικής Περιοχής SEE SOR κατά την Απόφαση 10/2020 του ACER

Η πρόταση του Διαχειριστή τέθηκε από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση τον
Σεπτέμβριο 2020 και εγκρίθηκε στις αρχές του 2021.50
Στο RCC συμμετέχουν οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής
ενέργειας Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και Βουλγαρίας (ESO EAD), ενώ οι διαχειριστές της
Ιταλίας (TERNA) και Ρουμανίας (TRANSELECTRICA), καθώς δραστηριοποιούνται

50

Απόφαση ΡΑΕ 117/2021.
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σε ζώνες προσφοράς και σύνορα ζωνών προσφοράς που γειτνιάζουν με τη Λειτουργική
Περιφέρεια Συστήματος της ΝΑ Ευρώπης, θα έχουν συμβατικές συμφωνίες με το
RCC.

Αποφάσεις ΡΑΕ κατ’ εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κωδίκων Δικτύου
Εντός του 2020, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 2016/631, 2016/1388
και 2016/1447, η ΡΑΕ προέβη στην έκδοση των ακόλουθων Αποφάσεων:
1. Απόφαση ΡΑΕ 1165/2020 (ΦΕΚ Β' 3757/07.09.2020)
Απόφαση σχετικά α. με τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος που
εφαρμόζονται σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βάσει του άρθρου 5.3 και β. σχετικά με
τις γενικές απαιτήσεις εφαρμογής βάσει του άρθρου 7.6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/631
[RfG] της Επιτροπής για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για
τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο.
2. Απόφαση ΡΑΕ 1166/2020 (ΦΕΚ Β' 3698/03.09.2020)
Απόφαση σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις εφαρμογής βάσει του άρθρου 6.4 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1388 [DCC] της Επιτροπής για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου
όσον αφορά τη σύνδεση ζήτησης.
3. Απόφαση ΡΑΕ 1167/2020 (ΦΕΚ Β' 3762/07.09.2020)
Απόφαση σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις εφαρμογής βάσει του άρθρου 5.4 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1447 [HVDC] της Επιτροπής για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς
ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων
ισχύος.

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ
Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ)
καταρτίζεται ετησίως από τον Διαχειριστή του Συστήματος ΑΔΜΗΕ και περιλαμβάνει
τις προτάσεις του σχετικά με τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να
κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα έτη,
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων έργων για τη διείσδυση των ΑΠΕ.
Το Νοέμβριο του 2019 με την Απόφαση της Αρχής υπ’ αριθμ. 1097/2019 (ΦΕΚ Β'
1048/27.03.2020) εγκρίθηκε υπό όρους, κατόπιν της οριζόμενης διαδικασίας και
σχετικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 108 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει,
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το ΔΠΑ περιόδου 2019-2028. Με την ίδια Απόφαση, η ΡΑΕ ζήτησε από τον
Διαχειριστή του Συστήματος την υποβολή αναθεωρημένου σχεδίου του ΔΠΑ περιόδου
2020-2029, το οποίο αρχικώς είχε καταθέσει στην Αρχή ο Διαχειριστής του
Συστήματος, τον Απρίλιο του 2019, κατά τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο. Ο
ΑΔΜΗΕ υπέβαλε το αναθεωρημένο σχέδιο ΔΠΑ 2020-2029 τον Ιούνιο του 2020, το
οποίο η ΡΑΕ έθεσε άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, τον Απρίλιο 2020, ο
ΑΔΜΗΕ είχε ήδη υποβάλει το σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2021-2030, λαμβάνοντας υπόψη
τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης που
διεξήγαγε ο ίδιος. Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων,
καθώς και το γεγονός της ταυτόχρονης συνύπαρξης δύο παραπλήσιων σχεδίων ΔΠΑ
διαφορετικών περιόδων, αποφάσισε τελικώς να προχωρήσει στην απευθείας
αξιολόγηση του ΔΠΑ περιόδου 2021-2030, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
το Νοέμβριο του 2020 και της οποίας τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί.
Σημειώνεται ότι το υπό αξιολόγηση σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2021-2030 περιλαμβάνει
νέα έργα σε σχέση με το εγκεκριμένο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028, εκ των οποίων
ξεχωρίζουν αναμφίβολα οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Β.
Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ.
Στο προσεχές διάστημα εντός του 2021, η ΡΑΕ θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση του
ΔΠΑ περιόδου 2021-2030 και θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα προς την έγκριση
αυτού.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του ισχύοντος πλαισίου για τη σύνταξη του ΔΠΑ, στις αρχές
του 2020, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρημένη μεθοδολογία κόστουςοφέλους του ENTSO-E CBA 2.0 (εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Σεπτέμβριο του 2018), το νέο σχέδιο μεθοδολογίας κόστους-οφέλους του ENTSO-E
CBA 3.0 και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 651/2018 σχετικά με τον καθορισμό των
κριτηρίων και της μεθοδολογίας εξέτασης της οικονομικής και τεχνικής δυνατότητας
ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με το ΕΣΜΗΕ, αιτήθηκε την υποβολή εισήγησης
από τον Διαχειριστή του Συστήματος με γνώμονα τη θέσπιση ενός Οδηγού σύνταξης
Μελετών Κόστους Οφέλους για τα σημαντικά έργα του Συστήματος Μεταφοράς, στον
οποίο θα προσδιορίζονται επιπλέον οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα
«Σημαντικό Έργο» για να χαρακτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σημασίας». Εν συνεχεία,
ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ για έγκριση τη σχετική εισήγηση το Φεβρουάριο
2020, την οποία η Αρχή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Κατόπιν αξιολόγησης της
εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ αιτήθηκε την επανυποβολή της εισήγησης από τον
Διαχειριστή του Συστήματος βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Αναμένεται η
υποβολή της αναθεωρημένης εισήγησης του Διαχειριστή για έγκριση από τη ΡΑΕ.
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Εξελίξεις στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος
1. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ είχε
συμπεριληφθεί ως ενιαίο έργο στους πρώτους τρεις καταλόγους των Έργων Κοινού
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ (Project of Common Interest - PCI) τα έτη 2013,
2015 και 2017 αντίστοιχα, δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013 και των
αναθεωρήσεών του τα έτη 2015 και 2017.
Εντός του 2019, η Ελλάδα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ηλεκτρική
διασύνδεση Κρήτης-Αττικής θα υλοποιηθεί ως εθνικό έργο με φορέα υλοποίησης την
εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ.», θυγατρική του
ΑΔΜΗΕ, απόφαση που υπαγορεύθηκε από την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του έργου
της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που είναι μείζονος εθνικής σημασίας, διότι
διασφαλίζει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης για τις επόμενες
δεκαετίες, επιτρέπει τον παροπλισμό των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής και θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.
Παράλληλα, η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να παρέχει ισχυρή πολιτική στήριξη
στις διασυνδέσεις Κρήτης-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ στον αναθεωρημένο κατάλογο
των PCI.
Στις 11.03.2020 εκδόθηκε ο αναθεωρημένος 4ος κατάλογος PCI (Κανονισμός
2020/389), στον οποίο το έργο Αττικής - Κρήτης δεν αποτελεί και επίσημα πλέον
μέρος του αρχικού PCI, το οποίο πλέον αποτελείται από τα δύο υπόλοιπα τμήματα
Κρήτης - Κύπρου και Κύπρου - Ισραήλ.
Προς το παρόν και αναφορικά με το υποέργο PCI Κρήτης - Κύπρου ελληνικού
ενδιαφέροντος το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει η Ελληνική Κυβέρνηση σύμφωνα με
σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού, εξετάζεται μεταξύ των αρμόδιων
Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου η επικαιροποίηση/επιβεβαίωση της
Απόφασης CBCA του 2017, δεδομένου ότι στην εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνεται
και το έργο Αττικής - Κρήτης, το οποίο πλέον υλοποιείται ως εθνικό.
Περαιτέρω, εντός του 2020 έγινε γνωστή η δυσχέρεια του φορέα υλοποίησης Euroasia
Interconnector Ltd να ανταποκριθεί στην απαίτηση της διαλειτουργικότητας του PCI
Κρήτης - Κύπρου με τη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης και εν τέλει η τελική του επιλογή
να προχωρήσει με την επιλογή υποβρυχίου καλωδίου διαφορετικής τάσης, το οποίο
έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή δεύτερου σταθμού μετατροπής στην Κρήτη. Σε
κάθε περίπτωση, όπως έχει ξεκαθαριστεί από τον φορέα υλοποίησης του PCI Κρήτης
- Κύπρου Euroasia Interconnector Ltd, το επιπλέον κόστος που επιφέρει η εν λόγω
τεχνική διαφοροποίηση θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τον ίδιο.
2. Αναφορικά με το Έργο PCI 3.7.1 «Νέα διασυνδετική γραμμή μεταφοράς Νέας
Σάντας (Ελλάδα) - Maritsa East 1 (Βουλγαρία)», το οποίο αποτελεί υποέργο ευρύτερου
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PCI (cluster) 3.7 εντός της Βουλγαρικής επικράτειας, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη
ενημέρωση εκ των Διαχειριστών, οι αδειοδοτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και στις
δύο χώρες εντός του 2019. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 στη
Βουλγαρική επικράτεια, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει στο πρώτο
εξάμηνο του 2021. Δεδομένου του υψηλού ρυθμού προόδου των κατασκευαστικών
εργασιών στο τμήμα της Βουλγαρίας, το συνολικό έργο αναμένεται να έχει υλοποιηθεί
το πρώτο εξάμηνο του 2022, νωρίτερα μάλιστα από το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα
της Απόφασης ΡΑΕ 681/2018.

Κόστος ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας»
Εντός του 2017, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημέρωσε τη ΡΑΕ για τον κατά την
κρίση του εσφαλμένο από πλευράς του υπολογισμό του απολογιστικού κόστους του
ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής
Τάσης Νότιας Εύβοιας» (εφεξής «το Έργο»), όπως αυτό ενσωματώθηκε στην
Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 452/2015 (ΦΕΚ Β΄2859/28.12.2015). Στο πλαίσιο αυτό
ζήτησε την αναθεώρηση του εν λόγω κόστους με σημαντική πρόσθετη και μάλιστα
αναδρομική επιβάρυνση των Χρηστών του. Το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος –και δίκτυο ΥΤ Νότιας Εύβοιας» υλοποιήθηκε από τον Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς και το κόστος του ανακτάται από τους Χρήστες του, δηλαδή
τους παραγωγούς έργων ΑΠΕ που συνδέονται σε αυτό, κατά τα οριζόμενα στην
Απόφαση της Αρχής 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το προς ανάκτηση
κόστος του έργου είχε αποτυπωθεί στην Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 452/2015 (ΦΕΚ
Β΄2859/28.12.2015).
Το 2017, ο ΑΔΜΗΕ αιτήθηκε την αναθεώρηση του κόστους του έργου, η οποία θα
προκαλούσε σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση, και μάλιστα αναδρομικά, των
Χρηστών του.
Κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, η ΡΑΕ διερεύνησε το εν λόγω θέμα, ζητώντας
από τον ΑΔΜΗΕ τεκμηρίωση των αιτημάτων του, καθώς και αναθεώρηση της
μεθοδολογίας επιμερισμού του μοναδιαίου κόστους σύνδεσης των Χρηστών.
Στις αρχές του 2020, η Αρχή επανήλθε προς τον Διαχειριστή θέτοντας επιπλέον
κατευθύνσεις σχετικά με το κόστος του Έργου, εστιάζοντας στις επενδύσεις της
περιόδου 2001-2011. Επειδή ο ΑΔΜΗΕ δεν ακολούθησε τις υποδείξεις της Αρχής,
αντιπαραβάλλοντας τα επιχειρήματά του, η ΡΑΕ ζήτησε αναλυτικά αποδεικτικά
στοιχεία για τις επενδύσεις της εν λόγω περιόδου ανά υποέργο, προκειμένου να
εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα που έχει ανακύψει. Σε απάντηση στο αίτημα της ΡΑΕ,
ο ΑΔΜΗΕ παρέθεσε την ανάλυση των εν λόγω επενδύσεων, χωρίς συνοδεία
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αποδεικτικών στοιχείων. Εν συνεχεία, η ΡΑΕ ζήτησε το Νοέμβριο του 2020 την
υποβολή των αντιγράφων των υπογεγραμμένων συμβάσεων για το σύνολο των
Χρηστών του Έργου καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με τις
πληρωμές των Χρηστών, δεδομένου ότι παρήλθε ένα έτος από την τελευταία υποβολή
τους. Επιπλέον, κάλεσε τον ΑΔΜΗΕ να την ενημερώσει αν υφίσταται κάποιος
Χρήστης του Έργου, ο οποίος διαφωνεί με το ύψος του συνολικού κόστους σύνδεσης
που έχει κληθεί να καταβάλει προς τον Διαχειριστή. Σε απάντηση των ανωτέρω, ο
ΑΔΜΗΕ υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία και σημείωσε ότι κανείς Χρήστης δεν έχει
αμφισβητήσει εγγράφως το ύψος του συνολικού κόστους σύνδεσης.
Ως επόμενο βήμα, στο τέλος του 2020, η ΡΑΕ αιτήθηκε προς τον ΑΔΜΗΕ την υποβολή
έκθεσης Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή εντός 10 ημερών, προκειμένου για την
πιστοποίηση των επενδύσεων της περιόδου 2001-2011 και την τεκμηρίωση της μη
ένταξης των εν λόγω επενδύσεων στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του
Διαχειριστή, παρά μόνον μετά την ηλέκτριση του Έργου το 2015. Ο ΑΔΜΗΕ
απάντησε ότι η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών στην οποία απευθύνθηκε θεωρεί ανέφικτη
την εν λόγω προθεσμία και παρέπεμψε το ζήτημα για το προσεχές διάστημα στις αρχές
του 2021, κατά το οποίο θεωρεί ότι δύναται να ανταποκριθεί στο αίτημα της ΡΑΕ.

Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς
Στο τέλος του 2019, ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή για την πρόοδο που έχει
συντελεστεί σχετικά με την ολοκλήρωση των μεθοδολογιών που προβλέπονται στον
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, υπό το πρίσμα των νέων Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Μεταξύ των εν λόγω μεθοδολογιών περιλαμβάνεται και η μεθοδολογία
υπολογισμού απωλειών ΕΣΜΗΕ, η οποία τελικώς υποβλήθηκε στην Αρχή τον
Ιανουάριο του 2020 προς έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου
18 του ν.4425/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η εν λόγω μεθοδολογία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ τον Μάρτιο του
2020 και κατόπιν υποδείξεων της Αρχής και βελτιωτικών παρεμβάσεων, ο ΑΔΜΗΕ
υπέβαλε την τελική εισήγησή του επί της μεθοδολογίας, η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ
με την υπ' αριθμ. Απόφασή της 953/2020 (ΦΕΚ Β' 2926/17.07.2020).

Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων
επέκτασης Συστήματος
Τον Νοέμβριο του 2019, η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ εισήγηση επί της
μεθοδολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 273 της προηγούμενης έκδοσης του Κώδικα
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Διαχείρισης Συστήματος (νυν υποενότητα 8.19 της επανέκδοσης του Κώδικα
Διαχείρισης Συστήματος, Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020), σχετικά με τον επιμερισμό του
κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή
Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα. Εντός του 2020, ο Διαχειριστής του Συστήματος
υπέβαλε την εν λόγω εισήγηση στη ΡΑΕ, η οποία την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
και εν συνεχεία δημοσίευσε τα αποτελέσματα αυτής. Στην παρούσα φάση, η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή
βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΡΑΕ.

Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
Σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Ο Κώδικας αυτός καταρτίστηκε από
τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ και θεσπίσθηκε με απόφαση της ΡΑΕ εντός του 2017.
Για την εφαρμογή του Κώδικα ΕΔΔΗΕ προβλέπεται η έκδοση συγκεκριμένων
Εγχειριδίων, η κατάρτιση των οποίων θα γίνει σταδιακά εντός διαστήματος 18 μηνών.
Εντός του 2018 υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ τα πρώτα από τα Εγχειρίδια εφαρμογής του
Κώδικα και συγκεκριμένα:
-

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Δικτύου

-

Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης

-

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

-

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Δικτύου

-

Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων

Εντός του 2020, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η εξέταση των εισηγήσεων του
Διαχειριστή για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, τα οποία και εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ51.
Περαιτέρω, για την προσαρμογή των διαδικασιών εκκαθάρισης της αγοράς σύμφωνα
με τις διαδικασίες του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, τροποποιήθηκαν οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Απόφαση ΡΑΕ 1442/2020).
Έως την έγκριση των Εγχειριδίων, ο Διαχειριστής του Δικτύου εφαρμόζει ρυθμίσεις
και πρακτικές σύμφωνες με τους κανόνες, τις γενικές αρχές και το πνεύμα του Κώδικα,

51

Αποφάσεις ΡΑΕ 779/2020 (ΦΕΚ Β’1891/2020) και 1443/2020 (ΦΕΚ Β'4737/2020).
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ενώ η ΡΑΕ μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε υποδείξεις προς τον Διαχειριστή του
Δικτύου, με τις οποίες ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται.
Τυχόν οδηγίες που εκδίδονται κατά την μεταβατική αυτή περίοδο υποβάλλονται στη
ΡΑΕ η οποία, κατά την κρίση της, υποδεικνύει την τήρηση της διαδικασίας έγκρισής
τους ως τμήμα των Εγχειριδίων.
Με τη θέσπιση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής
Εκκαθάρισης, το οποίο προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης, παύει η εφαρμογή στο ΕΔΔΗΕ του Εγχειριδίου Διαχείρισης
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β’2773/18.12.2015).

Αναθεώρηση
Χρήσης Συστήματος

μεθοδολογίας

καθορισμού

Χρεώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011, τα κριτήρια και η
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς
καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος.
Περαιτέρω, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος καθορίζονται γενικές και
ειδικότερες αρχές, κανόνες και διαδικασίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων που
επιβάλλονται σε χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς για την ανάκτηση του
Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος. Τέλος, στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης
Συστήματος για Πελάτες Δικτύου, καθορίζεται ειδικότερα ο επιμερισμός του
Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί σε Πελάτες Δικτύου μεταξύ διαφόρων
κατηγοριών πελατών και ο τρόπος ανάκτησής του από αυτούς.
Οι μεθοδολογίες που καθορίζονται κατά τα ανωτέρω για τις χρεώσεις χρήσης
Συστήματος διαμορφώθηκαν εδώ και αρκετά έτη και έκτοτε δεν έχουν αλλάξει. Παρότι
οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι μεθοδολογίες αυτές συνεχίζουν να είναι
δόκιμες, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα από την αγορά αλλά και τις
εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια (διείσδυση ΑΠΕ, αλλαγή καμπύλης
φορτίου Συστήματος), έκρινε αναγκαία την αναθεώρηση και επικαιροποίησή τους, με
απώτερο στόχο αφενός την κατά το δυνατό ορθότερη εφαρμογή της αρχής της
κοστοστρέφειας και την παροχή αποτελεσματικότερων σημάτων στους χρήστες
(αύξηση της προβλεψιμότητας των χρεώσεων, σταθερότητα του πλαισίου, αξιοποίηση
ωριαίων μετρητών), και αφετέρου τον περιορισμό των φορτίων αιχμής και κατ’
επέκταση τη μείωση των αναγκών ενίσχυσης του Συστήματος και του μακροχρόνιου
κόστους του Συστήματος, προς όφελος όλων των χρηστών του.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2020 αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα μελέτης εφαρμογής της
νέας μεθοδολογίας την οποία εκπόνησε ο ΑΔΜΗΕ και ζητήθηκε η υποβολή νέας
εισήγησης του Διαχειριστή, προκειμένου η μεθοδολογία προσδιορισμού των χρεώσεων
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χρήσης να λαμβάνει επαρκώς υπόψη πιθανές θετικές επιδράσεις στο κόστος του
Συστήματος Μεταφοράς από την ύπαρξη σταθεροποιητικών φορτίων (σημαντικές
καταναλώσεις με σταθερό και προβλέψιμο προφίλ ζήτησης). Η διαδικασία που
περιλαμβάνει διαμόρφωση των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ και τυχόν πλάνου
μετάβασης στη νέα μεθοδολογία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και τροποποίηση
των σχετικών κανονιστικών κειμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021,
εφόσον οι σχετικές εισηγήσεις υποβληθούν εγκαίρως.

Απώλειες Δικτύου Διανομής
Οι συντελεστές απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής εκφράζουν τις μέσες
απώλειες ενέργειας και εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας
που χρεώνονται στους προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά, για την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες τους στο δίκτυο. Οι συντελεστές αυτοί, επομένως,
λαμβάνονται υπόψη από τους προμηθευτές για τον καθορισμό του ύψους των
τιμολογίων που προσφέρουν σε πελάτες του Δικτύου.
Από το 2017 είναι πλέον δυνατή η εκτίμηση των μέσων απωλειών ενέργειας και βάσει
των δεδομένων εκκαθάρισης της αγοράς, τα οποία ωστόσο είναι διαθέσιμα 12-24 μήνες
αργότερα. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2019 διερευνήθηκαν από τη ΡΑΕ αναφορές
Προμηθευτών σχετικά με σημαντικές διαφορές μεταξύ της μελέτης απωλειών του
Διαχειριστή Δικτύου με έτος αναφοράς 2017 και των απωλειών ενέργειας με τις οποίες
επιβαρύνθηκαν το ίδιο έτος κατά την εκκαθάριση της αγοράς. Η διερεύνηση
ολοκληρώθηκε το 2020, αξιοποιώντας νεότερα δεδομένα οριστικής εκκαθάρισης για
τα έτη 2017 και 2018. Σε συνέχεια της διερεύνησης αυτής, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ.
αριθμ. 778/2020 απόφαση52, επικαιροποιώντας τους συντελεστές απωλειών για το
2020 βάσει της μελέτης απωλειών του Διαχειριστή με έτος αναφοράς 2018 (μέσες
απώλειες 9,7%). Παράλληλα, έθεσε σε διαβούλευση προτάσεις της για αλλαγή στον
τρόπο υπολογισμού των συντελεστών απωλειών, προκειμένου να περιορίζονται κατά
το δυνατό οι αποκλίσεις μεταξύ αρχικής και οριστικής εκκαθάρισης λόγω των
απωλειών δικτύου και να εξομαλύνεται η διακύμανση των συντελεστών απωλειών από
έτος σε έτος. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεθοδολογία υπολογισμού των
απωλειών που προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού κινήτρου, η ΡΑΕ
προχώρησε στον καθορισμό σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής του Κώδικα

52

ΦΕΚ Β’1993/2020
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Διαχείρισης του Δικτύου αναφορικά με τον υπολογισμό των συντελεστών απωλειών
του Δικτύου53.

Ποιότητα υπηρεσιών Διανομής
Στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου προβλέπεται ολοκληρωμένο ρυθμιστικό
πλαίσιο για την ποιότητα υπηρεσιών. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από μηχανισμό
οικονομικών κινήτρων για τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού μέσου (ολική απόδοση
Διαχειριστή) και ελάχιστου (ατομικές εγγυήσεις ποιότητας) επιπέδου ποιότητας
υπηρεσιών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μηχανισμοί αυτοί τίθενται σε εφαρμογή
μετά τη θέσπιση των εγχειριδίων ποιότητας υπηρεσιών του Κώδικα και σε συνδυασμό
με τη θέσπιση ρυθμιστικής περιόδου διάρκειας από 3 έως 5 έτη.
Επί του παρόντος, τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ρυθμίζονται για επιλεγμένες
διαστάσεις εμπορικής εξυπηρέτησης (π.χ. μέγιστος χρόνος για νέες συνδέσεις,
μέγιστος χρόνος για επανασύνδεση μετά από τακτοποίηση χρέους, μέγιστος χρόνος για
απάντηση σε παράπονα κλπ) μέσω του προγράμματος ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
του Διαχειριστή Δικτύου. Με πρωτοβουλία τη ΡΑΕ, το πρόγραμμα αυτό
εκσυγχρονίσθηκε το 2014 (Α’ φάση), με πρόβλεψη για περαιτέρω επέκταση και
βελτίωση από το 2016 (Β’ φάση). Κυριότερα σημεία βελτίωσης του προγράμματος
ήταν η αυτοματοποίηση καταβολής της προβλεπόμενης οικονομικής ρήτρας σε
καταναλωτές σε περίπτωση υπέρβασης του εγγυημένου χρόνου εξυπηρέτησης
απευθείας από τον ΔΕΔΔΗΕ, η καλύτερη οργάνωση και τεκμηρίωση της εφαρμογής
του προγράμματος μέσω εφαρμογών πληροφορικής και η προσθήκη νέων υπηρεσιών
(π.χ. εγγυημένος μέγιστος χρόνος διάρκειας διακοπής πελατών μέσης τάσης).
Η εφαρμογή της Α’ φάσης βελτίωσης του προγράμματος παρατάθηκε έως το τέλος του
2016, οπότε και υποβλήθηκαν προτάσεις του Διαχειριστή για τις βελτιώσεις της Β’
φάσης. Η πρώτη φάση της επεξεργασίας των προτάσεων αυτών από τη ΡΑΕ ανακόπηκε
εντός του 2017 για να ολοκληρωθεί μέσα στο 2019, με δημόσια διαβούλευση επί των
απόψεων και προτάσεων της ΡΑΕ και διαμόρφωση τελικών προτάσεων της Αρχής. Η
σχετική απόφαση της ΡΑΕ (1151Α/2019) εκδόθηκε μέσα στο Α’ εξάμηνο του 202054,
με ισχύ από 1.7.2020. Κυριότερες βελτιώσεις του προγράμματος ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΔΕΔΔΗΕ βάσει της απόφασης αυτής:

53
54

Απόφαση 1432/2020 (ΦΕΚ Β'4741/2020)
ΦΕΚ Β'1339/2020
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•

Αύξηση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης από τον Διαχειριστή προς τους
πελάτες χαμηλής τάσης στα 20€ και προς τους πελάτες μέσης τάσης στα 40€, από
το ποσό των 15€ που προβλεπόταν στην προηγούμενη φάση.

•

Κλιμάκωση του καταβαλλόμενου ποσού αποζημίωσης των καταναλωτών από
τον Διαχειριστή (έως και 4πλάσιο του βασικού) σε περίπτωση σημαντικής
υπέρβασης του εγγυημένου χρόνου εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες
εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων, αποκατάστασης διακοπών τροφοδότησης,
διερεύνησης αναφορών σε σχέση με την ποιότητα τάσης και επανασύνδεσης
μετά από απενεργοποίηση λόγω χρέους ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

•

Προσθήκη νέων εγγυημένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την κατασκευή νέων
συνδέσεων με μεγάλη επέκταση δικτύου, την αντικατάσταση απλού μετρητή με
μετρητή πολλαπλού τιμολογίου (νυχτερινό) ή ηλεκτρονικό μετρητή και την
τήρηση συμφωνημένης συνάντησης για εργασίες σε ακίνητα πελατών.

•

Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και
συγκεκριμένων προδιαγραφών για τις εκθέσεις αποτελεσμάτων και την υποβολή
στοιχείων στην Αρχή.

Αναφορικά με την παρακολούθηση της ποιότητας εξυπηρέτησης μέσω δεικτών ολικής
απόδοσης, με την ίδια απόφαση καθορίσθηκαν μεγέθη και δείκτες που αφορούν στην
τηλεφωνική εξυπηρέτηση, την καταμέτρηση, τη χορήγηση όρων σύνδεσης σε
παραγωγούς και τη διαχείριση των μεταβολών εκπροσώπησης (αλλαγή Προμηθευτή),
με στόχο την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διερεύνηση της
σκοπιμότητας μελλοντικής ρύθμισης μέσω ορίων ολικής απόδοσης.
Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης από τον
Διαχειριστή Δικτύου σε καταναλωτές των οποίων οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν
υποστεί βλάβη εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου, με την
ανωτέρω απόφαση αναθεωρήθηκε το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης (στο ποσό των
600 €, ανεξαρτήτως τύπου παροχής από 300€ για μονοφασική και 400€ για τριφασική
παροχή) και το χρονικό διάστημα για την υποβολή σχετικών αιτημάτων αποζημίωσης
από τους καταναλωτές, προκειμένου η συγκεκριμένη διαδικασία που καθιερώθηκε το
2011 να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες (αυξημένο κόστος βλαβών που
προκαλούνται σε πιο σύγχρονο εξοπλισμό, αναγκαίος χρόνος για εντοπισμό του
προβλήματος, επισκευή ή εκτίμηση της οικονομικής ζημίας).
Με την υπ' αριθ. 776/2020 απόφαση της ΡΑΕ55, μετατέθηκε κατά ένα τρίμηνο ο χρόνος
έναρξης εφαρμογής της νέας εγγυημένης υπηρεσίας αντικατάστασης μετρητή μετά από

55

ΦΕΚ Β' 1876/2020
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αίτημα καταναλωτή (1.10.2020), λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του
Διαχειριστή Δικτύου.

Επάρκεια και Ασφάλεια Εφοδιασμού Διασυνδεδεμένου συστήματος
Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας
Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 Ν. 4685/2020, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έθεσε σε εφαρμογή το νέο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας
(ΜΜΑΕ - New Transitory Flexibility Remuneration Mechanism - TFRM) μέσω της
Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/9.7.2020. Ο νέος ΜΜΑΕΙ αποτελεί τη
2η παράταση του προϊσχύσαντος ΜΜΑΕ, η εφαρμογή του οποίου έληξε τον Απρίλιο
του 2017. Η 1η παράταση του ΜΜΑΕ, όπως οριζόταν στο άρθρο 143Δ του Ν.
4001/2011, πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 129 Ν. 4685/2020
(βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4685/2020), έληξε πρόωρα, το Μάρτιο του 2019, καθώς
η ΕΕ είχε θέσει ως προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση της δεύτερης
δημοπρασίας που προέβλεπε ο μηχανισμός, την έναρξη της αγοράς εξισορρόπησης και
την εισαγωγή του Μοντέλου-Στόχου (target model).
Με την ανωτέρω Υ.Α. ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου Μεταβατικού
Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας ισχύος
του, των κριτηρίων καθορισμού των επιλέξιμων παρόχων και των υποχρεώσεων
αυτών, του ύψους της δημοπρατούμενης ισχύος, καθώς και κάθε ζητήματος που
σχετίζεται με την Αποζημίωση για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ αρχήν σύμφωνη γνώμη της ΕΕ για τη θέσπιση
του νέου Μηχανισμού (14.7.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού),
στα πλαίσια αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ προκειμένου για την
εναρμόνιση και προσαρμογή των διατάξεών του στο Target Model, έθεσε, από τις 20
έως 24 Ιουλίου 2020, σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή
αναφορικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού, με σκοπό την ενσωμάτωσή του στον
αναθεωρημένο ΚΔΕΣΜΗΕ. Στη συνέχεια, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, η ΡΑΕ
εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1171/2020 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα για την εφαρμογή του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης
Ευελιξίας, στην οποία καθορίστηκαν και οι όροι που διέπουν τη διενέργεια των
δημοπρασιών.
O εν λόγω Μηχανισμός, δεδομένου του μεταβατικού του χαρακτήρα, προσομοιάζει ως
προς τις βασικές παραμέτρους με τον προϊσχύσαντα ΜΜΑΕ. Η διάρκεια ισχύος του
νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίστηκε κατά μέγιστο έως
τις 31.03.2021 ή μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης
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Επάρκειας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα.
Ο Μηχανισμός περιλαμβάνει τη διενέργεια δύο βασικών δημοπρασιών, με την πρώτη
να έχει περίοδο παράδοσης μεταξύ της ημέρας εφαρμογής του μηχανισμού και του
τέλους του μήνα που ακολουθεί την έναρξη της αγοράς εξισορρόπησης (ή το αργότερο
στις 31 Δεκεμβρίου 2020, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Η διενέργεια της δεύτερης
δημοπρασίας δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την εκκίνηση της λειτουργίας της νέας
αγοράς εξισορρόπησης, με περίοδο παράδοσης από το τέλος του μήνα που ακολουθεί
το μήνα έναρξης της αγοράς εξισορρόπησης έως και τις 31 Μαρτίου 2021. Η
αποζημίωση κάθε επιλεγέντα στη διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται στη βάση της
τιμής προσφοράς του ("pay-as-bid"). Η δημοπρατούμενη ισχύς για την πρώτη
δημοπρασία καθορίστηκε στα 4.500 MW και η ανώτατη τιμή προσφοράς στα 39.000
€/MW ανά έτος. Το μέγιστο κόστος του μηχανισμού για ένα έτος ανέρχεται σε περίπου
175,5 εκ. € (ή στα 14,6 εκ. € το μήνα που αντιστοιχούν στη μέγιστη τιμή προσφοράς
επί τη δημοπρατούμενη ισχύ). Το κόστος αυτό είναι ίδιο με το προϋπολογιστικό κόστος
του προηγούμενου μηχανισμού, ο οποίος έληξε το Μάρτιο του 2019, με τις πληρωμές
που έλαβε το σύνολο των επιλέξιμων μονάδων να ανήλθαν τελικά στα 77,04 εκ. € μετά
την εκκαθάριση. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό κόστος
του παρόντα-νέου ΜΜΑΕ, θα εξαρτηθεί από τα απολογιστικά αποτελέσματα των
δημοπρασιών, σε συνδυασμό με έναν "claw-back" μηχανισμό, η εφαρμογή του οποίου
θα αφορά στην περίοδο παράδοσης της δεύτερης δημοπρασίας για την αποφυγή
απροσδόκητων κερδών από τη λειτουργία της νέας αγοράς εξισορρόπησης.
Με την υπ’ αριθμ. C(2020) 6659 SA.56102 (2020/N) απόφασή της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα την παράταση του Μηχανισμού Ευελιξίας για τη
διασφάλιση επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνοντας ότι ο εν
λόγω Μηχανισμός εκ της φύσης του συνιστά ένα μεταβατικό μέτρο που επιδιώκει τη
διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και είναι
συμβατό με το ενωσιακό καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. Η πρώτη δημοπρασία για το
νέο Μηχανισμό έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου 2020.

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/9.7.2020, με βάση το χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη
Διάρκεια Εντολής και τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος, γίνεται η διάκριση
μεταξύ δύο Τύπων Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (Τύποι ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2).
Κάθε Τύπος Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί προϊόν προς δημοπράτηση
από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
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Στην ανωτέρω Υ.Α., καθορίζονται οι κατηγορίες Καταναλωτών που δικαιούνται να
καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης των
Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας
Διακοπτόμενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και
οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων
σε αυτές καταναλωτών, η ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των ποσών που καταβάλλονται
ως οικονομικό αντιστάθμισμα και καθιερώνεται κείμενο πρότυπης Σύμβασης
Διακοπτόμενου Φορτίου και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου
Φορτίου που συνάπτει ο Διαχειριστής με τους Καταναλωτές, σύμφωνα με το άρθρο
143Α του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Επιπλέον, καθορίζονται, οι Συντελεστές
Διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 143Β
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
Μετά από σχετική κοινοποίηση σχεδίου για την 2η παράταση και υλοποίηση του
μέτρου της διακοψιμότητας από το ΥΠΕΝ, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ,
με την υπ’ αριθμ. C(2020) 6658 final/29.9.2020 απόφασή της «SA 56103 (2020/N) –
Ελλάδα, 2η παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας», ενέκρινε την παράταση του
μέτρου.
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Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)
Ζήτηση και Παραγωγή ενέργειας
Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή, αφ’ ενός, του νόμου 4001/2011
για τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και, αφ’ ετέρου, του νόμου 3468/2006 για την
ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς, καθώς και τους
οικείους Κανονισμούς Αδειών, άδεια παραγωγής για σταθμό παραγωγής στα μη
διασυνδεδεμένα νησιά από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή υβριδικό σταθμό ή σταθμό με συμβατικά
καύσιμα, χορηγείται από τη ΡΑΕ κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.
Εξαίρεση από τη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής, μπορεί να αποτελούν τα
απομονωμένα μικροδίκτυα, για τα οποία δύναται να χορηγηθεί παρέκκλιση από τις
γενικές διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ύστερα από αίτηση της χώρας σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 44 της Οδηγίας αυτής όπως έχει μεταφερθεί στην εσωτερική
έννομη τάξη με τις διατάξεις του άρθρου 139 του νόμου 4001/2011. Ως «απομονωμένο
μικροσύστημα», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ως άνω Οδηγίας, νοείται κάθε
σύστημα με κατανάλωση μικρότερη των 500 GWh το 1996, το οποίο δεν είναι
συνδεδεμένο με άλλα συστήματα. Στην Ελληνική Επικράτεια ως απομονωμένα
μικροδίκτυα νοούνται όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πλην της Κρήτης.
Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
κατά το έτος 2020 ανήλθε συνολικά για όλα τα ΜΔΝ στο 19,76% της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το μέγιστο ποσοστό (μεταξύ των
συστημάτων) ήταν της τάξης του 23% επί της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας. Ωστόσο, μέχρι την κατασκευή και ένταξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως
οι ηλιοθερμικοί και κυρίως οι υβριδικοί σταθμοί, δηλαδή σταθμοί ΑΠΕ με δυνατότητα
αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν και εγγυημένη ισχύ (ακόμα
και σε περιόδους χαμηλής και ανεπαρκούς παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ), η
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών θα εξακολουθήσει να βασίζεται
στις θερμικές μονάδες με καύσιμο πετρέλαιο (ή και φυσικό αέριο για την Κρήτη, όταν
το καύσιμο αυτό γίνει διαθέσιμο στο νησί).
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 3-7 που ακολουθεί, το μέγεθος των
είκοσι εννέα (29) αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων της χώρας ποικίλει:
•
•
•

-Δεκαεννέα (19) «μικρά» αυτόνομα συστήματα έχουν αιχμή ζήτησης έως 10
MW.
Οκτώ (8) «μεσαίου μεγέθους» αυτόνομα συστήματα έχουν αιχμή ζήτησης από
10 MW έως 100 MW.
Δύο (2) «μεγάλα» αυτόνομα συστήματα έχουν αιχμή ζήτησης άνω των 100
MW (η Κρήτη και η Ρόδος).
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Η ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ ποικίλει σε μέγεθος, από ορισμένες
εκατοντάδες MWh στα μικρότερα νησιά (π.χ. Αντικύθηρα, Αγαθονήσι, κ.λπ.), έως και
ορισμένες TWh στο μεγαλύτερο ΜΔΝ (Κρήτη). Στον Πίνακα 3-8 παρουσιάζεται η
εξέλιξη ζήτησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών την τελευταία πενταετία, από την
οποία είναι εμφανής η μείωση της ζήτησης το 2020 λόγω της πανδημίας του Covid-19
στα περισσότερα από αυτά.
Νησιωτικό
Σύστημα

Θερμική
παραγωγή
(MWh)

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΡΚΙΟΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΓΑΥΔΟΣ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΘΗΡΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΗΛΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΧΙΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΡΟΔΟΣ
Σύνολο

1.104
828
9.351
1.208
308
399
6.184
486
954
817
146.046
20.999
27.228
9.657
265.036
238.094
49.744
3.582
39.562
578
14.916
97.160
8.375
14.960
14.862
11.951
175.856
2.134.453
537.093
3.831.791

Παραγωγή
ΑΠΕ*
(MWh)
0
0
455
0
0
0
552
0
0
0
413
6.228
4.865
402
50.041
51.868
8.817
0
7.384
0
2.839
29.661
165
2.489
467
254
25.066
651.259
100.473
943.698

%
Παραγωγή
ΑΠΕ
0%
0%
4,64%
0%
0%
0%
8,20%
0%
0%
0%
0,28%
22,87%
15,16%
4,00%
15,88%
17,89%
15,06%
0%
15,73%
0%
15,99%
23,39%
1,93%
14,26%
3,05%
2,08%
12,48%
23,38%
15,76%
19,76%

Ζήτηση
(MWh)

Αιχμή
(MW)

1.104
828
9.806
1.208
308
399
6.736
486
954
817
146.459
27.227
32.093
10.059
315.078
289.962
58.560
3.582
46.946
578
17.755
126.821
8.540
17.449
15.329
12.205
200.921
2.785.712
637.567
4.775.489

0,306
0,220
2,710
0,552
0,085
0,139
2,060
0,136
0,416
0,412
38,250
6,839
7,510
3,460
74,000
63,190
12,900
0,935
11,770
0,250
4,600
27,800
3,520
5,650
3,910
3,910
43,000
605,100
148,300

Πίνακας 3-7. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς και σταθμούς ΑΠΕ, ζήτηση και
αιχμή φορτίου, ανά νησιωτικό σύμπλεγμα, κατά το έτος 2020

*Στην παραγωγή ΑΠΕ δε συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια Φ/Β στέγης και του Ειδικού Προγράμματος
net-metering, η ποσότητα των οποίων αυξάνει ελαφρώς την παραγωγή ΑΠΕ και τη συνολική ζήτηση
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Νησιωτικό
Σύστημα
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ
ΘΗΡΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΗΛΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΚΡΗΤΗ

2016

2017

2018

2019

2020

1.096
1.095
1.124
1.123
1.104
749
727
718
765
828
10.069
10.710
11.188
11.282
9.806
1.277
1.298
1.371
1.358
1.208
255
276
274
300
399
6.856
7.008
7.064
7.268
6.736
841
1.016
1.118
1.125
954
832
879
895
820
817
164.060
181.674
199.744
217.105
146.459
27.129
28.047
27.878
28.528
27.227
37.799
37.319
38.455
39.805
32.093
9.005
9.586
9.578
10.000
10.059
368.521
382.075
392.964
405.385
315.078
297.670
299.860
299.177
299.923
289.962
59.831
60.411
60.378
60.724
58.560
3.479
3.549
3.762
3.866
3.582
47.642
49.181
50.573
52.479
46.946
601
645
640
629
578
17.477
18.438
18.894
19.570
17.755
138.050
140.447
140.252
140.629
126.821
8.202
8.680
8.701
9.183
8.540
17.984
18.633
19.069
19.344
17.449
15.663
16.266
15.666
16.126
15.329
15.175
14.285
14.673
14.900
12.205
205.833
210.435
204.987
206.908
200.921
814.488
836.397
864.624
867.271
637.567
2.975.755 3.027.253 3.055.605 3.083.427 2.785.712

Πίνακας 3-8. Εξέλιξη της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ την περίοδο 2016-2020
(MWh)

Ιδιαίτερη παράμετρο στο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της αγοράς των ΜΔΝ
αποτέλεσε η απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία
χορηγήθηκε παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Με την
Απόφαση Παρέκκλισης, οι επιταγές της οποίας ενσωματώθηκαν με το ν. 4414/2016,
επήλθαν σημαντικές μεταβολές στον τομέα της αδειοδότησης/εγκατάστασης νέου
δυναμικού παραγωγής από συμβατικές μονάδες στα ΜΔΝ, θέτοντας σημαντικές
προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας των αυτόνομων ηλεκτρικών
συστημάτων τους, ενώ ορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την κατά το δυνατόν
προώθηση των διασυνδέσεων των ΜΔΝ με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, στις
περιπτώσεις που η διασύνδεση αποτελεί την οικονομικότερη, μακροπρόθεσμα, λύση
ηλεκτροδότησής τους.
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Κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2020
Σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του αρμόδιου Διαχειριστή, η Αρχή διερεύνησε και
αξιολόγησε τεχνικά και οικονομικά εναλλακτικά σενάρια για την έγκαιρη κάλυψη του
προβλεπόμενου, κατά το Διαχειριστή, ελλείματος ισχύος των 93,5 MW στο ΗΣ Κρήτης
με κριτήριο τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση. Τα εξεταζόμενα μέτρα καταλήγουν σε
συνδυασμό κατ’ αρχήν μίσθωσης Η/Ζ της τάξεως τουλάχιστον 58 MW, και
εγκατάστασής τους στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, και, για το υπολοιπόμενο μέρος των
εκτάκτων αναγκών, της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης μεταξύ: α) πρόσθετης
μίσθωσης Η/Ζ της τάξεως 25 MW στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, β) μίσθωσης Α/Σ της
τάξεως 25 MW στον ΑΗΣ Χανίων, και γ) μίσθωσης πλωτής μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής της τάξεως τουλάχιστον 25 MW στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Εξελίξεις κατά το έτος 2020
Καμπύλες Αναφοράς-Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου-Φορτίου των
θερμικών Μονάδων στα ΜΔΝ
Κάθε έτος, η ΡΑΕ με Απόφασή της εγκρίνει απολογιστικά, μετά από σχετική εισήγηση
του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το ύψος
του ετήσιου Ανταλλάγματος για την παροχή ΥΚΩ_ΜΔΝ που αφορά στην
ηλεκτροδότηση των ΜΔΝ στις ίδιες τιμές με εκείνες του διασυνδεδεμένου
συστήματος. Το αντάλλαγμα αποδίδεται στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των
ΜΔΝ βάσει μεθοδολογίας που έχει θεσπιστεί με την υπ’ αριθμ. 14/2014 Απόφαση της
Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 270/7-2-2014).
Σύμφωνα με την ως άνω μεθοδολογία, το μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των Συμβατικών Μονάδων των ΜΔΝ αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο
ποσοστό του ετήσιου ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ. Κατ΄ επέκταση ο έλεγχος των
ποσοτήτων καυσίμου που καταναλώνονται ετησίως στις Συμβατικές Μονάδες των
ΜΔΝ καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός για την προστασία των συμφερόντων των
καταναλωτών, ώστε να μην επιβαρύνονται με μη εύλογα κόστη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ
(ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014) για τον προσδιορισμό της «Καμπύλης Αναφοράς
Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής» για κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας, με
βάση την οποία αμείβονται οι Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής των ΜΔΝ, απαιτείται,
μεταξύ άλλων, ο υπολογισμός της «Καμπύλης Αναφοράς Ειδικής Κατανάλωσης
Καυσίμου-Φορτίου».
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H ΡΑΕ ανέθεσε56 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Μηχανών
Εσωτερικής Καύσης, ΜΕΚ), την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης αναφορικά με την
πιλοτική εφαρμογή εκτίμησης της καμπύλης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου μετά από
μετρήσεις του φορτίου στα ΜΔΝ για τα έτη 2020-2021 σε έξι Μονάδες κατανάλωσης
ντίζελ (ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Κω, ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης (2 Μονάδες), ΑΗΣ
Σορωνής Ρόδου και ΑΣΠ Ρόδου), προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η
ορθότητα προσδιορισμού της καμπύλης αναφοράς κατανάλωσης καυσίμου που
σχετίζεται με την αμοιβή των μονάδων παραγωγής στα ΜΔΝ και την πίστωση του
Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ στους Προμηθευτές, το οποίο μετακυλύεται στους
καταναλωτές μέσω των χρεώσεων ΥΚΩ. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το κόστος της
μελέτης για την κάλυψη όλων των συμβατικών μονάδων παραγωγής των ΜΔΝ θα ήταν
ιδιαίτερα υψηλό, κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί σε πρώτη φάση πιλοτική μελέτη,
εστιάζοντας σε νησιά με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου.
Οι ακόλουθες εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του 2020: (α) συγκέντρωση των
δοκιμών παραλαβής των ως άνω έξι μονάδων Ντίζελ μετά από επικοινωνία με τον κάθε
σταθμό και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς, (β) καταχώρηση των
δοκιμών παραλαβής στο διαγνωστικό λογισμικό του ΕΜΠ, (γ) προετοιμασία του
μετρητικού εξοπλισμού για τη λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων πίεσης, και (δ)
προετοιμασία του λογισμικού με τις μονάδες Ντίζελ
(Αρχεία Κινητήρων,
Καταχώρηση Δοκιμών Παραλαβής κλπ.).
Οι μετρήσεις των μονάδων θα ολοκληρωθούν εντός του 2021, λόγω των περιοριστικών
μέτρων μετακίνησης του COVID-19. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση
ο Σύμβουλος θα υποβάλει τελική έκθεση στην Αρχή με τις καμπύλες ειδικής
κατανάλωσης καυσίμου για όλα τα φορτία των έξι (6) μετρούμενων μονάδων και με
συμπεράσματα για την κατανάλωση καυσίμου των μονάδων, την απόκλιση από τις
εργοστασιακές λειτουργικές τιμές αναφοράς, τη λειτουργική τους κατάσταση και τις
δυνατότητες βελτίωσης της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου (μέσω ρυθμίσεων,
επεμβάσεων κλπ).

Έλεγχος της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού και των
αποσβέσεων του 2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος του
Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) που τηρεί η ΔΕΗ
Α.Ε. ως παραγωγός από συμβατικές μονάδες στα ΜΔΝ υποβάλλεται ετησίως προς
έγκριση στη ΡΑΕ από το 2012. Σύμφωνα δε με την Απόφαση ΡΑΕ 14/2014 (ΦΕΚ Β’
207/7.1.2014) για τη μεθοδολογία υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος ΥΚΩ

56

Απόφαση 884/2.6.2020.
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ΜΔΝ, οι παράμετροι «Αναπόσβεστη Αξία παγίων Ενεργητικού» και «Αποσβέσεις»
βασίζονται στο εν λόγω Μητρώο.
Για τα ΡΜΠ των ετών 2012-2016 και λόγω του μεγάλου όγκου των αρχείων και της
αξίας των παγίων του Μητρώου, η ΡΑΕ ανέθεσε τον έλεγχο αυτών σε εξειδικευμένο
εξωτερικό σύμβουλο. Με την υπ΄ αριθμ. 444/19.4.2019 Απόφασή της η ΡΑΕ παρέλαβε
την έκθεση ευρημάτων του συμβούλου, αναφορικά με τη δομή και τον υπολογισμό των
αξιών του Μητρώου παγίων που τηρεί η ΔΕΗ Α.Ε. στα ΜΔΝ για ρυθμιστικούς λόγους.
Συναφώς, στο πλαίσιο έγκρισης των ετήσιων ανταλλαγμάτων57 για την παροχή
ΥΚΩ_ΜΔΝ και αναφορικά με τον έλεγχο των εν λόγω Ρυθμιστικών Μητρών Παγίων
των ετών 2012-2017, η Αρχή έκρινε σκόπιμο όπως για τον προσδιορισμό του
ανταλλάγματος των ΥΚΩ_ΜΔΝ των ετών αυτών ληφθεί υπόψη το 100% της αξίας του
αντίστοιχου Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων όπως υποβλήθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε.,
εξαιρούμενων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τυχόν λογιστικές αναπροσαρμογές. Κατ’ επέκταση αποφάσισε ότι η έγκριση του
ρυθμιστικού Μητρώου παγίων της ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο
χρόνο δεν θα θίγει τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ_ΜΔΝ για τα έτη
2012-2017.
Το Ρυθμιστικό Μητρώο ΜΔΝ για το έτος 2018 υποβλήθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. τον
Μάρτιο του 2020, και σε αυτό περιλαμβάνεται και σχετική Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή.
Η ΡΑΕ προέβη σε ενδελεχή έλεγχο, προκειμένου να προσδιορίσει την Αναπόσβεστη
Αξία του πάγιου ενεργητικού και τις Αποσβέσεις βάσει του ΡΜΠ 2018, στο πλαίσιο
του υπολογισμού του ετήσιου Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ του 2018.
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε κατ’ αρχήν στην τήρηση των κανόνων που έχει ήδη θέσει η
Αρχή κατά τα προηγούμενα έτη αναφορικά με την διάρθρωση και τους υπολογισμούς
του Ρυθμιστικού Μητρώου. Περαιτέρω, τα Ηλεκτρικά Συστήματα της Πάρου και της
Σύρου εντάχθηκαν στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στις 13.3.2018 και το Ηλεκτρικό
Σύστημα της Μυκόνου στις 10.5.2018, ενώ τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον
Σεπτέμβρη του 2018 ο νέος σταθμός ΑΗΣ Κατταβιάς στη Ρόδο. Επομένως, η ΡΑΕ
προχώρησε και σε ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με τον υπολογισμό της Αναπόσβεστης
Αξίας του πάγιου ενεργητικού και τις Αποσβέσεις λόγω των ως άνω αλλαγών.

Με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις ΡΑΕ 356/2014 και 854Α/2019 η Αρχή ενέκρινε το ετήσιο αντάλλαγμα
για την παροχή ΥΚΩ_ΜΔΝ για τα έτη 2012 και 2013. Ακολούθως με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις ΡΑΕ
200/29.1.2020 (ΦΕΚ Β’ 509/19.2.2020) και 1254/19.12.2019 (ΦΕΚ Β’1049/27.3.2020) ολοκληρώθηκε
η έγκριση του οφειλόμενου στους δικαιούχους Προμηθευτές των ΜΔΝ ανταλλάγματος για την παροχή
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ΥΚΩ_ΜΔΝ των ετών 2014-2016 και 2017, αντίστοιχα.
57
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Εντός του 2021 αναμένεται η έκδοση της απόφασης της Αρχής αναφορικά με τους
ενιαίους ρυθμιστικούς κανόνες για τη δημιουργία και την τήρηση του Ρυθμιστικού
Μητρώου Παγίων των ΜΔΝ για το έτος 2018 και εξής.

Έγκριση Ανταλλάγματος ΥΚΩ για το έτος 2018
Με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 της Μεθοδολογίας ΥΚΩ_ΜΔΝ
(ΦΕΚ Β 270/07.02.2014), τον Δεκέμβριο 2019, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολόγισε και
υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ το αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ_ΜΔΝ για το έτος
2018. Σύμφωνα με την ως άνω αρχική εισήγηση του Διαχειριστή το συνολικό ποσό
ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ για το έτος 2018 ανέρχεται σε 646.222.031,48€.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ σεριά
διευκρινιστικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε στην Αρχή την
τελική αναθεωρημένη εισήγησή του τον Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με την οποία το
ύψος του ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ για το έτος 2018 ανέρχεται σε 644.029.623,69€,
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα τελικά στοιχεία: α) τις οριστικές τιμές για τη
Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για το έτος
2018, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ στις 14.12.2020, β) την υπ’
αριθμ. 759/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2566/26.6.2020) για τη μεθοδολογία
υπολογισμού του ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής ΚΟΤ ως
ΥΚΩ από τους Εκπροσώπους Φορτίου στα ΜΔΝ για το έτος 2018, καθώς και, γ) τις
οριστικές ετήσιες εκκαθαρίσεις του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου του Ηλεκτρικού
Συστήματος Κω – Καλύμνου.
Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ για το έτος 2018, ο Διαχειριστής
των ΜΔΝ εισηγείται ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) ως εύλογη απόδοση επί της αξίας
της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης κατ’ αντιστοιχία με την απόδοση που ενέκρινε
η ΡΑΕ για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ για το έτος 2017, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 1254/19.12.2019 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’1049/27.3.2020).
Η έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση του Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ
για το έτος 2018 αναμένεται εντός του 2021.
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Κεφάλαιο

4
Τομέας Φυσικού Αερίου
Γενική περιγραφή της αγοράς
Μέχρι τα τέλη του 2020, οι εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα
πραγματοποιούνταν μέσω τριών Σημείων Εισόδου του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), ήτοι του «Σιδηρόκαστρου» (στα σύνορα
Ελλάδας-Βουλγαρίας), των «Κήπων» (στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας) και της «Αγίας
Τριάδας» (το σημείο εισόδου από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου της Ρεβυθούσας, στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής). Στο τέλος Δεκεμβρίου
του 2020 τέθηκε σε εμπορική λειτουργία νέο Σημείο Εισόδου, η «Νέα Μεσημβρία» το
οποίο, συνδέει το ΕΣΜΦΑ με τον Διαδριατικό αγωγό Trans Adriatic Pipeline (TAP).
Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 58 οι
εισαγωγές φυσικού αερίου στη χώρα το 2020 ανήλθαν σε 63,53ΤWh, σημειώνοντας
αύξηση κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις εισαγωγές φυσικού
αερίου το έτος 2019 (57,7 ΤWh). Στο ακόλουθο Σχήμα 4-1 αποτυπώνεται η εξέλιξη
των εισαγωγών φυσικού αερίου από τα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για τη χρονική
περίοδο 2010-2020 (Σημειώνεται ότι το Σημείο Εισόδου Νέα Μεσημβρία δεν
αποτυπώνεται στο Σχήμα 4-1 καθώς οι εισαγωγές φυσικού αερίου εντός του 2020 ήταν
ελάχιστες και αφορούσαν το διάστημα 30-31 Δεκεμβρίου).
Οι διακυμάνσεις στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τις διάφορες πηγές προφανώς
αντανακλούν τις τιμές φυσικού αερίου κάθε πηγής αλλά και τους λοιπούς όρους της
σύμβασης κάθε Χρήστη Μεταφοράς με τον ανάντη προμηθευτή του (π.χ. ρήτρες takeor-pay).
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https://www.desfa.gr/regulated-services/transmission/pliroforisimetaforas-page/historicaldata/deliveries-offtakes
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Εισαγωγές Φυσικού Αερίου 2010-2020
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Σχήμα 4-1. Εξέλιξη εισαγωγών φυσικού αερίου την περίοδο 2010-2020

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από το Σημείο Εισόδου «Κήποι» κυμαίνονται κατά μέσο
όρο στα επίπεδα των 7 TWh το διάστημα 2010-2020, ενώ οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις
παρατηρήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Ενώ το 2019 οι εισαγωγές από την Τουρκία
ανήλθαν σε 8,1 TWh που αποτελεί και το μέγιστο του διαστήματος 2010-2020, το 2020
πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές που αντιστοιχούσαν σε 6,1 TWh που αποτελεί το
ελάχιστο του διαστήματος 2010-2020. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από το Σημείο
Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» σημειώσαν σημαντική μείωση το 2019 (18,1 ΤWh), ενώ το
2020 παρατηρήθηκε εκ νέου αύξηση (24,8 ΤWh), η οποία όμως δεν έφτασε στα
επίπεδα του 2018 (34,8 ΤWh).
Οι αυξημένες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό της
Ρεβυθούσας που παρατηρήθηκαν το 2019 συνεχίστηκαν και το 2020, σημειώνοντας
μάλιστα αύξηση κατά τέσσερα τοις εκατό (4%). Με βάση τα στοιχεία που έχουν
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από την
Αγία Τριάδα ανήλθαν σε 32,6 TWh. Όπως και το 2019, οι εισαγωγές υγροποιημένου
φυσικού αερίου το 2020 ξεπέρασαν τις ποσότητες που εισήχθησαν στη χώρα
αθροιστικά από τα άλλα, τρία πια, Σημεία Εισόδου της χώρας. Το διάστημα 2019-2020,
πάνω από τις μισές εισαγωγές φυσικού αερίου στη χώρα, ήτοι ποσοστό περίπου
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) καλύφθηκε από ΥΦΑ, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά τα
έτη πριν το 2019 κυμαίνονταν μεταξύ δεκαέξι και τριάντα τοις εκατό (16%-30%) των
συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, στο ακόλουθο Σχήμα 4-2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των
εισαγωγών φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ ανά Σημείο Εισόδου για το έτος 2020.
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Σχήμα 4-2. Εισαγωγές φυσικού αερίου το έτος 2020

Οι παραλαβές φυσικού αερίου στη χώρα πραγματοποιούνται από Χρήστες Μεταφοράς
σε σαράντα τέσσερα Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σημείου
Εξόδου Αντίστροφης Ροής «Σιδηρόκαστρο» μέσω του οποίου επιτυγχάνεται εξαγωγή
ποσοτήτων φυσικού αερίου στο συνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Βουλγαρίας. H
συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το έτος 2020, όπως προκύπτει από τις
παραλαβές φυσικού αερίου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου,
ανήλθε σε 63,4 εκ. MWh παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του δέκα τοις εκατό
(10%), σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 2019, η οποία ανήλθε σε
57,6 εκ. ΜWh. Η κατανάλωση φυσικού αερίου το έτος 2020 διατηρήθηκε σε πολύ σε
πολύ υψηλά επίπεδα σημειώνοντας τη μέγιστη ζήτηση αερίου που έχει παρατηρηθεί
στη χώρα.
Στο Σχήμα 4-3 παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου
για το χρονικό διάστημα 2010-2020 και ο επιμερισμός αυτής σε ηλεκτροπαραγωγή και
λοιπές χρήσεις.
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Σχήμα 4-3. Εξέλιξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου την περίοδο 2010-2020

Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην
Ελλάδα αφορά στη χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια,
οποιαδήποτε διακύμανση της τελευταίας επηρεάζει άμεσα και έντονα τη συνολική
κατανάλωση φυσικού αερίου. Η κατανάλωση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής
ανήλθε σε 41 εκ. MWh κατά το έτος 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό
9,5% σε σχέση με αυτή του έτους 2019 (37,5 εκ. MWh). Παράλληλα η κατανάλωση
για λοιπές χρήσεις παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 11% και ανήλθε σε
22,4 εκ. MWh το έτος 2020 έναντι 20,1 εκ. MWh κατά το έτος 2019.
Με βάση τις προβλέψεις του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) για τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της επόμενης
δεκαετίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη
2021-2030, η οποία δημοσιεύεται κάθε έτος στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή59, η
ζήτηση φυσικού αερίου σύμφωνα με το «βασικό σενάριο» αναμένεται να κυμανθεί από
62,5 ΤWh (5,6 δις κ.μ. φ.α.) το 2021 σε 69,2 ΤWh (6,2 δις κ.μ. φ.α.) το 2030. Ως
«βασικό σενάριο» έχει οριστεί το κύριο σενάριο ζήτησης του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το διασυνδεδεμένο σύστημα σε συνδυασμό με
πρόβλεψη τιμών φυσικού αερίου από 20,7 €/MWh το 2021 σε 21,5 €/MWh το 2030.

59

https://www.desfa.gr/national-natural-gas-system/development-of-the-nngs/development-study
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Χονδρεμπορική αγορά
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη οργανωμένη χονδρεμπορική αγορά για το φυσικό αέριο, και
οι συναλλαγές φυσικού αερίου βασίζονται σε: α) διμερή συμβόλαια μεταξύ
προμηθευτών και τελικών πελατών με παράδοση των ποσοτήτων είτε στο Εικονικό
Σημείο Συναλλαγών είτε σε φυσικό σημείο παράδοσης, β) συναλλαγές στο πλαίσιο του
μηχανισμού διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων που ανέλαβε στο τέλος του 2012 ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού
και γ) συναλλαγές μεταξύ Διαχειριστή και Χρηστών για την αγορά και πώληση αερίου
εξισορρόπησης μέσω της πλατφόρμας εξισορρόπησης.
Στο Σχήμα 4-4, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ60,
παρουσιάζεται ο αριθμός των συναλλαγών των χρηστών για το έτος 2020 στο Εικονικό
Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ). Όπως προκύπτει, οι συναλλαγές μεταξύ χρηστών ανήλθαν
σε δώδεκα χιλιάδες και αντιστοιχούν σε ποσότητα ίση με 41,97 ΤWh, η οποία
ισοδυναμεί με το 60% της ποσότητας φυσικού αερίου που εισάχθηκε στη χώρα.

Σχήμα 4-4. Συναλλαγές Χρηστών στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών το 2020 (Πηγή: ΔΕΣΦΑ)

Συγκριτικά με το 2019, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,6% στις ποσότητες που
διακινήθηκαν μέσω του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών.

Δημοπρασίες Φυσικού Αερίου
Τον Νοέμβριο του 2012, κατόπιν παραπομπής από τη ΡΑΕ στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού υπόθεσης καταγγελίας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη
ΔΕΠΑ Α.Ε., η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε (Απόφαση 551/VII/2012), μεταξύ
άλλων δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΔΕΠΑ, τη θέσπιση μηχανισμού διάθεσης
ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Η χρονική διάρκεια των δεσμεύσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι
δεκαετής και λήγει στο τέλος του έτους 2022. Ειδικά όμως για το πρόγραμμα διάθεσης
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https://www.desfa.gr/regulated-services/transmission/pliroforisimetaforas-page/info1
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ποσοτήτων φυσικού αερίου στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
υπήρχε πρόβλεψη ότι η εν λόγω δέσμευση θα επανεξεταστεί, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ
μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑ, σε περίπτωση που το μερίδιο αγοράς της
τελευταίας μειωθεί κάτω από 60%.
Το καλοκαίρι του 2020 η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., καθολική διάδοχος του κλάδου της
προμήθειας της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε.61, κατέθεσε αίτημα για την απαλλαγή της από το
σύνολο των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο
πλαίσιο της 551/VII/2012 Απόφασής της, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τον
Νοέμβριο του 2020, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης
αποκλειστικά της δέσμευσης που αφορά στην υποχρέωση εκτέλεσης των
δημοπρασιών, καθώς σύμφωνα με την αρχική απόφαση μέχρι το τέλος του έτους θα
έπρεπε να διεξαχθεί η ετήσια δημοπρασία για το έτος 2021 καθώς και η πρώτη
τριμηνιαία δημοπρασία.
Στις 21.12.2020 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό δελτίο
τύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της62 ανακοίνωσε την απόφασή της,
σύμφωνα με την οποία, κατόπιν και της θετικής γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, έκανε δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ για την απαλλαγή της από
την υποχρέωση εφαρμογής προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω
ηλεκτρονικών δημοπρασιών καθώς αναγνώρισε ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή
των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η αρχική της Απόφαση 551/VII/2012.
Αναμφισβήτητα το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου αποτέλεσε
σημαντικό μέτρο για την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου,
ενίσχυσε τον ανταγωνισμό και ενδυνάμωσε τη ρευστότητα της ελληνικής αγοράς.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες είχαν προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες
ενώ κάθε δημοπρασία διενεργείτο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση δικαίωμα
συμμετοχής είχαν τόσο οι προμηθευτές όσο και οι επιλέγοντες πελάτες, ενώ στη
δεύτερη φάση κάθε δημοπρασίας, στην οποία δημοπρατείτο η επιπλέον του δέκα τοις
εκατό (10%) ποσότητα φυσικού αερίου, δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι
προμηθευτές αερίου. Η παράδοση του φυσικού αερίου γινόταν αποκλειστικά στο
Εικονικό Σημείο Συναλλαγών. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που τέθηκαν σε
δημοπρασία για το έτος 2020 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί
των πωλήσεων της ΔΕΠΑ του έτους 2019.
Η ΡΑΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 589/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

Νόμος 4643/2019, ΦΕΚ Α’ 193/03.12.2019.
https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1252-deltio-typou-apofasi-epi-tou-aitimatos-tisdepa-emporias-a-e-gia-epaneksetasi-desmefsis.html
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ήταν αρμόδια να ελέγχει και να πιστοποιεί τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής
εκκίνησης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου που
διεξάγει η ΔΕΠΑ. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης καθορίστηκε με
την υπ΄ αριθμ. 592/2014 Απόφαση της ΡΑΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με την
υπ’ αριθμ. 423/2016 Απόφασή της και μετέπειτα με την υπ’ αριθμ. 800/2020 Απόφαση.
Οι τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας αντιστοιχούσαν στο μεσοσταθμικό κόστος
προμήθειας του μίγματος αερίου που εισήγαγε η ΔΕΠΑ βάσει των μακροχρόνιων
συμβολαίων της, προσαυξημένο με το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ και με ένα εύλογο
διαχειριστικό κόστος, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ.
Οι δημοπρασίες της ΔΕΠΑ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην
αγορά φυσικού αερίου καθώς παρείχαν τη δυνατότητα αγοράς ποσοτήτων φυσικού
αερίου σε τιμές που επέτρεπαν τη δραστηριοποίηση στην αγορά φυσικού αερίου και
την ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Το γεγονός αυτό οδήγησε ιστορικά σε
κατακύρωση του μεγαλύτερου μέρους των ποσοτήτων που προσφέρονταν σε κάθε
δημοπρασία, με εξαίρεση τις δημοπρασίες για το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους
(διάστημα Απριλίου – Ιουνίου) όπου παραδοσιακά παρατηρείται μειωμένη ζήτηση
φυσικού αερίου λόγων των ήπιων καιρικών συνθηκών.
Από το έτος 2019 και έπειτα, όπου οι συνθήκες της αγοράς φυσικού αερίου
μεταβλήθηκαν σημαντικά λόγω τις διάθεσης ποσοτήτων ΥΦΑ σε πολύ χαμηλές τιμές,
η κατακύρωση ποσοτήτων μέσω δημοπρασιών περιορίστηκε σχεδόν στο ελάχιστο από
τη δημοπρασία του δευτέρου τριμήνου του 2019 και εφεξής, συμπεριλαμβανομένης
και της ετήσιας δημοπρασίας του 2020, όπου για πρώτη φορά δεν παρουσιάστηκε
ενδιαφέρον για τις διατιθέμενες ποσότητες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον
περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΠΑ στην αγορά φυσικού αερίου προκάλεσε και τη
θετική ανταπόκριση της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο αίτημα της ΔΕΠΑ
για την κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της δέσμευσης για τη διάθεση
ποσοτήτων φυσικού αερίου στην αγορά, μέσω δημοπρασιών.
Αναφορικά με τον ελεγκτικό ρόλο της Αρχής στον τρόπο υπολογισμού της τιμής των
δημοπρασιών σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η ΔΕΠΑ υπέβαλε
εμπροθέσμως και ορθώς στην Αρχή στοιχεία για την ετήσια δημοπρασία του έτους
2020 καθώς και για τις τέσσερις τριμηνιαίες δημοπρασίες.
Επιπλέον, εντός του 2020 η ΡΑΕ, έπειτα από εισήγηση της ΔΕΠΑ και σχετική δημόσια
διαβούλευση, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 800/2020 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1951/21.05.2020)
με την οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 423/2016 Απόφαση για τη μεθοδολογία
υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου της
ΔΕΠΑ. Η τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη εξαιτίας αλλαγής στον τύπο υπολογισμού της
τιμής της μακροχρόνιας σύμβασης της ΔΕΠΑ με την εταιρεία BOTAS και πιο
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συγκεκριμένα σε σύνδεση της τιμής με ευρωπαϊκό δείκτη με ταυτόχρονη αποσύνδεσή
της από τις τιμές του πετρελαίου.

Λειτουργία Βάθρου Εξισορρόπησης
Τον Ιούλιο του 2018 τέθηκε σε λειτουργία το Βάθρο Εξισορρόπησης, το πλαίσιο
λειτουργίας του οποίου καθορίστηκε με την 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης
ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 123/2018 ΦΕΚ Β΄788/07.03.2018) και το Εγχειρίδιο
Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 546/2018 – ΦΕΚ Β΄
2523/29.06.2018). Μέσω ημερήσιων και ενδοημερήσιων δημοπρασιών που
λαμβάνουν χώρα στο Βάθρο Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής, με μηχανισμούς αγοράς,
προχωρεί σε αγορά και πώληση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που απαιτούνται για
τη λειτουργική εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ.
Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης κρίθηκαν
αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των οριακών τιμών και του ανώτατου
ορίου τιμήματος προσφορών. Κατά τη διάρκεια του 2020, με την Απόφαση 1035/2020
της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2840/13.07.2020) τροποποιήθηκε το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης
Φορτίου του ΕΣΜΦΑ με σημαντικότερες τις ακόλουθες αλλαγές:
1.

2.

Διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου
Εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου
Εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ), σε περίπτωση που για μια ημέρα δεν διενεργήθηκαν
δημοπρασίες ή διενεργήθηκαν αλλά δεν υπήρξε κατακύρωση ποσότητας σε
κάποιο χρήστη (είτε γιατί δεν υπήρξε προσφορά είτε γιατί η προσφορά δεν έγινε
αποδεκτή από το Διαχειριστή) ώστε να αντανακλώνται οι πραγματικές συνθήκες
αγοράς στις τιμές διευθέτησης του ανισοζυγίου των χρηστών.
Αλλαγή στον τρόπο προσδιορισμού του Ανώτατου Ορίου Μοναδιαίου Τιμήματος
Προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία λειτουργίας του βάθρου
εξισορρόπησης.

Η ποσότητα φυσικού αερίου που δημοπρατήθηκε από τον Διαχειριστή κατά τη
διάρκεια του έτους 2020 μέσω δημοπρασιών αγοράς και πώλησης αερίου
εξισορρόπησης ανήλθε σε 3,8 ΤWh, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%)
επί των συνολικών ποσοτήτων που εγχύθηκαν στο ΕΣΜΦΑ, ενώ οι ποσότητες που
συμβολαιοποιήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 1,02 ΤWh. Στις δημοπρασίες συμμετείχαν
δεκατέσσερις (14) Χρήστες.
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο Σχήμα 4-5, όπως έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ63, κατά τη διάρκεια του 2020
έλαβαν χώρα 297 συναλλαγές για αγορά (439,5 GWh) και 593 συναλλαγές για πώληση
(580,6 GWh) στο Βάθρο Εξισορρόπησης.

Σχήμα 4-5. Συναλλαγές Χρηστών στο Βάθρο Εξισορρόπησης-2020 (Πηγή: ΔΕΣΦΑ)

Πρόσβαση στο Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο
Με την υπογραφή και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Διασυνδεδεμένου Συστήματος
μεταξύ των Διαχειριστών Ελλάδας και Βουλγαρίας, ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz, τον
Ιούνιο του 2016, καθώς και την αναθεώρηση αυτής τον Ιούνιο του 2017, έχει επιτευχθεί
η απρόσκοπτη λειτουργία του Σημείου Διασύνδεσης «Kulata-Σιδηρόκαστρο» προς δύο
κατευθύνσεις και η πραγματοποίηση εξαγωγών φυσικού αερίου από Νότο προς Βορρά,
δηλαδή από την αγορά της Ελλάδας στη Βουλγαρία. Τον Αύγουστο του 2018, με τη
θέση σε ισχύ της 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ
123/2018, ΦΕΚ Β΄788/07.03.2018) και της σχετικής 3ης αναθεώρησης του Κανονισμού
Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 644/2018, ΦΕΚ Β΄ 3000/25.07.2018), ξεκίνησε η
δημοπράτηση ενδοημερήσιων προϊόντων μεταφορικής ικανότητας. Επομένως έχει
πλέον επιτευχθεί πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
Κατανομής Δυναμικότητας (ΕΕ) 459/2017 στο Σημείο Διασύνδεσης «KulataΣιδηρόκαστρο».
Κατά την διάρκεια του έτους 2020, στο Σημείο Διασύνδεσης κατανεμήθηκαν συνολικά
31.877.674 MWh στην κατεύθυνση ροής Βουλγαρία → Ελλάδα (φυσική ροή) και
7.369.577 MWh στην κατεύθυνση ροής Ελλάδα → Βουλγαρία (αντίστροφη ροή), ενώ
δραστηριοποιήθηκαν 16 Χρήστες Μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ (έναντι 12 το 2019).

63

https://www.desfa.gr/regulated-services/transmission/pliroforisimetaforas-page/info1
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Αναλυτικότερα, οι ανά κατεύθυνση ροής Κατανεμηθείσες Ποσότητες και το πλήθος
των ενεργών Χρηστών Μεταφοράς για κάθε Μήνα του Έτους 2020 παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4-1.

Μήνας

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολο 2020

Κατανεμηθείσα Ποσότητα (MWh)
BG →EL
2.717.960
2.070.145
2.457.322
1.921.536
2.426.666
2.075354
3.353.305
3.396.501
3.179.696
1.916.135
3.123.142
3.239.912
31.877.684

EL →BG
1.279.604
753.537
905.527
509.583
892.669
969.845
752.186
566.086
580.937
100.359
17.010
42.235
7.369.577

Πλήθος Ενεργών
Χρηστών
Μεταφοράς
11
11
11
10
11
12
11
11
10
11
12
12
16

Πίνακας 4-1. Κατανεμηθείσες ποσότητες και ενεργοί χρήστες στο Σιδηρόκαστρο το 2020

Πρόσβαση στο Σημείο Εισόδου Κήποι
Η ΡΑΕ, με την Απόφαση 123/2018 (ΦΕΚ Β΄ 788/07.03.2018), αποφάσισε την
εφαρμογή της διαδικασίας διάθεσης δυναμικότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Κατανομής Δυναμικότητας (ΕΕ 459/2017) στο Σημείο
Εισόδου «Κήποι», το οποίο, επειδή αποτελεί είσοδο από τρίτη χώρα (Τουρκία) δεν
εμπίπτει αυτομάτως στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Συνεπώς, στην
ελληνική πλευρά του Σημείου αυτού, καταργήθηκε η διαδικασία διάθεσης
δυναμικότητας με βάση το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των
αιτημάτων δέσμευσης υφιστάμενης ή μελλοντικής μεταφορικής ικανότητας (firstcome, first-served) και η δέσμευση δυναμικότητας γίνεται πλέον μέσω δημοπρασιών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 747/31.07.2018 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ
Β’3810/04.09.2018) με θέμα «Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή
δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης ΚΗΠΟΙ», ο ΔΕΣΦΑ διενεργεί δημοπρασίες
στο Regional Booking Platform (RBP) για το Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι». Δύο
Χρήστες, δραστηριοποιούνται στο Σημείο Διασύνδεσης εισάγοντας φυσικό αέριο από
την Τουρκία.
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Επιπλέον, με την 5η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ
1035/2020, ΦΕΚ Β΄2840/13.07.2020) υιοθετήθηκε, μεταξύ άλλων, ως νέο προϊόν
δυναμικότητας, η Ανταγωνιστική Μεταφορική Ικανότητα (βλ. ενότητα 4.2.1.3.i).
Όπως αναλύεται στην υπ’ αριθμ. 1399/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’
4622/21.10.2020), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 20ΘΑ του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η μεταφορική ικανότητα παράδοσης που διατίθεται στο
Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι» συναρτάται με την αντίστοιχη μεταφορική ικανότητα
στο νέο Σημείο Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία». Ακριβώς για το λόγο αυτό, η Αρχή
με την υπ΄ αριθμ. 919/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2463/22.6.2020), ενέκρινε για το
Σημείο Εισόδου «Κήποι» την ακύρωση της ετήσιας δημοπρασίας για το έτος φυσικού
αερίου 2020-2021 και της ετήσιας δημοπρασίας τριμηνιαίας διάρκειας για τα τέσσερα
τρίμηνα του έτους 2020-2021 προκειμένου να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα
ανταγωνιστικές διαδικασίες μεταξύ των δύο σημείων «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία».
Έως σήμερα δεν έχουν τελεσφορήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Διαχειριστών
ΔΕΣΦΑ και BOTAS για τη σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, η οποία θα περιλαμβάνει
όρους για την κατανομή ποσοτήτων, για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών
θεμάτων καθώς και διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε περιόδους
κανονικών αλλά και έκτακτων συνθηκών λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς
φυσικού αερίου.

Πρόσβαση στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα
Λόγω της διεθνούς συγκυρίας, των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) έναντι των τιμών αερίου αγωγού που έχει διαμορφωθεί από
το 2019 και το 2020 παρατηρήθηκε έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος χρηστών για
εισαγωγές ΥΦΑ στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.
Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος της αγοράς για το ΥΦΑ αποτελεί ο
αυξημένος αριθμός χρηστών που δραστηριοποιούνται στη Ρεβυθούσα. Ενώ τα έτη
2017 & 2018 δύο (2) μόνο χρήστες εισήγαγαν ποσότητες ΥΦΑ στο ΕΣΦΑ, το 2019
επτά (7) και το 2020 έξι (6) χρήστες πραγματοποίησαν εκφορτώσεις φορτίων ΥΦΑ.
Επιπλέον, ο αριθμός των εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ βαίνει διαρκώς αυξανόμενος,
από 27 το 2018, σε 69 το 2019 και 87 το 2020.
Στο Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται η προέλευση των φορτίων ΥΦΑ που εκφορτώθηκαν στη
Ρεβυθούσα το 2020. Τα φορτία προέρχονται από οκτώ (8) χώρες συνεχίζοντας την
παράδοση του 2019 όπου για πρώτη φορά είχε παρουσιαστεί σημαντική
διαφοροποίηση στις χώρες προέλευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου που
εισήχθηκε στη χώρα, οι οποίες ανήλθαν σε δέκα (10) χώρες. Οι ποσότητες ΥΦΑ που
προέρχονται από την Αλγερία, την μέχρι το 2018 παραδοσιακή χώρα προέλευσης του
ΥΦΑ στην Ελλάδα, μειώθηκαν ακόμα περισσότερο το 2020 σε 9% από 20% το 2019.
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Μεγάλη αύξηση παρουσιάστηκε στις ποσότητες ΥΦΑ που προέρχονται από τις ΗΠΑ,
όπου το αντίστοιχο ποσοστό εκτινάχθηκε από το 8% το 2019 σε 48% το 2020.

Γαλλία,
1.047.620MWh, 3%
Νιγηρία,
3.105.315MWh, 9%

Κατάρ,
7.468.009MWh, 22%
Ολλανδία,
1.002.206MWh, 3%
Νορβηγία,
923.830MWh, 3%
Αίγυπτος,
831.480MWh, 3%

ΗΠΑ,
16.123.764MWh, 48%

Αλγερία,
2.904.452MWh, 9%

Σχήμα 4-6. Χώρες προέλευσης φορτίων ΥΦΑ το 2020

Ο βαθμός χρησιμοποίησης της εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα έχει αυξηθεί
σημαντικά, με αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των Χρηστών.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ετήσιου
Προγραμματισμού για το Έτος 2020 που διεξήχθη το Νοέμβριο 2019 δεκατέσσερις
εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξή τους στον Ετήσιο Προγραμματισμό. Από
αυτές μόνο τέσσερις εντάχθηκαν στον Ετήσιο Προγραμματισμό, γεγονός που ανέδειξε
έντονα την ανάγκη για αναθεώρηση των κανόνων πρόσβασης στην Εγκατάσταση της
Ρεβυθούσας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται
στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ζήτησε από το Διαχειριστή, δυνάμει της
Απόφασης 1005/2019 (ΦΕΚ Β’4088/8.11.2019), εισήγηση για ριζική αλλαγή του
πλαισίου πρόσβασης στην Εγκατάσταση, και ιδίως των διαδικασιών που αφορούν στον
Ετήσιο Προγραμματισμό ΥΦΑ.
Στην ενότητα 4.2.1.3 αναλύονται οι αποφάσεις στις οποίες προχώρησε η Αρχή το 2020
και αφορούν στην αναθεώρηση της διαδικασίας του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ
(Αποφάσεις ΡΑΕ 1400/2020, 1433/2020, 1434/2020, 1435/2020, 1436/2020 και
1531/2020). Επιγραμματικά, θεσπίστηκε μηχανισμός αγοράς για την ένταξη των
Χρηστών στον Ετήσιο προγραμματισμό μέσω δημοπρασιών δύο φάσεων. Ο Ετήσιος
Προγραμματισμός είναι πλέον δεσμευτικός και η δέσμευση τυποποιημένης
χρονοθυρίδας αποτελεί ταυτόχρονη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης και
ισόποσης μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα.
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Στον Εετήσιο Προγραμματισμό για το έτος 2021, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το
Νοέμβριο του 2020 μέσω δημοπρασιών ΥΦΑ, συμμετείχαν επτά (7) εταιρείες οι οποίες
δέσμευσαν τις τριάντα πέντε (35) από τις σαράντα έξι (46) προσφερόμενες, από το
Διαχειριστή, τυποποιημένες χρονοθυρίδες ΥΦΑ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 76%.

Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’
33/19.1.2007) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των
στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής
Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία
τιμών και ποσοτήτων του φυσικού αερίου που εισάγουν.
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την εποπτεία της αγοράς ενέργειας,
υπολογίζει, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, τη
μηνιαία μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε τριμηνιαία βάση και τα αποτελέσματά της
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ64.
Στο Σχήμα 4-7 παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα του 2020,
βάσει των δηλώσεων των εισαγωγέων, καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας τιμής
αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), της οριακής τιμής αγοράς αερίου
εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και της οριακής τιμής πώλησης αερίου Εξισορρόπησης
(ΟΤΠΑΕ) για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αυτές προκύπτουν από τη λειτουργία
του Βάθρου Εξισορρόπησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η εξέλιξη της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής
φυσικού αερίου από το 2018 έως και το 2020 (Σχήμα 4-8), όπου η τιμή από τα επίπεδα
των 18-25€/MWh το 2018 και 2019, μειώθηκε σταδιακά έως τα 5,4€/MWh τον Ιούνιο
2020. Έκτοτε, οι τιμές έχουν ανακάμψει στο επίπεδο των 13€/MWh. Οι διακυμάνσεις
οφείλοται σε μεγάλο βαθμό στις διεθνείς τιμές ΥΦΑ, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να
συμπαρασύρουν – λόγω ανταγωνισμού – τις τιμές αερίου αγωγού. Η εξέλιξη των τιμών
τα προσεχή χρόνια θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό
και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

64

https://www.rae.gr/μεσοσταθμική-τιμή-εισαγωγής/
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Σχήμα 4-7. Εξέλιξη της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2020

Σχήμα 4-8. Εξέλιξη της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα 2018-2020
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Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και το 2018, ο
αριθμός των ενεργών εισαγωγέων φυσικού αερίου στη χώρα ήταν περιορισμένος, την
τελευταία διετία 2019-2020 οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές
αερίου αγωγού ή/και υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι πολύ περισσότερες γεγονός
που αντανακλά τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά φυσικού αερίου και έχει ως
αποτέλεσμα την παρατηρούμενη σημαντική μείωση στις τιμές φυσικού αερίου σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Με τη δημοσιοποίηση της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου, σε
συνδυασμό με τις τιμές των ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ, ΟΤΠΑΕ που δημοσιεύονται και στην
ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, παρέχεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς
συμμετέχοντες στην αγορά, σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες τιμών
που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κάτι που επιτρέπει την αξιοποίηση
επιχειρηματικών ευκαιριών και, συνεπώς, την ανάπτυξη ανταγωνισμού προς όφελος
των καταναλωτών φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η δημοσιοποίηση στοιχείων τιμών,
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού
αερίου, όπου οι τιμές θα διαμορφώνονται βάσει της σχέσης προσφοράς και ζήτησης,
σε πραγματικό χρόνο σε ένα Βάθρο Εμπορίας (trading platform).

Λιανική αγορά Φυσικού Αερίου
Σύμφωνα με το ν. 4336/2015, από την 1η .01.2018, καταργήθηκε το μονοπώλιο στην
προμήθεια φυσικού αερίου που είχε δοθεί στις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας βάσει παρέκκλισης και για τους οικιακούς πελάτες, και πλέον οι
εταιρίες προμήθειας φυσικού αερίου δραστηριοποιούνται χωρίς γεωγραφικό
περιορισμό στις περιοχές που λειτουργεί δίκτυο διανομής.
Το 2020 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των Διαχειριστών των Δικτύων
Διανομής, δεν δραστηριοποιήθηκαν νέες εταιρείες στον τομέα της προμήθειας φυσικού
αερίου στη λιανική αγορά. Ως εκ τούτου, το 2020, στη λιανική αγορά φυσικού αερίου
δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 24 Προμηθευτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον
Πίνακα 4-2.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ELPEDISON A.E.
ZENIΘ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΟΞΑΛ
BA GLASS
ΔΕΗ
ΔΕΠΑ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΙΝΟΙΛ
ELPEDISON
ΖΕΝΙΘ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREENSTEEL CEDALION COMMODITIES A.E.
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
MNG TRADING
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
NRG TRADING HOUSE S.A.
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E.
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.
SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.
VOLTERRA A.E.
WATT AND VOLT A.E.

EFA ENERGY
FULGOR
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
GREENSTEEL
ΗΡΩΝ
KEN
MNG Trading
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
NRG
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΣΙΔΕΝΟΡ
SOVEL
VOLTERRA
WATT & VOLT

Πίνακας 4-2 Ενεργοί προμηθευτές φυσικού αερίου το 2020

Οι Πίνακες 4-3 και 4-4 παρουσιάζουν το πλήθος παροχών και τις καταναλώσεις ανά
κατηγορία πελατών και ανά Προμηθευτή, για το έτος 2020.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΗ
ELPEDISON
ΗΡΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
VOLTERRA
WATT & VOLT
NRG
KEN
GREENSTEEL
ΖΕΝΙΘ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΕΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΝΟΞΑΛ
FULGOR
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
MNG Trading
ΣΙΔΕΝΟΡ
SOVEL
ΜΟΤΟΡΟϊΛ
ΒΑ GLASS
EFA ENERGY
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ
2.192
15.704
8.909
19.506
1.112
6.171
9.494
769
0
308.120
128.820
93
159
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.680
506.746

ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
33
0
377
7
391
49
479
22
129
0
255
0
432
1
38
0
0
2
8.396
75
6.465
70
3
0
6
1
16
42
0
1
0
1
0
1
2
9
1
33
0
1
0
1
0
2
0
1
205
6
17.228
324

ΣΥΝΟΛΟ
2.225
16.088
9.349
20.007
1.241
6.426
9.927
807
2
316.591
135.355
96
166
75
1
1
1
11
34
1
1
2
1
5.891
524.298

Πίνακας 4-3. Πλήθος ενεργών σημείων παράδοσης ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου, 2020 (Πηγή:
Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΗ
ELPEDISON
ΗΡΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
VOLTERRA
WATT & VOLT
NRG
KEN
GREENSTEEL
ΖΕΝΙΘ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΕΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΝΟΞΑΛ
FULGOR
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
MNG Trading
ΣΙΔΕΝΟΡ
SOVEL
ΜΟΤΟΡΟϊΛ
ΒΑ GLASS
EFA ENERGY
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ
12.528
132.077
63.363
191.263
9.791
48.002
82.150
5.130
0
2.895.572
1.999.486
725
1.551
203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.695
5.489.536

Κατανάλωση (MWh)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.271
0
21.659
40.303
34.853
607.352
48.210
627.853
22.515
0
13.518
0
30.935
3.163
1.022
0
0
217.815
526.228
538.742
927.617
484.737
151
0
698
1.850
68.678
318.425
0
7.777
0
42.046
0
43.588
478
661.641
180
548.452
0
46.279
0
51.294
0
62.384
0
171.097
21.874
63.458
1.719.887
4.538.255

ΣΥΝΟΛΟ
13.799
194.039
705.568
867.326
32.305
61.521
116.248
6.152
217.815
3.960.542
3.411.839
876
4.100
387.305
7.777
42.046
43.588
662.119
548.632
46.279
51.294
62.384
171.097
133.026
11.747.678

ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ
0,12%
1,65%
6,01%
7,38%
0,27%
0,52%
0,99%
0,05%
1,85%
33,71%
29,04%
0,01%
0,03%
3,30%
0,07%
0,36%
0,37%
5,64%
4,67%
0,39%
0,44%
0,53%
1,46%
1,13%
100%

Πίνακας 4-4. Κατανάλωση (MWh) ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου, 2020 (Πηγή: Απολογιστικά
στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

Οι εταιρείες ZENIΘ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ, οι οποίες προήλθαν από την απόσχιση
του κλάδου προμήθειας των εταιρειών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης/Θεσσαλίας και ΕΠΑ
Αττικής αντίστοιχα, και επομένως αποτελούσαν τοπικά μονοπώλια έως το 2018,
παρέμειναν οι δύο βασικοί Προμηθευτές στο σύνολο της λιανικής αγοράς φυσικού
αερίου το 2020, εκπροσωπώντας το 33,71% και 29,04% της αγοράς, αντίστοιχα, βάσει
καταναλώσεων, και το 60,38% και 25,82%, αντίστοιχα, βάσει του αριθμού
συνδέσεων/πελατών65.

Τα μερίδια αγοράς με βάση το πλήθος συνδέσεων/πελατών αναφέρονται είτε σε κεντρικές, είτε σε
μεμονωμένες συνδέσεις. Ενδεικτικά, στην Αττική το μεγαλύτερο ποσοστό υφιστάμενων συνδέσεων
είναι κεντρικές, ενώ στη Θεσσαλονίκη μεμονωμένες.
65
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Ο Δείκτης «συγκέντρωσης» της αγοράς Herfindahl-Hirschman Index (HHI),
υπολογίζεται σε 2.147, εκτιμώμενος ως προς τον όγκο κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, η
αγορά φυσικού αερίου θεωρείται οριακά συγκεντρωτική, καθώς υπερβαίνει σε μικρό
βαθμό το όριο των 2.000 (όριο υψηλής συγκέντρωσης της αγοράς).
Η κινητικότητα πελατών (switching) για το έτος 2020 παρουσιάζεται στον Πίνακα 45. Πρώτες κατά σειρά έρχονται οι μετακινήσεις των εμπορικών πελατών, τόσο βάσει
πλήθους παροχών όσο και βάσει όγκου κατανάλωσης. Συνολικά, η κινητικότητα
πελατών το 2020 εμφάνισε ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2019 βάσει του πλήθους
πελατών (λόγω μείωσης κινητικότητας των οικιακών και εμπορικών πελατών), ενώ
σημείωσε ελαφριά αύξηση βάσει του όγκου κατανάλωσης (κυρίως λόγω αύξησης της
κινητικότητας των εμπορικών και, ακολούθως, των βιομηχανικών πελατών).

Κατανάλωση
Ποσοστό
Ποσοστό
Συνολική
πελατών
Πελάτες που
κινητικότητας
κινητικότητας κατανάλωση
που
άλλαξαν
(όγκος
(πλήθος
πελατών
άλλαξαν
Προμηθευτή
κατανάλωσης)
πελατών) (%)
(MWh)
Προμηθευτή
(%)
(MWh)

Κατηγορία
πελατών

Ενεργές
παροχές

Οικιακοί

506.746

17.610

3,48%

5.489.536

164.291

2,99%

Εμπορικοί

17.228

817

4,74%

1.719.887

131.867

7,67%

Βιομηχανικοί
Σύνολο
πελατών

324

14

4,32%

4.538.255

91.662

2,02%

524.298

18.441

3,52%

11.747.678

387.820

3,30%

Πίνακας 4-5. Κινητικότητα πελατών ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου, 2020
(Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

Οι Πίνακες 4-6 ως 4-10 αποτυπώνουν το πλήθος των εντολών αλλαγής εκπροσώπησης,
παύσης εκπροσώπησης, αποσύνδεσης, επανασύνδεσης και νέας σύνδεσης, αντίστοιχα,
των πελατών φυσικού αερίου για το έτος 2020. Ειδικότερα, στους πίνακες
αποτυπώνεται το πλήθος των εντολών που εκδόθηκαν από τους προμηθευτές, το
πλήθος των εντολών που εκτελέστηκαν από τους Διαχειριστές και, τέλος, το πλήθος
των εντολών που υλοποιήθηκαν εκπρόθεσμα από τους Διαχειριστές.
Oι Διαχειριστές ανταποκρίνονται εξαιρετικά ως προς το χρόνο απόκρισής τους, με τις
περισσότερες εντολές να εκτελούνται εντός των προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας
Διαχείρισης Δικτύων Διανομής και ο Κώδικας Προμήθειας. Σημειώνεται ότι το μεγάλο
πλήθος των εντολών που εκτελέστηκαν εκπρόθεσμα συνδέεται με το γεγονός ότι η
ημερομηνία επανασύνδεσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του τελικού πελάτη και
το χρόνο που εκείνος επιθυμεί να επανασυνδεθεί. Παράλληλα, το μεγάλο πλήθος των
εκπρόθεσμα εκτελεσθέντων εντολών νέας σύνδεσης συνδέεται με ποικίλους λόγους,
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όπως η συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο για ολοκλήρωση της σύνδεσης σε
διαφορετικό χρόνο, η κατασκευή σύνδεσης σε υπό επέκταση δίκτυα, τεχνικές
δυσκολίες εξαιτίας των οποίων απαιτήθηκε επαναπρογραμματισμός της εργασίας,
καθώς και αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις τελικών πελατών
λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 κατά τη
διάρκεια του έτους.

Εταιρεία Διανομής
Φυσικού Αερίου
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΔΕΔΑ

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές αλλαγής
εκπροσώπησης

Εντολές που
εκτελέστηκαν

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

5.018
452
8
16.448
547
9
18
1
1

4.297
342
3
13.029
447
9
4
1
0

Εντολές που
εκτελέστηκαν
εκπρόθεσμα
19
9
0
34
0
0
0
0
0

Πίνακας 4-6. Στατιστικά στοιχεία εντολών αλλαγής εκπροσώπησης Πελατών φυσικού αερίου, 2020
(Πηγή: Απολογιστικά Στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΔΕΔΑ

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές παύσης
εκπροσώπησης

Εντολές που
εκτελέστηκαν

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

1.163
170
0
10.396
181
1
6
0
5

1.124
166
0
8.231
165
1
0
0
0

Εντολές που
εκτελέστηκαν
εκπρόθεσμα
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Πίνακας 4-7. Στατιστικά στοιχεία εντολών παύσης εκπροσώπησης Πελατών φυσικού αερίου, 2020
(Πηγή: Απολογιστικά Στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές
αποσύνδεσης

Εντολές που
εκτελέστηκαν

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

2.515
557
0

873
209
0

Εντολές που
εκτελέστηκαν
εκπρόθεσμα
38
5
0
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΔΕΔΑ

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

20.155
647
7
8
1
10

10.291
280
5
0
0
0

11
0
0
0
0
0

Πίνακας 4-8. Στατιστικά στοιχεία εντολών αποσύνδεσης Πελατών φυσικού αερίου, 2020 (Πηγή:
Απολογιστικά Στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΔΕΔΑ

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές
επανασύνδεσης

Εντολές που
εκτελέστηκαν

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

1.109
207
0
12.401
436
5
6
1
8

917
152
0
10.028
263
4
0
0
0

Εντολές που
εκτελέστηκαν
εκπρόθεσμα
183
13
0
225
1
0
0
0
0

Πίνακας 4-9. Στατιστικά στοιχεία εντολών επανασύνδεσης Πελατών φυσικού αερίου, 2020 (Πηγή:
Απολογιστικά Στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΔΕΔΑ

Κατηγορία
Πελατών

Εντολές νέας
σύνδεσης

Εντολές που
εκτελέστηκαν

Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί
Οικιακοί
Εμπορικοί
Βιομηχανικοί

21.248
402
0
22.304
587
13
274
1
6

18.139
390
0
13.255
315
2
0
0
0

Εντολές που
εκτελέστηκαν
εκπρόθεσμα
5.471
130
0
1.132
41
2
0
0
0

Πίνακας 4-10. Στατιστικά στοιχεία εντολών νέας σύνδεσης Πελατών φυσικού αερίου, 2020 (Πηγή:
Απολογιστικά Στοιχεία Διαχειριστών Φυσικού Αερίου)

Συνολικά, η λιανική αγορά φυσικού αερίου, διανύοντας τον τρίτο χρόνο πλήρους
απελευθέρωσής της, εμφανίζει πλέον μια ισχυρή δυναμική στην ελληνική επικράτεια,
χωρίς να παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα που να εμποδίζουν την εκπροσώπηση
των πελατών φυσικού αερίου.
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Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
Με το άρθρο 107 του ν. 4685/2019 (ΦΕΚ Α’ 92/7.5.2020) τροποποιήθηκε, κατόπιν
εισήγησης της ΡΑΕ, το άρθρο 57 του νόμου 4001/2011 σχετικά με τη διαδικασία, τους
όρους και τα κριτήρια επιλογής του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για το
φυσικό αέριο. Βάσει αυτού, η πρόσκληση για την ανάδειξη Προμηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου Φυσικού Αερίου εκδόθηκε με την υπ΄αριθμ.1364/2020 Απόφαση ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β’ 4664/22.10.2020) με καταλυκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
την 3η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της ΡΑΕ για τον ορισμό του Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου αναμένεται στις αρχές του 2021.

Διαδικασία Διαδοχής Χρήστη και Αλλαγής Προμηθευτή
Κατά τη διάρκεια του 2020, οι συμμετέχοντες στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, ήτοι
Προμηθευτές, Διαχειριστές Δικτύων Διανομής αλλά και Καταναλωτές, έθεσαν υπόψη
της ΡΑΕ ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.
Ειδικότερα, η Αρχή ενημερώθηκε αναφορικά με προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε
περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή και διαδοχής Πελάτη λόγω ύπαρξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενου Πελάτη, ο οποίος εκπροσωπούνταν στο ίδιο
Σημείο Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) από άλλον (Παλαιό) Προμηθευτή.
Η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του προαναφερόμενου
προβλήματος από τους τρεις Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και για
αυτό προχώρησε στη παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου. Ειδικότερα, η Αρχή οριοθέτησε τις ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει να προβαίνει ο Διαχειριστής σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αλλαγής
Προμηθευτή σε Σημείο Παράδοσης με στοιχεία Πελάτη διαφορετικά από τα
καταγεγραμμένα στο Μητρώο Πελατών, με σκοπό τη μη παρεμπόδιση των
διαδικασιών Διαδοχής Χρήστη και Αλλαγής Προμηθευτή, και όρισε με σαφήνεια τα
όρια της υποχρέωσης Διαχειριστή για διακοπή τροφοδοσίας Σημείου Παράδοσης
κατόπιν αιτήματος αποκοπής που υποβάλλεται από Παλαιό Προμηθευτή λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών Πελάτη του, σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει διαδοχή
Πελάτη στο εν λόγω Σημείο Παράδοσης.
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Εξελίξεις στα δίκτυα φυσικού αερίου το 2020
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και
αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 63Θ του ν. 4001/2011, κάθε έτος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση
σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα έτη. Στο σχέδιο αυτό
καθορίζονται τα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία
απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα έτη, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους, ο τρόπος
χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των επενδύσεων.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 92 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τον
Οκτώβριο του 2019, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ την πρότασή του για το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του υποβληθέντος
σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 και λαμβάνοντας υπόψη τις
επενδυτικές ανάγκες που τέθηκαν υπόψην της, η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ να
προβεί σε στοχευμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου Προγράμματος ΕΣΦΑ 20202029. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ ζήτησε να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ο
μετρητικός/ρυθμιστικός σταθμός στη θέση «Περδίκκας» Εορδαίας, σημείο στο οποίο
θα γίνει διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον αγωγό TAP, με στόχο την παροχή φυσικού
αερίου μέσω αγωγών στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας για χρήση στις
εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης. Επιπλέον, η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ την ένταξη
του έργου «Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και Μετρητικός Σταθμός στην
Κομοτηνή» στην τριετή Περίοδο Ανάπτυξης, καθώς έκρινε ότι η ταχύτερη υλοποίηση
του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλει στην επίλυση της συμφόρησης που έχει
παρατηρηθεί στο ΕΣΜΦΑ.
Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αρχής επανυπέβαλε το σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 τον Δεκέμβριο του 2019. Η ΡΑΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον ν. 4001/2011, έθεσε το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα 09.12.2019 έως 17.01.2020, στην
οποία υπέβαλαν σχόλια εννέα συμμετέχοντες. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029 εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 755/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β΄
1746/07.05.2020) και περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης του Συστήματος και έργα
ανάπτυξης και διασύνδεσης με άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου. Τα πιο σημαντικά
έργα που περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι τα
ακόλουθα:
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-

Το έργο «Σταθμός Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού TAP στη Νέα
Μεσημβρία» αφορά στην εγκατάσταση ενός Booster Compressor ο οποίος θα
τροφοδοτεί τον αγωγό TAP με πίεση μεταφοράς σημαντικά μεγαλύτερη από την
πίεση λειτουργίας του ΕΣΦΑ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στον 4ο κατάλογο με τα
Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος και είναι πολύ σημαντικό καθώς διασφαλίζει την
πλήρως αμφίδρομη ροή στη διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον αγωγό ΤΑΡ.

-

Η Νέα προβλήτα Small Scale LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, η
οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλοία μικρής
κλίμακας, τα οποία είτε θα εφοδιάζουν άλλα πλοία που κινούνται με ΥΦΑ, είτε θα
προμηθεύουν σταθμούς διανομής σε διάφορους λιμένες της Ελλάδας. Το έργο
αποτελεί εφαρμογή των μελετών στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON MED II.

-

Ο πρώτος (πιλοτικός) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα, τα οποία θα
μεταφέρουν ΥΦΑ σε καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει αναπτυχθεί το ΕΣΜΦΑ
(π.χ. νησιά, Δυτική Ελλάδα). Το έργο θα συμβάλει στη περαιτέρω διάδοση του
φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στην αποδοτικότερη
λειτουργία της Εγκατάστασης στη Ρεβυθούσα.

-

Οι νέοι μετρητικοί/ρυθμιστικοί σταθμοί στην Πορειά, το Άσπρος και τον
Περδίκκα, καθώς και ο σταθμός συμπίεσης στην Πορειά, έργα τα οποία θα
επιτρέψουν την τροφοδότηση πόλεων της Δυτικής Μακεδονία με φυσικό αέριο
μέσω του αγωγού ΤΑΡ, έως ότου κατασκευαστεί αγωγός ΕΣΦΑ προς τη Δυτική
Μακεδονία, συμβάλλοντας στην ταχύτερη απεξάρτηση της περιοχής από το
λιγνίτη.

Τρία ακόμη έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 είναι
πολύ σημαντικά καθώς αφορούν στη διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με άλλα Συστήματα
Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, η διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με το FSRU
Αλεξανδρούπολης, τον αγωγό IGB και την Υπόγεια Αποθήκη φυσικού αερίου στη
Νότια Καβάλα έργα θα δημιουργήσουν νέα σημεία εισόδου και εξόδου φυσικού αερίου
στην Ελληνική Επικράτεια και θα ενισχύσουν το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο φυσικού
αερίου στην περιοχή.
Η ΡΑΕ δεν ενέκρινε έργα που πρότεινε ο ΔΕΣΦΑ και αφορούσαν σε εικονικούς
αγωγούς φυσικού αερίου προς την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, καθώς δεν υποστηρίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και επιπλέον η
μελέτη σκοπιμότητάς τους κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη από τον
ΔΕΣΦΑ.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030
Τον Αύγουστο 2020, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση σχέδιο του
Προγράμματος Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2030. Βάσει των σχολίων που
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υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση66 και παρατηρήσεων της Αρχής, ο ΔΕΣΦΑ
υπέβαλε τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης στις 22 Δεκεμβρίου 2020.
Τα σημαντικότερα νέα έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 20212030 είναι δύο αγωγοί υψηλής πίεσης, προς την Πάτρα και προς τη Δυτική Μακεδονία.
Η ΡΑΕ, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ για διείσδυση του φυσικού αερίου
στην ελληνική επικράτεια, ως καύσιμο-γέφυρα προς την πράσινη ανάπτυξη, έχει ήδη
εκφράσει την άποψη ότι είναι σκόπιμο οι επεκτάσεις του Συστήματος φυσικού αερίου
α) να λάβουν χώρα τα αμέσως επόμενα χρόνια, προκειμένου να υπάρχει επαρκής
χρόνος απόσβεσής τους, και β) να υποστηρίζουν τη μεταφορά υδρογόνου ή/και
βιοαερίων, πάντα υπό όρους οικονομικής αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε
από το ΔΕΣΦΑ τη διερεύνηση της οικονομικότητας του έργου επέκτασης του
Συστήματος και προς την Ήπειρο (Ιωάννινα).
Συνολικά, το προταθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 συντείνει: α) στην
προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, προς όφελος της
περιφερειακής ανάπτυξης, β) στην ενίσχυση του Συστήματος και στην αύξηση της
δυναμικότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού, γ) στην υλοποίηση έργων που είναι
αναγκαία για τη ομαλή, οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του ΕΣΦΑ και δ) στην
επίτευξη αυξημένου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, ιδίως στις περιοχές που
τελούν σε επίπεδο απολιγνιτοποίησης. Η έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης, με
συγκεκριμένες παρεμβάσεις της Αρχής, έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2021.
Παράλληλα, η Αρχή έχοντας εγκαίρως εντοπίσει την ανάγκη αναβάθμισης του
ΕΣΜΦΑ, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης που πιθανόν να προκύψει αφενός λόγω
της σύνδεσής του με τον αγωγό ΤΑΡ και αφετέρου ενόψει της σύνδεσης νέων
υποδομών (FSRU Αλεξανδρούπολης, FSRU Διώρυγα Gas, Υπόγεια Αποθήκη
Καβάλας), ζήτησε από τον Διαχειριστή να αναλάβει σχετική μελέτη κόστους-οφέλους,
τα αποτελέσματα της οποίας θα τον καθοδηγήσουν στη διαμόρφωση της πρότασής του
για το επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Κανονιστικό πλαίσιο πρόσβασης στο ΕΣΦΑ
Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ιδίως μετά την 3η και την 4η Αναθεώρησή του
(Απόφαση ΡΑΕ 239/17.3.2017, ΦΕΚ Β’ 1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β’ 2159/23.6.2017
και Απόφαση ΡΑΕ 123/2018, ΦΕΚ Β’ 788/7.3.2018, αντίστοιχα), ενσωματώνει σχεδόν
πλήρως τα οριζόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς περί ισότιμης πρόσβασης και

https://www.rae.gr/2020/11/02 2020/11/02/δημόσια-διαβούλευση-της-ραε-επί-του-δε/ και
http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/111120_1.csp
66
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δυναμικής εξισορρόπησης, παρέχοντας μεγάλο εύρος εργαλείων για την αξιοποίηση
των υποδομών σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια βάση, τόσο στην πρωτογενή όσο και
στη δευτερογενή αγορά δυναμικότητας. Τα θετικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στην
ενότητα 4.1.1, τόσο στην εξέλιξη του αριθμού Χρηστών Μεταφοράς που
δραστηριοποιούνται στα τέσσερα πλέον σημεία εισόδου της χώρας (Σιδηρόκαστρο,
Κήποι, Αγία Τριάδα και Νέα Μεσημβρία), όσο και στη σημαντική αύξηση της
δυνατότητας εξαγωγών από το Σιδηρόκαστρο μέσω αντίστροφης ροής (εικονικής αλλά
πλέον και φυσικής). Επακόλουθο της έντονης δραστηριοποιήσης των χρηστών εντός
του 2020, ήταν η ανάδειξη της ανάγκης αντιμετώπισης ενδεχόμενης συμφόρησης τόσο
στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, ιδίως
λόγω των πολύ χαμηλών διεθνών τιμών ΥΦΑ που παρατηρούνταν από τις αρχές του
2019.
Η 5η και 6η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που έλαβαν χώρα μέσα στο
2020 εστιάζουν στα θέματα αυτά.

Πέμπτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
Το αυξημένο ενδιαφέρον πρόσβασης το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), η
διασύνδεση με τον ΤΑΡ που έλαβε χώρα στο τέλος του έτους, καθώς και η
αναμενόμενη διασύνδεση με άλλα Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
στο εγγύς μέλλον (βλ. Ενότητα 4.2.2), ενδέχεται να δημιουργήσουν συμφόρηση
(congestion) στο Σύστημα, ιδίως στις ροές από το βορρά, όπου βρίσκονται οι είσοδοι
μέσω αγωγών, προς το νότο όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης
φυσικού αερίου.
Η 5η αναθεώρηση του Κώδικα εστιάζει σε εργαλεία διαχείρισης πιθανής συμφόρησης,
έως την ολοκλήρωση της τεχνικής αναβάθμισης του Συστήματος (βλ. ενότητες 4.2.1.1
και 4.2.1.2). Η εισήγηση του Διαχειριστή για την 5η αναθεώρηση του Κώδικα
υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μεταξύ
Δεκεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020. Σε συνέχεια σχολίων που υποβλήθηκαν στη
δημόσια διαβούλευση, αλλά και επισημάνσεων της Αρχής, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε τον
Μάιο 2020 αναθεωρημένη πρόταση, η οποία τέθηκε σε συμπληρωματική διαβούλευση
και εγκρίθηκε τελικά με την Απόφαση ΡΑΕ 1035/2020 (ΦΕΚ Β’ 2840/13.07.2020).
Με την πέμπτη αναθεώρηση εισάγονται τρία νέα σχήματα προσφοράς μεταφορικής
ικανότητας: Συσχετισμένη, Συζευγμένη και Ανταγωνιστική Μεταφορική Ικανότητα,
τα οποία, επιγραμματικά, αφορούν στα ακόλουθα:
i. Διάθεση Ανταγωνιστικής Δυναμικότητας (competing capacity) σε ομάδα σημείων
εισόδου του ΕΣΦΑ: Οι υφιστάμενοι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος
υπαγορεύουν μία μέγιστη ποσότητα φυσικού αερίου που μπορεί να ρεύσει από το
βόρειο προς το νότιο τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς, και συγκεκριμένα μέσω
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του σταθμού ρύθμισης και συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας. Προκειμένου να μην
υπάρχει διάκριση στην πρόσβαση μεταξύ των εισόδων, αντί για τον ορισμό μέγιστης
διαθέσιμης δυναμικότητας ανά σημείο διασύνδεσης, θεσπίζεται ο από κοινού
ορισμός και δημοπράτηση δυναμικότητας από τη βόρεια ζώνη μέχρι τη συνολικά
μέγιστη διαθέσιμη. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα σημεία εισόδου
όπου υπάρχει ενδιαφέρον, αντί για τον εκ των προτέρων (ex ante) προσδιορισμό
της. Προφανώς το ίδιο σχήμα ισχύει και για σημεία εισόδου στο νότο, όταν
δημιουργηθούν περισσότερα του ενός σημεία εισόδου, στις περιπτώσεις που το
Σύστημα βρίσκεται σε αντίστροφη ροή.
ii. Εισαγωγή της υπηρεσίας μεταφοράς ποσότητας φυσικού αερίου αποκλειστικά από
συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου σε συγκεκριμένο Σημείο Εξόδου του Συστήματος
Μεταφοράς, μέσω Συζευγμένων Μεταφορικών Ικανοτήτων (conditional capacity).
Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει την περίπτωση Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος επιθυμεί
να διακινήσει ποσότητα φυσικού αερίου μεταξύ εισόδων και εξόδων που βρίσκονται
στο βόρειο τμήμα του Συστήματος. Παρόλο που, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς, η δέσμευση δυναμικότητας πρέπει να γίνεται διακριτά σε σημείο
εισόδου και σε σημείο εξόδου (entry-exit systems), και ο Χρήστης δεν οφείλει να
δηλώσει την «πορεία» του αερίου μέσα στο Σύστημα, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα ανώνυμων συναλλαγών οπουδήποτε, εντούτοις, σε περιπτώσεις
συμφόρησης, εάν ένας Χρήστης προτίθεται να δεσμευθεί ότι αέριο που εισάγει σε
μία είσοδο στο βόρειο τμήμα πρόκειται να εξαχθεί/καταναλωθεί επίσης στο βόρειο
τμήμα, και άρα δεν θα συμβάλει στη συμφόρηση στο συμπιεστή της Νέας
Μεσημβρίας, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα να το πράξει μέσω της δέσμευσης
Συζευγμένων Μεταφορικών Ικανοτήτων, επιπλέον της μέγιστης δυναμικότητας που
θα οριστεί για το βόρειο τμήμα. Αντιστοίχως μεταξύ Σημείων Εισόδου και Εξόδου
στο νότιο τμήμα του Συστήματος. Επειδή με το προϊόν αυτό περιορίζεται η
δυνατότητα του χρήστη για ελεύθερη διακίνηση του αερίου μεταξύ εισόδων και
εξόδων, το προϊόν διατίθεται με έκπτωση.
iii. Ως Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης / Παραλαβής ορίζεται
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Σημείου Εισόδου / Εξόδου σε Αδιάλειπτη
Βάση, που προσφέρεται από το Διαχειριστή προς δέσμευση από τους Χρήστες, η
χρήση της οποίας κατά την διαδικασία του Ημερήσιου Προγραμματισμού,
εξαρτάται από την πλήρωση μιας «Συνθήκης Χρήσης Δυναμικότητας» για το εν
λόγω Σημείο, δηλαδή ενός συνόλου φυσικών και τεχνικών προϋποθέσεων και
συνθηκών, η ικανοποίηση των οποίων καθιστά εφικτή την παράδοση ή παραλαβή
του συνόλου της Ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω της Συσχετισμένης Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής αντίστοιχα. Ο Διαχειριστής, δύναται να
περιορίζει έως μηδενισμού την χρήση της Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής κατά την διαδικασία του Ημερήσιου Προγραμματισμού,
σε περίπτωση που δεν πληρούται η Συνθήκη Χρήσης Δυναμικότητας. Με το σχήμα
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αυτό, επιχειρείται να προσφερθεί επιπλέον δυναμικότητα, χωρίς να διαταράσσεται
η λειτουργία του συστήματος, Αυτό το σχήμα χρησιμοποιείται προκειμένου ο
Διαχειριστής να μην υλοποιεί επενδύσεις σε υποδομές που μπορεί να χρειάζονται
για την αποτροπή συμφόρησης σε ακραίες συνθήκες, αλλά οι οποίες εκτιμάται ότι
δεν θα αξιοποιούνται σε τακτική βάση.67 Συνεπώς, ο Χρήστης δύναται να δεσμεύει
αδιάλειπτη μακροχρόνια δυναμικότητα και ο περιορισμός εφαρμόζεται, εφόσον
χρειαστεί, σε επίπεδο Ημερήσιου Προγραμματισμού. Επίσης, για τις ποσότητες
αυτές έχει πλήρη πρόσβαση στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών. Επειδή υπάρχει η
πιθανότητα περικοπής της δήλωσης, το προϊόν προσφέρεται με έκπτωση. Το
ποσοστό της έκπτωσης προτείνεται από το Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ
ανά περίπτωση, βάσει της πιθανότητας περικοπής, αλλά δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 10%.
Με την 5η Αναθεώρηση του Κώδικα εγκρίθηκαν οι βασικές αρχές των ανωτέρω
σχημάτων. Ωστόσο, προκειμένου να προσφέρει τέτοιες δυναμικότητες, ο Διαχειριστής
οφείλει να προβαίνει σε αιτιολογημένη εισήγηση ως προς το ποια και πότε θα
εφαρμοστούν, σε ποια Σημεία του Συστήματος και με ποιους όρους και προϋποθέσεις,
η οποία θα εγκρίνεται από την Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα δύναται να διατεθούν
μεταβατικά για μέγιστη διάρκεια τριών ετών ή έως ότου ενισχυθεί το Σύστημα
Μεταφοράς, καθώς εισάγουν εξαίρεση στον κανόνα «εισόδου-εξόδου» (entry-exit) των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα 4.1.1.4, ενόψει της έναρξης εμπορικής
λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 919/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ
Β’ 2463/22.06.2020), ακύρωσε την ετήσια δημοπρασία για το έτος φυσικού αερίου
1.10.2020-30.09.2021 και την ετήσια δημοπρασία τριμηνιαίας διάρκειας για τα
τέσσερα τρίμηνα του ίδιου έτους στο Σημείο Εισόδου Κήποι, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν ανταγωνιστικές δημοπρασίες μεταξύ των Σημείων Εισόδου Κήποι
και Νέα Μεσημβρία με την έναρξη λειτουργίας του ΤΑΡ. Προκειμένου να μην θιγούν
δικαιώματα χρηστών οι οποίοι τυχόν επρόκειτο να συμμετάσχουν στις ακυρωθείσες
δημοπρασίες, η τιμή εκκίνησης για τα μηνιαία προϊόντα δυναμικότητας, μέχρι την
ανακοίνωση της λειτουργίας του νέου σημείου εισόδου «Νέα Μεσημβρία», ορίστηκε
ότι η χρέωση των μηνιαίων προϊόντων θα υπολογίζεται εφαρμόζοντας Συντελεστή
Χρέωσης Βραχυχρόνιας Χρήσης Β ίσο με 1, δηλαδή ως εάν να επρόκειτο για προϊόν
διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης του ενός έτους.

Πρόκειται για σχήμα αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζεται κυρίως στη Γερμανία, γνωστό ως bFZK,
«firm capacity with free allocability».
67
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Στη συνέχεια, τον Αύγουστο 2020, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ πρόταση για τη
διάθεση προϊόντων Ανταγωνιστικής και Συσχετισμένης Δυναμικότητας, η οποία
εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, με την απόφαση 1399/2020
(ΦΕΚ Β’ 4622/21.10.2020). Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διενέργεια δημοπρασιών
ανταγωνιστικής δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία»,
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όρους, ανάλογα με την τελική ημερομηνία
έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΤΑΡ. Περαιτέρω, με στόχο τη μεγιστοποίηση
της δυναμικότητας που δύναται να προσφερθεί στις βόρειες εισόδους της χώρας,
αποφασίστηκε η προσφορά επιπλέον δυναμικότητας ίσης με 40.000.000kWh/Ημέρα
υπό τη μορφή προϊόντος Συσχετισμένης Δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου “Νέα
Μεσημβρία”, με την ακόλουθη Συνθήκη Χρήσης Δυναμικότητας: «Η συνολική
ποσότητα Φ.Α. που εισέρχεται φυσικά στο ΕΣΜΦΑ από τις βόρειες Εισόδους του
ΕΣΜΦΑ (ΣΔ Κούλατα - Σιδηρόκαστρο, Κήποι και Νέα Μεσημβρία) είναι μικρότερη ή
ίση της συνολικής τεχνικής δυναμικότητας των βορείων Εισόδων του ΕΣΜΦΑ
(171.172.292 kWh/Ημέρα)». Βάσει ιστορικών στοιχείων, η πιθανότητα μη χρήσης του
συνόλου της δυναμικότητας εκτιμήθηκε σε 3.5% και το προϊόν διατέθηκε με έκπτωση
10%.

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης που αφορούν στη
χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα
Στις αρχές του 2020 και μέχρι τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τη χρήση της
εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, κρίθηκαν απαραίτητες τροποποιήσεις του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους Χρήστες
ΥΦΑ δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών για δέσμευση
χρόνου εκφόρτωσης, χώρου αποθήκευσης, δυναμικότητας αεριοποίησης και
μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς «Αγία
Τριάδα».
Οι κυριότερες αλλαγές που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 727/2020 (ΦΕΚ
Β΄1684/04.05.2020) Απόφαση της ΡΑΕ, συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής:
•

Δυνατότητα δήλωσης πολλαπλών φορτίων

•

Δυνατότητα ενδοημερήσιας δέσμευσης δυναμικότητας αεριοποίησης

•

Προσθήκη ανώτατου ορίου Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου (ΠΑΧ)

•

Επιβολή Ελάχιστου Μοναδιαίου Τιμήματος για την υποβολή προσφοράς για
ΠΑΧ

•

Προσθήκη νέου άρθρου για την αποδέσμευση αποθηκευτικού χώρου στην
περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστη

•

Κατάργηση της ενδεικτικής δήλωσης για τους μήνες Μ+1 και Μ+2 κατά το
Μηνιαίο Προγραμματισμό
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•

Μείωση προθεσμιών (π.χ. υποβολής συμφωνιών συναλλαγής μεταξύ χρηστών,
υποβολής αιτήματος επιστροφής αποθηκευτικού χώρου, υποβολής Αίτησης
ΥΦΑ)

Οι ως άνω ρυθμίσεις, ιδίως ελλείψει οργανωμένης δευτερογενούς αγοράς φυσικού
αερίου, κρίθηκαν αναγκαίες για την ενίσχυση της ευελιξίας των Χρηστών σε ότι αφορά
την εισαγωγή και τη διάθεση ΥΦΑ, καθώς αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για την
κάλυψη αιχμιακών αναγκών ζήτησης και την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων των
Χρηστών.

Έκτη Αναθεώρηση Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
Λόγω της διεθνούς συγκυρίας τιμών ΥΦΑ, ήδη από το 2019 παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση του βαθμού χρησιμοποίησης της εγκατάστασης ΥΦΑ από συμμετέχοντες στην
αγορά και ένταση του μεταξύ τους ανταγωνισμού για δέσμευση χρόνου εκφόρτωσης,
χώρου αποθήκευσης, Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς Αγία Τριάδα. Το
γεγονός αυτό οδήγησε τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1005/2019 Απόφασή της (ΦΕΚ
Β’4088/8.11.2019), να ζητήσει από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ εισήγηση για ριζική
αναθεώρηση του πλαισίου πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με στόχο τη
μετεξέλιξη αυτού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνονται πλέον στην
αγορά φυσικού αερίου.
Ο Διαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή τις βασικές αρχές της πρότασής του για την
αναθεώρηση της διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων
ΥΦΑ στην εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η οποία βασίζεται σε διαδικασίες
αγοράς, ήτοι δημοπρασίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» και ισόποσης
Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Η πρόταση του Διαχειριστή
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2020 και τον Ιούνιο 2020, στο
πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησης, ο Διαχειριστής παρουσίασε στη ΡΑΕ και στους
συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου την αναθεωρημένη πρότασή του για τη
διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στην διαβούλευση.
Με το νέο σχήμα προσφέρονται προς δημοπράτηση τυποποιημένες χρονοθυρίδες ΥΦΑ
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στο μέγεθος φορτίου ΥΦΑ, στη
διάρκεια της περιόδου προσωρινής αποθήκευσης, στο ύψος της δεσμοποιημένης
δυναμικότητας ΥΦΑ, στο χρόνο έγχυσης και στον χρόνο προσωρινής αποθήκευσης.
Για τη διασφάλιση της ομαλής και επιτυχημένης εφαρμογής της νέας διαδικασίας,
κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση μεταβατικών ρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί
η διαθεσιμότητα της μέγιστης, για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ
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έτους 2021, Δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, και η μη μεταβολή των
παραμέτρων που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την προσφορά χρονοθυρίδων ΥΦΑ από το
χρόνο οριστικοποίησής τους και επικοινωνίας τους στην αγορά έως το πέρας της
διαδικασίας των δημοπρασιών, προς όφελος όλων των Χρηστών. H Αρχή με την υπ’
αριθμ 1400/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β 4585/16.10.2020) ενέκρινε την τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την
εισαγωγή μεταβατικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του νέου σχήματος για τον
Ετήσιο Προγραμματισμό εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, διασφαλίζοντας
ότι οι υιοθετούμενες μεταβατικές διατάξεις δεν θα επηρεάσουν τις προγραμματισμένες
εκφορτώσεις φορτίων ΥΦΑ για το 2020 και θεμελιωμένα δικαιώματα χρηστών.
Η τελική πρόταση του Διαχειριστή για την αναθεώρηση της διαδικασίας του ετήσιου
προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ τέθηκε εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση από
την Αρχή το καλοκαίρι του 2020 (31.07.2020 - 11.09.2020). Η ΡΑΕ έκρινε πως το
προτεινόμενο σχήμα βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία του Ετήσιου
Προγραμματισμού, ικανοποιώντας τα βασικότερα αιτήματα των χρηστών όπως τα
αποτύπωσαν στις σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό
και αποτρέποντας φαινόμενα αντι-ανταγωνιστικής και καταχρηστικής συμπεριφοράς.
Τα βασικότερα σημεία της νέας διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού που
θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1433/2020 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ
Β΄4799/30.10.2020 & ΦΕΚ Β’ 5078/17.11.2020) έχουν ως εξής:
• Η εκπόνηση του ετήσιου προγραμματισμού πραγματοποιείται με ορίζοντα
υλοποίησης το Ημερολογιακό Έτος για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε Έτη. Ειδικά
για την πρώτη εφαρμογή του νέου σχήματος η διαδικασία θα αφορά μόνο το έτος
2021. Η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας θα αξιολογηθεί και η Αρχή, από κοινού
με το Διαχειριστή, θα δρομολογήσουν πιθανές απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ή
βελτιώσεις.
• Η διενέργεια της διαδικασίας των δημοπρασιών, μέσω ηλεκτρονικού υπόβαθρου
είναι διακριτή για κάθε έτος του Ετήσιου Προγραμματισμού. Κάθε δημοπρασία
περιλαμβάνει δύο φάσεις, όπου στην πρώτη δημοπρατούνται Τυποποιημένες
Χρονοθυρίδες ΥΦΑ και στη δεύτερη φάση Συμπληρωματική Δυναμικότητα, η
οποία υποχρεωτικώς ενοποιείται με τμήματα Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ
της πρώτης φάσης σε Συνεχή Δυναμικότητα για κάθε Χρήστη ΥΦΑ, ανά έτος.
• Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες ΥΦΑ έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ που είναι
ταυτόχρονα και Χρήστες Μεταφοράς. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή Χρηστών στη
Δημοπρασία ΥΦΑ αποτελεί η παροχή εγγύησης στο πλαίσιο της Σύμβασης
Μεταφοράς και της Σύμβασης ΥΦΑ που έχουν συνάψει.
• Η ανακήρυξη Χρήστη ΥΦΑ ως πλειοδότη στην πρώτη φάση της Δημοπρασίας
ΥΦΑ, ισοδυναμεί με δέσμευση Χρονοθυρίδας ΥΦΑ, ένταξη στο Ετήσιο
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Πρόγραμμα ΥΦΑ και δέσμευση Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ που
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ.
• Κριτήριο κατακύρωσης κάθε Τυποποιημένης Χρονοθυρίδας στην πρώτη φάση της
Δημοπρασίας ΥΦΑ αποτελεί η υψηλότερη προσφορά, ενώ σε περίπτωση που δύο
Χρήστες υποβάλουν προσφορά με την ίδια τιμή, πλειοδότης αναδεικνύεται ο
Χρήστης που υπέβαλε την προσφορά χρονικά πρώτος.
• Με στόχο την πλέον οικονομική αξιοποίηση της εγκατάστασης ΥΦΑ αλλά και τη
βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των Χρηστών ΥΦΑ, μετά το τέλος της πρώτης
φάσης ο Διαχειριστής υπολογίζει το ανώτατο όριο Συνεχούς Δυναμικότητας για
κάθε πλειοδοτούντα Χρήστη πρώτης φάσης, ως τη διαφορά́ μεταξύ́ της
Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως αυτή́
ανακοινώνεται από́ τον Διαχειριστή́ και του αθροίσματος της Δεσμοποιημένης
Δυναμικότητας ΥΦΑ επί της οποίας έκαστος των λοιπών Χρηστών ΥΦΑ έχει
αναδειχθεί́ πλειοδότης κατά́ την πρώτη φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ, για κάθε
Ημέρα του Έτους στο οποίο αφορά́ η εν λόγω Δημοπρασία ΥΦΑ.
• Για την κατανομή της Συμπληρωματικής Δυναμικότητας στη δεύτερη φάση της
Δημοπρασίας εφαρμόζεται αλγόριθμος διαδικασίας αυξανόμενου τιμήματος με
πολλαπλούς γύρους υποβολής προσφορών, προκειμένου να ικανοποιηθεί το σύνολο
των προσφορών των συμμετεχόντων Χρηστών ΥΦΑ στη δεύτερη φάση της
Δημοπρασίας ΥΦΑ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το υψηλότερο μοναδιαίο
τίμημα.
• Ο ετήσιος προγραμματισμός εκφορτώσεων ΥΦΑ είναι πλήρως δεσμευτικός για
τους Χρήστες στους οποίους κατανέμονται χρονοθυρίδες εκφόρτωσης ΥΦΑ, ενώ
προβλέπονται διατάξεις περί χρηματικών ποινών σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση ενός προγραμματισμένου φορτίου ΥΦΑ και η
αντίστοιχη χρονοθυρίδα δεν διατεθεί επιτυχώς στη δευτερογενή αγορά από τον
Χρήστη στον οποίο είχε πρωτογενώς κατανεμηθεί.
• Ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις για τις
δημοπρασίες ΥΦΑ και εν γένει για τη χρήση του συστήματος ΥΦΑ, ώστε η Αρχή
να παρακολουθεί και να εποπτεύει την αγορά φυσικού αερίου, με στόχο να
προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός και η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Παράλληλα, για την εφαρμογή του νέου σχήματος για τον ετήσιο προγραμματισμό
εκφορτώσεων ΥΦΑ απαιτήθηκε τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης,
προκειμένου να οριστούν:
1.

η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ως το άθροισμα της Τιμής Αναφοράς για τη
Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ (ΣΔΥ) και της Τιμής Αναφοράς για την
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης (ΣΔΜ) στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ,
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2.

3.

η Τιμή Κατακύρωσης της δημοπρασίας, ως η τιμή την οποία καταβάλλει ο
πλειοδοτών Χρήστης και είναι το άθροισμα της Οριακής Τιμής και της
προσαύξησης που προέκυψε από τη δημοπρασία, και
ο τρόπος κατανομής τυχόν προσαύξησης μεταξύ των Δραστηριοτήτων
Μεταφοράς και ΥΦΑ σε αναλογία με το λόγο των Τιμών Αναφοράς.

Η Πέμπτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
1434/2020 (ΦΕΚ Β’4801/30.10.2020) Απόφαση της Αρχής και δεν επέφερε καμία
αλλαγή στα ισχύοντα Τιμολόγια Χρήσης του ΕΣΦΑ.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 1435/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ
Β’4802/30.10.2020) εγκρίθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην Πρότυπη
Σύμβαση Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και στην Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να συμμετέχουν
στις δημοπρασίες ΥΦΑ για το έτος 2021 και εφεξής.
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των δημοπρασιών ΥΦΑ ρυθμίζονται στο
Εγχειρίδιο Δημοπρασιών ΥΦΑ, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μαζί με την
πρόταση του Διαχειριστή για την έκτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ,
και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ, με την υπ’
αριθμ. 1436/2020 Απόφαση (ΦΕΚ Β’4803/30.10.2020).
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που θεσπίστηκαν με την 6η Αναθεώρηση του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ειδικά για τη διεξαγωγή του Ετήσιου Προγραμματισμού
ΥΦΑ για το έτος 2021, ο Διαχειριστής υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ, την πρότασή
του σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ:
•
•
•

•
•
•

Ημερομηνίες διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ.
Ημερομηνίες έναρξης και λήξης των Περιόδων Προγραμματισμού.
Κατάλογο με τις προσφερόμενες Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ,
προσδιορίζοντας την Ημέρα Εκφόρτωσης για κάθε Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα
ΥΦΑ.
Οριακή Τιμή για κάθε Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ.
Μείζον και έλασσον βήμα αύξησης του τιμήματος κατά τη διαδικασία
αυξανόμενου τιμήματος προσφορών.
Μέγιστη χρονική διάρκεια της διαδικασίας αυξανόμενου τιμήματος προσφορών
της δεύτερης φάσης των δημοπρασιών για δέσμευση συμπληρωματικής
δυναμικότητας.

Η ΡΑΕ έθεσε σε σύντομη δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή,
σύμφωνα με την οποία προτείνεται η διεξαγωγή δημοπρασιών για τη δέσμευση
συνολικά σαράντα έξι (46) χρονοθυρίδων ΥΦΑ, κατανεμημένων σε πέντε Περιόδους
182 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

Προγραμματισμού για το έτος 2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της εγκατάστασης ΥΦΑ και το μέγεθος των φορτίων που ιστορικά έχουν εκφορτωθεί
σε αυτή, προτείνεται η εισαγωγή δύο τυποποιημένων χρονοθυρίδων ΥΦΑ, μεγέθους 1
ΤWh φυσικού αερίου και 0,5ΤWh φυσικού αερίου, αντίστοιχα, ενώ ο χρόνος έγχυσης
αυτών αντιστοιχεί σε 36 και 18 ώρες, αντίστοιχα. Η περίοδος προσωρινής
αποθήκευσης ορίζεται σε 13 ημέρες τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο
και Δεκέμβριο) και σε 18 ημέρες τους υπόλοιπους εννέα μήνες του έτους καθώς
κρίθηκε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα βοηθούσε ιδιαίτερα ως μέτρο στην ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας ενώ και ιστορικά παρατηρείται πύκνωση των φορτίων τους
χειμερινούς μήνες (βλ. ενότητα 4.3.1.2). Οι παράμετροι του Ετήσιου
Προγραμματισμού ΥΦΑ εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 1513/2020 Απόφαση της Αρχής
(ΦΕΚ Β’5094/18.11.2020).
Με την έκτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ τροποποιήθηκε και ο
μηχανισμός διαχείρισης των απωλειών ΥΦΑ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 539/2019
Απόφασης της Αρχής για την 4η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 2601/28.06.2019).
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τηρείται απόθεμα ΥΦΑ για την αντιστάθμιση των
Λειτουργικών Αναγκών της Εγκατάστασης ΥΦΑ, οι οποίες ορίζονται ως το άθροισμα
της Ιδιοκατανάλωσης ΥΦΑ, των τεχνικών απωλειών ΥΦΑ και του Ανισοζυγίου
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Κατ’ αντιστοιχία με την
εξισορρόπηση φυσικού αερίου και την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας, ο
Διαχειριστής υποβάλλει ετησίως προς έγκριση στη ΡΑΕ Μελέτη Αντιστάθμισης
Λειτουργικών Αναγκών Εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) μεθοδολογία εκτίμησης των Λειτουργικών Αναγκών της Εγκατάστασης ΥΦΑ, β)
πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που
θα απαιτηθούν το επόμενο Έτος για την αντιστάθμιση των Λειτουργικών Αναγκών της
Εγκατάστασης ΥΦΑ και γ) προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της
Σύμβασης που θα συνάψει ο Διαχειριστής κατόπιν διαγωνισμού ή με βάση τη διάταξη
της παραγράφου [1] του άρθρου 91 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1610 Απόφασή της (ΦΕΚ
Β΄5814/30.12.2020), ενέκρινε τη Μελέτη Αντιστάθμισης Λειτουργικών Αναγκών
Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2021 με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή
διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των
Λειτουργικών Αναγκών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2021. Η διαγωνιστική
διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των συνθηκών προμήθειας
αερίου και ενδεχομένως στην ενεργοποίηση νέων παικτών στην αγορά φυσικού αερίου,
λειτουργώντας υπέρ της οικονομικότητας στην προμήθεια της εν λόγω υπηρεσίας, προς
όφελος των Χρηστών και των καταναλωτών φυσικού αερίου.
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Τροποποίηση Πρότυπων Συμβάσεων για τη μεταφορά φυσικού αερίου
και τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ
Προκειμένου να εναρμονιστούν οι Πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά
Φυσικού Αερίου και τη Χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, η Αρχή έπειτα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ
προχώρησε στην υπ΄αριθμ. 821/2020 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2056/30.05.2020) για την
τροποποίηση των ως άνω Προτύπων Συμβάσεων. Με την ίδια Απόφαση
τροποποιήθηκε και η διαδικασία επικαιροποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εξισορρόπησης 312/2014
Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EE 312/2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον
αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς, οι χρήστες
δικτύων μεταφοράς καθίστανται υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων
τους με στόχο την ελαχιστοποίηση της ανάγκης των διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς να προχωρήσουν σε πράξεις εξισορρόπησης του συστήματος. Προκειμένου
οι χρήστες αλλά και οι διαχειριστές να έχουν ευελιξία στην αγορά και πώληση αερίου
για τους σκοπούς της εξισορρόπησης, προωθείται η ανάπτυξη βραχυπρόθεσμης αγοράς
φυσικού αερίου ώστε οι συναλλαγές φυσικού αερίου να πραγματοποιούνται μέσω
μηχανισμών αγοράς.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού, ο Διαχειριστής υποχρεούται να
πραγματοποιεί συναλλαγές φυσικού αερίου σε Βάθρο Εμπορίας που θα πληροί
συγκεκριμένα κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Αρχής, ξεκίνησε
συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΝ, της ΕΧΕ Α.Ε., της ΔΕΣΦΑ Α.Ε και της ΡΑΕ για τη
δημιουργία του Βάθρου Εμπορίας και του πλαισίου λειτουργίας των νέων αγορών
φυσικού αερίου. Το 2019, εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας από την ΕΧΕ Α.Ε., η
οποία σύμφωνα με το Νόμο 4425/2016 δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού
Αερίου.
Η μελέτη ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τη δημιουργία συστήματος
συναλλαγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην
απόφαση της ΕΧΕ Α.Ε. (τον Ιούνιο του 2020), να αναλάβει την υλοποίηση Βάθρου
Εμπορίας για την πραγματοποίηση των συναλλαγών αυτών. Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί από την ΕΧΕ Α.Ε. στη ΡΑΕ, η έναρξη λειτουργίας
του Βάθρου Εμπορίας τοποθετείται το φθινόπωρο του 2021. Μέχρι την έναρξη
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λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας καθώς και για διάστημα, κατά μέγιστο ένα (1) έτος
μετά από αυτή, δύναται να διατηρείται παράλληλα η λειτουργία της πλατφόρμας
εξισορρόπησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 774/2019 Απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β’ 3688/04.10.2019) για την Έγκριση της 2ης Έκθεσης του Διαχειριστή για την
υλοποίηση προσωρινών μέτρων κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα
Εξισορρόπησης.
Για να μπορούν οι χρήστες των συστημάτων μεταφοράς να προσαρμόζουν κατάλληλα
τις ροές κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή/και να ανταλλάσσουν ποσότητες με άλλους
χρήστες ή/και το Διαχειριστή στο Βάθρο Εμπορίας, με στόχο την εξισορρόπηση του
χαρτοφυλακίου τους, είναι απαραίτητο να έχουν συνεχή και κατά το δυνατόν
ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά με τη ροή του φυσικού αερίου τους στις εισόδους
και εξόδους του συστήματος, δηλαδή σχετικά με τις πραγματικές ποσότητες που έχουν
παραδοθεί από ανάντη προμηθευτές τους σε σημεία εισόδου ή/και έχουν παραληφθεί
από πελάτες τους σε σημεία εξόδου έως κάποια χρονική στιγμή της ημέρας. Κατά τα
προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του
Συστήματος Μεταφοράς οφείλει να παρέχει πληροφόρηση σε τακτά χρονικά
διαστήματα εντός της ημέρας. Ωστόσο, για τα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής
(ΣΕΔΔ), ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει σχετικά με τη συνολική μετρηθείσα ροή, ωστόσο δεν
δύναται να την επιμερίσει μεταξύ των χρηστών που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΔΔ,
καθώς αυτό εξαρτάται από τις καταναλώσεις στα δίκτυα διανομής. Ειδικά για τους
χρήστες που εξυπηρετούν μη ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες, η πληροφόρησή
τους είναι δυσκολότερη καθώς δεν βασίζεται σε πραγματικές μετρήσεις αλλά σε
εκτιμήσεις. Ο Κανονισμός αναγνωρίζοντας το διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών, παρέχει την εναλλακτική τριών διαφορετικών
Μοντέλων Πληροφόρησης, με τα οποία κρίθηκε ότι αφενός διασφαλίζεται η παροχή
επαρκούς πληροφόρησης και αφετέρου επιτρέπεται ευελιξία εφαρμογής ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά κάθε αγοράς. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή αποφασίζει σχετικά με το
μοντέλο πληροφόρησης που θα εφαρμοστεί σε κάθε ζώνη εξισορρόπησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ με την υπ΄ αριθμ. 780/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ
Β΄1949/21.05.2020) επέλεξε ως το Μοντέλο Πληροφόρησης που θα εφαρμοστεί στο
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου το «Βασικό Μοντέλο», ήτοι το μοντέλο
πληροφόρησης με βάση το οποίο οι πληροφορίες για τις μη ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις συνίστανται σε προβλέψεις της επόμενης ή της ίδιας ημέρας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Εξισορρόπησης, για την
εφαρμογή του Μοντέλου Πληροφόρησης θα πρέπει να οριστεί από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας και ο Υπεύθυνος Πρόβλεψης Φορτίου, ήτοι η οντότητα που θα είναι
υπεύθυνη για την πρόβλεψη των μη ημερησίως μετρούμενων απολήψεων των
χρηστών. Για την εν λόγω απόφαση η ΡΑΕ, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό,
διαβουλεύτηκε με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές των Δικτύων
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Διανομής. Η έκδοση της απόφασης της Αρχής αναφορικά με τον ορισμό του
Υπεύθυνου Πρόβλεψης Φορτίου αναμένεται στις αρχές του 2021.

Απόφαση Αναθεώρησης Τιμολογίων ΕΣΦΑ για το έτος 2021
Ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε πρόταση αναπροσαρμογής τιμολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ για το
έτος 2021 βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης,
για δύο λόγους:
(α)

Η σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον αγωγό TAP δημιούργησε ένα νέο Σημείο
Εισόδου στο ΕΣΜΦΑ (Σημείο Εισόδου Νέα Μεσημβρία) για το οποίο ο
Διαχειριστής εισηγήθηκε την ένταξή του στη δέσμη Σημείων Εισόδου
«Σιδηρόκαστρο-Κήποι», προκειμένου όλα τα σημεία εισόδου της χώρας από
αγωγό να έχουν το ίδιο τιμολόγιο μεταφοράς.

(β)

Η Ανακτήσιμη Διαφορά για το έτος 2019 ανήλθε σε 62.210.693,98 €
(υπερανάκτηση), δηλαδή 39,37% επί του απολογιστικού Επιτρεπόμενου Εσόδου
για το ίδιο έτος. Ως εκ τούτου, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης, σύμφωνα με τις οποίες, στην
περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των ανακτήσιμων διαφορών είναι κατ’
απόλυτη τιμή μεγαλύτερο από το 5% του αθροίσματος των Επιτρεπόμενων
Εσόδων, τότε οι συντελεστές των τιμολογίων μεταφοράς και ΥΦΑ πρέπει να
αναπροσαρμοστούν. Στην περίπτωση δε που η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το
10%, αναπροσαρμόζονται και οι τιμές του Πολλαπλασιαστή Β. Ο Διαχειριστής
εισηγήθηκε τον συμψηφισμό ολόκληρης της υπερανάκτησης του έτους 2019 με
την συσσωρευμένη υποανάκτηση των ετών 2006-2016, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 19Α και την παράγραφο 3 του άρθρου 19Β του παλαιού
Κανονισμού Τιμολόγησης (ΦΕΚ Β’ 3000/25.07.2018).

Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ, 1038/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3367/2020) ενέκρινε την
ως άνω εισήγηση του Διαχειριστή και αναθεώρησε τους συντελεστές των τιμολογίων
καθώς και τις τιμές των συντελεστών Β.

Αποφάσεις για θέματα λειτουργίας του ΕΣΦΑ
1.

Εξισορρόπηση Φορτίου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, η ΡΑΕ καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους
όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου από τον
Διαχειριστή, με σκοπό την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, επεξεργάστηκε τις
εισηγήσεις του Διαχειριστή σχετικά με θέματα εξισορρόπησης φορτίου, και εξέδωσε
τις ακόλουθες αποφάσεις:
•

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1197/2020 για την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του
ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2020 (ΦΕΚ Β’ 5082/18.11.2020).

•

Απόφαση υπ’ αριθμ. 941/2020 για την Έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασμού
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2021 (ΦΕΚ Β’ 2990/20.07.2020).

Διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν σε συμβάσεις που συνάπτει ο
Διαχειριστής, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για την εξασφάλιση αερίου
εξισορρόπησης, για την περίπτωση που ο ίδιος δεν δύναται να προμηθευτεί τις
απαιτούμενες ποσότητες αερίου από το Βάθρο Εξισορρόπησης.
2.

Αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2(θ) του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, με τον Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΦΑ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφοροόυν στη διαδικασία
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ. Η μεθοδολογία
και οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εγκρίνονται από
τη ΡΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή, το 2020, προχώρησε στην υπ’ αριθμ. 1383/2020 Απόφαση
για την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του
κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για τις περιόδους από 01.01.2019 07:00 έως
01.01.2020 07:00 και από 01.01.2020 07:00 έως 01.01.2022 07:00 (ΦΕΚ Β’
4766/29.10.2020).

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς την ΤΑΡ AG
Μεταξύ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και της εταιρείας TAP AG υπεγράφη στις 2.7.2013
συμφωνία συνεργασίας σχετικά με την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από τη
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην εταιρεία TAP AG. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δύναται να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τρίτους και βάσει
της υπ΄ αριθμ. 460/2019 Απόφασης της ΡΑΕ για την πιστοποίησή της ως Διαχειριστής
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, υποχρεούται να
υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις τεχνικές, εμπορικές και οικονομικές
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συμφωνίες με την εταιρεία ΤΑP AG ή αυτές που αφορούν στον αγωγό μεταφοράς
φυσικού αερίου ΤΑP.
Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 371/2020 Απόφασή της, σύμβαση
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΔΕΣΦΑ προς την εταιρεία ΤΑΡ AG για την
απόκτηση άδειας λειτουργίας όπου περιγράφονται αναλυτικώς, οι παρεχόμενες
υπηρεσίες, οι γενικοί και οι ειδικοί συμβατικοί όροι που συμφωνήθηκαν καθώς και το
οικονομικό σκέλος της σύμβασης.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία προς την ΤΑΡ ΑG αποτελεί μη ρυθμιζόμενη υπηρεσία που
παρέχεται από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. χωρίς να απαιτείται χρήση παγίων που έχουν ενταχθεί
στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΦΑ ούτε και πρόσθετές επενδύσεις, για
την οποία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 19Α του
Κανονισμού Τιμολόγησης. Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που
προσφέρονται από το Διαχειριστή θα γίνει από την Αρχή στο πλαίσιο της αξιολόγησης
των Κανόνων Λογιστικού Διαχωρισμού του Διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο
4 του άρθρου 23 του Κανονισμού Τιμολόγησης.

Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου
Πέραν του ΕΣΦΑ, πολλά Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) που
διέρχονται από την Ελλάδα ή χωροθετούνται σε αυτή κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται,
με διαφορετικούς βαθμούς ωρίμανσης. Η υλοποίησή τους θα έχει πολύ σημαντική
θετική συνεισφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, με αύξηση των εισόδων και
διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου. Επίσης, η σημαντική αύξηση της
διασυνδεσιμότητας της χώρας με άλλες αγορές αναμένεται να αυξήσει τον
ανταγωνισμό και να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου (gas hub).
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγωγοί TAP και IGB, ο πλωτός τερματικός σταθμός ΥΦΑ
της Αλεξανδρούπολης και η Υπόγεια Αποθήκη της Καβάλας έχουν περιληφθεί στον 4ο
Κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης68 (Projects of
Common Interest, PCIs) που υιοθετήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019, καθώς η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φυσικού
αερίου στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ συμμετέχει στις διεργασίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση των υποψήφιων έργων για τον 5ο κατάλογο
των PCIs που ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2020.

68

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0389&from=EL
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Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου για
τα οποία σημειώθηκε κάποια εξέλιξη εντός του 2020.

Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Ο αγωγός Trans Adriatic Pipeline (TAP) είναι ένα σύστημα αγωγών μεταφοράς
φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 879 χιλιομέτρων, από τις περιοχές κοιτασμάτων
της Κασπίας (κοίτασμα Shah Deniz II, Αζερμπαϊτζάν) προς τη νοτιοανατολική και
δυτική Ευρώπη. Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο στη Νότια Ιταλία (περιοχή
Puglia) μέσω Ελλάδας και Αλβανίας, διασχίζοντας την Αδριατική θάλασσα.
Το τμήμα του αγωγού που διέρχεται από την Ελλάδα έχει μήκος 543 χιλιόμετρα.
Ξεκινάει από την περιοχή των Κήπων κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, θα διασχίζει
τους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πέλλας,
Ημαθίας, Κοζάνης και Καστοριάς και θα καταλήγει στα σύνορα της Ελλάδας με την
Αλβανία, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής. Επί ελληνικού εδάφους προβλέπεται ένα σημείο
διασύνδεσης με τον αγωγό Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) στην περιοχή της
Κομοτηνής και ένα σημείο διασύνδεσης αυτού με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ), στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας. Προβλέπονται, επίσης, τρία σημεία
σύνδεσης με το ΕΣΦΑ σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
Στις 15 Νοεμβρίου 2020 η εταιρεία TAP AG ανακοίνωσε επισήμως την ολοκλήρωση
της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του αγωγού TAP και την ετοιμότητα
λειτουργίας, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του.
Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως η επίσημη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας
του αγωγού (Commercial Operation Date, COD), όπως ορίζεται στην Απόφαση
Εξαίρεσης που του έχει χορηγηθεί από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας, Αλβανίας και
Ιταλίας. Το ορόσημο του COD σηματοδοτεί την έναρξη της 25ετούς περιόδου της
εξαίρεσης από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, την πρόσβαση τρίτων και τον ορισμό
ταριφών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι χρήστες που έχουν εξασφαλίσει
δυναμικότητα στον αγωγό έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν ταρίφες, όπως ορίζεται
στον Κανονισμό Τιμολόγησης. Τέλος, από τις 15.11.2020 ο TAP ξεκίνησε να
προσφέρει ημερήσια προϊόντα φυσικής ροής στην πλατφόρμα δέσμευσης
δυναμικότητας μέσω δημοπρασιών PRISMA στο σημείο εισόδου Κήποι και στο
σημείο εξόδου Melendugno στην Ιταλία. Στη Νέα Μεσημβρία οι ημερήσιες
δημοπρασίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο
μετρητικός σταθμός της Νέας Μεσημβρίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση της πρόσβασης στον αγωγό TAP καθορίστηκε με το
«Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP A.G.'s Exemption Application:
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Autorita per l'energia elettrica e il gas (Italy), Enti Rregullator i Energjise (Albania),
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Greece)» (FJO), κείμενο που επεξεργάστηκαν από κοινού
οι Ρυθμιστικές Αρχές της Ιταλίας, της Αλβανίας και της Ελλάδας, κατόπιν της υπ’
αριθμ. C(2013)2949_final/16.05.2013 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί την Απόφαση Εξαίρεσης του αγωγού κατά το άρθρο
36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10)
της ίδιας Οδηγίας, εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 269/2013 Απόφασή της.
Οι όροι που τέθηκαν στον αγωγό TAP, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών
εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και της συνεργασίας τους με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ενεργειακή Κοινότητα, διαφυλάσσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο
τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ενέργειας.

Σχήμα 4-9. Ο αγωγός Trans Adriatic Pipeline (TAP)

Καθώς η 31η Δεκεμβρίου 2020 αποτελούσε την απώτατη δυνατή ημερομηνία για
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού σύμφωνα με την Απόφαση Εξαίρεσης,
η εταιρεία TAP AG είχε αιτηθεί, τον Ιούνιο του 2020, στους τρεις Ρυθμιστές
τροποποίηση της εν λόγω Απόφασης για την αναβολή της απώτατης ημερομηνίας
έναρξης και την παράταση της Εξαίρεσης κατά ένα έτος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.10 υπό σημείο 2 της
Κοινής Απόφασης Εξαίρεσης, και σε συμμόρφωση με τη διάταξη της παραγράφου 9
του άρθρου 36 της Οδηγίας, η Απόφαση Εξαίρεσης και η έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την υιοθέτησή
τους εάν έως τότε δεν έχει αρχίσει η εμπορική λειτουργία του αγωγού. Παράταση στα
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στα αποτελέσματα της χορηγηθείσας εξαίρεσης
δύναται να δοθεί μόνο εφόσον οι Ρυθμιστές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφανθούν
ότι περαιτέρω καθυστέρηση οφείλεται σε εμπόδια μη αναγόμενα στη σφαίρα επιρροής
της εταιρείας στην οποία έχει χορηγηθεί η εξαίρεση.
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Η εταιρεία TAP AG επικαλέστηκε λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της
για την πιθανολογούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του
αγωγού και κατά συνέπεια στην έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας, και ιδίως: α)
εμπόδια σχετικά με την αδειοδότηση και έντονες τοπικές αντιδράσεις κατά την
κατασκευή του αγωγού στην Ιταλία, και β) την πανδημία που έχει προκληθεί από τον
ιό COVID-19, η οποία αναπόφευκτα ανέστειλε για ένα διάστημα τα έργα και
προκάλεσε προβλήματα και καθυστερήσεις στη μεταφορά υλικών και εργαζομένων.
Οι Ρυθμιστικές Αρχές Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν για την εξέταση
και αξιολόγηση του εν λόγω αιτήματος της εταιρείας TAP A.G. και αποφάνθηκαν υπέρ
της ευστάθειας των επικληθέντων επιχειρημάτων και της πλήρωσης των όρων που
τίθενται στο άρθρο 36 (9) της Οδηγίας 2009/73/ΕΕ, υιοθετώντας τον ισχυρισμό της
εταιρείας ότι η πιθανή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του
αγωγού και αντίστοιχα η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του δεν ανάγονται στη
σφαίρα επιρροής της εταιρείας TAP AG και εγκρίνοντας το αίτημα της εταιρείας. Η
κοινή απόφαση των τριών Ρυθμιστών εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την Απόφαση
1037/19.06.2020 και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δική της
απόφαση. Ωστόσο, το αίτημα αποσύρθηκε από την εταιρεία, καθώς κατέστη τελικά
εφικτή η έναρξη εμπορικής λειτουργίας εντός του 2020.
Κατά τη διάρκεια του 2020, συνεχίστηκαν οι διεργασίες για την πλήρωση των
υποχρεώσεων της TAP AG που απορρέουν τόσο από το FJO, όσο και από το εθνικό
και ενωσιακό δίκαιο που διέπει το έργο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα θέματα πάνω
στα οποία εργάστηκε η ΡΑΕ στη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τις Ρυθμιστικές
Αρχές Ιταλίας και Αλβανίας, ARERA και ERE, αντίστοιχα.
1. Κώδικας Διαχείρισης
Σύμφωνα με το FJO, το αργότερο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης
της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού, δηλαδή το αργότερο έως το τέλος του 2018,
πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στις Ρυθμιστικές Αρχές ο Κώδικας Διαχείρισης
TAP, ο οποίος αποτελεί το κύριο κανονιστικό κείμενο που ρυθμίζει θέματα πρόσβασης
τρίτων στο σύνολο της δυναμικότητας του αγωγού και για το μέρος αυτής που δεν είναι
υπό εξαίρεση (non-exempted capacity).
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία TAP AG, εκκίνησε ήδη από το έτος 2015 τις διαδικασίες
για τη διαμόρφωση του κανονιστικού κειμένου του Κώδικα Διαχείρισης του TAP και
προς το σκοπό αυτό βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις
Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας.
Το σχέδιο του Κώδικα τέθηκε από την εταιρεία σε δημόσια διαβούλευση από τις 7
Αυγούστου έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2018. Η τελική πρόταση του TAP,
συνοδευόμενη από τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης και την άποψη του TAP επί
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αυτών, υποβλήθηκε στις Ρυθμιστικές Αρχές προς έγκριση το Δεκέμβριο του 2018.
Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκαν τρεις ακόμη συναντήσεις εργασίας κατά τη
διάρκεια του 2019, στις οποίες έγινε επεξεργασία των σχολίων της δημόσιας
διαβούλευσης και εντοπισμένες τροποποιήσεις στο σχέδιο του Κώδικα, σε συνέχεια
των οποίων η εταιρεία υπέβαλε την τελική της πρόταση τον Δεκέμβριο 2019.
Οι Ρυθμιστές έκριναν ότι ο Κώδικας καλύπτει όλα τα βασικά ζητήματα πρόσβασης των
χρηστών στον αγωγό και είναι σε συμφωνία με:
i. Την Κοινή Απόφαση Εξαίρεσης, και ιδίως τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν
στο Κεφάλαιο 4 και στην παράγραφο 4.7 αυτής.
ii. Τον Κανονισμό (EΚ) 715/2009, εφαρμόζοντας τις αρχές για την κατανομή
δυναμικότητας και διαχείρισης συμφόρησης. Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση
συμφόρησης ο Κώδικας προβλέπει τις διαδικασίες της εκχώρησης (surrender) και LongTerm Day-Ahead Use-It-Or-Lose-It (LT-UIOLI). Επιπλέον, οι Ρυθμιστές έχουν ζητήσει,
μετά τη συλλογή δεδομένων για το πρώτο έτος εμπορικής λειτουργίας του αγωγού, τη
διαβούλευση προκειμένου να εφαρμοστεί ο μηχανισμός είτε του Oversubscription and
Buyback είτε του Day-Ahead Use-It-Or-Lose-IT (DA-UIOLI).
iii. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 (NC CAM), για το τμήμα της δυναμικότητας για το
οποίο δεν έχει δοθεί εξαίρεση. Σύμφωνα με τον υπό έγκριση Κώδικα, στα Σημεία
Διασύνδεσης με τα γειτονικά συστήματα που διαχειρίζονται οι ΔΕΣΦΑ και SNAM Rete
Gas, για το τμήμα της δυναμικότητας που δεν λειτουργεί υπό καθεστώς εξαίρεσης, η
δυναμικότητα θα δημοπρατείται στην πλατφόρμα PRISMA European Capacity
Platform σύμφωνα με το ημερολόγιο του ENTSO-G και με τους προβλεπόμενους στον
Κανονισμό αλγόριθμους δημοπράτησης. Διατίθενται όλα τα προϊόντα και το 5% της
δυναμικότητας προσφέρεται σε βραχυχρόνια προϊόντα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην
Κοινή Απόφαση Εξαίρεσης, τα προϊόντα ετήσιας διάρκειας έχουν χαρακτηριστεί ως
βραχυχρόνια. Απόκλιση από τις ρυθμίσεις του NC CAM αποτελεί η πρόβλεψη για τα
προϊόντα αντίστροφης ροής, τα οποία θα δημοπρατούνται συζευγμένα, όπως αναλύεται
παρακάτω. Τέλος, δεν προσφέρονται προς το παρόν ενδοημερήσια προϊόντα.
iv. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 (NC BAL). Προβλέπεται Εικονικό Σημείο Συναλλαγών
(Virtual Trading Point, VTP), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες που έχουν
δεσμεύσει δυναμικότητα σε φυσική ροή. Οι κανόνες για την εξισορρόπηση και την
ενημέρωση των χρηστών, τις δηλώσεις και τις επαναδηλώσεις, καθώς και τις ρυθμίσεις
ουδετερότητας, επίσης εφαρμόζονται. Στον αγωγό TAP παρέχεται υπηρεσία ευελιξίας
με αποθήκευση αερίου στον αγωγό (linepack flexibility).
v. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/703 (NC IO), καθώς περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες

προβλέψεις για την προγραμματισμένη και έκτακτη συντήρηση, τη συνεργασία και
συντονισμό με τους γειτονικούς Διαχειριστές.
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Οι τρεις Ρυθμιστικές Αρχές συνέταξαν κοινή απόφαση για την έγκριση του Κώδικα, η
οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1036/17.06.2020 Απόφασή της (ΦΕΚ
Β’ 2928/17.07.2020).
2. Δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία και Melendugno
Όπως προαναφέρθηκε, ο TAP έχει την υποχρέωση να διαθέτει το 5% της
δυναμικότητάς του (10bcm) σε βραχυχρόνια προϊόντα μέσω δημοπρασιών. Με
δεδομένο ότι μόνη είσοδος φυσικής ροής είναι αυτή τη στιγμή το Σημείο «Κήποι», τα
βραχυχρόνια προϊόντα φυσικής ροής δύναται να παραληφθούν είτε στην έξοδο Νέα
Μεσημβρία είτε στην έξοδο Melendugno της Ιταλίας. Εφόσον η δυναμικότητα αυτή
δεν δύναται να υπερβαίνει, συνολικά, τα 0,5 bcm, ο TAP πρότεινε - με επιστολή του
στη ΡΑΕ και στην ARERA τον Νοέμβριο 2020 – τα προϊόντα δυναμικότητας στα δύο
αυτά σημεία να διατεθούν ως ανταγωνιστική δυναμικότητα (competing capacity), ώστε
οι χρήστες να αποφασίζουν – με όρους αγοράς – πώς θα κατευθυνθούν αυτές οι
ποσότητες φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η διεξαγωγή ανταγωνιστικών
δημοπρασιών μεταξύ σημείων εξόδων του αγωγού ΤΑΡ έχει ήδη εγκριθεί από τους
Ρυθμιστές στον Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού TAP.
Η ΡΑΕ και η ARERA συνέταξαν κοινή απόφαση για την έγκριση συγκεκριμένης
διαδικασίας διάθεσης των ανταγωνιστικών προϊόντων που πρότεινε ο ΤΑΡ, η οποία
εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1489/05.11.2020 Απόφασή της.
3. Έγκριση πλαισίου διενέργειας Market Test για επαύξηση δυναμικότητας
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.7 της Απόφασης Εξαίρεσης (FJO), ο
TAP υποχρεούται να διεξάγει διαγωνιστικές διαδικασίες (Market Tests) για τη διάθεση
τυχόν εναπομείναντος τμήματος δυναμικότητας του αγωγού τουλάχιστον κάθε 2 (δύο)
χρόνια, αρχής γενομένης το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής
λειτουργίας, με την έγκριση των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών από τους
Ρυθμιστές. Αυτά τα Market Tests αφορούν στην επιπλέον δυναμικότητα (expansion
capacity), δηλαδή την αύξηση της τεχνικής δυναμικότητας του αγωγού από τα
10bcm/έτος (initial capacity) που κατασκευάζονται σήμερα, μέχρι τα 20bcm/έτος, με
την εγκατάσταση των απαραίτητων συμπιεστών κατά μήκος του αγωγού. Η επαύξηση
της δυναμικότητας θα πραγματοποιηθεί εάν κριθεί οικονομικά βιώσιμη.
Για το τμήμα της επιπλέον δυναμικότητας δεν έχει δοθεί εξαίρεση από την πρόσβαση
τρίτων. Υπό το πρίσμα αυτό, για τη διάθεση της νέας δυναμικότητας πρέπει να
εφαρμοστεί ο, μεταγενέστερα της Απόφασης Εξαίρεσης θεσπισθείς, Ευρωπαϊκός
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Κανονισμός Κατανομής Δυναμικότητας (ΕΕ) 459/201769 (NC CAM), ο οποίος
προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την επαύξηση δυναμικότητας ενός
ρυθμιζόμενου αγωγού (incremental capacity allocation). Ισχύει, ωστόσο, η εξαίρεση
από τη ρύθμιση τιμολογίων και έχει ήδη από το 2013 εγκριθεί Κανονισμός
Τιμολόγησης για τον αγωγό TAP (Απόφαση ΡΑΕ 531, ΦΕΚ Β’ 3003/26.11.2013).
Ο συγκερασμός των προβλέψεων του ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου του TAP με τις
διατάξεις του NC CAM, προκειμένου οι τρεις Ρυθμιστές να υποδείξουν στην εταιρεία
TAP AG τον ενδεδειγμένο τρόπο διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας (Market
Test) είναι μια απαιτητική διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018.
Το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας βασίζεται σε πιθανές αυξήσεις της τεχνικής
δυναμικότητας σε Σημεία Διασύνδεσης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού TAP.
Μόνο εάν οι διασυνδεδεμένοι Διαχειριστές πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες
αναβαθμίσεις στις υποδομές αερίου για το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας, οι
πρόσθετες ροές φυσικού αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα θα φτάσουν δυνητικά
στις αγορές της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας. Ως εκ τούτου, το Έργο
Επαυξημένης Δυναμικότητας επιβάλλεται να διεξαχθεί από κοινού από τους
Διαχειριστές TAP AG, ΔΕΣΦΑ ΑΕ και SNAM Rete Gas SpA (SRG, Διαχειριστή του
ιταλικού εθνικού συστήματος μεταφοράς), ώστε να καταστεί δυνατή η προσφορά
δεσμοποιημένης δυναμικότητας στα κοινά Σημεία Διασύνδεσης των οικείων
Διαχειριστών.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
-

Η διαδικασία επαύξησης δυναμικότητας να αφορά τόσο στην αύξηση της
δυναμικότητας του αγωγού εν γένει (μέσω της εγκατάστασης συμπιεστών), όσο
και στην επαύξηση δυναμικότητας στα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα σημεία
εισόδου και στη δημιουργία νέων σημείων εισόδου ή/και εξόδου στον αγωγό.
Σημειώνεται δε ότι ο Κανονισμός CAM αφορά στα δύο τελευταία αυτά σημεία.

-

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας να υπάρχει στενή συνεργασία με τους
γειτονικούς διαχειριστές, στο βαθμό που τους αφορά, όπως ακριβώς
περιγράφεται στον Κανονισμό CAM.

-

Η Δυναμικότητα Επέκτασης του TAP να προσφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες
κατανομής δυναμικότητας που ορίζει ο CAM NC, στο βαθμό που δεν έρχονται
σε αντίθεση με την Απόφαση Εξαίρεσης (σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 αυτής)
και το συνακόλουθο προσαρμοσμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα

69

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με
μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013.
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ακολουθηθεί η διαδικασία: μη δεσμευτικά αιτήματα (Demand Indications),
σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Ζήτησης (Demand Assessment Report),
Σχεδιασμός, δημόσια διαβούλευση Πρότασης Έργου, απόφαση Ρυθμιστών,
δεσμευτικά αιτήματα, τεστ οικονομικής βιωσιμότητας, απόφαση υλοποίησης.
-

Η συμμετοχή στο μη δεσμευτικό στάδιο δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για
τη συμμετοχή στο δεσμευτικό στάδιο προσφορών.

-

Θα ακολουθηθεί το ημερολόγιο του ENTSOG σύμφωνα με τον Κανονισμό
CAM. Για το λόγο αυτό, τα μη δεσμευτικά αιτήματα υποβάλλονται σε χρονικό
παράθυρο οκτώ (8) εβδομάδων μετά τις ετήσιες δημοπρασίες, ενώ τα δεσμευτικά
αιτήματα θα υποβληθούν ταυτόχρονα με τις ετήσιες δημοπρασίες ετήσιας
διάρκειας για τα υφιστάμενα δίκτυα (πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου).

-

Θα διενεργηθεί το οικονομικό τεστ που περιγράφεται στον Κανονισμό
Τιμολόγησης του TAP και όχι αυτό που περιγράφεται στον Κανονισμό CAM
(καθώς αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την Απόφαση Εξαίρεσης). Αντίθετα, οι
ΔΕΣΦΑ και SRG θα διενεργήσουν το οικονομικό τεστ που αναφέρεται στον
Κανονισμό CAM.

Βάσει της καθοδήγησης των Ρυθμιστών, η εταιρεία TAP AG υπέβαλε πρόταση
Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διεξαγωγή του Market Test τον Απρίλιο 2019, η
οποία εγκρίθηκε και από τις τρεις Ρυθμιστικές Αρχές (Απόφαση ΡΑΕ
651/20.06.2019).
Κατόπιν των ανωτέρω, την 1η Ιουλίου 2019, οι τρεις Διαχειριστές εκκίνησαν τη
διαδικασία εκτίμησης επαυξημένης δυναμικότητας. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα
του μη δεσμευτικού σταδίου έχουν παρουσιαστεί στην Έκθεση Πεπραγμένων του
έτους 2019. Στη συνέχεια, οι TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ εκπόνησαν κοινή Έκθεση
Αξιολόγησης Ζήτησης (Demand Assessment Report, DAR), η οποία δημοσιεύτηκε
στην 21η Οκτωβρίου 2019, με συμπέρασμα ότι οι ενδείξεις ζήτησης που ελήφθησαν
από τους Διαχειριστές ήταν επαρκείς για την έναρξη της φάσης σχεδιασμού ενός Έργου
Επαυξημένης Δυναμικότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του
Κανονισμού NC CAM. Προχώρησαν, συνεπώς, στη σύνταξη κοινής πρότασης
σχεδιασμού του Έργου.
Συγκεκριμένα, το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από κοινού από τον TAP και την
SRG στο Σημείο Διασύνδεσης Melendugno, ως προϊόν δεσμοποιημένης
δυναμικότητας. Αδεσμοποίητη δυναμικότητα μπορεί επίσης να κατανεμηθεί στο
Σημείο αυτό από την πλευρά της SRG.

•

Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από κοινού από τον TAP και τον
ΔΕΣΦΑ στο Σημείο Διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία ως προϊόν δεσμοποιημένης
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δυναμικότητας. Αδεσμοποίητη δυναμικότητα μπορεί επίσης να κατανεμηθεί στο
Σημείο αυτό από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ.
•

Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από τον TAP στα Σημεία
Διασύνδεσης Κήποι, Κορυτσά και Fier υπό τη μορφή αδεσμοποίητων προϊόντων
δυναμικότητας, στην πλευρά του TAP, καθώς η Τουρκία και η Αλβανία δεν
εφαρμόζουν τον NC CAM (η Αλβανία, ως μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας,
εφαρμόζει τον Κανονισμό από την 28η Φεβρουαρίου 2020, οπότε και είχε
ξεκινήσει η τρέχουσα διαδικασία επαύξησης δυναμικότητας).

Δεν εξετάζεται επαύξηση δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Κομοτηνή μεταξύ
του TAP και του IGB, καθώς ο τελευταίος αφενός δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί και,
αφετέρου, στη δική του Απόφαση Εξαίρεσης προβλέπεται η διενέργεια Market Test
για επαύξηση δυναμικότητας εντός τριετίας από την έναρξη της εμπορικής του
λειτουργίας.
Το Σχέδιο Πρότασης Έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας τέθηκε σε κοινή δημόσια
διαβούλευση από τους Διαχειριστές στο διάστημα 20.01-21.02.2020. Ωστόσο, οι τρεις
Διαχειριστές δεν είχαν υποβάλει έως το τέλος του 2020 το τελικό σχέδιο προς έγκριση
από τους Ρυθμιστές. Η μη τήρηση των προθεσμιών του CAM ως προς αυτό το σημείο,
που προβλέπει ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για την
έγκριση της Πρότασης Έργου, είναι πιθανό να οδηγήσει σε καθυστέρηση τη διεξαγωγή
του δεσμευτικού σταδίου του Market Test, εκτός του ημερολογίου του ENTSOG.
4. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μοντέλο ITO
Η εταιρεία TAP AG έχει πιστοποιηθεί από τους Ρυθμιστές Ελλάδας, Ιταλίας και
Αλβανίας υπό το Μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(ΑΔΜ/ITO) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (Απόφαση ΡΑΕ 45/2016, ΦΕΚ Β’
972/8.4.2016).
Στην Απόφαση Πιστοποίησης προβλέπεται η υιοθέτηση και εφαρμογή Προγράμματος
Συμμόρφωσης στο οποίο περιλαμβάνονται τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Εταιρεία
προκειμένου να διασφαλίζονται: α) η μη διακριτική μεταχείριση υπέρ των μετόχων της
εταιρείας κατά τη διαδικασία κατανομής δυναμικότητας του αγωγού στους
συμμετέχοντες στην πρώτη περίοδο του Market Test, β) η επάρκεια της εταιρείας σε
ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους, γ) η τήρηση της
εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών έναντι των μετόχων της
εταιρείας, δ) η ανεξαρτησία του προσωπικού, ε) η δημιουργία εποπτικού οργάνου για
τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων
στοιχείων των μετόχων και υπεύθυνου συμμόρφωσης για την παρακολούθηση και
εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και στ) η εφαρμογή κανόνων τιμολόγησης
και διαχείρισης συμφόρησης.
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Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 63/2004 Απόφαση της ΡΑΕ
και αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 572/2016 Απόφαση της ΡΑΕ. Στο παράρτημα του
Προγράμματος Συμμόρφωσης παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες (ITO road map)
στις οποίες πρέπει να προβεί η εταιρεία ΤΑΡ Α.G. για τη συμμόρφωση με το μοντέλο
του ITO/ΑΔΜ μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού. Μια από αυτές
είναι και η υποβολή αναθεωρημένου προγράμματος συμμόρφωσης στις Ρυθμιστικές
Αρχές, προς έγκριση, εντός διαστήματος έως δώδεκα μηνών πριν την έναρξη της
εμπορικής λειτουργίας του αγωγού. Το Πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει από την έναρξη
εμπορικής λειτουργίας του αγωγού και εφεξής.
Η Αρχή κατόπιν συνεργασίας με τις Ρυθμιστικές Αρχές της Ιταλίας και της Αλβανίας,
με κοινό στόχο τη διαμόρφωση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο να
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις διασφάλισης της ανεξαρτησίας της εταιρείας
TAP AG όπως αυτές προβλέπονται στην Οδηγία και στην απόφαση πιστοποίησης,
προχώρησε στην έκδοση της απόφασης 1331/2020 με την οποία ενέκρινε το τελικό
κείμενο του προγράμματος συμμόρφωσης που υπέβαλε η εταιρεία ΤΑΡ Α.G.
Επιγραμματικά, στο πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρείας ΤΑΡ Α.G προβλέπονται:
• Δημιουργία Εποπτικού Οργάνου στο οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Για λόγους συμμόρφωσης
με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του τόπου εγκατάστασης της εταιρείας
TAP ΑG το Εποπτικό Όργανο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας TAP
ΑG αποτελείται από τα ίδια μέλη, τα οποία ορίζονται από τους μετόχους της
εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ταύτιση και προκειμένου αυτή να
είναι ανεκτή, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά στον
διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της τελικής
κοινής Απόφασης εξαίρεσης των τριών Ρυθμιστών και οι κανόνες της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ περί τήρησης της ανεξαρτησίας και διαφύλαξης των εμπορικών
ευαίσθητων πληροφοριών, και να αποσοβηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τους μετόχους του διαχειριστή ΤΑΡ, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου. Η
τήρηση των ανωτέρω παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
• Πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας: α) στον υπεύθυνο για τη
διαχείριση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καθημερινές δραστηριότητες της
εταιρείας (Managing Director), β) στα υπόλοιπα μέλη του Leadership Team τα
οποία υποστηρίζουν τον Managing Director και αναφέρονται σε αυτόν σχετικά με
τις ανωτέρω δραστηριότητες, γ) στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, δ) στο ήμισυ των
μελών του Εποπτικού Οργάνου, πλην ενός καθώς και ε) στους υπαλλήλους της
εταιρείας, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στις διατάξεις του άρθρου 19 της
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
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• Διαδικασία διορισμού του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης από το Εποπτικό Όργανο και
τα καθήκοντα αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 21 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος εφαρμογής του
Προγράμματος Συμμόρφωσης και η παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων
ανεξαρτησίας από τα ανωτέρω πρόσωπα.
• Ανεξαρτησία της εταιρείας σε σχέση με τους μετόχους αυτής οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου όσον αφορά
την παροχή πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς κατά τρόπο διαφανή και χωρίς
διακρίσεις καθώς και η λειτουργική ανεξαρτησία της εταιρείας έναντι των
ανωτέρω μετόχων από πλευράς διατήρησης των απαραίτητων ανθρωπίνων,
υλικών, τεχνικών και οικονομικών πόρων για την άσκηση της δραστηριότητας
μεταφοράς φυσικού αερίου.
• Διαδικασίες για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων εμπορικών δεδομένων.
Σημειώνεται ότι για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων δυνητικών χρηστών του αγωγού TAP, το ισχύον Πρόγραμμα
Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας TAP AG.
Παράλληλα οι τρεις Ρυθμιστικές Αρχές κατόπιν συνεργασίας και ελέγχοντας τα
απαραίτητα έγγραφα που απέστειλε η εταιρεία ΤΑΡ AG ενέκριναν τον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης που πρότεινε το Εποπτικό Όργανο, καθώς διαπιστώθηκε η
επαγγελματική επάρκεια σε σχέση με τα προβλεπόμενα καθήκοντά του αλλά και η
διασφάλιση της ανεξαρτησίας του – Απόφαση ΡΑΕ 1332/2020.
5. Άδεια ΑΣΦΑ και Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ
Ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου προβλέπει τη λήψη Άδειας Ανεξάρτητου
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) και Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ για το τμήμα
του αγωγού που βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους.
Η Άδεια ΑΣΦΑ έχει χορηγηθεί στην εταιρεία TAP AG για πενήντα (50) έτη ήδη από
το 2014 με την υπ’ αριθμ. 431/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 393/2015 και 470/2019 Αποφάσεις της Αρχής.
Τον Δεκέμβριο του 2018, η εταιρεία TAP A.G. αιτήθηκε από τη ΡΑΕ Άδεια
Διαχείρισης ΑΣΦΑ, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 752/15.04.2020 για
διάρκεια πενήντα (50 ετών) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού.
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Interconnector Greece-Bulgaria (IGB)
Τα έργα κατασκευής του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας
(Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) ξεκίνησαν το Μάιο 2019. Επί ελληνικού
εδάφους, η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019, μετά την έκδοση από τη ΡΑΕ της
Άδειας ΑΣΦΑ, με την Απόφαση 671/27.06.2019, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Αδειών Φυσικού Αερίου70.
Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περί τα 180 χλμ., θα ξεκινά από την περιοχή της
Κομοτηνής, με σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και τον TAP,
και θα καταλήγει στην περιοχή της Stara Zagora, στη Βουλγαρία. Ο αγωγός IGB
εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της
Βουλγαρίας, ανοίγοντας τον δρόμο τροφοδοσίας της τόσο μέσω του ΕΣΦΑ,
συμβάλλοντας επομένως ταυτόχρονα και στην αύξηση της χρήσης των υποδομών
φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όσο και του TAP. Ο βασικός σχεδιασμός του αγωγού
προβλέπει τη μεταφορά 3 δις κυβ. μέτρων/έτος (bcma) από την Ελλάδα προς τη
Βουλγαρία, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 5 bcma. Φυσική αντίστροφη ροή
προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που υλοποιηθεί η επέκταση, με την εγκατάσταση
συμπιεστή.

Σχήμα 4-10. Ο αγωγός IGB

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του αγωγού IGB καθορίστηκε με την Απόφαση Εξαίρεσης που
επεξεργάστηκαν από κοινού οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας, κατόπιν
της υπ’ αριθμ. [C(2018) 5058 final]/25.07.2018 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί την Απόφαση Εξαίρεσης του αγωγού κατά το
άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8)

70

Υπ΄ αριθμ. οικ. 178065 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΦΕΚ Β΄
3430/17.08.2018.
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και (10) της ίδιας Οδηγίας, εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 768/06.08.2018
Απόφασή της (ΦΕΚ 4052/17.09.2018). Οι όροι που τέθηκαν στον αγωγό IGB, ως
αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και της
συνεργασίας τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαφυλάσσουν με τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ενέργειας.
Τα κυριότερα σημεία της Απόφασης Εξαίρεσης είναι, συνοπτικά, τα ακόλουθα:
•

Χορηγείται η εξαίρεση από το άρθρο 9 της Οδηγίας περί ιδιοκτησιακού
διαχωρισμού για 25 έτη, υπό τους όρους ότι η εταιρεία: α) θα πιστοποιηθεί ως
Ανεξάρτητος Διαχειριστής πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αγωγού, β)
θα πραγματοποιήσει λειτουργικό διαχωρισμό, και γ) θα υποβάλει, προς έγκριση,
στις Αρχές Πρόγραμμα Συμμόρφωσης το αργότερο 6 μήνες πριν την εμπορική
λειτουργία.

•

Χορηγείται η εξαίρεση από το άρθρο 32 της Οδηγίας περί πρόσβασης τρίτων για
25 έτη, μόνο για το τμήμα του αγωγού για το οποίο έχει δεσμευτεί μεταφορική
ικανότητα μέσω του διενεργηθέντος Market Test, υπό τους εξής όρους: α) να
προσφέρει ανά πάσα στιγμή στους Χρήστες αδιάλειπτη δυναμικότητα 3bcm/έτος,
β) να καταρτίσει Κώδικα Διαχείρισης, και γ) να διενεργήσει στο μέλλον νέα
Market Tests για τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για επαύξηση
δυναμικότητας στα 5bcm/έτος.

•

Χορηγείται η εξαίρεση από το άρθρο 40 παρ. 6, 8 και 10 της Οδηγίας περί
ρυθμιζόμενων τιμολογίων για 25 έτη, υπό τον όρο να υποβάλει εντός τριών μηνών
πρόταση Κανονισμού Τιμολόγησης, προς έγκριση από τους Ρυθμιστές. Η
Απόφαση Εξαίρεσης προδιαγράφει επίσης τις βασικές αρχές τιμολόγησης που
πρέπει να ακολουθηθούν.

•

Οι δεσπόζοντες προμηθευτές της βουλγαρικής αγοράς δεν μπορούν να
δεσμεύσουν άνω του 40% της δυναμικότητας του αγωγού στην έξοδο της
Βουλγαρίας.

•

Οι δεσπόζοντες προμηθευτές της ελληνικής αγοράς δεν μπορούν να δεσμεύσουν
άνω του 40% της δυναμικότητας του αγωγού στην είσοδο της Ελλάδας.

Ο Κώδικας Διαχείρισης του IGB, παραρτήματα του οποίου αποτελούν ο Κανονισμός
Τιμολόγησης και η Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 2019
(Απόφαση ΡΑΕ 918/09.10.2019).
Τον Ιούνιο 2019, η εταιρεία ICGB AD αιτήθηκε την τροποποίηση της Απόφασης
Εξαίρεσης για τη μετάθεση της απώτατης ημερομηνίας έναρξης εμπορικής λειτουργίας
του αγωγού IGB. Σύμφωνα με την εταιρεία, η καθυστέρηση στην έναρξη της
εμπορικής λειτουργίας του αγωγού οφείλεται στην καθυστέρηση στην έναρξη των
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εργασιών κατασκευής, λόγω ενστάσεων και δικαστικών αντιδικιών κατά τις
διαδικασίες κατακύρωσης αναδόχων του έργου. Κατόπιν επικοινωνίας με τη Γενική
Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης των
χρηστών που έχουν δεσμεύσει μακροχρόνια δυναμικότητα στον αγωγό μέσω του
Market Test με Advanced Reservation Capacity Agreements (ARCAs) που έχουν
συνάψει με την εταιρεία, προκειμένου η τροποποίηση να μην έχει επιπτώσεις στα
επιχειρηματικά τους σχέδια, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας ενέκριναν
από κοινού την αιτηθείσα τροποποίηση (Απόφαση ΡΑΕ 568/10.03.2020), σύμφωνα με
την οποία, η απώτατη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού
είναι η 1η Ιουλίου 2021. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πανδημία που έχει προκληθεί από
τον ιό COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη της
εμπορικής λειτουργίας του αγωγού – στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία οφείλει να
αιτηθεί, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, την εκ νέου τροποποίηση της Απόφασης
Εξαίρεσης, τεκμηριώνοντας το αίτημά της.
Η υποδομή έλαβε από τη ΡΑΕ Άδεια ΑΣΦΑ, για το τμήμα του αγωγού που
χωροθετείται επί ελληνικού εδάφους, τον Ιούνιο του 2019 (Απόφαση ΡΑΕ 671/2019).
Τον Δεκέμβριο του 2020, η εταιρεία ICGB AD υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού
Αερίου, την οποία η ΡΑΕ θα εξετάσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Εκκρεμεί
επίσης η υποβολή από την εταιρεία αιτήματος πιστοποίησής της ως Ανεξάρτητος
Διαχειριστής, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Εξαίρεσης.

FSRU Αλεξανδρούπολης
Η εταιρεία Gastrade Α.Ε. είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/19466-19.08.2011 Άδειας
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) για το έργο “Ανεξάρτητο
Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης”, όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 60/26.01.2017 και 406/09.05.2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ.
Η προτεινόμενη υποδομή αφορά στην ανάπτυξη νέου υπεράκτιου σταθμού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ στο Θρακικό Πέλαγος (Floating
Storage Regasification Unit, FSRU), περίπου 17,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα
Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την ακτή, καθώς και αγωγού
σύνδεσης αυτού με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Το FSRU
σχεδιάζεται να έχει δυναμικότητα 5,5 bcm/έτος, με μέγιστο ρυθμό αεριοποίησης 22,8
mcm/ημέρα. Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου εκτιμάται το 2023.
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Σχήμα 4-11. Χωροθέτηση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Αίτηση Εξαίρεσης
Τον Ιούνιο του 2018, η εταιρεία Gastrade Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για την
εξαίρεση της προτεινόμενης νέας υποδομής φυσικού αερίου από την εφαρμογή
συγκεκριμένων διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, καθώς και για τη συνεπακόλουθη
τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ που κατέχει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του
Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.
Η αίτηση εξαίρεσης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 76 του ν. 4001/2011. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την
υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους σε ΑΣΦΑ με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα
με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36
της Οδηγίας. Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 αυτού, πριν από τη χορήγηση
εξαίρεσης, η ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες και τους μηχανισμούς για τη
διαχείριση και την κατανομή δυναμικού (Market Test). Σύμφωνα με τους κανόνες
αυτούς πρέπει να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδομής να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για δέσμευση δυναμικού, προτού γίνει η κατανομή του δυναμικού στην
υποδομή, ακόμη και για ίδια χρήση (Market Test). Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης
Εξαίρεσης, ιδίως κατά τα κριτήρια της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και ε) του άρθρου
36 της Οδηγίας, η Ρυθμιστική Αρχή οφείλει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εν
λόγω διαδικασίας κατανομής δυναμικού.
Σύμφωνα με τη συνήθη βέλτιστη πρακτική, η διεξαγωγή του Market Test προκειμένου
για τη στάθμιση τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος προβλέπεται σε δύο στάδια: Ι.
Στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών (Expression of Interest Phase), και ΙΙ.
Στάδιο δέσμευσης δυναμικότητας (Bidding Phase).
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Το πρώτο στάδιο του Market Test πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 31
Δεκεμβρίου 2018, με ικανοποιητικά, κατά την εκτίμηση της εταιρείας, αποτελέσματα.
Το δεύτερο, δεσμευτικό στάδιο του Market Test έλαβε χώρα μεταξύ 10 Ιανουαρίου και
24 Μαρτίου του 2020. Το Market Test ολοκληρώθηκε με την υπογραφή - μεταξύ της
αναδόχου εταιρείας και καθεμιάς από τις εταιρείες στις οποίες κατανεμήθηκε
δυναμικότητα - Συμβάσεων Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (Advanced
Reservation Capacity Agreement, ARCA), οι οποίες αποτελούν και την τελική
δήλωση, συνοδευόμενη από χρηματική εγγύηση, των συμμετεχόντων ότι θα
δεσμεύσουν δυναμικότητα όταν/εάν κτιστεί η υποδομή, και της Gastrade Α.Ε. ότι θα
τους διαθέσει αυτή τη δυναμικότητα με συγκεκριμένους όρους. Στις 5 Μαΐου 2020, η
εταιρεία GASTRADE ενημέρωσε τη ΡΑΕ σχετικά με την υπογραφή όλων των ARCAs
για τη δυναμικότητα που δεσμεύτηκε και, συνεπώς, την επιτυχή ολοκλήρωση, και
τυπικά, του Market Test, και υπέβαλε αναθεωρημένη Αίτηση Εξαίρεσης βάσει των
αποτελεσμάτων του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΡΑΕ προχώρησε σε εξέταση του αιτήματος εξαίρεσης της
εταιρείας Gastrade ΑΕ και εξέδωσε την προκαταρκτική απόφαση εξαίρεσης
1333/17.09.2020, την οποία απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 της Οδηγίας. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 25 Νοεμβρίου 2020 την υπ’ αριθμ. [C(2020) 8377
final] Απόφασή της «σχετικά με την εξαίρεση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης από τις απαιτήσεις που
αφορούν την πρόσβαση τρίτων και την τιμολογιακή ρύθμιση»71, με την οποία
αποδέχθηκε την πρόταση της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής για χορήγηση της
αιτηθείσας εξαίρεσης με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που
προδιέγραψε η ΡΑΕ με ελάχιστες παρατηρήσεις.
Με την Απόφαση 1580/10.12.2020, η ΡΑΕ τροποποίησε την προηγούμενη Απόφασή
της 1333/2020 ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η τελική απόφαση εξαίρεσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5941/31.12.2020.
Τα κυριότερα σημεία της Απόφασης Εξαίρεσης είναι, συνοπτικά, τα ακόλουθα:
•

71

Χορηγείται η εξαίρεση από το άρθρο 32 της Οδηγίας περί πρόσβασης τρίτων για
25 έτη, μόνο για το τμήμα της υποδομής για το οποίο έχει δεσμευτεί μεταφορική
ικανότητα μέσω του διενεργηθέντος Market Test, υπό τους εξής όρους: α) να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009, και ιδίως
των άρθρων 15, 17, 19, 20 και 22 αυτού, β) να καταρτίσει και υποβάλει προς
έγκριση στη ΡΑΕ Κώδικα Πρόσβασης στην Υποδομή (Terminal Access Code)

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2020_alexandroupolis_decision_el.pdf
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τουλάχιστον 12 μήνες πριν την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας, με το
ελάχιστο περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην Απόφαση Εξαίρεσης, γ) να
δημοσιοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα διασφαλίζουν την επί ίσοις
όροις πρόσβαση ενδιαφερόμενων μερών στο τμήμα της υποδομής που δεν τελεί
υπό καθεστώς εξαίρεσης, δ) να προσφέρει ανά τακτά διαστήματα την διαθέσιμη
δυναμικότητα με όρους αγοράς (δημοπρασίες ή ανοιχτές προσκλήσεις), και ε) να
μην παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του ΕΣΦΑ ούτε να
προκαλεί οποιαδήποτε κόστη στους χρήστες αυτού.
•

Χορηγείται η εξαίρεση από το άρθρο 40 παρ. 6, 8 και 10 της Οδηγίας περί
ρυθμιζόμενων τιμολογίων για 25 έτη, υπό τον όρο να υποβάλει στη ΡΑΕ προς
έγκριση πρόταση Κανονισμού Τιμολόγησης τουλάχιστον 12 μήνες πριν την
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της υποδομής. Η Απόφαση Εξαίρεσης
προδιαγράφει επίσης τις βασικές αρχές τιμολόγησης που πρέπει να ακολουθηθούν:
α) το τιμολόγιο πρέπει να είναι σταθερό (εξαιρουμένης της τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής) για όλη τη διάρκεια της εξαίρεσης και να ισχύει για όλους τους
χρήστες της υποδομής, ανεξάρτητα αν αφορά το τμήμα της υποδομής που έχει
λάβει εξαίρεση ή όχι, β) η απόδοση του έργου δεν μπορεί να υπερβεί ένα άνω όριο
που προσδιορίζεται στην απόφαση εξαίρεσης.

•

Οι δεσπόζοντες προμηθευτές της ελληνικής και βουλγαρικής αγοράς (με μερίδιο
αγοράς άνω του 40%) δεν μπορούν να δεσμεύσουν άνω του 25% της
δυναμικότητας του αγωγού στην έξοδο της υποδομής.

•

Το αίτημα για εξαίρεση από το άρθρο 9 της Οδηγίας περί ιδιοκτησιακού
διαχωρισμού δεν εξετάστηκε, καθώς το εν λόγω άρθρο δεν βρίσκει εφαρμογή σε
τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ.

Αιτήσεις αλλαγής μετοχικής σύνθεσης
Τον Οκτώβριο 2020, η εταιρεία Gastrade υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτημα προκαταρκτικής
εξέτασης της μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα
με το άρθρο 18 παρ. 8 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, και συγκεκριμένα
της εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Bulgartransgaz EAD, διαχειριστή
του βουλγαρικού συστήματος φυσικού αερίου. H ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. Απόφασή της
αποφάσισε θετικά ως προς την σκοπούμενη μεταβολή (Απόφαση 1532/2020) και η
μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021, κατόπιν της
απόφασης και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.
Περαιτέρω, τον Δεκέμβριο 2020, η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ νέο αίτημα
προκαταρκτικής εξέτασης της μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας, κατά
τα προβλεπόμενα με το άρθρο 18 παρ. 8 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, και
συγκεκριμένα της εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Η ΡΑΕ
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εξετάζει το εν λόγω αίτημα, τόσο από την πλευρά της Άδειας ΑΣΦΑ της Gastrade όσο
και βάσει των όρων πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ.
Σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Εξαίρεσης, η ΡΑΕ επιφυλάσσεται να εξετάσει
εάν οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η Εξαίρεση συνεχίζουν να ισχύουν. Τέλος,
εκκρεμεί η τροποποίηση από τη ΡΑΕ της Άδειας ΑΣΦΑ της υποδομής, προκειμένου
για να περιλάβει τους όρους της Απόφασης Εξαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.
Η εταιρεία Gastrade Α.Ε. αναμένεται να λάβει τελική επενδυτική απόφαση (Final
Investment Decision, FID) εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Διώρυγα GAS
Η εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε. έχει λάβει Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού
Αερίου από τη ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 1321/2018) για έργο που αφορά σε:
Α. Υπεράκτιο Πλωτό Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ ο οποίος περιλαμβάνει:
•

Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (Floating Storage and
Regasification Unit, FSRU).

•

Πλωτό Αγκυροβόλιο πολλαπλών σημείων πρόσδεσης / πλωτών ναύδετων
(buoys) για την πρόσδεση του FSRU στην πρύμνη και την πλώρη.

B. Υποθαλάσσιο και Χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού
αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω νέου
Μετρητικού Σταθμού.
Το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένος σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας
και θα απέχει απόσταση περίπου 1,5 χλμ νοτιοδυτικά από την υφιστάμενη προβλήτα
παραλαβής πετρελαϊκών προϊόντων του Διυλιστηρίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. H
ελάχιστη απόσταση από την ακτή υπολογίζεται στα 500 μέτρα σε ισοβαθείς των 50
μέτρων. Η διατήρηση της σταθερής απόστασης του FSRU από την ακτή θα
εξασφαλιστεί με πρόσδεση σε πλωτή εξέδρα.
Η πλωτή μονάδα σχεδιάζεται να έχει αποθηκευτική ικανότητα 135.000 m3-170.000m3
ΥΦΑ, ενώ η μέγιστη δυναμικότητα αεριοποίησης θα φτάνει τα 470.000 m3/h, με
δυνατότητα ετήσιας παροχής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ έως 2,6 bcm.
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Σχήμα 4-12. Ο σχεδιαζόμενος πλωτός τερματικός σταθμός ΥΦΑ της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS

Την 20η Ιουνίου 2019, η εταιρεία Διώρυγα Gas κατέθεσε στο ΔΕΣΦΑ Αίτηση
Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας για τη σύνδεση του σχεδιαζόμενου FSRU με
το ΕΣΦΑ.
Το Νοέμβριο 2020, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας
για το Νέο Έργο «Δημιουργία Νέου Σημείου Εισόδου του ΕΣΜΦΑ στην περιοχή
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95Β του Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, και περιέλαβε το εν λόγω έργο στην τελική του πρόταση για
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2021-2030, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από
την Αρχή εντός του Ιανουαρίου 2021.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μετρητικού & ρυθμιστικού σταθμού (M/R
station) δυναμικότητας 490.000 Nm3/h (ή 11,76 εκατ. Nm3/day). Με την ολοκλήρωση
του έργου, θα δημιουργηθεί το νέο Σημείο Εισόδου «DIORYGA GAS», που θα
ικανοποιεί την αίτηση της Διώρυγα Gas για συνολική παράδοση φυσικού αερίου 11,76
εκατ. Nm3/day, υπό τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην πρόταση του ΔΕΣΦΑ.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, η εταιρεία αναμένεται να υπογράψει με το
ΔΕΣΦΑ Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (Advanced Reservation of
Capacity Agreement, ARCA), καθώς και να εκκινήσει διαδικασία Market Test
προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον της αγοράς για τη νέα υποδομή.

Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Νότιας Καβάλας
To έργο συνίσταται στην αξιοποίηση του σχεδόν υπό εξάντληση υποθαλάσσιου
κοιτάσματος φυσικού αερίου που βρίσκεται στη Νότια Καβάλα ως υπόγεια αποθήκη
φυσικού αερίου. Το κοίτασμα Νοτίου Καβάλας έχει επιφάνεια 5 τετραγωνικά
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χιλιόμετρα και βρίσκεται στον κόλπο της Καβάλας, 11 χλμ νότια του πετρελαϊκού
κοιτάσματος του Πρίνου. Το εν λόγω κοίτασμα εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα
για τη χρήση του ως υπόγεια αποθήκη, ιδίως λόγω της γεωλογίας του, των
υφιστάμενων υποδομών και της μοναδικότητάς του στην Ελλάδα αλλά και της
εγγύτητάς του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Η
εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας αναμένεται να συμβάλει,
μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, καθώς
και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των
ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.
Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και το δικαίωμα
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου
που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέντος κοίτασμα «Νότια Καβάλα» έχουν
μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
(ΤΑΙΠΕΔ). Τον Ιούνιο 2020, το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για
την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού
χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια
Καβάλα», με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η
παραχώρηση θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του
έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου («ΥΑΦΑ»). Η μετατροπή του υπόγειου
φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ θα
πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα
προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.
Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου, η χωρητικότητα της υπόγειας
αποθήκης (UGS) εκτιμάται περίπου στο 1 bcm. Ο ετήσιος ενεργός διακινούμενος
όγκος (Annual Volume throughput) εκτιμάται σε 360 εκατ. Nm3 ή σε 720 εκατ. Nm3,
για έναν ή δύο κύκλους ανά έτος, αντίστοιχα. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα
απόληψης φυσικού αερίου και εισαγωγής στο ΕΣΜΦΑ εκτιμάται σε 4 εκατ. Nm3/d και
η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα εισπίεσης της Υπόγειας Αποθήκης με Φυσικό Αέριο
εκτιμάται σε 5 εκατ. Nm3/d.
Με το άρθρο 71 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ Α`204/16.12.2019) τροποποιήθηκε το
άρθρο 93 του νόμου 4001/2011, όπου προβλέφθηκε ότι, λόγω της στρατηγικής
σημασίας του έργου, «μέρος του απαιτούμενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας
Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου δύναται να ανακτάται μέσω διακριτής
χρέωσης από την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου βάσει μεθοδολογίας που
περιγράφεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου, καλύπτοντας μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών και των δαπανών
για τη λειτουργία και συντήρηση της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού
Αερίου. Το ποσοστό της ανάκτησης αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν
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εισήγησης του Διαχειριστή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου με
κριτήριο τη συμβολή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην
ασφάλεια εφοδιασμού και στη μείωση του ενεργειακού κόστους».
Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης
φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’
847/13.03.2020), με την οποία καθορίστηκαν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού
χώρου, για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Στην παράγραφο 5 της εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι η υποδομή θα είναι καθαρά
ρυθμιζόμενη, δηλαδή θα εφαρμοστεί το μοντέλο regulated Third-Party Access (rTPA)
- σε αντιπαραβολή με το άλλο επικρατούν μοντέλο nTPA, (negotiated TPA), στο οποίο
οι ταρίφες προκύπτουν «εμπορικά», δηλαδή κατόπιν διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, η
ΡΑΕ θα καθορίσει τους κανόνες πρόσβασης στην αποθήκη, μέσω ενός Κώδικα, και τη
μεθοδολογία ορισμού του απαιτούμενου εσόδου και των τιμολογίων της, μέσω ενός
Κανονισμού Τιμολόγησης, κείμενα που θα εισηγηθεί στην Αρχή ο παραχωρησιούχος,
ο οποίος θα είναι ο Διαχειριστής της υποδομής.
Ωστόσο, πριν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την υποδομή και με στόχο τη
μείωση της αβεβαιότητας των υποψήφιων επενδυτών, η ΡΑΕ οφείλει να εκδώσει
Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης, στο οποίο να προδιαγράφονται, μεταξύ άλλων,
μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου και της απόδοσης του έργου
(περιλαμβανομένης πρόσθετης απόδοσης), και μηχανισμός ανάκτησης μέρους του
απαιτούμενου εσόδου από την αγορά φυσικού αερίου.
Προκειμένου να αποτιμηθεί, κατά το δυνατόν ποσοτικά, η συμβολή της Αποθήκης
στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην αγορά φυσικού αερίου, έναντι του κόστους που
πιθανά θα επιβαρυνθούν οι έλληνες καταναλωτές για την κατασκευή και τη λειτουργία
της, έλαβε χώρα μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του
2020. Στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης, η ΡΑΕ αναμένεται να εκδώσει το
Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης της υποδομής εντός του πρώτου εξαμήνου του
2021.
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Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου
Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου με στόχο
την αύξηση του βαθμού κάλυψης και του βαθμού διείσδυσης φυσικού αερίου με τρόπο
οικονομικά αποτελεσματικό, βάσει του κριτηρίου που περιγράφεται στο άρθρο 12 του
Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύων Διανομής (ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016).
Οι Διαχειριστές των δικτύων διανομής οφείλουν να κατασκευάζουν το δίκτυο διανομής
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης με βάση το
χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, που περιλαμβάνεται στην Άδεια Διανομής. Στο τέλος
κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι Διαχειριστές ενημερώνουν τη ΡΑΕ για την πρόοδο
των εργασιών κατασκευής του δικτύου στην περιοχή της άδειάς τους.
Τα δίκτυα διανομής της χώρας, ανάλογα με την πίεση λειτουργίας τους διακρίνονται
σε:
•
•

Δίκτυο μέσης πίεσης (με ονομαστική πίεση 19,0 bar)
Δίκτυο χαμηλής πίεσης (με ονομαστική πίεση 0,025 - 4,0 bar)

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει το συνολικό αναπτυγμένο δίκτυο διανομής μέσης
και χαμηλής πίεσης στην Ελλάδα για το έτος 2020, σε σύγκριση με το 2019.
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ (χλμ)
2019

2020

% Διαφορά

ΑΤΤΙΚΗ

332,2

333,7

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

137,2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ (χλμ)
2019

2020

% Διαφορά

0,45%

3.272,0

3.419,0

4,49%

152,5

11,18%

1.241,5

1.319,6

6,29%

106,0

108,9

2,74%

941,1

1.005,1

6,80%

910,2

930,0

2,17%

5.629,9

5.918,9

5,13%

Πίνακας 4-11 Εξέλιξη μήκους αγωγών ανά Δίκτυο Διανομής ανά ονομαστική πίεση λειτουργίας (20192020).

Στην Αττική κατά της διάρκεια του έτους 2020 το δίκτυο μέσης πίεσης αναπτύχθηκε
κατά 1,8 χλμ ενώ το δίκτυο χαμηλής πίεσης αναπτύχθηκε κατά 147 χλμ. Στη
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα το δίκτυο μέσης πίεσης αναπτύχθηκε κατά 15,3 χλμ και το
δίκτυο χαμηλής πίεσης κατά 78,1 χλμ ενώ στη Θεσσαλία το δίκτυο μέσης πίεσης
αναπτύχθηκε κατά 2,9 χλμ και το δίκτυο χαμηλής πίεσης κατά 64 χλμ.
Στη λοιπή Ελλάδα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, οι οποίες
ερείδονται ιδίως: α) στη μεταβολή του νομικού πλαισίου που διέπει τη ΔΕΔΑ με τους
νόμους 4602/2019 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.2019) και 4643/2019 (ΦΕΚ A' 193/03.12.2019), β)
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σε καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των τευχών για τους διαγωνισμούς κατασκευής
δικτύων και στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών
αποσυμπίεσης CNG από τις Περιφέρειες, γ) σε καθυστέρηση στη διαδικασία έγκριση
αιτημάτων συγχρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το υφιστάμενο δίκτυο διανομής λοιπής Ελλάδας
ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Δίκτυο Διανομής

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
(χλμ)

ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ
(χλμ)

Στερεάς Ελλάδας

83,33

126,67

Κεντρικής Μακεδονίας

62,29

83,88

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

29,61

117,43

0,00

6,87

175,24

334,85

Πελοποννήσου
ΣΥΝΟΛΟ:

Πίνακας 4-12. Ανάλυση δικτύου ΔΕΔΑ ανά περιφέρεια για το 2020

Έγκριση Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Χορήγηση νέων αδειών
Διανομής και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στη
γεωγραφική Περιοχή της Αδείας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ο Διαχειριστής συντάσσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ
κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης κάθε έτος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΑ
Αττικής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και η ΔΕΔΑ υπέβαλαν στη ΡΑΕ τις προτάσεις τους επί των
προγραμμάτων ανάπτυξης της περιόδου 2020-2024, οι οποίες, αφού τεθήκαν σε
δημόσια διαβούλευση, εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ 673/2020 (ΦΕΚ
Β’1715/06.05.2020), 677/2020 (ΦΕΚ Β’ 2981/20.07.2020) και 853/2020 (ΦΕΚ Β’
2863 /13.07.2020) Αποφάσεις ΡΑΕ, αντίστοιχα. Οι προτάσεις των Διαχειριστών έγιναν
δεκτές, με εξαίρεση την πρόταση της ΔΕΔΑ για το Δίκτυο Πελοποννήσου, από το
οποίο απεντάχθηκαν οι Δήμοι Τρίπολης, Κορίνθου, Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων,
Καλαμάτας και Σπάρτης, λόγω καθυστερήσεων της εταιρείας στην υλοποίησή τους,
βάσει ερμηνείας της παρ. 3 του άρθρου 80 Γ του νόμου ν.4001/2011.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, για επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών
ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οι οποίες δεν
εντάσσονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα ανάπτυξης ή έχουν ενταχθεί αλλά έχουν
παρέλθει δεκαοκτώ (18) μήνες χωρίς να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το εγκριθέν
χρονοδιάγραμμα ανάπτυξη δικτύου, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών δύναται να υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση για τη
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χορήγηση άδεια διανομής και άδεια διαχείρισης για την ανάπτυξη δικτύου διανομής
στις εν λόγω επιμέρους περιοχές.
Βάσει δε της εν λόγω διάταξης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018), έχουν χορηγηθεί
στην εταιρεία «EDIL TEXNIKH - BIOMHXANIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» άδειες διανομής φυσικού αερίου για τους Δήμους
Δεσκάτης, Παιονίας (Πολύκαστρου), Έδεσσας, Πολυγύρου, Τρίπολης και Κορίνθου72.
Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο της διάσπασης του κλάδου της διανομής
από τις άλλες δραστηριότητές της, η εταιρεία EDIL αιτήθηκε στη ΡΑΕ τη μεταβίβαση
των Αδειών Διανομής που είχε στην κατοχή της στην θυγατρική της εταιρεία «Hellenic
Natural Gas Distribution – Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «HENGAS A.E.». Οι αιτήσεις αυτών των
μεταβιβάσεων για τους Δήμους Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας και Δεσκάτης,
εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ με τις υπ΄ αριθμ. 1437/2020 (ΦΕΚ Β’ 5363/07.12.2020),
1438/2020 (ΦΕΚ Β’ 5370/07.12.2020), 1439/2020 (ΦΕΚ Β’ 5411/09.12.2020) και
1376/2020 (ΦΕΚ Β’ 4770/) αποφάσεις, αντίστοιχα. Στην εταιρεία HENGAS
χορηγήθηκε επίσης, με την Απόφαση ΡΑΕ 1478/2020 (ΦΕΚ B’ 5253/27.11.2020),
άδεια διανομής για το Δήμο της Μεγαλόπολης. Η εταιρεία HENGAS βρίσκεται σε
διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να οριστεί ως Διαχειριστής στα εν λόγω
Δίκτυα.
Περαιτέρω, τον Οκτώβριο του 2020, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ υπέβαλαν στη
ΡΑΕ προς έγκριση Προγράμματα Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025, τα οποία
τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και εν συνεχεία εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ.
1581/2020 (ΦΕΚ B’ 5754/28.12.2020), 1582/2020 (ΦΕΚ B’ 5999/31.12.2020) και
1615/2020 (ΦΕΚ B’844/4.03.2021) αποφάσεις ΡΑΕ, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης, στην επόμενη πενταετία 20212025 θα γίνουν επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ, θα αναπτυχθούν 2.724
χιλιόμετρα αγωγών και θα συνδεθούν 254.791 νέοι καταναλωτές. Η εκτιμώμενη
προστιθέμενη κατανάλωση για την επόμενη πενταετία θα είναι άνω των 6 εκατ. MWh.

Αποφάσεις ΡΑΕ 799/2019 (ΦΕΚ Β’3874/22.10.2019), 800/2019 (ΦΕΚ Β’ 3844/17.10.2019), 1099
(ΦΕΚ Β’ 5096/31.12.2019, 1099Α (ΦΕΚ Β’ 5212/31.12.2019), 888/2020 (ΦΕΚ B’ 2778/09.07.2020)
και 889/2020 (ΦΕΚ B’ 2779/09.07.2020).
72
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Χιλιόμετρα
δικτύου

Εκτιμώμενες
συνδέσεις

96.820.000
61.450.000
129.220.000
47.417.680
43.658.699

238
199
560
320
327

60.100
30.250
96.076
17.255
12.463

Εκτιμώμενη
κατανάλωση
(MWh)
814.701
648.558
2.857.465
357.892
404.748

62.077.073
39.005.942
57.129.554
23.252.152
560.031.101

485
208
238
149
2.724

18.211
10.909
5.312
4.215
254.791

550.452
274.990
216.610
200.735
6.326.150

Επενδύσεις (€)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 4-13. Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής 2021-2025

Είναι αξιοσημείωτο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Διαχειριστών για ανάπτυξη
Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής, δηλαδή δικτύων που δεν συνδέονται μέσω
αγωγού, αλλά τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο (CNG) ή υγροποιημένο (LNG) φυσικό
αέριο που μεταφέρεται στην είσοδό τους με φορτηγά/βυτία, κατά τα οριζόμενα στην
Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018 ). Η ΡΑΕ, όπως έχει αποτυπώσει
στις πρόσφατες αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων Ανάπτυξης και των
Απαιτούμενων Εσόδων των Διαχειριστών (ενότητα 4.2.3.3), έκρινε σκόπιμη την
αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου τροφοδότησης απομακρυσμένων δικτύων
διανομής με CNG/LNG, προκειμένου για τον καθορισμό ενιαίων και αντικειμενικών
κριτηρίων, βάσει των οποίων θα εξετάζεται -σε πανελλαδικό επίπεδο- η σκοπιμότητα
της ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων και θα προσδιορίζονται οι όροι παροχής της
εν λόγω υπηρεσίας στους πελάτες, κατ’ αναλογία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Για
το λόγο αυτό, η Αρχή, έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής της
υπηρεσίας Εικονικού Αγωγού (με CNG ή LNG) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
κατά τα άρθρα 55 επ. του ν. 4001/2011, ώστε να δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση
στο φυσικό αέριο οι καταναλωτές που διαμένουν σε περιοχές όπου δεν υφίστανται επί
του παρόντος δίκτυα αγωγών. Στη βάση της σχετικής διερεύνησης, η Αρχή θα εξετάσει
τη σκοπιμότητα της άσκησης της αρμοδιότητάς της εκ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4001/2011, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εντός του 2021 προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το εν λόγω θέμα.
Δεδομένου δε ότι η ισχύς της Απόφασης ΡΑΕ 643/2018 προσδιορίσθηκε εξαρχής σε
τριετή χρονικό ορίζοντα, ώστε να επανεξεταστεί το εν λόγω πιλοτικό μέτρο τόσο όσον
αφορά στη σκοπιμότητά του όσο και στον σχεδιασμό του, και μέχρι τη θέσπιση του
νέου ρυθμιστικού πλαισίου, η ΡΑΕ αποφάνθηκε ότι δεν υφίσταται νόμιμο έρεισμα για
την έγκριση των προτάσεων των Διαχειριστών για ανάπτυξη νέων Απομακρυσμένων
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Δικτύων, πέραν αυτών που έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα Προγράμματα
Ανάπτυξης.

Απαιτούμενο Έσοδο Δικτύων Διανομής Ρυθμιστικής Περιόδου
2019-2022
Τον Νοέμβριο του 2020, η ΡΑΕ με τις αποφάσεις 1428/2020, 1429/2020 και 1430/2020
ενέκρινε το Απαιτούμενο Έσοδο και τα Τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας
Διανομής των Διαχειριστών των Δικτυών Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής,
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας αντίστοιχα, για τη Ρυθμιστική
Περίοδο 2019-2022. Οι εν λόγω αποφάσεις εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό
Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου που είναι σε ισχύ
(Απόφαση ΡΑΕ 328/2016, ΦΕΚ Β’ 3067), εγκρίνοντας τιμές για τις επιμέρους
παραμέτρους του Απαιτούμενου Εσόδου για την εν λόγω τετραετή Ρυθμιστική
Περίοδο (απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του κάθε Δικτύου,
ετήσιες αποσβέσεις επί των παγίων και των δικαιωμάτων χρήσης, λειτουργικές
δαπάνες, λοιπά έσοδα Διαχειριστών από ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες, καθώς
και τα ποσά της Ανακτήσιμης Διαφοράς των ετών 2017 και 2018).
Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου, σε ονομαστικές προ φόρων τιμές
(WACCnom), ορίστηκε κοινό για όλους τους Διαχειριστές για κάθε έτος της
Ρυθμιστικής Περιόδου 2019-2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου,
ονομαστικό προ φόρων - Ρυθμιστική Περίοδος 2019-2022

WACC (nominal, pre-tax)

2019

2020

2021

2022

8,18%

7,45%

7,03%

7,03%

Πίνακας 4-14. Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Το Απαιτούμενο Έσοδο της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου για
κάθε Δίκτυο Διανομής διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 4-15.
Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά Δίκτυο
2019
2020
2021
2022
Δίκτυο Διανομής Αττικής
Απόδοση επί της ΡΠΒ
22.012.344 21.465.064 21.377.544 22.405.195
Αποσβέσεις Παγίων
15.062.659 15.544.034 15.630.624 15.692.478
Λειτουργικές Δαπάνες
18.876.289 22.480.076 24.795.117 25.127.239.
Λοιπά Έσοδα
697.228
471.550
195.000
200.850
Ανακτήσιμη Διαφορά
4.048.890
4.056.988
4.065.102
4.073.232
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ΣΥΝΟΛΟ

59.302.955 63.074.612 65.673.387
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης
Απόδοση επί της ΡΠΒ
15.355.185 15.043.076 14.802.418
Αποσβέσεις Παγίων
8.832.137
9.223.480 10.291.278
Λειτουργικές Δαπάνες
9.962.846 11.235.846 12.314.312
Λοιπά Έσοδα
436.005
666.066
657.436
Ανακτήσιμη Διαφορά
-607.659
-608.874
-610.092
ΣΥΝΟΛΟ
33.106.504 34.227.462 36.122.480
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας
Απόδοση επί της ΡΠΒ
7.041.442
7.184.932
7.227.278
Αποσβέσεις Παγίων
4.148.949
4.467.287
5.073.365
Λειτουργικές Δαπάνες
6.604.361
7.472.225
8.697.673
Λοιπά Έσοδα
396.552
515.103
562.703
Ανακτήσιμη Διαφορά
-1.205.075 -1.207.485 -1.209.900
ΣΥΝΟΛΟ
16.193.125 17.401.857 19.225.713
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας
Απόδοση επί της ΡΠΒ
2.903.532
2.640.835
3.442.295
Αποσβέσεις Παγίων
1.000.284
1.175.423
1.684.587
Λειτουργικές Δαπάνες
2.687.321
3.843.617
4.746.442
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
465.166
466.096
467.028
ΣΥΝΟΛΟ
7.056.302
8.125.970 10.340.352
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας
Απόδοση επί της ΡΠΒ
1.535.872
1.417.680
2.045.862
Αποσβέσεις Παγίων
570.310
667.981
1.032.822
Λειτουργικές Δαπάνες
1.377.465
2.909.717
4.244.014
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
273.584
274.131
274.680
ΣΥΝΟΛΟ
3.757.231
5.269.510
7.597.377
Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
Απόδοση επί της ΡΠΒ
1.796.234
1.652.491
2.541.660
Αποσβέσεις Παγίων
665.229
785.765
1.281.503
Λειτουργικές Δαπάνες
1.636.331
3.046.816
4.616.752
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
294.018
294.606
295.195
ΣΥΝΟΛΟ
4.391.812
5.779.678
8.735.111
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου – Κορινθίας
2019
2020
2021
Απόδοση επί της ΡΠΒ
105.282
94.053
85.675
Αποσβέσεις Παγίων
39.801
44.639
45.015
Λειτουργικές Δαπάνες
97.534
74.186
57.135
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
12.397
12.422
12.447
ΣΥΝΟΛΟ
255.013
225.300
200.272
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας
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67.097.295
14.650.812
10.832.711
12.833.926
690.983
-611.312
37.015.154
7.211.101
5.377.563
8.254.239
574.380
-1.212.320
19.056.204
3.983.493
2.009.280
4.713.229
0
467.962
11.173.964
2.324.340
1.200.998
4.221.454
0
275.229
8.022.022
3.163.465
1.609.570
4.891.352
0
295.785
9.960.173
2022
83.080
45.887
45.206
0
12.472
186.645
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Απόδοση επί της ΡΠΒ
Αποσβέσεις Παγίων
Λειτουργικές Δαπάνες
Λοιπά Έσοδα
Ανακτήσιμη Διαφορά
ΣΥΝΟΛΟ

0
0
152.694
0
0
50.374
0
0
1.650.459
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853.527
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας
Απόδοση επί της ΡΠΒ
0
0
80.771
Αποσβέσεις Παγίων
0
0
26.194
Λειτουργικές Δαπάνες
0
0
1.427.568
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
0
0
1.534.533
Δίκτυο Διανομής Ηπείρου
Απόδοση επί της ΡΠΒ
0
0
0
Αποσβέσεις Παγίων
0
0
0
Λειτουργικές Δαπάνες
0
0
0
Λοιπά Έσοδα
0
0
0
Ανακτήσιμη Διαφορά
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0

751.410
404.212
2.549.222
0
0
3.704.844
890.133
382.033
2.942.799
0
0
4.214.964
247.424
67.205
1.170.517
0
0
1.485.146

Πίνακας 4-15. Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ανά Δίκτυο, 2019-2022

Επίσης, στις ανωτέρω αποφάσεις για το Απαιτούμενο Έσοδο των Δικτύων της Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού εγκρίθηκε η παροχή κινήτρου στους Διαχειριστές
μέσω προσαύξησης 1,5% στο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου συγκεκριμένων
επενδύσεων και βάσει επίτευξης συγκεκριμένων στόχων για τα έτη 2020 έως και 2022,
που αφορούν στην πύκνωση των υφιστάμενων Δικτύων, καθώς και στην επέκταση
τους σε νέες περιοχές σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα Ανάπτυξης. Η
ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται από το έτος επίτευξης του στόχου και για τα επόμενα
τρία έτη, δίνοντας ισχυρό κίνητρο στο Διαχειριστή για την έγκαιρη υλοποίηση του
εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, το λειτουργικό κόστος του Διαχειριστή
δεν εκκαθαρίζεται, ως κίνητρο για καλύτερη διαχείριση του δικτύου.
Τέλος, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού
Τιμολόγησης, για τους σκοπούς της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη βάση του
ΕΣΕΚ και της διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων, ο Διαχειριστής
δύναται να εφαρμόζει έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης νέων Τελικών Πελατών, το
ποσοστό της οποίας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, εάν βάσει μελέτης κόστους-οφέλους
τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης του Δικτύου Διανομής.
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Στο πλαίσιο αυτό, και στη βάση των στοιχείων των Διαχειριστών, η ΡΑΕ εκπόνησε σχετική
μελέτη και παρείχε σε όλους τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με το μέγιστο ύψος των προωθητικών ενεργειών, το οποίο δύναται να
συνυπολογιστεί στο Απαιτούμενο Έσοδό τους με στόχο την αύξηση της διείσδυσης του
φυσικού αερίου, ήτοι της έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης και της επιδότησης εσωτερικών
εγκαταστάσεων νέων πελατών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 - 5 και στο
άρθρο 5 παρ. 11 του Κανονισμού Τιμολόγησης. Συγκεκριμένα, βάσει ανάλυσης, η Αρχή
αναγνώρισε έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ανάλογα με το ποσοστό διείσδυσης που έχει
επιτευχθεί σε επίπεδο Δήμου και ειδικότερα:
•

έκπτωση έως 100% επί των Τελών Σύνδεσης για τους Δήμους όπου η
διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, για την χρονική
περίοδο 2021-25,

•

για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του
25% και μικρότερη ή ίση του 75%, έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ως
ακολούθως: έκπτωση έως 90% το 2022, έως 80% το 2023, έως 70% το 2024
και έως 60% το 2025,

•

μη παροχή έκπτωσης επί των Τελών Σύνδεσης για τους Δήμους όπου η
διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Δικτύων Διανομής
Βάσει των ανωτέρω αποφάσεων 1428/2020, 1429/2020 και 1430/2020 και του
εγκεκριμένου Απαιτούμενου Εσόδου για κάθε Δίκτυο Διανομής, εγκρίθηκαν τα
Τιμολόγια Δικτύου Διανομής με ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2020. Δεδομένου ότι οι
συντελεστές δυναμικότητας και ενέργειας που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω αποφάσεις
για κάθε κατηγορία πελατών υπολογίστηκαν για το έτος 2019, πρώτο έτος της
Ρυθμιστικής Περιόδου, εγκρίθηκε και το ποσοστό του Μέσου Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΔCPI) προκειμένου να γίνει η σχετική αναπροσαρμογή από τους
Διαχειριστές για το 2020. Βάσει των ανωτέρω, οι συντελεστές δυναμικότητας
(€/kWh/h) και ενέργειας (€/kWh) που εγκρίθηκαν αποτυπώνονται στον παρακάτω
Πίνακα 4-16.
Συνστλεστές Τιμολογίων ανά Δίκτυο Διανομής
Συντελεστής
Συντελεστής
Ενέργειας
Δυναμικότητας
Κατηγορία Τιμολογίων
(€/ΜWh/h)
(€/ΜWh)
Δίκτυο Διανομής Αττικής
Οικιακό/Εμπορικό
1.064,7909
14,2939
Κλιματισμός/ Συμπαραγωγή
1.064,2062
2,6349
Βιομηχανικό
4.282,9732
0,4878
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης
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Γενικό
CNG
Βιομηχανικό

376,6857
10,4287
0
0,9410
1.507,1268
0,1601
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας
Γενικό
434,4835
10,6298
CNG
0
0,7471
Βιομηχανικό
1.737,4318
0,1546
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας
Οικιακό
857,6128
20,4328
Εμπορικό
891,3389
9,3006
Βιομηχανικό
6.961,2356
0,5629
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας
Οικιακό
693,6328
17,6882
Εμπορικό
703,9744
7,2126
Βιομηχανικό
4.487,3640
0,5078
Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Οικιακό
525,4540
15,4905
Εμπορικό
577,1375
8,49
Βιομηχανικό
6.465,1574
0,6450
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου- Κορινθίας
Βιομηχανικό
10.830,0086
0,7309
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας
Οικιακό
1.165.8319
21,0167
Εμπορικό
1.162,6907
16,7844
Βιομηχανικό
6.205,9740
0,6873
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας
Οικιακό
725,5651
17,6983
Εμπορικό
746,2438
11,5208
Βιομηχανικό
3.215,4172
0,5270
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ηπείρου
Οικιακό
670,6274
13,8471
Εμπορικό
694,6120
9,7429
Βιομηχανικό
3.636,8682
0,3947
Πίνακας 4-16. Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής ανά Δίκτυο

Έγκριση πρότυπης σύμβασης σύνδεσης στα δίκτυα διανομής
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης καθώς και συνεργασίας με τους
Διαχειριστές των δικτύων διανομής, ενέκρινε την Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης στα
δίκτυα διανομής φυσικού αερίου με την υπ΄αριθμ. 756/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’
1788/2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8ι του άρθρου
80 του ν.4001/2011 καθώς και του άρθρου 26 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων
Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 487/20.02.2017).
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Η έγκριση της πρότυπης σύμβασης σύνδεσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την
απελευθέρωση της αφοράς φυσικού αερίου και την πρόσβαση των τελικών πελατών
υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε όλα τα δίκτυα διανομής της Ελλάδας.

Απόφαση ΡΑΕ 1058/2020
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015),
η τιμή για την παροχή της Βασικής δραστηριότητας Διανομής προς τους χρήστες
διανομής από τους Διαχειριστές Διανομής καθορίσθηκε σε 4 ευρώ/MWh για το
διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου (14.08.2015) μέχρι και τη θέση σε ισχύ
των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ τιμολογίων διανομής, ήτοι την 1.12.2016.
Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) διατύπωσε αντιρρήσεις
σχετικά με το ύψος της ως άνω τιμής, υποστηρίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει το
κόστος του Διαχειριστή για την παρεχόμενη υπηρεσία χρήσης του δικτύου διανομής
και προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών του
δικτύου διανομής καθώς η οριζόντια εφαρμογή δεν λαμβάνει υπόψη το προφίλ των
βιομηχανικών καταναλωτών.
Η ΕΒΙΚΕΝ, επικαλούμενη, τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 4 του ν. 4001/2011 και
41 παρ. 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ζήτησε από την ΡΑΕ τη λήψη κατάλληλων
αντισταθμιστικών μέτρων λόγω της απόκλισης της προσωρινής τιμής των 4€/MWh
από τα τελικά τιμολόγια διανομής τα οποία ενέκρινε η ΡΑΕ με τις υπ’ αριθμ. 345/2016
(ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016), 346/2016 (ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016), 347/2016 (ΦΕΚ Β’
3537/03.11.2016) και 348/2016 (ΦΕΚ Β’ 3537/03.11.2016) Αποφάσεις της και ίσχυαν
από 1.12.2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΡΑΕ απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για τη λήψη
αντισταθμιστικών μέτρων σε περίπτωση απόκλισης των προσωρινών τιμολογίων
διανομής φυσικού αερίου από τα τελικώς ορισθέντα, καθώς και τη θέση της επί των
νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρονική αφετηρία από την οποία η ΡΑΕ έχει
την εξουσία να καθορίσει προσωρινά τιμολόγια διανομής και να αποφασίσει σχετικά
με τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με τη
θέση της ΡΑΕ για το αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων.
Σχετικά δε με τον προσδιορισμό της χρονικής εφαρμογής των αντισταθμιστικών
μέτρων, η Επιτροπή ανέφερε ότι συνδέεται με την ημερομηνία κατά την οποία η ΡΑΕ
ανέλαβε τις αρμοδιότητές βασει της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1058/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3545/27.08.2020) ενέκρινε
τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα 14.08.2015 - 01.12.2016
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για όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι κατά την ίδια περίοδο 14.08.2015
χρεώθηκαν από τις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας και
ΔΕΠΑ, τιμολόγιο διανομής 4 €/MWh, βάσει της διάταξης του νόμου 4336/2015.
Τα αντισταθμιστικά μέτρα υπολογίζονται από τους Διαχειριστές ως η διαφορά των
ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσωρινής τιμής των 4€/MWh
(τιμολόγιο που πληρώθηκε) για το διάστημα από 14.08.2015 μέχρι 30.11.2016, βάσει
της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε MWh του Πελάτη και του ποσού που θα
προέκυπτε αν για το ίδιο διάστημα και αντίστοιχες καταναλώσεις και δεσμεύσεις
δυναμικοτήτων, το τιμολόγιο διανομής υπολογιζόταν βάσει των συντελεστών
διανομής που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 4-17.
Δίκτυο
Διανομής

Συντελεστής Χρέωσης
Δυναμικότητας
(€/MWh/h)
2015

2016

Αττικής

4.753,1751

Θεσσαλονίκης

Συντελεστής
Χρέωσης Ενέργειας
(€/MWh)
2015

2016

4.719,9028

0,8987

0,8924

1.796,6439

1.784,0674

0,3302

0,3279

Θεσσαλίας

2.061,0294

2.046,6022

0,3637

0,3612

Στερεάς
Ελλάδας

8.461,6247

8.402,3933

0,6480

0,6434

Κεντρικής
Μακεδονίας

5.238,4277

5.201,7588

0,4877

0,4843

Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης

6.681,2419

6.634,4732

0,5246

0,5209

Κορίνθου

6.737,1235

6.689,9636

0,8182

0,8125

Πίνακας 4-17. Συντελεστές τιμολογίων διανομής φυσικού αερίου για τα έτη 2015-2016, όπως
υπολογίστηκαν στην υπ’ αριθμ 1058/2020 απόφαση της ΡΑΕ

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν θέματα ρευστότητας στους Διαχειριστές, η
απόδοση των αντισταθμιστικών μέτρων δύναται να γίνει βάσει διακανονισμού των
δόσεων σε περίοδο έως και πέντε έτη, δηλαδή έως την 27η Αυγούστου 2025.
Οι Διαχειριστές Διανομής αιτήθηκαν την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 1058/2020
Απόφασης της ΡΑΕ οι οποίες απορρίφθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 1457/2020, 1479/2020
και 1480/2020 Αποφάσεις της Αρχής, ενώ παράλληλα η ΡΑΕ καθόρισε συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή της Απόφασης
1058/2020 και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Διαχειριστών προς αυτή.
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Ασφάλεια Εφοδιασμού
Εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 2017/1938
Εθνική Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, η αρμόδια αρχή κάθε
κράτους-μέλους διενεργεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας των κινδύνων που
επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο.
Η ΡΑΕ ως αρμόδια αρχή με βάση το άρθρο 12 του ν.4001/2011, υπέβαλε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3η αναθεώρηση της Εθνικής Μελέτης Επικινδυνότητας τον
Ιούλιο του 2019. Με τη μελέτη αναδείχτηκαν σοβαροί κίνδυνοι σχετιζόμενοι ιδίως με
τη λήξη της σύμβασης ΕΕ- Ουκρανίας – Ρωσίας για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου
μέσω της Ουκρανικής οδού. Ωστόσο, σημαντικές μεταβολές σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο που έλαβαν χώρα στα τέλη του 2019- αρχές 2020, αναμένεται να επηρεάσουν
την ενεργειακή αγορά και την ασφάλεια εφοδιασμού και επέβαλαν την επικαιροποίηση
της Μελέτης από τη ΡΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα η Αρχή, προχώρησε στην 4η αναθεώρηση της Μελέτης για τα έτη
2020-2022, λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ σχετικά με
τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Trans-balkan από
την 1η Ιανουαρίου 2020.

•

Την αύξηση της αδιάλειπτης δυναμικότητας στο σημείο διασύνδεσης Kulata
(BG) - Sidirokastron (EL), με κατεύθυνση από Ελλάδα προς Βουλγαρία.

•

Τη λειτουργία νέου Σημείου Εισόδου στην Περιφέρεια της διαβαλκανικής και
συγκεκριμένα στα σύνορα Βουλγαρίας με Τουρκία (σύνδεση με Turkish Stream
- νέο Border Metering Station (BMS) στο Malkoclar).

•

Την πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Για την εκπόνηση της Μελέτης, η ΡΑΕ συνεργάστηκε με το ΔΕΣΦΑ, τον ΑΔΜΗΕ,
τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, Προμηθευτές και χρήστες
ΕΣΦΑ καθώς και το ΥΠΕΝ. Ενώ για την αποτύπωση των σεναρίων κρίσης και της
μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων συνεργάστηκε με εξειδικευμένο εξωτερικό
σύμβουλο.
Η Εθνική Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας για τα έτη 2020-2022, η οποία
ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2020, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
• Αναθεώρηση των ιστορικών δεδομένων, των ποιοτικών χαρακτηριστικών ζήτησης
και των στοιχείων χρήσης του ΕΣΦΑ.
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•

Προσδιορισμό σεναρίων κρίσης λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες
εκτιμήσεις ζήτησης φυσικού αερίου για τις περιόδους 2020-2021 και 2021-2022,
την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης αναβάθμισης του Σταθμού ΥΦΑ
Ρεβυθούσας και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Διαδριατικού Αγωγού
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) το έτος 2020.

•

Υπολογισμό επιπτώσεων των εξεταζόμενων σεναρίων στους βιομηχανικούς
καταναλωτές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Υπολογισμό του Κανόνα Ν-1 για τα έτη 2020 και 2021 σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο.

Εξετάστηκαν 59 σενάρια κρίσης που λαμβάνουν υπόψη διαταραχές στην προμήθεια
φυσικού αερίου και συγκεκριμένα προφίλ κατανάλωσης. Ειδικά για τη ζήτηση φυσικού
αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, θεωρήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί απόσυρση δύο (2)
λιγνιτικών μονάδων την περίοδο 2020 – 21 και απόσυρση έξι (6) λιγνιτικών μονάδων
την περίοδο 2021 – 22. Επιπλέον, θεωρήθηκαν μηδενικές εξαγωγές φυσικού αερίου
προς τη Βουλγαρία. Τα συμπεράσματα από την προσομοίωση των σεναρίων κρίσης
έχουν ως εξής:
1. Προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των Προστατευόμενων
Καταναλωτών, απαιτείται ενεργοποίηση μέτρων διαχείρισης ζήτησης όπως η
χρήση εναλλακτικού καυσίμου (diesel) σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που έχουν
αυτή τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης (Απόφαση ΡΑΕ 567/2019 (ΦΕΚ Β’ 2501/25.06.2019).
2. Για την Ηλεκτροπαραγωγή εξετάστηκαν 14 σενάρια για κάθε χρονική περίοδο, τα
οποία με βάση τα αποτελέσματά τους ιεραρχήθηκαν ως μηδενικής επίπτωσης,
ανεκτού - χαμηλού κινδύνου, μη επιθυμητού - μέσου κινδύνου και μη ανεκτού υψηλού κινδύνου.
3. Η τροφοδοσία των βιομηχανικών πελατών δεν αναμένεται να διακοπεί σε κανένα
από τα σενάρια κρίσης που εξετάστηκαν.
4. Διαπιστώθηκε η ανάγκη βελτίωσης της μεθοδολογίας εκτίμησης της ζήτησης για
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, γεγονός που αναδείχθηκε και από σχετική
μελέτη του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – EU
Commission). Οι προβλέψεις του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης για την κατάρτιση
Κοινής Εκτίμησης Ζήτησης (έκθεσης εποχικής ζήτησης) από τους Διαχειριστές
αερίου και ηλεκτρισμού συνεισέφεραν θετικά ανέδειξαν όμως την ανάγκη για την
πραγματοποίηση καλύτερων εκτιμήσεων ζήτησης ιδίως στα δίκτυα διανομής.
5. Ο Κανόνας Ν-1, ικανοποιείται σε Εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2020-2021 με
τις υφιστάμενες υποδομές, μόνο εφόσον εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο
Σχέδιο Προληπτικής Δράσης μέτρα διαχείρισης ζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη
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την επικαιροποιημένη εκτίμηση της συνεισφοράς του εναλλακτικού καυσίμου. Τα
αποτελέσματα βελτιώνονται περισσότερο με την θέση σε λειτουργία των
συμπιεστών στην Αμπελιά και στη Ν. Μεσημβρία (2023). Ενώ ο Κανόνας Ν-1 σε
περιφερειακό επίπεδο, ικανοποιείται στις Ομάδες Κινδύνου Αλγερίας και
Ουκρανίας αλλά όχι στη Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου.
Περαιτέρω, με την Εθνική Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας 2020-2022
εξετάστηκαν οι επιπτώσεις 28 επιπλέον σεναρίων κρίσης για τους Έλληνες
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη σταθερή ημερήσια ποσότητα εξαγωγών προς τη
Βουλγαρία ίση με την τεχνική δυναμικότητα αντίστροφης ροής στο «Σιδηρόκαστρο».
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σημαντική αύξηση της συνολικής διακινδύνευσης,
ικανή να οδηγήσει σε περικοπές φυσικού αερίου στους Προστατευόμενους
Καταναλωτές.

Σχέδιο Προληπτικής Δράσης
Η ΡΑΕ το 2020, προχώρησε σε επικαιροποίηση του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης
(ΣΠΔ) που είχε καταρτιστεί το 2018, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της Εθνικής
Μελέτης Επικινδυνότητας για τα έτη 2020-2022. Για την ανάπτυξη του Σχεδίου, η ΡΑΕ
συνεργάστηκε με το ΔΕΣΦΑ, τον ΑΔΜΗΕ και το ΥΠΕΝ καθώς και με εξωτερικό
σύμβουλο με εξειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
Το ΣΠΔ 2020 έχει ως στόχο να παρουσιάσει κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό ή
την εξάλειψη των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με
φυσικό αέριο. Παράλληλα, εξετάζονται νέες προληπτικές δράσεις που σχετίζονται με
την αύξηση της χρησιμοποίησης των υποδομών φυσικού αερίου, την ενίσχυση
διαθεσιμότητας ΥΦΑ σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας και την αύξηση του
βαθμού ετοιμότητας των εμπλεκομένων μερών για την αντιμετώπιση διαταραχών
εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό
και την αξιολόγηση των νέων δράσεων βασίστηκε στις προβλέψεις του Κανονισμού
(EE) 2017/1938 και στην αναφορά του JRC περί καλών πρακτικών για την ανάπτυξη
Σχεδίων Προληπτικής Δράσης και Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Τα βασικά βήματα που
ακολουθήθηκαν ήταν τα παρακάτω:
1.

Προσδιορισμός σεναρίων κρίσης με βάση τη Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας
2020-2022.

2.

Προσδιορισμός υλοποιήσιμων δράσεων ικανών να υποστηρίξουν τους σκοπούς
του Σχεδίου. Ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή, σχεδιάστηκαν μέτρα που δίνουν
έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων στην τροφοδοσία μονάδων που
λειτουργούν με φυσικό αέριο.
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3.

Προσομοίωση σεναρίων και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας δράσεων ως προς
τη μείωση της επικινδυνότητας.

4.

Εκτίμηση του κόστους των δράσεων και των πιθανών επιπτώσεών τους στο
περιβάλλον, στη λειτουργία της αγοράς και στην ασφάλεια εφοδιασμού άλλου
κράτους-μέλους.

5.

Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων για
την αξιολόγηση των δράσεων καθώς και προσομοίωση εφαρμογής των δράσεων
(risk reduction loop) και αποτίμηση της εναπομένουσας διακινδύνευσης (residual
risk).

Οι δράσεις που εξετάστηκαν, στο πλαίσιο του ΣΔΠ, ήταν η βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου με στόχο την αύξηση χρήσης των υποδομών φυσικού αερίου με διάθεση της
πρόσθετης δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου από τον Διαχειριστή (Δράση Δ1) σε
συνδυασμό με μια εκ των εναλλακτικών:
Δράση Δ2. Βελτίωση πλαισίου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ εφαρμόζοντας
τη διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ μέσω μηχανισμών αγοράς,
σύμφωνα με την 6η Αναθεώρηση του Κώδικα ΕΣΦΑ (βλ. 4.2.1.3. iii), με
διάθεση από το Διαχειριστή τυποποιημένων χρονοθυρίδων όπου η
περίοδος προσωρινής αποθήκευσης ορίζεται σε 18 ημέρες.
Δράση Δ3. Όμοια με τη Δράση 2 με μόνη διαφοροποίηση την αύξηση της συχνότητας
άφιξης φορτίων ΥΦΑ τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος
και Δεκέμβριος) όπου η περίοδος προσωρινής αποθήκευσης περιορίζεται
σε 13 ημέρες έναντι των 18 ημερών τους υπόλοιπους μήνες.
Δράση Δ4. Χρήση της Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος ΥΦΑ
ηλεκτροπαραγωγών.
Οι παραπάνω δράσεις αξιολογήθηκαν ως προς: (α) την αποτελεσματικότητά τους στη
μείωση της επικινδυνότητας, (β) την επιβάρυνση στο Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού
(ΤΑΕ), (γ) τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, (δ) την επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, (ε) την επίδραση στην ασφάλεια εφοδιασμού
γειτονικών κρατών-μελών και (στ) την αβεβαιότητα που ενέχει η εφαρμογή τους. Από
την αξιολόγηση των δράσεων προέκυψε ότι και για τις δύο περιόδους 2020 – 2021 και
2021 – 2022, η εφαρμογή της Δράσης Δ1 σε συνδυασμό με τη Δράση Δ3 καθιστά
δυνατή τη μείωση της επικινδυνότητας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
Πέραν των ανωτέρω, στο ΣΠΔ εξετάστηκε η ικανότητα συμμόρφωσης με τον Κανόνα
για την υποδομή (Κανόνας Ν-1), όπου και διαπιστώθηκε ότι με τις υπάρχουσες
υποδομές δεν ικανοποιείται χωρίς την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης ζήτησης. Τέλος,
προσδιορίστηκε δέσμη επικουρικών μέτρων και υποχρεώσεων που ενισχύουν την
πρόληψη και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
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Η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (EE) 2017/1938 και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4001/2011, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ΣΠΔ
η οποία διενεργήθηκε από τις 10.11.2020 έως και τις 04.12.2020. Πριν την έγκριση του
εν λόγω Σχεδίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021, η ΡΑΕ θα
αποστείλει το Σχέδιο και στις Αρμόδιες Αρχές των γειτονικών κρατών-μελών στο
πλαίσιο διαβούλευσης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι συνεπές με τα δικά τους
ΣΔΠ.

Περιφερειακή Διάσταση
Η ΡΑΕ συμμετέχει στις Ομάδες Κινδύνου Αλγερίας, Ουκρανίας και στη Διαβαλκανική
Ομάδα Κινδύνου. Οι Ομάδες Κινδύνου ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία και
προωθούν συμφωνίες διασυνοριακών μέτρων εντός και εκτός των Ομάδων Κινδύνου,
προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Οι αρμόδιες αρχές
συνεργάζονται για την διενέργεια Κοινών Μελετών Εκτίμησης Επικινδυνότητας, την
αποτύπωση της περιφερειακής διάστασης στα σχέδια προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης και για την κατάρτιση μηχανισμών αλληλεγγύης (Solidarity
arrangements). Η Κοινή Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας της Ομάδας Κινδύνου
της Αλγερίας ολοκληρώθηκε το 2018, ενώ η Μελέτη της Ομάδας Κινδύνου της
Ουκρανίας ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019.

Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου (Trans-Balkan risk group).
Η ΡΑΕ έχει αναλάβει το συντονιστικό ρόλο για την εκπόνηση της Κοινής Μελέτης
Εκτίμησης Επικινδυνότητας στη Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου στην οποία
συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η Μελέτη
πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των Διαχειριστών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ,
Bulgartransgaz EAD και Transgaz S.A.), του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (JRC - EU Commission) και των Υπουργείων Ενέργειας των χωρών που
συνθέτουν τη Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου.
Στο πλαίσιο της Κοινής Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, η ΡΑΕ εισηγήθηκε
Μηχανισμό Συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
Ομάδας Κινδύνου. Ο μηχανισμός έγινε αποδεκτός από τα μέλη της Διαβαλκανικής
Ομάδας και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέλη δεσμεύονται στη
συνεργασία τους και στην παροχή στοιχείων, με στόχο την επιτυχή εκπόνηση της
Κοινής Μελέτης αλλά και στη κοινή συναινέσει λήψη σχετικών αποφάσεων.
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Η Μελέτη κοινοποιήθηκε στην ΕΕ το Φεβρουάριο του 2020 και περιλαμβάνει την
εξέταση έξι (6) βασικών Σεναρίων με είκοσι οχτώ (28) υπό-περιπτώσεις σε συνθήκες
ζήτησης αιχμής (1-in-20) και διάρκεια κρίσης 7, 14 και 30 ημέρες. Ειδικά για την
Ελλάδα, με τη συνδρομή του JRC, πραγματοποιήθηκε ανάλυση και συσχέτιση των
στοιχείων ζήτησης και θερμοκρασίας. Με βάση τα αποτελέσματα, τα Σενάρια με τη
μεγαλύτερη επίπτωση είναι αυτά που λαμβάνουν υπόψη πλήρη διακοπή εξαγωγών
Ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες της ΕΕ, σε συνδυασμό με μείωση κατά 50% της
διαθέσιμης δυναμικότητας στην Αγία Τριάδα λόγω τεχνικού προβλήματος ή
καθυστέρησης άφιξης φορτίων ΥΦΑ. Για την Βουλγαρία οι επιπτώσεις
χαρακτηρίζονται ως «Καταστροφικές» καθώς οδηγούν σε περικοπές τροφοδοσίας των
Προστατευόμενων Καταναλωτών της κάτι που δεν ισχύει για την Ελλάδα και τη
Ρουμανία. Όμως στην Ελλάδα προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στους
βιομηχανικούς καταναλωτές και στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό
αέριο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει ήδη αποφασιστεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλγαρίας,
της Ρουμανίας και της ΕΕ, η επικαιροποίηση της Κοινής Μελέτης σε συνεργασία με
το JRC και με συντονιστή της Ομάδας Κινδύνου τη ΡΑΕ προκειμένου να ληφθούν
υπόψη σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στα τέλη του 2019 και παρουσιάστηκαν
στην ενότητα 4.3.1.1., οι οποίες και αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στην
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Διαβαλκανικής περιοχής.

Μηχανισμός Αλληλεγγύης.
Η ΡΑΕ, σε συνεργασία με το ΔΕΣΦΑ, τον ΑΔΜΗΕ, το ΥΠΕΝ και το ΥΠΕΞ εντός του
2020, εκπόνησε Σχέδιο Ρυθμίσεων για εφαρμογή του Μηχανισμού Αλληλεγγύης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1938/2017 και στην από 2.2.2018
Σύσταση (ΕΕ) 2018/177 της Επιτροπής. Το Σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
από τη ΡΑΕ την περίοδο 06.10.2020 - 02.11.2020, ενώ η κοινοποίησή του στην ΕΕ
αναμένεται στις αρχές του 2021.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να
λαμβάνουν μέτρα προκειμένου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου κράτος-μέλος
αδυνατεί να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τους «εξ αλληλεγγύης προστατευόμενους
καταναλωτές» του, άλλα κράτη-μέλη (απευθείας συνδεδεμένα ή υπό προϋποθέσεις
συνδεόμενα μέσω τρίτης χώρας), υποχρεούνται να λάβουν μέτρα για την παροχή των
ποσοτήτων φυσικού αερίου που είναι αναγκαίες για την τροφοδοσία των αναγκών των
εν λόγω καταναλωτών της χώρας που αιτείται την παροχή αλληλεγγύης. Διευκρινίζεται
ότι μεταξύ των μέτρων που καλείται να αναλάβει το μέλος που παρέχει την αλληλεγγύη
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περιλαμβάνεται ο περιορισμός ή/και η διακοπή τροφοδοσίας των μη εξ αλληλεγγύης
προστατευόμενων καταναλωτών του.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αναγκαία μέτρα για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού αλληλεγγύης, τα
οποία περιγράφονται στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης κάθε χώρας.
Ο μηχανισμός της αλληλεγγύης ενεργοποιείται ως έσχατο μέτρο δίνοντας
προτεραιότητα σε μέτρα αγοράς και εθελοντικά μέτρα διαχείρισης ζήτησης. Ιδιαίτερα
σημαντικός είναι ο καθορισμός της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις
δαπάνες που προκαλούνται από την παροχή αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη Σύσταση
της ΕΕ, για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη α) η
τιμή παράδοσης φυσικού αερίου, στη βάση αγοραίας ή διοικητικής τιμολόγησης, β) το
συνολικό κόστος μεταφοράς, γ) το κόστος αποδέσμευσης τυχόν στρατηγικών
αποθεμάτων, δ) ζημίες βιομηχανιών λόγω περικοπών και ε) το κόστος των δικαστικών
διαδικασιών στο κράτος που παρέσχε αλληλεγγύη.
Υπό τον πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΕ ενσωμάτωσε στο Σχέδιο Ρυθμίσεων τις
προτεινόμενες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό αποζημίωσης σε περίπτωση
επιβεβλημένης περικοπής φορτίου για την παροχή αλληλεγγύης ανά κατηγορία
καταναλωτή, οι οποίες βασίστηκαν στη Μελέτη του ACER «Study on the estimation
of the Cost of Disruption of Gas supply in Europe -2018» καθώς και στα σχόλια των
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ.

Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ
Άδειες Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/2018), τηρεί ειδικό Μητρώο Αιτήσεων Φυσικού
Αερίου το οποίο και αναρτά στην ιστοσελίδα της. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Μητρώου Αιτήσεων Φυσικού Αερίου, έως το τέλος του 2020 είχαν χορηγηθεί εξήντα
τρεις (63) άδειες φυσικού αερίου, εκ των οποίων:
-

σαράντα έξι (44) άδειες προμήθειας φυσικού αερίου,
πέντε (5) άδειες ΑΣΦΑ,
μία (1) άδεια διαχείρισης ΑΣΦΑ,
δέκα (10) άδειες διανομής φυσικού αερίου, και
τρεις (3) άδειες διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου.
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Ειδικότερα, το 2020 ολοκληρώθηκαν δέκα (10) αιτήματα τροποποίησης υφιστάμενων
αδειών προμήθειας φυσικού αερίου, χορηγήθηκε μία (1) άδεια προμήθειας φυσικού
αερίου ενώ εκδόθηκαν δύο (2) απορριπτικές αποφάσεις χορήγησης αδειών προμήθειας.
Μετά την έκδοση του νέου κανονισμού αδειών φυσικού αερίου (ΦΕΚ Β'
3430/17.8.2018) εκδόθηκαν επτά (7) άδειες διανομής φυσικού αερίου στις εταιρείες
ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. (ΑΠΟΦ. 1320/2018), EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΦ. 799/2019,
888/2020, 889/2020, 800/2019, 1099/2019, 1099Α/2019) ενώ ολοκληρώθηκαν και οι
τροποποιήσεις των αδειών Διανομής και Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της εταιρείας
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΠΟΦ. 1309/2020, ΑΠΟΦ. 1310/2020).
Τέλος, με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 1376/2020,1437/2020, 1438/2020 και 1439/2020
ολοκληρώθηκαν και τα αιτήματα μεταβίβασης των Αδειών Διανομής της εταιρείας
HELLAS EDIL S.A στην εταιρεία HENGAS A.E.
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που
παρέχονται με τις άδειες, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων
αδειών.

Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4001/2011, δικαίωμα σύναψης με τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, έχουν οι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από τη
ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: (α) οι Προμηθευτές, (β) οι Επιλέγοντες
Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται, και (γ) κάθε πρόσωπο
που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.
Η ΡΑΕ εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/16.04.2010), και
αποφασίζει για την εγγραφή ή μη των αιτούντων στο εν λόγω Μητρώο.
Επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 72 του νόμου, καθώς πλέον όλοι οι
πελάτες φυσικού αερίου έχουν καταστεί επιλέγοντες. Ο Κανονισμός Μητρώου
Χρηστών ΕΣΦΑ χρήζει επίσης επικαιροποίησης.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η ΡΑΕ αξιολόγησε τις αιτήσεις δεκατεσσάρων (14)
εταιρειών για την εγγραφή τους στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και προέβη στις
εγγραφές των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μητρώου
Χρηστών ΕΣΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
εγγράφηκαν στο Μητρώο Χρηστών με την ιδιότητα του νομικού προσώπου, το οποίο
πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του φυσικού αερίου και οι εταιρείες
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BULGARGAZ EAD, AIK ENERGY AUSTRIA GMBH, AIK ENERGY ROMANIA
S.R.L., DANSKE COMMODITIES A/S, AXPO BULGARIA EAD, ALPIQ ENERGY
S.E., OMV PETROM S.A, Eni Trading and Shipping S.p.A. (E.T.S.), Eni S.p.A. (Eni),
FREEPOINT COMMODITIES B.V., AIK ENERGY LTD, ΤΖΕΝ ΑΙ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEN – I. ATHENS M.Ε.Π.Ε.» (SMLLC)
εγγράφηκαν στο Μητρώο Χρηστών με την ιδιότητα του Τρίτου Προσώπου.
Μέχρι το τέλος του 2020 οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ ανέρχονται
σε ενενήντα επτά (97) όπως προκύπτει και από τα αναρτημένα στοιχεία στην
ιστοσελίδα της Αρχής73.

73

https://www.rae.gr/μητρώο-χρηστών-εσφα/
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Κεφάλαιο

5
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Γενική περιγραφή της αγοράς
Η δραστηριότητα στην αγορά των ΑΠΕ κατά το 2020 παρουσίασε έντονη
κινητικότητα, ακολουθώντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα του 2019. Ειδικότερα, ο ρυθμός
εγκατάστασης αιολικών σταθμών ήταν υψηλός, ωστόσο όχι στον εντυπωσιακό βαθμό
του 2019. Πολύ σημαντική ποσοστιαία αύξηση σημείωσε η εγκατάσταση νέων
φωτοβολταϊκών σταθμών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η ενσωμάτωση λοιπών
τεχνολογιών ΑΠΕ στο δίκτυο, με αξιοσημείωτο το ρυθμό εγκατάστασης νέων σταθμών
βιομάζας/ βιοαερίου, παρόλο που τα απόλυτα νούμερα είναι σε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα. Τέλος, οι υβριδικοί σταθμοί που λειτούργησαν για πρώτη φορά στα ΜΔΝ το
2019 (περιπτώσεις του αντλησιοταμιευτικού έργου της Ικαρίας και του αποθηκευτικού
με μπαταρίες σταθμού της Τήλου) συνεχίζουν να αναπτύσσονται.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 5-1, στον οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη
της εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία τα έτη 2018-2020, με τους
αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης ανά διετία.
Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο τέλος του 2020 ανήλθε σε
7.700 MW, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά περίπου 17,9% σε σχέση με
αυτή που καταγράφηκε στο τέλος του 2019 (6.732 MW) και κατά 36,2% σε σχέση με
την εγκατεστημένη ισχύ στο τέλος του 2018 (5.828 MW). Η σημαντική αυτή αύξηση
στην πορεία της χώρας για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και το
περιβάλλον, οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών, συνολικής
ισχύος 512 MW, αλλά και 442 MW νέων φωτοβολταϊκών. Η σημαντική αυτή εξέλιξη
εύλογα σχετίζεται με την υλοποίηση των έργων που είχαν εξασφαλίσει ενίσχυση βάσει
του προηγούμενου καθεστώτος εγγυημένων τιμών και των πρώτων έργων που - στο
πλαίσιο του ν. 4414/2016 - είχαν εξασφαλίσει το βέλτιστο premium και τις
μεγαλύτερες Τιμές Αναφοράς, αλλά και στη σταδιακή σύνδεση των έργων που έχουν
επιλεγεί στις ανταγωνιστικές διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών (βλ.
ενότητα 5.3).
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Οι αυξήσεις αυτές ως απόλυτα νούμερα κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές, αφού
διαπιστώνεται στην περίοδο της τελευταίας τριετίας μια σταθερά αυξημένη επενδυτική
δραστηριότητα στους εν λόγω κλάδους σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και κυρίως
στον τομέα των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, τάση η οποία αναμένεται να
ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια λόγω αφενός της εξασφάλισης λειτουργικής ενίσχυσης σε
νέους κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί από το 2018 από τη
ΡΑΕ, αλλά και του εν γένει βελτιωμένου οικονομικού και επενδυτικού κλίματος στη
χώρα.
Εγκατεστημένη ισχύς
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

%
Μεταβολή
2018-2019

Αιολικά

2860

3607

4119

26,1

14,2

Φ/Β

2270

2418

2860

6,5

18,28

Φ/Β
στέγες
(<10kW)74

375

375

375

0,00

0,00

ΜΥΗΣ

240

241

246

0,30

2,07

83

88

97

5,7

10,23

2,7

3

-

11

6731,7

7700

15,5

14,38

Τεχνολογία

Βιομάζα
Βιοαέριο

–

Υβριδικά

0

ΣΥΝΟΛΟ

5828

% Μεταβολή 20192020

Πίνακας 5-1. Εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία ΑΠΕ, 2019-2020

Όσον αφορά στο μίγμα των ΑΠΕ, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί έχουν πλέον απολέσει
έναντι των αιολικών σταθμών, οι οποίοι το 2020 αντιστοιχούν στο 54% της συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος (Σχήμα 5-1).
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στην ελληνική
επικράτεια (μη συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών με ισχύ άνω των
15 MW) το 2020 ανήλθε σε περίπου 14,7 TWh, σημαντικά αυξημένη έναντι των 12,3
TWh του 2019 (αύξηση της τάξης του 20%). Επομένως, το 2020 οι ΑΠΕ παρήγαγαν
το 34,9% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με πολύ σημαντική αύξηση
σε σχέση με το 2019.
Τέλος, αναφορικά με τις μη κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ, η εγκατεστημένη ισχύς
τους τον Δεκέμβριο του 2020 ανήλθε σε 107,55 MW, έναντι 105,47 MW to 2019, και

74

Το 2019 ήταν το τελευταίο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Φ/Β ισχύος μέχρι 10kW στις στέγες.
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η παραγόμενη ενέργεια ανήλθε σε 217.634MWh, σημαντικά αυξημένη κατά 16,7% σε
σχέση με την ενέργεια που παρήχθη το 2018 (186.486 MWh).

Σχήμα 5-1. Ποσοστά εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ, 2020

Συνολική παραγωγή μονάδων ΑΠΕ 2014-2020
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Σχήμα 5-2. Εξέλιξη παραγωγής μονάδων ΑΠΕ, 2014-2020

231 | Σ ε λ ί δ α

Όπως διαπιστώνεται από το σχήμα που ακολουθεί, ποσοστό μόνο 22% των
αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ έχουν σήμερα Άδεια Λειτουργίας, ενώ συνεχίζεται θερμό
το ενδιαφέρον για νέα αδειοδότηση, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

Σχήμα 5-3. Ποσοστά έργων ΑΠΕ ανά στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας
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Αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
Νομοθετικό Πλαίσιο
Στις 7 Μαΐου 2020 δημοσιεύθηκε ο ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92), ο οποίος επιφέρει
ριζικές μεταρρυθμίσεις στη περιβαλλοντική νομοθεσία. Απώτερος στόχος των πρώτων
κεφαλαίων του νόμου είναι η απλούστευση και σύντμηση του χρονικού πλαισίου τόσο
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, συντείνοντας στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού και δημοσίου
συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας δια της ευχερέστερης εκμετάλλευσης των
εθνικών πόρων.
Η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), όπως προβλέπεται από το ν.
3468/2006 αντικαθίσταται στο εξής από τη Βεβαίωση Παραγωγού ΗΕ. Συγκεκριμένα,
προβλέπονται δύο είδη βεβαιώσεων: α) Βεβαίωση Παραγωγού ΗΕ από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ, και β) Βεβαίωση Παραγωγού ΗΕ Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ75.
Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης, μέχρι τον καθορισμό αυτού δι’ εκδόσεως σχετικής
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Πρόεδρος της οποίας χορηγεί τη Βεβαίωση κατόπιν υποβολής
αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της
Ολομέλειας της Αρχής. Μέχρι τη θέση του Ηλεκτρονικού Μητρώου σε πλήρη
λειτουργία, η Βεβαίωση χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στη ΡΑΕ. Η
ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε 3 κύκλους, ήτοι από
την 1η έως τη 10η των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου,
επέρχεται μείωση των αδειοδοτικών κύκλων από 4 σε 3.
Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας χορηγείται για χρονικό διάστημα
μέχρι 25 έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Με στόχο την προώθηση της
υλοποίησης των έργων, η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να απαιτείται
η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης:
•

Εντός 6 μηνών από την έκδοσή της, εφόσον ο κάτοχος της δεν έχει καταθέσει
αίτηση για χορήγηση ΑΕΠΟ. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά 12 μήνες
για έργα που εγκαθίστανται σε περιοχές NATURA,

▪

Εντός 36 μηνών από την έκδοσή της, εφόσον δεν έχει γίνει υποβολή αίτησης
για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με συνυποβολή της
προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

Προβλέπεται μείωση του εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης υπέρ ΡΑΕ, το οποίο πλέον

75

Τα Ειδικά Έργα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 5 του νόμου.
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υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας 60 €/MW, ενώ το ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τα
12.000 €.
Για την έκδοση της Βεβαίωσης, τίθεται ως προϋπόθεση η προσκόμιση από τον
αιτούντα αποδεικτικού καταβολής του εφάπαξ τέλους έκδοσης αυτής υπέρ του
Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ)
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα
ονομαστικής ισχύος σε ΜW ως εξής:
•
•
•
•
•

Για το τμήμα ισχύος έως και 1MW στα 3.000 €/MW
Για το τμήμα ισχύος από 1 έως και 10 MW στα 2.500 €/MW
Για το τμήμα ισχύος από 10 έως και 50 MW στα 2.000 €/MW
Για το τμήμα ισχύος από 50 έως και 100 MW στα 1.500 €/MW
Για το τμήμα ισχύος πάνω από 100 MW στα 1.000 €/MW

Το μέγιστο δυνατό εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης αντιστοιχεί σε σταθμό ΑΠΕ
ισχύος 250 MW.
Με τη Βεβαίωση εκκινεί η διαδικασία αδειοδότησης των έργων. Η έκδοσή της δεν
συναρτάται με ενδελεχή και εξαντλητική αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων και
της δυνατότητας υλοποίησής τους. Σε αυτό το πνεύμα, με το νέο νόμο καταργήθηκαν
κριτήρια όπως: α) η ωριμότητα του έργου, β) η επιστημονική και τεχνική επάρκεια του
αιτούντος, γ) η διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), δ) η
συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, (ε)
το κριτήριο σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού
του Συστήματος και του Δικτύου για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς,
δεδομένου ότι τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται ενδελεχώς από τους αρμόδιους
Διαχειριστές σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο, με εξαίρεση την περίπτωση
εγκατάστασης σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση
ειδικότερων κριτηρίων (όπως η οικονομική δυνατότητα και η ενεργειακή
αποδοτικότητα) διατηρείται για τα Ειδικά Έργα, λόγω της πολυπλοκότητας της
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των ειδικών συνθηκών ένταξής τους στο
Σύστημα.
Με το νέο νόμο η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας συνδυάζεται με τον
καθορισμό χρονικών περιορισμών για την υλοποίηση των έργων. Η αυτοδίκαιη παύση
ισχύος της Βεβαίωσης μετά την παρέλευση άπρακτων εύλογων χρονικών οροσήμων
αποτελεί μέτρο προς την κατεύθυνση της σταδιακής απελευθέρωσης φυσικού και
ηλεκτρικού χώρου από έργα που δεν υλοποιούνται.
Εν κατακλείδι, από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι η θέσπιση της Βεβαίωσης Παραγωγού
ΗΕ στη θέση της Αδείας Παραγωγής σε συνδυασμό με το σημαντικό περιορισμό των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και την αυτοματοποίηση των ελέγχων συνιστούν
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βασικούς πυλώνες απλοποίησης και επιτάχυνσης του πρώτου σταδίου της αδειοδοτικής
διαδικασίας των έργων ΑΠΕ. Αντίστοιχα, οι τροποποιήσεις του πλαισίου που διέπει
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν στόχο την επίσπευση και απλοποίηση των
σχετικών διαδικασιών, προς το σκοπό δημιουργίας φιλικού επενδυτικά περιβάλλοντος,
εισάγοντας ένα ταχύτερο, ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο.

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 11/2020
Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 του ν. 4685/2020, οι ανωτέρω
προβλέψεις του νόμου τίθενται σε εφαρμογή μέσω του κατάλληλου δευτερογενούς
κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων. Ο Κανονισμός
εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κατόπιν γνώμης
της ΡΑΕ. Με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων εξειδιεκεύονται ιδίως:
α) Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.
β) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση
Βεβαιώσεων, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και της
εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
γ) Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού
Μητρώου, η διαβάθμιση των χρηστών και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, τα
διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα εγγραφής και αυθεντικοποίησης των
χρηστών, η πολιτική ασφάλειας του συστήματος, η διαλειτουργική σύνδεσή του με τα
πληροφοριακά συστήματα των Διαχειριστών και των αδειοδοτούντων φορέων.
δ) Η διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της Βεβαίωσης των άρθρων 11 και 19
αντιστοίχως, καθώς και υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
καθώς και η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της Βεβαίωσης και της
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων των άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως, σε περίπτωση
γνωστοποίησης μεταβολής.
ε) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του κατόχου Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η διαδικασία παρακολούθησης και
ελέγχου πλήρωσης των οροσήμων του άρθρου 12 και των συναφών υποχρεώσεων,
καθώς και η διαδικασία καταχώρησης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος και η διαδικασία
ανάκλησης της Βεβαίωσης, καθώς και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
στ) Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της
εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της
φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ.
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ζ) Τα ζητήματα κορεσμού, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης υποβολής αιτήσεων
και τον τρόπο κατανομής του διαθέσιμου περιθωρίου στις επιμέρους κατηγορίες
σταθμών ΑΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13.
η) Κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
Στο πλαίσιο αυτό, κατάρτισε σχέδιο Κανονισμού που ρυθμίζει τα ανωτέρω ζητήματα.
Η πρόταση περιλαμβάνει 12 Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν και το βασικό
εργαλείο των επενδυτών για κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνουν σε σχέση με την
έκδοση οποιασδήποτε πράξης του Φορέα Αδειοδότησης, δηλαδή της ΡΑΕ, σε σχέση
με την έκδοση, τροποποίηση, μεταβίβαση της Βεβαίωσης, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος. Στα Παραρτήματα αυτά περιλαμβάνονται τα έντυπα αιτήσεων που πρέπει
να υποβληθούν για τη χορήγηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση της Βεβαίωσης
Παραγωγού, ο τύπος και το περιεχόμενο των δελτίων προόδου που υποβάλλονται με
σκοπό την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων, καθώς και οι
γενικοί και ειδικοί όροι που ισχύουν για κάθε Βεβαίωση Παραγωγού και οι οποίοι
διέπουν τη σχετική δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται. Επίσης, σε σχέση με την
εξέταση του κριτηρίου νόμιμης κατοχής της έκτασης εγκατάστασης σταθμού ΑΠΕ,
κριτήριο το οποίο εισάγεται με το άρθρο 15 του Νόμου για την περίπτωση
επικαλύψεων και συγκρούσεων έργων, ο προτεινόμενος Κανονισμός περιλαμβάνει
ειδικό Παράρτημα 12 που καθορίζει τα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγραφα
που θα γίνονται δεκτά από τη ΡΑΕ προκειμένου για την εξέταση της συνδρομής του
κριτηρίου αυτού.
Πριν την υποβολή της πρότασής της στον Υπουργό, η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση76 το σχέδιο του εν λόγω Κανονισμού, και έλαβε υπόψη τις προτάσεις και
τα σχόλια που διατυπώθηκαν, ορισμένα εκ των οποίων έγιναν αποδεκτά. Η τελική
πρόταση εγκρίθηκε με τη Γνωμοδότηση 11/05.11.2020.
Υιοθετώντας την Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, την 1η Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’
5291/01.12.2020), δυνάμει της οποίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων
Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων
Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 4685/2020. Ο νέος
Κανονισμός Βεβαιώσεων εξειδικεύει περαιτέρω και διευκρινίζει ζητήματα της
αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ, ενώ εισάγει και ορισμένα νέα κεφάλαια, είτε λόγω
αναθεώρησης της δομής του Κανονισμού, είτε λόγω προσθήκης νέων διατάξεων.

76

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/221020.csp
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Ειδικότερα, όσον αφορά το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης προς τη ΡΑΕ δεν
υπάρχει ουσιαστική μεταβολή, διατηρείται δε η υποχρέωση του αιτούντος χορήγησης
Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων να τεκμηριώνει την οικονομοτεχνική
αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου. Από την άλλη, ο Κανονισμός περιέχει
λεπτομερέστερες διατάξεις όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που δικαιούται
να ζητήσει η αδειοδοτούσα αρχή από τον αιτούντα για τη διαπίστωση της
συμβατότητας του σταθμού με το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών και για την διασφάλιση της ασφάλειας και ευστάθειας της
λειτουργίας του τελευταίου.
Αναφορικά με τις αιτήσεις για τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, ο Κανονισμός θέτει ορισμένες προϋποθέσεις υπό
τις οποίες αιτήσεις που αφορούν έργα τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω της
Ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 εξετάζονται κατά
προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Συγκεκριμένα, προκειμένου να εξετάζεται
κατά προτεραιότητα θα πρέπει η αιτούμενη τροποποίηση να μην προκαλεί αύξηση
μεγαλύτερη του 10% της μέγιστης ισχύος παραγωγής καθώς και να μη συνεπάγεται
επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός και αν αυτή επιβάλλεται
βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν
υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας
Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή ήδη εκδοθείσα
Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
Όσον αφορά τις επικαλύψεις, ο Κανονισμός θέτει σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια τη
διαδικασία φιλικής επίλυσης των σχετικών διαφορών που προκύπτουν, ενώ εξειδικεύει
τη σειρά με την οποία διενεργούνται από το Φορέα Αδειοδότησης οι έλεγχοι
αξιολόγησης των επικαλυπτόμενων έργων, σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας
φιλικής επιλύσεως. Σε περίπτωση επικάλυψης έργων τα οποία κρίνονται ως ισοδύναμα,
εάν ένα εξ αυτών είναι Ειδικό Έργο, αυτό αποκτά προτεραιότητα έναντι του έργου με
το οποίο προκύπτει επικάλυψη.
Τέλος, κατά της χορήγησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της απόρριψης
αίτησης, χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης. Η
προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς
προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος
αίτησης ακυρώσεως, η οποία ασκείται επί της απόρριψης της αίτησης αναθεώρησης
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Κανονισμός
διευκρινίζει πως σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναθεώρησης, συνεχίζει να
δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της.
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Παράλληλα, ο Κανονισμός εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης
ανανέωσης-παράτασης της διάρκειας ισχύος των Βεβαιώσεων. Στη σχετική αίτηση
παράτασης ο κάτοχος του σταθμού οφείλει να τεκμηριώνει ότι ο σταθμός είναι
λειτουργικός σε ποσοστό διαθεσιμότητας μεγαλύτερο του 70% ή ότι η μέση ετήσια
παραγόμενη ενέργεια του σταθμού δεν έχει μειωθεί περισσότερο από το 30% της μέσης
ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των τελευταίων πέντε (5) πλήρων ημερολογιακών
ετών από το έτος υποβολής του αιτήματος ανανέωσης.
Ο Κανονισμός επίσης ρυθμίζει ως ένα βαθμό το δικαίωμα του κυρίου ή επικαρπωτή
του συνόλου ή τμήματος ιδιωτικής έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση για
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, να αμφισβητήσει το δικαίωμα του κατόχου
Βεβαίωσης σε νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής, καταθέτοντας αίτηση για την έκδοση
Βεβαίωσης στο όνομά του εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του επόμενου
κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης.
Επίσης, με ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς χωροθέτησης
σταθμών ΑΠΕ για τους αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και Μικρούς Υδροηλεκτρικούς
Σταθμούς (ΜΥΗΣ), καλούνται να προσαρμόσουν τα πολύγωνά τους, σύμφωνα με τους
ισχύοντες περιορισμούς χωροθέτησης του κεφαλαίου ΙΑ’ του Κανονισμού, μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2021. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης οφείλει να
προχωρήσει στην ανάκληση των σχετικών Αδειών Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων
Παραγωγού ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Βεβαιώσεων:
«1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, καθώς και κάθε άλλη αίτηση
που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΆΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής
«Ηλεκτρονικό Μητρώο») το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό.
2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο, δομείται και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Πλήρη αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση Νομικών και Φυσικών Προσώπων μέσω
διασύνδεσης με τα συστήματα TAXISnet και είσοδός τους στο ηλεκτρονικό μητρώο.
(β) Δομημένη καταγραφή, αποστολή και ανάκτηση των αναγκαίων δικαιολογητικών και
δεδομένων που θα πρέπει να υποβληθούν.
(γ) Αποθήκευση των δεδομένων με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο σε ηλεκτρονικά μέσα.
(δ) Ανάπτυξη λογισμικών διασύνδεσης του ηλεκτρονικού μητρώου με άλλα ηλεκτρονικά
συστήματα. Ειδικότερα:
(αα) Διασύνδεση με το σύστημα ελέγχου χωρικών στοιχείων GIS που τηρεί η ΡΑΕ.
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(ββ) Διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για την λήψη
πληροφοριών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
(γγ) Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔδΔΑΑ) για την λήψη πληροφοριών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
(ε) Διαβάθμιση χρηστών σε ότι αφορά δικαιώματα χρήσης και εποπτείας σε τρία επίπεδα,
χρήστη, προϊσταμένου και διαχειριστή συστήματος.».
Βάσει των ανωτέρω, η ΡΑΕ προχώρησε στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
που πληροί τις προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισμός Βεβαιώσεων. Οι
διαλειτουργικότητες του συστήματος παρουσιάζονται στο Σχήμα 5-4, ενώ το Σχήμα
5-5 παρουσιάζει τη διαδικασία από την εγγραφή του χρήστη στο πληροφοριακό
σύστημα έως και την ηλεκτρονική έκδοση της Βεβαίωσης, εφόσον αυτή αξιολογηθεί
θετικά.

Σχήμα 5-4. Διαλειτουργικότητα εφαρμογής Αιτήσεων ΑΠΕ

Σχήμα 5-5. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΑΠΕ στο νέο πληροφοριακό σύστημα για τις ΑΠΕ
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Το νέο πληροφοριακό σύστημα παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους σε
διαδικτυακή ημερίδα στις 25 Νοεμβρίου 2020 (βλ. ενότητα 9.1.4).

Ο Κύκλος Δεκεμβρίου 2020
Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη που εισήγαγε το άρθρο 40 της Υπουργικής
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 (ΦΕΚ Β’5291/01.12.2020), ειδικά ο
πρώτος κύκλος, του Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνει χώρα μεταξύ 1ης και 21ης Δεκεμβρίου
2020.
Ο κύκλος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την πρώτη εφαρμογή του πληροφοριακού
συστήματος ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή
Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος
ΑΠΕ.
Με το νέο αυτό εργαλείο η όλη διαδικασία κατέστη απλή για τους αιτούντες και
υποβλήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων και σε πλήθος και σε ισχύ στην 20ετή
ιστορία της ΡΑΕ: 1864 νέες αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 45,5GW, όπως
αναλύεται στον Πίνακα 5-2.
Τεχνολογία
Αιολικά
Βιομάζα
ΜΥΗΕ
ΣΗΘΥΑ
Υβριδικά ΑΠΕ
Φωτοβολταϊκά
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθος
423
11
73
35
36
1.286
1.864

MW
8.704
104
105
192
106
36.339
45.549

Πίνακας 5-2. Πλήθος και συνολική ισχύς ανά τεχνολογία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον κύκλο
Δεκεμβρίου 2020

Παρόλο το μεγάλο πλήθος των αιτήσεων, αυτό είναι πλέον διαχειρίσιμο και η Αρχή
προχωρά στην αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, στην έκδοση Βεβαιώσεων
Παραγωγού μέσω του πληροφοριακού συστήματος, στις αρχές του 2021.

Συνολική αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ
Γενικά
Κατά τη διάρκεια του 2020, η ΡΑΕ άσκησε τις αρμοδιότητές της για την έκδοση
αποφάσεων περί χορήγησης ή μη αδειών παραγωγής, μεταβιβάσεων και
τροποποιήσεων στοιχείων αδειών, παράτασης και ανανέωσης διάρκειας ισχύος,
ανάκλησης και βεβαίωσης μεταβολής στοιχείων για τις οποίες δεν απαιτείται
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τροποποίηση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως εξειδικεύεται με τον
Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και τον Οδηγό Αξιολόγησης. Στο ως άνω πλαίσιο
άσκησης της αρμοδιότητάς της, η Αρχή εξέδωσε συνολικά 1.656 πράξεις. Επίσης,
απέστειλε 223 επιστολές διευκρινιστικών/συμπληρωματικών στοιχείων, στο πλαίσιο
αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής και πλήθος επιστολών
παροχής στοιχείων και πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους σε απάντηση σχετικών
αιτημάτων τους. Το πλήθος των αποφάσεων ανά κατηγορία αδειοδοτικής
δραστηριότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5-3.
Είδος πράξης

Πλήθος

Αποφάσεις χορήγησης αδειών παραγωγής (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ)
Απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήσεων για χορήγηση άδειας
παραγωγής
Αποφάσεις μεταβίβασης/τροποποίησης αδειών παραγωγής
Αποφάσεις παράτασης της διάρκειας ισχύος αδειών
παραγωγής σε εφαρμογή της Απόφαση ΡΑΕ 517/2016
Πράξεις Διαπίστωσης Παράβασης
Αποφάσεις ανάκλησης αδειών παραγωγής
Βεβαιώσεις μεταβολής στοιχείων πριν την έκδοση του Ν.
4685/2020
Βεβαιώσεις Παραγωγού μετά το Ν. 4685/2020
Σύνολο

371
55
302
45
1
66
210
258
1.308

Πίνακας 5-3. Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ το 2020

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, παρουσιάζεται αυξημένος ο αριθμός των εκδοθεισών
πράξεων σε σύγκριση με το 2019 που είχε διαμορφωθεί σε 642 διοικητικές πράξεις. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως τόσο στην εντατικοποίηση παρακολούθησης των
αδειοδοτημένων
έργων
όσο
και
στην
ολοκλήρωση
αιτημάτων
μεταβίβασης/τροποποίησης αδειών παραγωγής. Ειδικότερα:
•

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων στην Πελοπόννησο αλλά
και των υπολοίπων εκκρεμών αιτήσεων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπου δεν υφίστανται περιορισμοί (π.χ. διαθέσιμου
ηλεκτρικού χώρου και ηλεκτρικών διασυνδέσεων).

•

Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, η Αρχή επεξεργάστηκε και εξέδωσε
σημαντικό αριθμό αποφάσεων παράτασης της διάρκειας ισχύος των αδειών που
έληγαν εντός του 2020, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 517/2016
Απόφασης ΡΑΕ.

•

Συνεχίστηκε η παρακολούθηση των αδειοδοτημένων έργων, όπως προβλέπεται
στα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011, ΦΕΚ Β΄ 2373/2011) μέχρι και τον Νοέμβριο 2020,
και εν συνεχεία, όπως προβλέπεται στα άρθρα 26, 27, 29, 30 του νέου Κανονισμού
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Βεβαιώσεων Παραγωγού (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020, ΦΕΚ
Β’ 5291/1-12-2020), σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 18
του Ν. 4685/2020.
Ο ακόλουθος Πίνακας 5-4 παρουσιάζει την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ με
άδεια παραγωγής. Τυχόν απόκλιση σε σχέση με τον Πίνακα 5-1 οφείλεται σε
καθυστέρηση ενημέρωσης της ΡΑΕ από τον ΔΑΠΕΕΠ, καθώς και στα έργα ΑΠΕ που
απολλάσσονται από τη λήψη Άδειας Παραγωγής.
ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1)
Με Άδεια
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με Άδεια
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με Α.Ε.Π.Ο.

Με Άδεια
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πριν το
σταδιο της Α.Ε.Π.Ο.

Σύνολο Αδειών
Παραγωγής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πλήθος

Ισχύς
(MW)

Πλήθος

Ισχύς
(MW)

Πλήθος

Ισχύς
(MW)

Πλήθος

Ισχύς
(MW)

Πλήθος

Ισχύς
(MW)

Αιολικά

300

3702,9

117

1619,7

176

3860,8

813

15276,7

1406

24460,1

Φωτοβολταϊκά (2)

260

732,7

58

655,2

168

1098,0

597

9789,4

1083

12275,3

Μικρά Υδροηλεκτρικά

121

240,0

38

83,4

46

123,0

178

399,2

383

845,6

Βιομάζα - Βιοαέριο

10

55,6

5

19,0

11

25,9

18

42,5

44

143,1

Βιομάζα - Καύση

1

5,0

2

10,0

10

67,2

21

99,5

34

181,7

Σύνολο

11

60,6

7

29,0

21

93,1

39

142,1

78

324,8

Γεωθερμία

0

0,0

0

0,0

1

8,0

0

0,0

1

8,0

Υβριδικά

1

1,0

3

17,9

27

159,2

126

760,7

157

938,7

Ηλιοθερμικά

0

0,0

1

52,0

34

84,5

11

136,8

46

273,3

693

4737,1

224

2457,3

473

5426,6

1764

26504,9

3154

39125,8

Σύνολο Έργων Α.Π.Ε.

(1) Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση που διενεργείται από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της
(2) Δεν συμπεριλαμβάνονται έργα ισχύος μικρότερης του 1 MW για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας παραγωγής σύμφωνα τις διατάξεις του ν.3851/2010
Πίνακας 5-4. Αδειοδοτική εξέλιξη έργων ΑΠΕ με άδεια παραγωγής
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Σχήμα 5-6. Γεωγραφική κατανομή ισχύος έργων με Άδεια Παραγωγής

Αποφάσεις χορήγησης άδειας ΦοΣΕ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4001/2011 σε συνδυασμό
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 640/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, και μέχρι την έκδοση
του Κανονισμού Αδειών Εκπροσώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τη διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών
για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης δυνητικά συμμετεχόντων
παραγωγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών
Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) για την
άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Εντός του έτους 2020 υποβλήθηκαν δεκατρείς (13) αιτήσεις χορήγησης άδειας και
τέσσερις (4) αιτήσεις τροποποίησης αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας
Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τρεις (3)
αιτήσεις τροποποίησης αφορούσαν σε αύξηση ισχύος και μία (1) αίτηση αφορούσε σε
μεταβίβαση της άδειας. Το 2020 η ΡΑΕ εξέδωσε δεκαπέντε (15) αποφάσεις χορήγησης
άδειας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ (πέντε εκ των οποίων είχαν υποβληθεί το
2019), μία (1) απόφαση απόρριψης χορήγησης άδειας Εκπροσώπησης παραγωγών
ΑΠΕ και τέσσερις (4) αποφάσεις τροποποίησης αδειών για την άσκηση της
δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Δύο (2) αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Τέλος, εκδόθηκε μία (1)
Απόφαση χορήγησης άδειας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ σε συνέχεια αίτησης
αναθεώρησης.
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Αποφάσεις χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και εξαίρεσης από την κατοχή άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, με απόφαση
της ΡΑΕ χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μονάδες συνεχούς και
αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, καθώς και εξαίρεση από την
κατοχή άδειας παραγωγής για μονάδες συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος
μικρότερης των 20 kW. Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 η Αρχή, εξέδωσε συνολικά μία (1)
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) συνεχούς
και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW και μία (1) εξαίρεση από
την κατοχή άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνεχούς και αυτόνομης
λειτουργίας ισχύος έως 20 kW. Στο στάδιο αναμονής λόγω μη υποβολής
συμπληρωματικών στοιχείων βρίσκονται δύο (2) αιτήσεις εξαίρεσης από την κατοχή
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας
ισχύος έως 20 kW, ενώ στο στάδιο της αξιολόγησης βρίσκονται μία (1) αίτηση
χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
(Η/Ζ) συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW και μία (1)
αίτηση χορήγησης εξαίρεσης από την κατοχή άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με Η/Ζ συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας ισχύος έως 20 kW.

Καθορισμός υπόχρεων τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ενέργειας από
σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 8 του ν. 4585/2018 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ.2 Ν.
4685/2020: «2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων
καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017,
2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 και το
τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καταβάλλεται στο 1/3 του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου
2020 καταρτίζεται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για
τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου
27 του ν. 4342/2015 (Α` 143), όπως ισχύει.». Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7 σημείο του
διατακτικού της Υ.Α ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/62450/2550/30/06/2020 απόφασης του ΥΠΕΝ
μετά την δημοσιοποίηση του πίνακα που αναρτά η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, η ΡΑΕ αναρτά στον
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δικτυακό της τόπο πίνακα με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν, συνεπεία
της μη καταβολής του τέλους διατήρησης, για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
Από τον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ διαπιστώθηκε ότι α)
66 άδειες παραγωγής έχουν ήδη ανακληθεί, β) τρεις 3 άδειες παραγωγής έχουν λήξει
καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση και γ) 266 άδειες παραγωγής παύουν να
ισχύουν αυτοδικαίως.77

77

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1812_1.csp
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Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών ΑΠΕ
Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο
Εντός του 2020 υλοποιήθηκε πλήθος Γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ και Υπουργικών
Αποφάσεων με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ,
στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών για την ομαλότερη διενέργεια
των ανταγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπεται να διενεργηθούν εντός των ετών
2020 και 2021, προς όφελος των καταναλωτών.
Ο ρόλος της ΡΑΕ, υπό το πρίσμα των νομοθετικών αλλαγών που συντελέστηκαν τα
αμέσως προηγούμενα χρόνια, έγινε κομβικός, με ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια των
μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ.
1. Γνωμοδότηση ΡΑΕ 3/2020
Τον Ιανουάριο 2020, η ΡΑΕ γνωμοδότησε προς το ΥΠΕΝ αναφορικά με την
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑ.Π.Ε.ΕΚ/ 11163/409/31.01.2020 Απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Γνώμη αφορούσε σε πρόταση για διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας για έργα
ΑΠΕ στην Κρήτη. Με βάση τις εισηγήσεις των αρμόδιων Διαχειριστών, υπάρχει η
δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης και λειτουργίας περίπου 180 MW Αιολικών και Φ/Β
εγκαταστάσεων.
Η Αρχή έκρινε σκόπιμο τον προσδιορισμό κατώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς
για τη συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία, προκειμένου η ηλεκτρονική
δημοπρασία να λάβει μειοδοτικά χαρακτηριστικά (ως παραλλαγή του Ολλανδικού
τύπου: Dutch Reverse), που κρίνονται καταλληλότερα για μικρούς παραγωγούς χωρίς
εμπειρία στις ανταγωνιστικές διαδικασίας και για μη ώριμα έργα.
Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ γνωμοδότησε:
α) να προβλεφθεί ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών ειδική για την Περιφέρεια της Κρήτης με ισχύ της τάξης των
200MW επιμερισμένη σε (i) 100MW για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και (ii)
σε 100MW για αιολικές εγκαταστάσεις,
β) να προσδιοριστεί κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς (Τιμή Εκκίνησης)
για τη συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία ίση με 30 €/MWh,
γ) το τέλος συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για
την εν λόγω κατηγορία να ανέρχεται σε 500 € ανά συμμετέχοντα.
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Το ΥΠΕΝ μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση της εν λόγω
Γνωμοδότησης.
2. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409/2020
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409/2020 (ΦΕΚ Β’
368/07.02.2020) τέθηκαν οι συνθήκες για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του έτους
2020. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
-

Έως το τέλος του 2020 θα διεξαχθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για
αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών εντός του Α΄ τριμήνου του 2020 και τουλάχιστον μία ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή.

-

Σε τουλάχιστον μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η ΡΑΕ
επιμερίζει μέρος της δημοπρατούμενης ισχύος για τη συμμετοχή στην
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και σταθμών .ΑΠΕ που
εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την
προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.

-

Ορίζεται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών, ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών,
τεχνολογία και κατηγορία σταθμών.

3. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974
Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974 (ΦΕΚ Β’ 2062/30.05.2020)
τροποποίησε την υπ’ αρ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1 οικ.184573/13.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαναπροσδιορίζοντας τις κατηγορίες των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εντάσσονται σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών.
4. Γνωμοδότηση ΡΑΕ 10/2020
Τον Οκτώβριο 2020, η ΡΑΕ γνωμοδότησε προς το ΥΠΕΝ, αναφορικά με την
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 Απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ το
χρονικό διάστημα 2016 – 2020 είχε ως αποτέλεσμα την κατακύρωση συνολικής ισχύος 2,7
GW, υπερκαλύπτοντας το αρχικό όριο των 2,6 GW, δηλαδή την επίτευξη του εθνικού
στόχου για το 2020 σε πλήρη συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και επειδή η
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εναπομένουσα ισχύς είναι της τάξεως των 340 MW για φωτοβολταϊκές και 9 MW για
αιολικές εγκαταστάσεις, η ΡΑΕ έκρινε σκόπιμη τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής
διαδικασίας για τα «μικρά» έργα, δηλαδή για Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤ 20 MW μαζί με
Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος ≤ 50 MW, προκειμένου να αποτυπωθεί η
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο τεχνολογιών σε αυτής της κλίμακας τα έργα.
Η Αρχή πρότεινε επίσης:

-

τον ορισμό της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς στα 53,86 €/MWh

-

τον ορισμό τέλους συμμετοχής ύψους 1.500 € ανά συμμετέχοντα

-

τη διαμόρφωση της συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος για την εν λόγω κοινή
ανταγωνιστική διαδικασία σε 350 MW.

5. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332
Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332 (ΦΕΚ Β’ 5447/09.12.2020)
τροποποίησε την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13-12-2017, προσθέτοντας την πρόβλεψη ότι
δύναται να διεξαχθούν κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για
αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και
μικρότερης ή ίσης των 50 MW, αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή
ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1
MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
6. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379/2020 (ΦΕΚ Β’
5523/17.12.2020), προσδιορίστηκαν για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για το έτος
2020, μεταξύ άλλων, τα εξής:
I.

Ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έως το
τέλος του 2020 αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Έτος

2020

Είδος
ανταγωνιστικών
διαδικασιών

Κοινές
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Κατηγορίες σταθμών

Συνολική
δημοπρατούμενη
ισχύς (MW)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
των 20 MW / Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή
ίσης των 50 MW / Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50
MW.

350
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Πίνακας 5-5. Δημοπρατούμενη ισχύς μέσω κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι το τέλος του 2020

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών ορίζεται σε 53,86 €/MWh.
Το τέλος συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, καθορίζεται σε 1.000 €.

II.
III.

Ανταγωνιστικές Διαδικασίες έτους 2020
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4414/2016, όπως
ισχύει, και τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις, η ΡΑΕ προκήρυξε το 2020 τις εξής
ανταγωνιστικές διαδικασίες:
I.

Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
Προκήρυξης [1/2020] (Απόφαση ΡΑΕ 260/2019, ΦΕΚ Β' 546/20.02.2020).

II.

Δύο (2) Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα των
Προκηρύξεων [2/2020] και [3/2020] (Απόφαση ΡΑΕ 834/2020, ΦΕΚ Β’
2108/02.06.2020).

III.

Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για μικρούς σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
Προκήρυξης [4/2020] (1648/2020 (ΦΕΚ Β' 5760/28.12.2020).

Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία 1/2020
Βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 204/2020
Απόφασή της (ΦΕΚ Β' 352/07.02.2020), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
260/2020 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 546/20.02.2020) ως προς τη μέγιστη δημοπρατούμενη
ισχύ από 500 MW σε 600 MW, προκήρυξε τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Κατηγορία IV (Προκήρυξη 1/2020).
Η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2020 για την
Κατηγορία IV και αφορούσε σε αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τα ίδια
χαρακτηριστικά της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας του 2019.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Προκήρυξης [1/2020] αποτυπώνονται στον Πίνακα 56.
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Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ

Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)
Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)

600
Καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ κατά την
ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου.
Υπολειπόμενη ποσότητα Δημοπρατούμενης Μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική
ισχύος
διαδικασία της ίδιας Κατηγορίας.
Κατηγορία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Κατηγορία ΙV
Ανώτατη
επιτρεπόμενη
τιμή
υποβολής
61,32
προσφοράς (€/MWh)
Επίπεδο ανταγωνισμού
40%
Στην περίπτωση που εφαρμόζοντας το εν λόγω
ποσοστό προκύπτει προς δημοπράτηση ισχύς, η
οποία είναι μικρότερη από την ισχύ του
Συμμετέχοντα με τη μεγαλύτερη Ισχύ Συμμετοχής
τότε η δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται από
(είναι ίση με) την ισχύ του Συμμετέχοντα με τη
μεγαλύτερη Ισχύ Συμμετοχής.
Τέλος Συμμετοχής (€)
5.000
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
1% του συνόλου της επένδυσης κάθε έργου ΑΠΕ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
4% του συνόλου της επένδυσης κάθε έργου ΑΠΕ
Προϋπόθεση Συμμετοχής
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ ή/και Σύμβαση
Σύνδεσης σε ισχύ και Εγγυητική Επιστολή στον
αρμόδιο Διαχειριστή για κάθε έργο ΑΠΕ
Ενεργοποίηση Σύνδεσης
Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Απόφασης
της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας και εντός:
36 μηνών
PPV > 20 MW
36 μηνών
PWIND > 50 MW
36 μηνών
Σταθμοί ΑΠΕ (φ/β ή αιολικά) που
ανήκουν
σε
Συγκρότημα.
(Επισημαίνεται ότι η προθεσμία
ισχύει για κάθε έργο που ανήκει
στο Συγκρότημα).
Επιπλέον έξι
Στην περίπτωση που απαιτείται
(6) μηνών των κατασκευή νέου/νέων Υ/Σ.
ανωτέρω
προθεσμιών.
Επιπλέον
Στην περίπτωση που απαιτείται
δώδεκα (12)
κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής
μηνών των
Τάσης (ΚΥΤ).
ανωτέρω
προθεσμιών.
Πίνακας 5-6. Βασικά στοιχεία Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας [1/2020]

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της Προκήρυξης, η ΡΑΕ δημοσίευσε
το Μάρτιο του 2020 την υπ' αριθμ. 569/2020 Απόφαση, η οποία περιλαμβάνει τους
συμμετέχοντες που πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην
ανταγωνιστική διαδικασία της Κατηγορίας ΙV, έπειτα από την ολοκλήρωση της
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αξιολόγησης των αιτήσεων
Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’).

που

υποβλήθηκαν

(Προσωρινός

Κατάλογος

Ακολούθως, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ' αριθ. 630/2020 Απόφασή της, με την οποία
καταρτίστηκε ο Οριστικός Πίνακας Συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της
Κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία ΙV. Δεδομένου του Οριστικού
Πίνακα, καθώς και του επιπέδου του ανταγωνισμού που έχει ορισθεί σύμφωνα με τους
όρους της Προκήρυξης για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία στο επίπεδο του 40%,
προσδιορίστηκε η ακριβής ισχύς δημοπράτησης για την Κατηγορία IV, η οποία
βρίσκεται εντός των μέγιστων ορίων ισχύος της Προκήρυξης, δηλαδή μέγιστης
δημοπρατούμενης ισχύος 600 MW, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2020 Προκήρυξη,
στα 508.350.078 Watt.
Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν οι Εκπρόσωποι αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη
δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που είχαν
δηλώσει.
Στις 2 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική δημοπρασία για την
Κατηγορία IV και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 675/2020 Απόφαση της ΡΑΕ επί των
οριστικών αποτελεσμάτων.
Η ανταγωνιστική διαδικασία είχε διάρκεια τριάντα (30) λεπτών, χωρίς παράταση, και
οδήγησε στην επιτυχή συμμετοχή συνολικά πέντε (5) έργων από τα εννέα (9) έργα ΑΠΕ
που έλαβαν μέρος, και συγκεκριμένα: τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών
σταθμών/συγκροτημάτων συνολικής ισχύος 349,94 MW και ενός (1) αιολικού σταθμού
ισχύος 153 MW. Δηλαδή, από τη Δημοπρατούμενη Ισχύ των 508.350.079 W (~508,35
MW), η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους επιλεγέντες συμμετέχοντες ανήλθε
σε 502.940.110 W. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 49,11 €/MWh έως 54,82
€/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 51,59 €/MWh (Πίνακας 5-7.).
Συνεπώς, παρατηρείται ότι εξαντλήθηκε η δημοπρατούμενη ποσότητα και υπήρξε
μεγάλη μείωση τιμών από την τιμή εκκίνησης των 61,32 €/MWh που έφτασε έως το
ποσοστό 15,87% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Επισημαίνεται ότι η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατούμενης ισχύος και
της συνολικής κατακυρωθείσας ισχύος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (περίπου 5,4
MW) μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας κατηγορίας
σταθμών ΑΠΕ που θα διεξαχθεί.
Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, η ΡΑΕ επέστρεψε , την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής στους Συμμετέχοντες που δεν επιλέχθηκαν, ενώ κάλεσε τους Επιλεγέντες
Συμμετέχοντες να συμμορφωθούν με τους όρους της Προκήρυξης και να προσκομίσουν
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την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου τους εντός αποκλειστικής
προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των οριστικών Αποτελεσμάτων,
καθώς και να προβούν σε ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών τους (θέση σε
κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) βάσει των ορισθεισών προθεσμιών. Οι επιτυχόντες
συμμετέχοντες, επίσης, κλήθηκαν να συνάψουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης
Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) με το Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν.
4414/2016 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων αποφάσεων, με βάση τις
Τιμές Αναφοράς που κατακυρώθηκαν για κάθε σταθμό στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας.
1st Cycle Auction, Technology Neutral, April 2020 - Results
Categories
Technology Neutral
Auctioned Capacity (max) (MW)
600
Final Auctioned Capacity (MW)
508.35
Project Applications (Number / MW)
Applied
9 / 712 MW
Approved
9 / 712 MW
Granted
5 / 502,9 MW
Bids
44
Auction
Ceiling price (€/MWh)
61.32
Highest Bid (€/MWh)
54.82
Lowest Bid (€/MWh)
49.11
Weighed Price (€/MWh)
51.59
9,73 €/MWh (-15,87%)
Πίνακας 5-7. Αποτελέσματα Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Απρίλιος 2020)

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. και είχε
διάρκειας μισής ώρας, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης 1/2020.
Στο ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 5-7) αποτυπώνεται η διακύμανση της τιμής
προσφοράς, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, όπου
αναδεικνύεται το σταθερό, πλέον, μοτίβο της διαδικασίας, αναφορικά με τον τρόπο
υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, καθώς οι περισσότερες προσφορές
υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) λεπτά, ενώ μεταξύ του 20ου και του 25ου λεπτού
δεν υποβλήθηκε προσφορά.
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Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία 2020

10:00:21
10:00:53
10:01:35
10:04:30
10:04:43
10:05:09
10:07:24
10:07:35
10:13:48
10:15:03
10:16:53
10:25:29
10:28:10
10:28:25
10:29:11
10:29:18
10:29:36
10:29:50
10:29:53
10:29:56
10:29:59

64 €
62 €
60 €
58 €
56 €
54 €
52 €
50 €
48 €
46 €

Σχήμα 5-7. Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία 1/2020 – Διακύμανση τιμών

Ανταγωνιστικές Διαδικασίες 2/2020 και 3/2020
Η ΡΑΕ στις 20 Μαΐου 2020, με την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της, προκήρυξε τη
διενέργεια δύο (2) νέων ανταγωνιστικών διαδικασιών για επιλογή φωτοβολταϊκών και
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής
Ενίσχυσης,
σύμφωνα
με
τα
οριζόμενα
στην
ΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 (ΦΕΚ Β’ 368/07.02.2020), ως εξής:

Προκήρυξη

2/2020
(Κατηγορία Ι)

Τεχνολογία

Κατηγορίες σταθμών

Δημοπρατούμενη
ισχύς (MW)

Φωτοβολταϊκοί
σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί
εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και
μικρότερης ή ίσης των 20 MW

300,
προσαυξημένη
κατά την
υπολειπόμενη
ισχύ έτους 2019
της τεχνολογίας78

Αιολικοί σταθμοί

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW
και μικρότερης ή ίσης των 50
MW/Αιολικοί σταθμοί που ανήκουν
σε Εν.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW
και μικρότερης ή ίσης των 50 MW

480,
προσαυξημένη
κατά την
υπολειπόμενη

2/2020
(Κατηγορία ΙΙ)

78

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί των κατηγοριών 29 και 30 του πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4414/2016, όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, μπορούν να συμμετέχουν.
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ισχύ έτους 2019
της τεχνολογίας79

Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης
ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW

20

Πίνακας 5-8. Η δημοπρατούμενη ισχύς για τις ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες για το
έτος 2020

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και τα αντίστοιχα Τεύχη Προκηρύξεων των
ανταγωνιστικών διαδικασιών. Τα Τεύχη των υπ’ αριθμ. [2/2020] και [3/2020]
Προκηρύξεων για κάθε Κατηγορία είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής με εκείνες
των κύκλων των ανταγωνιστικών διαδικασιών του 2019, αναφορικά με την αδειοδοτική
ωριμότητα των έργων, την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής
Εκτέλεσης, την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των
δικαιολογητικών, καθώς και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Οι βασικοί παράμετροι των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών του έτους 2020,
ειδικών κατά τεχνολογία, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία
εγκαταστάσεων
Τεχνολογία Σταθμών
Μέγιστη
Δημοπρατούμενη ισχύς
[MW]
Ακριβής
Δημοπρατούμενη ισχύς
[MW]
Υπολειπόμενη ποσότητα
Δημοπρατούμενης
ισχύος
Ανώτατη επιτρεπόμενη
τιμή υποβολής
προσφοράς [€/MWh]
Επίπεδο ανταγωνισμού
Τέλος Συμμετοχής [€]

Κατηγορία Ι

Κατηγορία ΙΙ

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Αιολικοί σταθμοί

482,03

481,45

Καθορίζεται με Απόφαση της
ΡΑΕ κατά την ολοκλήρωση του
Α’ Σταδίου.
Μεταφέρεται στην επόμενη
ανταγωνιστική διαδικασία της
ίδιας τεχνολογίας.
63

Καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ
κατά την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου.

40%
500

40%
1000

Μεταφέρεται στην επόμενη
ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας
τεχνολογίας.
62,99

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε
Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α, άρθρο 7
του ν. 4414/2016, μπορούν να συμμετέχουν.
79
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Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης
Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Ενεργοποίηση Σύνδεσης

1% του συνόλου της
επένδυσης
4% του συνόλου της
επένδυσης
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ
ή/και Σύμβαση Σύνδεσης σε
ισχύ και Εγγυητική Επιστολή
στον αρμόδιο Διαχειριστή
Από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της Απόφασης
της ΡΑΕ επί των οριστικών
αποτελεσμάτων της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας
και εντός:
12 μηνών
PPV ≤ 1 MW

1% του συνόλου της επένδυσης

24 μηνών

PWIND ≤ 10 MW

15 μηνών

1 MW < PPV ≤
5 MW

36 μηνών

PWIND > 10 MW

18 μηνών

PPV > 5 MW

Επιπλέον έξι
(6) μηνών
των
ανωτέρω
προθεσμιών
ανά
περίπτωση,
ανάλογα με
την ισχύ.

Φ/Β
εγκαταστάσεις
με σύνδεση
στο ΕΣΜΗΕ
μέσω
Υποσταθμού
κατά τα
οριζόμενα
στην οικεία
Οριστική
Προσφορά
Σύνδεσης.

Επιπλέον έξι (6)
μηνών των
ανωτέρω
προθεσμιών ανά
περίπτωση,
ανάλογα με την
ισχύ.

Αιολικές
εγκαταστάσεις
με σύνδεση στο
ΕΣΜΗΕ μέσω
Υποσταθμού
κατά τα
οριζόμενα στην
οικεία Οριστική
Προσφορά
Σύνδεσης

4% του συνόλου της επένδυσης
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης σε ισχύ ή/και Σύμβαση
Σύνδεσης σε ισχύ και Εγγυητική
Επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή
Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
Απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών
αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας και εντός:

Πίνακας 5-9. Βασικά στοιχεία Ανταγωνιστικών Διαδικασιών (Ιούλιος 2020)

Στις 20 Ιουλίου 2020, η ΡΑΕ εξέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1132/2020 Απόφασή της τον
Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ Ανταγωνιστικών Διαδικασιών
για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ.
Βάσει της ανωτέρω Απόφασης, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Κατηγορία Ι ήταν
συνολικά πενήντα δύο (52), με το σύνολο της ισχύος να αθροίζεται στα 199,427 MW.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Κατηγορία ΙΙ ήταν στο σύνολο είκοσι πέντε (25)
με το άθροισμα της ισχύος να υπολογίζεται στα 748,375 MW.
Κατά την αξιολόγηση-εξέταση των αιτήσεων και των δύο Κατηγοριών κρίθηκαν όλες
πλήρεις και αποδεκτές, οπότε οι Οριστικοί Πίνακες καταρτίστηκαν κατά τα ως άνω.
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Λαμβάνοντας υπόψη τους Οριστικούς Πίνακες, καθώς και το επίπεδο του
ανταγωνισμού, που είχε ορισθεί σύμφωνα με τους όρους των Προκηρύξεων και για τις
δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες στο επίπεδο του 40%, προσδιορίστηκε η ακριβής ισχύς
δημοπράτησης για κάθε μία από τις δύο Κατηγορίες, η οποία βρίσκεται εντός των
μέγιστων ορίων ισχύος εκάστης Προκήρυξης, δηλαδή μέγιστης δημοπρατούμενης
ισχύος 482,03 MW για την Κατηγορία Ι και μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 481,45
MW για την Κατηγορία II, ως εξής:
-

για την Κατηγορία Ι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 Προκήρυξη, στα
142,448 MW,
για την Κατηγορία ΙΙ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2020 Προκήρυξη, στα
481,45 MW.

Οι δημοπρασίες έλαβαν χώρα στις 27 Ιουλίου 2020 και τα αποτελέσματα των
συμμετεχόντων που μειοδότησαν και εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης ανακοινώθηκαν στις 27 Ιουλίου 2020 (Απόφαση ΡΑΕ
1142/2020) και παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Τα αποτελέσματα της
Κατηγορίας Ι & ΙΙ των δημοπρασιών καθόρισαν νέες μειωμένες τιμές, στα ποσοστά του
20,94 % και 11,62 % αντίστοιχα.
2nd Cycle Auction, Technology Specific, July 2020 - Results
Categories
PV stations PPV ≤ 20 MW Wind Stations PWind ≤ 50 MW
Auctioned Capacity (max) (MW)
482.03
481.45
Final Auctioned Capacity (MW)
142.45
481.45
Project Applications (Number / MW)
Applied
52 / 199 MW
25 / 748 MW
Approved
52 / 199 MW
25 / 748 MW
Granted
39 / 142 MW
15 / 472 MW
Auction
Bids
532
118
Ceiling price (€/MWh)
63
62.99
Highest Bid (€/MWh)
62.45
57.7
Lowest Bid (€/MWh)
45.84
53.86
Weighed Price (€/MWh)
49.81
55.67
13,89 €/MWh (-20,94%)
7,32 €/MWh (-11,62%)
Πίνακας 5-10. Αποτελέσματα Ανταγωνιστικών Διαδικασιών (Ιούλιος 2020)

Σύμφωνα με τους όρους των Προκηρύξεων η ΡΑΕ επέστρεψα τις Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής των Συμμετεχόντων που δεν επιλέχθηκαν. Περαιτέρω, κάλεσε τους
Επιλεγέντες Συμμετέχοντες να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης του έργου τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την
ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, καθώς και να προβούν σε ενεργοποίηση
της σύνδεσης των σταθμών τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) εντός
των ορισθέντων προθεσμιών.
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Για την Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20 MW) ο ανταγωνισμός ήταν
ικανοποιητικός, καθώς υποβλήθηκαν 532 συνολικές προσφορές από τους 52
συμμετέχοντες. Η τιμή των 53,86 €/MWh, η οποία κατακυρώθηκε, αποτελεί τη
χαμηλότερη τιμή φωτοβολταϊκού έργου που δόθηκε σε ανταγωνιστική διαδικασία
ειδική ανά τεχνολογία έως σήμερα.
RAE Auction July 2020
PV ≤ 20 MW
65 €
60 €
55 €
50 €
45 €

10:00:04
10:00:22
10:01:04
10:02:15
10:03:55
10:06:07
10:06:56
10:08:06
10:09:12
10:10:49
10:12:57
10:16:01
10:20:16
10:21:16
10:23:41
10:24:43
10:25:17
10:25:55
10:26:32
10:27:21
10:28:21
10:28:51
10:29:30
10:29:46

40 €

Σχήμα 5-8. Ανταγωνιστική διαδικασία [2/2020] – Διακύμανση τιμής προσφορών

Για την Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις PWIND ≤ 50 MW) υπήρξαν 25
συμμετέχοντες με 118 συνολικές προσφορές. Η τιμή των 53,86 €/MWh, η οποία και
κατακυρώθηκε, αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή αιολικού έργου που δόθηκε σε
διαγωνισμό συγκεκριμένης τεχνολογίας έως σήμερα.

RAE Auction July 2020
Wind Stations
64 €
62 €
60 €
58 €
56 €
54 €
52 €

12:25:00
12:25:39
12:27:17
12:27:41
12:28:38
12:29:16
12:29:37
12:29:47
12:29:57

12:20:32

12:15:18

12:12:42

12:08:08

12:05:34

12:05:14

12:05:00

12:02:27

12:00:33

12:00:11

50 €

Σχήμα 5-9. Ανταγωνιστική διαδικασία αιολικών εγκαταστάσεων [3/2020] – Διακύμανση τιμών
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Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία 4/2020
Βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ.
1648/23.12.2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β' 5760/28.12.2020), προκήρυξε τη διενέργεια
κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για μικρούς σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Κατηγορία V
(Προκήρυξη 4/2020).
Η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2021 για την
Κατηγορία V και αφορά σε αιολικές εγκαταστάσεις με μέγιστη ισχύ παραγωγής PWIND
≤ 50 MW και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20 MW με.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικής διαδικασίας αποτυπώνονται στον
ακόλουθο Πίνακα.
Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ
Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς
[MW]
Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς
[MW]
Κατηγορία εγκαταστάσεων
Ανώτατη
επιτρεπόµενη
τιµή
υποβολής προσφοράς [€/MWh]
Επίπεδο ανταγωνισμού
Τέλος Συμμετοχής [€]
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Προϋπόθεση Συμμετοχής

Ενεργοποίηση Σύνδεσης

258 | Σ ε λ ί δ α

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί και Αιολικοί Σταθμοί
350
Καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατά την
ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου.
Κατηγορία V
53,86
100%
1.000
1% του συνόλου της επένδυσης
4% του συνόλου της επένδυσης
Βεβαίωση Παραγωγού ή Άδεια Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης σε ισχύ ή/και Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ
και Εγγυητική Επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή
Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης
της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας και εντός:
12 μηνών
PPV ≤ 1 MW
15 μηνών
1 MW < PPV ≤ 5 MW
18 μηνών
5 MW < PPV ≤ 20 MW
24 μηνών
PWIND ≤ 10 MW
36 μηνών
10 MW < PWIND ≤ 50 MW

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

Φ/Β
ή
αιολικές
εγκαταστάσεις με σύνδεση
στο
ΕΣΜΗΕ
μέσω
Υποσταθμού κατά τα
οριζόμενα στην οικεία
Οριστική
Προσφορά
Σύνδεσης.
Επιπλέον δώδεκα (12) μηνών των ανωτέρω
προθεσμιών (εξαιρούνται τα Φ/Β με ισχύ PPV ≤ 1
MW), εφόσον για τον επιλεγέντα παραγωγό ΑΠΕ
υπάρχει υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για
διενέργεια
διαγωνιστικής
διαδικασίας
προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (παρ. 5, άρθρο 121, ν. 4685/2020).
Επιπλέον έξι (6)
μηνών των ανωτέρω
προθεσμιών
ανά
περίπτωση, ανάλογα
με την ισχύ.

Πίνακας 5-11. Βασικά στοιχεία Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας [4/2020]

Έκθεση Αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ της περιόδου 2018-2020
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά την πρώτη πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία
του 2016, προχώρησε στην υλοποίηση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών την
περίοδο 2018-2020, κατά τη διάρκεια της οποίας αφενός υπερκαλύφθηκε ο στόχος των
2,6GW που είχε τεθεί αρχικά, αφετέρου υπήρξε δραστική μείωση των τιμών προς
όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνέταξε αναλυτική
απολογιστική Έκθεση Αποτελεσμάτων των Ανταγωνιστικών διαδικασιών80. Τα
κυριότερα αποτελέσματα συνοψίζονται στα Σχήματα που ακολουθούν.

80

http://oldsite.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0910?p=file&i=0
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Σχήμα 5-10. Μεσοσταθμική τιμή αναφοράς επί του συνόλου ανά έτος

Σχήμα 5-11. Μεσοσταθμική τιμή αναφοράς ανά τεχνολογία και έτος (2018 – 2020)

260 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

Σχήμα 5-12. Μέσες ετήσιες μεσοσταθμικές τιμές ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ [€/MWh]

Σχήμα 5-13. Συνολική Κατακυρωμένη Ισχύς ανά τεχνολογία και Έτος
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Σχήμα 5-14. Πλήθος Συμμετοχών ανά Προκήρυξη και Έτος

Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης της ΡΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:
•

Η διαδικασία που περιλάμβανε την εγγραφή σε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό
σύστημα, την υποβολή των αιτήσεων σε ασφαλές περιβάλλον και την
αποσφράγιση των αιτήσεων, και, μετά την αξιολόγηση, τη διενέργεια της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας, ήταν απλή, φιλική στο χρήστη, αξιόπιστη και
απολύτως διαφανής.

•

Κατά τις 14 ανταγωνιστικές διαδικασίες, 687 έργα συμμετείχαν στις
ανταγωνιστικές διαδικασίες και 346 έργα κατακύρωσαν τιμές αναφοράς και
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βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.
•

Η στρατηγική επιλογή του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού, η οποία ξεκίνησε
το 2018 με ποσοστό 75% και, μετά τη σημαντική πτώση των τιμών τον Δεκέμβριο
του 2018, συνεχίστηκε τα έτη 2019 και 2020 με ποσοστό 40% με σκοπό να δοθεί
περισσότερη ισχύς εμπροσθοβαρώς, οδήγησαν:
α) στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, στην
πλήρη κάλυψη της αρχικά προσδιορισθείσας συνολικής ισχύος (2,6 GW) πριν το
τέλος του 2020, καθώς 2,71 GW έχουν ήδη κατακυρωθεί, και
β) στην επίτευξη χαμηλών τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής
οικονομίας: οι
τελευταίες ανταγωνιστικές διαδικασίες οδήγησαν σε
μεσοσταθμικές τιμές της τάξης των 49,81 €/MWh (Φ/Β εγκαταστάσεις) και 55,67
€/MWh (αιολικές εγκαταστάσεις.

•

Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται σε κάθε ανταγωνιστική διαδικασία και
διαπιστώνει ότι τα έργα κατασκευάζονται και συνδέονται στο δίκτυο εντός των εν
λόγω χρονικών ορίων. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 2-3 ετών
όλα τα έργα συνολικής ισχύος 2,7 GW θα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής και της απολιγνιτοποίησης.
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Θέματα Πολιτικής Ανάπτυξης ΑΠΕ
Ερευνητικό - Επιδεικτικό έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος
Με το άρθρο 152 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α΄167), θεσπίζονται ειδικές διαδικασίες για
την υλοποίηση ερευνητικού – επιδεικτικού έργου στη νήσο Άγιος Ευστράτιος, το οποίο
αποτελείται από έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ και
σύστημα αποθήκευσης), σε συνδυασμό με σύστημα τηλεθέρμανσης (Τ/Θ). Στόχος του
έργου είναι η επίτευξη υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, πέραν των υφιστάμενων επιπέδων στα
συστήματα ΜΔΝ, με ταυτόχρονη διασφάλιση της επάρκειας κάλυψης της ζήτησης και
της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος της νήσου κατά τον πλέον οικονομικό
τρόπο. Περαιτέρω, επιδιώκεται η υποκατάσταση του μεγαλύτερου ποσοστού των
αναγκών θέρμανσης με ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ, η οποία διαφορετικά θα
απορριπτόταν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, για την υλοποίηση του εν λόγω
ερευνητικού - επιδεικτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε., καθώς και τα αποτελέσματα της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης τον Ιανουάριο
του 2020, η ΡΑΕ, προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 429/2020 Απόφασης για τον
καθορισμό του ειδικού πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης του ερευνητικού –
επιδεικτικού Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου
Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
Επιπλέον, η ΡΑΕ, εντός του 2020, γνωμοδότησε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Γνωμοδότηση υπ΄ αριθμ. 15/2020) για τον καθορισμό του πλαισίου
τιμολόγησης του ερευνητικού – επιδεικτικού υβριδικού σταθμού και του συστήματος
τηλεθέρμανσης στη νήσο του Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
152 του ν. 4495/2017 και τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/51966/2203/2020.

Πλαίσιο Διείσδυσης Μονάδων Αποθήκευσης
Η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
έχει θέσει σαν στόχο τη υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την επίτευξη υψηλών στόχων
διείσδυσης κρίνεται σημαντικό να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση
και στήριξη επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς.
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Η σπουδαιότητα του ορισμού ενός πλαισίου στήριξης επενδύσεων σε αποθηκευτικούς
σταθμούς τονίζεται επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πακέτο για Καθαρή
Ενέργεια για όλους του Ευρωπαίους (Clean Energy for all Europeans Package). Η
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων αυτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα είναι καλό να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έσοδα από τη συμμετοχή
των αποθηκευτικών σταθμών σε αγορές που αφορούν στις υπηρεσίες που μπορούν να
προσφέρουν οι εν λόγω σταθμοί, και όχι σε επιδοτήσεις και λοιπές κρατικές ενισχύσεις.
Οι αποθηκευτικοί σταθμοί μπορούν να στηρίξουν την αύξηση της διείσδυσης νέων
στοχαστικών μονάδων ΑΠΕ, που ως γνωστόν αποτελούν τη μεγαλύτερη μερίδα
έργων-στόχων του ΕΣΕΚ για το 2030 (Α/Π και Φ/Β), αποθηκεύοντας την τυχόν
πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργειά τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης ή τεχνικών
δυσκολιών του Συστήματος ή/και Δικτύου να την απορροφήσει, και αξιοποιώντας τη
όταν αυτό καταστεί δυνατό και αναγκαίο. Επιπλέον, οι αποθηκευτικοί σταθμοί
αποτελούν, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ευέλικτες μονάδες που μπορούν
να παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες στους Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς
και Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο στήριξης της λειτουργίας
των δικτύων που διαχειρίζονται.
Η Αρχή, για την υποστήριξη της επεξεργασίας μιας ολοκληρωμένης πρότασης
πλαισίου των μονάδων αποθήκευσης, προέβη σε σχετική ανάθεση μελέτης η οποία
ολοκληρώθηκε εντός του 2020, με θέμα τη «Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για
την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας», καθώς και σε διαβουλεύσεις, εν εξελίξει και
εντός του 2021, με ευρωπαϊκούς φορείς και την ΕΕ για τις βέλτιστες επί της αρχής
πρακτικές διείσδυσης των εν λόγω μονάδων, και ενδεχόμενους πρόσθετους
μηχανισμούς για τη στήριξη αντίστοιχων επενδύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ιδιαίτερα αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η
ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκ του ν. 4001/2011, ολοκλήρωσε εντός του
2020 την εκπόνηση εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης με αντικείμενο την ανάλυση
λειτουργίας του διασυνδεδεμένου συστήματος στη μελλοντική του ανάπτυξη με ΑΠΕ,
όπως αυτή προσδιορίζεται στο διαμορφούμενο σχέδιο ΕΣΕΚ, την αποτίμηση της
συμβολής της αποθήκευσης στη διαχείριση της παραγωγής ΑΠΕ και εν γένει του
συστήματος, και της ποσοτικοποίησης του ενδεδειγμένου μεγέθους αποθηκευτικών
σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα για την υποστήριξη των ανωτέρω στόχων κατά
το έτος αναφοράς του ΕΣΕΚ (2030).

Προτάσεις για την διαμόρφωση του πλαισίου εγγυήσεων προέλευσης
Ο νόμος 3468/2006 όπως ισχύει, ρυθμίζει το πλαίσιο για τις εγγυήσεις προέλευσης
ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις
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σταθμών που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας
2009/28/EK, η οποία αντικαταστάθηκε προσφάτως από την Οδηγία 2018/2001/ΕΚ για
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Υπό τον ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς, οι Εγγυήσεις Προέλευσης που αφορούν
την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίοι λαμβάνουν
ενίσχυση από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν.

4001/2011 (ΕΛΑΠΕ), εκδίδονται, προαιρετικά και κατόπιν αίτησης του Παραγωγού.
Η νέα Οδηγία 2018/2001/ΕΚ, μεταξύ άλλων, θέτει και πλέον αυστηρές προϋποθέσεις
για παραγωγούς που λαμβάνουν ταυτόχρονα εγγύηση προέλευσης και εντάσσονται
παράλληλα και σε καθεστώς στήριξης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, σε αντίθεση με την παλαιότερη Οδηγία όπου στο άρθρο 15 καθόριζε τη δυνατότητα του
Κράτους μέλους να μην παρέχει στήριξη σε παραγωγό όταν αυτός λαμβάνει εγγύηση
προέλευσης για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της νέας Οδηγίας, η ΡΑΕ, σε συνεργασία με τον ΔΑΠΕΕΠ,
επεξεργάσθηκε προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την τροποποίηση του ν.
3468/2006, και την εναρμόνιση του με τη νέα Οδηγία 2018/2001.

Άλλες δράσεις
Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ στο
σύστημα της Κρήτης
Η ΡΑΕ, εντός του 2020, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκ του ν. 4001/2011,
ανέθεσε την εκπόνηση εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης με αντικείμενο την ανάλυση
των περιθωρίων εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα της Κρήτης, μετά την
ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσής του με το ΕΣΜΗΕ.
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Κεφάλαιο

6
Προστασία Καταναλωτών
Εισαγωγή
Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές, οι εξελίξεις των τελευταίων
ετών αλλά και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας το 2020,
λόγω της πανδημίας COVID- 19, επηρέασαν όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές
και είχαν άμεση επίδραση στον τελικό καταναλωτή. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίστηκαν με το ν. 4001/2011 και εξειδικεύονται
στο κανονιστικό πλαίσιο, αντιμετωπίζει διαχρονικά ζητήματα προστασίας των
καταναλωτών ενέργειας.
Το 2020, τα παράπονα και οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή από
καταναλωτές αφορούσαν σε προβλήματα κατανόησης των χρεώσεων προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, σε αδυναμία επαλήθευσης της μεθοδολογίας που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εν λόγω χρεώσεων καθώς και σε φαινόμενα
απόκλισης των χρεώσεων που τους επιβλήθηκαν σε σχέση με τις συμφωνημένες με τον
προμηθευτή. Επιπλέον, υπήρχαν παράπονα για παραπλανητικά μηνύματα στις
προωθητικές ενέργειες των προμηθευτών.
Έτσι και το 2020 διατηρήθηκε η αυξητική τάση των τελευταίων ετών σχετικά με τον
αριθμό των παραπόνων και αναφορών που υποβάλλονται στην Αρχή από
καταναλωτές. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6-1, το 2020 υποβλήθηκαν στην Αρχή
6.453 αναφορές/ παράπονα καταναλωτών, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση
με το 2019 (5.392).
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Σχήμα 6-1. Ετήσιος αριθμός αναφορών καταναλωτών στη ΡΑΕ, 2015-2020

Η ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4001/2011, έχει αρμοδιότητα αναφορικά με
την προστασία των καταναλωτών και των παραπόνων/ αναφορών τους, εφόσον αυτά
αφορούν ζητήματα ρυθμιστικής εποπτείας αλλά δεν εξετάζει ζητήματα αστικής ή
εμπορικής φύσεως. Παρολαυτά, η Αρχή γίνεται συστηματικά αποδέκτης πολύ μεγάλου
αριθμού αιτημάτων και κοινοποιήσεων, παραπόνων και αναφορών, από καταναλωτές
αλλά και Αρχές (πχ. Γενική γραμματεία Καταναλωτή, Συνήγορος Καταναλωτή), τα
οποία αφορούν αμιγώς ζητήματα αστικών διαφορών ή μη ρυθμιστικά ζητήματα
Δικτύου Διανομής. Ειδικότερα ζητήματα διακανονισμών οφειλών, επαληθεύσεων
λογαριασμών, πληρωμών μέσω διατραπεζικών συστημάτων, εφαρμογής εκπτώσεων
καθώς και θέματα όχλησης αισθητικής από υποδομές δικτύου δεν ανήκουν στις
αρμοδιότητες της Αρχής. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των καταναλωτών
αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής και οριοθετημένης συνεργασίας μεταξύ των
φορέων, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της υποβολής ίδιων αιτημάτων σε
διαφορετικούς φορείς.
Σε μια διαδικασία που εκκίνησε το 2018, η ΡΑΕ, πέρα από τις αναφορές που
υποβάλλονται απευθείας στην Αρχή, επεξεργάζεται συστηματικά τα δεδομένα που
συγκεντρώνουν οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, σε
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εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κωδίκων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου81, σχετικά με αναφορές και παράπονα καταναλωτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του
«Χρηματοοικονομικού εργαλείου παρακολούθησης συμμετεχόντων των λιανικών
αγορών», με το οποίο παρέχεται δυνατότητα τυποποιημένη αποτύπωσης και
κωδικοποίησης των παραπόνων, αιτημάτων και των επικοινωνιών των καταναλωτών
με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Αναφορές καταναλωτών που υποβλήθηκαν απευθείας στους
Προμηθευτές
Προμηθευτές της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η ΡΑΕ με τη χρήση του χρηματοοικονομικού εργαλείου παρακολούθησης
συμμετεχόντων στις λιανικές ενεργειακές αγορές, ενημερώνεται συστηματικά από
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τα αιτήματα, τις αναφορές και τα
παράπονα που λαμβάνουν από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων ενημέρωσης των καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας, ποσοστό 73,28%, αφορά στη συμβατική περίοδο και κυρίως αμφισβητήσεις
ή διευκρινήσεις επί των χρεώσεων των λογαριασμών. Τα συνολικά στοιχεία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-1.
Συνολικός αριθμός
ερωτήσεων ή/και
αιτημάτων ενημέρωσης

Συνολικός αριθμός
παραπόνων που
καταγράφηκαν

Συνολικός αριθμός
παραπόνων που
επιλύθηκαν

1.025.718

116.424

115.604

2.891.553

258.749

257.731

Θέματα δικτύου

28.765

5.248

5.234

Σύνολο

3.946.036

380.421

378.569

Κατηγορία
Θέματα προ-συμβατικής
περιόδου
Θέματα συμβατικής
περιόδου

Πίνακας 6-1. Σύνολο αιτημάτων/παραπόνων καταναλωτών στο σύνολο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδικότερα, τα παράπονα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά
υποβλήθηκαν στους προμηθευτές, αφορούσαν σε θέματα προ-συμβατικής περιόδου

Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β ‘ 1969/01.06.2018) και Κώδικας Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β‘ 832/09.04.2013), όπως ισχύει
81
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(σε ποσοστό 30,60 %), θέματα συμβατικής περιόδου (σε ποσοστό 68,02 %), καθώς και
θέματα δικτύου (σε ποσοστό 1,38 %), όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 6-2.
Συνολικός αριθμός παραπόνων που
καταγράφηκαν
5.248
1,38%
116.424
30,60%

258.749
68,02%

Θέματα προ-συμβατικής
περιόδου
Θέματα συμβατικής
περιόδου
Θέματα δικτύου

Σχήμα 6-2. Πλήθος παραπόνων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, 2020

Η αναλυτική αποτύπωση των θεμάτων που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στη
λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-3. Οι καταναλωτές
επικοινώνησαν με τους προμηθευτές κυρίως για θέματα που αφορούν την εμπορική
τους πολιτική. Η σαφήνεια του λογαριασμού (σε ποσοστό 16,61%), η ενημέρωση επί
των προσφερόμενων συμβατικών όρων και υπηρεσιών (σε ποσοστό 11,17%), καθώς
και το υπόλοιπο του λογαριασμού τους (σε ποσοστό 10,59%) ήταν τα θέματα που
κυριάρχησαν, καταλαμβάνοντας αθροιστικά το 38,37% επί του συνόλου των
καταγεγραμμένων επικοινωνιών. Σημαντικό ποσοστό (15,99%) αφορά σε παράπονα
που αφορούν τις ιστοσελίδες των προμηθευτών, καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
της πανδημίας COVID-19, οι καταναλωτές διεκπεραίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις
υποθέσεις τους κάνοντας χρήση ψηφιακών μέσων.
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Σχήμα 6-3. Θεματική αποτύπωση επικοινωνιών και παραπόνων καταναλωτών προς τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΔΕΗ Α.Ε., ως δεσπόζων προμηθευτής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δέχτηκε και
το μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων ενημέρωσης και παραπόνων (214.728). Τα
καταγεγραμμένα ζητήματα που απασχόλησαν τους συμβεβλημένους με τη ΔΕΗ Α.Ε.
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αφορούσαν θέματα προ-συμβατικής περιόδου σε
ποσοστό 41,41% και θέματα συμβατικής περιόδου σε ποσοστό 58,59%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρείχε στην Αρχή η ΔΕΗ Α.Ε., οι καταναλωτές
επικοινώνησαν με την εταιρεία σε συντριπτικό ποσοστό (94,96%) για θέματα σχετικά
με την εμπορική πολιτική της εταιρείας. Η σαφήνεια λογαριασμού (22,39%), η
ιστοσελίδα (22,39%), η ενημέρωση επί συμβατικών όρων και υπηρεσιών (18,76%), η
καταβολή εγγυήσεων (16,14%) και ερωτήματα σχετικά με το υπόλοιπο του
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λογαριασμού και το ανεξόφλητο ποσό αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα
επικοινωνίας μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα αιτήματα ενημέρωσης και τα παράπονα που κατατέθηκαν προς τους εναλλακτικούς
Προμηθευτές, συγκεντρωτικά ανέρχονται σε 160.234 και αφορούσαν θέματα προσυμβατικής περιόδου σε ποσοστό 16,72% (ή 26.785), θέματα συμβατικής περιόδου σε
ποσοστό 80,01% (ή 128.201) καθώς και θέματα δικτύου σε ποσοστό 3,28% (ή 5.248).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή από τους εναλλακτικούς
προμηθευτές, το αντικείμενο των παραπόνων εμφανίζεται σχετικά διαφοροποιημένο
σε σχέση με αυτό του δεσπόζοντα προμηθευτή. Συγκεκριμένα, η μέτρηση των
καταναλώσεων (10,95%), η σαφήνεια του λογαριασμού (9,13%), η ιστοσελίδα
(7,96%), προβλήματα με τραπεζικές συναλλαγές-αυτόματες πληρωμές (5,92%) καθώς
και χρεώσεις (5,66%) αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα επικοινωνίας αλλά και
παραπόνων των καταναλωτών των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Προκειμένου να αποτυπωθεί η σταθμισμένη εικόνα των επικοινωνιών και των
παραπόνων, οι οποίες ως άθροισμα νοούνται ως οχλήσεις, των καταναλωτών κάθε
προμηθευτή, ανάλογα με το μερίδιο πελατών του και τον αριθμό των οχλήσεων
καταναλωτών προς το σύνολο των προμηθευτών, η Αρχή χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο στάθμισης:

𝑂𝑖
∑𝑘𝑖 𝑂
𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛴𝜏ά𝜃𝜇𝜄𝜎𝜂𝜍 Ό𝜒𝜆𝜂𝜎𝜂𝜍𝑖 =
𝛱𝑖
∑𝑘𝑖 𝛱
όπου:
𝑂𝑖 :Το πλήθος των οχλήσεων που έλαβε ο προμηθευτής i
∑𝑘𝑖 𝑂 : Το πλήθος οχλήσεων που έλαβαν όλοι οι προμηθευτές
𝛱𝑖 : Ο αριθμός πελατών του προμηθευτή i
∑𝑘𝑖 𝛱 : Ο συνολικός αριθμός πελατών όλων των προμηθευτών
k: ο αριθμός των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά
Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου δείκτη οχλήσεων για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως προέκυψαν από τα στοιχεία των προμηθευτών για το 2020,
αποτυπώνονται στο Σχήμα 6-4.
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Σταθμισμένος Δείκτης Οχλήσεων Προμηθευτών
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000

3,853

3,083 2,901

2,549 2,458

2,151

1,794 1,669 1,611
1,121

0,717
0,092 0,030

Σχήμα 6-4. Σταθμισμένος δείκτης οχλήσεων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Προμηθευτές της Αγοράς Φυσικού Αερίου
Όπως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έτσι και στην αγορά φυσικού αερίου, τα
περισσότερα αιτήματα/ερωτήσεις καταναλωτών καταγράφονται κατά τη συμβατική
περίοδο (206.724, ποσοστό 88,40 % επί του συνόλου της αγοράς φυσικού αερίου) και
αφορούν, σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
επεξηγήσεις και διαμαρτυρίες επί των λογαριασμών. Τα στοιχεία του Πίνακα 6-2
αφορούν στο σύνολο της αγοράς φυσικού αερίου σε όλα τα δίκτυα διανομής για το
έτος 2020.

Πλήθος ερωτήσεων &
αιτημάτων ενημέρωσης

Πλήθος
καταγεγραμμένων
παραπόνων

Πλήθος παραπόνων
που επιλύθηκαν

22.153

2.572

2.535

206.724

11.907

11.722

Θέματα δικτύου

4.977

377

377

Σύνολο

233.854

14.856

14.634

Κατηγορία
Θέματα προ-συμβατικής
περιόδου
Θέματα συμβατικής
περιόδου

Πίνακας 6-2. Πλήθος αιτημάτων ενημέρωσης και παραπόνων καταναλωτών φυσικού αερίου, 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Αρχής από τους προμηθευτές
φυσικού αερίου, το αντικείμενο των καταγεγραμμένων επικοινωνιών μεταξύ των
καταναλωτών και των προμηθευτών φυσικού αερίου αφορούσαν θέματα προ273 | Σ ε λ ί δ α

συμβατικής περιόδου σε ποσοστό 17 %, θέματα συμβατικής περιόδου σε ποσοστό
80,5%, καθώς και θέματα δικτύου σε ποσοστό 1,38 %, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα
6-5.
Συνολικός αριθμός παραπόνων που
καταγράφηκαν
377
2,54%
2.572
17%

11.907
80,15%

Θέματα προ-συμβατικής
περιόδου
Θέματα συμβατικής
περιόδου
Θέματα δικτύου

Σχήμα 6-5. Πλήθος παραπόνων που καταγράφηκαν στο σύνολο της αγοράς φυσικού αερίου, 2020

Η καταγραφή του αντικειμένου των επικοινωνιών και των παραπόνων των
συμμετεχόντων στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-6.
Θέματα που αφορούν στη συχνότητα έκδοσης λογαριασμού (31,70%) ήταν αυτά που
κυριάρχησαν, ακολουθούμενα -σε μικρότερα ποσοστά- από θέματα σχετικά με το
χρόνο ανταπόκρισης (7,44%), το προσωπικό πωλήσεων (5,37%) και τη διαδικασία
πιστωτικού ελέγχου (3,61%). Σημειώνεται ότι η θεματική ενότητα «Άλλο», η οποία
αντιπροσωπεύει θέματα που εντάσσονται σε κάποια από τις υφιστάμενες κατηγορίες,
κυριάρχησε στη κατηγοριοποίηση των επικοινωνιών με ποσοστό 36,50%, οδηγώντας
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι θεματικές ενότητες του υποδείγματος
που συμπληρώνουν οι προμηθευτές.
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Σχήμα 6-6. Θεματική αποτύπωση επικοινωνιών και παραπόνων καταναλωτών προς τους προμηθευτές
φυσικού αερίου

Προγράμματα διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών Ευάλωτων
Καταναλωτών
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4001/2011, ως Ευάλωτοι Πελάτες ορίζονται:
•

•
•

Οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή
Πενία. Βρίσκονται δηλαδή, σε δυσχερή θέση λόγω χαμηλού εισοδήματός και
αδυνατούν να καλύψουν δαπάνες για εύλογες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια ή
φυσικό αέριο.
Πελάτες που, οι ίδιοι ή η οικογένειά τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της
ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο
δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
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•
•

Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι δε μπορούν να διαχειριστούν
και να διαπραγματευτούν συμβατική σχέση με προμηθευτή.
Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία
διακανονισμών ανά Προμηθευτή, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και έχει δικαίωμα από
το ν. 4001/2011 να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων προκειμένου να
διασφαλίσει την προστασία των Ευάλωτων Πελατών.

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στον Πίνακα 6-3 παρουσιάζεται το πλήθος των Ευάλωτων Πελατών ηλεκτρικής
ενέργειας ανά μήνα για το 2020, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν στη διάθεση της
Αρχής ενώ τα ποσοστά των Ευάλωτων καταναλωτών επί του συνόλου των οικιακών
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας απεικονίζονται και στο Σχήμα 6-7.

Μήνας

Πλήθος Ευάλωτων
Πελατών

Iαν-20

537.328

Ποσοστό επί του συνόλου των
οικιακών πελατών ηλεκτρικής
ενέργειας
9,10%

Φεβ-20

552.927

9,36%

Μαρ-20

562.818

9,53%

Απρ-20

569.656

9,64%

Μαι-20

578.282

9,79%

Ιουν-20

586.968

9,94%

Ιουλ-20

584.919

9,90%

Αυγ-20

587.040

9,94%

Σεπ-20

602.163

10,19%

Οκτ-20

626.849

10,61%

Νοε-20

446.318

7,56%

Δεκ-20

469.300

7,94%

Πίνακας 6-3. Ευάλωτοι Πελάτες στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 2020
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Σχήμα 6-7. Ποσοστό Ευάλωτων Πελατών ως προς το σύνολο των οικιακών πελατών ηλεκτρικής
ενέργειας, 2020

Κατά τη διάρκεια του 2020, ο μεγαλύτερος αριθμός Ευάλωτων Πελατών
παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο (626.849) ενώ ο μικρότερος, τον αμέσως επόμενο μήνα,
το Νοέμβριο (446.318). Ο μέσος αριθμός καταναλωτών που εντάχθηκαν στην
κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών το 2020, ανήλθε σε 558.714 ποσοστό 9,4% του
συνόλου των οικιακών πελατών της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Αρχής για τους διακανονισμούς
των Ευάλωτων Πελατών, ο συνολικός αριθμός τους το 2020 ανέρχεται σε 67.015. Το
πλήθος και η κατάσταση των διακανονισμών (ενεργός, άκυρος ή ολοκληρωμένος)
παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-8. Οι ολοκληρωμένοι διακανονισμοί αποτελούν ένα πολύ
μικρό κομμάτι του συνόλου (4.634 ή 6,91%), καθώς, πέραν των άκυρων
διακανονισμών, ο χρονικός ορίζοντας των προσφερόμενων πλάνων δόσεων είναι, σε
πολλές περιπτώσεις, μεγαλύτερος από ένα έτος.
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Κατάσταση Διακανονισμών Ευάλωτων Καταναλωτών
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0
0
0
0
0
0
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Ενεργός

Άκυρος

982
254
0

Ολοκληρωμένος

Σχήμα 6-8. Κατάσταση Διακανονισμών Ευάλωτων Καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
(Πηγή: Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας)

Η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό Ευάλωτων Πελατών στη χώρα,
προχώρησε στη σύναψη 58.316 διακανονισμών το 2020. Από αυτούς, 2.462 (4,62%)
ολοκληρώθηκαν με την πάροδο του δωδεκαμήνου και 17.288 (29,65%) κατέστησαν
ανενεργοί. Στον αντίποδα, οι διακανονισμοί που συμφωνήθηκαν μεταξύ εναλλακτικών
Προμηθευτών και Ευάλωτων Πελατών ανήλθαν συνολικά σε 8.699. Από αυτούς, 3.807
(43,76%) κατέστησαν ανενεργοί, ενώ 2.172 (24,97%) ολοκληρώθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2020.

Αγορά Φυσικού Αερίου
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Αρχής, δεν υπάρχει σημαντικός
αριθμός Ευάλωτων Καταναλωτών στην αγορά φυσικού αερίου, οι οποίοι να έχουν
καταρτίσει διακανονισμό οφειλών με κάποιο προμηθευτή.
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Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες κατά το έτος 2020
Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σχετικά με το περιεχόμενο
προωθητικών ενεργειών Προμηθευτών
Η Αρχή, από το 2019, έγινε αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, σχετικά με
διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα Προμηθευτών. Η εξέταση των αναφορών
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των προωθητικών ενεργειών
χαρακτηρίζεται από ασάφεια περιεχομένου για τον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα,
παρατηρήθηκε αποσπασματική παράθεση στοιχείων τιμολόγησης καθώς και
συγκρίσεις μεταξύ αναντίστοιχων μεγεθών ή/και διαφορετικών υπηρεσιών ενέργειας,
οι οποίες προκαλούν σύγχυση αυτούς καταναλωτές, δυσκολεύουν και αυτούς φορές
εμποδίζουν την επιλογή αυτούς κατάλληλης, για αυτούς, προσφοράς.
Ειδικότερα, η πλειονότητα των παραπόνων των Καταναλωτών σχετικά με
διαφημιστικό υλικό επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σημεία:
•

Χρήση της έννοιας «έκπτωση», χωρίς να αναφέρεται η βάση υπολογισμού ή η
διάρκεια του διαστήματος για το οποίο χορηγείται.

•

Χρήση της έννοιας «εξοικονόμηση ενέργειας», χωρίς να δίνονται επεξηγήσεις για
τον τρόπο επίτευξής της και το όφελος που έχει ο καταναλωτής.

•

Αναφορά σε όρους και μεγέθη μη συγκρίσιμα.

•

Απόκρυψη τυχόν
προσαρμογής).

πρόσθετων

κυμαινόμενων

χρεώσεων

(όπως

ρήτρες

Προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην προστασία του
καταναλωτή καθώς και στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, η ΡΑΕ προχώρησε στην
κατάρτιση «Οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με το περιεχόμενο διαφημιστικών
μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών» τις οποίες απέστειλε στους Προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με τις υπ’ αριθμ. Ο-80342/24.12.2019 και
Ο-81677/03.04.2020 επιστολές της.

Ρυθμιστικές Πρωτοβουλίες για την προστασία των Ευάλωτων
Πελατών
Η προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα του Ευάλωτου Πελάτη αποτελεί στόχο
πρωταρχικής σημασίας για το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2009/72/Ε και της Οδηγίας 2019/944/ΕΚ αλλά και του ν.4001/2011, τα
συμφέροντα των ευάλωτων καταναλωτών πρέπει να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο
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δυνατό τρόπο και η ποιότητα εξυπηρέτησής τους αποτελούν κεντρική ευθύνη του
κράτους και των ενεργειακών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έχει ήδη προβεί σε μια σειρά παρεμβάσεων και
πρωτοβουλιών για τους Ευάλωτους Πελάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση τους
και τα οφέλη τους από τον ανταγωνισμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των Ευάλωτων Πελατών
Η ΡΑΕ από το 2019, έγινε αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών, παραπόνων και
αιτημάτων ευάλωτων καταναλωτών, κυρίως για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη
διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό το πλαίσιο των διακανονισμών που
προσφέρουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και για
ελλιπή ενημέρωση και σχετικά με την ύπαρξη προγραμμάτων διακανονισμών.
Η Αρχή αντιδρώντας άμεσα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζήτησε
την τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού για τους Κώδικες Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου υποβάλλοντας την υπ’ αριθμ. 11/2019
Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των Ευάλωτων
Πελατών».
Οι ρυθμίσεις που πρότεινε η Αρχή αφορούν ευνοϊκούς διακανονισμούς αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ευάλωτων Καταναλωτών καθώς και ειδική πρόβλεψη
απαγόρευσης υποβολής αιτήματος απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον
Προμηθευτή για Ευάλωτους Καταναλωτές που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Κατευθύνσεις για προγράμματα διακανονισμών
Το θεσμικό πλαίσιο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για
την κατάρτιση διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους ευάλωτους
καταναλωτές βάσει των οποίων οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να παρέχουν πλήρη
και διαφανή ενημέρωση για θέματα διακανονισμών οφειλών, προκειμένου οι
καταναλωτές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν το σύνολο των επιλογών τους.
Εντούτοις, από τα παράπονα των καταναλωτών που έχουν περιέλθει σε γνώση της
Αρχής, διαφαίνεται ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται από τις εταιρείες αναφορικά
με τους διακανονισμούς οφειλών δε διασφαλίζουν επαρκώς την προστασία των
ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. O80625/21.01.2020 επιστολή της, παρείχε κατευθύνσεις προς τους προμηθευτές
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αναφορικά με «Προγράμματα διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών ευάλωτων
καταναλωτών – Ενίσχυση Διαφάνειας στην πληροφόρηση». Πιο αναλυτικά, οι
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου υποχρεούνται να αναρτούν σε
εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους, τα προσφερόμενα προγράμματα διακανονισμών
και τα κριτήρια ένταξης σε αυτά, με βάση την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας.
Επιπρόσθετα, μέσω της εν λόγω επιστολής, η Αρχή ζήτησε από τους προμηθευτές
στοιχεία για την κατανομή των ευάλωτων καταναλωτών ανά προμηθευτή, τους
διακανονισμούς που καταρτίζονται και τις οφειλές που πιθανόν συσσωρεύονται λόγω
αδυναμίας ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

Μεθοδολογία Υπολογισμού Ανταλλάγματος ΥΚΩ σε δικαιούχους
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν στο πλαίσιο παροχής
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) το 2018, αναφορικά τόσο με τα κριτήρια
των δικαιούχων όσο και με το περιεχόμενο του τιμολογίου, κατέστη αναγκαία η
επανεξέταση και η αναδιαμόρφωση της σχετικής μεθοδολογίας που ήταν σε ισχύ από
το 2011 για τον υπολογισμό του οφειλόμενου Ανταλλάγματος για την παροχή του
ΚΟΤ, προκειμένου να είναι συμβατή με το νέο πλαίσιο και να επιτρέπει την ευχερή και
υπό όρους διαφάνεια στην εφαρμογή της.
Πιο αναλυτικά, με την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Απόφαση «Τροποποίηση της
αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»
(Β΄ 1403) όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018), τροποποιήθηκε ριζικά η δομή και
ο τρόπος παροχής του ΚΟΤ και επανακαθορίστηκαν τα κριτήρια ένταξης επιμέρους
κατηγοριών καταναλωτών στο εν λόγω καθεστώς. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν δύο
κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ, ήτοι «Δικαιούχοι ΚΟΤ Α» και «Δικαιούχοι ΚΟΤ Β»,
βάσει, ιδίως, εισοδηματικών κριτηρίων. Συνοπτικά, το νέο πλαίσιο παροχής ΚΟΤ, σε
συμφωνία με τις Γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμ. 1/2017 και 11/2017 της ΡΑΕ προς το
ΥΠΕΝ, περιλαμβάνει (α) παροχή έκπτωσης στη χρέωση προμήθειας για την
κατανάλωση ημέρας, εκπεφρασμένης σε €/MWh για κάθε κατηγορία δικαιούχων ΚΟΤ
(75 €/MWh για την κατηγορία ΚΟΤ Α και 45 €/MWh για την κατηγορία ΚΟΤ Β,
σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Απόφαση), και (β) τη
χορήγηση απαλλαγής από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και Δικτύου των
δικαιούχων ΚΟΤ Α εντός των προβλεπόμενων ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης.
Περαιτέρω, προκειμένου για τους δικαιούχους ΚΟΤ που διαθέτουν μετρητή
κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος, ορίστηκε ότι, αφενός «για την εφαρμογή της
έκπτωσης του ΚΟΤ επί της νυχτερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως
χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται η χρέωση προμήθειας για την
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κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή», αφετέρου «αν το άθροισμα της ημερήσιας και
της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του
άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τη νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του ΚΟΤ και οι
απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του ΚΟΤ όσο και του νυκτερινού
τιμολογίου».
Η νέα δομή του ΚΟΤ διευκολύνει σημαντικά τον προσδιορισμό του Ανταλλάγματος
καθώς η επιβάρυνση που υφίσταται ο προμηθευτής προκύπτει από τον υπολογισμό της
παρεχόμενης έκπτωσης επί του προσφερόμενου τιμολογίου (σε €/MWh) επί των
καταναλώσεων του συνόλου των δικαιούχων ΚΟΤ που προμηθεύει. Για το λόγο αυτό,
στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας και, προς αποφυγή σημαντικών
εκκαθαρίσεων, προτάθηκε από τη ΡΑΕ να διενεργούνται μηνιαίοι προσωρινοί
υπολογισμοί, οι οποίοι να βασίζονται σε πιστοποιημένες μετρήσεις, διαθέσιμες κατά
το μήνα αναφοράς.
Όσον αφορά στο ρυθμιζόμενο σκέλος των τιμολογίων των δικαιούχων ΚΟΤ και,
ειδικότερα, σε σχέση με την απαλλαγή των δικαιούχων του ΚΟΤ Α από την υποχρέωση
καταβολής Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Συστήματος, η Αρχή, πρότεινε τα
παρακάτω:
•

την ανάκτηση του σχετικού κόστους των προμηθευτών μέσω Ανταλλάγματος από
τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ,

•

στις περιπτώσεις που προκύπτει μετακίνηση καταναλωτών από τη μία κατηγορία
στην άλλη, το Αντάλλαγμα δύναται να υπολογίζεται με βάση την έκπτωση που
προσφέρεται για κάθε κατηγορία (εν προκειμένω 100% για την κατηγορία ΚΟΤ Α
και 0% για την κατηγορία ΚΟΤ Β),

•

ο προσδιορισμός της επιβάρυνσης του προμηθευτή πραγματοποιείται βάσει
πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων των Πελατών ΚΟΤ που εκπροσωπούνται
από τον εκάστοτε Προμηθευτή, για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και για το
Σύστημα ΜΔΝ, προς αποφυγή σημαντικών εκκαθαρίσεων, κατ’ αναλογία της
απόφασης ΡΑΕ 134/2016.

Με βάση τα παραπάνω και με στόχο την κατάρτιση νέας μεθοδολογίας για το
Αντάλλαγμα ΚΟΤ, η Αρχή συνεργάσθηκε με το Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού
ΥΚΩ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1525/2011 Απόφασης ΡΑΕ.
Ειδικότερα, μετά από σχετική Δημόσια Διαβούλευση (19/2/2020 έως 04/03/2020),
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 759/24.04.2020 Απόφαση της ΡΑΕ «Νέα Μεθοδολογία
Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας σε εφαρμογή της ΥΑ
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018)» (ΦΕΚ Β’ 2566/26.06.2020).
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Με τη μεθοδολογία εξασφαλίζεται η διαφάνεια στα ανταλλάγματα που εισπράττουν οι
Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παροχή των ΚΟΤ τιμολογίων, χωρίς να
πλήττεται ο ανταγωνισμός, καθώς το νέο ΚΟΤ δεν αποτελεί ρυθμιζόμενο τιμολόγιο,
αλλά προσφέρεται με τη μορφή έκπτωσης στους ευάλωτους καταναλωτές.

Ρυθμιστικές Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας
Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα τα πλέον σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά
προβλήματα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
Ειδικά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που πλήττονται λόγω της
οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών. Το 2019, με την ψήφιση του ενεργειακού
πακέτου για την καθαρή ενέργεια (EU Clean Energy Package - EU 2019/944), η
ενδυνάμωση των καταναλωτών καθώς και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
από τα κράτη – μέλη καθίστανται προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της ενεργειακής φτώχειας στην ατζέντα των ρυθμιστικών
παρεμβάσεων, η ΡΑΕ συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2019 και 2020
στο Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «STEP-IΝ: Using Living Labs to roll out
Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals»82 με αντικείμενο την
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω της συμβολής στην εξέλιξη της ερευνητικής
δραστηριότητας, της συγγραφής σχετικού ερευνητικού έργου και της συμμετοχής στις
έως τώρα σχετικές ημερίδες/παρουσιάσεις (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μέτσοβο).
Το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο «STEP-IN» - Using Living Labs to roll out
Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals» εντάσσεται στο πρόγραμμα
«Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη μιας
καινοτόμου, σφαιρικής μεθοδολογίας για την αποτελεσματική ανάλυση και
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με την εμπλοκή τοπικών, εθνικών,
ευρωπαϊκών οργανώσεων, καθώς και εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των
κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει ένα δίκτυο τριών «ζωντανών εργαστηρίων» (Living
Labs) σε τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ουγγαρία), διαφορετικών ενεργειακών χαρακτηριστικών η καθεμιά. Η ελληνική
περίπτωση μελέτης λαμβάνει χώρα στο Μέτσοβο, με στόχο την ποσοτική αποτύπωση
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των ενεργειακών αναγκών μιας τυπικής ορεινής περιοχής, τη στιγμή που οι άλλες δύο
περιπτώσεις μελέτης αποτυπώνουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά μιας αστικής και
μιας αγροτικής περιοχής, στο Manchester και στο Nyirbator, αντίστοιχα. Συνολικά, η
έρευνα περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή εξοπλισμού παρακολούθησης (μετρητές
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας) σε έναν
αριθμό νοικοκυριών, την περιοδική παρακολούθηση των μετρητικών δεδομένων, αλλά
και την τακτική διοργάνωση ημερίδων, συζητήσεων με την τοπική κοινωνία και άλλων
δράσεων, με στόχο την προώθηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, την αλλαγή
των προτύπων ενεργειακής συμπεριφοράς, τη βελτίωση της ‘ενεργειακής παιδείας’ και
ευαισθητοποίησης και, κατ’ επέκταση, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποιες από τις εκδηλώσεις (ημερίδες/συνέδρια/συζητήσεις)
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου, στα οποία η ΡΑΕ είχε ενεργό
συμμετοχή:
✓

1ο “Energy Café” στο Μέτσοβο, παρουσίαση με τίτλο «Λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας» (13/03/2019).

✓

Ημερίδα “Λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και Καταναλωτές”
στο πλαίσιο των Ενεργειακών εκδηλώσεων της ΡΑΕ κατά την 84η ΔΕΘ στη
Θεσ/κη, παρουσίαση με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την Ενεργειακή Φτώχεια: Το
Πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα STEP-IN - Using Living Labs to roll out
Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals» (09/09/2019).

✓

9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο
«Όραμα, Σχεδιασμός και Πολιτικές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των
ορεινών και των απομονωμένων περιοχών», παρουσίαση με τίτλο
«Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές: Η συμβολή
του ερευνητικού έργου «STEP-IN» (27/09/2019).

✓

Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι «Η ενεργειακή πενία στην Ελλάδα:
Ποσοτικοποίηση, Παρακολούθηση και Πολιτικές Αντιμετώπισης»
(18/06/2020).

✓

Θερινό σχολείο για την ενεργειακή ένδεια (summer school), παρουσίαση με
τίτλο «Ορισμοί, δείκτες και μέτρηση της ενεργειακής ένδειας» (06/07/2020 –
07/07/2020, Ι-284491 -30/06/2020 η σχετική πρόσκληση).

✓

Διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (19/09/2020, βλ. ενότητα
9.1.3).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ερευνητικό έργο STEP-IN, η ΡΑΕ πρόκειται να
ολοκληρώσει εντός του 2021 ένα κείμενο με προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για το
ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ενσωματώνοντας την εμπειρία άλλων χωρών και
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λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας αλλά και τα υφιστάμενα εν ισχύ
μέτρα.

Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στήριξης καταναλωτών λόγω της
πανδημίας COVID-19
Η ΡΑΕ, με επιστολές της προς τους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές των
ενεργειακών αγορών τον Μάρτιο 2020, συνέστησε τη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η φυσική επαφή (απομακρυσμένη
εξυπηρέτηση, προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών), να δοθούν κίνητρα για την
εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών, ενώ ζήτησε από του Προμηθευτές την
αποστολή ταμειακών στοιχείων σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να
παρακολουθείται στενότερα η αγορά εν μέσω πανδημίας.

Συμμετοχή στην «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη» του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Η Αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των συμμετεχόντων στην αγορά
ενέργειας, έχει μεριμνήσει για τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και τη βελτίωση του
περιεχομένου της, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία «Ενιαίας ψηφιακής Πύλης» (Single
Digital Gateway). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δράση, το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας της Αρχής που σχετίζεται με θέματα καταναλωτών, οφείλει να έχει
συγκεκριμένη δομή και να καλύπτει συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, ώστε να
αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής ψηφιακής πύλης.

Δημοσίευση στοιχείων για τα μερίδια αγοράς των Προμηθευτών στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας,
ζήτησε από τους Διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου τον Ιούνιο
2020 τη δημοσιοποίηση στις ιστοσελίδες τους, σε τριμηνιαία βάση, των ενεργών
προμηθευτών και των μεριδίων τους στις λιανικές αγορές.
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Τροποποίηση Εγχειριδίου
Περιοδικής Εκκαθάρισης

Εκπροσώπησης

Μετρητών

και

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια σημαντικού αριθμού παραπόνων καταναλωτών και προμηθευτών
αναφορικά με εσφαλμένες, ακούσιες ή παράτυπες εκπροσωπήσεις μετρητών φορτίου,
καθώς και λανθασμένες ενδείξεις νέων εκπροσωπήσεων, έκρινε σκόπιμη την
τροποποίηση της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ως προς το περιεχόμενό
της, συμπεριλαμβάνοντας φωτογραφικό υλικό της μετρητικής διάταξης, αλλά και
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, τόσο στην περίπτωση νέας εκπροσώπησης όσο
και στην περίπτωση διαδοχής καταναλωτή, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Τα παραπάνω, καθώς και πλήθος άλλων ζητημάτων
διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης (21/02/2020
έως 09/03/2020)83 και ελήφθησαν υπόψη στην υπ’ αριθμ. 1443/2020 Απόφαση ΡΑΕ
για τη «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης»
(ΦΕΚ Β’ 4737/26.10.2020) του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
Στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση, προτεινόταν να συμπεριληφθεί διάταξη σχετικά
με την εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον
παλαιό Προμηθευτή πριν την επικύρωση αιτημάτων Αλλαγής Εκπροσώπησης Στο
πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο 2020, η ΡΑΕ κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να αναπτύξει
πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου θα υλοποιείται η επικοινωνία του
Διαχειριστή με τον παλαιό Προμηθευτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη. Ωστόσο, σε συνέχεια πιλοτικής ανάπτυξης της
εν λόγω εφαρμογής, διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων πτυχών της εν
λόγω διαδικασίας ώστε να αξιολογηθεί περαιτέρω η εμφάνιση τυχόν καταχρηστικών
συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάπτυξη του υγιούς
ανταγωνισμού και την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος αλλαγής
εκπροσώπησης. Ως εκ τούτου, και κατόπιν δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν, τον
Οκτώβριο 2020, η ΡΑΕ έκρινε εύλογη την αναστολή της εφαρμογής από τον
Διαχειριστή και την εις βάθος αξιολόγηση των ζητημάτων που άπτονται της αλλαγής
Προμηθευτή, στην περίπτωση Πελατών που διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (βλ.
ενότητα 2.2.3.2).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την τροποποίηση του Εγχειριδίου, εισάγεται νέο πλαίσιο
για τις Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας για
την Εκπροσώπηση Μετρητών. Συγκεκριμένα, η Δήλωση Εκπροσώπησης συγκεράζει
πλέον τον αριθμό του Μετρητή, με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του
Πελάτη του Προμηθευτή (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email), τον αριθμό
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Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Πελάτη, τον σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας (οικιακός, εμπορικός, αγροτικός, βιομηχανικός κλπ) και τον οκταψήφιο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους μη-οικιακούς Πελάτες. Για να
καταστεί αυτό εφικτό, είναι αναγκαίο να προχωρήσει τάχιστα η επικαιροποίηση των
στοιχείων των Πελατών, που πράγματι χρησιμοποιούν τους Μετρητές, ιδίως με την
απόδοση ΑΦΜ. Έτσι, η σκοπούμενη διασύνδεση (α) Μετρητών, (β) Προμηθευτών που
τους εκπροσωπούν και (γ) (πραγματικών) Χρηστών – Καταναλωτών θα αποτυπώνεται
εφεξής στα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), στην αρμοδιότητα του οποίου
εντάσσεται η καταμέτρηση της ενέργειας, προκειμένου για την εν συνεχεία τιμολόγησή
της. Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα καθίσταται ευχερής η ταυτοποίηση των οφειλετών,
ώστε να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη διευθέτηση των οφειλών τους, αφετέρου θα
απελευθερωθούν οι διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή για τους συνεπείς καταναλωτές,
ενώ επιπλέον θα αποσοβηθούν δυσλειτουργίες και συνθήκες μειωμένης ρευστότητας
αλλά και ανταγωνισμού στην αγορά.
Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ, το Νοέμβριο 2020, ζήτησε τη συνδρομή της ΑΑΔΕ,
προτείνοντας τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ με το taxisnet, ώστε
να αντιστοιχίζεται ο εκάστοτε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας με συγκεκριμένο
πρόσωπο, ταυτοποιούμενο με ΑΦΜ. Έτσι, θα είναι εφικτή η ενημέρωση της βάσης
δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής που επέρχεται στο
συγκεκριμένο ΑΦΜ (σε περίπτωση εταιρείας αλλαγή τίτλου, ή θάνατος στην
περίπτωση φυσικού προσώπου κλπ.), ενώ και θα είναι επιπλέον δυνατή η άντληση
επιλεγμένων πληροφοριών που συνδέονται με το συγκεκριμένο ΑΦΜ (π.χ έντυπο Ε9
κλπ.), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο κείμενο πλαίσιο (βλ. επί παραδείγματι
μέτρα ενίσχυσης ευάλωτων πελατών, παροχή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου,
δράσεις κατά της ενεργειακής πενίας κλπ.). Η διασύνδεση των συστημάτων θα
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Βελτίωση πλαισίου αποζημίωσης καταναλωτών για βλάβες «τυχαίας
κοπής ουδετέρου»
Από το 2011 η ΡΑΕ, σε συνεργασία με την τότε καθετοποιημένη επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ
ως Διαχειριστή του Δικτύου (νυν ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), είχε προχωρήσει στη θέσπιση
διαδικασίας αποζημίωσης καταναλωτή λόγω βλάβης ηλεκτρικών συσκευών, εξαιτίας
τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου χαμηλής
τάσης. Η αποζημίωση είχε οριστεί στο ποσό των 300€ για μονοφασική και 400€ για
τριφασική παροχή ενώ υπήρχε πρόβλεψη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός
τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών.
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Η ΡΑΕ, κατόπιν σημαντικού αριθμού παραπόνων καταναλωτών αναγνώρισε την
αναγκαιότητα αναθεώρησης της διαδικασίας αποζημίωσης των καταναλωτών από το
Διαχειριστή του Δικτύου για τις περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε τυχαία κοπή
ουδετέρου. Κρίνοντας ότι ο χρόνος των τεσσάρων ημερών δεν επαρκεί για τον
εντοπισμό του προβλήματος, την επισκευή ή/και εκτίμηση της οικονομικής ζημίας και
επιπλέον θεωρώντας ότι η υφιστάμενη αποζημίωση δεν επαρκεί για την κάλυψη
βλαβών που προκαλούνται σε σύγχρονο εξοπλισμό, η Αρχή αποφάσισε την επέκταση
του χρονικού ορίου για την υποβολή του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης στις δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες και τον ορισμό του ανώτατου ύψους αποζημίωσης στα 600 €,
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15800/27.05.2016 έγγραφη Σύσταση της ΑΑ
Συνήγορος του Καταναλωτή. Η εν λόγω αλλαγή ενσωματώθηκε στο αναθεωρημένο
Πρόγραμμα Εγγυημένων Υπηρεσιών του Διαχειριστή, με την υπ’ αριθμ. 726/2020
Απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1151Α/2019 Απόφασης ΡΑΕ» (ΦΕΚ
Β’1876/18.05.2020).
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Κεφάλαιο

7
Διεθνή ενεργειακά θέματα και δραστηριότητες
Εισαγωγή
Η ΡΑΕ συνεργάζεται διμερώς και πολυμερώς με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως στο πλαίσιο του ACER και του CEER),
με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας τρίτων χωρών (πχ. στο πλαίσιο του MEDREG και
του ECRB/EnC), με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. OECD) ή με άλλους φορείς που
προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες (πχ. UfM), με στόχο «…την
ανάπτυξη εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ασφάλειας
εφοδιασμού, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», όπως προβλέπεται από το σύνολο του
νομοθετικού πλαισίου που αναπτύχθηκε για την απελευθέρωση και λειτουργία των
ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στη χώρα.
Το 2020 οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον κλάδο της ενέργειας
εξακολουθούν να καθορίζονται ιδίως από: (α) τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για
την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής (Paris Agreement 2015)84,
(β) τη Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού

FCCC/CP/2015/10/Add.1. Η Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύει τα κράτη να καθορίζουν τον
εθνικό τους στόχο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ως γενικός (και
εθνικός) στόχος ορίζεται η μείωση των εκπομπών αερίων που προέρχονται από την οικονομική
δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας για την παραγωγή ενέργειας) και,
προκαλούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
84
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Κοινοβουλίου για την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union 2015)85 και πλέον (γ) την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία86.
Η τελευταία υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 2019 και οι κύριοι στόχοι της για την
ενεργειακή αγορά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) να καταστεί δεσμευτικός ο
μακροπρόθεσμος στόχος της «κλιματικά-ουδέτερης οικονομίας», (β) να επιτευχθεί
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50-55% έως το 2030, (γ) να
ενισχυθεί η διεθνής δράση για να παρακινήσει τρίτες χώρες ώστε να λάβουν πιο
φιλόδοξα μέτρα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, (δ) να επεκτείνει την
εφαρμογή του Συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. (EU ETS) στον ναυτιλιακό
και κατασκευαστικό τομέα ενώ παράλληλα να μειώσει τα δικαιώματα εκπομπής που
παραχωρούνται δωρεάν στις αεροπορικές εταιρείες με την πάροδο του χρόνου, (ε) να
καθιερώσει έναν διασυνοριακό φόρο άνθρακα με στόχο να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο της «διαρροής άνθρακα», (στ) να δημιουργήσει ένα επενδυτικό σχέδιο για
την αειφόρο ανάπτυξη συνοδευόμενο από μια νέα βιομηχανική στρατηγική, (ζ) να
δημιουργήσει ένα «δίκαιο μηχανισμό μετάβασης» που θα παρέχει στήριξη στους
πολίτες και τις περιφέρειες, (η) να προτείνει την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού
Σύμφωνου για το Κλίμα ώστε οι περιφέρειες και οι κοινότητες να δεσμευτούν ως προς
τα μέτρα μετάβασης σε μια κλιματικά-ουδέτερη οικονομία και να (θ) υποστηρίξει την
κατασκευή 1.000.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων έως το 202587.
Εντός του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Στρατηγική της ΕΕ για την
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος (sector coupling). Η ενοποίηση του
ενεργειακού συστήματος, ήτοι ο συντονισμένος σχεδιασμός και λειτουργία του
ενεργειακού συστήματος «ως συνόλου» αποτελούμενου από διαφορετικούς φορείς
ενέργειας, υποδομές και τομείς κατανάλωσης, κρίνεται ως κομβικής σημασίας για την
αποτελεσματική, αποδοτική και ριζική απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Οι τρεις άξονες της παραπάνω στρατηγικής είναι: (α) ένα «κυκλικό» ενεργειακό

Βλέπε: «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
οικονομική και κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων:
Δέσμη Μέτρων για την Ενεργειακή ένωση. Στρατηγικό πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με
μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» COM (2015) 80 final 25.02.2015, Brussels. Τα ειδικότερα
πεδία πολιτικής αφορούν στα ακόλουθα: α) την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, β) την
ενεργειακή ασφάλεια, γ) την ενεργειακή αποδοτικότητα, δ) την απεξάρτηση του ενεργειακού μίγματος
των κρατών μελών από τον άνθρακα, ε) την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και, στ) την
ανταγωνιστικότητα. Επίσης, ήδη εντός του 2019 ολοκληρώθηκε ο επανασχεδιασμός των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε εκκινήσει με τη δημοσίευση του προτεινόμενου
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πακέτου Κανονισμών και Οδηγιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(Winter Package 2016) στις 30 Νοεμβρίου 2016.
86
Βλέπε: «Ανακοίνωση Της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών»
COM (2019) 640 final 11.12.2019, Brussels.
87
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
85
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σύστημα με έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, (β) αύξηση του
άμεσου εξηλεκτρισμού των τομέων τελικής χρήσης και (γ) προώθηση των καθαρών
καυσίμων, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο, τα βιώσιμα βιοκαύσιμα και το βιώσιμο
βιοαέριο, στους τομείς όπου ο εξηλεκτρισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της Ε.Ε. για το υδρογόνο. Με
σταδιακό τρόπο, έως το 2024 προβλέπεται η εγκατάσταση στην Ε.Ε. ηλεκτρολυτικών
κυψελών ανανεώσιμου υδρογόνου με ισχύ τουλάχιστον 6 GW και την παραγωγή έως
ενός εκατομμυρίου τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου. Από το 2025 έως το 2030, το
υδρογόνο θα ενισχυθεί περαιτέρω με ηλεκτρολυτικές κυψέλες ισχύος τουλάχιστον 40
GW για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και θα παραχθούν έως 10 εκατομμύρια
τόνοι ανανεώσιμου υδρογόνου. Σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική, από το 2030 έως
το 2050, οι τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου θα χρειαστεί να ωριμάσουν στους
τομείς όπου θα παρουσιαστούν δυσκολίες απαλλαγής των ανθρακούχων εκπομπών. 88
Τέλος, εντός του 2020, δημοσιεύτηκε η στρατηγική της Ε.Ε. για τις υπεράκτιες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την παραπάνω φιλόδοξη στρατηγική
προβλέπεται η ενίσχυση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε η
εγκαταστημένη ισχύς αυτών να φτάσει τουλάχιστον τα 60 GW έως το 2030 και στα
300 GW έως το 2050. Επιπλέον, οι ως άνω στόχοι αναμένεται να συμπληρωθούν με 40
GW ωκεάνιας ενέργειας και άλλες αντίστοιχες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως πλωτές
εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και ηλιακής ενέργειας έως το 2050.89
Οι ως άνω κύριες πηγές οριοθετούν τις νέες προκλήσεις για τις εθνικές Ρυθμιστικές
Αρχές Ενέργειας καθώς απαιτούν σημαντικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό
ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι εθνικές Ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβανομένης της ΡΑΕ,
καλούνται να εφαρμόσουν νέους ή/και τροποποιημένους ρυθμιστικούς κανόνες και
νέες ρυθμιστικές πολιτικές.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται κάτωθι συνοπτικά το έργο των ρυθμιστικών
οργανισμών ενέργειας της Ε.Ε. (ACER, CEER), της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB)
και των ρυθμιστών της Μεσογείου (MEDREG), η συνδρομή στην επιτυχή
ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί κύριο αντικείμενο της ΡΑΕ, καθώς και άλλες
πρωτοβουλίες της Αρχής σε διεθνές επίπεδο με την ίδια στόχευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος
και την στρατηγική υδρογόνου της ΕΕ: https://ec.europa.eu/greece/news/20200708_1_el
89
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας: https://ec.europa.eu/greece/news/20201119__2_el
88
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Σχήμα 7-1. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας και της Μεσογείου, ανάλογα
με τη συμμετοχή τους στα διεθνή θεσμικά όργανα της ενέργειας ACER, CEER, ECRB 90 και MEDREG91

Δύο χώρες που δεν απεικονίζονται στο Χάρτη: Γεωργία και Αρμενία. Η Γεωργία συμμετέχει πλέον στις
Συνεδρίες του Ρυθμιστικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας ως πλήρες μέλος και τον Ιανουάριο
του 2018 ανέλαβε την Προεδρία του Ρυθμιστικού Συμβουλίου για τα επόμενα 2 έτη. Η Αρμενία διατηρεί
το καθεστώς του παρατηρητή στην ενεργειακή Κοινότητα και στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο (ECRB) από το
έτος 2011. Το καθεστώς του Παρατηρητή στην Ενεργειακή Κοινότητα (και το ECRB) διατηρούν η
Τουρκία και η Νορβηγία. Τον Ιανουάριο του 2018 η ρυθμιστική αρχή του Μαυροβουνίου υπέγραψε
μνημόνιο συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ACER για τη συμμετοχή της ως παρατηρητή στις
Ομάδες εργασίας του εν λόγω Οργανισμού. Είναι η πρώτη Ρυθμιστική Αρχή της Ενεργειακής κοινότητας
που συμμετέχει στον Οργανισμό ACER.

90

91

Εντός του 2018 προστέθηκαν ο Λίβανος και η Τυνησία.
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O Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών (ACER)
Η κύρια αποστολή του ACER, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2019/942, είναι να συνεπικουρεί τις εθνικές αρχές ενέργειας στην άσκηση των
ρυθμιστικών τος αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, να
συντονίζει τις δράσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε ρυθμιστικά θέματα
διασυνοριακού ενδιαφέροντος, ενώ μπορεί να μεσολαβήσει και να επιλύσει τις μεταξύ
τους διαφορές.
Ο ACER συμβάλλει, ιδίως, στη θέσπιση υψηλής ποιότητας κοινών ρυθμιστικών και
εποπτικών πρακτικών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη συνεπή, αποδοτική και
αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων
της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια.
Πιο συγκεκριμένα, ο ACER:
➢ συμπληρώνει και συντονίζει τις εργασίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών,
➢ βοηθά στη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας των ευρωπαϊκών υποδομών
δικτύων,
➢ όπου απαιτείται, λαμβάνει δεσμευτικές ατομικές αποφάσεις σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και λειτουργικής ασφάλειας για τις
διασυνοριακές υποδομές,
➢ συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα που αφορούν την
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο,
➢ διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου,
τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και τους
ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·
➢ παρακολουθεί τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
και αναφέρει τα πορίσματά του
➢ παρακολουθεί τις αγορές χονδρικής ενέργειας για τον εντοπισμό και την
αποτροπή φαινομένων κατάχρησης, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές (ανέλαβε τη λειτουργία αυτή το 2012 βάσει του κανονισμού
1227/2011 της ΕΕ για την ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς χονδρικής
πώλησης ενέργειας).
➢ συμμετέχει στην ανάπτυξη κωδικών δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών και
➢ παρακολουθεί και αναλύει τις επιδόσεις των περιφερειακών κέντρων
συντονισμού.
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Με την υιοθέτηση δε του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, οι αρμοδιότητες του
Οργανισμού ενισχύθηκαν ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας
των Ευρωπαϊκών οργανισμών των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργεια και φυσικού αερίου (ENTSOs) αλλά και του ευρωπαϊκού φορέα
διαχειριστών συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ENDSOs) όπως και τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των νέων φορέων για τη λειτουργία
των αγορών ενέργειας στις διασυνοριακές διασυνδέσεις (Network Electricity Market
Operators -NEMOs), και τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού της λειτουργίας των
εθνικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

H Οργανωτική Δομή του ACER
Ο Οργανισμός αποτελείται από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το ρυθμιστικό
συμβούλιο, γ) τον διευθυντή και δ) το συμβούλιο προσφυγών.

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο του ACER (Board of Regulators)
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) ανώτερα στελέχη των ρυθμιστικών αρχών, και συγκεκριμένα ένα ανά εθνική
ρυθμιστική αρχή (και ένα ως αναπληρωτή),
β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή σχετικά με τις γνώμες,
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα του ιδρυτικού
Κανονισμού και οι οποίες εξετάζονται προς έγκριση. Επιπλέον, το ρυθμιστικό
συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, καθοδηγεί τον διευθυντή κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρτητα και δεν
επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, την Επιτροπή ή
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει πλέον με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων
μελών του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
συνεδριάζει κατά κανόνα μια φορά κάθε μήνα στην έδρα του Οργανισμού στη
Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.
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Οι Ομάδες Εργασίας του ACER (ACER Working Groups)
Ο κύριος ρόλος των Ομάδων Εργασίας είναι η επιβοήθηση σε τεχνικό επίπεδο των
εργασιών του Οργανισμού, συνδράμοντας με τις εμπειρίες των μελών τους και τις
προτάσεις τους τον Διευθυντή και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο του Οργανισμού92.
Το 2020 λειτούργησαν τρεις (3) Ομάδες Εργασίας (Working Groups) :
➢ η Ομάδα Εργασίας για το φυσικό αέριο,
➢ η Ομάδα Εργασίας για τον ηλεκτρισμό,
➢ η Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη
χονδρική αγορά ενέργειας (Κανονισμός REMIT, 1227/2011).
Κάθε Οµάδα Εργασίας µπορεί να συστήνει υπο-οµάδες (Task Forces) οι οποίες
καλούνται να εξετάσουν ειδικά ρυθµιστικά θέµατα. Τόσο ο αριθµός των οµάδων
εργασίας όσο και ο αριθµός των υπο-οµάδων τους µπορούν να µεταβάλλονται µε
απόφαση του Ρυθµιστικού Συµβουλίου, µε κύριο στόχο να ανταποκρίνονται
αποτελεσµατικότερα στις προτεραιότητες και το εν γένει ρυθµιστικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο ο Οργανισµός και οι εθνικές Ρυθµιστικές αρχές καλούνται να λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά.
Ακολουθεί πίνακας με το σύνολο των Ομάδων Εργασίας και των υποομάδων τους που
δραστηριοποιήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο του Οργανισμού93:

Οι Οµάδες Εργασίας αποτελούνται από στελέχη των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Οργανισµού. Οι επικεφαλής των Οµάδων Εργασίας ορίζονται από τον Διευθυντή
του Οργανισµού για χρονική περίοδο δύο ετών µετά από σχετική προηγούµενη σύσταση του
Ρυθµιστικού Συµβουλίου.
93
Αναλυτικότερη
αναφορά
σχετική
με
τις
ομάδες
εργασίας:
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Working_groups/Pages/default.aspx
92
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Σχήμα 7-2. Ομάδες εργασίας ACER που δραστηριοποιήθηκαν το 2020

Οι Εργασίες του ACER το 2020
Το 2020 η ΡΑΕ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Οργανισμού, όπως
αυτές έλαβαν χώρα στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στις Ομάδες Εργασίας και στις υποομάδες αυτών.

Σχετικά με την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι σημαντικότερες αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οι εκθέσεις του Οργανισμού,94 σε
ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά

Σχετικά µε τις αποφάσεις, τις γνώµες και τις εκθέσεις που παράγει ο Οργανισµός, βλέπε:
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/Individual-decision.aspx
94

296 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

κάτωθι:
•

ACER Decision on the methodology to determine prices for the balancing
energy that results from the activation of balancing energy bids

Η απόφαση είναι αποτέλεσμα του αιτήματος που υπέβαλαν σε αυτόν όλες οι
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την πρόταση μεθοδολογίας τιμολόγησης της ενέργειας
εξισορρόπησης, πάνω στα ζητήματα στα οποία δεν υπήρξε κοινή συμφωνία μεταξύ
τους, όπως αυτή τους κατατέθηκε από τους ΔΣΜ. Ειδικότερα, το αίτημα των
ρυθμιστικών αρχών ζητούσε από τον Οργανισμό να επανεξετάσει περαιτέρω τα
ακόλουθα ζητήματα:
➢
➢
➢
➢

Την συνεπή χρήση της ορολογίας
Τον ακριβή ορισμό της διασυνοριακής οριακής τιμής
Την ανάγκη δημοσίευσης ετήσιας έκθεσης
Την ευθυγράμμιση της περιόδου τιμολόγησης της ενέργειας εξισορρόπησης με
την αγοραία χρονική μονάδα.
➢ Την συμπερίληψη τεχνικών ορίων τιμών
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις ρυθμιστικές αρχές αυτών, έπειτα
από δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε επί του
αιτήματος των ρυθμιστικών αρχών και τροποποίησε αναλόγως την Πρόταση των ΔΣΜ
ώστε αυτή να πληροί τα κριτήρια που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (Κανονισμός BAL).95
•

ACER Decision on the Implementation framework for the European
platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration
reserves with automatic activation

Η απόφαση είναι αποτέλεσμα του αιτήματος που υπέβαλαν σε αυτόν όλες οι
ρυθμιστικές αρχές, πάνω στα ζητήματα στα οποία δεν υπήρξε κοινή συμφωνία μεταξύ
τους, σχετικά με την πρόταση που τους υπεβλήθη από τους ΔΣΜ ως προς το πλαίσιο
υλοποίησης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης
από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (aFRRIF).

95

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...pricing%20balancing%20ener
gy.pdf
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Ειδικότερα, το αίτημα των ρυθμιστικών αρχών ήταν αποτέλεσμα της διαφωνίας των
τελευταίων κυρίως:
➢ Στον προτεινόμενο ορισμό της ζήτησης της ενέργειας εξισορρόπησης από
εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (aFRR) και
συγκεκριμένα τον τρόπο που αυτός συσχετίζεται με το μοντέλο κλειστούβρόχου της διαδικασίας αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη
ενεργοποίηση.
➢ Στην επιλογή του μοντέλου “Control Demand” αντί για το μοντέλο “Control
Request” ως βάση για τον σχεδιασμό της πλατφόρμας aFRR.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις ρυθμιστικές αρχές αυτών, έπειτα
από δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε επί του
αιτήματος των ρυθμιστικών αρχών και τροποποίησε την πρόταση των ΔΣΜ ώστε αυτή
να πληροί τα κριτήρια που τίθενται στον Κανονισμό BAL.96
•

ACER Decision on the Implementation framework for a European
platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration
reserves with manual activation

Η παρούσα απόφαση του Οργανισμού είναι αποτέλεσμα του αιτήματος που υπέβαλαν
σε αυτόν όλες οι ρυθμιστικές αρχές, πάνω στα ζητήματα στα οποία δεν υπήρξε κοινή
συμφωνία μεταξύ τους, σχετικά με την πρόταση που τους υπεβλήθη από τους ΔΣΜ
πάνω στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή
ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη
ενεργοποίηση (mFRRIF). Ειδικότερα, το αίτημα των ρυθμιστικών αρχών ήταν
αποτέλεσμα της διαφωνίας τους κυρίως ως προς:
➢ τον λεπτομερή σχεδιασμό του εγγυημένου όγκου για την παροχή πρόσβασης
σε επαρκή αποθεματικά στους ΔΣΜ,
➢ τη χρήση προγραμματισμένων αντίρροπων ενεργοποιήσεων πόρων
εξισορρόπησης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανταλλαγή ενέργειας
εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη
ενεργοποίηση.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις ρυθμιστικές αρχές αυτών, έπειτα
από δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε επί του

96

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...20for%20aFRR%20Platform.p
df

298 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

αιτήματος των ρυθμιστικών αρχών και τροποποίησε την πρόταση των ΔΣΜ ώστε αυτή
να πληροί τα κριτήρια που τίθενται στον Κανονισμό BAL.97
•

ACER Decision on the nominated electricity market operators’ proposal
for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching
algorithm, also incorporating TSOs’ and NEMOs’ proposals for a common
set of requirements

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της
συμφόρησης (Κανονισμός CACM) καθόρισε μια σειρά απαιτήσεων για την κατανομή
διαζωνικής δυναμικότητας και τη διαχείριση συμφόρησης στην ενδοημερήσια και στην
αγορά επόμενης ημέρας. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης ειδικές διατάξεις
για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ενός αλγόριθμου σύζευξης τιμών και ενός
αλγόριθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής για την ενιαία σύζευξη αγοράς
επόμενης ημέρας και για την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη αντιστοίχως. Ο ACER είχε
αποφασίσει, με την Απόφαση 08/2018, επί της πρότασης των NEMOs για τον
αλγόριθμο σύζευξης τιμών και ενός αλγόριθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής,
που περιελάβανε επίσης προτάσεις των ΔΣΜ και των NEMOs για ένα κοινό σύνολο
απαιτήσεων (Algorithm Methodology) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού
CACM.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι NEMOs υπέβαλαν στον ACER πρόταση για την τροποποίηση
των παραπάνω απαιτήσεων σύμφωνα με το Αρθ. 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/942, τον Ιούλιο του 2020.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους NEMOs, τους ΔΣΜ και τις ρυθμιστικές αρχές
αυτών, έπειτα από δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε
πάνω στην Πρόταση για τροποποίηση όπως είχε υποβληθεί από τους NEMOs και
εξέδωσε απόφαση ότι αυτή είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό CACM με ορισμένες
αλλαγές.98
•

ACER Decision on all NEMOs’ proposal for products that can be taken
into account by nominated electricity market operators in intraday
coupling process

97

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20032020%20on%20the%20Implementation%20framework%20for%20mFRR%20Platform.pdf
98
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2004-2020%20on%20Algorithm%20methodology.pdf
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό CACM όλοι οι NEMOs προτείνουν τα προϊόντα που
μπορούν να πάρουν μέρος στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Οι NEMOs, σύμφωνα
με το Αρθ. 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, υπέβαλαν στον ACER, τον Ιούλιο
2019, πρόταση τροποποίησης των εν λόγω προϊόντων.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τους NEMOs, τους ΔΣΜ και τις ρυθμιστικές αρχές
αυτών, έπειτα από δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε
επί της πρότασης, όπως είχε υποβληθεί από τους NEMOs, και εξέδωσε απόφαση ότι
αυτή είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό CACM με ορισμένες αλλαγές.99
•

ACER Opinion on the Draft ENTSO-E Annual Work Programme 2020

O ACER αφού εξέτασε το Πρόγραμμα Εργασιών του ENTSO-E για το 2020,
συμπέρανε πως είναι σύμφωνο µε τα προαπαιτούμενα των άρθρων 30 παρ. 4 και 31
παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, ενώ οι στόχοι του Προγράμματος ήταν
σύμφωνοι με τις προαπαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 4 παρ. 3 και 4 παρ. του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν σημεία τα οποία θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ανταγωνισμό, τις διασυνδέσεις, την πρόσβαση στα
δίκτυα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. 100
•

ACER Decision on the methodology for identifying regional electricity
crisis scenarios

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθόρισε μια σειρά απαιτήσεων για την πρόληψη, την
προετοιμασία και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι απαιτήσεις
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό περιφερειακών
σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας (crisis scenarios methodology). Ο ENTSO-E
έπρεπε να εκπονήσει την παραπάνω μεθοδολογία και να την υποβάλει στον
Οργανισμό, όπως και έπραξε με πρότασή του, έπειτα από δημόσια διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, στις 6 Ιανουαρίου 2020.

99

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2005-2020%20on%20ID%20Products.pdf
100
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Opinions/Opinions/ACER%2
0Opinion%2001-2020%20on%20the%20draft%20ENTSO-E%20AWP%202020.pdf
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Ο Οργανισμός, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση επί της
μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής
ενέργειας µε την επιφύλαξη συγκεκριμένων τροποποιήσεων που προτάθηκαν.101
•

ACER Decision on the methodology for short-term and seasonal adequacy
assessments

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθόρισε μια σειρά απαιτήσεων για την πρόληψη, την
προετοιμασία και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι απαιτήσεις
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση βραχυπρόθεσμης και
εποχικής επάρκειας (STSAA methodology). Το ENTSO-E έπρεπε να εκπονήσει την
παραπάνω μεθοδολογία και να την υποβάλει στον Οργανισμό, όπως και έπραξε με
πρότασή του, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, στις 6 Ιανουαρίου 2020.
Ο Οργανισμός, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση πάνω στην
πρόταση του ENTSO-E για τη μεθοδολογία για την εκτίμηση βραχυπρόθεσμης και
εποχικής επάρκειας µε την επιφύλαξη συγκεκριμένων τροποποιήσεων που
προτάθηκαν.102
•

ACER Decision on the definition of system operation regions

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ορίζει μια σειρά μέτρων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον
περιφερειακό συντονισμό των ΔΣΜ, ο οποίος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός
ενισχυμένου θεσμικού πλαισίου, με την δημιουργία Περιφερειακών Συντονιστικών
Κέντρων (RCC). Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, ο ENTSO-E είναι υπεύθυνος
για την εκπόνηση μιας πρότασης προς τον ACER, που θα ορίζει τις περιφέρειες
λειτουργίας συστήματος (SORs), όπως επίσης και ποιοι ΔΣΜ, ποιες ζώνες προσφοράς,
ποια σύνορα των ζωνών προσφοράς, ποιες περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας
και ποιες περιφέρειες συντονισμού διακοπών θα καλύπτει η κάθε λειτουργική
περιφέρεια του συστήματος. O ENTSO-E υπέβαλε τη σχετική πρόταση για έγκριση
στον ACER στις 6 Ιανουαρίου 2020.
Ο Οργανισμός, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση πάνω στην
πρόταση του ENTSO-E για τη δημιουργία περιφερειών λειτουργίας συστήματος µε την
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...methodology_RPR%20ART
%205.pdf
102
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2008-2020%20on%20the%20shortterm%20and%20seasonal%20adequacy%20assessments%20methodology_RPR8.pdf
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επιφύλαξη των συγκεκριμένων τροποποιήσεων που προτάθηκαν.103 Για την
Περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βλέπε ενότητα 3.1.2.3.
•

ACER Opinion on ENTSO-E’s Winter Outlook 2019-2020 and Summer
Review 2019 Report

Ο Οργανισμός κρίνει πως η πρόβλεψη για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 και η θερινή
επισκόπηση του 2019 είναι σύμφωνες με τα προαπαιτούμενα του Άρθρου 4 παρ. 3 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942 και ότι δεν τίθενται ζητήματα που μπορεί να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και την ασφαλή λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.104
Επιπλέον, με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/941 και τον αντίκτυπό του στις μελλοντικές εποχιακές αξιολογήσεις επάρκειας,
ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι η ενημερωτική αξία των μελλοντικών εποχιακών
αξιολογήσεων και αναθεωρήσεων επάρκειας θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω ως
εξής:
➢ Οι μελλοντικές ντετερμινιστικές αναλύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
ρεαλιστικές συσχετίσεις μεταξύ των χρονικών σειρών των μεταβλητών που
σχετίζονται με το κλίμα.
➢ Πρέπει να παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρονοσειρές
μεταβλητών που σχετίζονται με το κλίμα.
➢ Η εποχική αξιολόγηση της επάρκειας πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τον όγκο των μέτρων που έχουν ληφθεί εκτός αγοράς, την τοποθεσία και τον
τύπο της.
➢ Ο αντίκτυπος των σοβαρών καιρικών συνθηκών στους δείκτες παραγωγής και
διακοπής της μεταφοράς και στη διαθεσιμότητα διασυνοριακής δυναμικότητας
θα πρέπει να διερευνηθεί και να ενσωματωθεί σε μελλοντικές αξιολογήσεις
επάρκειας.
➢ Η ποιότητα των δεδομένων στη μοντελοποίηση των ποσοστών διακοπών
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.
➢ Πρόσθετες μελλοντικές ντετερμινιστικές αναλύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη την αντλησιοταμίευση.
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20102020%20on%20the%20definition%20of%20System%20Operation%20Regions.pdf
104
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...Summer%20Review%2020
19-2020.pdf
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➢ Ο ENTSO-E πρέπει να αποσαφηνίσει σε ποιο πλαίσιο αντιμετωπίζεται ο
αντίκτυπος της σπανίζουσας επάρκειας (scarce upward adequacy) στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

•

ACER Opinion on the ENTSO-E draft 3rd guideline for cost benefit
analysis of grid development projects

Πρόκειται για γνωμοδότηση του ACER πάνω στο τρίτο σχέδιο των κατευθυντήριων
γραμμών ανάλυσης κόστους-οφέλους του ENTSO-E για την ανάλυση κόστουςοφέλους των Έργων Ανάπτυξης Δικτύων. Σύμφωνα με τον ENTSO-E, το νέο σχέδιο
περιλαμβάνει βελτιωμένες μεθοδολογίες για ήδη υπάρχοντες δείκτες ενώ παράλληλα
γίνεται εισαγωγή νέων δεικτών. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι νέοι δείκτες προέρχονται
από τα αποτελέσματα της διεργασίας “Missing Process” που δημιουργήθηκε για το
Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου στην Ευρώπη (TYNDP) του 2018. Οι δείκτες
αυτοί επιτρέπουν μια εναρμονισμένη ανάλυση κόστους-οφέλους σε ολόκληρο το
σύστημα, διευκολύνουν μια ομοιόμορφη προσέγγιση στην οποία όλα τα έργα
(συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης και μεταφοράς) και οι φορείς
προώθησης των έργων (είτε ΔΣΜ είτε τρίτα μέρη) αντιμετωπίζονται και αξιολογούνται
κατά τον ίδιο τρόπο.
Ο Οργανισμός, αφού αξιολόγησε το σχέδιο, προχώρησε στην έκδοση της
Γνωμοδότησης 03/2020 όπου:
•

•

•

•

Αναγνωρίζεται ότι στο σύνολό του, το τρίτο σχέδιο παρέχει ορισμένες
βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση σε διάφορες πτυχές
(Investment Value Calculation, Additional Societal benefit due to CO2
variation Indicator κα).
Το σχέδιο καθορίζει κάποιους δείκτες και κανόνες, οι οποίοι δεν συνάδουν με
το παράρτημα IV.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, αλλά είναι σύμφωνοι με
τα ειδικά κριτήρια του άρθ. 4 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 όπου και
αναλύονται λεπτομερέστερα.
Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με τις αρχές του παραρτήματος
V του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, παρόλο που, τυπικά, ορισμένες από τις
αρχές του παραρτήματος V δεν αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο (ενδεικτικά: έτη
συνόλων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό
αέριο, οδηγίες για τη χρήση μοντέλων δικτύου και αγοράς ειδικά όσον αφορά
τη μοντελοποίηση των απωλειών δικτύου και τους υπολογισμούς της
δυνατότητας μεταφοράς, τις επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα του συστήματος,
της ανθεκτικότητας καταστροφής του κλίματος, προσδιορισμός των
επωφελούμενων μερών και αυτών που θα επιβαρυνθούν με το κόστος).
Το σχέδιο παραλείπει ορισμένα σημαντικά στοιχεία, όπως αυτά αναλύονται σε
βάθος στα κεφάλαια 3.3 και 3.4 της γνωμοδότησης.
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Ο Οργανισμός ενθάρρυνε τον ENTSO-E να προσαρμόσει το τρίτο σχέδιο των
κατευθυντήριων γραμμών ανάλυσης κόστους-οφέλους σύμφωνα με τις συστάσεις του,
προτού το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έγκριση.105
•

ACER Decision on the Methodology for a list of standard products for
balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement
reserves

Ο Κανονισμός BAL (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας
γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθόρισε μια σειρά απαιτήσεων
για την εξισορρόπηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις
συναλλαγές ενέργειας εξισορρόπησης, τα τυποποιημένα προϊόντα για την δυνατότητα
εξισορρόπησης, όπως και την τιμολόγηση και την εκκαθάριση των σχετικών αγορών.
Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, από τους ΔΣΜ, μιας μεθοδολογίας
για έναν κατάλογο τυποποιημένων προϊόντων δυναμικότητας εξισορρόπησης για
εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης (SPBC
Methodology). Οι ΔΣΜ ανάπτυξαν από κοινού μια πρόταση της παραπάνω
μεθοδολογίας και την υπέβαλαν στον ACER στις 17 Δεκεμβρίου 2019.
Ο ACER, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση επί της
πρότασης των ΔΣΜ πάνω στη μεθοδολογία SPBC, µε την επιφύλαξη αναγκαίων
τροποποιήσεων.106
•

ACER Decision 12/2020 on the methodology for a co-optimised allocation
process of cross-zonal capacity

Στο πλαίσιο του Κανονισμού BAL, οι ΔΣΜ ανάπτυξαν μια πρόταση μεθοδολογίας για
την διαδικασία της από κοινού βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής
δυναμικότητας και την υπέβαλαν στον ACER στις 17 Δεκεμβρίου 2019.
Ο ACER, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση επί της ως άνω
μεθοδολογίας, µε την επιφύλαξη συγκεκριμένων τροποποιήσεων.107

105

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Opinions/Opinions/ACER%2
0Opinion%2003-2020%20on%20ENTSO-E%20Guideline%20for%20cost%20benefit%20analysis.pdf
106
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2011-2020%20on%20standard%20products%20for%20balancing%20capacity.pdf
107
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2012-2020%20on%20a%20co-optimised%20allocation%20process%20of%20crosszonal%20capacity.pdf

304 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

•

ACER Decision on the Implementation framework for the European
platform for the imbalance netting process

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού BAL περιλαμβάνουν την κατάρτιση μιας πρότασης από
τους ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία
συμψηφισμού ανισορροπιών (INIF).
Οι ΔΣΜ υπέβαλαν την πρόταση για το INIF στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις 18
Ιουνίου 2018, οι οποίες ζήτησαν την τροποποίησή της. Οι ΔΣΜ κατέθεσαν την
τροποποιημένη τους πρόταση στις 23 Ιανουαρίου 2019. Επειδή, ωστόσο, ορισμένες
ρυθμιστικές αρχές θεώρησαν ότι πλέον δεν είχαν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν επί
της πρότασης λόγω της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, ανέθεσαν στον
ACER, με αίτημά τους, την έκδοση της τελικής απόφασης στις 14 Ιανουαρίου 2020.
Ο ACER έπειτα από δημόσια διαβούλευση, εξέδωσε θετική απόφαση επί της πρότασης
των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία
συμψηφισμού ανισορροπιών (INIF), η οποία κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195, µε την επιφύλαξη αναγκαίων τροποποιήσεων.108
•

ACER Decision on the methodology for classifying the activation purposes
of balancing energy bids

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για
την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθόρισε μια σειρά απαιτήσεων για την
εξισορρόπηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης, τα τυποποιημένα προϊόντα για την δυνατότητα
εξισορρόπησης, όπως και την τιμολόγηση και την εκκαθάριση των αγορών
εξισορρόπησης. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν την κατάρτιση μιας πρότασης
μεθοδολογίας από τους ΔΣΜ για την κατάταξη των σκοπών ενεργοποίησης των
προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης.
Οι ΔΣΜ υπέβαλαν πρόταση τροποποίησης της μεθοδολογίας για την κατάταξη των
σκοπών ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης στις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές στις 18 Δεκεμβρίου 2018. Με την σειρά τους, οι ρυθμιστικές αρχές
αποφάσισαν να ζητήσουν την τροποποίηση της πρότασης από τους ΔΣΜ, οι οποίοι
κατέθεσαν την τροποποιημένη πρόταση στις ρυθμιστικές αρχές στις 14 Νοεμβρίου
2019. Επειδή ορισμένες ρυθμιστικές αρχές θεώρησαν ότι πλέον δεν είχαν την

108

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20132020%20on%20Implementation%20framework%20for%20imbalance%20netting.pdf
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αρμοδιότητα να αποφασίσουν επί της πρότασης λόγω της έναρξης ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, ανέθεσαν στον ACER, με αίτημά τους, να εκδώσει την
τελική απόφαση στις 16 Ιανουαρίου 2020.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός εξέδωσε
θετική απόφαση στην τροποποιητική πρόταση των ΔΣΜ της μεθοδολογίας για την
κατάταξη των σκοπών ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης, η
οποία κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195, µε την επιφύλαξη
των αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.109
•

ACER Decision on the common settlement rules applicable to all intended
exchanges of energy

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 προβλέπει την κατάρτιση μιας πρότασης για κοινούς
κανόνες εκκαθάρισης εφαρμοστέους σε όλες τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας από
τους ΔΣΜ. Σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι ΔΣΜ υπέβαλαν πρόταση
τροποποίησης της μεθοδολογίας για την κατάταξη των σκοπών ενεργοποίησης των
προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις 18
Δεκεμβρίου 2018. Με την σειρά τους, οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν να ζητήσουν
τροποποίηση της πρότασης από τους ΔΣΜ, οι οποίοι κατέθεσαν την τροποποιημένη
πρόταση στις ρυθμιστικές αρχές στις 14 Νοεμβρίου 2019. Επειδή ορισμένες
ρυθμιστικές αρχές θεώρησαν ότι πλέον δεν είχαν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν επί
της πρότασης λόγω της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, ανέθεσαν στον
ACER, με αίτημά τους, να εκδώσει την τελική απόφαση στις 16 Ιανουαρίου 2020.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός εξέδωσε
θετική απόφαση στην πρόταση των ΔΣΜ για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης
εφαρμοστέους σε όλες τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας, η οποία κρίθηκε ότι ήταν
σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων
τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.110

109

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20162020%20on%20the%20methodology%20for%20classifying%20the%20activation%20purposes%20of
%20balancing%20energy%20bids%20(APP).pdf
110
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20172020%20on%20the%20common%20settlement%20rules%20applicable%20to%20all%20intended%20
exchanges%20of%20energy%20(SP).pdf
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•

ACER Decision on the harmonisation of the main features of imbalance
settlement

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 προβλέπει την κατάρτιση μιας πρότασης για την
περαιτέρω εναρμόνιση και εξειδίκευση των κύριων χαρακτηριστικών της εκκαθάρισης
ανισορροπιών από τους ΔΣΜ.
Οι ΔΣΜ υπέβαλαν πρόταση τροποποίησης της μεθοδολογίας για την κατάταξη των
σκοπών ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης στις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές στις 18 Δεκεμβρίου 2018. Με την σειρά τους, οι ρυθμιστικές αρχές
αποφάσισαν να ζητήσουν τροποποίηση της πρότασης από τους ΔΣΜ, οι οποίοι
κατέθεσαν την τροποποιημένη πρόταση στις ρυθμιστικές αρχές στις 14 Νοεμβρίου
2019. Επειδή ορισμένες ρυθμιστικές αρχές θεώρησαν ότι πλέον δεν είχαν την
αρμοδιότητα να αποφασίσουν επί της πρότασης, ανέθεσαν στον ACER λόγω της
έναρξης ισχύος του Κανονισμού 2019/942, με αίτημά τους, να εκδώσει την τελική
απόφαση στις 16 Ιανουαρίου 2020.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός εξέδωσε
θετική απόφαση στην πρόταση των ΔΣΜ για την περαιτέρω εναρμόνιση και
εξειδίκευση των κύριων χαρακτηριστικών της εκκαθάρισης ανισορροπιών, η οποία
κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195, µε την επιφύλαξη των
αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.111
•

ACER Opinion on the statutory documents on the establishment of the EU
DSO entity

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, οι ΔΣΔ συνεργάζονται μεταξύ τους σε
ενωσιακό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής
(EU DSO), με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της βέλτιστης και συντονισμένης διαχείρισης των
συστημάτων διανομής και μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός κλήθηκε να
γνωμοδοτήσει πάνω στα καταστατικά έγγραφα της παραπάνω οντότητας, που
επρόκειτο να συσταθεί. Έπειτα από δημόσια διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέλη,
ο ACER γνωμοδότησε ότι τα έγραφα πληρούν τα πρότυπα αλλά και τα κριτήρια που
ορίζονται στο Κεφάλαιο VI το Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και υποστήριξε ως ορθό,
τον τρόπο που καθορίζονται τα τέλη των μελών που συμμετέχουν στο EU DSO.

111

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20182020%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20main%20features%20of%20imbalance%20se
ttlement%20(ISHP).pdf
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Ωστόσο, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την ελλιπή διαφάνεια στη χρηματοδότηση του
Φορέα, το αδιέξοδο που μπορεί να προκύψει κατά την ψηφοφορία για την λήψη
αποφάσεων και την ανάγκη εξασφάλισης ισορροπημένης γεωγραφικής
εκπροσώπησης.112
•

ACER Decision on the methodology for calculating the value of lost load,
the cost of new entry, and the reliability standard

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζει ένα πλαίσιο για την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων. Αυτό το πλαίσιο
περιλαμβάνει βήματα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχών ζητημάτων
σχετικά με την επάρκεια των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ENTSO-E αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αναπτύξει και να υποβάλει για έγκριση στον Οργανισμό μια
μεθοδολογία υπολογισμού της αξίας απώλειας φορτίου, του κόστους νέας εισόδου και
του προτύπου αξιοπιστίας113. Η παραπάνω μεθοδολογία υποβλήθηκε στον Οργανισμό
από τον ENTSO-E στις 4 Μάϊου 2020 για την έγκρισή του.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση στην πρόταση μεθοδολογίας του
ENTSO-E για τον υπολογισμό της αξίας απώλειας φορτίου, του κόστους νέας εισόδου
και του προτύπου αξιοπιστίας, η οποία κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2019/943, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές
προτάθηκαν.114
•

ACER Decision on the methodology for the European resource adequacy
assessment

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζει ένα πλαίσιο για την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο ENTSO-E αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει και να υποβάλει για έγκριση
στον Οργανισμό μια πρόταση μεθοδολογίας για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να παρασχεθεί
αντικειμενική βάση για την εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας. Η αξιολόγηση της

112

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Opinions/Opinions/ACER%20O
pinion%2005-2020.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...Opinion%2005-2020.pdf
113
Το πρότυπο αξιοπιστίας υπολογίζεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιώντας
την μεθοδολογία υπολογισμού του ENTSO-E.
114
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
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επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζει τα ζητήματα επάρκειας πόρων
εκτιμώντας τη συνολική επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την
κάλυψη της τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε
επίπεδο Ένωσης, σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο των επιμέρους ζωνών
προσφοράς, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο καλύπτει κάθε έτος για μια συνολική περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία
της εν λόγω αξιολόγησης. Η παραπάνω μεθοδολογία υποβλήθηκε στον Οργανισμό από
τον ENTSO-E στις 4 Μαΐου 2020.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση στην πρόταση μεθοδολογίας του
ENTSO-E για την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία
κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, µε την επιφύλαξη των
αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.115
•

ACER Decision on sharing costs incurred to ensure firmness and
remuneration of long-term transmission rights

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 (FCA Regulation) σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας καθόρισε μια
σειρά υποχρεώσεων σχετικά με τα κόστη και την ανάκτηση του κόστους για την
δημιουργία μηχανισμών υπολογισμού δυναμικότητας, τον ενιαίο μηχανισμό
κατανομής και συγκεκριμένους κανόνες για τη διασφάλιση της παγίωσης και της
ανταμοιβής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο
Κανονισμό, όλοι οι ΔΣΜ υποχρεούνται να αναπτύξουν από κοινού μια μεθοδολογία
για τον επιμερισμό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για τη διασφάλιση της
παγίωσης και της ανταμοιβής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς και να
την υποβάλλουν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο με την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942 για την ίδρυση Οργανισμού, τέτοια ζητήματα θα πρέπει να
υποβάλλονται απευθείας στον τελευταίο. Η παραπάνω πρόταση μεθοδολογίας
κατατέθηκε από τους ΔΣΜ στον ACER στις 23 Απριλίου 2020.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση στην πρόταση μεθοδολογίας του
ENTSO-E για την πρόταση μεθοδολογίας για τον επιμερισμό των δαπανών που έχουν
πραγματοποιηθεί για τη διασφάλιση της παγίωσης και της ανταμοιβής των
μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς, η οποία κρίθηκε ότι ήταν σύμφωνη με τον
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA.pdf
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Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων τροποποιήσεων όπως
αυτές προτάθηκαν.116
•

ACER opinion on ENTSO-E and ENTSO-G draft TYNDP 2020 Scenario
Report

Το σχέδιο έκθεσης σεναρίων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύων
περιέχει βελτιώσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις των εκθέσεων
σεναρίων. Λαμβάνοντας υπόψη κάποιες ελλείψεις ως προς την ποιότητα, τη διαδικασία
και την διαφάνεια του σχεδίου έκθεσης σεναρίου, ο Οργανισμός παρείχε τις εξής
συστάσεις117 ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ENTSO θα μπορούσαν να μετριάσουν
τα μειονεκτήματά του, ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στην κατάρτιση των Δεκαετών Σχεδίων Ανάπτυξης Δικτύων του
ENTSO-E και ENTSO-G:
➢ Να βελτιωθεί η τεκμηρίωση που σχετίζεται με τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών στη δημόσια διαβούλευση.
➢ Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου 2020 να συμπεριληφθούν οι
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι ανάγκες του δικτύου εξαρτώνται από
σημαντικές πτυχές των σεναρίων.
➢ Να γίνει εισαγωγή ενός σεναρίου χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης/αργής
προόδου στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης Δικτύων ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου για όλα τα χρόνια όπου υιοθετείται μια προσέγγιση πολλαπλών
σεναρίων.
➢ Να γίνει παροχή όλων των δεδομένων για το σενάριο «Τρέχουσες Τάσεις» και
να διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με αυτό, στο πλαίσιο των δημόσιων
διαβουλεύσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Δικτύων.
➢ Να γίνει ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προϋπολογισμών
άνθρακα που χρησιμοποιούνται σε δύο σενάρια και των τιμών άνθρακα ΣΕΔΕ
όπως αυτές εκτιμώνται σε αυτούς και εάν υπάρχουν. Να υπάρχουν πιο
διαφανείς ορισμοί των προϋπολογισμών του άνθρακα. Για το σενάριο
«Εθνικών Τάσεων», να γίνει υπόδειξη των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν
στα ΕΣΕΚ, με βάση τα οποία οι ΔΣΜ υπέβαλαν τα στοιχεία στα σχέδια
ανάπτυξης δικτύων.

116

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...ongterm%20transmission%20rights.pdf
117
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%202020%20Scenario%20
Report.pdf
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➢ Να γίνει διευκρίνηση ότι τα σενάρια «Ο άνθρακας προηγείται του αερίου» και
«Το αέριο προηγείται του άνθρακα» είναι απλά δύο σενάρια και όχι μια
ανάλυση ευαισθησίας.
➢ Να γίνει εξήγηση γιατί οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν
τη ζήτηση ενέργειας, όπως η Συμφωνία του Παρισιού και τα ΕΣΕΚ, φαίνεται
να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη ζήτηση φυσικού αερίου σε όλα τα
σενάρια.
➢ Να γίνει εξήγηση τι σημαίνουν τα πρόσημα ως προς την ανάπτυξη των
τεχνολογιών (+,++,+++) και ποιες παραδοχές έγιναν για να καταλήξουν στον
προσδιορισμό των τεχνολογιών με αυτά τα πρόσημα.
➢ Να γίνει παροχή πληροφορίων σχετικά με τους περιορισμούς που λαμβάνονται
υπόψη στη μοντελοποίηση επενδύσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για
τα σενάρια GA και DE, όπως επίσης και τις επιπτώσεις αυτών των
περιορισμών.
➢ Να γίνει εξήγηση της αλληλεπίδρασης με τα ΕΣΕΚ των Κρατών Μελών, ειδικά
όταν οι τελικοί στόχοι του ΕΣΕΚ αποκλίνουν από τις τιμές που διατυπώνονται
στο σενάριο «Εθνικές Τάσεις».
➢ Να υιοθετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ακαδημαϊκά πρότυπα για την
παρουσίαση των υποθέσεων και των αποτελεσμάτων των σεναρίων (πχ σαφείς
ορισμοί μετρήσεων, αναφορές για κάθε τιμή εισόδου που χρησιμοποιείται στην
έκθεση σεναρίων).
➢ Βελτίωση της διαφάνειας στις ρυθμίσεις που έγιναν κατά τη μοντελοποίηση.
➢ Να ερευνηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων
μέτρων ανάκαμψης στα τρέχοντα και επερχόμενα σενάρια ζήτησης ενέργειας
και των σχετικών επενδύσεων.
•

ACER Decision on the methodology and assumptions that are to be used in
the bidding zone review process and for the alternative bidding zone
configurations to be considered

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει την επανεξέταση της ζώνης προσφοράς, μετά
την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των παραδοχών που θα χρησιμοποιηθούν στην
διαδικασία επανεξέτασης ζώνης προσφοράς και για τις εναλλακτικές διαμορφώσεις της
ζώνης προσφοράς. Η μεθοδολογία και οι παραπάνω παραδοχές θα πρέπει να
αναπτυχθούν και να υποβληθούν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για έγκριση από
τους ΔΣΜ. Σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν καταφέρουν να αποφασίσουν
πάνω στην πρόταση των ΔΣΜ εντός 6 μηνών ή αν οι ίδιες οι αρχές το αποφασίσουν,
μπορούν να αναθέσουν το ζήτημα της εξέτασης της πρότασης στον ACER.
Η απόφαση του ACER είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας των αρμόδιων ρυθμιστικών
αρχών, στις οποίες είχε κατατεθεί η πρόταση μεθοδολογίας από τους ΔΣΜ, να
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αναθέσουν σε αυτόν το ζήτημα της εξέτασης της πρότασης, ελλείψει επίτευξης
ομοφωνίας μεταξύ τους.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση επί της πρότασης των ΔΣΜ για
την μεθοδολογία και τις παραδοχές που θα χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία
επανεξέτασης ζώνης προσφοράς και για τις εναλλακτικές διαμορφώσεις ζώνης
προσφοράς, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές
προτάθηκαν.118
•

ACER Decision on the SEE CCR TSO’s proposal for the methodology for
cost sharing of redispatching and countertrading

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 (Κανονισμός CACM) περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις
για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον επιμερισμό του κόστους αναδιανομής και
αντίρροπης συναλλαγής από τους ΔΣΜ.
Οι ρυθμιστικές αρχές της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας της
νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) ανέθεσαν, με επιστολή τους, την εξέταση της
πρότασης των ΔΣΜ στον ACER στις 6 Απριλίου 2020, καθώς θεώρησαν ότι οι ΔΣΜ
δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη το αίτημα των αρχών για την τροποποίηση της παραπάνω
πρότασης (βλ. ενότητα 2.1.4.2, σημείο A.1).
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός εξέδωσε
θετική απόφαση στην πρόταση των ΔΣΜ για τη μεθοδολογία για τον επιμερισμό του
κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων
τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.119
•

ACER Decision approving the SEE CCR TSOs’ proposal for the
methodology for splitting long-term cross-zonal capacity

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 (Κανονισμός FCA) οι ΔΣΜ
αναπτύσσουν από κοινού μια μεθοδολογία για τον επιμερισμό της διαζωνικής
δυναμικότητας και την υποβάλλουν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η παραπάνω
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%20292020%20on%20the%20Methodology%20and%20assumptions%20that%20are%20to%20be%20used%
20in%20the%20bidding%20zone%20review%20process%20and%20for%20the%20alternative%20bid
ding%20zone%20configurations%20to%20be%20considered.pdf
119
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2031-2020%20on%20SEE%20RDCT%20Cost%20Sharing.pdf
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πρόταση μεθοδολογίας κατατέθηκε από τους ΔΣΜ στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
την 1η Οκτωβρίου 2019.
Οι ρυθμιστικές αρχές της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας της
νοτιοανατολικής Ευρώπης (SSE CCR) ανέθεσαν, με επιστολή τους, την εξέταση της
πρότασης των ΔΣΜ στον ACER στις 26 Μαΐου 2020, λόγω των μεταξύ τους διαφωνιών
κυρίως ως προς ορισμένες τεχνικές ερμηνείες σχετικά με την αναγκαιότητα και τις
επιπτώσεις της συμπερίληψης μιας διάταξης στην μεθοδολογία, που θα επέτρεπε στους
ΔΣΜ του SEE CCR να κάνουν κράτηση δυναμικότητας για κατανομή της επόμενης
ημέρας (βλ. ενότητα 2.1.4.2, σημείο Β.4).
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση στην πρόταση των ΔΣΜ για τη
μεθοδολογία για τον επιμερισμό της διαζωνικής δυναμικότητας, µε την επιφύλαξη των
αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές προτάθηκαν.120
•

ACER Decision on the Methodology for Regional Operational Security
Coordination for the SEE Capacity Calculation Region

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 (Κανονισμός SO) προβλέπει την ανάπτυξη μιας
μεθοδολογίας για το συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας (ROSC
Methodology) μιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας (CCR) από τους ΔΣΜ
ενώ οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να εγκρίνουν την παραπάνω μεθοδολογία. Στις 19
Δεκεμβρίου 2019, οι ΔΣΜ της SEE CCR υπέβαλαν πρόταση έγκρισης της
μεθοδολογίας στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Η παρούσα απόφαση του ACER απορρέει από αίτημα των ρυθμιστικών αρχών της SEE
CCR της 2ης Οκτωβρίου 2020. Οι ρυθμιστικές αρχές θεώρησαν ότι θα ήταν καλύτερο
να αποφασίσει ο Οργανισμός επί της πρότασης των ΔΣΜ ώστε η μεθοδολογία για το
συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας να είναι πιο εναρμονισμένη
με τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές μεθοδολογίες του Κανονισμού CACM.
Σε συνεργασία με τους ΔΣΜ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση, ο Οργανισμός εξέδωσε θετική απόφαση στην πρόταση μεθοδολογίας
των ΔΣΜ της SEE CCR για το συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2032-2020%20on%20the%20FCA%20SEE%20LTSR.pdf
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ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων τροποποιήσεων όπως αυτές
προτάθηκαν.121

Περαιτέρω, από τις εκθέσεις που εκπόνησε ο ACER για τον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας μέσα στο 2020, πέραν της ετήσιας Έκθεσης για την αγορά ενέργειας που
αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 7.2.2.4, αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθες:
•

Implementation Monitoring Report of the Network Code on Requirements
for Grid Connection of Generators - 3rd Edition

Πρόκειται για την τρίτη Έκθεση του Οργανισμού που παρουσιάζει την πρόοδο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016 για
τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση
ηλεκτροπαραγωγών µε το δίκτυο (NC RfG).122 Ο Κανονισμός 943/2019 απαιτεί από
τον Οργανισμό να παρακολουθεί και να αναλύει την εφαρμογή των Κωδίκων Δικτύου
και των οδηγιών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Οργανισμός
παρακολουθεί την επίδρασή τους στην εναρμόνιση των εφαρμοστέων κανόνων που
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενοποίησης των αγορών, καθώς και στη µηδιάκριση, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της
αγοράς ενώ παράλληλα ενημερώνει την Επιτροπή µε την υποβολή σχετικών εκθέσεων.
H τρίτη έκδοση της παραπάνω έκθεσης καλύπτει τους εξής τομείς:
➢ Εφαρμογή του NC RfG στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βάσει της
ταξινόμησής τους ως υφιστάμενες ή νέες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Κανονισμού.
➢ Καθορισμός απαιτήσεων γενικής εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό.
➢ Εφαρμογή της διαδικασία κοινοποίησης λειτουργίας.
•

ACER Report on the result of monitoring the margin available for crosszonal electricity trade in the EU in the first semester of 2020

121

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...2020%20on%20SEE%20ROS
C.pdf
122

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/3rd%20edition%20
NC%20RfG%20implementation%20monitoring%20report%202020.pdf
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Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού για την
παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έχει σκοπό τον
προσδιορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της
ελάχιστης διαθέσιμης δυναμικότητας για διαζωνικό εμπόριο όπως αυτός έχει τεθεί
στο Πακέτο μέτρων για Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.123

Σχετικά με την αγορά Φυσικού Αερίου
•

ACER reports on the Analysis of the Consultation Document on the Gas
Transmission Tariff Structure for Austria, Great Britain, Spain, Germany,
Finland and Bulgaria

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/460 (NC TAR) θεσπίζει έναν κώδικα δικτύου για την
εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου. Το άρθρο 27 του
Κανονισμού υποχρεώνει τον Οργανισμό να αναλύσει τα έγγραφα διαβούλευσης
σχετικά με τις μεθοδολογίες τιμής αναφοράς για όλα τα σημεία εισόδου-εξόδου της
ΕΕ. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Οργανισμός ανέπτυξε και δημοσίευσε εκθέσεις για τα
τιμολόγια χρήσης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Αυστρίας, του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Φιλανδίας και της
Βουλγαρίας.124
•

ACER report on the application of reference price methodologies in
Member States

Η έκθεση απορρέει από την υποχρέωση του Οργανισμού να δημοσιεύσει έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή των μεθοδολογιών για την τιμή αναφοράς στα κράτη μέλη 3
χρόνια μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 (NC TAR). Συγκεκριμένα,
η έκθεση αναλύει και αξιολογεί την εφαρμογή των μεθοδολογιών τιμών αναφοράς σε
20 κράτη μέλη. Ο Οργανισμός στην ανάλυσή του οδηγείται σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα αλλά και σε προτάσεις ως προς την εφαρμογή των παραπάνω
μεθοδολογιών.125

Όλες οι σχετικές εκθέσεις του Οργανισμού μπορούν να ανακτηθούν από την σελίδα:
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Transmission%20Tariff%
20Structures%20for%20Gas%20-%20ACER%20Analyses.pdf
123

124

https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%20document%20for%20Austria.pd
f
125

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency...TAR_final_country%20sheets.
pdf
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•

ACER Report on enabling short-term gas markets after interim balancing
measures

Πρόκειται για την τέταρτη έκθεση του Οργανισμού που πραγματεύεται την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την
εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη
έκθεση επικεντρώνεται στις ζώνες εξισορρόπησης εφαρμόστηκαν προσωρινά μέτρα
όπως αυτά περιγράφονται στα αρθ. 45 έως 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014.126
•

ACER Opinion on the elements of the coordinated decision on the request
for exemption from the obligation to enable permanent physical bidirectional capacity at the "Deutschneudorf EUGAL" cross-border
interconnection point from Germany to the Czech Republic

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η απόφαση της BnetzA να εξαιρέσει το διασυνοριακό
σημείο διασύνδεσης Ντίσελντορφ-EUGAL (Deutschneudorf-EUGAL (DE-CZ) IP)
από την υποχρέωση ενεργοποίησης μόνιμης φυσικής αμφίδρομης δυναμικότητας για 4
έτη, πληροί τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, παρόλο που η αίτηση του
διαχειριστή Gascade Gastransport GmbH δεν συμπεριλάμβανε μελέτη σκοπιμότητας,
μελέτη κόστους οφέλους και κατατέθηκε χωρίς προηγουμένως να γίνει διαβούλευση
με τους ΔΣΜ των Κρατών Μελών του “Eastern Gas Supply risk group”.127
•

ACER report on congestion in the EU Gas markets and how it is managed

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικασίες
διαχείρισης της συμφόρησης (CMP GL), ορίζουν ότι ο Οργανισμός πρέπει να
δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, έκθεση σχετικά µε τις συμβατικές συμφορήσεις στα
σημεία διασύνδεσης. Η παρούσα έκθεση στοχεύει στον εντοπισμό της συμβατικής
συμφόρησης στις διασυνδέσεις της ΕΕ για τα προϊόντα που πωλήθηκαν το 2018 για
χρήση το 2018, το 2019 και το 2020. Η έκθεση αναλύει σε ποιο βαθμό η ζήτηση
υπερέβαινε την προσφορά των προϊόντων αμετάβλητης δυναμικότητας και σε ποια
σημεία των διασυνδέσεων δεν προσφέρθηκε κανένα προϊόν αμετάβλητης
δυναμικότητας µε διάρκεια ενός ή περισσότερων μηνών. Τα αποτελέσματα της
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...interim%20balancing%20m
easures.pdf
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https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%20on%20Reverse%20flow%20
DE-CZ.pdf
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έκθεσης έδειξαν ότι η συμφόρηση στα σημεία διασυνδέσεων έχει αυξηθεί ελαφρώς σε
σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.128
•

ACER report on NRAs Survey. Hydrogen, Biomethane, and Related
Network Adaptations

Η έρευνα είχε ως στόχο την επισκόπηση των εθνικών καταστάσεων ως προς τις
τρέχουσες δυνατότητες ανάμιξης υδρογόνου και έγχυσης βιομεθανίου στα συστήματα
μεταφορών φυσικού αερίου, καθώς και για τις τρέχουσες και σχεδιασμένες
αναπροσαρμογές δικτύων αλλά και επενδύσεων που θα επιτρέπουν την ανάμειξη
υδρογόνου και την έγχυση βιομεθανίου στο υπάρχον σύστημα μεταφοράς αερίου. Η
έρευνα στοχεύει επίσης στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική ετοιμότητα
των ευρωπαϊκών ΔΣΜ να δεχτούν υδρογόνο και βιομεθάνιο στα δίκτυά τους. Τα
αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για να υποστηρίξουν
ζητήσεις για την δημιουργία νέων κανονιστικών πλαισίων και επιλογών ανάπτυξης
υποδομών φυσικού αερίου στην ΕΕ.129
•

ACER monitoring update on incremental capacity projects and virtual
interconnection points

Στην παρούσα έκθεση, ο Οργανισμός συνοψίζει τα ευρήματά του σχετικά με τις πρώτες
εφαρμογές της διαδικασίας επαυξημένης δυναμικότητας (incremental-capacity
process) που διενεργήθηκαν από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2019 και
παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τα Εικονικά Σημεία Διασύνδεσης (Virtual
Interconnection Points).130
•

ACER Report on enabling short-term gas markets after interim balancing
measures (revised)

Πρόκειται για την τέταρτη αναθεωρημένη έκθεση του Οργανισμού που πραγματεύεται
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον
αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς. Ειδικότερα, η
συγκεκριμένη έκθεση επικεντρώνεται στις ζώνες εξισορρόπησης που είχαν επιλέξει να
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%20how%20it%20is%20ma
naged.pdf
129
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%20Network%20Adaptatio
ns.pdf
130
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...%20interconnection%20poi
nts.2020.pdf
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εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα όπως αυτά περιγράφονται στα αρθ. 45 έως 50 του
Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014.131

Σχετικά με έργα υποδομών και τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος
•

ACER fourth monitoring report on cross-border cost allocation decisions

Ο Οργανισμός παρακολουθεί διαρκώς τα αιτήματα επένδυσης σε Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος (PCIs) ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου που υποβάλλονται από τα
διάφορα μέρη που προωθούν αυτά έργα, καθώς επίσης και τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας. Τα κύρια ευρήματα αυτών των
παρακολουθήσεων δημοσιεύονται περιοδικά στις εκθέσεις διασυνοριακού
επιμερισμού κόστους. Η παρούσα έκθεση είναι η τέταρτη κατά σειρά του Οργανισμού
που αναλύονται τα παραπάνω ζητήματα.132
•

ACER consolidated report on the progress of electricity and gas Projects
of Common Interest (2020)

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος να επιβλέπει την πρόοδο που επιτυγχάνεται στα Έργα
Κοινού Ενδιαφέροντος. Ο ACER δημοσιεύει εκθέσεις που βασίζονται σε έγγραφα που
κατατίθενται από τους υπεύθυνος ανάπτυξης του εκάστοτε έργου και πληροφόρηση
που προκύπτει από τις Ρυθμιστικές Αρχές στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε τον
Οργανισμό. Η συγκεκριμένη Έκθεση αφορά το χρονικό διάστημα από 1η
Φεβρουαρίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2020.133

Η Έκθεση του Οργανισμού για την αγορά ενέργειας το 2019
(Market Monitoring Report)
Ο Οργανισμός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του παρακολουθεί τη λειτουργία των
αγορών ενέργειας των κρατών μελών, καταγράφοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, με τη συνδρομή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών
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https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/BAL_IMR_2020_
vol-I.pdf
132
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...4th-ACER-CBCAreport.pdf
133
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/...Common%20Interest%20(2
020).pdf
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μελών της Ε.Ε., συντάσσει ετήσια έκθεση. Ο τελευταίος τόμος της ετήσιας έκθεσης
του Οργανισμού ACER για την αξιολόγηση της λειτουργίας των εθνικών αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ενωσιακή επικράτεια, που αφορά το
έτος 2019, δημοσιεύτηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020.134
Σύμφωνα με την Έκθεση οι τιμές λιανικής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
αυξήθηκαν για τα νοικοκυριά. Ανάλογη αύξηση υπήρξε στην τιμή λιανικής
ηλεκτρισμού ενώ παρατηρήθηκε μείωση στην τιμή λιανικής φυσικού αερίου για τους
βιομηχανικούς καταναλωτές. Στις χώρες - συμβαλλόμενα μέλη της Ενεργειακής
Κοινότητας παρατηρήθηκαν διαφορετικές τάσεις ως προς τις διαμορφώσεις των τιμών
λιανικής. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των
νοικοκυριών της Ενεργειακής Κοινότητας παρουσίασε μείωση, ενώ παρατηρήθηκε
αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Οι
τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά της Ενεργειακής Κοινότητας για το έτος 2019
παρέμειναν στα επίπεδα του 2018, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των τιμών για
τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Η έκθεση προετοιμάστηκε σε συνεργασία με το
Συμβούλιο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ε.Ε. (CEER).
Κατά το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της διαφοράς μεταξύ των τιμών ενέργειας
χονδρικής και λιανικής (price mark-up). Παρατηρείται, ωστόσο, ένας συσχετισμός
μεταξύ των τιμών ενέργειας λιανικής και χονδρικής, όταν αυξάνονται οι τιμές της
χονδρικής αγοράς. Αντιθέτως, όταν υπάρχει μείωση των τιμών ενέργειας στις αγορές
χονδρικής δεν παρατηρείται μεγάλος συσχετισμός ως προς το ποσοστό μείωσης των
τιμών ενέργειας στις αγορές λιανικής. Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό ως
«downward sticky prices», και έχει ως αποτέλεσμα τους καταναλωτές να πληρώνουν
υψηλότερες τιμές για την κατανάλωση ενέργειας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό
το πρόβλημα, οι καταναλωτές συστήνεται να ενημερώνονται για τις μειώσεις των
τιμών χονδρικής και να ασκούν πίεση στους προμηθευτές τους για μείωση των τιμών
των τιμολόγιών τους ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία
προμηθευτών ώστε να μπορούν εύκολα να αλλάξουν προμηθευτή.
Στους λογαριασμούς των καταναλωτών της Ε.Ε. περιλαμβάνεται ήδη ένας
ικανοποιητικός όγκος πληροφοριών, ενώ αυτός θα ενισχυθεί περαιτέρω, σύμφωνα με
την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η δομή των λογαριασμών συνέχισε να έχει
μεγάλη απόκλιση μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. Το ανταγωνιστικό σκέλος του
λογαριασμού (χρεώσεις ενέργειας) των ευρωπαίων καταναλωτών, κατά μέσο όρο,
αποτελεί το 37% του συνόλου των χρεώσεων του λογαριασμού, ενώ οι μη
ανταγωνιστικές χρεώσεις (χρεώσεις δικτύων, φόροι, εισφορές υπέρ ΑΠΕ κ.α.)
αποτελούν το 63% των χρεώσεων. Στα επόμενα έτη προβλέπεται ότι οι χρεώσεις
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https://acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/Current-Edition.aspx
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δικτύων θα αυξηθούν περαιτέρω ώστε να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια των
διαχειριστών ως προς την ενσωμάτωση των ΑΠΕ, των ενεργειακών κοινοτήτων, την
εγκατάσταση έξυπνων ηλεκτρονικών μετρητών αλλά και την κάλυψη της αυξημένης
ενεργειακής ζήτησης.
Τέλος, οι αγορές λιανικής συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Ε.Ε. με την αύξηση του
αριθμού των προμηθευτών, του ανταγωνισμού αλλά και του αριθμού των
καταναλωτών που επιλέγει να αλλάξει πάροχο ενέργειας. Η πληροφόρηση των
καταναλωτών έχει επίσης βελτιωθεί με την ανάπτυξη εργαλείων σύγκρισης τιμών σε
είκοσι (20) κράτη μέλη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δεκαπέντε (15) κράτη
μέλη στην αγορά φυσικού αερίου.

Η ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου.
Ο κανονισμός REMIT
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1227/2011 σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (εφεξής "Κανονισμός REMIT") αφορά σε έναν
μηχανισμό παρακολούθησης της χονδρεμπορικής αγοράς προκειμένου να
αποτρέπονται φαινόμενα χειραγώγησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αντιβαίνει
στη ομαλή λειτουργία της. Με τον Κανονισμό REMIT, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
αποκτούν αρμοδιότητες έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής ποινών, τόσο επί
των συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας που χειραγωγούν ή προτίθενται να
χειραγωγήσουν τις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας, όσο και επί των συμμετεχόντων
που παραβιάζουν ή προτίθενται να παραβιάσουν τους κανονισμούς λειτουργίας των εν
λόγω αγορών.
Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η διαδικασία για την παρακολούθηση των
συναλλαγών στις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας στην Ενωσιακή επικράτεια. Η
διαδικασία ελέγχου ξεκινά από τον ACER και συνεχίζει καταλήγοντας στην
ενεργοποίηση της εκάστοτε εθνικής ρυθμιστικής αρχής:
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Σχήμα 7-3. Διαδικασία παρακολούθησης συνελλαγών των χονδρεμπορικών αγορών κατά τον Κανονισμό
REMIT

Οι Περιφερειακές Πρωτοβουλίες
Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των
στόχων της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: α) την ολοκλήρωση των αγορών
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωσιακή επικράτεια, β) την
ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας, γ) τη μετάβαση στην Ευρωπαϊκή οικονομία
χαμηλών εκπομπών ρύπων και δ) την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας (smart
grids).

Περιφερειακές πρωτοβουλίες του ACER για τον ηλεκτρισμό
Από τα μέσα του έτους 2016 οι περιφερειακές πρωτοβουλίες στον κλάδο του
ηλεκτρισμού αντικαταστάθηκαν με ένα νέο μοντέλο οργάνωσης που έχει ως στλόχους
την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή
ένωση στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν
ήδη διαπιστώσει ότι οι κοινές δράσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το 2011 στο
πλαίσιο της Περιφερειακής πρωτοβουλίας για τον ηλεκτρισμό, είχαν μικρή
ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον,
συχνές αναβολές στην υλοποίηση των δράσεων οδηγούσαν τον Οργανισμό και την
Επιτροπή στην λήψη απόφασης καθυστέρησης της έναρξης εφαρμογής τους. Σε αυτό
το πλαίσιο, αναζητήθηκε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των κοινών δράσεων για την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καθυστερήσεις στην
321 | Σ ε λ ί δ α

ολοκλήρωση και την έναρξη εφαρμογής των κωδίκων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας αποτέλεσαν άλλη μια βασική παράμετρο για τον επαναπροσδιορισμό των
δράσεων για μια πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εφαρμογή των κωδίκων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζεται και με τη
σύσταση τριών (3) Επιτροπών που θα παρακολουθούν την εφαρμογή (των 3
«οικογενειών») των κωδίκων. Ειδικότερα, συστήνεται Επιτροπή για την Αγορά
Ηλεκτρικής ενέργειας (Market Stakeholder Committee), η οποία αποτελείται από τις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τους
συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την παρακολούθηση των
κωδίκων που αφορούν την αγορά δικαιωμάτων μεταφοράς ενέργειας. Επίσης,
συστήνεται Επιτροπή για τη Σύνδεση στο (Πανευρωπαϊκό) Σύστημα Ηλεκτρικής
ενέργειας (Grid Connection Stakeholder Committee) που έχει στόχο την εφαρμογή των
αντίστοιχων κωδίκων. Τέλος, συστήνεται Επιτροπή για τη λειτουργία του Συστήματος
(System Operations Stakeholder Committee) με αντικείμενο τους αντίστοιχους
κώδικες. Οι 3 Επιτροπές συνέχισαν το έργο τους και το 2020135.

Περιφερειακές πρωτοβουλίες του Οργανισμού ACER για το φυσικό
αέριο (Gas Regional Initiatives / “GRIs)
Οι Περιφερειακές Πρωτοβουλίες συγκεντρώνουν τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας,
τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές
κυβερνήσεις, τις ενεργειακές εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η
αποτελεσματική δέσμευση εξασφαλίζεται από την ακόλουθη δομή, η οποία επιτρέπει
συνεδριάσεις σε διάφορα επίπεδα:
➢ Περιφερειακή Επιτροπή Συντονισμού (RCC) - Καθοδηγούμενη από τους
επικεφαλής ή από τους συνερχόμενους ρυθμιστές, αποτελείται από όλες τις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μιας περιοχής. Συντονίζει, διευκολύνει και προωθεί
τα έργα προτεραιότητας της αντίστοιχης περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον
προσδιορισμό και την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων.
➢ Ομάδα Υλοποίησης (IG) - Εκτός από τα προαναφερθέντα μέρη,
συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί φορείς εκμετάλλευσης υποδομών (συστήματα
μεταφοράς, διασυνδέσεις, εγκαταστάσεις ΥΦΑ και αποθήκευσης) καθώς και
άλλοι βασικοί παράγοντες που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς
φυσικού αερίου της ΕΕ (όπως ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, πλατφόρμες
κ.λπ.). Η IG παρέχει ένα κατάλληλο τεχνικό πλαίσιο για την εφαρμογή
αποτελεσματικών λύσεων.

135

https://www.entsoe.eu/network_codes/esc/
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➢ Ομάδα εταίρων (stakeholders) - Όλοι οι άλλοι βασικοί συμμετέχοντες στην
αγορά (όπως οι έμποροι φυσικού αερίου, οι προμηθευτές, οι παραγωγοί
ηλεκτρικής ενέργειας, οι έμποροι λιανικής, οι ενώσεις κ.λπ.) και οι
καταναλωτές συγκεντρώνονται σε κάθε περιφέρεια για να συμμετέχουν στις
συζητήσεις και να επηρεάζουν το έργο.
Από την ίδρυσή τους, οι GRIs συνέβαλαν σε αξιοσημείωτες εξελίξεις σε διάφορους
τομείς (όπως η κατανομή δυναμικού, η ανάπτυξη υποδομών, η ενοποίηση της αγοράς
κ.λπ.) στις τρεις περιοχές φυσικού αερίου που προσδιορίστηκαν - Βορειοδυτικά,
Νότια και Νοτιοανατολικά.
Ο ACER παρακολουθεί και συντονίζει το έργο που έχει γίνει σε περιφερειακό επίπεδο
μέσω της ομάδας συντονισμού GRI.
Σύντομα μετά από την ίδρυσή τους, ο ACER ενημέρωσε το πεδίο εφαρμογής των
περιφερειακών πρωτοβουλιών (GRIs) με βάση τις ακόλουθες αρχές:
•

•
•

•

Μια περισσότερο προσανατολισμένη προς το έργο προσέγγιση, προκειμένου
να επικεντρωθούν οι περιορισμένοι πόροι των ενδιαφερομένων μερών σε έναν
περιορισμένο αριθμό σαφώς προσδιορισμένων παραδοτέων, που συμβάλλουν
στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·
Μια πανευρωπαϊκή διάσταση για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των
κρατών μελών με επαρκείς πόρους.
Ενίσχυση της εμπλοκής και της δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών για τη
διατήρηση της δυναμικής και της εμπιστοσύνης σε όλη τη φάση της
υλοποίησης.
Μια πιο κατάλληλη δομή διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και την παρακολούθηση όλων των σχεδίων.

Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες ανέπτυξαν, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, περιφερειακά προγράμματα εργασίας και διαπεριφερειακά σχέδια δράσης
(σε συνεργασία με το ENTSO-G, στο φυσικό αέριο), προκειμένου να προωθηθεί η
έγκαιρη εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και η ολοκλήρωση της αγοράς. Αυτά τα
προγράμματα εργασίας και τα σχέδια δράσης επανεξετάζονται και ενημερώνονται
περιοδικά υπό την καθοδήγηση του Οργανισμού.
Η νοτιοανατολική περιοχή GRI, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια
του 2020 λειτουργούσε υπό την ηγεσία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Τσεχίας
και της Σερβίας.
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Σχήμα 7-4. South South-East GRI
Πηγή:https://acer.europa.eu/en/Gas/Regional_%20Intiatives/South_SouthEast_GRI/Pages/default.aspx.

Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού
αερίου και ηλεκτρισμού πέραν των Περιφερειακών πρωτοβουλιών του
Οργανισμού ACER, το έτος 2020
Ειδικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν αναπτυχθεί οι
παρακάτω πρωτοβουλίες:
➢ CESEC Initiative (Central and South-Eastern Europe) (9 κράτη μέλη της
Ε.Ε. συν τα 8 συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας)136.

Η πρωτοβουλία για την ενεργειακή συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(CESEC) εργάζεται για την επιτάχυνση της ενοποίησης των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
136
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Κατά την υπουργική συνάντηση της CESEC τον Απρίλιο του 2020, οι εκπρόσωποι των
χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, χαιρέτισαν την πρόοδο που παρουσιάζουν
διάφορα έργα στην περιοχή137, χαιρέτισαν τις επικαιροποιήσεις στα Σχέδια Δράσης
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας CESEC, ενώ σημείωσαν ότι:
➢ θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά την
ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα βελτίωναν την πρόσβαση των
ενδιαφερόμενων μερών στις εθνικές αγορές
➢ κρίνεται σημαντική η βελτίωση των τιμολογίων μεταφορών
➢ θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή συνεργασία των ΔΣΜ φυσικού αερίου της
Ελλάδας και Βουλγαρίας με τον ΔΣΜ φυσικού αερίου της Τουρκίας για να
υπάρξουν εμπορικές ροές προς όλες τις κατευθύνσεις,
➢ είναι σημαντικό να υπάρξουν αντίστροφες φυσικές ροές φυσικού αερίου σε όλα
τα τμήματα του αγωγού Transbalkan
➢ η κατανομή δυναμικότητας στις διασυνδέσεις θα πρέπει να γίνεται με βάση
τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κώδικες μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και των
Συμβαλλόμενων Μερών της Ενεργειακής Κοινότητας
➢ οι πόροι της Μαύρης Θάλασσας είναι σημαντικοί για την ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
➢ θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι ανθρακοποίησης τους φυσικού τομέα
➢ θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να γίνει η εμπρόθεσμη
ενίσχυση της μεταφορικής δυνατότητας στο East-West corridor in South-East
Europe
➢ θα πρέπει να συνεχιστεί η ενθάρρυνση των προσπαθειών των κρατών του
CESEC για την σύζευξη αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
➢ θα πρέπει να γίνει βελτίωση και ενίσχυση των διασυνοριακών ανταλλαγών
ηλεκτρικής ενέργειας με αντιμετώπιση των κανονιστικών εμπορίων που
παρεμποδίζουν την σύζευξη των αγορών

ενέργειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου της CESEC
συστάθηκε από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2015. Στη συνέχεια προσχώρησαν
οκτώ συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας: η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η
Σερβία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο
και το Μαυροβούνιο. Ο αρχικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας ήταν ο συντονισμός των
προσπαθειών για τη διευκόλυνση της ταχείας ολοκλήρωσης των διασυνοριακών και των διευρωπαϊκών
έργων που διαφοροποιούν τον εφοδιασμό φυσικού αερίου στην περιοχή και την ανάπτυξη
περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου και την εφαρμογή εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων για τη
βέλτιστη λειτουργία των υποδομών.
137
Ενδεικτικά τα έργα: Trans-Adriatic Pipeline, Bulgaria-Romania-HungaryAustria Pipeline,
Interconnector Greece-Bulgaria, Bulgaria-Serbia Interconnector, αναμόρφωση του Βουλγαρικού
δίκτυού αγωγών φυσικού αερίου, αντίστροφή ροή στον αγωγό φυσικού αερίου Trans-Balkan και
διασύνδεση HVDC Ιταλίας-Μαυροβουνίου.
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➢ χαιρετίζουν την ίδρυση Regional Security Coordinator Office στην
Θεσσαλονίκη

Πλην αυτών, οι εκπρόσωποι επίσης υποστήριξαν πολιτικές που αφορούν τις ΑΠΕ, την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Coal regions in transition”, την ενίσχυση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και τόνισαν την ανάγκη κατάρτισης Εθνικών Σχεδίων για την
Ενέργεια και το Κλίμα από όλα τα μέλη του CESEC.
➢ Connecting Europe Facility (CEF)
Στις 19 Ιανουαρίου 2016 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν με την πρόταση της
Επιτροπής να επενδύσουν 217 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών
δικτύων ενέργειας, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, υπό την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Connecting Europe
Facility. Η πρωτοβουλία CEF αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό βραχίονα για Έργα
Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).
To 2020, ως απάντηση στη κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός και κατόπιν αιτήματος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε μια προσαρμοσμένη
πρόταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στις 27 Μάϊου 2020, η οποία
τροποποίησε και τον προϋπολογισμό του CEF 2021-2027. Η Επιτροπή μείωσε τον
προϋπολογισμό για το CEF Energy σε σχέση με την αρχική της πρόταση, από € 7,675
δις σε € 5,180 δις. Ωστόσο, ο νέος προϋπολογισμός για το CEF συνεχίζει να είναι
μεγαλύτερος σε σχέση με την περίοδο 2014-2020. Ο τελικός προϋπολογισμός του CEF
δεν έχει ακόμη αποφασιστεί από τα Κράτη Μέλη κατά την συγγραφή αυτής της
έκθεσης.
➢ Western Balkan 6 Initiative (WB 6)
Η πρωτοβουλία των δυτικών Βαλκανίων (γνωστή ως η διαδικασία του Βερολίνου –
Berlin process 2014) στοχεύει να υποστηρίξει τα έξι (6) συμβαλλόμενα μέρη της
Ενεργειακής Κοινότητας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη (Αλβανία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, την περιοχή του Κοσόβου, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη
Σερβία) να ενισχύσουν τη συνεργασία η οποία θα οδηγήσει όλα τα μέρη σε βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
των Δυτικών Βαλκανίων των 6, η Ενεργειακή Κοινότητα έχει αναλάβει να εφαρμόσει
τις επιμέρους δράσεις στους τομείς: α) των νεών ενεργειακών υποδομών (Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος), β) της σύνδεσης των εθνικών δικτύων (δηλ. την υλοποίηση νέων
διασυνδέσεων και την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κωδίκων μεταφοράς ενέργειας) και,
γ) της βιωσιμότητας της ενεργειακής πολιτικής.
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Μέσα στο 2020, η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας ξεκίνησε να παρακολουθεί
την ενεργειακή μετάβαση στις χώρες WB6. Η πρώτη έκθεση προόδου δημοσιεύτηκε
τον Ιούλιο του 2020 και περιλαμβάνει στοιχεία για το αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα,
την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, τη διείσδυση των ΑΠΕ, τα μέτρα ενεργειακής
απόδοσης και την πρόοδο των εν λόγω χωρών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων
ΕΣΕΚ138.

138

https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/07/16.html
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Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(CEER)
Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) συστάθηκε ως
βελγικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το 2000 με σκοπό τη συνεργασία των
ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ευρώπης. Επιδιώκει να διευκολύνει τη
δημιουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και βιώσιμης εσωτερικής
αγοράς ενέργειας στην ΕΕ. Το έργο του συμπληρώνει του ACER. Μέσω του CEER,
οι εθνικές Ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.
Λειτουργεί ιδίως ως πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και
συνδρομής μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ευρώπης και είναι
η διασύνδεσή τους σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.
Το CEER επιδιώκει, επίσης, να μοιραστεί τη βέλτιστη ρυθμιστική πρακτική
παγκοσμίως, μέσω της συμμετοχής του στη Διεθνή Συνομοσπονδία Ενεργειακών
Ρυθμιστικών Αρχών (ICER), η οποία συγκεντρώνει παρόμοιες ενώσεις από όλο τον
κόσμο, όπως η NARUC (Αμερική), η ERRA (Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη) και η
MEDREG. Η συμμετοχή στο CEER είναι ανοικτή σε όλες τις εθνικές Ρυθμιστικές
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).139
Ακολουθεί η παρουσίαση των μελετών, εκθέσεων και λοιπών δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν από το CEER το έτος 2020. Η ΡΑΕ με την παροχή τεχνικής και
εργασιακής υποστήριξης, συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση αυτών.

Οι Εργασίες του CEER το 2020
Η στρατηγική του CEER για την τριετία 2019 – 2021 στηρίζεται στα λεγόμενα 3Ds
(Digitalization, Decarbonisation & Dynamic Regulation). Στον πυρήνα της
στρατηγικής αυτής βρίσκεται το όφελος του καταναλωτή στη σύγχρονη εποχή καθώς
και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον140. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Ιανουάριο 2020 το
CEER δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών του για το τρέχον έτος. Το πρόγραμμα
εργασιών περιλάμβανε 22 δημόσια παραδοτέα. Αυτά αναπτύχτηκαν με βάση την ως

Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου σήμερα εκπροσωπούνται
συνολικά 39 ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, αποτελούμενες από 30 μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία. ) και 9
παρατηρητές (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ελβετία, Κόσοβο,
Μαυροβούνιο, Μολδαβία και Σερβία).
140
Τον Ιούνιο του 2018 ο Οργανισμός έθεσε τη στρατηγική του σε δημόσια διαβούλευση. Βλ. CEER
Consultation Paper on the Draft CEER 3D Strategy and CEER 2019 Work Programme. CEER, 5 June
2018, Brussels, Belgium
139
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άνω στρατηγική 3Ds, ήτοι ψηφιοποίηση προς το συμφέρον του καταναλωτή, μείωση
του κόστους των ανθρακούχων εκπομπών και τον «dynamic regulation»141.
Συνοπτικά, και παρόλες τις προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας, το CEER συνέχισε να
παρέχει βοήθεια στην ενίσχυση της ικανότητας των μελών του να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους ως προς την υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης και
ασφαλούς χονδρικής και λιανικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Επιπροσθέτως, το
CEER εμβάθυνε στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο μεταλλάσσεται ο ρόλος των
Διαχειριστών ενόψει των συνεχόμενων νομικών και τεχνικών εξελίξεων ενώ
παράλληλα εξέτασε τον τρόπο που το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί
δυναμικά προκειμένου να συμβαδίζει με τις παραπάνω εξελίξεις. Το CEER
παρακολούθησε, επίσης, τις εξελίξεις σχετικά με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου.
Επιπλέον, το CEER συνέχισε να διατηρεί στενές σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές
τρίτων χωρών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την ανταπόκριση στην
αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και
των γειτονικών της αγορών. Τέλος, υπήρξε πρόβλεψη για μια πληθώρα εκπαιδευτικών
δράσεων και μαθημάτων κατάρτισης.142
Κάτωθι παρατίθενται ενδεικτικά εκθέσεις και λοιπές δράσεις που δημοσιεύθηκαν από
το CEER εντός του 2020 με τη συνδρομή και της ΡΑΕ.

Σχετικά με την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
•

2nd CEER Report on Power Losses

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των απωλειών στα ηλεκτρικά δίκτυα (μεταφορά και
διανομή) - τα επίπεδα απωλειών και τον τρόπο καθορισμού, υπολογισμού και
αποτίμησης αυτών σε 35 χώρες. Ακόμη, περιέχει βασικά ποιοτικά δεδομένα, όπως το
ύψος των τεχνικών και μη τεχνικών απωλειών, οι απώλειες στα συστήματα μεταφοράς
και διανομής και ο εντοπισμός των απωλειών. Η μείωση των απωλειών ενέργειας
συμβάλλει στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια εφοδιασμού και είναι
ένας σημαντικός στόχος, κυρίως επειδή το κόστος των απωλειών ενέργειας επιβαρύνει
συχνά τους καταναλωτές. Τέλος, η έκθεση περιέχει συστάσεις για βέλτιστες πρακτικές

Συναφώς, η ετήσια έκθεση του CEER του 2018 (καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018) εστίασε στην 3Ds στρατηγική του CEER, στη συνεισφορά του στη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενέργεια, στην ενίσχυση της θέσης και του ρόλου των
καταναλωτών, στην Σύμπραξη για την Επιβολή των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων , στην παρακολούθηση
των αγορών, στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών στο εσωτερικό και το
εξωτερικό, στις δραστηριότητες επιρροής / υπεράσπισης της καθαρής ενέργειας και τις δραστηριότητες
εκπαίδευσης και διεθνούς συνεργασίας.
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Βλ. CEER 2020 Work Programme. CEER, 8 January 2020, Brussels, Belgium
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που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ώστε να μειωθούν οι τεχνικές και μη τεχνικές
απώλειες. Τα ευρήματα και οι συστάσεις του CEER βασίζονται στα αποτελέσματα ενός
ερωτηματολογίου που εστάλη στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Η έκθεση που
δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2020 και αντικατέστησε την αμέσως προηγούμενη
έκδοση που είχε δημοσιευθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2020143.
•

CEER Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy
Transition

Το CEER αναλύει τα τιμολόγια των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο
σημερινό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και πώς αυτά μπορούν να υποστηρίξουν τις
αναμενόμενες αλλαγές λόγω της σχεδιαζόμενης ενεργειακής μετάβασης. Εκτός από
την αξιοποίηση των παλαιότερων εργασιών του CEER σχετικά με τον τρόπο
τιμολόγησης, το κείμενο πραγματεύεται τους διαφορετικούς τύπους τιμολογίων,
συμπεριλαμβανομένων των στατικών και των δυναμικών τιμολογίων δικτύου.
Επιπλέον, εξετάζει πώς τα τιμολόγια θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ενεργειακή
μετάβαση - συμπεριλαμβανομένων των τομέων αλληλεπίδρασης με την προμήθεια
προϊόντων ευελιξίας, αποθήκευσης και τα ηλεκτρικά οχήματα - και τον γενικό
αντίκτυπο που έχει το πακέτο μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους
Ευρωπαίους"144.
•

CEER Paper on Unsupported RES

Το έγγραφο αποτελεί μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που είχαν ενταχθεί σε μηχανισμούς στήριξης.
Στόχος του είναι να εντοπίσει τις πρόσφατες αλλαγές (εάν υπάρχουν) στο μοντέλο της
αγοράς. Αυτή η εργασία αποτελεί την περίληψη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής
ανάλυσης του CEER που έθεσε τρεις βασικούς στόχους: (1) την αξιολόγηση του
μεγέθους των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που θα λειτουργούν χωρίς υποστήριξη, ιδίως μετά
τη λήξη της περιόδου υποστήριξής τους, για τα επόμενα χρόνια, (2) τον προσδιορισμό
των επικείμενων ρυθμιστικών προκλήσεων και, εάν χρειάζεται, πιθανών αλλαγών στο
νομικό πλαίσιο και (3) την ανάδειξη εναλλακτικών επιχειρηματικών στρατηγικών για
εγκαταστάσεις ΑΠΕ που λειτουργούν χωρίς υποστήριξη145.
•

CEER Response to the Commission's Public Consultation on Procedural
Clarification in CACM, EB, FCA and SO Guidelines
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Το CEER έλαβε μέρος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με τη σχεδιαζόμενη διαδικαστική διευκρίνιση στις Κατευθυντήριες Γραμμές CACM,
FCA, EB, SO, μέσω της έκδοσης εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής.
Συγκεκριμένα, το CEER χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
αποσαφηνίσει ενδεχόμενα διφορούμενες διατυπώσεις σχετικά με τη διαδικασία
ανάπτυξης και έγκρισης πιο λεπτομερών κοινών κανόνων σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις βασικές διασυνοριακές πτυχές της χοντρικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και την ευθυγράμμιση αυτών των διατάξεων
με τον νέο Κανονισμό ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ) 2019/943 και τον Κανονισμό ACER
(ΕΕ) 2019/942 που υιοθετήθηκε το 2019146.
•

CEER Paper on DSO Procedures of Procurement of Flexibility

Το έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στα κίνητρα, τις
προϋποθέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων με την πρόσβαση
και τη χρήση ευελιξίας από το Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.
Στόχος του εγγράφου είναι να επεξεργαστεί πώς μπορεί να διατεθεί ευελιξία και πώς
θα μπορούσαν να οργανωθούν διαδικασίες προμήθειας (procurement) με όρους
ελεύθερης αγοράς σε επίπεδο διανομής, εστιάζοντας στις απαραίτητες προϋποθέσεις
και σε διαφορετικές μεθόδους κάνοντας μια επισκόπηση των περισσότερων πτυχών
που υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο
προσαρμογής στις εθνικές συνθήκες147.
•

CEER Status Review Report on Regulatory Frameworks for Innovation in
Electricity Transmission Infrastructure

Το έγγραφο παρουσιάζει μια έκθεση προόδου των ρυθμιστικών πλαισίων για την
καινοτομία στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα αυτής καλούν τις
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να επανεξετάσουν τη ρυθμιστική τους πρακτική υπό το
φως των συστάσεων μιας μελέτης σχετικά με τα κανονιστικά πλαίσια για την
καινοτομία, την ασφάλεια και τον εφοδιασμό. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι σε μεγάλο
βαθμό τα υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια επιτρέπουν την υλοποίηση έργων που
συμβάλλουν στην εφαρμογή της ασφάλειας εφοδιασμού148.
•

2nd CEER Report on Tendering Procedures for RES in Europe
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Η έκθεση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων υποβολής
προσφορών για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια αναθεώρηση της έκθεσης
του CEER για το 2018 σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις ΑΠΕ
στην Ευρώπη. Παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαφόρων ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών που ισχύουν για τον καθορισμό του επιπέδου
υποστήριξης των ΑΠΕ στις χώρες-μέλη του CEER149.

Ενότητα Φυσικού Αερίου
•

CEER input on the roadmap for an EU strategy for Hydrogen

Το CEER χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δρομολόγηση
μιας στρατηγικής της Ε.Ε. για το υδρογόνο που θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών
άνθρακα. Σύμφωνα με το CEER, είναι υψίστης σημασίας να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο
για την υποστήριξη της ανάπτυξης λύσεων με βάση το υδρογόνο, συμβάλλοντας έτσι
στην απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα150.
•

CEER input on the Roadmap for an EU Strategy for Methane

Το CEER χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει
μια στρατηγική της Ε.Ε. για το μεθάνιο που θα συμβάλει στη μείωση της
υπερθέρμανσης του πλανήτη και ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε στο
κοινό την ευκαιρία να παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τον Οδικό Χάρτη για μια
στρατηγική μείωσης των εκπομπών μεθανίου.
Σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική του (3D Strategy, 2019-2021), μία από τις
κύριες προτεραιότητες του CEER είναι η μείωση του άνθρακα με το μικρότερο δυνατό
κόστος. Κατευθυνόμενες από αυτόν τον στόχο, οι Ρυθμιστικές Αρχές αποσκοπούν
στην άρση όλων των εμποδίων που θα επιτρέψει την απαλλαγή του ενεργειακού
συστήματος της Ε.Ε. από τον άνθρακα. Αυτή η φιλοδοξία ενισχύεται πλέον από τους
στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(Green Deal) που ξεκίνησε το 2019151.
•

CEER Paper on Regulatory Issues Related to the 'Delta In-Out' in
Distribution Networks

Η έκθεση στοχεύει στην επίτευξη μιας πιο εμπεριστατωμένης αντιμετώπισης του
ζητήματος των διαφορών στις μετρήσεις (Δinout), ενισχύοντας μια κοινή αντίληψη σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τα πιθανά διαφορετικά χαρακτηριστικά των δικτύων
διανομής. Το Delta In-Out αντιπροσωπεύει τη διαφορά που παρατηρείται κατά τη
σύγκριση των μετρήσεων στα σημεία εισαγωγής στο δίκτυο με το άθροισμα των
μετρήσεων των τελικών πελατών στα σημεία λήψης των τελικών πελατών, εντός μιας
συγκεκριμένης περιόδου152.
•

Status Review Report on Regulatory Frameworks for Innovation and
Security of Supply in Gas Transmission Infrastructure

Το έγγραφο αποτελεί μια έκθεση προόδου σχετικά με τα ρυθμιστικά πλαίσια για την
καινοτομία και την ασφάλεια εφοδιασμού στις υποδομές φυσικού αερίου. Ακολουθεί
τα συμπεράσματα του Φόρουμ Ενεργειακών Υποδομών του 2019, το οποίο κάλεσε τις
εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να επανεξετάσουν τις κανονιστικές τους πρακτικές υπό το
φως των συστάσεων μιας συμβουλευτικής μελέτης σχετικά με κανονιστικά πλαίσια για
την καινοτομία, την ασφάλεια και τον εφοδιασμό153.

Ενότητα Καταναλωτών
•

CEER Recommendations on Dynamic Price Implementation

Το έγγραφο παρουσιάζει τις συστάσεις του CEER σχετικά με τη δυναμική εφαρμογή
των τιμών, με σκοπό τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/944. Το έγγραφο αυτό αφορά στον γενικό σχεδιασμό δυναμικών συμβάσεων
τιμών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής αναφοράς, πληροφορίες και προστασία
πελατών, καθώς και την παρακολούθηση, εποπτεία και πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή
της δυναμικής τιμολόγησης154.
•

CEER BEUC 2030 Vision for Energy Consumers: LET'S ASPIRE!

Το CEER και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (BEUC) ανανέωσαν το όραμά
τους για τους καταναλωτές ενέργειας με ορίζοντα έως το 2030 και το 2050, όταν θα
έχουν υιοθετηθεί αποτελεσματικές πολιτικές και θα έχουν διαμορφωθεί νομοθετικά
πλαίσια τα οποία θα διασφαλίζουν την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών. Οι βασικές αρχές που ίσχυαν για το όραμα του 2020 - αξιοπιστία,
οικονομική δυνατότητα, απλότητα, προστασία και ενδυνάμωση - αντικατοπτρίζονται
πλέον στους ενεργειακούς νόμους της Ευρώπης. Το νέο όραμα των CEER-BEUC για
το 2030 που αφορά τους καταναλωτές ενέργειας περιλαμβάνει τη νεότερη αρχή, αυτή
της συμπερίληψης (inclusiveness), για τη διασφάλιση ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω
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στην ενεργειακή μετάβαση. Η ανανέωση και η επέκταση των βασικών αρχών
καθοδηγούνται από τη βαθιά μεταμόρφωση της κοινωνίας και της οικονομίας προς ένα
βιώσιμο μέλλον απαλλαγμένο από τον άνθρακα155.
•

CEER response to the Commission's public consultation on the New
Consumer Agenda

Το CEER στην απάντησή του χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας ατζέντας για τους
καταναλωτές, η οποία αφορά στα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών σε
όλους τους τομείς. Ο τομέας της ενέργειας έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που οδήγησαν
σε ένα ξεχωριστό τμήμα ειδικών διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών ενέργειας.
Όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ενέργειας και τη συμβολή τους στην
πράσινη μετάβαση, οι δίαυλοι για να γίνει αυτό αυξάνονται και εξελίσσονται. Η
ενεργειακή απόδοση, η ανταπόκριση στη ζήτηση, η αποκεντρωμένη παραγωγή, η
αυτοκατανάλωση και οι ενεργειακές κοινότητες παρουσιάζουν συγκεκριμένες
ευκαιρίες για τους καταναλωτές ώστε να ασχοληθούν άμεσα και να επηρεάσουν τον
ενεργειακό τομέα καθώς επίσης να συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος. Η ενδυνάμωση των καταναλωτών ενέργειας στην πράσινη μετάβαση
εξαρτάται επίσης από το δικαίωμα του καταναλωτή να συμμετέχει στην αγορά
ασκώντας το δικαίωμά του να επιλέξει προμηθευτή και ένα ενεργειακό προϊόν που
ικανοποιεί τις ανάγκες του156.
•

Self-Assessment Status Report 2019 for the Roadmap to 2025 WellFunctioning Retail Energy Markets

Η έκθεση προόδου χρησιμοποιεί το πλαίσιο που αναπτύχθηκε από το CEER στον
Οδικό Χάρτη για την Εύρυθμη Λειτουργία των Αγορών Λιανικής Ενέργειας έως το
2025. Αυτός ο Οδικός Χάρτης αναλύει 25 μεθόδους μέτρησης που αναπτύχθηκαν στο
Εγχειρίδιο του CEER 2017 για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας και χτίζει μια
διαδικασία αυτοαξιολόγησης ώστε χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις, οι
Ρυθμιστικές Αρχές να μπορούν να αξιολογήσουν τα επίπεδα υγείας των δικών τους
λιανικών αγορών ενέργειας και να εντοπίσουν κενά στην τρέχουσα κατάσταση της
αγοράς. Αναγνωρίζοντας αυτά τα κενά, οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να στοχεύουν
σε βελτιώσεις και να αναζητούν τρόπους για την επίτευξη αυτών157.
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Διατομεακά θέματα
•

CEER Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks

Η έκθεση του CEER αποτελεί μια επισκόπηση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών πλαισίων
για τα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) το 2019,
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων για την αναγκαία αποδοτικότητα, αναλύσεων
του κόστους κεφαλαίου, και των μεθοδολογιών για τις ρυθμιζόμενες περιουσιακές
βάσεις και αποσβέσεις158.
•

National Models of Cooperation among Different Sectoral Regulators in
the Context of Consumer Law Enforcement

Το CEER διερευνά διάφορα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικών Αρχών και
σχετικών οντοτήτων/οργανισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα η
προστασία των καταναλωτών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Συνεργασίας (ΕΕ)
2017/2394 για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC)159.
•

CEER response to the EC Public Consultation to establish the priority list
of network codes

Το CEER χαιρετίζει τη δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό της λίστας
προτεραιότητας για τους Κώδικες Δικτύου. Οι Κώδικες Δικτύου έχουν αποδειχθεί
χρήσιμο νομικό μέσο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας της Ε.Ε.
και για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού160.
•

CEER's input to an EU Strategy for Smart Sector Integration

Το έγγραφο παρουσιάζει την απάντηση του CEER στο αίτημα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών της Ε.Ε.
σχετικά με την εν θέματι στρατηγική της που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.
Σε αυτό το αίτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις στις οποίες
θα μπορούσαν να απαντήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη161.
•

CEER Paper on Cybersecurity in the Clean Energy for All Europeans
Package
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Το έγγραφο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα κυβερνοασφάλειας έχουν
αναπτυχθεί στο Πακέτο «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους». Παρέχει
επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τους ρόλους των διαφόρων
ενδιαφερομένων μερών σε σχέση με αυτά τα ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας (CEER)162.
•

ACER-CEER Position on Revision of the Trans-European Energy
Networks Regulation (TEN-E) and Infrastructure Governance

Σε αυτήν την έκθεση, οι ACER και CEER καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις στους
ακόλουθους τρεις τομείς: τη διαχείριση της ανάπτυξης υποδομών, το πεδίο εφαρμογής
των αρχών για έργα κοινού ενδιαφέροντος και τις διαδικασίες του TEN-E πριν από την
επερχόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον Διευρωπαϊκό
Κανονισμό για τις Ενεργειακές Υποδομές (Κανονισμός TEN-E)163.
•

CEER Paper on Whole System Approaches

Το έγγραφο κατηγοριοποιεί τρία διαφορετικά επίπεδα του Whole System Approach,
με βάση τα εμπλεκόμενα μέρη (φορείς εκμετάλλευσης δικτύου και άλλους) και το
εύρος των δραστηριοτήτων που επηρεάζονται:
1. Προσέγγιση στο σύνολο του Δικτύου (Whole-network-approach)
2. Προσέγγιση στο σύνολο της αλυσίδας (Whole-chain-approach)
3. Διασυστημική προσέγγιση (Cross-systems-approach)164
•

CEER Note on Stranded Assets in the Distribution Networks

Η σύντομη μελέτη του CEER αφορά στα «μη χρησιμοποιούμενα» περιουσιακά
στοιχεία στο δίκτυο διανομής και υπογραμμίζει τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν
ύστερα από έρευνα σχετικά με τα «μη χρησιμοποιούμενα» περιουσιακά στοιχεία προς
τα μέλη του CEER και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές με καθεστώς Παρατηρητή165.
•

CEER response to the Commission's public consultation on Energy market
regulation – fees to be paid to European agency ACER

162

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/d70764d8-9cab-9f4a-848b-6c3a4e1bd6b0
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/c4f763dd-27e7-7113-9809-1ec50f530576
164
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/c52735ff-54db-9d8b-146d-753d7edc141d
165
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/cbe00257-ab09-c1b2-91bf-b6081032f322
163
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Το έγγραφο αυτό αποτελεί την απάντηση στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για απόφαση αυτής που καθορίζει
τα τέλη που οφείλονται στον ACER για τη συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία
και την ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του REMIT166.
Το CEER θεωρεί ότι η δυνατότητα είσπραξης των τελών για το REMIT είναι
σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων του ACER που αφορούν στο REMIT. Συνολικά, μια αποτελεσματική
επιτήρηση θα συμβάλει στην ακεραιότητα και τη διαφάνεια των χονδρεμπορικών
αγορών ενέργειας στην Ε.Ε., οι οποίες με τη σειρά τους θα φέρουν οφέλη για τους
καταναλωτές.
•

CEER response to the Commission's Offshore Renewable Energy Strategy
consultation

Πρόκειται για τη συνδρομή του CEER στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη στρατηγική της Ε.Ε. που αφορά τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη, αποτελεσματική, φιλόδοξη και χωρίς
αποκλεισμούς. Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση στοχεύει, επίσης, στο να καταθέσουν
οι συμμετέχοντες τις ιδέες, τις συμβουλές ή πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται
με τα προτεινόμενα θέματα, άλλες υπάρχουσες δραστηριότητες στις οποίες
συμμετέχουν και πιθανές νέες δραστηριότητες στο πλαίσιο της υπεράκτιας
ανανεώσιμης ενέργειας. Η διαβούλευση περιελάμβανε μια σειρά ερωτήσεων που
διατέθηκαν μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου167.

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB)
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community
Regulatory Board - ECRB), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 58 της Ιδρυτικής
Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας έχει ως μόνιμο τόπο συνεδριάσεων την Αθήνα.
Το εν λόγω Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων στη
Συνθήκη κρατών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, καθώς και έναν εκπρόσωπο του ACER.
Η βασική αποστολή του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ECRB στηρίζεται σε τρείς άξονες.
Ο πρώτος είναι παροχή συντονισμένων ρυθμιστικών προτάσεων σε θέματα
ενεργειακής ρυθμιστικής πολιτικής, ο δεύτερος η εναρμόνιση των ρυθμιστικών
κανόνων των συμβαλλόμενων κρατών της Ενεργειακής Κοινότητας με τους

166
167

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/8176cabb-f238-9e69-5bb1-20f56b3d5929
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/10d5b35d-72e9-8efa-fa4d-34464c36d68b
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ρυθμιστικούς κανόνες της Ε.Ε. (σ.σ. το τρίτο ενεργειακό πακέτο και τους κώδικες
μεταφοράς) και ο τρίτος η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών ρύθμισης και η
εξεύρεση κοινών ρυθμιστικών προτάσεων.
Η ΡΑΕ εξακολούθησε εντός του 2020 να παρακολουθεί τις κοινές δράσεις των
ρυθμιστικών αρχών των συμβαλλόμενων κρατών της Ενεργειακής Κοινότητας και τις
εκθέσεις και συστάσεις που εκπονούνται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα για το 2020 διατηρήθηκε η οργάνωση του ECRB σε τέσσερις επιμέρους
Ομάδες Εργασίας:
•
•
•

•

Η Ομάδα Εργασίας Ηλεκτρισμού (Electricity WG). Επικεντρώνεται σε θέματα
χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ομάδα Εργασίας Φυσικού Αερίου (Gas WG). Επικεντρώνεται σε θέματα
χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου.
Η Ομάδα Εργασίας Καταναλωτών και Λιανικής αγοράς ενέργειας (Customer
& Retail Markets WG). Επικεντρώνεται σε θέματα λιανικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου.
Η Ομάδα Εργασίας REMIT (REMIT WG). Επικεντρώνεται σε θέματα
ρυθμιστικά και οργανικά σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT.

Συγκεκριμένα, το 2020 στο πλαίσιο των Ομάδων εργασίας προετοιμάστηκε σειρά
εκθέσεων που αφορούν την πορεία ανάπτυξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου στα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. Οι πιο
σημαντικές Εκθέσεις είναι:
➢ Έκθεση για την παρακολούθηση των αγορών χονδρικής φυσικού αερίου εντός
της Ενεργειακής Κοινότητας168
➢ Έκθεση για τον συντονισμό των συστημάτων μεταφοράς και διανομής στην
Ενεργειακή Κοινότητα169

Βλέπε: ECRB Market Monitoring Report, Gas Wholesale Markets in the Energy. ECRB, 24 February
2020,
Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:d26363f4-62b4-4e33-ace55b54ed49e3a0/ECRB_MMR_Gas_022020.pdf
169
Βλέπε: ECRB, Transmission and distribution system coordination in the Energy Community - A
Status
Review.
ECRB,
05
March
2020,
Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:11083a17-9aaa-4573-8f755090e59f5fc6/ECRB_TSO_DSO_032020.pdf
168
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➢ Έκθεση για τους αυτοκαταναλωτές στην Ενεργειακή Κοινότητα: Το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη και τη μεταχείριση των μικρών
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας170
➢ Έκθεση για τις απαιτήσεις οικοδόμησης γνώσεων για την εφαρμογή του
Κανονισμού REMIT στα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας και
στις χώρες-παρατηρητές171
➢ Έκθεση για την παρακολούθηση των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας
των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας172
➢ Πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη συμβατική συμφόρηση στα σημεία
διασυνδέσεων φυσικού αερίου των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής
Κοινότητας173
➢ Έκθεση για την παρακολούθηση των αγορών χονδρικής φυσικού αερίου στην
Ενεργειακή Κοινότητα174
➢ Έκθεση για την παρακολούθηση των αγορών λιανικής φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ενεργειακή Κοινότητα175

Βλέπε: ECRB, Prosumers in the Energy Community: Legal and regulatory framework for support and
treatment of small-scale generators. ECRB, 05 March 2020, Vienna, Austria.
https://energycommunity.org/dam/jcr:abacd...a5797d044a/ECRB_prosumers_regulatory_framework_032020.pdf
171
Βλέπε: ECRB, Knowledge Building Requirements for Implementation of the REMIT Regulation in
the Energy Community Contracting Parties and Observer Countries. ECRB, 22 April 2020, Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:2bab5571-6cfb-4601-aeab7eb7f9d07ed6/ECRB_REMIT_042020.pdf
172
Βλέπε: ECRB, Wholesale Electricity Market Monitoring Report for the Energy Community
Contracting
Parties.
ECRB,
30
April
2020,
Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:10fcf75d-91a2-4635-b08a-41a406938490/ECRB_WM_MMrep
ort_EL_102020.pdf
173
Βλέπε: First annual report on contractual congestions at gas interconnection points of the Energy
Community Contracting Parties. ECRB, 9 December 2020, Vienna, Austria.
https://energycommunity.org/dam/jcr:9a6516...553d958ba5/ECRB%20Report%20on%20Congestion.pdf
174
Βλέπε: ECRB Market Monitoring Report - Gas Wholesale Markets in the Energy Community. ECRB,
09
December
2020,
Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:3c167...ECRB%20Gas%20Wholesale%20MMR_Final.pdf
175
Βλέπε: ECRB Market Monitoring Report - Gas and Electricity Retail Markets in the Energy
Community.
ECRB,
09
December
2020,
Vienna,
Austria.
https://energy-community.org/dam/jcr:b0a1a7b8...d1f351a/ECRB%20MMR%20Report_final.pdf
170
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➢ Ετήσια έκθεση παρακολούθησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
διασυνοριακή δυναμικότητα μεταφοράς στην Ενεργειακή Κοινότητα κατά το
έτος 2019176
Καθ’ όλο το 2020 η ΡΑΕ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του
Ρυθμιστικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας στις Ομάδες Εργασίας και στις
υπο-ομάδες τους (task forces), σε ενημερωτικά συνέδρια, fora και, σε άλλες
εκδηλώσεις για τον Ηλεκτρισμό (Athens Electricity Forum) και για το Φυσικό Αέριο
(EnC Gas Forum).
Ειδικότερα, στις 16-17 Ιουνίου του 2020 έλαβε χώρα διαδικτυακώς, λόγω της
πανδημίας, το 25ο Forum για τον Ηλεκτρισμό (Athens Electricity Forum) στο πλαίσιο
των εργασιών της Ενεργειακής Κοινότητας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα Επίσημα
Συμπεράσματα του Forum (Conclusions):
➢ Το Forum εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και
περιφερειακό επίπεδο και σημείωσε ότι η παραγωγή από ΑΠΕ αποδείχθηκε
ανθεκτική ενώ συμφώνησε ότι η ανάκαμψη μετά την πανδημία, μαζί με τη
μείωση του κόστους των ΑΠΕ και ο γενικός προσανατολισμός των ευρωπαϊκών
και διεθνών ενεργειακών πολιτικών, παρέχουν μια ευκαιρία για μια ταχεία
ενεργειακή μετάβαση στα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία δεν πρέπει να χαθεί.
➢ Πρέπει να καταργηθούν οι επιδοτήσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που
λειτουργούν με άνθρακα και είναι επιζήμιες για την ολοκλήρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και την απαλλαγή από τον άνθρακα ενώ τα συστήματα
ενισχύσεων των ΑΠΕ θα πρέπει να βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς
και να είναι αποδοτικής φύσεως.
➢ Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό
του ενεργειακού τομέα σε περιφερειακό επίπεδο ενώ το επίκεντρο της
σημερινής ενεργειακής πολιτικής στον τομέα του άνθρακα πρέπει να
αντικατοπτρίζεται καλύτερα στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα.
➢ Η αναθεώρηση της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας ώστε να καθιερωθεί
ένας μηχανισμός αμοιβαιότητας (reciprocity mechanism) είναι απαραίτητη για
να εξασφαλιστεί το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και να

Βλέπε: Annual Monitoring Report on activities related to cross-border transmission capacity in the
Energy Community Reporting period 2019 - Publication December 2020. ECRB, 09 December 2020.
Vienna, Austria.
https://energy-community.org/...b733a22744e/SEE%20AMMS%20Report.pdf
176
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επιτευχθεί η ολοκλήρωση της αγοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και
των κρατών μελών της ΕΕ.
➢ Το Forum αναγνωρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν μηχανισμό
προσαρμογής της τιμής του άνθρακα ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της
αύξησης της φιλοδοξίας των κλιματικών πολιτικών με βάση τα ερείσματα της
αγοράς που σχετίζονται με το κόστος εκπομπών άνθρακα στα συμβαλλόμενα
μέρη. Ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου μηχανισμού τιμολόγησης άνθρακα για
τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας θα πρέπει να συνεχιστεί
ως βασικό μέσο για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους
συμμετέχοντες στην αγορά στα συμβαλλόμενα μέρη και την ΕΕ, για την
πρόληψη του φαινομένου της «διαρροής άνθρακα» και για την αποστολή των
κατάλληλων επενδυτικών ερεισμάτων για μελλοντικά ενεργειακά έργα.
➢ Το Forum ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ορθή
πιστοποίηση των εθνικών εγγυήσεων προέλευσης και να μελετήσουν την
δυνατότητα ένταξής τους στην Ένωση Φορέων Έκδοσης (Association of
Issuing Bodies).
➢ Πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στην υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων για τη
σύζευξη των αγορών, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και των κρατών
μελών της ΕΕ. Έως την αμοιβαία εφαρμογή του κανονισμού CACM (και άλλων
κατευθυντήριων γραμμών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) μέσα από μια
αναθεώρηση της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, τα συμβαλλόμενα
μέρη ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας
επί συμβατικής βάσης ενώ το Secretariat της Ενεργειακής Κοινότητας και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να αναπτύξουν ένα νομικό πλαίσιο για μια
σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού CACM στην Ενεργειακή Κοινότητα.
➢ Το Forum καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, σε συνεργασία με το Secretariat, να
επανεξετάσουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας (PSO) στους
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις φυσικές
υποχρεωτικές πωλήσεις και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
με
χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ενεργειακής Κοινότητας.
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Ένωση
των
Ρυθμιστών
Ενέργειας
της
(Mediterranean Energy Regulators MEDREG)

Μεσογείου

Κύριοι στόχοι της Ένωσης των Ρυθμιστών Ενέργειας της Μεσογείου είναι η προώθηση
ενός σαφούς, σταθερού και εναρμονισμένου ρυθμιστικού ενεργειακού πλαισίου σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο, και συγκεκριμένα:
•

Η προώθηση της εναρμόνισης των ενεργειακών αγορών και των εθνικών
νομοθεσιών, καθώς και η επιδίωξη μιας σταδιακής ενοποίησης των ενεργειακών
αγορών στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή.
Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, μέσω της βελτίωσης
της αποτελεσματικότητας και της ενοποίησης των ενεργειακών αγορών.
Η στήριξη των πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος σε βασικούς τομείς, όπως
είναι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη υποδομών, οι καινοτόμες λύσεις
χρηματοδότησης και η έρευνα στο πεδίο της ενεργειακής ρύθμισης.
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του MEDREG.
Η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών,
με τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός μόνιμου πλαισίου για συζήτηση και
συνεργασία.

•
•

•
•

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Δράσεις των Ομάδων Εργασίας της Ένωσης και οι
αποφάσεις που λήφθηκαν στην ολομέλεια αυτής177:
➢ Institutional Working Group:
Το συγκεκριμένο WG, στο οποίο η ΡΑΕ κατείχε την Προεδρία, ασχολήθηκε ιδίως με:
-

Ενημερωτική Έκθεση για την κατάσταση των ρυθμιστικών πλαισίων (Regulatory
Outlook): Η έκθεση αυτή εξετάζει την παρούσα κατάσταση της ρυθμιστικής
πολιτικής του ενεργειακού τομέα στη Μεσόγειο παρέχοντας μία σφαιρική εικόνα
για το πώς ρυθμίζονται οι εθνικές αγορές ενέργειας τόσο από ανεξάρτητες αρχές
όσο και από κυβερνητικούς οργανισμούς. Βασισμένη στις απαντήσεις που
έδωσαν τα κράτη-μέλη του Οργανισμού, η έκθεση αποτυπώνει την κατάσταση
των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων υπό το φως των βέλτιστων πρακτικών που
ανακοίνωσε το MEDREG το 2014 (Ανεξαρτησία, Ικανότητα, Εσωτερική
Οργάνωση, Επιβολή, Διαφάνειας και Φερεγγυότητα). Με την αναθεώρηση της
έκθεσης, το MEDREG θα συντονίσει και θα προγραμματίσει τις δράσεις του για
την ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση του ρυθμιστικού τρόπου προσέγγισης
στην περιοχή και να παρέχει στα κράτη-μέλη του τη δυνατότητα σύγκρισης με

Εντός του 2018 το MEDREG εξασφάλισε τη συγχρηματοδότηση του διετούς προγράμματος εργασίας
(2019-2020) από τη DG NEAR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ενισχυμένο προϋπολογισμό.
177
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-

άλλα γειτονικά κράτη-μέλη. Αυτή η έκθεση χρησιμοποιήθηκε επίσης από την
Πλατφόρμα Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρισμού (REM Platform) της Ένωσης
για τη Μεσόγειο (UfM) ως συμβολή στον εντοπισμό των ρυθμιστικών κενών και
προκλήσεων στην περιοχή.
Υποστήριξη του Λιβάνου για την εγκαθίδρυση ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής,
με πρωταρχικό ρόλο σε αυτό της ελληνικής και της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής
ενέργειας και με την υποστήριξη της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

➢ Electricity Working Group:
Το συγκεκριμένο WG ασχολήθηκε ιδίως με:
-

-

Έκθεση σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και την υπο-περιφερειακή
σύγκλιση: Αυτή η έκθεση εντοπίζει ορισμένες επιτυχημένες μεθόδους ως προς
τη γεφύρωση των κενών και τη διαλειτουργικότητα.
Αποστολή εμπειρογνωμόνων για τη ρυθμιστική αρχή του Λιβάνου (LCEC):
Οργανώθηκε διαδικτυακά συνάντηση εργασίας των εμπειρογνωμόνων σχετικά
με τις διαφορετικές διατάξεις που αφορούν τις διασυνδέσεις και το εμπόριο
ενέργειας μέσω των γειτονικών συστημάτων.

➢ Gas Working Group (GWG):
Το συγκεκριμένο WG, στο οποίο η ΡΑΕ έχει την Αντιπροεδρία, ασχολήθηκε ιδίως με:
-

-

Έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό του μηχανισμού της αγοράς φυσικού αερίου
για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης: Η έκθεση αυτή θα εντοπίσει
πιθανά εργαλεία σχεδιασμού της αγοράς τα οποία θα εφαρμοστούν ώστε να
συνδράμουν στην επιδιωκόμενη ευελιξία του συστήματος για να συνοδεύσει την
αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.
Επίσκεψη εργασίας της ρυθμιστικής αρχής της Αιγύπτου (GASREG) για τη
αναγνώριση του ρόλου της ως αρμόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς και
την αναγνώριση διαδικασιών στην προσφάτως ανοιγμένη αγορά φυσικού αερίου
στην Αίγυπτο.

➢ Working Group on Environment, Renewable Energy Sources and Energy
Efficiency (RES):
Το συγκεκριμένο WG ασχολήθηκε ιδίως με:
-

Έκθεση «New Available Regulatory Options for Integration of RES», η οποία
παρουσιάζει την ευρύτερη εικόνα της εξέλιξης των ενεργειακών συστημάτων
στην περιοχή της Μεσογείου βασισμένη σε προηγούμενη μελέτη με τίτλο
«Analysis of auction mechanisms to promote RES». Πιο συγκεκριμένα, αναλύει
τα διαφορετικά είδη αυτοκατανάλωσης περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα
343 | Σ ε λ ί δ α

-

-

-

-

παραδείγματα από κράτη-μέλη του MEDREG παρουσιάζοντας ταυτόχρονα
καινοτόμες προτάσεις όπως αυτή του Blockchain και του Internet of Things
(ΙοΤ), καθώς επίσης και τα πιθανά εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν οι
Ρυθμιστικές Αρχές κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στα εθνικά
ενεργειακά συστήματα. Η ανάλυση αυτή δίνει έμφαση τόσο στα νέα ενεργειακά
συστήματα όσο και στις Ρυθμιστικές Αρχές και τους φορείς λήψης αποφάσεων
οι οποίοι οφείλουν να διαθέτουν ένα σύνολο προτάσεων ώστε να προετοιμάσουν
τη στρατηγική τους.
Έκθεση αξιολόγησης για τις νέες διαθέσιμες ρυθμιστικές επιλογές ως προς την
ενσωμάτωση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ευελιξίας και
τεχνολογικής αλλαγής.
Ομότιμη αξιολόγηση για τη ρυθμιστική αρχή του Λιβάνου (LCEC) και πιθανή
επίσκεψη μελέτης για ζητήματα διασφάλισης της διαφάνειας και φερεγγυότητας
στον τομέα των προσφορών ανανεώσιμης ενέργειας.
Εργαστήριο υψηλού επιπέδου με το Υπουργείο Ενέργειας της Τυνησίας για το
διάλογο επί των ρυθμιστικών εργαλείων για την προσέλκυση επενδύσεων στις
ΑΠΕ.
Τεχνικό εργαστήριο σχετικά με τον αντίκτυπο της βιώσιμης διείσδυσης των ΑΠΕ
στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

➢ Working Group on Consumer Issues (CUS):
Το συγκεκριμένο WG ασχολήθηκε ιδίως με:
-

Έκθεση για τους ευάλωτους καταναλωτές που αποτελεί την αναθεώρηση της
έκθεσης που είχε δημοσιευθεί το 2016.

Τέλος, στις δύο Γενικές Συνελεύσεις του MEDREG (29η ΓΣ στις 10.6.2020 και 30η ΓΣ
στθς 25.11.2020), οι οποίεςδιεξήχθησαν διαδικτυακά εξαιτίας των περιορισμών που
επιβλήθηκαν λόγω του Covid-19, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Τα μέλη του οργανισμού ενημερώθηκαν για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε
με τα παραδοτέα των διάφορων Ομάδων Εργασίας σύμφωνα με το Σχέδιο
Δράσης για το 2020. Επίσης, έγινε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετώπισαν οι ρυθμιστικές αρχές την κρίση της πανδημίας στην περιοχή της
Μεσογείου και κατά πόσο το MEDREG θα επαναπροσδιορίσει τις διορίες των
παραδοτέων που περιλαμβάνοντα στο πλαίσιο της Στήριξης στις Εθνικές
Μεταρρυθμίσεις για το 2020.
2. Έγινε αξιολόγηση των εξελίξεων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού,
εγκρίθηκαν τα βασικά παραδοτέα για το 2020, και δόθηκαν οι κατευθύνσεις και
τα επόμενα βήματα για τους τελευταίους μήνες του 2020 και την εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσης για το 2021. Επιπροσθέτως, ψηφίστηκαν τα νέα μέλη της
Προεδρίας και των Ομάδων Εργασίας του Οργανισμού.
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3. Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης του για το 2021-2022 προκειμένου να
προχωρήσει σε βελτιώσεις σε βασικούς τομείς ενεργειακής ρύθμισης στην
περιοχή, αναπτύσσοντας πιο αποτελεσματικά και συμβατά ρυθμιστικά πλαίσια
και προωθώντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βοήθεια
μεταξύ των Μελών του.

Άλλες διμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες της ΡΑΕ
➢ Balkan Advisory Forum
Το Balkan Advisory Forum ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη. Τα
ιδρυτικά του μέλη ήταν οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας,
της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας. Το 2019 προστέθηκαν
οι Ρυθμιστικές Αρχές της Αλβανίας και των τριών Αρχών της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης. Ο στόχος ήταν η λειτουργία ενός μόνιμου συμβουλευτικού forum των
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών αυτών.
Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων του Forum στην Καβάλα το Μάρτιο του 2020,
κατά την οποία η ΡΑΕ κατείχε την προεδρεία του Φόρουμ, τα ιδρυτικά μέλη,
αναγνώρισαν τις εργασίες που έλαβαν χώρα σχετικά με τη δημιουργία μιας
περιφερειακής ενεργειακής αγοράς στο άμεσο μέλλον. Για αυτόν το λόγο
δημιουργήθηκαν τρεις (3) Ομάδες Εργασίας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και
ακεραιότητα/διαφάνεια) με σκοπό να συντάξουν μία ανάλυση διαφορών (gap analysis)
επί τι βάση ανανεωμένων δεδομένων υπογραμμίζοντας πιθανές ελλείψεις στα εθνικά
ρυθμιστικά πλαίσια και προτείνοντας αποτελεσματικές λύσεις.
Το Φόρουμ υποστήριξε πως η εκκρεμής πρόταση του ACER για την περιγραφή
ολόκληρης της συγχρονισμένης περιοχής της ηπειρωτικής Ευρώπης (Continental
Europe Synchronous Area) ως μία ενιαία περιοχή λειτουργίας συστήματος (System
Operation Area) αγνοεί την τοπολογία του δικτύου μαζί με το βαθμό διασύνδεσης και
αλληλεξάρτησης των συστημάτων ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια. Αντιθέτως, το Φόρουμ
τόνισε ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου
(RCC) με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στη διαχείριση των ειδικών
χαρακτηριστικών που υπάρχουν στα ηλεκτρικά συστήματα των Βαλκανίων.
Το Φόρουμ συμφώνησε για τη δημιουργία ιστοσελίδας τόσο για τη διευκόλυνση των
εσωτερικών εργασιών του όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών των Βαλκανίων.
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Στο πλαίσιο της ετήσιας Συνάντησης του Φόρουμ τον Οκτώβριο του 2020,
συζητήθηκαν οι βασικές πτυχές των συμφωνημένων παραδοτέων για το 2020, έγιναν
παρουσιάσεις από στελέχη της ΡΑΕ για τις ενεργειακές εξελίξεις στη χώρα ανά
επιμέρους τομέα (χονδρική αγορά, ΑΠΕ και καταναλωτές) και τέλος, έλαβε χώρα η
διαδικασία παράδοσης-παραλαβής της προεδρίας την οποία ανέλαβε η Ρυθμιστική
Αρχή της Βόρειας Μακεδονίας για ένα έτος.
➢ Συνεργασία με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Εντός του 2020 η ΡΑΕ διατήρησε την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Γαλλική
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) υπό το πρίσμα του μνημονίου συνεργασίας των δύο
Αρχών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τις συνέργειες σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα για ζητήματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
➢ Συνεργασία με την Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Το 2020, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της πάγιας συνεργασίας των δύο ρυθμιστικών αρχών,
ενεργοποίησε σε την πράξη τη διμερή συνεργασία της με την Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ARERA) με την πραγματοποίηση συνάντησης ανάμεσα στους δύο
Προέδρους των Αρχών στις 7 Οκτωβρίου 2020 όπου συμφωνήθηκε ο
προγραμματισμός σειράς διμερών επαφών για τεχνικά ζητήματα. Η πρώτη διμερής
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020.
➢ Συνεργασία με Τρίτους Οργανισμούς
Εντός του 2020, η ΡΑΕ είχε κεντρικό ρόλο στη διεκδίκηση και προετοιμασία για την
ανάληψη από το CEER τμήματος της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος
EU4Energy, που αναμένεται να εκκινήσει το 2021 και θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.
Περαιτέρω, η ΡΑΕ συνεργάστηκε επιπρόσθετα με πλήθος άλλων διεθνών οργανισμών
και φορέων, όπως ενδεικτικά είναι Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς προϊόντων - μεταξύ αυτών
και της ενέργειας, για στοιχεία για τα μη-πυρηνικά κράτη, και για στοιχεία για την
πολιτική ανταγωνισμού στην Ελλάδα), ή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (στο
πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης εξέτασης της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας καθώς
και την πρόοδο που έχει σχηματίσει την τελευταία περίοδο).
Ακόμη, η ΡΑΕ απάντησε σε ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική διάσταση
της ενεργειακής μετάβασης.
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Επίσης, η Αρχή διερεύνησε το πλαίσιο για την συνδρομή της Αρχής σε καινοτόμες
εφαρμογές υπό την αιγίδα του προγράμματος «HORIZON 2020». Τονίζεται και σε
αυτό το πλαίσιο ο σημαντικός ρόλος της ενέργειας ως κινητήριας δύναμης για την
ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της
Ένωσης. Η εγκατάλειψη των ορυκτών πηγών ενέργειας και η υιοθέτηση νέων
φιλόδοξων κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων θέτουν σε προτεραιότητα τη
στροφή προς τις «πράσινες» τεχνολογίες και τις επενδύσεις σε πιο οικολογικές
υποδομές.
Τέλος, η ΡΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις με τη δημιουργία σε επίπεδο κρατών
«Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο» (EMGF) που απαρτίζεται από
την Ιορδανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και
την Ιταλία, αποφασίστηκε η εκπόνηση μίας μελέτης υπό τον τίτλο «East Med Gas - A
Master Concept for a Phased Infrastructure Corridor».

Συμμετοχή σε Προγράμματα Διδυμοποίησης
H ΡΑΕ κατά τη διάρκεια του 2020 συμμετείχε ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων του
προγράμματος διδυμοποίησης (Twinning) με τίτλο “Development of Incentive Based
Regulation for Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-out of Smart
Metering” (GE 15 ENI EY 03 18 R) το οποίο προσαρμόστηκε με βάση τα νέα δεδομένα
λόγω Covid-19. Στο εν λόγω πρόγραμμα η ΡΑΕ συνασπίστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές
ενέργειας της Αυστρίας (E-Control- επικεφαλής της κοινοπραξίας), και της Γαλλίας
(CRE). Το πρόγραμμα έλαβε τρίμηνη παράταση και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο
2021.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των
ρυθμιστικών κανόνων της ενεργειακής αγοράς της Γεωργίας, σύμφωνα με το ενωσιακό
κεκτημένο, και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
της Γεωργίας (GNERC) μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών που
βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε., όσον αφορά στον σχεδιασμό
ρυθμιστικών κανόνων που βασίζονται σε κίνητρα, προκειμένου για την ποιότητα των
υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη ρυθμιστικής στρατηγικής για τη στήριξη της
ανάπτυξης έξυπνων μετρητών.
Πέραν τούτου, η ΡΑΕ βρίσκεται μεταξύ άλλων σε συνεχή επαφή με την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη
βέλτιστη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας σε αυτό το επίπεδο.
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Κεφάλαιο

8
Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα
Διοικητικά θέματα
Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό νόμο της ΡΑΕ, ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’
286/22.12.1999), η Γραμματεία της Αρχής στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό
προσωπικό (ΕΕΠ) και διοικητικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και από δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Οι θέσεις του
προσωπικού που προβλέπονταν στο ν. 2773/1999 συμπληρώθηκαν ιδίως με τους
νόμους 4001/2011 (ΦΕΚ Β’ 179/22.8.2011) και 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149.9.8.2016).
Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», θεσπίζεται ειδικός κανόνας για τις Ανεξάρτητες
Αρχές για λόγους διασφάλισης της Ανεξαρτησίας τους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι
«[...] η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με
Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις
των αρμόδιων οργάνων διοίκησης τους, καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που
προβλέπει την έκδοση υπουργικής ή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία
καθορίζεται ο Οργανισμός των φορέων αυτών.». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου, ρητά περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του Οργανισμού: «… (γ) το
σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή
σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή
πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα».
Συνεπεία των ανωτέρω, ο Οργανισμός της Αρχής εκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ
1282/2019 (ΦΕΚ Β’ 1514/22.04.2020) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση 1065/2020
(ΦΕΚ Β’ 2886/17.07.2020). Βάσει αυτών, προσδιορίστηκε ότι, για την
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, απαιτούνται 211 οργανικές
θέσεις προσωπικού, οι οποίες αναλύονται σε 120 θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, 17 θέσεις εμμίσθων δικηγόρων, 5 θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού
και 69 θέσεις διοικητικού προσωπικού.
Η στελέχωση δεν έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί, αντίθετα υπολείπεται σημαντικά ως
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προς την κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων προσωπικού. Συγκεκριμένα,
σήμερα είναι καλυμμένες μόνο οι 73 θέσεις (37 θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, 28 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 8 έμμισθων δικηγόρων). Εξ αυτών
δε, μόνο οι 49 είναι ενεργοί στη ΡΑΕ. Δηλαδή, μόνο το 23% των προβλεπόμενων
θέσεων είναι σήμερα καλυμμένο, ποσοστό που πέφτει στο 21% για τους Ειδικούς
Επιστήμονες.
Τα ως άνω αποτυπώντονται στον ακόλουθο Πίνακα 8-1.
Κατηγορία / Προβλεπόμενες Νομοθετικές Καλυφθείσες Εντός ΡΑΕ Ανενεργοί
Σχέση εργασίας
θέσεις
Διατάξεις
θέσεις
(ενεργοί) (εκτός ΡΑΕ)

24

13
(11 σε
άδεια άνευ
αποδοχών
& 2 σε
απόσπαση)

50

0

0

0

33

0

0

0

5

17

11

6
(1 σε άδεια
άνευ
αποδοχών
& 5 σε
απόσπαση)

29

Απόφαση
ΡΑΕ
1282/2019

11

8

3 σε
απόσπαση

0

12

Απόφαση
ΡΑΕ
1282/2019

0

0

0

12

16

ν. 2837/2000,
ν. 3175/2003,
ν. 3428/2005,
ν. 4001/2011

5

2
1 σε άδεια
άνευ
αποδοχών
& 1 σε
απόσπαση

9

ν. 2837/2000,
ν. 3175/2003,
ν. 3428/2005,
ν. 4001/2011,
ν. 4414/2016

37

Απόφαση
ΡΑΕ
1282/2019

5

ν. 4001/2011

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

46

ν. 2837/2000,
ν. 3175/2003,
ν. 3428/2005,
ν. 4001/2011,
ν. 4414/2016

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

11

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ
ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ
ΕΜΜΙΣΘΗ
ΕΝΤΟΛΗ

Κενές
θέσεις

87

33

7
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ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ
ΕΜΜΙΣΘΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΝΕΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

211

Απόφαση
ΡΑΕ
1065/2020

1

1

0

0

73

49

24

138

Πίνακας 8-1. Προσωπικό αορίστου χρόνου της ΡΑΕ

Λόγω της σοβαρότατης ως άνω υποστελέχωσης της Αρχής, των συνεχώς αυξανόμενων
λειτουργικών της αναγκών και της ανάληψης πλήθους νέων αποφασιστικών
αρμοδιοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τόσο της ελληνικής όσο και της
ενωσιακής νομοθεσίας, η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη την προσωρινή ενίσχυση της
Αρχής, για περιορισμένο μεν χρονικό διάστημα αλλά με άμεση ημερομηνία
έναρξης. Με το άρθρο 111 του νόμου 4685/2020, δόθηκε η δυνατότητα εκ νέου
κάλυψης, μέχρι την 30.06.2021, των είκοσι (20) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που είχαν συσταθεί με το ν.3734/2009. Παράλληλα, με το ίδιο
άρθρο, διαρητήθηκε έως τις 30.06.2021 η δυνατότητα της ΡΑΕ να συνάπτει έως
τριάντα πέντε (35) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
που είχαν θεσπιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4414/2016 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4546/2018, προκειμένου για την αποτελεσματική
ανταπόκριση της Αρχής στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου, την κάλυψη των
αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο
πλαίσιο αυτών. Επιπροσθέτως, προβλέπεται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης καθώς και μία (1) θέση ειδικού συμβούλου
του Προέδρου της ΡΑΕ για θέματα ενέργειας. Τέλος, με το ν. 3428/2005 προβλέπονται
5 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, η θητεία των οποίων ακολουθεί αυτή του Προέδρου
της Αρχής.
Νομοθετικές Διατάξεις
ν. 3428/2005 (ακολουθούν τη
θητεία του Προέδρου της ΡΑΕ)
ν. 3734/2009, ν.4203/2013,
ν. 4315/2014, ν.4402/2016,
ν. 4495/2017, ν. 4546/2018,
ν. 4618/2019, ν. 4685/2020
(Λήξη 30.06.2021)
ν. 4414/2016
ν. 4546/2018
ν. 4618/2019
ν. 4685/2020
(Λήξη 30.06.2021)
ΣΥΝΟΛΟ

Προβλεπόμενες
θέσεις
5

Καλυφθείσες
θέσεις
3

20

20

0

35

35

0

60

58

2

Πίνακας 8-2. Προσωπικό ορισμένου χρόνου της ΡΑΕ
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Με τις σημαντικές πρόσθετες αρμοδιότητες που θεσμοθετήθηκαν για τη ΡΑΕ με το
ν.4001/2011, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέφθηκαν στο ν.
4414/2016 προκύπτει άμεση ανάγκη μετάβασης της Αρχής σε ένα σαφώς
αναβαθμισμένο και πολυσύνθετο λειτουργικό σχήμα, το οποίο θα επιτρέψει την πλήρη
και αποδοτική εξυπηρέτηση όλων των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. Προς το σκοπό αυτό,
η ΡΑΕ επεξεργάζεται νέο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, το οποίο
θα περιλαμβάνει και νέο οργανωτικό σχήμα για τη Γραμματεία της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011 και στο άρθρο 38 του ν. 4414/2016.
Από τις 138 κενές οργανικές οργανικές θέσεις προσωπικού της ΡΑΕ, με την υπ’αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.06.2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της υπ’αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ εγκρίθηκε η εκκίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 80
κενών οργανικών θέσεων (43 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού, 28 θέσεις
Διοικητικού Προσωπικού και 9 θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή) και με τις
υπ’αριθμ. 849/2019, 850/2019 και 785/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ ορίστηκε η κατανομή σε
κλάδους και ειδικότητες των 80 εγκεκριμένων με Π.Υ.Σ θέσεων.

Οικονομικά θέματα
Γενικά
Κατά τις προβλέψεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει, η ΡΑΕ
έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικό της προϋπολογισμό, κατά την
εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονομία.
Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕ προσαρτάται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η εκτέλεσή του
παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως ορίζεται
από τον Κανονισμό της Βουλής.
Η ΡΑΕ δύναται, με απόφασή της, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που
διανύεται να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισμού
που εγκρίνεται, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της ΡΑΕ,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Η ΡΑΕ έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονται
τα αποτελέσματα χρήσης, και να δημοσιεύει ισολογισμό, όπως ορίζεται ειδικότερα
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στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (ΠΔ 139/2001, ΦΕΚ Α’
121).
Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών
καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές.
Η λειτουργία της ΡΑΕ δεν προκαλεί επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς
έχει ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4001/2011:
«1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εισπράττει, ως πόρους αυτής:
(α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας
και ειδικότερα:
(αα) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία και έκδοση γνωμοδότησης ή απόφασης επί των
αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση
άδειας ή πιστοποίησης προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας ή του φυσικού αερίου.
(ββ) Ετήσια τέλη για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων.
(β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και
κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς
οργανισμούς.
Οι πόροι της ΡΑΕ εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό
λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.».
Η ΡΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των ανταποδοτικών τελών, βάσει των
προβλέψεων του ν. 4001/2011, όπως έτσι ώστε:
α) την πρόβλεψη επιβολής τελών και για άλλες ενεργειακές δραστηριότητες,
β) την προσαρμογή τους στη βάση της ανταποδοτικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα,
γ) την εναρμόνιση των τελών που επιβάλλονται στις δραστηριότητες της αγοράς
φυσικού αερίου με αυτά του ηλεκτρισμού.
Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της εκπόνησης σχετικής μεθοδολογίας από
τη ΡΑΕ, τα ποσά των εφάπαξ και ετήσιων ανταποδοτικών τελών συνεχίζουν να
ορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591/2001, όπως ισχύει. Τα
ανταποδοτικά αυτά τέλη αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά σε ετήσια βάση, με
απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ύψος των
τελών για το έτος 2020 ορίστηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 826/2020.
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Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στο άρθρο 54 του ν. 4270/2014
όπως ισχύει, με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι:
«4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών
υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε
έτους, σχέδιο προϋπολογισμού. Οι Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση
υποβάλλουν το σχέδιο προϋπολογισμού απ΄ ευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Το σχέδιο του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συμβατό με τα μεγέθη που έχουν
περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία
του άρθρου 45 ή με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.
5. Κάθε ένας από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προετοιμάζει και
υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, σχέδιο του συνοπτικού
προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος μέχρι την 31η Ιουλίου. Το περιεχόμενο του
σχεδίου του συνοπτικού αλλά και του αναλυτικού προϋπολογισμού προσδιορίζεται με
εγκυκλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την
παράγραφο 2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως
ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους στο ΓΛΚ μέχρι
την 31η Ιουλίου, κατά παρέκκλιση ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.»

Οικονομικός απολογισμός έτους 2020
Στα επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2019
και 2020, καθώς και τα προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους 2021.
Ο Προϋπολογισμός της ΡΑΕ για το έτος 2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ
769/24.07.2019 Απόφαση της Αρχής και κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων
(ν.4651/2019, ΦΕΚ Α΄ 209/19.12.2019). Στη συνέχεια, αναμορφώθηκε με τις υπ΄
αριθμ. 952/2020 και 1537/2020 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4001/2011 (Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ κωδικών και εντός
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Αρχής), και

353 | Σ ε λ ί δ α

β) της υπ’ αριθμ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ Β΄ 5171/16.11.2018) Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών178.
Τα απολογιστικά στοιχεία, οι οικονομικές καταστάσεις της ΡΑΕ για τις χρήσεις 2019
και 2020 και τα καθαρά αποτελέσματα αυτών είναι προσωρινά, καθώς θα εγκριθούν
με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ και θα υπαχθούν στον τακτικό έλεγχο από
Ορκωτούς Ελεγκτές εντός του 2021.
Τα προϋπολογιστικά στοιχεία για το 2021, όπως εκτιμήθηκαν, αποτυπώνονται στον
Προϋπολογισμό της Αρχήε για το έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ολομέλεια
της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 1176/06.08.2020), κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή
των Ελλήνων (ν.4762/2020, ΦΕΚ Α΄ 251/16.12.2020), και στη συνέχεια
αναμορφώθηκε (Απόφαση ΡΑΕ 75/28.01.2021) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ ΥΑ.
Επισημαίνεται ότι η ΡΑΕ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε δεδουλευμένη βάση και οι
λογιστικές εγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα.

Έσοδα ΡΑΕ 2019-2020
Για την οικονομική χρήση του έτους 2019, όπως αυτή απεικονίζεται στις προς έλεγχο,
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019 και το
Ισοζύγιο αυτής, τα έσοδα από εφάπαξ/ετήσια ανταποδοτικά τέλη και από τέλη
ανταγωνιστικής διαδικασίας ΑΠΕ ανήλθαν στο ποσό των 6.979.087,90 €, ενώ τα
λειτουργικά έξοδα στο ποσό των 6.440.949,63€. Τα έσοδα από λοιπές παρεπόμενες
ασχολίες ανήλθαν στο ποσό των 10.809.934,44 € και αφορούν σε : α) έσοδα από
βεβαίωση προστίμων που επιβλήθηκαν σε προηγούμενα έτη (10.671.573,31 €), β)
έσοδα για την κάλυψη ισόποσων κοινόχρηστων δαπανών που σχετίζονται με τη
φιλοξενία της EC Task Force for Greece στο κτίριο της Αρχής (108.000 €) τα οποία
δαπανήθηκαν για την προμήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών και γ) έσοδα από τη
διενέργεια Διαιτησίας (30.361,13 €). Τα έσοδα κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι) για το
2019 ανήλθαν στο ποσό των 521.276,95 €. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2019
θα οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός,
Ισοζύγιο και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019).

«Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί
φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005».
178
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Για την οικονομική χρήση του έτους 2020, σύμφωνα με το προσωρινό ισοζύγιο της
31/12/2020 (όπως έχει διαμορφωθεί στις 03/03/2021), τα έσοδα από εφάπαξ/ετήσια
ανταποδοτικά τέλη ανέρχονται στο ποσό των 7.346.341,77 €, ενώ τα λειτουργικά έξοδα
ανέρχονται στο ποσό των 5.154.472,85 €. Τα έσοδα από λοιπές παρεπόμενες ασχολίες
ανήλθαν στο ποσό των 146.827,89 € και αφορούν σε: α) έσοδα από βεβαίωση
προστίμων (35.000,00 €), β) έσοδα για την κάλυψη ισόποσων κοινόχρηστων δαπανών
που σχετίζονται με τη φιλοξενία της EC Task Force for Greece στο κτίριο της Αρχής
(86.466,76 €) τα οποία δαπανήθηκαν για την προμήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών
και γ) έσοδα από τη διενέργεια Διαιτησίας (25.361,13 €). Τα έσοδα κεφαλαίων
(πιστωτικοί τόκοι) για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 399.260,60 €.
Στον Πίνακα 8-4 παρουσιάζεται η ανάλυση των εσόδων της ΡΑΕ για τις χρήσεις 2019
και 2020 ανά λογιστική κατηγορία, καθώς και η πρόβλεψη εσόδων του
προϋπολογισμού της για το έτος 2021.
Είδος Εσόδου

Απολογισμός
έτους 2019

Απολογισμός
έτους 2020

Προϋπολογισμός
έτους 2021

Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη
ηλεκτρικής ενέργειας

1.112.218,33

1.919.556,46

600.000,00

Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη
φυσικού αερίου

0,00

0,00

100.000,00

124.000,00

96.000,00

200.000,00

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη
ηλεκτρικής ενέργειας

3.296.199,29

3.129.837,96

4.730.000,00

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη
φυσικού αερίου

705.091,73

658.927,89

950.000,00

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη
υγρών καυσίμων

1.741.578,55

1.542.019,46

1.680.000,00

Υποσύνολο ανταποδοτικών
τελών

6.979.087,90

7.346.341,77

8.260.000,00

10.145,67

833,32

25.000,00

10.809.934,44

146.827,89

2.824.678,00

63.538,00

43.300,00

155.000,00

521.276,95

399.260,60

700.000,00

Εφάπαξ τέλη ανταγωνιστικής
διαδικασίας ΑΠΕ

Επιχορηγήσεις λειτουργικών
εξόδων
Έσοδα από παρεπόμενες
ασχολίες (διαιτησία,
κοινόχρηστες δαπάνες και
καταλογισμός προστίμων)
Έσοδα από συμμετοχή σε
Προγράμματα Διδυμοποίησης
Έσοδα Κεφαλαίων
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Έκτακτα και Ανόργανα
Αποτελέσματα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

5.045,00

0,01

10.000,00

301.846,22

1.093,62

50.000,00

18.690.874,18

7.937.657,21

12.024.678,00

Πίνακας 8-3. Απολογιστικά έσοδα ΡΑΕ των ετών 2019 και 2020 και εκτίμηση για το έτος 2021 (€)

Έξοδα ΡΑΕ 2019-2020
Στον Πίνακα 8-3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα έξοδα που πραγματοποίησε η
Αρχή, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2019 και 2020, ανά λογιστική
κατηγορία, καθώς και η πρόβλεψη εξόδων του προϋπολογισμού της για το έτος 2021.
Είδος Εξόδου
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Αμοιβές έμμισθου προσωπικού,
εργοδοτικές εισφορές, έξοδα
επιμόρφωσης)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
(Αμοιβές και έξοδα εξωτερικών
αναθέσεων)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
(Λειτουργικά έξοδα: ύδρευση,
τηλεπικοινωνίες, επισκευές και
συντηρήσεις, κλπ)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
(Έξοδα μεταφορών, ταξιδίων,
αναλώσιμα, συνδρομές, κλπ)
Τόκοι και Συναφή Έξοδα
Έκτακτα και Ανόργανα
Αποτελέσματα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Απολογισμός
έτους 2019

Απολογισμός
έτους 2020

Προϋπολογισμός
έτους 2021

3.716.459,82

3.804.303,28

5.512.928,00

664.878,39

510.744,71

1.002.500,00

306.932,92

315.525,15

850.300,00

1.120.241,70

60.057,38

270.000,00

601.892,38

462.950,66

953.950,00

559,41

891,67

5.000,00

28.232,09

0,00

20.000,00

1.752,92

0,00

30.000,00

6.440.949,63

5.154.472,85

8.644.678,00

Πίνακας 8-4. Απολογιστικά έξοδα ΡΑΕ των ετών 2019 και 2020 και εκτίμηση για το έτος 2021 (€)

Δαπάνες για Πάγια ΡΑΕ
Στον Πίνακα 8-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δαπάνες για πάγια της Αρχής,
σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2019 και 2020, ανά λογιστική
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κατηγορία, καθώς και η πρόβλεψη δαπανών παγίων του προϋπολογισμού της για το
έτος 2021.
Είδος Παγίου

Απολογισμός
έτους 2019

Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Απολογισμός
έτους 2020

Προϋπολογισμός
έτους 2021

0,00

0,00

455.000,00

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

96.904,60

107.442,83

375.000,00

Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Έξοδα Πολ. Απόσβεσης
(Έξοδα Αναδιοργάνωσης –
Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ)

83.574,73

272.907,88

540.000,00

180.479,93

380.350,71

1.370.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 8-5. Απολογιστικά στοιχεία παγίων ΡΑΕ των ετών 2019 και 2020 και εκτίμηση για το έτος 2021
(€)

Συνολική Απεικόνιση
Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2020 θα οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
2020) από τους ορκωτούς ελεγκτές. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΡΑΕ για τη χρήση
2020 και το καθαρό αποτέλεσμα αυτής θα εγκριθούν με απόφαση της Ολομέλειας της
ΡΑΕ και θα υπαχθούν στον τακτικό έλεγχο του διαχειριστικού έτους 2020 από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές.
Συνολικά, για το έτος 2020, από τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι η
ΡΑΕ έχει υπερβεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ισοζυγίου όπως αυτό είχε
υπολογιστεί κατά την εξειδίκευση του Προϋπολογισμού 2020 (2.008.000 €). Αυτό
οφείλεται ιδίως:
•

Στις μειωμένες δαπάνες, σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του
προϋπολογισμού της Αρχής για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές έμμισθου
προσωπικού, λόγω της μη πραγματοποίησης πρόβλεψης για τη πρόσληψη νέων
υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ, η οποία δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους.

•

Στη μη πραγματοποίηση των προβλέψεων της Αρχής για την επέκταση των
εγκαταστάσεών της εντός του υφιστάμενου κτιρίου, καθώς δεν
ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.
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Θέματα Τμήματος Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών
Νομικό πλαίσιο προμηθειών
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4001/2011: «1. Η ΡΑΕ μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις
εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται
των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια
αναφορικά με τις Συμβάσεις αυτές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νομοθετήματα προσαρμογής της εθνικής
νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συμπληρωματικά, από τον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. 2. Η ΡΑΕ μπορεί να
συνάπτει Συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά
ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με
ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών, που
εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της ΡΑΕ,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου.
Επιγραμματικά, η ΡΑΕ για τις προμήθειές της, ανάλογα και τη διαδικασία που
διενεργεί, ακολουθεί τις διατάξεις:
α) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει,
β) του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’ 121), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 21,
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄143) όπως ισχύει,
δ) του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) και ιδίως το άρθρο 38 παρ.7,
ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145),
όπως ισχύει,
στ) του ν. 4412/2016 (ΦΕK A’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών,
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει,
ζ) του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
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η) της υπ΄ αριθμ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3400)
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει, και
θ) της υπ΄ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργικής Απόφασης. (ΦΕΚ Β’ 2677)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,όπως ισχύει.
Επιπλέον, έχει δοθεί στη ΡΑΕ η κατά παρέκκλιση δυνατότητα για απ’ αυθείας
αναθέσεις:
• με το άρθρο 108Α παρ. 5 του ν. 4001/2001 σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου
η Αρχή να ανταποκριθεί έγκαιρα στην έκδοση αποφάσεων για τον αποδοτικότερο
τρόπο ηλεκτροδότησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, έως ύψους 100.000€
ετησίως,
• με το άρθρο 111 παρ. 3 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) για την υποστήριξη
διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016, καθώς και για την
ανάπτυξη του πληροφοριακού της συστήματος, έως του ποσού των 150.000€ πλέον
ΦΠΑ, ειδικά για το έτος 2020.

Συναφθείσες συμβάσεις έτους 2020
Κατά το έτος 2020, η ΡΑΕ προέβη στη σύναψη (σύνταξη και παρακολούθηση)
συνολικά ενενήντα μίας (91) συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
συνολικού ύψους 1.625.301,58 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, από τα οποία 258.019,76
€ αφορούν σε προμήθειες αγαθών-υλικών και 1.367.281,82 € σε παροχή υπηρεσιών.
Ακολουθεί Πίνακας των συμβάσεων, ανά είδος, που σύναψε η ΡΑΕ κατά τη διάρκεια
του 2020.
Είδος Συμβάσεων

Προμήθειας

Συμβάσεις Προμηθειών
(Διαφόρων υλικών, αναλωσίμων,
γραφικής ύλης, toner,
προγραμμάτων, λογισμικών)
Συμβάσεις διαφόρων γενικών
υπηρεσιών
Συμβάσεις συμβουλευτικών
υπηρεσιών για ενεργειακά
θέματα

Αριθμός
Συμβάσεων

Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ, €

Σύνολο με
ΦΠΑ, €

16

208.080,45

258.019,76

15

83.930,00

104.073,20

15

259.528,00

321.814,72
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Υπηρεσιών

Συμβάσεις που αφορούν
διάφορες συμβουλευτικές και
νομικές υπηρεσίες
Συμβάσεις υπηρεσιών για την
υποστήριξη και καλή λειτουργία
του κτιρίου, καθώς και ανανέωση
λογισμικών προγραμμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

19

222.269,03

275.613,60

26

536.919,60

665.780,30

91

1.310.727,08

1.625.301,58

Σχήμα 8-1. Συμβάσεις που σύναψε η ΡΑΕ το 2020, ανά είδος
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Κεφάλαιο

9
Ενημερωτικές Δράσεις και Εξωστρέφεια
Ημερίδες και Συνέδρια στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ
Ημερίδα της ΡΑΕ για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή Ημερίδα της
ΡΑΕ, στην οποία παρουσιάστηκε η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για
τις ανάγκες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη βάση στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Η Ημερίδα ανέδειξε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ένταξη
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ,
υπολογίζεται ετησίως όφελος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς και η
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
και ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής.
Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης
σημείωσε ότι, σύμφωνα και με τις απόψεις των Ευρωπαίων συναδέλφων του, η
πανδημία προβάλλει επιτακτικά το ζήτημα της επιτάχυνσης των αποφάσεων για την
πράσινη ενέργεια. «Χωρίς την αποθήκευση δεν μπορούμε να έχουμε την πράσινη
μεταβολή που όλοι επιθυμούμε. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία πράσινη χώρα γιατί εκτός
όλων των άλλων έχει και τα φυσικά πλεονεκτήματα» υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμος
Θωμάς τόνισε, μεταξύ άλλων, πως είναι σαφές ότι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή εξαρτάται πάρα πολύ από το θέμα της αποθήκευσης και
ανέφερε πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και για τη
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διαμόρφωση του πλαισίου των συστημάτων αποθήκευσης και για την εισαγωγή νέων
προϊόντων για την ενδυνάμωση των καταναλωτών.
Στη δική της τοποθέτηση η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της Γενικής
Γραμματείας είναι η περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ στα υπόλοιπα
στάδια και η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας. «Δεν γίνεται να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΕΚ χωρίς την
ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι τα
συστήματα αποθήκευσης αναμένεται τα επόμενα έτη να παίξουν σημαντικό ρόλο στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ως κεντρικά συστήματα αποθήκευσης, είτε
συνδυαζόμενα με σταθμούς ΑΠΕ, είτε ακόμα και μέσω των ηλεκτρικών οχημάτων.
Ακολούθως η κυρία Σδούκου γνωστοποίησε πως η Γενική Γραμματεία σχεδιάζει τη
δημιουργία Ομάδας Εργασίας μαζί με τα στελέχη της ΡΑΕ και άλλων φορέων
προκειμένου να εκκινήσει η διαμόρφωση του εξειδικευμένου θεσμικού και
ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τα συστήματα αποθήκευσης.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, τόνισε πως η μεγάλη συμμετοχή στη
διαδικτυακή Ημερίδα της ΡΑΕ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για το θέμα.
Πρόσθεσε πως «η αποθήκευση συναρτάται άμεσα, είναι συνυφασμένη, με την επίτευξη
των στόχων των ΑΠΕ. Έχουμε φύγει από το «αν» απαιτείται αποθήκευση και
βρισκόμαστε μπροστά στα βασικά ερωτήματα του «πόση αποθήκευση», «πού», με «ποια
χαρακτηριστικά», και το «πότε», συναρτήσει της ανάπτυξης των ΑΠΕ.». Σημείωσε δε
πως με τη διαδικτυακή αυτή ημερίδα ξεκινά συστηματικός δημόσιος διάλογος και
διαβούλευση για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα και τους στόχους υψηλής
διείσδυσης ΑΠΕ που έχει θέσει, με απώτερη στόχευση στην απανθρακοποίηση του
ενεργειακού μας αποτυπώματος, ο οποίος θα πρέπει να καταλήξει πολύ σύντομα σε
μέτρα πολιτικής, ειδικό πλαίσιο και συστήματα στήριξης της αποθήκευσης.
Την παρουσίαση της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο
«Ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων
διείσδυσης ΑΠΕ της Ελλάδας» έκανε ο καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Σταύρος
Παπαθανασίου. Η μελέτη αποτίμησε το αντικειμενικό όφελος που παράγει για το
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά και άρα για τον καταναλωτή η εισαγωγή
αποθηκευτικών πόρων σημαντικής ικανότητας. Το όφελος αυτό υπερκαλύπτει το
κόστος των σχετικών επενδύσεων και παράγει πλεόνασμα το μπορεί σε ετήσια βάση
να διαμορφώνεται σε επίπεδα της τάξης των 100 εκ. €.
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Σχήμα 9-1. Ετήσιο όφελος συστήματος από την εισαγωγή αποθήκευσης με συνδυασμό τεχνολογιών
αντλησιοταμίευσης και συσσωρευτών. Έτος αναφοράς 2030 για το βασικό σενάριο του ΕΣΕΚ

Το ενδεδειγμένο μέγεθος αποθήκευσης συναρτάται στενά με τη διείσδυση ΑΠΕ στο
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Για τα προσδοκώμενα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ του
2030, περί το 60% της τελικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς
νέων αποθηκευτικών σταθμών ανέρχεται σε 1500-1750 MW, εκ των οποίων τα 500
MW ενδείκνυται να είναι ισχύς συσσωρευτών σχετικά περιορισμένης χωρητικότητας,
το δε υπόλοιπο αντλησιοταμίευση σημαντικής αποθηκευτικής χωρητικότητας. Όπως
χαρακτηριστικά τονίστηκε, ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών αποθήκευσης
δημιουργεί συνέργειες και παράγει συνολικό όφελος που υπερβαίνει αυτό από τη
μεμονωμένη ανάπτυξη των επιμέρους τεχνολογιών.
Το όφελος από την ανάπτυξη της αποθήκευσης μεγεθύνεται σε σενάρια ανάπτυξης των
ΑΠΕ με έμφαση στα ΦΒ, όπως επίσης και σε καταστάσεις ακόμη πιο αυξημένης
διείσδυσης πέραν του 2030. Σε συνθήκες χαμηλότερης ανάπτυξης των ΑΠΕ, όπως
αναφέρθηκε, η αποθήκευση παράγει όφελος από διεισδύσεις της τάξης του 45-50%, με
το ενδεδειγμένο μέγεθος να ανέρχεται σε περίπου 750-1000 MW, και πάλι ως
συνδυασμός των δύο κύριων τεχνολογιών.
Τέλος, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα αποθήκευσης δεν
καθίστανται βιώσιμες από τη συμμετοχή και μόνο των έργων στις αγορές, χωρίς
κατάλληλο πλαίσιο στήριξης. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο και αναγκαίο ο νέος
Μόνιμος Μηχανισμός Ισχύος να έχει ειδική πρόβλεψη για αποθηκευτικούς σταθμούς.
Ενώ επίσης συνιστάται το νέο πλαίσιο των υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ να
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη μετάβαση των σταθμών σε αποθήκευση του ΕΔΣ μετά
τη μελλοντική διασύνδεση των αυτόνομων συστημάτων.
Μετά την παρουσίαση της Μελέτης ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση, με
εκπροσώπους της ενεργειακής αγοράς. Συμμετείχαν οι κύριοι: Ιωάννης Γιαρέντης,
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Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, Δρ. Γεώργιος Ιωάννου, Δ/νων
Σύμβουλος ΕΧΕ ΑΕ, Αναστάσιος Μάνος, Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Ιωάννης
Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ,
Γιώργος Περιστέρης, ΕΣΗΑΠΕ, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, ΕΣΕΠΗΕ, Γιώργος
Κούβαρης, ΕΣΑΗ, Σωτήρης Χατζηεμανουήλ, ΔΕΗ ΑΕ, Παναγιώτης Παπασταματίου,
ΕΛΕΤΑΕΝ, Κωνσταντίνος Βασιλικός, ΕΣΜΥΕ, Δρ. Στέλιος Λουμάκης, ΣΠΕΦ και
Δρ. Σωτήρης Καπέλος, ΣΕΦ.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 674 διαδικτυακοί επισκέπτες.

Ημερίδα της ΡΑΕ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4685/2020 για την
επιβεβαίωση και επικαιροποίηση παλαιών συστημάτων
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή Ημερίδα στην οποία
η ΡΑΕ παρουσίασε τα δύο νέα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην
επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των παλαιών αιτήσεων και εν συνεχεία στην αξιολόγησή
τους για τη χορήγηση είτε Άδειας Παραγωγής είτε Βεβαίωσης Παραγωγού από
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με το νέο νόμο 4685/2020.
Την ημερίδα διηύθυνε Εκπρόσωπος της Αρχής, ο οποίος ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με
τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 23 και 24του ν. 4685/2020, δικαίωμα υποβολής
στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχουν όσοι κατέθεσαν αιτήματα έως τον κύκλο του
Ιουνίου 2018, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Παραγωγής και όσοι κατέθεσαν
αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 έως τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 για τα
οποία δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Παραγωγής.
Στη
συνέχεια
έγινε
η
παρουσίαση
της
όλης
διαδικασίας
επιβεβεβαίωσης/επικαιροποίησης των στοιχείων, και επισημάνθηκαν με λεπτομέρεια
τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Ακολούθησε η αναλυτική
παρουσίαση των δύο νέων πληροφοριακών συστημάτων από τον εκπρόσωπο της
εταιρείας-αναδόχου του έργου.
Στη συνέχεια, έτερος Εκπρόσωπος της Αρχής παρουσίασε οδηγό υποβολής χωρικών
στοιχείων και συγκεκριμένα παραδείγματα για την σωστή εφαρμογή των περιορισμών
χωροθέτησης των σταθμών ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4685/2020,
επισημαίνοντας «πόσο σημαντική είναι η σωστή επικαιροποίηση των χωρικών
δεδομένων των παλαιών αιτήσεων, καθώς με την σωστή υποβολή των στοιχείων
χωροθέτησης των σταθμών ΑΠΕ, η διαδικασία ελέγχου θα μπορεί να γίνει απρόσκοπτα
και γρήγορα».
Τέλος τονίστηκε ότι η ΡΑΕ επεξεργάζεται το νέο Κανονισμό Βεβαιώσεων παράλληλα
με την ανάπτυξη του 3ου πληροφοριακού συστήματος που θα υποδεχθεί τις νέες
αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού. Επίσης ενημερώθηκε η ενεργειακή
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αγορά ότι τα νέα αιτήματα απλών τροποποιήσεων υφιστάμενων αδειών παραγωγής για
τα οποία πριν τον νόμο 4685/2020 εκδίδονταν «Βεβαίωση» από τη Γραμματεία της
ΡΑΕ, πλέον απαιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού σε αντικατάσταση της
υφιστάμενης άδειας, γεγονός που έχει αυξήσει κατά πολύ τον φόρτο εργασίας στην
Αρχή μέχρι να λειτουργήσει το νέο πληροφοριακό σύστημα. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν κυρίως ώριμα έργα πολλά εκ των οποίων έχουν επιτύχει σε διαγωνιστική
διαδικασία.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν πλέον των 330 διαδικτυακών επισκεπτών και τουλάχιστον
50 από αυτούς πήραν το λόγο με σύντομες τοποθετήσεις, θέτοντας σωρεία
ερωτημάτων, τα οποία απαντήθηκαν από τους εισηγητές.

1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια από το ΕΜΠ
και τη ΡΑΕ
Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 διοργανώθηκε το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την
Ενεργειακή Φτώχεια το οποίο συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία για
την ενεργειακή ένδεια στην Ελλάδα.179
Στην έναρξή του, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος χαρακτήρισε ως μείζον ζήτημα το θέμα του Συνεδρίου.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και σημείωσε
πως στόχος του Υπουργείου είναι όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα να έχουν τη
δυνατότητα πλήρους κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών. Τόνισε παράλληλα πως
υπάρχει ήδη στη χώρα πλαίσιο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής τόνισε
πως «η φτώχεια σπανίως είναι κυρίαρχη λέξη σε τίτλους επιστημονικών συνεδρίων αλλά
όταν είναι, δηλώνει ένα διογκούμενο πρόβλημα με επιπτώσεις στην υγεία των
συνανθρώπων μας αλλά και στο περιβάλλον».
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας εξέφρασε
την πρόθεση της ΡΑΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάδειξη του ζητήματος της
ενεργειακής φτώχειας και στην ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπισή της.
Υπογράμμισε επίσης πως η εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί μεταξύ άλλων την
υιοθέτηση απλών αλλαγών συμπεριφοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
επίτευξη εξοικονόμησης στην κατανάλωση ενέργειας από 5 έως 10%.

179

http://energypoverty-conf.step-in-project.eu/
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Στην κεντρική ομιλία του Συνεδρίου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ, Stefan Bouzarovski παρουσίασε στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια (EPOV) για την ενεργειακή φτώχεια
τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα. Ο κ. Bouzarovski σημείωσε ότι η Ελλάδα
είναι μία από τις πιο ευάλωτες ενεργειακά χώρες στην Ευρώπη και τόνισε πως
υπάρχουν τρεις βασικές προκλήσεις για τη χώρα:
-

Υποστήριξη πολιτικών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσα από
στοχευμένες επενδύσεις σε ορισμένες περιοχές

-

Κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών ευπαθών ομάδων με οικοδόμηση ισχυρής
βάσης στοιχείων

-

Αστικές πολιτικές που υπερβαίνουν την ενεργειακή φτώχεια καλύπτοντας
ολόκληρο τον τομέα στέγασης σε σχέση με τα οφέλη των ανακαινίσεων μεγάλης
κλίμακας

Στις ομιλίες που ακολούθησαν αναδείχτηκαν ποικίλες πτυχές του προβλήματος της
ενεργειακής φτώχειας και των επιπτώσεών της στα ελληνικά νοικοκυριά και στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρουσιάστηκαν πρόδρομα στοιχεία αναφορικά με την
ιδιαίτερη επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ενεργειακή κατανάλωση των
νοικοκυριών.
Τέλος, στο συνέδριο συζητήθηκαν μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με την
καταγραφή και ανάλυση του προβλήματος, καθώς και μέτρα και πολιτικές που πρέπει
να υιοθετηθούν για την αντιμετώπισή του.

Ημερίδα της ΡΑΕ για το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα της ΡΑΕ για το νέο
πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της και έδωσε τα
συγχαρητήρια της σε όλους όσοι εργάστηκαν με ιδιαίτερα επίπονη εργασία
προκειμένου να ολοκληρωθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα. Η κα Σδούκου
προανήγγειλε τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για το σύνολο των
αδειοδοτικών διαδικασιών που αφορούν στις ΑΠΕ, το οποίο θα εκπονηθεί σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της
Πληροφορίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να φύγουμε από τις στοίβες των
φακέλων και των εγγράφων και να πάψει πλέον η αδειοδοτική διαδικασία να είναι η
αιτία καθυστέρησης και πολλές φορές ακύρωσης της ανάπτυξης έργων. Θα γίνει ένα
ηλεκτρονικό «one-stop shop», στο οποίο ο επενδυτής θα διαχειρίζεται από εκεί τις
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αιτήσεις του». Γνωστοποίησε, επίσης, ότι το Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί και ο
τελευταίος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τις ΑΠΕ.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, τονίζοντας
ότι η ΑΑΔΕ υποστήριξε το έργο του νέου πληροφοριακού συστήματος των ΑΠΕ με
υπηρεσίες διαλειτουργικότητας. Σημείωσε ότι το έργο αυτό δίνει τη δυνατότητα να
παρέχονται σε πραγματικό χρόνο έγκυρες και έγκαιρες απαντήσεις για την κατάσταση,
τη δραστηριότητα, την έδρα μίας επιχείρησης χωρίς να χρειάζονται προσκομίσεις
επιμέρους δικαιολογητικών.
Στην εξαιρετική συνεργασία της ΡΑΕ με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της, Καθ.
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τα στελέχη της Αρχής για το νέο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ λέγοντας ότι ενσωματώνει τις υπηρεσίες
διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ. Δήλωσε ταυτόχρονα ότι η ΓΓΠΣ είναι ανοιχτή σε νέες
συνεργασίες διαλειτουργικότητας με τη ΡΑΕ τονίζοντας ότι ανοίγονται και νέες
δυνατότητες με το κυβερνητικό νέφος (g-cloud) του οποίου η ΓΓΠΣ έχει την ευθύνη
και από το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά ο ενεργειακός τομέας.
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας σημείωσε ότι «το θέμα της
Ημερίδας είναι αποτέλεσμα μίας επιτυχούς διαλειτουργικότητας φορέων οι οποίοι
πέτυχαν μεταξύ τους μία αγαστή συνεργασία και μάλιστα υπό τις δύσκολες συνθήκες των
μέτρων της πανδημίας. Το νέο πληροφοριακό σύστημα εκφράζει πλήρως την κουλτούρα
της Διοίκησης της ΡΑΕ που στοχεύει στην άρση των εμποδίων, στην ενίσχυση της
διαφάνειας και στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας που οδηγεί στην ολοκλήρωση
των αδειοδοτήσεων και κατ’ επέκταση στην επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα
μας». Ανέφερε ότι ήδη μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος των ΑΠΕ έχουν
προεγκριθεί όλα τα παλιά αιτήματα και έχουν εκδοθεί 513 βεβαιώσεις για έργα
συνολικής ισχύος 6,1 GW. Και συμπλήρωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ θα χρησιμοποιηθεί στο νέο
κύκλο υποβολής αιτήσεων 1 με 10 Δεκεμβρίου 2020».
Το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ, τη διαδικασία και τη διαλειτουργικότητα
και τη διαδικασία υποβολής χωρικών δεδομένων παρουσίασαν δύο στελέχη της Αρχής
και τη λειτουργία του συστήματος με on-line παράδειγμα υποβολής νέας αίτησης
παρουσίασε εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 575 διαδικτυακοί επισκέπτες. Τα στελέχη της ΡΑΕ
απάντησαν στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων για περίπου 3,5 ώρες.
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Παρουσία της ΡΑΕ στα ΜΜΕ
Κατά τη διάρκεια του έτους, εκπρόσωποι της Αρχής κλήθηκαν από Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης να αναλύσουν θέματα με τα οποία ασχολείται/εμπλέκεται η ΡΑΕ, τα
οποία έχουν ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό. Συγκεκριμένα:
1. Σχετικά με το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών που ανέπτυξε η ΡΑΕ (βλ. ενότητα
2.2.3.4), στελέχη της Αρχής έδωσαν τις ακόλουθες συνεντεύξεις:
➢

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 στο Ρ/Σ Real FM

➢

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3

➢

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ Real FM

➢

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ Αθήνα 9,84

Στις συνεντεύξεις αυτές, στελέχη της ΡΑΕ περιέγραψαν το πώς η ΡΑΕ οδηγήθηκε
στην απόφαση να δημιουργήσει το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών. Τονίστηκε πως
στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας υπήρξε διαβούλευση με την ενεργειακή αγορά
και τους άμεσα εμπλεκόμενους οι οποίοι και ενημέρωσαν το Εργαλείο με τα
διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα και με τους κοινωνικούς εταίρους –
καταναλωτικές οργανώσεις κτλ, οι οποίοι έκαναν χρήση του προκειμένου να
ληφθούν υπόψη και οι δικές τους παρατηρήσεις. Εξηγήθηκε βήμα-βήμα ο τρόπος
που μπορεί ο καταναλωτής να κάνει διαδικτυακή χρήση του Εργαλείου, στο οποίο
περιλαμβάνονται ήδη 387 προϊόντα, εκ των οποίων τα 112 είναι προϊόντα
προμηθευτών για οικιακά και εμπορικά τιμολόγια φυσικού αερίου και τα 275
προϊόντα προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς πελάτες και μικρές
επιχειρήσεις. Σημειώθηκε πως το Εργαλείο δεν είναι στατικό αλλά δυναμικό και
θα επικαιροποιείται συνεχώς καθώς αλλάζουν τα προϊόντα της ενεργειακής αγοράς
που παρέχονται από τους προμηθευτές. Τέλος, τονίστηκε ότι κύριο μέλημα του
Ρυθμιστή είναι η προστασία του καταναλωτή και με αυτό το εργαλείο δίνεται οι
δυνατότητα οι καταναλωτές να αναζητούν το προϊόν που ταιριάζει στα δικά τους
χαρακτηριστικά κατανάλωσης.
2. Σχετικά με την Ενεργειακή Φτώχεια, επ’ ευκαιρία του Συνεδρίου που οργάνωσε
η ΡΑΕ με το ΕΜΠ (βλ. ενότητα 9.1.3), στελέχη της Αρχής έδωσαν τις ακόλουθες
συνεντεύξεις:
➢

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3

➢

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1

➢

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 στον Τ/Σ ΕΡΤ 1
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➢

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ Αθήνα 9,84

➢

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1

Τα στελέχη της ΡΑΕ στις εν λόγω συνεντεύξεις αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου και υπογράμμισαν πως το οξύτατο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας
έχει επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών, όσο και στο
περιβάλλον. Αναφέρθηκαν, επίσης, στην έκδοση φυλλαδίου (από κοινού έκδοση
ΡΑΕ-ΕΜΠ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Step-In (βλ.
ενότητα 6.3.3) που περιέχει δράσεις για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας, τονίζοντας πως χρειάζεται αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών
προκειμένου να κερδίσουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 5 με 10%.
Γνωστοποίησε, τέλος, πως στο πλαίσιο του Step-In υλοποιούνται δράσεις από τρία
πειραματικά εργαστήρια σε περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και από το
εργαστήριο του ΕΜΠ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου
Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, όπου
τοποθετήθηκαν μετρητές σε σπίτια και παρακολουθείται η πορεία των
καταναλώσεων μετά τη σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, με
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για αυτές.
Επίσης, έγινε αναφορά στα συμπεράσματα του Συνεδρίου, στο οποίο
αναδείχθηκαν τρεις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή φτώχεια,
οι οποίοι είναι: το εισόδημα, το κόστος ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση του
κτιρίου. Έγινε ειδική μνεία στην εισήγηση του, ελληνικής καταγωγής, καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, S. Bourazovski, σύμφωνα με την οποία, το
10% των νοικοκυριών της ΕΕ βρίσκεται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας και
πως 34 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ το 2018 αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν σε
πληρωμές λογαριασμών. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην Ελλάδα, έγινε
αναφορά στην εισήγηση εκπροσώπου του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων σύμφωνα με την οποία το 85% πανελλαδικά των ΜμΕ καθυστερούν
πληρωμές ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο).
3. Σχετικά με το ενδιαφέρον για αιτήσεις ΑΠΕ, κατόπιν της ολοκλήρωσης του
Κύκλου Αιτήσεων Δεκεμβρίου 2020 με την έκρηξη επενδυτικής συμμετοχής (βλ.
ενότητα 5.2.4), εκπρόσωπος της ΡΑΕ έδωσε συνέντευξη την Τετάρτη 23
Δεκεμβρίου 2020 στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3. Όπως είπε, υποβλήθηκε ο μεγαλύτερος
αριθμός αιτήσεων στην 20ετή ιστορία της ΡΑΕ και σε πλήθος και σε ισχύ: 1864
νέες αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 45,5GW. Τόνισε πως το νέο
πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ αποδείχθηκε στον πρώτο κύκλο εφαρμογής του
ότι είναι απολύτως ασφαλές (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), διαφανές,
αξιόπιστο, απλό στη χρήση και διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα με τα
συστήματα των: ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το
Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ, το
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πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και το ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έδωσε,
ταυτόχρονα, στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις περιοχές της Ελλάδας που
υπέβαλαν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων. Τόνισε, επίσης, πως ο τομέας της
ενέργειας μπορεί να καταστεί η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη στην Ελλάδα
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τηρώντας πλήρως την περιβαλλοντική
νομοθεσία. Σημείωσε, τέλος, πως η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε καινοτομίες με
την ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου για τους υβριδικούς σταθμούς στα μη
διασυνδεδεμένα νησιά και πως η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μονόδρομο για
να μπορέσει να επιτευχθεί η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.

Συμμετοχή της ΡΑΕ σε ημερίδες, συνέδρια, ενεργειακές
εκδηλώσεις
•

Εκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε με ομιλία στις εργασίες του 7ου Annual Solar
Finance & Invstement Summit (Λονδίνο), παρουσιάζοντας τις τελευταίες
εξελίξεις του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
καθώς και τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών που έχουν
πραγματοποιηθεί.
Επιπρόσθετα συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι – συζήτηση με τους
ενδιαφερόμενους όπου απάντησε με σαφήνεια και πληρότητα στα ερωτήματα
που τέθηκαν. Επίσης υπήρξε ειδική συνάντηση εργασίας παρουσιάζοντας την
Ελλάδα ως χώρα που έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων
έργων ΑΠΕ, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και τις
δυνατότητες που παρέχονται.

•

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δέχθηκε την τιμητική πρόσκληση για συμμετοχή
στις εργασίες του ENLIT IMPACT Circle (Advisory Committee) for 2020 που
πραγματοποιήθηκε στο Amsterdam στις 21-22 Ιανουαρίου 2020 με σκοπό να
διαμορφωθεί το επιστημονικό πρόγραμμα της εν λόγω ενεργειακής εκδήλωσης.
Εξαιτίας της εξέλιξης της πανδημίας, το προγραμματισμένο συνέδριο στο
Μιλάνο για το Νοέμβριο του 2020 δεν πραγματοποιήθηκε.

•

Εκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε στη τηλεσυνάντηση εργασίας που
διοργάνωσε το MEDREG στις 28 Ιουλίου 2020 και έκανε μία λεπτομερή
παρουσίαση της εμπειρίας της Ελλάδας σχετικά με τις ανταγωνιστικές
διαδικασίες έργων ΑΠΕ. Στην παρουσίαση με τίτλο: «Best practices and lessons
learned in RES auctions: The Greek experience» ανέλυσε το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.
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•

Εκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε στις εργασίες της Ημερίδας «Climate
Change Policy and Business Conference 2019»180 (Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020)
με ομιλία με θέμα «Ενέργειες του Ρυθμιστή για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής». Παρουσίασε τον μηχανισμό στήριξη των
ΑΠΕ, το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών και τα αποτελέσματα των
πρόσφατων ανταγωνιστικών διαδικασιών ενώ επισήμανε το γεγονός ότι 2,71GW
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Αναφέρθηκε επίσης στα νέα πληροφοριακά
συστήματα που ανέπτυξε η ΡΑΕ και με τα οποία έγινε η επικαιροποίηση όλων
των παλαιών αιτήσεων με απλό, αξιόπιστο, απολύτως διαφανή και ασφαλή
τρόπο. Επίσης, μίλησε για το σχεδιασμό της ΡΑΕ αναφορικά με το νέο
πληροφοριακό σύστημα που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και με βάση το
οποίο θα πραγματοποιείται η υποβολή των νέων αιτήσεων. Τόνισε τέλος ότι η
Αρχή έχει ξεκινήσει τη δημόσια συζήτηση για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
αποθήκευση ενέργειας που είναι αναγκαίο για την επίτευξη μεγάλων ποσοστών
διείσδυσης των ΑΠΕ.

•

Στέλεχος της ΡΑΕ συμμετείχε στις εργασίες του 47oυ Παγκόσμιο συνέδριο της
ΙΕΕΕ Photovoltaic Specialist Conference (τηλεσυνέδριο 15.06.2020 –
21.08.2020) εν λόγω συνεδρίου κάνοντας παρουσίαση με θέμα «Competitive
Bidding Process for Renewable Energy Sources with the use of innovative
eAuctions». Παρουσιάστηκαν αρχικά οι εθνικοί στόχοι σύμφωνα με το ΕΣΕΚ
για το έτος 2030, ακολούθως το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα,
και έγινε ειδική αναφορά στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών.
Παρουσιάστηκε με λεπτομέρεια η όλη διαδικασία, ο αλγόριθμος ηλεκτρονικών
δημοπρασιών, τα αποτελέσματα των ετών 2018-2020 και βασικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από την διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών στην
Ελλάδα.

•

Εκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε στις εργασίες της Ημερίδας Α-energy, στις 8
Ιουλίου 2020, κάνοντας παρουσίαση με θέμα «Επενδυτικό ενδιαφέρον και
απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών των ΑΠΕ ως κρίσιμη παράμετρος
για μεγάλη αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τα
νέα πληροφοριακά συστήματα. Προσδοκίες για τους επικείμενους ανά
τεχνολογία διαγωνισμούς για εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών
της ΡΑΕ στις 27 Ιουλίου 2020». Αναφέρθηκε στους στόχους της Ελλάδας για το
2030 με βάση το ΕΣΕΚ και στις ενέργειες της ΡΑΕ μετά τη θέση σε ισχύ του
ν.4685/2020 με βάση τον οποίο απλοποιείται σημαντικά η αδειοδοτική
διαδικασία κατά το πρώτο στάδιο χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού.

https://www.climatechangeconference.gr/agenda/
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Ειδικότερα, παρουσίασε τα δύο πληροφοριακά συστήματα με βάση τα οποία
πραγματοποιείται η επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των παλαιών αιτημάτων: για
τα
εκκρεμή
αιτήματα
έως
τον
Ιούνιο
του
2018
και
η
επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των αιτημάτων (Σεπτ. 2018 – Δεκ. 2019). Με τον
τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων και θα
εκδοθούν άμεσα οι Βεβαιώσεις Παραγωγού. Παράλληλα τονίστηκε ότι η Αρχή
υλοποιεί νέο πληροφοριακό σύστημα με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί η
υποβολή των νέων αιτήσεων στον επόμενο κύκλο.
•

Εκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε στις εργασίες του Summer School του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου (30 Ιουλίου 2020), κάνοντας παρουσίαση με θέμα
«Ενέργειες του Ρυθμιστή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής
Αλλαγής», στην οποία παρουσίασε τους στόχους της Ελλάδας για το 2030 με
βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τις
ανταγωνιστικές διαδικασίες και τα πρόσφατα αποτελέσματά τους.

•

Στέλεχος της Αρχής συμμετείχε στις εργασίες της 1ης Συνδιάσκεψης του
Ευρωπαϊκού Κέντρο Νέων στις 22 Αυγούστου 2020, με παρουσίαση με θέμα «Η
ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα μειώνουν το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας».

Εκπρόσωπος της ΡΑΕ συμμετείχε στις εργασίες του 1ου Thessaloniki Helexpo
Forum181 (11 Σεπτεμβρίου 2020), το οποίο πραγματοποιήθηκε λόγω ακύρωσης της
85ης ΔΕΘ εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοιού. Κατά την συζήτηση στην ενότητα
«Ενέργεια, αειφορία και βιώσιμες πρακτικές» παρουσίασε τις ενέργειες του Ρυθμιστή
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής και την επίτευξη των
εθνικών στόχων του 2030, με αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται μόλις πριν
την έναρξη λειτουργίας των τεσσάρων νέων αγορών του Μοντέλου Στόχου (Target
Model). Αναφέρθηκε στους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα με το ΕΣΕΚ,
που απαιτεί το 2030 το 61-64% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ, κάτι
που απαιτεί με τη σειρά του σημαντική ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ την επόμενη
δεκαετία: περίπου 1 GW έργα ΑΠΕ κάθε χρόνο πρέπει να συνδέονται στο δίκτυο μέχρι
το 2030. Τόνισε επίσης ότι μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών, την τριετία 20182020 κατακυρώθηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε 2,71GW νέα ώριμα έργα ΑΠΕ προς
όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

181

https://www.thessaloniki-helexpo-forum.gr/el/schedule
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Συντμήσεις
ΑΔΙ

Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος

ΑΔΜ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς

ΑΔΜΗΕ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

αΕΑΣ

Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας

ΑΗΣ

Ατμοηλεκτρικός Σταθμός

ΑΘΔ

Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΑΣ

Αποθηκευτικός Σταθμός

ΑΣΠ

Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής

ΑΣΦΑ

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου

ΓΜ

Γραμμή Μεταφοράς

ΔΑΑ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

ΔΕΔΔΗΕ

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΔΕΠ

Διαδικασιών Ενοποιημένου Παραγραμματισμού

ΔΟΕ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

ΔΕΠΑ

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

ΔΕΣΦΑ

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΔΠΑ

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης

ΔΣ

Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)

ΔΣΜ

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

ΕΒΙΚΕΝ

Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας

ΕΔΔΗΕ

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΕΔΣ

Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας

ΕΕΤΑ

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

ΕΕΤΗΔΕ

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

ΕΚΕ

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

ΕΛΑΠΕ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

ΕΠ

Εγγύηση Προέλευσης

ΕΠΑ

Εταιρεία Παροχής Αερίου

ΕΣΕΚ

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

ΕΣΜΗΕ

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
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ΕΣΜΦΑ

Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

ΕΣΣ

Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (φυσικού αερίου)

ΕΣΦΑ

Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

ΕΤΜΕΑΡ Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων
ΕΦΚ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

ΗΕΠ

Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός

Η/Ο

Ηλεκτρικά Οχήματα

ΗΤΑΕ

Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης

Η/Ζ

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

ΚΔΔ

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου

ΚΔΣ

Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος

ΚΟΤ

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

ΚΠΗΕ

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΣΗΕ

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΥΤ

Κέντρο Υψηλής Τάσης

ΚΦΔΑ

Κεντρικός Φορέας Διαχείρισης Αποθεμάτων

ΛΑΓΗΕ

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΜΑΙ

Μηχανισμός Αποζημίωσης Ισχύος (Capacity Remuneration Mechanism

ΜΑΜΚ

Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους

ΜΔΕΙ

Μηχανισμός Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος

ΜΔΝ

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΜΜΚΘΜ Μέσο Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων
ΜΤ

Μέση Τάση

ΜΥΗΕ

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο

ΜΧΕΜΣ

Μοναδιαία Χρέωση Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης

ΜΧΠΕ

Μοναδιαία Χρέωση Παροχής Εγγύησης

ΟΔΑΗΕ

Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΝΕΜΟ)

ΟΣΡΑΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER)

ΟΤΑ

Οριακή Τιμή Αποκλίσεων

ΟΤΣ

Οριακή Τιμή Συστήματος

ΟΥΕ

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

ΠΚΥ

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

ΠΝΠ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΠΤΚ

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

374 | Σ ε λ ί δ α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

ΠΥΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΡΑΕ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΣΑΛΦΑ

Σταθμοί Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου

ΣΔΙΤ

Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΣΕΔ

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

ΣΗΘ

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

ΣΗΘΥΑ

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

ΥΔΦ

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

ΥΚΩ

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΗΕ

Υδροηλεκτρικό Έργο

ΥΗΣ

Υδροηλεκτρικός Σταθμός

ΥΤ

Υψηλή Τάση

ΥΦΑ

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

ΦΑ

Φυσικό Αέριο

Φ/Β

ΦωτοΒολταϊκό Σύστημα

ΦΚΦΕ

Φορέας Κάλυψης/Φορέας Εκκαθάρισης

ΦΟΠ

Φωτισμός Οδών και Πλατειών

ΦοΣΕ

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης

χΕΑΣ

Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας

ΧΤ

Χαμηλή Τάση

ΧΧΔ

Χρέωση Χρήσης Δικτύου

ΧΧΣ

Χρέωση Χρήσης Συστήματος

ACER

Agency for the Cooperation of the Energy Regulators

CAO

Coordinated Auction Office

CESA

Central European Synchronous Area

CEER

Council of European Energy Regulators

CNG

Compressed Natural Gas

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity
ENTSO-G European Network of Transmission System Operators for Gas
HHI

Herfindahl Index

HVAC

High Voltage Alternating Current

HVDC

High Voltage Direct Current

IGB

Interconnector Greece-Bulgaria
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ISP

Integrated Scheduling Process

ITC

Inter-Transmission system operator Compensation mechanism

ITO

Independent Transmission Operator

LIDA

Local Intra-Day Auction

LNG

Liquified Natural Gas

MMM

Market Monitoring Mechanism

MSM

Market Surveillance Mechanism

ΝΕΜΟ

Nominated Electricity Market Operator

SEE CAO South East Europe Coordinated Auction Office
TAP

Transadriatic Pipeline

TPA

Third-Party Access

TSO

Transmission System Operator

TYNDP

Ten Year Network Development Plan
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