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Αξιότιμοι κ. Ειςηγητϋσ,  

 

Η δεύτερη εκδόλωςη των «Ενεργειακών Διαλόγων», η οπούα θα λϊβει χώρα ςτισ 

10.12.2015, θϋτει ςτο επύκεντρο του επιςτημονικού τησ ενδιαφϋροντοσ τισ εξόσ 

θεματικϋσ ενότητεσ:  

1. Ση διαδικαςύα ςυνολικόσ δομικόσ αναδιϊρθρωςησ τησ ελληνικόσ αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ υπό το πρύςμα των πρόςφατων μνημονιακών 

προβλϋψεων. 

2. Tισ προώποθϋςεισ και το πλαύςιο για τη ςυγκρότηςη μύασ ανταγωνιςτικόσ 

λιανικόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

3. Tη ςυζότηςη γύρω από τη διαμόρφωςη του νϋου πλαιςύου ςτόριξησ των ΑΠΕ 

ςτη χώρα μασ. 

 

Κϊτωθι παρατύθενται εξειδικευμϋνα ςυνοπτικϊ ερωτόματα ανϊ θεματικό ενότητα επύ 

των οπούων παρακαλούνται να τοποθετηθούν οι ομιλητϋσ. Μασ ενδιαφϋρει ιδιαιτϋρωσ 

εν προκειμϋνω, η ςυνοπτικό, ϋςτω, επιχειρηματολογικό ςτοιχειοθϋτηςη των 

τοποθετόςεων εκϊςτου ειςηγητό.  

 

1. Δομικό αναδιϊρθρωςη τησ ελληνικόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ υπό το 

πρύςμα των πρόςφατων μνημονιακών προβλϋψεων  

 

i. χεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ δημοπραςιών τύπου ΝΟΜΕ ωσ ϊξονα 

ανούγματοσ τησ ενεργειακόσ αγορϊσ και μεύωςησ των μεριδύων τησ ΔΕΗ 

ςτην αγορϊ προμόθειασ 

Δυνϊμει τησ κατ’ αποκλειςτικότητα πρόςβαςόσ τησ ςε ηλεκτροπαραγωγικϋσ πηγϋσ 

χαμηλού κόςτουσ και τησ ιδιοκτηςύασ λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονϊδων, η ΔΕΗ 

διαθϋτει ϋνα ιςχυρό πλεονϋκτημα ϋναντι των ανταγωνιςτών τησ προμηθευτών, με 

αποτϋλεςμα το μερύδιό τησ ςτην εγχώρια αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ να ανϋρχεται 

ςόμερα ςε ποςοςτό 94%. ύμφωνα με τισ ρυθμύςεισ του νϋου Μνημονύου, και με 

απώτερο ςτόχο το μερύδιο τησ ΔΕΗ τόςο ςτη λιανικό όςο και ςτη χονδρεμπορικό αγορϊ 

να μειωθεύ κϊτω από το 50% ϋωσ το 2020, οι ελληνικϋσ αρχϋσ ϋχουν αναλϊβει τη 

δϋςμευςη να ςχεδιϊςουν ςε ςυνεργαςύα με τουσ θεςμούσ ϋνα νϋο ςύςτημα 

δημοπραςιών ΝΟΜΕ. Η ωσ ϊνω μεύωςη των μεριδύων τησ ΔΕΗ πρόκειται να γύνει 

ςταδιακϊ και με επιταχυνόμενουσ ρυθμούσ με χρονικό ορύζοντα το ϋτοσ 2020. Επύςησ, 

φαύνεται ότι γύνεται δεκτό και από το ςύνολο των εμπλεκομϋνων φορϋων ότι το υπό 

εκπόνηςη ςχϋδιο για τισ δημοπραςύεσ ΝΟΜΕ θα πρϋπει να δοκιμαςτεύ ςτην πρϊξη, 

ενδεχομϋνωσ επύ τη βϊςει μιασ «πιλοτικόσ» δημοπραςύασ, μϋςω τησ οπούασ δύνεται η 

δυνατότητα ςε προμηθευτϋσ να αποκτόςουν πρόςβαςη ςε ςυγκεκριμϋνη ποςότητα 



ενϋργειασ (300-400 ΜW) από λιγνιτικό και υδροηλεκτρικό παραγωγό με ςκοπό να 

διαπιςτωθεύ αρχικϊ η ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφϋροντοσ. Επιπροςθϋτωσ, αναμϋνεται 

ότι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτισ δημοπραςύεσ θα υποχρεούνται να διοχετεύουν την ιςχύ που 

θα αγορϊζουν ςτο πλαύςιο αυτών ςε όλη την γκϊμα των τιμολογύων (οικιακών, 

αγροτικών, επαγγελματικών, κ.λπ.).  

Α. ύμφωνα με την εκπεφραςμϋνη ϊποψη των θεςμών, τα ανωτϋρω μϋτρα αποτελούν 

εργαλεύα για τη δημιουργύα ςυνθηκών υγιούσ ανταγωνιςμού ςτο πλαύςιο τησ λιανικόσ 

αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και όχι για τη μεύωςη του ενεργειακού κόςτουσ τησ 

βιομηχανύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, το υπό εκπόνηςη ςχϋδιο θα επιτρϋπει την πρόςβαςη ςτισ 

δημοπραςύεσ ΝΟΜΕ μόνο των προμηθευτών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ενώ δεν θα 

παρϋχεται η δυνατότητα αυτό ςυμμετοχόσ ςε μεγϊλουσ βιομηχανικϋσ καταναλωτϋσ 

(αυτοπρομόθεια). Πώσ αξιολογεύτε αυτόν την εξϋλιξη;  

Β. Αν και ενδεχομϋνωσ ςυγκυριακό, η πρόςφατη μεύωςη τησ τιμόσ του φυςικού αερύου 

ϋχει ςυντελϋςει ςτο να καταςτεύ αυτό ανταγωνιςτικό ςε ςχϋςη με το λιγνύτη ωσ 

καύςιμο για την παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Εν όψει τούτου, ποια μεθοδολογύα 

θεωρεύτε ότι θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ αναφορικϊ με τη διαμόρφωςη τησ τιμόσ 

εκκύνηςησ των δημοπραςιών ΝΟΜΕ προκειμϋνου να προςελκύουν το ενδιαφϋρον τησ 

αγορϊσ; Λαμβϊνοντασ υπόψη τον ευμετϊβλητο χαρακτόρα τησ αγορϊσ ρύπων, θεωρεύτε 

ότι θα πρϋπει αυτού να αποτελούν παρϊμετρο διαμόρφωςησ τησ τιμόσ εκκύνηςησ; 

ii. Ιδιοκτηςιακόσ διαχωριςμόσ του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και τα διϊφορα 

εναλλακτικϊ μοντϋλα 

ύμφωνα με τισ μνημονιακϋσ διατϊξεισ, οι ελληνικϋσ αρχϋσ ανϋλαβαν την υποχρϋωςη να 

θϋςουν ϊμεςα ςε κύνηςη τη διαδικαςύα ιδιωτικοπούηςησ του ΑΔΜΗΕ. Εναλλακτικϊ, οι 

ελληνικϋσ αρχϋσ ϋχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ϋνα ςχϋδιο, το οπούο θα επιφϋρει 

ιςοδύναμα αποτελϋςματα όςον αφορϊ τον ανταγωνιςμό και τισ προοπτικϋσ 

επενδύςεων, και θα επιτυγχϊνει τον πλόρη ιδιοκτηςιακό διαχωριςμό του ΑΔΜΗΕ από 

τη ΔΕΗ. Ωσ εναλλακτικό ςχϋδιο με αποτελϋςματα ιςοδύναμα τησ ιδιωτικοπούηςησ ϋχει 

διατυπωθεύ η προοπτικό να μεταφερθούν τα πϊγια του ΑΔΜΗΕ ςε μια τρύτη εταιρεύα, η 

οπούα δεν θα εποπτεύεται από το κατ’ αρχόν αρμόδιο για την εποπτεύα του κλϊδου 

Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ αλλϊ από ϋνα τρύτο Τπουργεύο, όπωσ, π.χ., το 

Τπουργεύο Οικονομικών, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η ιςότιμη μεταχεύριςη όλων 

των ςυμμετεχόντων ςτην αγορϊ. Σο Δημόςιο προβλϋπεται να αποκτόςει πλειοψηφικό 

πακϋτο μετοχών (51%) ςτη νϋα αυτό εταιρεύα, και μϊλιςτα προνομιούχων, ότοι 

μετοχών που παρϋχουν μεν μϋριςμα αλλϊ όχι δικαιώματα διαχεύριςησ και ψόφου ςτη 

Γενικό υνϋλευςη. Προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το ωσ ϊνω διαμορφούμενο ςχϋδιο θα 

πρϋπει, μεταξύ ϊλλων, να προςδιοριςθεύ ο τρόποσ αποπληρωμόσ τησ ΔΕΗ για τη 

μεταφορϊ των παγύων του ΑΔΜΗΕ από τον όμιλό τησ ςτη νϋα εταιρεύα. Μια πρόταςη 

που ϋχει μϋχρι τώρα δει το φωσ τησ δημοςιότητασ προβλϋπει αφενόσ την υποτύμηςη τησ 

αξύασ των παγύων του ΑΔΜΗΕ με ςκοπό τον περιοριςμό του ανταλλϊγματοσ που θα 

κληθεύ να καταβϊλει το Δημόςιο και αφετϋρου την προςφορϊ ςτη ΔΕΗ μετοχών του 

Δημοςύου ςε ϊλλεσ εταιρεύεσ.  



Α. Δεδομϋνησ τησ παρούςασ δυςμενούσ οικονομικόσ ςυγκυρύασ, πώσ θεωρεύτε ότι θα 

πρϋπει χρηματοδοτηθεύ η μεταβύβαςη από την ΔΕΗ ςτη νϋα εταιρεύα των παγύων του 

ΑΔΜΗΕ, η αξύα των οπούων αντιςτοιχεύ ςε ϋνα ποςό περύπου 620 εκατομμυρύων ευρώ;  

Β. Η ευρωπαώκό εμπειρύα καταδεικνύει μϋχρι και ςόμερα ότι ο Διαχειριςτόσ πρϋπει να 

ϋχει τον πλόρη ϋλεγχο όλου του ςυςτόματοσ και τησ λειτουργύασ του και ότι ο 

διαχωριςμόσ του ιδιοκτότη του δικτύου από τον Διαχειριςτό του υςτόματοσ ενδϋχεται 

να δημιουργεύ προβλόματα τόςον αναφορικϊ με την υλοπούηςη των επενδύςεων, όςο 

αναφορικϊ με τη ςυντόρηςη και τη λειτουργύα του δικτύου - κϊτι που ώθηςε πολλϋσ 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ (μεταξύ των οπούων η Ιταλύα, η Ιςπανύα και η Ελβετύα) οι οπούεσ 

αρχικϊ προτύμηςαν το μοντϋλο ISO, τελικϊ να το αλλϊξουν ςύμφωνα με τα πρότυπα του 

μοντϋλου ΟU. Ποια η τοποθϋτηςό ςασ ςτο πλαύςιο τησ εν λόγω θεματικόσ; 

iii. χεδιαςμόσ του μόνιμου Μηχανιςμού Διαςφϊλιςησ Επϊρκειασ Ιςχύοσ: 

Ευρωπαώκϊ πρότυπα και ιδιαιτερότητεσ ελληνικόσ ενεργειακόσ αγορϊσ 

το πλαύςιο επαναςχεδιαςμού του Μηχανιςμού Διαςφϊλιςησ Επαρκούσ Ιςχύοσ (ΜΔΕΙ), 

ο οπούοσ θεωρεύται αναγκαύοσ για τη διαςφϊλιςη τησ επϊρκειασ ιςχύοσ του υςτόματοσ 

και την εν γϋνει αςφϊλεια εφοδιαςμού τησ χώρασ με ηλεκτρικό ενϋργεια, η ΡΑΕ ϋθεςε 

ςε δημόςια διαβούλευςη τον Ιούλιο του 2014 ϋνα αρχικό ςχϋδιο αναδιοργϊνωςησ του 

ΜΔΕΙ ςτο Διαςυνδεδεμϋνο Ηλεκτρικό ύςτημα. Κατόπιν επεξεργαςύασ των απαντόςεων 

που δόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ πρώτησ αυτόσ διαβούλευςησ καθώσ και τησ Μελϋτησ 

Επϊρκειασ Ιςχύοσ για το Διαςυνδεδεμϋνο ύςτημα κατϊ την περύοδο 2015-2024, η 

οπούα εκπονόθηκε για λογαριαςμό του Διαχειριςτό του υςτόματοσ (ΑΔΜΗΕ), η ΡΑΕ 

διενόργηςε μια δεύτερη διαβούλευςη τον Ιανουϊριο του 2015 αναφορικϊ με την τελικό 

τησ πρόταςη για την αναμόρφωςη του ΜΔΕΙ. Η εν λόγω πρόταςη περιλαμβϊνει δύο 

ϊξονεσ: πρώτον, τη ςυγκρότηςη ενόσ μόνιμου μηχανιςμού, ο οπούοσ θα βαςύζεται ςτη 

διενϋργεια δημοπραςιών για την αγορϊ των υπηρεςιών ευελιξύασ που εύναι αναγκαύεσ 

για το ύςτημα. Μϋχρι την ολοκλόρωςη του ςχεδιαςμού του μόνιμου μηχανιςμού, η 

πρόταςη προβλϋπει τη λειτουργύα ενόσ μεταβατικού μηχανιςμού για την αποζημύωςη 

τησ ευελιξύασ, με διϊρκεια ϋωσ και την 31η  Οκτωβρύου 2015. Δεύτερον, προβλϋπεται η 

ανϊπτυξη ενόσ Μηχανιςμού Αποζημύωςησ Ευελιξύασ (ΜΑΕ). O ΜΑΕ θα αποτελεύ μια 

υπηρεςύα του υςτόματοσ, την οπούα, ςτο ιςχύον καθεςτώσ, εύναι υποχρεωμϋνοι να 

παρϋχουν οι παραγωγού, ςτο πλαύςιο των υποχρεώςεών τουσ για διαθεςιμότητα των 

εγκαταςτϊςεών τουσ και ςυμμόρφωςη προσ τισ Εντολϋσ Κατανομόσ του Διαχειριςτό. Η 

υπηρεςύα αυτό κρύνεται αναγκαύα με ςυνεχώσ αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταύα χρόνια, 

κυρύωσ λόγω τησ ςημαντικόσ διεύςδυςησ των ΑΠΕ ςτην αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

Α. ύμφωνα με πληροφόρηςη που ϋχει δει το φωσ τησ δημοςιότητασ, οι ευρωπαώκού 

θεςμού πρόςφατα εξϋφραςαν την ϊποψη ότι ο προςωρινόσ μηχανιςμόσ για τα 

Αποδεικτικϊ Διαθεςιμότητασ Ιςχύοσ (ΑΔΙ), μϋςω του οπούου αναμϋνετο να 

αποζημιωθούν οι μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ για το 2015, αποτελεύ κρατικό ενύςχυςη 

ςτο βαθμό που περιλαμβϊνει αναδρομικϋσ αποζημιώςεισ. Δεδομϋνου του ότι ο μόνιμοσ 

ΜΔΕΙ τελεύ υπό ςυζότηςη, πώσ κρύνετε ότι θα πρϋπει να διαμορφωθεύ προκειμϋνου να 

ςυμβαδύζει με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τισ κρατικϋσ 

ενιςχύςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβϊλλοντοσ και τησ ενϋργειασ; 



Β. Πώσ θεωρεύτε ότι θα πρϋπει να διαμορφωθεύ ο ΜΑΕ; Ποιοι θα πρϋπει να οριςτούν ωσ 

δικαιούχοι και με βϊςη ποια κριτόρια; 

iv. χεδιαςμόσ νϋου Μηχανιςμού Ανϊκτηςησ Μεταβλητού Κόςτουσ 

τισ 23.10.2015, η ΡΑΕ ϋθεςε ςε δημόςια διαβούλευςη την πρόταςό τησ για την 

τροποπούηςη του Άρθρου 159 του Κώδικα Διαχεύριςησ του Ελληνικού υςτόματοσ 

Μεταφορϊσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ (ΥΕΚ Β’ 103/31.1.2012), με ςκοπό την ειςαγωγό 

ενόσ μηχανιςμού μεταβατικού χαρακτόρα με ςτόχο την ανϊκτηςη του μεταβλητού 

κόςτουσ των μονϊδων παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (νϋοσ ΜΑΜΚ), ςύμφωνα και με 

τισ διατϊξεισ του τρύτου Μνημονύου. Τπενθυμύζεται ότι ο παλαιόσ ΜΑΜΚ ςτην ουςύα 

αποτελούςε μια μορφό επιδότηςησ των ιδιωτικών μονϊδων (ειςαγόμενου) φυςικού 

αερύου. Σα ςχετικϊ ποςϊ (περύ τα 400 εκατ. ετηςύωσ) ςυμπεριλαμβϊνονταν ςτο κόςτοσ 

προμόθειασ και εν ςυνεχεύα μετακυλύονταν ςε όλουσ τουσ καταναλωτϋσ. Σον ϋντονο 

προβληματιςμό τουσ ςε ςχϋςη με την προςπϊθεια επαναφορϊσ του ϋχουν εκφρϊςει 

μεγϊλοι βιομηχανικού καταναλωτϋσ καθώσ και παραγωγού ενϋργειασ από ΑΠΕ κϊνοντασ 

λόγο για ςοβαρό ςτρϋβλωςη τησ αγορϊσ, η οπούα προκαλεύ αύξηςη τιμών.  

Ερώτηςη: Θεωρεύτε πωσ ο νϋοσ αυτόσ μηχανιςμόσ -ο οπούοσ φϋρεται να ϋχει ςχεδιαςτεύ 

αφενόσ με τρόπο ώςτε να αποφευχθεύ η υπϋρμετρη χρόςη του και αφετϋρου 

λαμβϊνοντασ υπόψη το υφιςτϊμενο ρυθμιςτικό πλαύςιο ωσ προσ τισ δυνατότητεσ 

διαμόρφωςησ και αναπροςαρμογόσ των προςφορών ϋγχυςησ που παρϋχει, καθώσ και 

ωσ προσ τον βαθμό αποζημύωςησ που απορρϋει για τισ επικουρικϋσ υπηρεςύεσ- θα εύναι 

ςε θϋςη να διορθώςει τισ ςτρεβλώςεισ του προγενϋςτερου και να αποδειχθεύ 

περιςςότερο αποτελεςματικόσ; Πώσ αξιολογεύτε την προτεινόμενη τροποπούηςη; 

v. Αναβϊθμιςη του ΛΑΓΗΕ ςε ΝΕΜΟ και εναρμόνιςη με τα Ευρωπαώκϊ 

ενεργειακϊ πρότυπα 

το πλαύςιο τησ ςυνολικόσ αναδιϊρθρωςησ τησ ελληνικόσ ενεργειακόσ αγορϊσ 

ςύμφωνα με τισ μνημονιακϋσ επιταγϋσ, εντεύνεται η προετοιμαςύα για την ολοκλόρωςη 

τησ ενιαύασ αγορϊσ ηλεκτριςμού και ειδικότερα την αναβϊθμιςη του ΛΑΓΗΕ ςε ΝΕΜΟ 

(Nominated Electricity Market Operator). Ο ΛΑΓΗΕ καλεύται να πιςτοποιηθεύ, ςύμφωνα 

με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής ςχετικϊ με τον καθοριςμό 

κατευθυντόριων γραμμών για την κατανομό τησ δυναμικότητασ και τη διαχεύριςη τησ 

ςυμφόρηςησ, που προβλϋπει τα καθόκοντα των ΝΕΜΟ ςε πανευρωπαώκό επύπεδο. Ήδη, 

από τον Υεβρουϊριο του 2015 ξεκύνηςε η λειτουργύα τησ ςύζευξησ των προ-ημερόςιων 

αγορών των χωρών που ςυνορεύουν με την Ιταλύα (Γαλλύα, Αυςτρύα, λοβενύα πλην 

Ελλϊδοσ & Ελβετύασ). ύμφωνα με τον CACM (Capacity Allocation and Congestion 

Management), απαιτεύται ο διοριςμόσ τησ οντότητασ «NEMO», ο οπούοσ θα εκτελεύ 

καθόκοντα ςχετικϊ με την ενιαύα ςύζευξη των αγορών ενϋργειασ τησ επόμενησ ημϋρασ 

(Day-Ahead) και την ενιαύα ενδο-ημερόςια ςύζευξη αγορών ενϋργειασ (Intra-Day). 

Επύςησ, βϊςει του Ευρωπαώκού Κανονιςμού 1227/2011 και του ςχετικού Εκτελεςτικού 

Κανονιςμού 1348/2014, από τον Οκτώβριο του 2015 ξεκινϊει η εφαρμογό τησ 

απαύτηςησ του κανονιςμού “Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and 

Transparency - REMIT”, που επιβϊλει την αποςτολό ςτον ACER λεπτομερών ςτοιχεύων 

ςχετικϊ με τισ ςυναλλαγϋσ που εκτελούνται ςε «οργανωμϋνεσ αγορϋσ». Ο ΝΕΜΟ θα δρα 



ωσ λειτουργόσ τησ αγορϊσ ςε εθνικό ό περιφερειακό επύπεδο. Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα 

λαμβϊνει εντολϋσ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην αγορϊ, θα ευθύνεται για την 

αντιςτούχιςη και κατανομό των παραγγελιών ςύμφωνα με το καθεςτώσ ςύζευξησ των 

αγορών και θα προβαύνει ςτη δημοςύευςη των τιμών. Η κυριότερη, εντούτοισ, 

λειτουργύα του αποτελεύ εκεύνη του κεντρικού αντιςυμβαλλομϋνου για την εκκαθϊριςη 

και τον διακανονιςμό των ςυναλλαγών ενϋργειασ, που προκύπτουν τόςο από τη 

λειτουργύα τησ ημερόςιασ αγορϊσ όςο και ςτο πλαύςιο τησ ςύζευξησ. υνεπώσ, ο ΛΑΓΗΕ 

πϋραν τησ διενϋργειασ του ημερηςύου ενεργειακού προγραμματιςμού, θα ϋχει νϋεσ 

αρμοδιότητεσ όπωσ την προετοιμαςύα για τη ςυμμετοχό του ςτη ςύζευξη αγορών 

(market coupling) ενόψει και τησ επικεύμενησ προςαρμογόσ τησ Ελλϊδασ ςτισ 

απαιτόςεισ του Target Model.  

Ερώτηςη: Θεωρεύτε την ελληνικό ενεργειακό αγορϊ ώριμη για τισ ωσ ϊνω 

αναπροςαρμογϋσ; Πού εντοπύζετε τα τυχόν προβλόματα/δυςλειτουργύεσ που πιθανόν 

θα παρουςιαςτούν;  

 

2. Οι προώποθϋςεισ και το πλαύςιο για το ουςιαςτικό ϊνοιγμα τησ λιανικόσ 

αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ  

 

i. Σιμολογιακό πολιτικό τησ ΔΕΗ και ϊνοιγμα τησ λιανικόσ αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ - Η κρύςιμη για την οικονομικό ανϊκαμψη τησ 

χώρασ περύπτωςη τησ τιμολόγηςησ των βιομηχανικών καταναλωτών 

Οι μνημονιακϋσ διατϊξεισ προβλϋπουν τον εξορθολογιςμό των τιμολογύων τησ ΔΕΗ 

βϊςει του κόςτουσ, μεταξύ ϊλλων αντικαθιςτώντασ την ϋκπτωςη 20% για τουσ χρόςτεσ 

υψηλόσ τϊςησ με τιμολόγια βϊςει του οριακού κόςτουσ παραγωγόσ, λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα καταναλωτικϊ χαρακτηριςτικϊ των πελατών που επηρεϊζουν το κόςτοσ. 

Αυτό η θεςπιζόμενη πρόβλεψη εύναι ςαφϋσ ότι χρόζει εξειδικευμϋνων υπαγωγών ανϊ 

περύπτωςη βιομηχανικού καταναλωτό ό ανϊ ομϊδα τϋτοιων καταναλωτών ανϊλογα με 

τα επωφελό για τη ΔΕΗ χαρακτηριςτικϊ εκϊςτου καταναλωτό. Αυτό εξϊλλου, ότοι η 

προςαρμογό εκϊςτου μοντϋλου και μεθοδολογύασ τιμολόγηςησ ςτα εξατομικευμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ των βιομηχανικών καταναλωτών/πελατών τησ ΔΕΗ, εύναι και το 

νομικϊ ορθό ζητούμενο για την προςαρμογό τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ του κυρύαρχου 

προμηθευτό ςτισ απαιτόςεισ του ενωςιακού δικαύου ανταγωνιςμού και όχι η παροχό εκ 

μϋρουσ τησ ΔΕΗ τησ οιαςδόποτε «ϋκπτωςησ». Επύςησ, η ςυςχϋτιςη τησ τιμολόγηςησ 

(ανταγωνιςτικό ςκϋλοσ του τιμολογύου) με το πραγματικό «κόςτοσ» τησ ΔΕΗ εύναι 

όντωσ ευκταύα και νομικϊ απαραύτητη, αρκεύ να υφύςτανται διαφανεύσ δομϋσ κόςτουσ 

του δεςπόζοντοσ προμηθευτό ηλεγμϋνεσ με τισ δϋουςεσ μεθόδουσ κοςτολογικού 

ελϋγχου. Σο δε κόςτοσ που δύναται νομύμωσ να ληφθεύ ωσ κριτόριο για την τιμολόγηςη 

δεν εύναι το οιοδόποτε προκύπτον αλλϊ αυτό που ϋχει χαρακτηριςτικϊ ςυνϊδοντα με 

μια αποτελεςματικό, ορθολογικό επιχειρηματικό λειτουργύα του προμηθευτό ς’ ϋνα 

πλαύςιο μιασ ουςιαςτικϊ λειτουργούςασ ανταγωνιςτικόσ αγορϊσ. Αξύζει να ςημειωθεύ 

ότι με πρόςφατη απόφαςό του, το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών επιβεβαύωςε τη νομικό 

υποχρϋωςη που υπϋχει η ΔΕΗ ωσ προσ τον εξορθολογιςμό των τιμολογύων των 

βιομηχανικών καταναλωτών, ορύζοντασ ότι η διαμόρφωςό τουσ θα πρϋπει να γύνεται 



κατϊ τρόπο πλόρη, ςαφό και ςύμφωνο με την αρχό τησ ιςότητασ, καθώσ και με 

απλότητα και διαφϊνεια ωσ προσ τισ εφαρμοζόμενεσ χρεώςεισ και τισ προςφερόμενεσ 

υπηρεςύεσ. Μεταξύ των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών που μπορούν να ληφθούν υπόψη 

περιλαμβϊνονται η καμπύλη φορτύου, ο ςυντελεςτόσ φορτύου, η μεταβλητότητα 

φορτύου και ο τρόποσ εξόφληςησ των λογαριαςμών από κϊθε πελϊτη.  

Α.  Πώσ επηρεϊζεται η τιμολογιακό μεταχεύριςη των βιομηχανικών καταναλωτών από 

την απελευθϋρωςη τησ λιανικόσ αγορϊσ με την εύςοδο νϋων Προμηθευτών ςτη μϋςη και 

υψηλό τϊςη, δεδομϋνησ και τησ απόφαςησ του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών 

αναφορικϊ με τισ υποχρεώςεισ τησ ΔΕΗ απϋναντι ςτουσ Μεγϊλουσ Πελϊτεσ τησ; 

B. Αναγνωρύζοντασ τησ ανϊγκη ϊμεςησ, λόγω και τησ τρϋχουςασ δυςμενούσ οικονομικόσ 

ςυγκυρύασ, διευθϋτηςησ του ζητόματοσ τησ διαχεύριςησ των ληξιπρόθεςμων οφειλών 

των εν γϋνει καταναλωτών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από τα τιμολόγια λιανικόσ, η ΡΑΕ 

ϋθεςε ςτισ 21.10.2015 ςε δημόςια διαβούλευςη μια ςειρϊ προτϊςεων αναφορικϊ με την 

τροποπούηςη του υφιςτϊμενου νομικορυθμιςτικού πλαιςύου. Ειδικότερα, οι προτϊςεισ 

τησ ΡΑΕ περιλαμβϊνουν: α) την αναςτολό αλλαγόσ Προμηθευτό εφόςον υπϊρχουν 

ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ ό, εναλλακτικϊ, την περιοριςμϋνη αναςτολό αλλαγόσ 

Προμηθευτό εφόςον υπϊρχουν ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ και πληρούνται ςυγκεκριμϋνεσ, 

διαζευκτικϊ προβλεπόμενεσ προώποθϋςεισ, και β) τη δυνατότητα αλλαγόσ Προμηθευτό 

μετϊ από διακανονιςμό των ληξιπρόθεςμων οφειλών, με ποινό την αποςύνδεςη με 

εντολό του προηγούμενου Προμηθευτό ςτην περύπτωςη μη τόρηςησ του 

διακανονιςμού. Θεωρεύτε ότι οι περιοριςμού που ειςϊγονται με την ωσ ϊνω 

προτεινόμενη ρυθμιςτικό παρϋμβαςη εύναι δικαιολογημϋνοι ςτα πλαύςια τησ ρητόσ 

αρχόσ τησ απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ;  

Γ. Μετϊ τη θϋςη ςε ιςχύ του Κώδικα Διαχεύριςησ Μη Διαςυνδεδεμϋνων Νηςιών (ΥΕΚ Β’ 

304/11.02.2014) καθύςταται πλϋον δυνατό το ϊνοιγμα τησ αγορϊσ προμόθειασ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο δύκτυο των Μη Διαςυνδεδεμϋνων Νηςιών καθώσ 

προβλϋπεται ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα για τη ςυμμετοχό ςτην αγορϊ ΜΔΝ νϋων 

Εκπροςώπων Υορτύου (Προμηθευτών) ςύμφωνα με τα ϊρθρα 47 και 48 Κώδικα ΜΔΝ. 

το πλαύςιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ ϋχει όδη από 1-9-2015 προχωρόςει ςε ανακούνωςη, για το 

ϊνοιγμα τησ Αγορϊσ ΜΔΝ που αφορϊ ςτα ηλεκτρικϊ ςυςτόματα Κρότησ και Ρόδου. Με 

βϊςη το ϊνοιγμα τησ αγορϊσ ςτα ΜΔΝ, αξιολογόςτε τισ ουςιαςτικϋσ δυνατότητεσ 

ανϊπτυξησ ςυνθηκών ανταγωνιςμού με την εύςοδο νϋων Προμηθευτών ςτισ Μη 

Διαςυνδεδεμϋνεσ Νόςουσ. 

 

3. υγκρότηςη νϋου πλαιςύου ςτόριξησ των Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ 

(ΑΠΕ) 

ύμφωνα με το Μνημόνιο, οι ελληνικϋσ αρχϋσ υποχρεούνται να ςυγκροτόςουν, ϋωσ τον 

Δεκϋμβριο του 2015, ϋνα νϋο πλαύςιο για τη ςτόριξη των ΑΠΕ το οπούο θα εξαςφαλύζει 

την οικονομικό βιωςιμότητϊ τουσ, τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ και την 

αξιοπούηςη ςε βϋλτιςτο βαθμό τησ ευρωπαώκόσ, διεθνούσ και ιδιωτικόσ 

χρηματοδότηςησ. Σο εν λόγω ςχϋδιο θα πρϋπει να εύναι ςυμβατό με τισ Κατευθυντόριεσ 

Γραμμϋσ για τισ κρατικϋσ ενιςχύςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβϊλλοντοσ και τησ ενϋργειασ 



που εξϋδωςε τον Απρύλιο του 2014 η Ευρωπαώκό Επιτροπό ενώ βαςικό ϊξονϊ του θα  

αποτελϋςει η θϋςπιςη ευλόγων αποζημιώςεων οι οπούεσ θα προςελκύςουν το 

επενδυτικό ενδιαφϋρον και θα διαςφαλύςουν την μακροπρόθεςμη οικονομικό 

βιωςιμότητα των ΑΠΕ. Σο υπό ςυζότηςη πλαύςιο για τισ ΑΠΕ πρόκειται να ςτηριχτεύ ςε 

ςτο ςύςτημα των εγγυημϋνων διαφορικών τιμών (Feed-in-Premium). Σο ύψοσ του 

premium θα πρϋπει να καθορύζεται μϋςω διαγωνιςμών εκτόσ εϊν το κρϊτοσ μϋλοσ 

τεκμηριώςει ότι ςυντρϋχουν τα κριτόρια που θϋτουν Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ για 

εξαύρεςό του. Σϋλοσ υπό προώποθϋςεισ, οι Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ θεωρούν ωσ 

ςυμβατό και ϋνα ςύςτημα πρϊςινων πιςτοποιητικών. 

Α. Ποιϋσ θεωρεύτε ότι πρϋπει να εύναι οι βαςικϋσ παρϊμεροι ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ 

του νϋου ςυςτόματοσ ςτόριξησ των ΑΠΕ; 

Β. Πώσ θα πρϋπει να ενταχθεύ το νϋο ςύςτημα αποζημύωςησ των ΑΠΕ ςτην υπό 

διαμόρφωςη νϋα αγορϊ ηλεκτριςμού ςτο πλαύςιο τησ εναρμόνιςησ με το Target Model; 

Τπϊρχουν ιδιαιτερότητεσ ό προβλόματα εκ τουσ γεγονότοσ ότι αυτό η νϋα αγορϊ δεν 

εύναι ακόμα ϋτοιμη και εϊν ναι, πώσ πρϋπει να αντιμετωπιςτούν; 

Γ. Πώσ και υπό ποιεσ προώποθϋςεισ θεωρεύται ότι πρϋπει να υλοποιηθούν οι πρόνοιεσ 

των Κατευθυντόριων Γραμμών για απευθεύασ πώληςη τησ ενϋργειασ ΑΠΕ ςτην αγορϊσ 

και για την ανϊληψη εκ μϋρουσ των ΑΠΕ υποχρεώςεων αγορϊσ; 

Δ. Πώσ θα προςτατεύουν οι υφιςτϊμενεσ και οι ώριμεσ επενδύςεισ; 

E. Πώσ θεωρεύτε ότι πρϋπει να χειριςτεύ η Ελλϊδα το θϋμα των προβλεπόμενων ςτισ 

Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ διαγωνιςμών για τον καθοριςμό του premium; Αν τελικϊ 

επιλεγεύ το ςύςτημα των διαγωνιςμών, ποια τα κριτόρια ςχεδιαςμού και διεξαγωγόσ 

τουσ; 

 


