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Περίληψη 

Θ αγορά ενζργειασ αποτελεί μια κεμελιϊδθ πτυχι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ςε διαχρονικό 

επίπεδο. Θ ζννοια τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ αναφζρεται ςτθ διαδικαςία τθσ 

κατάργθςθσ ςυγκεκριμζνων περιοριςμϊν, ποςοτικϊν και ποιοτικϊν, με ςκοπό τθν τόνωςθ 

του ανταγωνιςμοφ και τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ. Θ αποτελεςματικότθτα 

επιτυγχάνεται με τθν είςοδο περιςςότερων ανταγωνιςτϊν ςτθν αγορά ενζργειασ, οι οποίοι 

μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ των επιπζδων παραγωγισ και τθν μείωςθ τθσ τιμισ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ακολουκϊντασ τθν πάγια πολιτικι τθσ για ελεφκερθ αγορά υιοκζτθςε το 

2003 τθν Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 2003/54/ΕΚ υποχρεϊνοντασ τα κράτθ – μζλθ 

να απελευκερϊςουν ζωσ ζνα κατϊτατο ποςοςτό τισ αγορζσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια με τθν 

ειςαγωγι των επόμενων διορκωτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν Οδθγιϊν επιχειρικθκε θ 

ολοκλιρωςθ τθσ απελευκζρωςθσ. Ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ τάςεισ ςτον τομζα τθσ 

ενζργειασ, θ Ελλάδα προζβθ ςε μεταρρυκμίςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ειςαγωγισ του 

ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά ενζργειασ. Θ παροφςα εργαςία ζχει ςκοπό να μελετιςει τθ 

διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, να 

παρουςιάςει τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ απελευκζρωςθσ αναφζροντασ τα ηθτιματα που 

ανζκυψαν κατά τθ διάρκεια αυτισ και, τζλοσ, να διερευνιςει τισ επιπτϊςεισ και τισ 

προεκτάςεισ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν οικονομικι και 

κοινωνικι ηωι και ςτο ευρφτερο Ευρωπαϊκό και εκνικό κεςμικό πλαίςιο. 

Σο πρϊτο κεφαλαίο επιχειρεί τθν παρουςίαςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ οικονομικό και 

κοινωνικό αγακό, αναλφοντασ τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ. Παράλλθλα, γίνεται μια 

περιγραφι των μορφϊν αγοράσ που ςυναντϊνται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, όπωσ ο τζλειοσ 

ανταγωνιςμόσ, το μονοπϊλιο, ο μονοπωλιακόσ ανταγωνιςμόσ και το ολιγοπϊλιο.  

το δεφτερο κεφαλαίο γίνεται μια αναδρομι ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

με τθν μορφι του φυςικοφ μονοπωλίου και τθν ίδρυςθ τθσ ΔΕΘ.  

τθ ςυνζχεια, ςτο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται θ διαδικαςία απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ 

διεκνϊσ, ειςάγοντασ ςτοιχεία ανταγωνιςμοφ ςτθν χονδρικι και ςτθν λιανικι, κακϊσ επίςθσ 

και οι βαςικότεροι φορείσ που ρυκμίηουν τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των εταιρειϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ.  



 

ii 

το τζταρτο κεφάλαιο αναφζρεται θ πορεία τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ςτθν Ελλάδα, οι 

λόγοι που οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ για απελευκζρωςθ και αναφζρονται τα προβλιματα που 

εμφανίςκθκαν κατά τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ και πϊσ επιχειρικθκε να 

αντιμετωπιςτοφν με τθν ειςαγωγι τριϊν διαδοχικϊν νομοκετικϊν πακζτων. Επιπρόςκετα, 

περιγράφεται και ο ρόλοσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ. 

το πζμπτο κεφάλαιο, κφρια ςτοιχεία αποτελοφν θ οικονομικι διάςταςθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, ο ρόλοσ του Διαχειριςτι του υςτιματοσ, θ διαδικαςία του Θμεριςιου 

Ενεργειακοφ Προγραμματιςμοφ, θ κζςθ τθσ ∆ΕΘ και θ ειςαγωγι των ανεξάρτθτων ιδιωτϊν 

παραγωγϊν, θ χονδρεμπορικι και λιανικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. 

το ζκτο κεφάλαιο επιχειρείται μία αναφορά ςτουσ φορείσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ ΔΕΜΘΕ, ΛΑΓΘΕ, ΑΔΜΘΕ και ΔΕΔΔΘΕ και ςτουσ φορείσ 

που κακορίηουν και εποπτεφουν τθ λειτουργία τθσ αγοράσ και τα υπάρχοντα επίπεδα 

ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΡΑΕ, ΟΡΑΕ) 

το ζβδομο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγοσ για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν 

θλεκτρικι ενζργεια, αναλφονται οι κεςμικζσ και οικονομικζσ προεκτάςεισ τθσ διαδικαςίασ 

απελευκζρωςθσ και επιςθμαίνεται θ ανάγκθ διορκωτικϊν παρεμβάςεων προσ επιτάχυνςθ 

τθσ διαδικαςίασ απελευκζρωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

[1] 
 

Ειςαγωγή 

Θ ενζργεια, ωσ πρωταρχικό αγακό, ζχει αποτελζςει και εξακολουκεί να είναι ηιτθμα φψιςτθσ 

ςπουδαιότθτασ ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Θ αυξανόμενθ ανάγκθ για παροχι 

μεγαλφτερων ποςοτιτων θλεκτρικισ ενζργειασ και μάλιςτα με υψθλότερθ ποιότθτα ιςχφοσ 

ζδωςε το κίνθτρο για τθν είςοδο νζων παραγωγϊν ςτθν αγορά και ςτθν κατάργθςθ εκνικϊν 

μονοπωλίων, όπωσ είναι θ ΔΕΘ ςτθν Ελλάδα. Θ εξζλιξθ αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα να 

προκφψουν χρόνιεσ ςυηθτιςεισ και διαπραγματεφςεισ με αντικείμενο τθν δθμιουργία του 

κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Κατά ςυνζπεια, θ ανάγκθ για κάλυψθ τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ και θ ενεργειακι ςτακερότθτα 

αποτζλεςαν τθν αφετθρία τθσ δθμιουργίασ ενόσ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτον τομζα 

τθσ ενζργειασ. 

υγκεκριμζνα, θ ςταδιακι απελευκζρωςθ και δθμιουργία μιασ ενιαίασ και ανταγωνιςτικισ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτζλεςε ζναν από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ και κφρια 

προτεραιότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σα επιχειριματα ςτα οποία ςτθρίχκθκε θ 

προςπάκεια για απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ιταν θ δυνατότθτα 

ολοκλιρωςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ, θ αποδοτικότερθ παραγωγι, μεταφορά και 

διανομι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ του εφοδιαςμοφ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

Θ υιοκζτθςθ ενόσ νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου ζκεςε τισ βάςεισ για τθν επίτευξθ των 

ανωτζρω ςτόχων μζςω τθσ αναδιανομισ δικαιωμάτων, αρμοδιοτιτων, κακθκόντων και 

ευκυνϊν και τθσ μερικισ ειςαγωγισ ςτοιχείων ανταγωνιςμοφ ςτθ λειτουργία τθσ ελλθνικισ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ειδικότερα, θ Οδθγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ για τθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ιταν το 

βαςικό νομοκετικό πλαίςιο που προζβλεπε τθ διαδικαςία απελευκζρωςθσ των αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ των κρατϊν μελϊν και δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για τθν πορεία 

προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

τθν Ελλάδα, θ εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 96/92/ΕΚ πραγματοποιικθκε με το Νόμο 

2773/1999. Θ νζα Οδθγία (2003/54/ΕΚ), θ οποία εκδόκθκε προσ αντικατάςταςθ τθσ 

προθγοφμενθσ, είναι αποτζλεςμα των εξελίξεων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο 

και των δυςκολιϊν ςτθν εφαρμογι και ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ ςτα εκνικά δίκαια. 



[2] 

 

H τρίτθ δζςμθ μζτρων για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ περιλαμβάνει 

τθν Κοινοτικι Οδθγία 2009/72/ΕΚ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το Νόμο 

4001/2011. Οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι τθσ Οδθγίασ αυτισ είναι θ δυνατότθτα πραγματικισ 

επιλογισ παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ, θ τόνωςθ του διεκνοφσ εμπορίου και τθσ 

διακρατικισ ςυνεργαςίασ και θ εξαςφάλιςθ ανταγωνιςτικϊν τιμϊν, υψθλισ ποιότθτασ τθσ 

παρεχόμενθσ ενζργειασ και θ κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν. 

Ωσ προσ το αν επιτεφχκθκε ο ςτόχοσ τθσ απελευκζρωςθσ, επικρατοφν πολλζσ και ςυχνά 

αντιτικζμενεσ απόψεισ. Σο βζβαιο είναι ότι οι προςπάκειεσ για ςταδιακι απελευκζρωςθ, 

όπωσ εκφράηονται μζςω των Οδθγιϊν και των εκνικϊν νομοκετθμάτων, είχαν ςθμαντικζσ 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ προεκτάςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν 

πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 

Κεφάλαιο 1ο: Βαςικά χαρακτηριςτικά τησ ηλεκτρικήσ ενζργειασ και 

μορφζσ τησ αγοράσ 

Ειςαγωγή 

Θ θλεκτρικι ενζργεια αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα μία από τισ ςπουδαιότερεσ ανακαλφψεισ, θ 

οποία είχε ραγδαίεσ επιδράςεισ ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. Θ χριςθ τθσ ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ 

του επιπζδου διαβίωςθσ, ςτθν πρόοδο του κλάδου τθσ βιομθχανίασ και των μεταφορϊν και 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και των επιςτθμϊν. Οριςμόσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ο 

εξισ: «Θλεκτρικι ενζργεια είναι θ ταυτόχρονθ και προσ μια κατεφκυνςθ κίνθςθ θλεκτρονίων 

(αρνθτικά φορτιςμζνων ςωματιδίων) που δθμιουργείται εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ διαφοράσ 

δυναμικοφ μεταξφ δυο ςθμείων ενόσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ».  

1. Σα τεχνικά χαρακτηριςτικά τησ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ θλεκτρικι ενζργεια ζχει οριςμζνα ειδικά φυςικά χαρακτθριςτικά, τα οποία τθν 

διαφοροποιοφν από τισ υπόλοιπεσ αγορζσ αγακϊν.  

Αρχικά, θ θλεκτρικι ενζργεια δεν μπορεί να αποκθκευτεί με οικονομικοφσ τρόπουσ, οπότε 

κάκε ςτιγμι θ ποςότθτα που καταναλϊνεται κα πρζπει να ιςοφται με τθν ποςότθτα που 

πρζπει να παραχκεί. Κατά ςυνζπεια, θ ιςορροπία των ποςοτιτων παραγόμενθσ και 

απορροφϊμενθσ ενζργειασ, θ ςυχνότθτα, θ τάςθ και διαφορά φάςθσ αποτελοφν αντικείμενα 

ρφκμιςθσ και πρζπει να ελζγχονται για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ βλαβϊν. Θ παραγόμενθ 

θλεκτρικι ενζργεια πρζπει πάντοτε να «εγχφεται» ςτο φςτθμα μεταφοράσ από όπου 

αντλείται διαρκϊσ προκειμζνου να καταναλωκεί. Θ ιδιομορφία των υςτθμάτων μεταφοράσ 

και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ζγκειται ςτο ότι πρζπει διαρκϊσ να δζχονται τόςθ 

ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ όςθ αντλείται από αυτά, διαφορετικά κα προκφψει 

πλεόναςμα είτε ζλλειμμα. Ο εφοδιαςμόσ των χρθςτϊν με θλεκτρικι ενζργεια προχποκζτει ςε 

κάκε χρονικι ςτιγμι τθν ιςορροπία του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και διανομισ. 

τθ ςυνζχεια, θ ζλλειψθ υποκατάςτατων αγακϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ επιβάλλει τθν 

φπαρξθ ιςορροπίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ, κακϊσ ενδεχόμενθ ανιςορροπία μπορεί 

να προκαλζςει αποςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ. Θ ηθτοφμενθ ιςορροπία επιτυγχάνεται 

με τον ςυντονιςμό των προγραμμάτων παραγωγισ, φορτίου και ροισ τθσ ενζργειασ ςτο 

δίκτυο από τον κεντρικό διαχειριςτι.  
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Σο ζργο του διαχειριςτι είναι αρκετά περίπλοκο εξαιτίασ τθσ διακυμάνςεων τθσ ηιτθςθσ που 

διαφζρει ςθμαντικά από ϊρα ςε ϊρα και από εποχι ςε εποχι.  

Επιπρόςκετα, θ θλεκτρικι ενζργεια είναι δευτερογενισ μορφι ενζργειασ. Θ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ προχποκζτει τθν ανάλωςθ άλλων, πρωτογενϊν μορφϊν ενζργειασ, 

όπωσ οι γαιάνκρακεσ, ο λιγνίτθσ, το πετρζλαιο, το φυςικό αζριο, άλλα καφςιμα υλικά (π.χ. 

βιομάηα, απορρίμματα), οι υδατοπτϊςεισ, ο άνεμοσ ι θ πυρθνικι ενζργεια. 1 

Παράλλθλα, θ θλεκτρικι ενζργεια παράγεται για να αναλωκεί. Για να είναι εκμεταλλεφςιμθ θ 

παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τον τελικό χριςτθ πρζπει να μεταφερκεί από τον τόπο 

τθσ κεντρικισ παραγωγισ ςτον τόπο τθσ τελικισ ανάλωςθσ. Θ εκμετάλλευςθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ προχποκζτει τθν μεταφορά τθσ. Για τθν μεταφορά τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ δικτφου αγωγϊν μεταφοράσ και διανομισ από τθν 

παραγωγι ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ.  

Ακόμθ, ο θλεκτριςμόσ είναι ζνα ομογενζσ αγακό. Προςφζρεται ςτον τελικό χριςτθ χωρίσ 

διαφοροποίθςθ ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, ανεξάρτθτα από τον τρόπο παραγωγισ και 

προμικειασ. Ο τελικόσ χριςτθσ ενδιαφζρεται να ζχει τθν ιςχφ και τθν ποςότθτα θλεκτρικισ 

ενζργειασ που είναι αναγκαία προκειμζνου να λειτουργιςουν ςυςκευζσ και μθχανιματα ςε 

οποιονδιποτε χρόνο, αποκλείοντασ τθ πικανότθτα να προκλθκεί ηθμία ςτισ ςυςκευζσ του. 

Μάλιςτα, θ τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ δεν κακορίηεται με βάςθ τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά αλλά με βάςθ πρωτίςτωσ το κόςτοσ παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ. 

Σζλοσ, δφο βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςχετίηονται με τον διαχωριςμό τθσ 

αφενόσ ωσ «οικονομικοφ αγακοφ» αφετζρου ωσ «εμπορεφςιμου αγακοφ». 

Από τθ μία, ωσ οικονομικό αγακό και ςτα πλαίςια των ςυναλλαγϊν εντόσ των οργανωμζνων 

αγορϊν, οι τιμζσ κυκλοφορίασ των προϊόντων και εν προκειμζνω τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

προκφπτουν από τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Σο γεγονόσ ότι ο τόποσ 

παραγωγισ τθσ ενζργειασ διαφζρει από τον τελικό προοριςμό πϊλθςισ τθσ, ςθμαίνει ότι θ 

ενζργεια διζρχεται από τα ςτάδια παραγωγισ, μεταφοράσ, διανομισ και προμικειασ μζςα 

ςτα οποία κακορίηονται και οι εκάςτοτε τιμζσ αλλά και οι ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυμβαλλόμενων ςε κάκε ςτάδιο τθσ αγοράσ.  

 

                                                           
1
 Καρκαλάκοσ . και Πολζμθσ Μιχάλθσ, 2015, Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Περιβάλλον και Ενζργεια, Ακινα 
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Θ θλεκτρικι ενζργεια κυκλοφορεί και καταναλϊνεται ζναντι οικονομικοφ ανταλλάγματοσ και 

ωσ εκ τοφτου αποτελεί οικονομικό αγακό το οποίο κα πρζπει να διακινείται ελεφκερα, 

κατόπιν όμωσ ρυκμιςτικϊν παρεμβάςεων. Μάλιςτα, παρότι θ θλεκτρικι ενζργεια είναι άυλο 

αγακό χωρίσ ειδικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά, θ ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ ι αναλιςκόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ είναι υπολογίςιμθ και εκτιμάται ςε χριμα.  

Από τθν άλλθ, ωσ εμπορεφςιμο αγακό επθρεάηεται από πλικοσ παραγόντων. Ο τόποσ 

παραγωγισ είναι διακριτόσ των τελικϊν προοριςμϊν πϊλθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

όπου μεταφζρεται με το φςτθμα αγωγϊν. Σο κόςτοσ παραγωγισ και κατά ςυνζπεια θ τιμι 

πϊλθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνα με τθν μζκοδο παραγωγισ τθσ, 

με αποτζλεςμα μζκοδοι παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ φιλικζσ προσ το περιβάλλον να 

ζχουν υψθλό κόςτοσ παραγωγισ, ενϊ παραγωγικζσ μονάδεσ οι οποίεσ εκμεταλλεφονται 

οικονομικότερεσ πθγζσ, όπωσ το λιγνίτθ, μποροφν να λειτουργιςουν μεταξφ τουσ 

ανταγωνιςτικά, μειϊνοντασ το κόςτοσ παραγωγισ και προςφζροντασ τθν θλεκτρικι ενζργεια 

ςε χαμθλότερθ τιμι. Θ μεταφορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον τόπο παραγωγισ ςτουσ 

τόπουσ κατανάλωςθσ πραγματοποιείται μζςω ενόσ ςυςτιματοσ αγωγϊν μεταφοράσ, το οποίο 

είναι καταςκευαςμζνο κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ ιςορροπία μεταξφ 

εγχυόμενθσ και αντλοφμενθσ ποςότθτασ και να διαςφαλίηεται ο ενεργειακόσ εφοδιαςμόσ. 

υνεπϊσ, θ επζνδυςθ κεφαλαίων για τθν καταςκευι των μονάδων παραγωγισ, των δικτφων 

μεταφοράσ και διανομισ και τθ δθμιουργία των εγκαταςτάςεων ελζγχου τθσ ροισ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κακιςτοφν τον θλεκτριςμό αγακό με υψθλι εμπορικι αξία.2 

2. Η παραγωγή τησ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Οι μζκοδοι παραγωγισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν 

διακεςιμότθτα των αναγκαίων πρωτογενϊν μορφϊν ενζργειασ. Οι λεγόμενεσ «ςυμβατικζσ 

μζκοδοι» παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθρίηονται ςτα ορυκτά ςτερεά καφςιμα, όπωσ οι 

γαιάνκρακεσ (λικάνκρακασ, λιγνίτθσ), ςτα υγρά καφςιμα, όπωσ το πετρζλαιο ι ςτα αζρια 

καφςιμα, όπωσ το φυςικό αζριο ι τθν πυρθνικι ενζργεια. Από τισ λεγόμενεσ «ςυμβατικζσ 

μεκόδουσ» παραγωγισ αντιδιαςτζλλονται οι μζκοδοι παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΠΕ) που χρθςιμοποιοφν ανεξάντλθτεσ πθγζσ χωρίσ να 

εξαντλοφν τα περιοριςμζνα ενεργειακά αποκζματα, όπωσ ο άνεμοσ, ο ιλιοσ ι το νερό ι 

ανανεϊςιμα καφςιμα υλικά (π.χ. βιομάηα).  

                                                           
2
 Λφτρασ Κ. H απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ ςφμβαςθ 

προμικειασ,http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/agora_energeias.pdf 
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Οι μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που 

προχποκζτουν τθν επζνδυςθ ςθμαντικϊν κεφαλαίων, είτε πρόκειται για κερμοθλεκτρικά 

εργοςτάςια είτε για υδροθλεκτρικά ζργα ι πυρθνικά εργοςτάςια. 

Θ δραςτθριότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ προχποκζτει τθν αδειοδότθςθ του 

θλεκτροπαραγωγοφ και ςυγκεκριμζνα τθ λιψθ άδειασ παραγωγισ, εγκατάςταςθσ και 

λειτουργίασ. Ο Κανονιςμόσ Αδειϊν κακορίηει τουσ ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ 

χοριγθςθσ από τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ) άδειασ παραγωγισ ςε ιδιϊτεσ. τθν 

ειδικι περίπτωςθ των μθ διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν, τα οποία δεν εντάςςονται ςτα 

απομονωμζνα δίκτυα, ακολουκείται θ διαδικαςία διαγωνιςμοφ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. Επιπλζον, για μονάδεσ παραγωγισ μικρισ δυναμικότθτασ, 

εφεδρικοφσ ςτακμοφσ βιοτεχνιϊν, βιομθχανιϊν και ςτακμοφσ που λειτουργοφν για 

εκπαιδευτικοφσ και πειραματικοφσ ςκοποφσ παρζχεται θ δυνατότθτα λειτουργίασ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ. 

τθν Ελλάδα θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ ανζρχεται ςτο 58% ενϊ από 

πετρζλαιο ςτο 7% περίπου. Για λόγουσ προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και 

αποτροπισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ λόγω του φαινομζνου του κερμοκθπίου, επιδιϊκεται 

διεκνϊσ θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των ανανεϊςιμων πθγϊν ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ.3 

3. Σα δίκτυα μεταφοράσ και διανομήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον τελικό καταναλωτι προχποκζτει τθν μεταφορά τθσ 

από τα ςθμεία παραγωγισ ςτα ςθμεία τθσ τελικισ κατανάλωςθσ, πρακτικά ςε κάκε 

νοικοκυριό, ςε κάκε κτιριο, ςε κάκε βιομθχανικι ι βιοτεχνικι εγκατάςταςθ. Κατά τθ 

διαδικαςία μεταφοράσ ενζργειασ, θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ του ςυςτιματοσ 

μεταφοράσ, επιβάλλει ςοβαροφσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ και ελζγχουσ. Ειδικότερα θ 

παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια διζρχεται, εκτόσ από τουσ αγωγοφσ μεταφοράσ, και από τουσ 

ςτακμοφσ μεταςχθματιςμοφ τθσ τάςθσ και τισ εγκαταςτάςεισ ελζγχου των ποςοτιτων 

εγχυόμενθσ και αντλοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, ζνα 

ηιτθμα το οποίο χριηει διαρκοφσ ελζγχου είναι θ πικανότθτα μεταβολϊν τθσ ηιτθςθσ, 

πλεονάηουςα ι ελλειμματικι, θ οποία κα πρζπει να αντιμετωπιςκεί με τθν αφξθςθ τθσ 

εγχυόμενθσ ποςότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ είτε με τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ κάποιων 

μονάδων παραγωγισ αντίςτοιχα. 

                                                           
3
  Καρκαλάκοσ . και Πολζμθσ Μιχάλθσ, 2015, Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Περιβάλλον και Ενζργεια, Ακινα 



[7] 

Κακίςταται, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ δθμιουργία ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτζλεςε ηιτθμα ηωτικισ ςθμαςίασ και επζβαλε μάλιςτα, 

πλθν των απαιτοφμενων κεφαλαίων, και χωροταξικζσ αλλαγζσ, κακϊσ πολλά δίκτυα 

μεταφοράσ και διανομισ ζπρεπε να διζλκουν από δθμόςιεσ εκτάςεισ και δθμόςιουσ 

δρόμουσ.4 

4. Ο εφοδιαςμόσ με ηλεκτρική ενζργεια 

Ιδθ από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξθλεκτριςμοφ, ο Δθμόςιοσ τομζασ ανζλαβε τθν 

αναηιτθςθ του αποδοτικότερου τρόπου παραγωγισ και μεταφοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Οι αρμόδιοι φορείσ του Δθμοςίου ανζλαβαν τθν εξαςφάλιςθ 

διοικθτικϊν αδειϊν για τισ διαδικαςίεσ καταςκευισ και εγκατάςταςθσ του δικτφου 

μεταφοράσ και διανομισ. 

Αναφορικά με τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ με θλεκτρικι ενζργεια 

κα πρζπει να ςθμειωκοφν τα ακόλουκα: Αρχικά, οι παραγωγοί θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 

κανόνα προβαίνουν ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τον εφοδιαςμό οποιουδιποτε τελικοφ 

καταναλωτι με θλεκτρικι ενζργεια, χωρίσ διακρίςεισ και χωρίσ να αρνοφνται τον εφοδιαςμό 

με ρεφμα. Αντίκετα, θ μονοπωλιακι μορφι τθσ αγοράσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει 

ωσ αποτζλεςμα ο τελικόσ χριςτθσ να δφναται να ςυμβλθκεί μόνο με τον μονοπωλιακό 

παραγωγό/προμθκευτι, με προκακοριςμζνουσ μάλιςτα από το νόμο, τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ωςτόςο, θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ 

εναλλακτικϊν παραγωγϊν και παρόχων αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν εφαρμογι του ιδιωτικοφ 

δικαίου και τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ, κακϊσ πλζον ο τελικόσ καταναλωτισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει και άλλθ πθγι εφοδιαςμοφ με θλεκτρικι ενζργεια, εκτόσ αυτισ που 

κατζχει τθ δεςπόηουςα κζςθ ςτθν αγορά.  

5. Η οριοθζτηςη των δραςτηριοτήτων τησ αγοράσ ενζργειασ 

Θ θλεκτρικι ενζργεια μεταφζρεται από τθν παραγωγι ςτθν τελικι κατανάλωςθ διαμζςου 

καλωδίων τα οποία είναι υπζργεια ι υπόγεια. το φςτθμα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

εκτόσ από τα καλϊδια, περιλαμβάνεται όλοσ ο απαραίτθτοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

(μεταςχθματιςτζσ, πυκνωτζσ, κοκ), ο οποίοσ αποτελεί αλλθλζνδετο τμιμα του δικτφου. 

                                                           
4
  Φαραντοφρθσ Ν., 2014, ΕΝΕΡΓΕΛΑ - Δίκτυα & Τποδομζσ, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 
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φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 2773/1999, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςτθν Ελλάδα, 

διακρίνονται οι εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ - δραςτθριότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ: 

 Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτακμοφσ παραγωγισ (λιγνιτικοφσ, 

πετρελαϊκοφσ, ατμοθλεκτρικοφσ, κερμικοφσ). 

 Θ προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ, δθλαδι θ πϊλθςι τθσ ςε πελάτεσ - τελικοφσ 

καταναλωτζσ. 

 Θ μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω του ςυςτιματοσ μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ, 

 Θ διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω του δικτφου διανομισ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι ςχετικζσ αγορζσ τθσ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

χαρακτθρίηονται από ιςχυρζσ επιδράςεισ δικτφων (network effects) και ςυνιςτοφν φυςικά 

μονοπϊλια με ζντονα χαρακτθριςτικά ρφκμιςθσ (τζλθ διζλευςθσ, κοκ).  

φμφωνα με τθν ενωςιακι και εκνικι πρακτικι, θ ςχετικι γεωγραφικι αγορά τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ορίηεται ςε εκνικό επίπεδο. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναφζρει ότι κα μποροφςε να γίνει μια διάκριςθ μεταξφ τθσ 

θπειρωτικισ και τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ, ιτοι του διαςυνδεδεμζνου και του μθ 

διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ςε 

προθγοφμενεσ αποφάςεισ τουσ ορίηουν ωσ γεωγραφικι αγορά για τθν προμικεια θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε επίπεδο λιανικισ, το ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

Λςτορικά, θ διαδικαςία παραγωγισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ χαρακτθρίςκθκε ωσ φυςικό 

μονοπϊλιο. Και αυτό διότι οικονομίεσ κλίμακασ ςτθν παραγωγι, ιτοι θ δυνατότθτα 

αποτελεςματικότερθσ παραγωγισ ενζργειασ από ζναν παραγωγό, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αυξθμζνθ ηιτθςθ ςτα αςτικά κζντρα και τισ ςθμαντικζσ απϊλειεσ κατά τθ μεταφορά 

ενζργειασ εκτόσ των αςτικϊν κζντρων, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν εγκατάςταςθ των 

εργοςταςίων κοντά ςτα κζντρα κατανάλωςθσ. Κατά ςυνζπεια, είναι δικαιολογθμζνθ θ 

ανάπτυξθ των μονάδων παραγωγισ ςτα αςτικά κζντρα και θ μεταφορά και διανομι αυτισ 

από ζνα οργανωμζνο δίκτυο, αντί να προτιμθκεί μεταφορά ενζργειασ από διαφορετικοφσ 

παραγωγοφσ μζςω διαφορετικϊν δικτφων. Εντόσ του πλαιςίου αυτοφ, κάκετα ολοκλθρωμζνεσ 

εταιρείεσ μποροφςαν να καλφψουν ικανοποιθτικά τθν ανάγκθ για θλεκτρικι ενζργεια από τθν 

παραγωγι και τθ μεταφορά τθσ μζχρι τθν κατανάλωςθ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα. 5 

 

                                                           
5
  Παραςκευόπουλοσ- Κόλιασ Χ., 2016, Θ δομι τθσ ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

http://yiannatsis.gr/download/ellhnikh-agora-hlektrikis-energeias.pdf 
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Σα χαρακτθριςτικά του παραδοςιακοφ μοντζλου λειτουργίασ τθσ αγοράσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι τα εξισ: 6 

 Σο μονοπωλιακό προνόμιο. 

 Μόνο εκνικζσ ι τοπικζσ θλεκτρικζσ εταιρείεσ είχαν άδεια από το κράτοσ για τθν παραγωγι, 

τθ μεταφορά, τθ διανομι και τθν πϊλθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μζςα ςτα όρια 

λειτουργίασ τουσ.  

 Θ υποχρζωςθ εξυπθρζτθςθσ όλων των καταναλωτϊν. 

Οι θλεκτρικζσ εταιρείεσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν θλεκτρικι ενζργεια ςε κάκε 

καταναλωτι και όχι μόνο ςε αυτοφσ από τουσ οποίουσ ζχουν κζρδοσ.  

 Θ εποπτεία από ρυκμιςτικι αρχι. 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ και οι πολιτικζσ με τισ οποίεσ λειτουργεί πρζπει να 

ςυμμορφϊνονται με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ που κεςπίηουν οι 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ του κράτουσ.  

 Σα ρυκμιηόμενα τιμολόγια. 

Θ τιμι ςτθν οποία προςφζρεται θ θλεκτρικι ενζργεια είναι είτε κακοριςμζνθ είτε ρυκμιςμζνθ 

ςε ςυμφωνία με τουσ κανόνεσ και τισ οδθγίεσ του κράτουσ.  

 Θ εγγυθμζνθ απόδοςθ των επενδυτϊν. 

Σο κράτοσ προςφζρει εγγυιςεισ ςτουσ επενδυτζσ ότι τα ρυκμιηόμενα τιμολόγια κα 

επιςτρζψουν ςτθν θλεκτρικι εταιρεία ζνα εφλογο περικϊριο κζρδουσ πάνω από το ςυνολικό 

κόςτοσ, ϊςτε να προςελκφςουν ιδιωτικά κεφάλαια.  

 Θ λειτουργία ελαχίςτου κόςτουσ. 

Οι εταιρείεσ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να λειτουργοφν κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να 

ελαχιςτοποιοφν τισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ τουσ από ζςοδα. Αν μια και μόνο εταιρεία είναι ςε 

κζςθ να εξυπθρετεί τθν αγορά με το μικρότερο κόςτοσ, θ εταιρεία αυτι ζχει τθ δυνατότθτα 

να επιβάλει υψθλζσ τιμζσ με αποτζλεςμα τθν απϊλεια ευθμερίασ για τουσ καταναλωτζσ,  

                                                           
6
 Λφτρασ Κ. H απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ ςφμβαςθ προμικειασ, 

http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/agora_energeias.pdf 
 

http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/agora_energeias.pdf
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ενϊ δεν δίνονται κίνθτρα για ζρευνα και επενδφςεισ ϊςτε να μειωκεί το κόςτοσ 

μακροπρόκεςμα αφοφ θ απόδοςθ τθσ εταιρείασ είναι από πριν κακοριςμζνθ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, λόγω και του γεγονότοσ ότι ο θλεκτριςμόσ κεωρείται ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ κοινωνικό αγακό, οι θλεκτρικζσ εταιρείεσ επωμίηονται το βάροσ να 

παρζχουν θλεκτριςμό ςε όλουσ τουσ πελάτεσ ανεξαρτιτωσ αν αυτό είναι προσ το οικονομικό 

ςυμφζρον τουσ. Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για θλεκτρικι ενζργεια και θ ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια ζχουν αλλάξει το τοπίο τθσ θλεκτρικισ αγοράσ. Ειδικά για 

τον τομζα τθσ παραγωγισ δεν υπάρχουν ενδείξεισ φυςικοφ μονοπωλίου ςτο χονδρικό 

εμπόριο τθσ αγοράσ. 

Μαηί με τθν ανάπτυξθ του μεγζκουσ τθσ αγοράσ, θ τεχνολογία ζχει ευνοιςει τισ 

περιφερειακζσ αγορζσ ςε ςχζςθ με τισ ςυγκεντρωμζνεσ αγορζσ παραγωγισ του παρελκόντοσ 

κοντά ςτα αςτικά κζντρα. Οι εξελίξεισ ςτθ μεταφορά τθσ ενζργειασ με γραμμζσ υψθλισ τάςθσ 

επιτρζπουν πλζον τθ μεταφορά ςε μακρινζσ αποςτάςεισ.  

τον τομζα τθσ μεταφοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τα χαρακτθριςτικά φυςικοφ 

μονοπωλίου παραμζνουν εμφανι ακόμθ και ςιμερα. Σο κόςτοσ δθμιουργίασ καινοφριων 

δικτφων για τθ μεταφορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ ζχει αυξθκεί 

κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια δεδομζνου του ενδιαφζροντοσ για τισ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον, ςτθν υγεία και ςτθν αλλοίωςθ τθσ φυςικισ ομορφιάσ των περιοχϊν από τισ 

οποίεσ διζρχονται τα δίκτυα. Δυνθτικοί επενδυτζσ ςυναντοφν μεγάλα εμπόδια ειςόδου ςε 

αντίκεςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ του δικτφου που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνοι οι οποίοι 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτιματα τθσ πρϊτθσ κίνθςθσ. Επίςθσ, και ο τομζασ τθσ διανομισ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ χαρακτθρίηεται ωσ φυςικό μονοπϊλιο. 

Θ παραγωγι και το λιανεμπόριο τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελοφν τα δυο τμιματα τθσ 

αγοράσ όπου θ ανταγωνιςτικι μορφι αγοράσ είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει αποτελεςματικά. 

Οι τομείσ τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ πάντωσ παραμζνουν φυςικά μονοπϊλια πλιρωσ 

ρυκμιηόμενα. Μελετϊντασ τθν αγορά από τθν οικονομικι τθσ πλευρά θ απελευκζρωςθ τθσ 

ενζργειασ μπορεί να δθμιουργιςει μια ανταγωνιςτικι αγορά που κα ωκιςει το κόςτοσ 

παραγωγισ προσ τα κάτω και κα προςφζρει το αγακό ςε μικρότερθ τιμι ςτουσ καταναλωτζσ.  
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Κεφάλαιο 2ο: Αναδρομή ςτην πορεία του εξηλεκτριςμοφ τησ Ελλάδασ 

1. Ο εξηλεκτριςμόσ τησ Ελλάδασ μζχρι την ίδρυςη τησ ΔΕΗ 

Θ απαρχι τθσ βιομθχανίασ θλεκτρικισ ενζργειασ βρίςκεται ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα, οπότε 

και τα πρϊτα μεγάλα αςτικά κζντρα απζκτθςαν ενεργειακι αυτονομία. Από το ςθμείο αυτό 

και μετά άρχιςε μια ταχεία ανάπτυξθ του κλάδου, με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ. Μετά το τζλοσ του Β’ Παγκοςμίου Πολζμου, παρουςιάςτθκαν τα πρϊτα κρατικά 

μονοπϊλια. Θ εμφάνιςθ αυτισ τθσ μονοπωλιακισ δομισ ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

οφειλόταν και ςτο γεγονόσ ότι, κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα, επικράτθςε θ αντίλθψθ πωσ 

ο θλεκτριςμόσ είναι ζνα κοινωνικό αγακό και θ παροχι του ςε λογικζσ τιμζσ αποτελεί 

υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ. Θ κρατικι δομι τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ παρουςίαηε 

εξάλλου ςθμαντικά πλεονεκτιματα. Κατ’ αρχάσ, οδιγθςε ςτθν καταςκευι μεγάλων και 

μακρόπνοων ζργων για τθν παραγωγι και τθ μεταφορά τθσ απαιτοφμενθσ από το ςφςτθμα 

θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν εκμετάλλευςθ των εγχϊριων πθγϊν ενζργειασ. 

Επίςθσ, μζςω τθσ κρατικισ πρόνοιασ κατζςτθ δυνατι θ τροφοδοςία απομακρυςμζνων 

περιοχϊν με θλεκτριςμό.  

2. Αρχικά ςτάδια ηλεκτροδότηςησ αςτικϊν κζντρων 

2.1. Οι πρϊτεσ μονάδεσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Περί το ζτοσ 1887, ο Διμοσ Ακθναίων ςυνιψε ςφμβαςθ με τθν «Εταιρεία Αεριόφωτοσ 

Ακθνϊν ΑΕ», με τθν οποία τθσ ανζκετε τθν αποκλειςτικότθτα φωτιςμοφ τθσ Ακινασ και των 

προαςτίων με αζριο. τθ ςυνζχεια, το ζτοσ 1889 θ «Γενικι Εταιρεία Εργολθψιϊν ΑΕ» ανζλαβε 

τθν ίδρυςθ τθσ πρϊτθσ μονάδασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με ςκοπό τθν 

θλεκτροδότθςθ του κζντρου των Ακθνϊν. Μάλιςτα, θ εταιρεία είχε τθν ευχζρεια κακοριςμοφ 

τθσ τιμισ πωλιςεωσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ ιδιϊτεσ και ανζλαβε τθν υποχρζωςθ 

εγκατάςταςθσ υπζργειου και υπόγειου δικτφου καλωδίων. ε αυτι τθν πρϊιμθ φάςθ ο 

θλεκτριςμόσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για φωτιςμό, γεγονόσ που περιορίηει τθν ηιτθςθ ςε 

οριςμζνεσ ϊρεσ.  

Θ ζναρξθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα τθσ εταιρείασ «Thomson-Houston τθσ 

Μεςογείου», με αντικείμενο τθν παραγωγι, πϊλθςθ και εκμετάλλευςθ των μθχανϊν και 

ςυςκευϊν για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, είχε ωσ αποτζλεςμα να ςυνάπτονται 

ςταδιακά ςυμβάςεισ για τθν αποκλειςτικι παραγωγι και διάκεςθ θλεκτρικισ ενζργειασ με 

τθν εταιρεία ςε περιοχζσ όπωσ Αργοςτόλι, φροσ, Καλαμάτα, Πειραιάσ, Πάτρα. 
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2.2. Η «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία» 

Σον επτζμβριο του 1899 ιδρφκθκε θ «Ελλθνικι Θλεκτρικι Εταιρεία», θ οποία παριγαγε 

θλεκτρικι ενζργεια με βάςθ τον άνκρακα και θ αποτελεςματικι δράςθ τθσ οποίασ 

αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι το 1910 θ εταιρεία θλεκτροδοτοφςε πάνω από 100 

εγκαταςτάςεισ άρδευςθσ ςτο λεκανοπζδιο Αττικισ.  

Θ «Ελλθνικι Θλεκτρικι Εταιρεία» θλεκτροδοτοφςε περιςςότερο από το 50% του πλθκυςμοφ 

τθσ Ελλάδοσ που είχε πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια. Σο επόμενο χρονικό διάςτθμα, θ 

ραγδαία ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από δεκάδεσ τοπικοφσ παραγωγοφσ 

με μικρζσ μονάδεσ παραγωγισ ςυνζβαλε ςτθν θλεκτροδότθςθ πόλεων και χωριϊν. 

Θλεκτροδοτικθκαν όλεσ οι πόλεισ τθσ Ελλάδασ με πλθκυςμό πάνω από 5.000 κατοίκουσ. 

Δεκάδεσ χωριά ςυνδζκθκαν με τα δίκτυα θλεκτροφωτιςμοφ των παρακείμενων πόλεων. Παρά 

ταφτα το 70% τθσ ςυνολικϊσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταναλϊνονταν ςτθν 

Ακινα-Πειραιά, το 10% ςτθ Κεςςαλονίκθ ενϊ το υπόλοιπο 20% ςε όλθ τθν υπόλοιπθ 

Ελλάδα.7 

3. Σο μονοπϊλιο ηλεκτρικήσ ενζργειασ και η ΔΕΗ 

Θ κατάςταςθ που είχε διαμορφωκεί ςτθν Ελλάδα με τισ πολλζσ μικρζσ τοπικζσ εταιρείεσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ δεν μποροφςε εφκολα να ςυμβιβαςτεί με τθν λειτουργία 

μεγάλων μονάδων παραγωγισ και τθν εγκατάςταςθ ενόσ εκνικοφ δικτφου μεταφοράσ και 

διανομισ. Οι υφιςτάμενεσ εταιρείεσ παραγωγισ δεν διζκεταν τα αναγκαία κεφάλαια για να 

αναλάβουν τθν καταςκευι μεγάλων κερμοθλεκτρικϊν ι υδροθλεκτρικϊν ζργων οφτε είχαν 

τεχνογνωςία παρομοίων ζργων. Θ ανάπτυξθ και λειτουργία εκνικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ 

απαιτοφςε όχι μόνο μεγάλα κεφάλαια και ςφγχρονθ τεχνολογία αλλά και μεγάλθ πεικαρχία 

ςτθν παραγωγι και απόλυτο ςυντονιςμό με τισ διακυμάνςεισ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ.  

ε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ θ Γαλλία και θ Λταλία είχε επιλεγεί θ εκνικοποίθςθ των 

επιχειριςεων παραγωγισ θλεκτρικι ενζργεια και θ ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ 

μεταφοράσ και διανομισ τθσ θλεκτρικι ενζργεια, το οποίο να καλφπτει όλθ τθν χϊρα.  

 

                                                           
7
  Λφτρασ Κ. H απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ ςφμβαςθ προμικειασ, 

http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/agora_energeias.pdf  
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4. Η ίδρυςη τησ ΔΕΗ 

Θ δθμιουργία ενόσ εκςυγχρονιςμζνου εκνικοφ ςυςτιματοσ εφοδιαςμοφ με ενζργεια, 

ακολουκϊντασ ευρωπαϊκά πρότυπα, προχπζκετε τεχνογνωςία και ςθμαντικά κεφάλαια, τα 

οποία δεν μποροφςαν να καλυφκοφν από τισ τότε υπάρχουςεσ μικρζσ μονάδεσ παραγωγισ. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ και με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ αναςφςταςθσ τθσ χϊρασ μετά τον Β’ 

Παγκόςμιο Πόλεμο, με το Νόμο 1468/1950 ιδρφκθκε θ «Δθμοςία Επιχείρθςισ Θλεκτριςμοφ» 

(Δ.Ε.Θ.) με ςκοπό «τθν καταςκευιν και εκμετάλλευςιν υδροθλεκτρικϊν και κερμοθλεκτρικϊν 

εργοςταςίων κακ’άπαςαν τθν χϊραν, τθν εγκατάςταςιν εκνικοφ δικτφου προσ μεταφοράν τθσ 

παραγομζνθσ θλεκτρικισ ενεργείασ και τθν διάκεςιν αυτισ».  

το άρκρο 1 § 2 του Ν. 1468/1950 ορίηεται ότι θ ΔΕΘ αποτελεί δθμόςια επιχείρθςθ, ανικει εξ 

ολοκλιρου ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ αλλά κατά 

τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, απολαφει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια αλλά 

τελεί υπό τθν εποπτεία και τον ζλεγχο του Κράτουσ.8 

Ανάμεςα ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ΔΕΘ ςυγκαταλζγονται οι ακόλουκεσ: 

 Παροχι τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ ςτθν 

χαμθλότερθ δυνατι τιμι. 

 Αποφυγι διακρίςεων κατά τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ και κατά τθν διαδικαςία 

τιμολόγθςθσ για καταναλωτζσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ. 

 Διάκεςθ των εςόδων για τον εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ, 

τθν βελτίωςθ των όρων εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ και τθν μείωςθ τθσ τιμισ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Με το άρκρο 2 § 1 του Ν. 1468/1950 παρζχεται ςτθν ΔΕΘ το αποκλειςτικό προνόμιο τθσ 

καταςκευισ, λειτουργίασ και εκμεταλλεφςεωσ: 

 Τδροθλεκτρικϊν εργοςταςίων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Κερμικϊν εργοςταςίων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτα οποία κα 

χρθςιμοποιείται κατά προτίμθςθ εγχϊρια καφςιμθ φλθ. 

 Εκνικοφ δικτφου μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το οποίο ςυνδζει τισ μονάδεσ 

παραγωγισ με τισ θλεκτροδοτοφμενεσ περιοχζσ. 

                                                           
8
  Νόμοσ 1468/1950 - ΦΕΚ 169/7-8-1950 Περί ιδρφςεωσ δθμόςιασ επιχειριςεωσ θλεκτριςμοφ. 
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 Σων αναγκαίων γραμμϊν και δικτφων διανομισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ από το 

εκνικό δίκτυο μεταφοράσ μζχρι τα κζντρα κατανάλωςθσ.  

Σζλοσ, θ ΔΕΘ ζχει, από τθ ςφςταςι τθσ, το αποκλειςτικό, προνόμιο να διακζτει και πωλεί τθν 

παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια, ιδίωσ μετά τθν λιξθ των ςυμβάςεων και αδειϊν παραγωγισ 

και εκμετάλλευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και τθν Εφβοια από 

ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 

Ο Ν. 1566/1950 με τον οποίο προβλζφκθκε θ λιξθ των ωσ άνω ςυμβάςεων, κακόριηε τθ 

διαδικαςία και τουσ όρουσ εξαγοράσ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων από τθ ΔΕΘ και επζβαλε 

ενιαία τιμι πωλιςεωσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλθ τθν χϊρα. Μετά τθν εξαγορά 

ιδιωτικϊν επιχειριςεων από τθ ΔΕΘ, θ ςυνζνωςθ εργατικοφ δυναμικοφ και δικτφων, είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ των μονάδων παραγωγισ και του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

διανομισ με μοναδικό φορζα τθν ΔΕΘ, θ οποία είχε πλζον το απόλυτο μονοπϊλιο ςτθν 

παραγωγι, μεταφορά και διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ τόςο ςτθν θπειρωτικι όςο και ςτθ 

νθςιωτικι Ελλάδα.  

ιμερα, θ ΔΕΘ διακζτει 34 μεγάλουσ κερμοθλεκτρικοφσ και υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ και 3 

αιολικά πάρκα που είναι διαςυνδεδεμζνα ςτο εκνικό φςτθμα μεταφοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κακϊσ και 61 αυτόνομουσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα νθςιά. 

τθν χϊρα υπάρχουν ςιμερα εγκατεςτθμζνα 11.832 χιλιόμετρα δικτφου μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ υψθλισ τάςθσ που διαχειρίηεται ο ΑΔΜΘΕ και 236.290 χιλιόμετρα 

δικτφου διανομισ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ που διαχειρίηεται ο ΔΕΔΔΘΕ. 9 

 

5. Η φφςη τησ ςφμβαςησ παροχήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ από τη ΔΕΗ 

Θ ΔΕΘ ωσ μοναδικόσ πρωταγωνιςτισ ςτθν αγορά παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ προζβαινε ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τουσ καταναλωτζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, μίασ ςφμβαςθσ που προςομοιάηει ςτθν αναγκαςτικι ςφμβαςθ, κακϊσ ο νόμοσ 

προβλζπει τθν υποχρζωςθ τθσ ΔΕΘ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ θλεκτροδότθςθσ με κάκε 

ενδιαφερόμενο, ενϊ οι καταναλωτζσ, μποροφςαν να προμθκεφονται ρεφμα και να ςυνάπτουν 

ςφμβαςθ μόνο με τθ ΔΕΘ. 

                                                           
9
  ∆θµόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςµοφ (∆.Ε.Θ.) Α.Ε., www.dei.gr. 
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Επιπρόςκετα, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ καταναλωτι και ΔΕΘ κακϊσ και θ τιμι του 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ ιταν προδιατυπωμζνοι από τθν ΔΕΘ. τισ ςυναλλαγζσ όλοι οι 

καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ κεωροφν ότι θ ΔΕΘ ζχει ςυμβατικι υποχρζωςθ να παρζχει 

ςτον καταναλωτι τθν θλεκτρικι ενζργεια ανά πάςα ςτιγμι για να τροφοδοτιςει ςυςκευζσ ι 

για φωτιςμό, ζναντι του τιμιματοσ που αναλογεί ςτθν ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που 

καταναλϊκθκε από τον πελάτθ. υνεπϊσ, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί, ότι θ ςφμβαςθ 

παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει τα χαρακτθριςτικά είτε τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ, είτε 

διαρκοφσ ι ςτιγμιαίασ ςφμβαςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, εφόςον κφριο ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί ο διαρκισ εφοδιαςμόσ του καταναλωτι με ενζργεια, αδικαιολόγθτεσ διακοπζσ ςτθν 

παροχι θλεκτρικι ενζργεια ι πρόκλθςθ βλαβϊν ςε ςυςκευζσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν 

ωσ πλθμμελισ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων τθσ ΔΕΘ. 
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Κεφάλαιο 3ο: Η απελευθζρωςη τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ ςτην 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

1. Παράγοντεσ που επζβαλαν την απελευθζρωςη τησ ευρωπαϊκήσ αγοράσ 

ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Διαχρονικά, ολόκλθρθ θ βιομθχανία τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, δθλαδι θ παραγωγι, θ 

μεταφορά, θ διανομι και θ προμικεια αυτισ, λειτουργοφςε υπό το κακεςτϊσ του πλιρουσ 

κρατικοφ ελζγχου, τθσ κακετοποιθμζνθσ λειτουργίασ και τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ. Σο μονοπωλιακό κακεςτϊσ είχε επικρατιςει γιατί κρίκθκε απαραίτθτθ θ 

κρατικι εποπτεία του τομζα τθσ ενζργειασ, δεδομζνθσ τθσ άμεςθσ εξάρτθςθσ τθσ οικονομίασ 

από τθν αποδοτικότθτα των μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, είναι πλζον 

γνωςτό ότι οι ελεγχόμενεσ από το κράτοσ βιομθχανίεσ τείνουν να οδθγοφνται ςτθν 

υπερεπζνδυςθ και να λειτουργοφν ςε ιδιαίτερα ςτενά πλαίςια, με άμεςο αποτζλεςμα τθν 

άνοδο τθσ τιμισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ λφςθ ιταν ο περιοριςμόσ των κερδϊν κάκε 

τζτοιασ εταιρείασ ςτο βακμό απόδοςθσ των κεφαλαίων που επενδφονται. Αυτό όμωσ 

προκάλεςε με τθ ςειρά του άλλεσ παρενζργειεσ. Όλα αυτά τα προβλιματα λοιπόν οδιγθςαν 

ςτθν ιδζα τθσ λειτουργίασ μιασ ανταγωνιςτικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Άλλωςτε, τα αποτελζςματα ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ οι οποίοι είχαν 

ιδθ απελευκερωκεί (όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, ο τραπεηικόσ τομζασ, οι αεροπορικζσ και 

ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ και, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ αγορά φυςικοφ αερίου, ιταν 

ενκαρρυντικά). Εξάλλου, μια μελζτθ των Crandall και Ellig (1997), ζδειξε ότι δζκα χρόνια μετά 

τθν απελευκζρωςθ οποιαςδιποτε αγοράσ, οι τελικζσ πραγματικζσ τιμζσ που πλθρϊνουν οι 

καταναλωτζσ είχαν μειωκεί ςε επίπεδα που κυμαίνονταν από 27 μζχρι 58%, ενϊ παράλλθλα 

βελτιϊκθκε και θ ποιότθτα και ςυχνότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 10 

υμπεραςματικά, τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγζσ ςτισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ δομζσ, 

οδιγθςαν τα περιςςότερα από τα παραδοςιακά μονοπϊλια να περάςουν ςτθ ςφαίρα 

επιρροισ των νόμων τθσ ελεφκερθσ αγοράσ. Θ βιομθχανία παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

άρχιςε να υφίςταται με τθ ςειρά τθσ ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, οι οποίεσ ξεκίνθςαν 

ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 και ςτόχευαν ςτθν ανακεϊρθςθ μίασ ςειράσ ρυκμιςτικϊν 

κανόνων λειτουργίασ των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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  Crandall Robert and Jerry Ellig, 1997, Economic Deregulation and Customer Choice: Lessons for the 
Electrical Industry, George Mason University, Fairfax, VA: Center for Market Processes 
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 Ζτςι, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων είκοςι ετϊν, παρατθρικθκε ζνα άνοιγμα τθσ αγοράσ 

ςτον ανταγωνιςμό ςε πολλζσ χϊρεσ παγκοςμίωσ. Παράλλθλα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

απελευκζρωςθσ, ςυνζβαλε δραςτικά θ πτϊςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου, θ προϊκθςθ 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ κακϊσ επίςθσ και θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, θ οποία 

ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτουσ ιδιϊτεσ παραγωγοφσ να καταςκευάςουν μικρζσ και αποδοτικζσ 

μονάδεσ, προςφζροντασ τουσ ζτςι τθν ευκαιρία να πραγματοποιιςουν επενδφςεισ ςτον 

ενεργειακό τομζα.  

2. Σα πρϊτα βήματα προσ την απελευθζρωςη τησ ενζργειασ ςτην Ευρϊπη 

Οι πρϊτεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ αφοροφςαν τισ αγορζσ 

θλεκτριςμοφ και φυςικοφ αερίου και υιοκετικθκαν ςτα τζλθ του 1990, με τθν προοπτικι τθσ 

ςταδιακισ απελευκζρωςθσ των αγορϊν αυτϊν και τθν είςοδο νζων επιχειριςεων. Παρά τισ 

ζντονεσ παραινζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ότι θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ κα ενίςχυε 

τθν αποδοτικότθτα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και κα κακιςτοφςε τθν ευρωπαϊκι οικονομία 

πιο ανταγωνιςτικι, κράτθ-μζλθ όπωσ θ Γαλλία και θ Γερμανία, επζμεναν ςτθ διατιρθςθ του 

εκνικοφ πλαιςίου ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του τομζα. Παρά τισ αρχικζσ αντιδράςεισ, ζωσ το 

τζλοσ του 2000, οι περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. είχαν ιδθ κζςει ςε εφαρμογι τισ Οδθγίεσ τθσ 

Επιτροπισ ςχετικά με τθ διαφάνεια των τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ για τον τελικό 

βιομθχανικό καταναλωτι και τθν Οδθγία για τθ μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω 

μεγάλων δικτφων που αποςκοποφςε ςτθ διαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ των κρατϊν-μελϊν με 

θλεκτρικι ενζργεια από κοινοτικοφσ ι τρίτουσ Προμθκευτζσ.11 

Ωςτόςο, μία ζρευνα τθσ Επιτροπισ το 2001, ζδειξε πωσ κάποια περαιτζρω μζτρα ιταν 

αναγκαία, για τθν υλοποίθςθ μιασ πραγματικά ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ και τθν 

εκμετάλλευςθ των πλεονεκτθμάτων που προςφζρει θ λειτουργία μιασ ανοιχτισ αγοράσ 

ενζργειασ. 

Θ δεφτερθ δζςμθ μζτρων για τθν θλεκτρικι ενζργεια και το αζριο κεςπίςτθκε και 

υιοκετικθκε τον Λοφνιο του 2003, επιβάλλοντασ τθν αποςφνδεςθ παραγωγισ ενζργειασ και 

δικτφων διανομισ για θλεκτρικό ρεφμα και φυςικό αζριο. φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ 

δζςμθ μζτρων, οι αγορζσ για όλουσ τουσ μθ οικιακοφσ καταναλωτζσ αερίου και θλεκτριςμοφ 

κα απελευκερϊνονταν πλιρωσ μζχρι τον Λοφλιο του 2004. Για τα νοικοκυριά, θ προκεςμία 

ιταν ο Λοφλιοσ του 2007. 
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  Μενγκ-Παπαντϊνθ Μ., 2003, Σο Δίκαιο τθσ Ενζργειασ - Ευρωπαϊκι κεϊρθςθ - Ελλθνικι εφαρμογι, 
Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 
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Μετά το πζρασ των προαναφερκειςϊν προκεςμιϊν, όλεσ οι επιχειριςεισ και οι ιδιωτικοί 

καταναλωτζσ κα είχαν πλζον κεωρθτικά το προνόμιο να επιλζξουν τουσ παρόχουσ τουσ, ςε 

ό,τι αφορά το θλεκτρικό ρεφμα και το φυςικό αζριο, από μία ανοιχτι, ελεφκερθ και 

ανταγωνιςτικι αγορά. Όντωσ, τον Λοφλιο του 2004, θ βιομθχανικι αγορά πραγματοποιεί τα 

πρϊτα ανοίγματα ςτον ανταγωνιςμό και ακολουκεί θ αγορά των οικιακϊν καταναλωτϊν τον 

Λοφλιο του 2007. Ωςτόςο, ςφμφωνα με μελζτεσ και εκκζςεισ προόδου τθσ Επιτροπισ, ςχετικά 

με τον ανταγωνιςμό ςτον τομζα του θλεκτριςμοφ, που δθμοςιεφκθκαν τον Λανουάριο του 

2007, αποκαλφφκθκαν ςθμαντικά εμπόδια και δυςλειτουργίεσ ςτον χϊρο των βιομθχανικϊν 

πελατϊν, κακϊσ διαπιςτϊκθκε θ διατιρθςθ των εκνικϊν ι τοπικϊν μονοπωλίων, τα οποία 

δθμιουργοφνται από τθν φπαρξθ κακετοποιθμζνων επιχειριςεων, οι οποίεσ δφνανται να 

ελζγχουν απόλυτα τισ τιμζσ του ρεφματοσ και να κζτουν εμπόδια ειςόδου ςε νζεσ 

επιχειριςεισ. 

υμπεραςματικά και δεδομζνων των δυςχερειϊν ςτθν ειςαγωγι του ανταγωνιςμοφ ςτον 

κλάδο τθσ ενζργειασ, οι ςτόχοι οι οποίοι επιδιϊκονται μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για 

τθν θλεκτρικι ενζργεια είναι οι κάτωκι: 

 Δθμιουργία μιασ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ε.Ε. 

 Οικονομικά αποδοτικότερθ διαδικαςία παραγωγισ και εξαςφάλιςθ τθσ ιςορροπίασ 

μεταξφ αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ (αςφάλεια εφοδιαςμοφ) και οικονομικϊν όρων 

λειτουργίασ του και τθσ προςταςίασ του καταναλωτι. 

 Πλιρθσ διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων, από τισ οποίεσ διζρχεται θ διαδικαςία 

εφοδιαςμοφ του τελικοφ καταναλωτι με θλεκτρικι ενζργεια. 

 

3. Νομικό πλαίςιο τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

3.1.  Οδηγία 96/92/EK 

Θ Οδθγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ειςιγαγε για πρϊτθ 

φορά ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ αποςκοποφςαν ςτθν διαμόρφωςθ εςωτερικισ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ με γνϊμονα πάντα τθν ανοικτι 

πρόςβαςθ για όλουσ τουσ καταναλωτζσ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ.  



[20] 

Με τθν Οδθγία ειςάγονται οι παρακάτω εκςυγχρονιςτικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ με ςκοπό 

τθν ςταδιακι μετάβαςθ ςε μία ευρωπαϊκι «εςωτερικι αγορά» θλεκτρικισ ενζργειασ: 

 Θ ειςαγωγι του ανταγωνιςμοφ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

 Θ διαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςτα δίκτυα μεταφοράσ 

και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Θ απελευκζρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να επιτευχκεί 

είτε με το φςτθμα τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ αδειϊν παραγωγισ (authorization) είτε με το 

φςτθμα διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν (tendering) είτε με ςυνδυαςμό των δφο 

ςυςτθμάτων. Θ χριςθ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ από τον καταναλωτι ακολουκεί τθν 

μεταφορά τθσ μζςω των δικτφων και ωσ εκ τοφτου, θ ορκι οργάνωςθ και διαχείριςθ των 

δικτφων μεταφοράσ και διανομισ επιδροφν κακοριςτικά ςτθν αποδοτικότθτα και 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Εξάλλου, θ ςτακερότθτα του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ προχποκζτει τθν προαναφερόμενθ 

ορκολογικι οργάνωςθ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και διανομισ, θ οποία εξαςφαλίηεται από 

ζνα κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ, ο διαχειριςτισ του οποίου πρζπει να δρα με 

αντικειμενικότθτα, διαφάνεια και αμερολθψία. 

Κατά κανόνα, τα δίκτυα με το υψθλό επίπεδο τάςθσ αποτελοφν το δίκτυο μεταφοράσ ενϊ τα 

επίπεδα μεςαίασ και χαμθλισ τάςθσ υπάγονται ςτο δίκτυο διανομισ. τα άρκρα 7-9 τθσ 

Οδθγίασ περιζχονται ρυκμίςεισ για τθν εκμετάλλευςθ του δικτφου μεταφοράσ και ςτα άρκρα 

10-12 του δικτφου διανομισ.12 

τθ ςυνζχεια, θ πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε όλουσ από τουσ 

διαχειριςτζσ των δικτφων, διατθρϊντασ ίςουσ όρουσ ωσ προσ τθν τιμι τθσ προςφερόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και ζναντι οικονομικοφ ανταλλάγματοσ. Θ Οδθγία προζβλεπε ότι τα 

Κράτθ-Μζλθ μποροφν να επιλζξουν είτε το «φςτθμα Πρόςβαςθσ ςτα Δίκτυα» (Third Party 

Access - TPA) είτε το «φςτθμα του Μοναδικοφ Αγοραςτι» (Single buyer Concept). 
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  Οδθγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 1996 
ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ για τθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 
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Επίςθσ, θ Οδθγία προζβλεπε δφο τρόπουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςτο 

δίκτυο, ιτοι είτε μζςω διαπραγματεφςεων από τισ οποίεσ προκφπτουν οι όροι και θ τιμι 

πρόςβαςθσ, είτε με ρυκμιηόμενθ πρόςβαςθ, όπου όλοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ με 

προκακοριςμζνο οικονομικό αντάλλαγμα και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, είτε με απευκείασ 

γραμμι, που επιτρζπει τον άμεςο εφοδιαςμό του καταναλωτι από τον παραγωγό χωρίσ να 

χρθςιμοποιείται το δίκτυο μεταφοράσ. 

Σζλοσ, ςθμαντικι καινοτομία τθσ Οδθγίασ αποτελεί θ υποχρζωςθ των κακετοποιθμζνων 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν θλεκτρικι ενζργεια να διαχωρίηουν τισ 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τα δίκτυα (μεταφοράσ και διανομισ) από τισ δραςτθριότθτεσ 

τθσ παραγωγισ, προμικειασ ι εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ πζραν 

του τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Unbundling). Οι ρυκμίςεισ των άρκρων 14 και 15 τθσ 

Οδθγίασ επιδιϊκουν τθν διαφάνεια και τθν εποπτεία τθσ τιρθςθσ τθσ ωσ άνω δζςμευςθσ περί 

διαχωριςμοφ και ςυγκεκριμζνα περί λογιςτικοφ διαχωριςμοφ. κοπόσ των διατάξεων αυτϊν 

είναι θ αποφυγι και ο εντοπιςμόσ τυχόν κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ τθσ εταιρείασ με 

Significant Market Power (SMP) και θ οποία προβαίνει ςε διακριτικι τιμολόγθςθ ι διαχείριςθ. 

Ωσ ςυμπζραςμα προκφπτει ότι θ πρϊτθ Οδθγία ςυνζβαλε ςτθν ςταδιακι δθμιουργία τθσ 

εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ζκεςε τισ βάςεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του φυςικοφ αερίου.  

3.2.  Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ 

Σον Λοφνιο του ζτουσ 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο Τπουργϊν Ενζργειασ 

τροποποίθςαν τισ ιςχφουςεσ Οδθγίεσ για τθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αγορά 

φυςικοφ αερίου, αντικακιςτϊντασ αυτζσ με δφο νζεσ Οδθγίεσ, ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ 

κοινϊν κανόνων ςτθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου, αντίςτοιχα. 

Θ υιοκζτθςθ των νζων Οδθγιϊν αποςκοπεί ςτθν επίςπευςθ τθσ απελευκζρωςθσ των 

ανωτζρω αγορϊν τθσ Ε.Ε. 

Σα κφρια ςθμεία τθσ Οδθγίασ 2003/54/EK για τθν θλεκτρικι ενζργεια είναι τα ακόλουκα: 

 Επίςπευςθ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ, ζτςι ϊςτε από τθν 1θ Λουλίου 2004 κάκε 

μθ οικιακόσ πελάτθσ και από τθν 1θ Λουλίου 2007 όλοι οι πελάτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των οικιακϊν, να μποροφν να αγοράηουν θλεκτρικι 

ενζργεια από οποιονδιποτε προμθκευτι τθσ επιλογισ τουσ. 
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 Επιβολι αυςτθρότερων υποχρεϊςεων ςε ςχζςθ με το διαχωριςμό των βαςικϊν 

λειτουργιϊν τθσ αγοράσ και ειδικότερα επιβολι υποχρζωςθσ διαχωριςμοφ των 

δραςτθριοτιτων μεταφοράσ και διανομισ, οι οποίεσ κα διενεργοφνται από 

ανεξάρτθτα νομικά πρόςωπα, ςτθν περίπτωςθ των κάκετα ολοκλθρωμζνων 

επιχειριςεων. 

 Ενδυνάμωςθ του ρόλου των ρυκμιςτικϊν αρχϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι τα 

τιμολόγια μεταφοράσ και διανομισ δεν ειςάγουν διακρίςεισ και αντανακλοφν το 

πραγματικό κόςτοσ. 

 Παρακολοφκθςθ τθσ αςφάλειασ του εφοδιαςμοφ και πρόβλεψθ για τθν εφρεςθ και 

κατοχφρωςθ νζου παραγωγικοφ δυναμικοφ. 

 Τιοκζτθςθ κοινϊν ελάχιςτων προδιαγραφϊν ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν 

κοινισ ωφζλειασ και ειδικότερα όςον αφορά ςτθν παροχι τουσ προσ τισ κοινωνικά 

αςκενζςτερεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν.  

τθ ςυνζχεια, το πλαίςιο που ειςιχκθ με τθν Οδθγία 2003/54/EK ςυμπλθρϊκθκε από τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμό 1228/2003 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο για τισ διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. τόχοσ του εν λόγω Κανονιςμοφ, ιταν θ διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ 

πανευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω κοινϊν τιμολογίων πρόςβαςθσ και 

ενιαίων διαδικαςιϊν, με ςκοπό τον περιοριςμό των προβλθμάτων ςυμφόρθςθσ και 

δυναμικότθτασ των διαςυνδζςεων. 

Ουςιαςτικά, οι δφο βαςικζσ καινοτομίεσ τθσ νζασ Οδθγίασ αποτζλεςαν θ υποχρζωςθ όχι μόνο 

λογιςτικοφ αλλά και νομικοφ διαχωριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ του Διαχειριςτι των δικτφων 

μεταφοράσ ι διανομισ από άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ 

μζκοδοσ των «ρυκμιςμζνων» τιμολογίων πρόςβαςθσ, περιορίηοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα 

άρνθςθσ του διαχειριςτι ςτθν πρόςβαςθ τρίτων ςτο δίκτυο μόνο ςε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ 

χωρθτικότθτασ.  

υνολικά, θ νζα Οδθγία περιζχει αναλυτικότερεσ ρυκμίςεισ από τθν καταργοφμενθ Οδθγία 

96/92/ΕΚ, που δεν αποτελοφν απλι αναδιατφπωςθ των καταργοφμενων διατάξεων, αλλά 

τείνουν ςτθν άρςθ των εμποδίων που κακυςτεροφςαν τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιδιωκόμενθσ 

εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 13 
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  Φαραντοφρθσ Ν. και Φορτςάκθσ Κ., 2016, Δίκαιο τθσ Ενζργειασ, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 
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3.3. Σρίτη νομοθετική δζςμη για την αγορά ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

θμαντικό βιμα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ αποτζλεςε το 

λεγόμενο «τρίτο» πακζτο ρυκμίςεων για τθν ενεργειακι αγορά, το οποίο περιλαμβάνει πζντε 

ςθμαντικζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:  

 Σον Κανονιςμό 713/2009 για τθν ίδρυςθ του Οργανιςμοφ υνεργαςίασ των 

Ρυκμιςτικϊν Αρχϊν Ενζργειασ. 

 Σον Κανονιςμό 714/2009 «ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςησ ςτο δίκτυο για τισ 

διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ και την κατάργηςη του κανονιςμοφ 

(ΕΚ) 1228/2003». 

 Σον Κανονιςμό 715/2009 «ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςησ ςτα δίκτυα μεταφοράσ 

φυςικοφ αερίου και για την κατάργηςη του κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 1775/2005». 

 Σθν Οδθγία 2009/72/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ για την εςωτερική αγορά 

ηλεκτρικήσ ενζργειασ και για την κατάργηςη τησ Οδηγίασ 2003/54/ΕΚ». 

 Σθν Οδθγία 2009/73/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ για την εςωτερική αγορά 

φυςικοφ αερίου και την κατάργηςη τησ Οδηγίασ 2003/55/ΕΚ». 

Με τθν Οδθγία 2009/72/ΕΚ για τθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ειςάγονται 

λεπτομερείσ κανόνεσ και οριςμοί και διαμορφϊνεται ζνα ενοποιθμζνο φςτθμα διαχείριςθσ 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τισ όμορεσ χϊρεσ, προσ τον ςκοπό τθσ εναρμόνιςθσ των 

εςωτερικϊν δικαίων των κρατϊν-μελϊν και τθν αποφυγι διαφοροποιιςεων και 

παρερμθνειϊν. 

υγκεκριμζνα, προβλζφκθκε ο αποτελεςματικόσ διαχωριςμόσ τθσ ενεργειακισ παραγωγισ 

και του εφοδιαςμοφ από το δίκτυο, με ςκοπό τθν εξάλειψθ των εμποδίων ειςόδου νζων 

παραγωγϊν και κάκε ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ των δραςτθριοτιτων αυτϊν.  

Οι λοιπζσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ προζβλεπαν μζτρα για τθν επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων: 

 Αυξανόμενθ διαφάνεια ςτισ αγορζσ λιανικισ και ενδυνάμωςθ των κανόνων 

προςταςίασ των καταναλωτϊν. 

 Αποτελεςματικότερθ ρυκμιςτικι επίβλεψθ από ανεξάρτθτουσ ελεγκτζσ των αγορϊν, 

όπωσ είναι οι Εκνικζσ Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ. 
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 Εγκακίδρυςθ τθσ Αντιπροςωπείασ για τθ υνεργαςία των Ρυκμιςτικϊν Αρχϊν 

Ενζργειασ (ACER), για τθ διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

εκνικϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν, αλλά και για τθ λιψθ αποφάςεων αναφορικά με 

διαςυνοριακά ηθτιματα. 

 Καλφτερθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία και επενδφςεισ: ζνα νζο ευρωπαϊκό δίκτυο για 

τουσ διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων μπορεί να οδθγιςει τουσ διαχειριςτζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και φυςικοφ αερίου ςε ςυνεργαςία και ςε ανάπτυξθ κοινϊν εμπορικϊν και 

τεχνικϊν κωδίκων και προτφπων αςφαλείασ. 

Κακότι το πρωταρχικό μζλθμα του νομοκζτθ είναι ο διαρκισ εφοδιαςμόσ με θλεκτρικι 

ενζργεια και μάλιςτα ςτθ χαμθλότερθ δυνατι τιμι, θ Οδθγία εςτιάηει ςτθν ρφκμιςθ τθσ 

ενίςχυςθσ των διαςυνοριακϊν διαςυνδζςεων και των μεκόδων παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Για τον λόγο αυτό, ειςάγονται κανόνεσ για τθν διαχείριςθ των ςυςτθμάτων 

μεταφοράσ και τον κακοριςμό του ρόλου του ανεξάρτθτου διαχειριςτι του ςυςτιματοσ 

μεταφοράσ και διανομισ. 

Περαιτζρω, θ Οδθγία υπογραμμίηει τθν ςπουδαιότθτα τθσ ανεξάρτθτθσ λειτουργίασ των 

Ρυκμιςτικϊν Αρχϊν Ενζργειασ και τθσ προςταςίασ των καταναλωτϊν. Σζλοσ, προβλζπεται 

εκτόσ από τον λογιςτικό και νομικόσ διαχωριςμόσ και διαχωριςμόσ τθσ ιδιοκτθςίασ από τθν 

διαχείριςθ των δικτφων μεταφοράσ και διανομισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 14 

3.4.  Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 347/2013 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενζργειασ  

Ο ωσ άνω Κανονιςμόσ κακορίηει προςανατολιςμοφσ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ςτον τομζα 

τθσ ενζργειασ που προςδιορίηουν ζργα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και ζργα προτεραιότθτασ 

μεταξφ των διευρωπαϊκϊν δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ και αερίου. Δυνάμει του 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2236/1995, τα ζργα κοινοφ ενδιαφζροντοσ ζχουν προτεραιότθτα για τθ 

χοριγθςθ κοινοτικισ ενίςχυςθσ. Σα κονδφλια του προχπολογιςμοφ που διατίκενται για τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ προορίηονται κυρίωσ για τθ χρθματοδότθςθ 

μελετϊν ςκοπιμότθτασ. 
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  Κελεμζνθσ Γ., 2010, Νομοκετικι Προςαρμογι τθσ Ελλάδασ ςτθν 3θ Ενεργειακι Νομοκετικι Δζςμθ: 
Προοπτικζσ και Παρεμβάςεισ ςτθν Ελλθνικι Αγορά Θλεκτριςμοφ 
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Για τθ ςυγχρθματοδότθςθ των επενδφςεων κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιθκοφν 

πόροι άλλων μθχανιςμϊν, για παράδειγμα των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν 

Σαμείων ι του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου τρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΕ). Ο Κανονιςμόσ (EΕ) 

αρικ. 256/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 

2014, ςχετικά με τθν κοινοποίθςθ ςτθν Επιτροπι των επενδυτικϊν ςχεδίων ςε ενεργειακι 

υποδομι εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ηθτεί από τα κράτθ μζλθ να κοινοποιοφν ςτθν 

Επιτροπι τα επενδυτικά τουσ ςχζδια ςε ενεργειακι υποδομι. 

τθν ανακοίνωςι τθσ με τίτλο «Προχπολογιςμόσ για τθν “Ευρϊπθ 2020”» (COM(2011)0500), 

θ Επιτροπι πρότεινε νζο μθχανιςμό, τθ χρθματοδοτικι διευκόλυνςθ «υνδζοντασ τθν 

Ευρϊπθ» (CEF) για υποςτιριξθ ζργων προτεραιότθτασ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, των 

μεταφορϊν και τθσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ ψθφιακισ υποδομισ από το 2014 ζωσ το 2020. Σον 

Νοζμβριο του 2013, το Κοινοβοφλιο ενζκρινε τθ ςυμφωνία που επιτεφχκθκε με το υμβοφλιο 

ςχετικά με τον προχπολογιςμό τθσ CEF, θ οποία προζβλεπε τθν διάκεςθ 5,12 

διςεκατομμυρίων ευρϊ για τθν ανάπτυξθ διευρωπαϊκϊν ζργων ενεργειακισ υποδομισ. 

Επιλζχκθκε μια ςειρά ζργων κοινοφ ενδιαφζροντοσ για να λάβουν υποςτιριξθ από τθν ΕΕ, με 

βάςθ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ενεργειακι υποδομι οι οποίεσ εγκρίκθκαν τον 

Μάρτιο του 2013 από το υμβοφλιο και το Κοινοβοφλιο. 

3.5.  Η Οδηγία για την Χονδρική Αγορά Προθεςμιακϊν Προϊόντων Ηλεκτρικήσ 

Ενζργειασ 

Θ χονδρικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί το χϊρο, όπου ςυναλλάςςονται οι 

Παραγωγοί με τουσ Προμθκευτζσ, τουσ Εμπόρουσ και τουσ Μεγάλουσ Πελάτεσ, ενϊ ςτθν 

λιανικι αγορά ςυναλλάςςονται κυρίωσ οι Προμθκευτζσ με τουσ Πελάτεσ δθλαδι τουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ. Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί, ότι θ χονδρικι αγορά προςομοιάηει 

ςτισ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ εμπορευμάτων ι προκεςμιακϊν προϊόντων. Θ οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ χρθματιςτθριακισ χονδρικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να διζπεται 

από ζνα ςφςτθμα διαφάνειασ και ανεξάρτθτθσ λειτουργίασ, προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. 

Για τον λόγο αυτό, ο Κανονιςμόσ 1227/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου «για τθν ακεραιότθτα και τθ διαφάνεια ςτθ χονδρικι αγορά ενζργειασ» ειςιγαγε 

διατάξεισ για τθν προςταςία των ςυμμετεχόντων ςτθν χονδρικι αγορά από καταχρθςτικζσ 

ςυμπεριφορζσ και πρακτικζσ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0500
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Ακολοφκθςε ο Κανονιςμόσ 1348/2014 «ςχετικά με τθν αναφορά δεδομζνων για τθν 

εφαρμογι του άρκρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν ακεραιότθτα και τθ διαφάνεια ςτθ 

χονδρικι αγορά ενζργειασ». Με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και τθν διαςφάλιςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, τθν τόνωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθν επίτευξθ χαμθλοφ επιπζδου ςτισ τιμζσ προμικειασ τθσ ενζργειασ, 

εκδόκθκε ο Κανονιςμόσ 1222/2015, ο οποίοσ ςυν τοισ άλλοισ ςυνζτεινε ςτθν παροχι κινιτρων 

ςτουσ παραγωγοφσ για χρθςιμοποίθςθ νζων, αποδοτικϊν και φιλικϊν προσ το περιβάλλον 

μεκόδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  
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Κεφάλαιο 4ο: Απελευθζρωςη τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ ςτην 

Ελλάδα 

1. Ειςαγωγή ςτην απελευθζρωςη τησ ελληνικήσ αγοράσ ενζργειασ 

Θ ενςωμάτωςθ των ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτο εκνικό μασ δίκαιο ζπρεπε αρχικά να αντιμετωπίςει τθν επικρατοφςα 

μονοπωλιακι κατάςταςθ ςτισ αγορζσ παραγωγισ, μεταφοράσ, διανομισ και προμικειασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ μετάβαςθ προσ τθν απελευκερωμζνθ αγορά αποτελοφςε ςθμαντικι 

και δφςκολθ μεταρρφκμιςθ. Θ παραχϊρθςθ άδειασ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και 

από άλλουσ παραγωγοφσ εκτόσ τθσ ΔΕΘ, κρίκθκε αμφίβολθσ αποτελεςματικότθτασ, 

δεδομζνθσ τθσ μειωμζνθσ ι μθδενικισ πρόςβαςθσ των τρίτων παραγωγϊν ςτα λιγνιτικά 

αποκζματα και ςτο δίκτυο μεταφοράσ και διανομισ, από τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ παραγωγι 

ενζργειασ από αυτοφσ είχε ιδιαίτερα αυξθμζνεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ και αντιμετϊπιηαν 

εμπόδια ειςόδου ςτον κλάδο. 

Μάλιςτα, θ ευχζρεια τθσ ΔΕΘ να προςαρμόηει τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ ανάλογα με τθν 

ζνταςθ τθσ δραςτθριότθτασ των άλλων παραγωγϊν ι προμθκευτϊν ζκετε υπό αμφιςβιτθςθ 

τθν πικανότθτα επιβίωςθσ άλλων ανταγωνιςτϊν ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ 

μεταφορά των κοινϊν ευρωπαϊκϊν κανόνων απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτθν Ελλάδα ζπρεπε να αντιμετωπίςει τθν πραγματικι κατάςταςθ που είχε 

διαμορφωκεί επί ςειρά ετϊν δεδομζνου του μονοπωλιακοφ προτφπου οργάνωςθσ του 

κλάδου τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν χϊρα.  

2. υνθήκεσ ςτην ελληνική αγορά ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Όπωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, θ εξαγορά των ιδιωτικϊν επιχειριςεων 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα από τθν ΔΕΘ, οδιγθςε ςτθν επικράτθςθ 

ςυνκθκϊν φυςικοφ μονοπωλίου ςτισ αγορζσ παραγωγισ, μεταφοράσ, διανομισ και 

προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Με επενδφςεισ μεγάλων κεφαλαίων για τθν δθμιουργία 

μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ΔΕΘ ςυνζβαλε ςτον εξθλεκτριςμό τθσ χϊρασ. Οι 

μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανικουν ςτθν ΔΕΘ, θ οποία μάλιςτα ζχει 

προνομιακι πρόςβαςθ ςτα λιγνιτικά αποκζματα και τα υδροθλεκτρικά φράγματα.  
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Παράλλθλα, θ ΔΕΘ ζχοντασ αναλάβει τθν καταςκευι του δικτφου μεταφοράσ τθσ 

παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ζχοντασ τθν πλιρθ κυριότθτα των ςτακμϊν 

μεταςχθματιςμοφ, των κζντρων ελζγχου και του δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

αποτελεί τον αδιαφιλονίκθτο πρωταγωνιςτι τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν 

παραγωγι ζωσ τθν προμικεια. Εξάλλου, θ ΔΕΘ είχε τθν μονοπωλιακι παραγωγι, μεταφορά, 

διανομι, και προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, θ οποία μζχρι ςιμερα 

δεν είναι διαςυνδεδεμζνθ με το δίκτυο μεταφοράσ και διανομισ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ. 

Σζλοσ, θ ΔΕΘ ζχει τθν κυριότθτα και τθν διαχείριςθ όλων των διαςυνδζςεων του ελλθνικοφ 

δικτφου μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ με ξζνα δίκτυα. Ελάχιςτοι μεγάλοι πελάτεσ 

προμθκεφονται θλεκτρικι ενζργεια κατευκείαν από το δίκτυο μεταφοράσ ενϊ όλοι οι λοιποί 

καταναλωτζσ προμθκεφονται θλεκτρικι ενζργεια από τα δίκτυα μζςθσ τάςθσ (κυρίωσ 

βιομθχανικοί πελάτεσ) ι χαμθλισ τάςθσ, όπωσ π.χ. όλοι οι οικιακοί πελάτεσ ι μικρζσ 

βιοτεχνίεσ.  

3. Σα προβλήματα ςτη δημιουργία μιασ ανταγωνιςτικήσ αγοράσ ενζργειασ 

Θ πρϊτθ Οδθγία για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ουςιαςτικά 

επζβαλε τθν απελευκζρωςθ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, μζςω τθσ κατάργθςθσ του 

μονοπωλίου παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθσ ρφκμιςθσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ 

διοικθτικϊν αδειϊν παραγωγισ. Οι παράγοντεσ οι οποίοι ενκαρρφνουν ι αποκαρρφνουν τθν 

είςοδο ενδιαφερόμενων παραγωγϊν ςτον κλάδο παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι θ 

δυνατότθτα διάκεςθσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ 

ςυμφζρουςασ τιμισ πϊλθςθσ για τον παραγωγό, με αποτζλεςμα τθν επίτευξθ κζρδουσ. 

υνεπϊσ, για να επιτραπεί θ είςοδοσ νζων παραγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και να υπάρχει 

εγγφθςθ τθσ παραμονισ τουσ ςτθν απελευκερωμζνθ αγορά, ζπρεπε να διαςφαλιςτεί θ 

δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των δικτφων κακϊσ και θ δυνατότθτα προνομιακισ διάκεςθσ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται με χαμθλό κόςτοσ και άρα διατίκεται ςε μειωμζνθ τιμι. 

Σαυτόχρονα θ οργάνωςθ και θ λειτουργία τθσ απελευκερωμζνθσ αγοράσ ςτθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να διαςφαλίηει ότι θ μζχρι τότε μονοπωλιακι ΔΕΘ δεν κα ζχει 

δυνατότθτα να εξοςτρακίςει κάκε νζο παραγωγό, προςφζροντασ μθ ανταγωνίςιμεσ χαμθλζσ 

τιμζσ.  
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Αναφορικά με τθν πρόςβαςθ τρίτων ςτα δίκτυα, κα πρζπει να λεχκεί ότι θ ανάπτυξθ του 

Δικτφου Μεταφοράσ και του Δικτφου Διανομισ από τθν ΔΕΘ ζγινε με επζνδυςθ πολφ 

ςθμαντικϊν κεφαλαίων, ενϊ παράλλθλα απαιτικθκαν διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ 

απαλλοτρίωςθσ και απόκτθςθσ δικαιωμάτων δουλείασ (διελεφςεωσ εναερίων ι υπογείων 

αγωγϊν) ςε όλθ τθ χϊρα. Σο υπάρχον ελλθνικό Δίκτυο Μεταφοράσ και Διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα «φυςικό μονοπϊλιο», ιδιοκτθςίασ τθσ ΔΕΘ.  

τον κλάδο προμικειασ των καταναλωτϊν με θλεκτρικι ενζργεια, θ τόνωςθ του 

ανταγωνιςμοφ προχποκζτει τθν προςφορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Θ 

τιμολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που προςφζρουν οι Προμθκευτζσ ςτουσ υποψθφίουσ 

πελάτεσ τουσ εξαρτάται άμεςα από το κόςτοσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν 

χονδρικι αγορά. Θ είςοδοσ νζων επιχειριςεων ςτον κλάδο προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ 

επιβάλλει μίασ πλιρωσ ανταγωνιςτικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ, 

όπου όλοι οι Προμθκευτζσ προμθκεφονται ρεφμα με το ίδιο αρχικό κόςτοσ. Θ επίλυςθ των 

πρακτικϊν προβλθμάτων ςτθν απελευκζρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

ζγινε ςταδιακά, με τουσ νόμουσ που ενςωμάτωςαν τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ και διαμόρφωςαν τθν 

ελλθνικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ.15 

4. Οι Νόμοι για την απελευθζρωςη τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

4.1. Ο Νόμοσ 2773/1999 Περί απελευθζρωςησ τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ.  

Όπωσ ζχει ειπωκεί, πριν τθν ενεργοποίθςθ του Νόμου περί Απελευκζρωςθσ τθσ Αγοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, θ ΔΕΘ κατείχε ςχεδόν αποκλειςτικό δικαίωμα παραγωγισ, μεταφοράσ, 

προμικειασ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Εκτόσ από τθ ΔΕΘ, μόνο οριςμζνεσ 

βιομθχανίεσ είχαν το δικαίωμα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, κυρίωσ με ςκοπό τθν ίδια 

κατανάλωςθ. Θ τιμολόγθςθ τθσ προςφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κακοριηόταν από τθν 

Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, ενϊ κάκε αφξθςθ των τιμολογίων γινόταν μετά από ζγκριςθ του 

Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

Ο Νόμοσ περί Απελευκζρωςθσ τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 22 Δεκεμβρίου 1999 ςτο πλαίςιο τθσ 

εναρμόνιςθσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 96/92/EK. Ο Νόμοσ 2773/1999 

αποτζλεςε τθν αφετθρία για τθν μετάβαςθ από το μονοπωλιακό κακεςτϊσ ςε κακεςτϊσ 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ.  
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Οι κφριεσ ρυκμίςεισ του Νόμου περί Απελευκζρωςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ο τομζασ τθσ ενζργειασ εποπτεφεται από τον Τπουργό Ανάπτυξθσ. 

 υςτινεται θ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ) ωσ ανεξάρτθτθ ρυκμιςτικι αρχι, τθσ 

οποίασ κφριεσ υποχρεϊςεισ είναι ο ζλεγχοσ και θ επίβλεψθ τθσ απελευκερωμζνθσ 

αγοράσ ενζργειασ. 

 Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ο Τπουργόσ Ανάπτυξθσ και θ ΡΑΕ οφείλουν 

να λειτουργοφν με γνϊμονα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, του καταναλωτι και 

τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ, να αντιμετωπίηουν τθν ενεργειακι πενία, να 

διαςφαλίηουν τθν αποδοτικότερθ χριςθ των πόρων χρθματοδότθςθσ δικτφων και ςε 

κάκε περίπτωςθ να κινοφνται προσ το ςτόχο τθσ επίταςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτθν 

αγορά ενζργειασ. 

 Οι απαιτοφμενεσ άδειεσ ςχετικά με όλο το εφροσ δραςτθριοτιτων ςτθν αγορά 

ενζργειασ χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που περιζχει ο Κανονιςμόσ Αδειϊν 

Παραγωγισ και Προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, προχποκζτουν τθν γνωμοδότθςθ 

τθσ ΡΑΕ, θ οποία προθγείται τθσ τελικισ χοριγθςθσ από τον Τπουργό Ανάπτυξθσ. 

 Θ λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ διζπεται κυρίωσ από τζςςερισ κϊδικεσ 

που εγκρίνονται με Τπουργικι Απόφαςθ: τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του υςτιματοσ 

Μεταφοράσ, τον Κϊδικα υναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Κϊδικα Διαχείριςθσ 

του Δικτφου Διανομισ και τον Κϊδικα Προμικειασ ςε Πελάτεσ. 

τθν διαδικαςία των προαπαιτοφμενων αδειοδοτιςεων δεν υπάγονται μικροί 

θλεκτροπαραγωγικοί ςτακμοί (ιςχφοσ μζχρι 20 KW) κακϊσ και εφεδρικοί ςτακμοί παραγωγισ 

που εγκακίςτανται ςε βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ, ςτακμοί που εγκακίςτανται από 

εκπαιδευτικοφσ ι ερευνθτικοφσ φορείσ ι το Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. τα μθ 

Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά τθσ χϊρασ θ άδεια παραγωγισ δίδεται μετά από επιτυχι ςυμμετοχι 

ςε διαγωνιςμό, εκτόσ αν πρόκειται για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ ι αν 

πρόκειται για τθν ΔΕΘ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται ο ενεργειακόσ εφοδιαςμόσ. Ο παραγωγόσ 

που ζχει λάβει άδεια παραγωγισ για Μθ Διαςυνδεδεμζνο Νθςί, υποχρεοφται να πουλά τθν 

παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτθν ΔΕΘ. 16 
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Σζλοσ, οι επιχειριςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ υποχρεοφνται ςε ίςθ αντιμετϊπιςθ των 

καταναλωτϊν, χωρίσ να προβαίνουν ςε διακρίςεισ, εκτόσ αν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

εμπίπτει ςτθν υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, κινοφμενεσ πάντα ςτα 

πλαίςια τθσ επίτευξθσ μίασ ανταγωνιςτικισ αγοράσ ενζργειασ. 

τθ ςυνζχεια και με ςκοπό τθν εμπζδωςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του ωσ άνω νόμου 

εκδόκθκε το Προεδρικό διάταγμα 328/12-12-2000, με το οποίο ςυςτάκθκε Ανϊνυμθ Εταιρεία 

με τθν επωνυμία «Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

Α.Ε.» Βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ εταιρείασ είναι θ λειτουργία, θ εκμετάλλευςθ, θ διαςφάλιςθ 

τθσ ςυντιρθςθσ και θ μζριμνα για τθν ανάπτυξθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ, ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, κακϊσ και των διαςυνδζςεϊν του με τα άλλα δίκτυα για να 

διαςφαλίηεται ο εφοδιαςμόσ τθσ χϊρασ με θλεκτρικι ενζργεια, κατά τρόπο επαρκι, αςφαλι, 

οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιςτο.  

Αναφορικά με το φςτθμα μεταφοράσ, θ κυριότθτα του παραμζνει ςτθ ΔΕΘ, ενϊ ο ΔΕΜΘΕ 

κακίςταται πλζον δικαιοφχοσ και υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ και ανάπτυξθ του 

υςτιματοσ. Επιπρόςκετα, θ ΔΕΘ διατθρεί ςτθν κυριότθτα τθσ το δίκτυο διανομισ, κακϊσ και 

το δικαίωμα διαχείριςθσ του, αν και υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ ξεχωριςτϊν λογαριαςμϊν για 

τισ δραςτθριότθτεσ τθσ παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ. Σα ηθτιματα τθσ τιμολόγθςθσ 

τθσ παρεχόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ διζρχονται τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ από τον Τπουργό 

Ανάπτυξθσ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ ΡΑΕ.  

Αναφορικά με τθν αγορά προμικειασ, ορίςκθκε ότι από τθν 19θ Φεβρουαρίου 2001 ζχουν 

δικαίωμα να ςυνάπτουν ελευκζρωσ ςυμβάςεισ προμικειασ με Προμθκευτζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ οι καταναλωτζσ που καταναλϊνουν άνω των 100 GWh ετθςίωσ. Με το Ν. 

2773/1999 επιδιϊχκθκε μερικι απελευκζρωςθ ςτον τομζα προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

από τθν οποία εξαιροφνται όλοι οι οικιακοί και οι λοιποί μικροί καταναλωτζσ κακϊσ και οι 

«Μθ Επιλζγοντεσ Πελάτεσ» των «Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν». Μάλιςτα, όπωσ 

προαναφζρκθκε, ο κακοριςμόσ των τιμολογίων γίνεται κατόπιν ζγκριςισ τουσ από τον 

Τπουργό Ανάπτυξθσ και ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΡΑΕ, με εξαίρεςθ τα τιμολόγια προμικειασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςε Επιλζγοντεσ Πελάτεσ, τα οποία προκφπτουν βάςει ςυμφωνίασ 

ανάμεςα ςτουσ Προμθκευτζσ και τουσ Επιλζγοντεσ Πελάτεσ.17 
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4.2. Ο Νόμοσ 3175/2003 

Σον Λοφλιο του 2003 το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ειςιγαγε ςτθν ζννομθ τάξθ το Νόμο 3175/2003, 

με τον οποίο επιχειροφνται ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ του προθγοφμενου Νόμου ςτα πλαίςια 

τθν ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Οι δφο κφριεσ τροποποιιςεισ που ειςιγαγε ο Νόμοσ 3175/2003 ςτο Νόμο περί 

Απελευκζρωςθσ ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Δθμιουργία υποχρεωτικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία κα λειτουργεί 

ςφμφωνα με τθν προςφερόμενθ ενζργεια προσ το ΔΕΜΘΕ, με βάςθ το αντίςτοιχο 

μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ τθσ ενζργειασ. 

 υγκεκριμενοποίθςθ των αποκλίςεων μεταξφ των προγραμματιςμζνων εγχφςεων και 

απορροφιςεων ποςοτιτων ενζργειασ προσ ι από το φςτθμα και των αντίςτοιχων 

ποςοτιτων ενζργειασ που εγχφκθκαν ι απορροφικθκαν προσ ι από το φςτθμα. 

τθ ςυνζχεια, ο νόμοσ περιλαμβάνει ειδικζσ διατάξεισ αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ του 

ΔΕΜΘΕ, ο οποίοσ δφναται να ςυνάπτει ςυμβάςεισ με παραγωγοφσ για τθν εξαςφάλιςθ 

παροχισ επικουρικϊν υπθρεςιϊν και εφεδρείασ και ςυμβάςεισ ιςχφοσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ του ςυςτιματοσ.  

Σζλοσ, ςτον τομζα προμικειασ θλεκτριςμοφ και οι εταιρείεσ εμπορίασ εντάςςονται ςτουσ 

Προμθκευτζσ ενζργειασ, παράλλθλα με τισ εταιρείεσ προμικειασ και διανομισ και 

κακορίηεται το πλαίςιο χοριγθςθσ των αδειϊν προμικειασ, επιτρζποντασ ςε όςουσ 

εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ ιςχφ από πθγζσ ςτθν Ευρϊπθ να δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

αγορά προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ.18 

4.3. Ο Νόμοσ 3426/2005 

Με το Νόμο 3426/2005, με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ θ Οδθγία 

2003/54/ΕΚ, τροποποιικθκε ςθμαντικά ο Νόμοσ 2773/1999. Ειδικότερα, με το άρκρο 1 

ειςιχκθςαν νζοι οριςμοί και διευκρινίςτθκε θ διάκριςθ ανάμεςα ςτο φςτθμα Μεταφοράσ 

και το Δίκτυο Διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Με τα άρκρα 2 και 3 διευρφνκθκαν και 

διευκρινίςκθκαν οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΡΑΕ, προβλζφκθκε το δικαίωμα καταγγελίασ για 

παραβάςεισ του νόμου και ειςιχκθςαν ρυκμίςεισ περί χρθματοδότθςθσ τθσ ΡΑΕ.  
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Όςον αφορά ςτο φςτθμα Μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ο κφριοσ του υςτιματοσ 

υποχρεοφται ςτθν ανάπτυξθ του υςτιματοσ με βάςθ τον προγραμματιςμό που κάνει ο 

Διαχειριςτισ, και είναι αρμόδιοσ για τθν ςυντιρθςθ και τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ 

του υςτιματοσ. 

τθ ςυνζχεια, κακιερϊκθκε ο λειτουργικόσ διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων του Διαχειριςτι 

του υςτιματοσ και του Δικτφου Διανομισ από άλλεσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ θ Διαχείριςθ του 

Δικτφου Διανομισ ςτα Μθ Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά ανατίκεται ςτθν ΔΕΘ, θ οποία υποχρεοφται 

να λάβει άδεια για τθν αποκλειςτικι άςκθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Σζλοσ, προβλζφκθκε ότι από τθν 1.7.2007 όλοι οι καταναλωτζσ (και οι οικιακοί) ορίηονται ωσ 

«Επιλζγοντεσ Πελάτεσ» ενϊ μόνο οι καταναλωτζσ που είναι ςυνδεδεμζνοι με Απομονωμζνα 

Μικροδίκτυα δεν ζχουν δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ Προμθκευτι. 19 

4.4. Ο Νόμοσ 4001/2011 

Θ επιτακτικι ανάγκθ ζκδοςθσ ενόσ νζου νόμου, πλθρζςτερου και καλφτερα 

κωδικοποιθμζνου, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςχετικι απαίτθςθ των εμπλεκόμενων φορζων για 

επικαιροποίθςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςτθν αγορά ενζργειασ, τόςο για τθν θλεκτρικι 

ενζργεια όςο και για το φυςικό αζριο, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ζναρξθ ςυηθτιςεων για τθν 

ζνταξθ τθσ τελευταίασ ευρωπαϊκισ Οδθγίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, εν μζςω ςφνκετων και πολφπλοκων διαπραγματεφςεων, το 2011 

ψθφίςτθκε από τθν ελλθνικι Βουλι ο ςχετικόσ Νόμοσ, ο οποίοσ δθμοςιεφτθκε με αρικμό 

4001/2011 ςτο ΦΕΚ. Εν ςυνεχεία ο ανωτζρω νόμοσ εξειδικεφεται και ςυμπλθρϊνεται με τισ 

ειδικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτουσ Κανονιςμοφσ και Κϊδικεσ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ. 

Σο βαςικό περιεχόμενο του Νόμου αυτοφ, ο οποίοσ καταργεί και αντικακιςτά, ςε μεγάλο 

βακμό, τα προθγοφμενα νομοκετιματα, αφορά ςτα βαςικά δεδομζνα τθσ ενεργειακισ 

πολιτικισ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο και αναδεικνφει τθν ςυνειςφορά του ενεργειακοφ 

τομζα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. 
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Σο ειδικότερο περιεχόμενο του Νόμου ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 

 Αναβάκμιςθ και διεφρυνςθ του ρόλου και των αρμοδιοτιτων τθσ ΡΑΕ. 

 Ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων παραγωγισ/προμικειασ και διαχείριςθσ 

δικτφων/μεταφοράσ και θ ανάλυςθ των τριϊν μοντζλων του Λδιοκτθςιακοφ 

Διαχωριςμοφ, του Ανεξάρτθτου Διαχειριςτι υςτιματοσ (ΛSO) και του Ανεξάρτθτου 

Διαχειριςτι Μεταφοράσ (ΛΣΟ). 

 Επικαιροποίθςθ του πλαιςίου των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ. 

 Ρυκμιςτικζσ διατάξεισ για τα δίκτυα διανομισ και μεταφοράσ. 

Πζραν του κακοριςμοφ του γενικοφ πλαιςίου κακϊσ και επιμζρουσ ηθτθμάτων ςτον τομζα 

ενζργειασ, με τον Νόμο 4001/2011 ειςάγονται καινοτόμεσ διατάξεισ προσ επίτευξθ του 

ςτόχου τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ και τθσ διαςφάλιςθσ του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. 

Θ προςταςία του καταναλωτι, θ κατοχφρωςθ τθσ δυνατότθτασ επιλογισ προμθκευτι (από 

κάκε καταναλωτι εκτόσ από αυτοφσ των οποίων οι εγκαταςτάςεισ ςυνδζονται με 

απομονωμζνα μικροδίκτυα) και ο κακοριςμόσ των υποχρεϊςεων του προμθκευτι αποτελοφν 

τθ βάςθ για τον κακοριςμό των ζννομων ςχζςεων μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων και 

μερϊν. Επιπρόςκετα, ρυκμίηονται με ςαφινεια ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ 

επίλυςθσ διαφορϊν από τισ υμβάςεισ Προμικειασ, τθν προςταςία των λεγόμενων 

«Ευάλωτων Πελατϊν» και τθν τιμολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. ε κάκε 

περίπτωςθ προτάςςεται θ αρχι τθσ διαφάνειασ των χρεϊςεων και των πλθροφοριϊν, 

ρυκμίηονται κζματα ςχετιηόμενα με τισ Τπθρεςίεσ Κοινισ Ωφελείασ και γίνεται αναφορά ςτα 

λεγόμενα «ευφυι» ςυςτιματα μζτρθςθσ. Ακόμθ, διατθρείται και προαςπίηεται ο ρόλοσ τθσ 

ΔΕΘ ωσ «Προμθκευτι Σελευταίου Καταφυγίου» και «Κακολικισ Τπθρεςίασ», ϊςτε κάκε μθ 

εκπροςωποφμενοσ, μθ προμθκευόμενοσ πελάτθσ κακϊσ και τα απομονωμζνα νθςιά να 

τυγχάνουν ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια. 

Ουςιαςτικά, θ κφρια καινοτομία του Νόμου 4001/2011 είναι θ επίτευξθ του ςτόχου του 

πλιρουσ διαχωριςμοφ των δραςτθριοτιτων του Διαχειριςτι υςτιματοσ Μεταφοράσ και 

υςτιματοσ Διανομισ από τισ δραςτθριότθτεσ του Λειτουργοφ τθσ Αγοράσ και των υπολοίπων 

υμμετεχόντων ςτθν αγορά (Παραγωγοί, Προμθκευτζσ, ζμποροι), διακρίνοντασ μεταξφ 

ιδιοκτθςίασ και διαχείριςθσ του υςτιματοσ. Ειδικότερα, θ κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ 

«Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ» (ΑΔΜΘΕ Α.Ε.) αναλαμβάνει 

τθν Διαχείριςθ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΜΘΕ). 
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Θ διαχείριςθ του ΕΜΘΕ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του «Κϊδικα Διαχείριςθσ του 

Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ», ο οποίοσ καταρτίηεται από τον 

Διαχειριςτι, υποβάλλεται ςτθν ΡΑΕ, θ οποία εγκρίνει ι τροποποιεί. 

θμαντικι είναι θ πρόβλεψθ του Νόμου αναφορικά με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κακθμερινό επίπεδο, κατ’ αποκλειςτικότθτα, από τθν 

εταιρεία με τθν επωνυμία «Λειτουργόσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» (ΛΑΓΘΕ Α.Ε.), θ 

οποία υποχρεοφται να αποφεφγει κάκε διάκριςθ μεταξφ των υμμετεχόντων (άρκρα 117, 

118, 120). 

Βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του ΛΑΓΘΕ αποτελοφν θ διενζργεια του Θμεριςιου Ενεργειακοφ 

Προγραμματιςμοφ (ΘΕΠ), ιτοι θ οργάνωςθ των θμεριςιων εγχφςεων και απορροφιςεων 

θλεκτρικισ ενζργειασ και θ εκκακάριςθ των ςχετικϊν ςυναλλαγϊν και θ τιρθςθ του 

Μθτρϊου υμμετεχόντων ςτθν αγορά. 

Αναφορικά με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ), ο Νόμοσ 

4001/2011 χορθγεί ςτθ ΔΕΘ άδεια αποκλειςτικισ κυριότθτασ του δικτφου, επιβάλλεται όμωσ 

νομικόσ και λειτουργικόσ διαχωριςμόσ τθσ δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ του Δικτφου Διανομισ 

από τθν ιδιοκτθςία.  

Θ Διαχείριςθ του Δικτφου Διανομισ διενεργείται από τθν εταιρεία με τθν επωνυμία 

«Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε.), θ 

οποία είναι μεν κυγατρικι τθσ ΔΕΘ, αλλά λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ. Θ διαχείριςθ 

του Δικτφου Διανομισ γίνεται ςφμφωνα με τον «Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΔΔΘΕ», τον οποίο 

καταρτίηει θ «ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ» και υποβάλλει ςτθν ΡΑΕ προσ ζγκριςθ ι τροποποίθςθ. τθ 

«ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ» ζχει ανατεκεί και θ διαχείριςθ των δικτφων διανομισ ςτα «Μθ Διαςυνδεδεμζνα 

Νθςιά», θ οποία πραγματοποιείται με βάςθ τον «Κϊδικα Διαχείριςθσ Θλεκτρικϊν 

υςτθμάτων Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν» .20 

Σζλοσ, κα πρζπει να λεχκεί ότι οι δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι δράςεισ κοινισ ωφζλειασ και ωσ εκ τοφτου τελοφν υπό κρατικι εποπτεία και 

ρφκμιςθ, κακϊσ τα δίκτυα κεωροφνται ουςιϊδεισ υποδομζσ και διαδραματίηουν πρωταρχικό 

ρόλο ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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  Νόμοσ 4001/2011 για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ Αερίου, για 
Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ Τδρογονανκράκων και άλλεσ ρυκμίςεισ. 
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5. Οι νζεσ διατάξεισ για τη ΡΑΕ 

Ειδικι μνεία πρζπει να γίνει ςτισ διατάξεισ του Νόμου 4001/2011 που αφοροφν τθν ΡΑΕ, 

κακϊσ ο ρόλοσ τθσ αναβακμίηεται και οι αρμοδιότθτζσ τθσ διευρφνονται. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

με το άρκρο 3 του Νόμου 4001/2011, θ ΡΑΕ, από κοινοφ με τον Τπουργό αρμόδιο για κζματα 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, αςκεί τθν κρατικι εποπτεία επί των 

«Ενεργειακϊν Δραςτθριοτιτων». Επιπλζον τοφτου, κεςπίηεται τεκμιριο υπζρ τθσ ΡΑΕ για τθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, ρφκμιςθσ και εποπτείασ τθσ ενεργειακισ αγοράσ (άρκρο 

4) ενϊ αποκτά δικι τθσ νομικι προςωπικότθτα και αυτονομία ςε κζματα προχπολογιςμοφ 

(άρκρα 5 και 6). τα άρκρα 7 ζωσ 10 ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν τθν ςφςταςθ και 

ςτελζχωςθ τθσ Αρχισ και τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ. Ειδικότερα, 

προβλζπεται ότι θ ΡΑΕ απαρτίηεται πλζον από επτά μζλθ, ζναντι πζντε ςτο προϊςχφον 

κακεςτϊσ, ο διοριςμόσ των οποίων γίνεται κατόπιν ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Κεςμϊν και 

Διαφάνειασ τθσ Βουλισ με διαδικαςίεσ που υπόκεινται ςε δθμοςιότθτα. 

Ζνα ακόμθ ςθμείο αφορά τον επανακακοριςμό του νομικοφ κακεςτϊτοσ των μελϊν τθσ ΡΑΕ, 

εκ των οποίων μόνο ο Πρόεδροσ και οι δφο Αντιπρόεδροι αςκοφν τα κακικοντά τουσ υπό 

κακεςτϊσ αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, ενϊ ςτα υπόλοιπα μζλθ παρζχεται θ δυνατότθτα 

ανάλθψθσ ερευνθτικϊν και διδακτικϊν αρμοδιοτιτων. το επόμενο άρκρο, θ αποφαςιςτικι 

αρμοδιότθτα του Τ.Π.Ε.Κ.Α. ςε πεικαρχικά ηθτιματα κατά των μελϊν τθσ ΡΑΕ παφει, ενϊ κατά 

το άρκρο 13 θ Αρχι διακζτει πλζον αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα επί τθσ διαδικαςίασ 

αδειοδοτιςεων. 

Σα άρκρα 19 ζωσ και 23, ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ κακορίηουν και εξειδικεφουν το 

πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αγοράσ ενζργειασ εντόσ του οποίου θ ΡΑΕ χορθγεί πιςτοποιιςεισ 

ςτουσ Διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ, αςκεί εποπτικό ρόλο και λαμβάνει τα 

απαραίτθτα μζτρα και κυρϊςεισ, όπου κρικεί ςκόπιμο, για τθν αντιμετϊπιςθ ςτρεβλϊςεων 

του ανταγωνιςμοφ. Σζλοσ, ςτα άρκρα 27 ζωσ και 32 ρυκμίηονται επιμζρουσ οργανωτικά 

ηθτιματα τθσ Αρχισ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ. 21 
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  Φαραντοφρθσ Ν. και Φορτςάκθσ Κ., 2016, Δίκαιο τθσ Ενζργειασ, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 
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6. Ο Ν. 4425/2016 : Η Χρηματιςτηριακή Χονδρική Αγορά Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ 

Αναπόφευκτθ εξζλιξθ του ανοίγματοσ τθσ αγοράσ ενζργειασ, είναι θ ζνταξι τθσ ςτισ 

χρθματαγορζσ και τον χρθματοπιςτωτικό τομζα. τθν Ελλάδα με τον Ν. 4425/2016, που 

εφαρμόηει τθ νομοκεςία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και ειδικότερα τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 714/2009 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, επιχειρείται θ αναδιοργάνωςθ τθσ χονδρεμπορικισ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζωσ ςιμερα θ απελευκερωμζνθ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

εξακολουκεί να λειτουργεί μόνο επί τθ βάςει των ςυναλλαγϊν του Θμεριςιου Ενεργειακοφ 

Προγραμματιςμοφ (ΘΕΠ) που οργανϊνει ο ΛΑΓΘΕ. Ωςτόςο, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ 

θλεκτρικι ενζργεια αντιμετωπίηεται ωσ «εμπόρευμα» και αποτελεί αντικείμενο 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, δίνοντασ τθν δυνατότθτα αντιςτάκμιςθσ ι κάλυψθσ του 

κινδφνου από τισ ενεργειακζσ τιμζσ τθσ αγοράσ. Αναμενόμενθ εξζλιξθ αποτελεί θ χριςθ 

ςφγχρονων και περιςςότερο ςφνκετων χρθματοπιςτωτικϊν εργαλείων και προϊόντων όπωσ 

προκεςμιακά προϊόντα θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Με τον ανωτζρω Νόμο (άρκρο 2) ορίηονται και οι Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, που 

λειτουργοφν ωσ χονδρικζσ αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

1227/2011, ωσ εξισ:22 

 Θ Χονδρικι Αγορά Προκεςμιακϊν Προϊόντων Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΠΠΘΕ), όπου οι 

υμμετζχοντεσ ςυνάπτουν ςυμβάςεισ αγοράσ και πϊλθςθσ με υποχρζωςθ φυςικισ 

παράδοςθσ, υπό τθν εποπτεία του Διαχειριςτι τθσ Χονδρικισ Αγοράσ Προκεςμιακϊν 

Προϊόντων Θλεκτρικισ Ενζργειασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα τθσ 

Χονδρικισ Αγοράσ Προκεςμιακϊν Προϊόντων Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 Θ Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ, όπου υποβάλλονται Εντολζσ υναλλαγϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ τθν επόμενθ θμζρα και δθλϊνονται οι 

ποςότθτεσ ενζργειασ που ζχουν δεςμευτεί μζςω διενζργειασ ςυναλλαγϊν επί ΠΠΘΕ. 

Θ λειτουργία αυτισ τθσ αγοράσ διενεργείται από τον Οριςκζντα Διαχειριςτι Αγοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΟΔΑΘΕ), ςε ςυνεργαςία με τον ΕΜΘΕ και τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ. 
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  Νόμοσ 4425/2016 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ των Τπουργείων Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων 
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 Θ Ενδοθμεριςια Αγορά, που λειτουργεί με Εντολζσ υναλλαγϊν για παράδοςθ τθν 

Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Παράδοςθσ, μετά τθν παρζλευςθ ταχκείςθσ προκεςμίασ 

υποβολισ Εντολϊν υναλλαγϊν ςτθν Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ ςυνυπολογίηοντασ τισ 

ποςότθτεσ ενζργειασ που ζχουν δεςμευτεί μζςω διενζργειασ ςυναλλαγϊν επί ΠΠΘΕ.  

 Θ Αγορά Εξιςορρόπθςθσ, περιλαμβάνει τθν Αγορά Λςχφοσ Εξιςορρόπθςθσ, τθν Αγορά 

Ενζργειασ Εξιςορρόπθςθσ, κακϊσ και τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ αποκλίςεων. Οι 

υμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορζσ με υποχρζωςθ φυςικισ 

παράδοςθσ για το ςφνολο τθσ διακζςιμθσ ιςχφοσ τουσ. Σθν διαχείριςθ αναλαμβάνει ο 

Διαχειριςτισ του ΕΜΘΕ, λειτουργϊντασ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΜΘΕ. 

θμαντικζσ διατάξεισ του Ν. 4425/2016 αφοροφν επίςθσ τθν εποπτεία των Αγορϊν Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ από τθν ΡΑΕ, τον οριςμό του ΛΑΓΘΕ ωσ «Διαχειριςτι Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ» 

τθσ Χονδρικισ Αγοράσ Προκεςμιακϊν Προϊόντων με διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ, τθν 

εκκακάριςθ και τον διακανονιςμό των υναλλαγϊν από τουσ Διαχειριςτζσ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τον επαναπροςδιοριςμό των κακθκόντων του διαχειριςτι του 

ΕΜΘΕ ςφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ των Αγορϊν. 

Οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ, μετά τθν ψιφιςθ του Νόμου 4425/2016, ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζχουν διαμορφϊςει από κοινοφ ζνα ςυγκροτθμζνο πλαίςιο μετάβαςθσ 

ςτο Target Model, ςτο πλαίςιο τθσ τεχνικισ βοικειασ που δικαιοφται θ χϊρα μασ.  

Σο πρϊτο βιμα για τθν προϊκθςθ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κα είναι θ εκπόνθςθ 

Επιχειρθςιακοφ χεδίου, το οποίο κα τεκεί προσ ζγκριςθ από τθ ΡΑΕ. Αντικείμενο του κα είναι 

θ ςφςταςθ δφο εταιρειϊν. Θ πρϊτθ κα αναλάβει τθν εκκακάριςθ, το διακανονιςμό και τθ 

διαχείριςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου των τριϊν αγορϊν (Προκεςμιακι, 

Προθμεριςια και Ενδοθμεριςια). Θ δεφτερθ εταιρεία κα παρζχει υποςτιριξθ προσ το ΛΑΓΘΕ 

με ςυςτιματα πλθροφορικισ και τεχνογνωςία προθγμζνων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, 

ϊςτε να ανταποκρικεί ςτο ρόλο του ωσ Λειτουργόσ των τριϊν αγορϊν. 

Θ αναδιοργάνωςθ τθσ θλεκτρικισ αγοράσ κα ζχει πολλαπλά οφζλθ, κακϊσ ςτοχεφει: 

 τθ ςφηευξθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. 

 τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και τθσ διαφάνειασ, με άμεςα οφζλθ ςτθ μείωςθ 

του ενεργειακοφ κόςτουσ και τθ διαςφάλιςθ καλφτερων τιμϊν για τα νοικοκυριά και 

τισ επιχειριςεισ. 
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 Σθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, τθ διαφοροποίθςθ των 

πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό μίγμα, κακϊσ και τθν περαιτζρω αφξθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των ΑΠΕ. 

ε αυτό το πλαίςιο, θ ςυμφωνία μεταξφ ΛΑΓΘΕ και του Ομίλου του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν 

για τθ δθμιουργία Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ κα δϊςει 

«νζα ϊκθςθ ςτθν ενεργειακι αγορά» και προβλζπεται να λειτουργιςει από τα μζςα του 
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 Νόμοσ 4001/2011 για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ 

Αερίου, για Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ Τδρογονανκράκων και άλλεσ 

ρυκμίςεισ. 

 Κϊδικασ Διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) 

2016 

 Κϊδικασ Διαχείριςθσ Θλεκτρικϊν υςτθμάτων Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν 
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  Οι ςθμαντικζσ πρόςφατεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ: Aπό το mandatory pool ςτο Χρθματιςτιριο ενζργειασ, 2017 
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 Νόμοσ 4425/2016 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ των Τπουργείων Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων 

και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων 

 Κανονιςμόσ 714/2009 «ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο για τισ 

διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

1228/2003». 

 Κανονιςμόσ 1227/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 25θσ 

Οκτωβρίου 2011, για τθν ακεραιότθτα και τθ διαφάνεια ςτθ χονδρικι αγορά ενζργειασ 

 Οι ςθμαντικζσ πρόςφατεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ 

εγχϊριασ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ: Aπό το mandatory pool ςτο Χρθματιςτιριο 

ενζργειασ, 2017 https://energypress.gr/news/oi-simantikes-prosfates-nomothetikes-

paremvaseis-gia-tin-anadiorganosi-tis-eghorias-agoras  

 Δελτίο Σφπου ςχετικά με τθν Τπογραφι Μνθμονίου υνεργαςίασ (MoU) μεταξφ του 

Λειτουργοφ τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε. (ΛΑΓΘΕ) και του Ομίλου 

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ATHEXGROUP) MoU between the Operator of the Electricity 

Market S.A. (LAGIE) and Athens Stock Exchange Group (ATHEXGROUP) 

 Μενγκ-Παπαντϊνθ Μ., 2003, Σο Δίκαιο τησ Ενζργειασ - Ευρωπαϊκή θεώρηςη - Ελληνική 

εφαρμογή, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 

 Πανάγοσ Κ., 2012, Σο θεςμικό πλαίςιο τησ αγοράσ ενζργειασ, Εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα 

 Φαραντοφρθσ Ν. και Φορτςάκθσ Κ., 2016, Δίκαιο τησ Ενζργειασ, Εκδόςεισ Νομικι 

Βιβλιοκικθ, Ακινα 

 υνοδινόσ Χάρθσ, 2014, Ενεργειακά Δίκτυα και Τποδομζσ: Πρόςφατεσ νομικζσ εξελίξεισ, 

ςτο ζργο : Φαραντοφρθσ Ν. (επιμ.) : Ενζργεια. Δίκτυα και Τποδομζσ, Ακινα 

 Όμιλοσ Μυτιλθναίοσ, 2010, H απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν 

Ελλάδα, https://energypress.gr/sites/default/files/media/ENERGY%20BIBLE%20GR.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://energypress.gr/news/oi-simantikes-prosfates-nomothetikes-paremvaseis-gia-tin-anadiorganosi-tis-eghorias-agoras
https://energypress.gr/news/oi-simantikes-prosfates-nomothetikes-paremvaseis-gia-tin-anadiorganosi-tis-eghorias-agoras
http://www.helex.gr/el/web/guest/chairman/-/asset_publisher/2wwJN7UdmJT7/content/ypographe-mnemoniou-synergasias-mou-?controlPanelCategory=portlet_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7&redirect=http%3A%2F%2Fwww.helex.gr%2Fweb%2Fguest%2Fchairman%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26controlPanelCategory%3Dportlet_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7%26_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7_
http://www.helex.gr/el/web/guest/chairman/-/asset_publisher/2wwJN7UdmJT7/content/ypographe-mnemoniou-synergasias-mou-?controlPanelCategory=portlet_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7&redirect=http%3A%2F%2Fwww.helex.gr%2Fweb%2Fguest%2Fchairman%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26controlPanelCategory%3Dportlet_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7%26_101_INSTANCE_2wwJN7UdmJT7_
https://energypress.gr/sites/default/files/media/ENERGY%20BIBLE%20GR.pdf


[42] 

Κεφάλαιο 5ο: Δομή και λειτουργία τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

1. Ανταγωνιςτικζσ και μη ανταγωνιςτικζσ δραςτηριότητεσ 

Κριτιριο τθσ διάκριςθσ μεταξφ των ανταγωνιςτικϊν και μθ ανταγωνιςτικϊν δραςτθριοτιτων 

τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί θ οικονομικι αποτελεςματικότθτα. υγκεκριμζνα, 

θ οικονομικι αποτελεςματικότθτα μίασ δραςτθριότθτασ εκτιμάται ςφμφωνα με το αν το 

κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι χαμθλότερο προερχόμενο από μία ι πολλζσ 

επιχειριςεισ του ίδιου κλάδου. υνεπϊσ, όταν μία επιχείρθςθ μπορεί να προςφζρει 

φκθνότερα και πιο αποτελεςματικά θλεκτρικι ενζργεια δθμιουργείται φυςικό μονοπϊλιο, 

όπωσ ιςχφει για τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ενϊ οι 

δραςτθριότθτεσ παραγωγισ και προμικειασ αςκοφνται υπό ςυνκικεσ ελεφκερου 

ανταγωνιςμοφ. Οι δφο αυτζσ δραςτθριότθτεσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυμβάλλουν 

ςε ςθμαντικό βακμό ςτον κακοριςμό των τελικϊν τιμϊν, αποδζκτθσ των οποίων είναι ο 

καταναλωτισ. 

Αντίκετα, ο μονοπωλιακόσ χαρακτιρασ των δραςτθριοτιτων μεταφοράσ και διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ προκφπτει από το γεγονόσ ότι θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ προχποκζτει 

τθν φπαρξθ εγκαταςτάςεων και δικτφων. υγκεκριμζνα, τα δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ 

παρουςιάηουν υψθλό ςτακερό κόςτοσ επζνδυςθσ, κακϊσ αποτελοφν ουςιϊδεισ υποδομζσ και 

υπάρχουν εμπόδια ειςόδου για ενδιαφερόμενουσ να δραςτθριοποιθκοφν ςτα δίκτυα. Κατά 

ςυνζπεια, οι ςυνκικεσ «φυςικοφ μονοπωλίου» ςτισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ και διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κακιςτοφν αναγκαίεσ ςτοχευμζνεσ ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ. 

Σο Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο, όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο προβλζπει τισ 

αναγκαςτικζσ ςυμβάςεισ και τθν ςφμβαςθ προςχϊρθςθσ, με τισ οποίεσ αφαιρείται θ 

δυνατότθτα από τθν επιχείρθςθ με δεςπόηουςα κζςθ να αρνθκεί τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ και 

να διαμορφϊςει αυτοβοφλωσ το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, αντίςτοιχα. Σζλοσ, ςτισ ωσ άνω 

ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ εντάςςεται και θ επιτιρθςθ από τον Λειτουργό τθσ αγοράσ τθσ 

εφαρμογισ των κανόνων λειτουργίασ τθσ αγοράσ και κυρίωσ αυτϊν που αφοροφν τον 

κακοριςμό των τιμϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ.  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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2. Η χονδρική και η λιανική αγορά ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ διακρίνεται ςε χονδρικι και λιανικι αγορά. τθν χονδρικι 

αγορά εντάςςεται θ παραγωγι και ειςαγωγι ενζργειασ μζςω των διαςυνδζςεων με ςκοπό 

τθν μεταπϊλθςθ του παραγόμενου ρεφματοσ ςτισ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου είτε ενίοτε 

ςε βιομθχανίεσ με μεγάλθ δραςτθριότθτα και ενεργειακζσ ανάγκεσ. Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ 

των ςυμβαλλομζνων πραγματοποιοφνται είτε απευκείασ είτε μζςω του Λειτουργοφ τθσ 

Αγοράσ. τθ χονδρικι αγορά προμικειασ δραςτθριοποιοφνται εκτόσ από τθν ΔΕΘ και 

ανεξάρτθτοι Παραγωγοί θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου. τθν λιανικι 

αγορά ςυμβάλλονται οι Προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ με τον τελικό Καταναλωτι. Θ 

λιανικι αγορά διακρίνεται περαιτζρω ςτισ δραςτθριότθτεσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε 

πελάτεσ υψθλισ και μεςαίασ τάςθσ και ςτουσ μικροφσ πελάτεσ, με τουσ οποίουσ 

πραγματοποιοφνται ςυναλλαγζσ με ενζργεια χαμθλισ τάςθσ.24 

3. Η προμήθεια ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ δραςτθριότθτα προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ εμπεριζχει τθν πϊλθςι τθσ ςτουσ 

καταναλωτζσ, τθν ειςαγωγι και εξαγωγι ενζργειασ ςτο εξωτερικό μζςω των 

διαςυνδεδεμζνων δικτφων και τθν μεταπϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των 

προμθκευτϊν. Θ άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ προμικειασ γίνεται κατόπιν αδειοδότθςθσ και 

διζπεται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Αδειϊν, Προμικειασ και Εμπορίασ, ο οποίοσ 

προβλζπει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που οφείλει να πλθροί ο ενδιαφερόμενοσ 

προμθκευτισ ι ζμποροσ. 

τθ ςυνζχεια, ο Ν. 4001/2011 κακορίηει το πλαίςιο ςφναψθσ ςφμβαςθσ μεταξφ προμθκευτι 

και πελάτθ, τουσ οποίουσ κατθγοριοποιεί ςε υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ ανάλογα με το 

επίπεδο τθσ τάςθσ ςφνδεςθσ ςτο φςτθμα. Ο πελάτθσ αιτείται τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ με τον 

προμθκευτι, ο οποίοσ καλείται να υποβάλει τθν προςφορά του ςτον ενδιαφερόμενο πελάτθ. 

Κάκε πελάτθσ μπορεί ελεφκερα να επιλζξει προμθκευτι χωρίσ περιοριςμοφσ και ειδικοφσ 

όρουσ. 
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  Καρκαλάκοσ . και Πολζμθσ Μιχάλθσ, 2015, Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Περιβάλλον και Ενζργεια, Ακινα 
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Ωσ προσ τα επίπεδα του ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα τθσ προμικειασ, κα πρζπει να λεχκεί ότι 

παρότι θ νομοκεςία περί απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ, ζκεςε τα κεμζλια για τθν είςοδο και 

δραςτθριοποίθςθ των ανταγωνιςτϊν, θ ΔΕΘ διατθρεί κυρίαρχθ κζςθ, δεδομζνθσ τθσ 

αποκλειςτικισ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ, τθν δυςχζρεια αδειοδότθςθσ και χριςθσ των 

διαςυνδζςεων από τουσ ανταγωνιςτζσ. Σαυτόχρονα, όμωσ, ωσ δεςπόηουςα επιχείρθςθ ςτθν 

αγορά προμικειασ, θ ΔΕΘ είναι υποχρεωμζνθ να λειτουργεί ωσ τελευταίο καταφφγιο για τουσ 

πελάτεσ που χωρίσ δικι τουσ υπαιτιότθτα δεν προμθκεφονται θλεκτριςμό από ζτερο 

προμθκευτι και ωσ Προμθκευτισ Κακολικισ Τπθρεςίασ για τουσ μικροφσ πελάτεσ και τα 

απομονωμζνα μικροδίκτυα. 

4. Η μεταφορά τησ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Όπωσ κακίςταται ςαφζσ, για να μπορζςει θ θλεκτρικι ενζργεια να διοχετευκεί από τον 

Παραγωγό ςτον Προμθκευτι και αυτόσ με τθ ςειρά του να τθν εμπορευκεί ςτον τελικό 

Καταναλωτι, αναγκαία ςυνκικθ είναι θ φπαρξθ των αναγκαίων υποδομϊν που αφοροφν ςτα 

Δίκτυα μεταφοράσ και Διανομισ. Ωσ «φςτθμα Μεταφοράσ» νοείται θ μεταφορά τθσ 

ενζργειασ, μζςω του δικτφου υψθλισ τάςθσ, από τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ. Εν ςυνεχεία, 

αφοφ διζλκει από τουσ υποςτακμοφσ μεταςχθματιςμοφ, θ ενζργεια διοχετεφεται ςτα δίκτυα 

μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ με αποδζκτεσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, ιτοι τουσ μικροφσ και 

πρωτίςτωσ τουσ οικιακοφσ πελάτεσ. 

Βάςει του Ν. 4001/2011, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, Διαχειριςτζσ των Δικτφων είναι αφενόσ ο 

«ΑΔΜΘΕ Α.Ε.» (για τα δίκτυα Τψθλισ και Τπερ-Τψθλισ Σάςθσ που υπάγονται ςτον ΕΜΘΕ) 

αφετζρου ο «ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε.», ωσ διαχειριςτισ του «Εκνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ» (ΕΔΔΘΕ), του οποίου θ κυριότθτα παραμζνει ςτθ ΔΕΘ.  

Θ λειτουργία του υςτιματοσ Μεταφοράσ διζπεται από τθν αρχι του διαχωριςμοφ 

(unbundling) από τθ μθτρικι εταιρεία ΔΕΘ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα ο ΑΔΜΘΕ πζραν τθσ 

Διαχείριςθσ να ζχει πλζον και τθν κυριότθτα του ΕΜΘΕ, με παράλλθλθ ρθτι πρόβλεψθ 

κεςμικϊν εγγυιςεων λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ ζναντι τθσ ΔΕΘ, θ οποία ζχει 

δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ Παραγωγισ και Προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται παράλλθλα θ ίςθ μεταχείριςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ και το δικαίωμα ιςότιμθσ πρόςβαςθσ τρίτων.  
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ τθσ Διαχείριςθσ του υςτιματοσ, από τον 

ΔΕΜΘΕ ςτον ΑΔΜΘΕ (οργανωτικζσ μονάδεσ, δραςτθριότθτεσ, ζννομεσ ςχζςεισ) 

προβλζφκθκε θ μετονομαςία του «ΔΕΜΘΕ ΑΕ» ςε «ΛΕΛΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΘΛΕΚΣΡΛΚΘ 

ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΘΕ ΑΕ», αςκϊντασ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

«ΔΕΜΘΕ ΑΕ», πλθν εκείνων που κατά το άρκρο 99 μεταφζρονται ςτθν «ΑΔΜΘΕ ΑΕ», θ οποία 

και αποτελεί Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από 

τον Φεβρουάριο του 2012.25 

Άξια αναφοράσ είναι θ ςθμαντικι διαφοροποίθςθ που πθγάηει από τθν Οδθγία 2009/73/ΕΚ 

και αφορά τθν ανεξαρτθςία μεταξφ του Διαχειριςτι και τθσ μθτρικισ εταιρείασ. Ενϊ για τον 

διαχειριςτι του υςτιματοσ Μεταφοράσ προβλζπονται ρθτζσ δικλείδεσ αςφαλείασ, 

αναφορικά με το Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ δεν κρίνονται απαραίτθτεσ. Θ 

προαναφερκείςα διαφοροποίθςθ εξθγείται εάν λάβουμε υπόψθ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ. 

Ειδικότερα, το φαινόμενο τθσ ςυμφόρθςθσ, που περιγράφει τθν αδυναμία μεταφοράσ τθσ 

προςφερόμενθσ ενζργειασ εξαιτίασ ζλλειψθσ χωρθτικότθτασ ςτο Δίκτυο, πικανϊσ να αποτελεί 

αιτία καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ από πλευράσ του Διαχειριςτι των Δικτφων. ε μια τζτοια 

περίπτωςθ ο Διαχειριςτισ του υςτιματοσ Μεταφοράσ, ωσ αρμόδιοσ για τθν κατανομι ςτα 

Δίκτυα, ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των προςφερόμενων παραγόμενων ποςοτιτων 

άρα και δυνατότθτα να μερολθπτεί υπζρ των ςυνδεδεμζνων με αυτϊν επιχειριςεων. 

υνεπϊσ, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι ςτόχευςθ των ρυκμίςεων περί διαχωριςμοφ, οι 

οποίεσ ςτθρίηονται ςτθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ θ 

οποία ταυτίηεται με τον περιοριςμό τθσ ανάμειξθσ Παραγωγϊν και Προμθκευτϊν ςτθν 

διαδικαςία μεταφοράσ, εξαςφαλίηοντασ τθν παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρικι ενζργειασ κατά τον 

πλζον αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, κακϊσ μόνο ζνασ φορζασ (ο Διαχειριςτισ του 

υςτιματοσ) αναλαμβάνει τθν διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του δικτφου. 

5. Η πρόςβαςη ςτο ςφςτημα μεταφοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ κεμελιϊδθσ αρχι που διζπει τθν λειτουργία του υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ και του Διαχειριςτι αυτοφ, δθλαδι του ΑΔΜΘΕ, είναι το δικαίωμα όλων των 

δραςτθριοποιοφμενων επιχειριςεων (κάτοχοι άδειασ παραγωγισ, προμικειασ ι εμπορίασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, όςοι ζχουν νόμιμα εξαιρεκεί από τθν υποχρζωςθ κατοχισ τζτοιων 

αδειϊν και οι Επιλζγοντεσ Πελάτεσ) να ζχουν ιςότιμθ και χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθ ςτθν 

υφιςτάμενθ υποδομι δικτφων με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ του τελικοφ 
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καταναλωτι με τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια. ε διαφορετικι περίπτωςθ είναι 

αδιαμφιςβιτθτο ότι ακόμθ και θ ίδια θ ομαλι λειτουργία ςυνολικά τθσ αγοράσ βρίςκεται ςε 

κίνδυνο. 

ε διεκνζσ επίπεδο οι τρόποι πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο μεταφοράσ είναι οι εξισ δυο: 

 Κακεςτϊσ ρυκμιηόμενθσ πρόςβαςθσ τρίτων με προκακοριςμζνουσ όρουσ. 

 Κακεςτϊσ πρόςβαςθσ τρίτων κατόπιν διαπραγματεφςεων. 

τθν Ελλάδα εφαρμόηεται το πρϊτο φςτθμα πρόςβαςθσ και ορίηεται ωσ «θ εκ των προτζρων 

διοικθτικι ρφκμιςθ των όρων, κανόνων και τιμϊν για τθ χριςθ τθσ μονοπωλιακισ υποδομισ, 

θ οποία ανατίκεται ςτθ ΡΑΕ». Σθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ τθσ ακϊλυτθσ πρόςβαςθσ τρίτων 

ςτο δίκτυο ζχει αναλάβει ο ΑΔΜΘΕ, ο οποίοσ οφείλει επίςθσ να μεριμνά για τθν αςφαλι 

λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ και τον ζλεγχο τθσ διακεςιμότθτασ των αναγκαίων 

επικουρικϊν υπθρεςιϊν. 

Βαςικι παράμετροσ διαμόρφωςθσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ Διαχειριςτι και Παραγωγϊν, 

Προμθκευτϊν, Εμπόρων και Επιλεγόντων Πελατϊν αποτελεί θ υποχρεωτικι καταβολι 

αντιτίμου ςτο Διαχειριςτι, ωσ μζροσ των ςυνολικϊν εςόδων του (άρκρο 276 του «Κϊδικα 

Διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ»). Σο χαρακτθριηόμενο ωσ «απαιτοφμενο 

ζςοδο του υςτιματοσ», είναι αυςτθρά ρυκμιηόμενο, καταβάλλεται από όλουσ όςοι ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο φςτθμα μεταφοράσ και καλφπτει τα λειτουργικά ζξοδα και τα ζξοδα 

ςυντιρθςθσ και ανάπτυξθσ του υςτιματοσ μεταφοράσ.  

Μια δεφτερθ πτυχι τθσ διάταξθσ για τθν επιβολι αλλά και τον κακοριςμό του αντιτίμου είναι 

ςε άμεςθ ςυνάφεια με ηθτιματα που άπτονται τθσ διαφάνειασ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 

του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Μζςω του ρυκμιηόμενου τιμολογίου, το οποίο ελζγχεται εκ των 

προτζρων από τθ ΡΑΕ, διαςφαλίηεται θ ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των δικαιοφχων, θ δε καταβολι 

του ποςοφ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν απόλαυςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ, 

ελαχιςτοποιϊντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τον επιχειρθματικό κίνδυνο για τουσ δικαιοφχουσ 

πρόςβαςθσ. 

Εν γζνει, θ ζννομθ ςχζςθ μεταξφ Διαχειριςτι και Δικαιοφχων Πρόςβαςθσ ρυκμίηεται από τον 

«Κϊδικα Διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ», κατά αναλογία των λοιπϊν 

Κωδίκων που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ των υπόλοιπων εμπλεκομζνων φορζων και μερϊν. 
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Θ πρόςβαςθ ςτο Δίκτυο υλοποιείται με τθ μορφι αναγκαςτικισ ςφμβαςθσ με 

προκακοριςμζνουσ μθ διαπραγματεφςιμουσ όρουσ. Ο αναγκαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ 

ςφμβαςθσ εντοπίηεται ςτθν υποχρζωςθ του Διαχειριςτι να ςυνάπτει ςφμβαςθ με κάκε 

αιτοφντα και προσ αποφυγι κατάχρθςθσ τθσ εκ τθσ κζςεωσ ιςχφσ του. Ωςτόςο, ο ΑΔΜΘΕ 

μπορεί να αρνθκεί τθν πρόςβαςθ ςτο φςτθμα για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα και μόνο για 

λόγουσ εξάντλθςθσ τθσ ικανότθτασ φόρτιςθσ του υςτιματοσ. Σζλοσ, ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό ΕΚ/714/2009, παρζχεται δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ κατόχουσ άδειασ 

προμικειασ, εμπορίασ, παραγωγισ κακϊσ και ςε Επιλζγοντεσ Πελάτεσ, με ςκοπό τθν 

ειςαγωγι και εξαγωγι ενζργειασ ςε διαςυνοριακό επίπεδο. 

6. Η πρόςβαςη ςτο δίκτυο διανομήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Ο Διαχειριςτισ του υςτιματοσ μεταφοράσ είναι επιφορτιςμζνοσ με το ζργο τθσ διαςφάλιςθσ 

τθσ πρόςβαςθσ ςτουσ Προμθκευτζσ και τουσ Επιλζγοντεσ Πελάτεσ που αντλοφν θλεκτρικι 

ενζργεια από το Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ, δραςτθριοποιοφνται δθλαδι ςτθν χονδρικι αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Ωςτόςο, λόγω του γεγονότοσ ότι ο κφριοσ όγκοσ των τελικϊν καταναλωτϊν είναι οι μικρότεροι 

και οι οικιακοί πελάτεσ, ο ΔΕΔΔΘΕ ζχει τθν ευκφνθ για τθν παροχι πρόςβαςθσ, ςτα δίκτυα 

μεςαίασ και χαμθλισ τάςθσ, ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ πελατϊν, που αποτελοφν τθν Λιανικι 

Αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. υγκεκριμζνα ο ΔΕΔΔΘΕ προβαίνει ςε ςφναψθ ςφμβαςθσ με τον 

πελάτθ που επικυμεί να ςυνδεκεί με το Δίκτυο Διανομισ, κατόπιν αιτιματοσ του τελευταίου. 

Από τεχνικισ πλευράσ, ο ΔΕΔΔΘΕ εγκακιςτά τουσ μετρθτζσ φόρτιςθσ ι παραγωγισ, 

εντάςςοντασ τισ δαπάνεσ για εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςτισ χρεϊςεισ για τθ ςφνδεςθ των 

πελατϊν με το Δίκτυο, μεριμνϊντασ ταυτόχρονα για τθ ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ του δικτφου 

διανομισ. 

7. Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ μείωςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ενζργειασ από λικάνκρακα, λιγνίτθ, αργό πετρζλαιο, 

φυςικό αζριο και, πιο πρόςφατα, πυρθνικι ενζργεια είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ολοζνα 

μεγαλφτερθ εξάρτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τισ ειςαγωγζσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

προκειμζνου να καλυφκεί θ ηιτθςθ, αν και θ κατάςταςθ αυτι παγιϊκθκε μετά τθ 

χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι κρίςθ. 
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Παράλλθλα θ απουςία μονάδων παραγωγισ μεγάλθσ δυναμικότθτασ πλθν τθσ ΔΕΘ, είχε ωσ 

αποτζλεςμα οι ειςαγωγζσ ενζργειασ να αποτελοφν πθγι ανταγωνιςμοφ. τθν Ελλάδα, θ 

ειςαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ πραγματοποιείται μζςω των διαςυνδζςεων τθσ χϊρασ με τα 

βόρεια ςφνορα και τθν Λταλία και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του 

υςτιματοσ.26 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 2014 οι ειςαγωγζσ πρωτογενοφσ ενζργειασ υπερζβθςαν ςθμαντικά 

τισ εξαγωγζσ. Οι μεγαλφτεροι κακαροί ειςαγωγείσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ιταν, ςε γενικζσ 

γραμμζσ, τα πολυπλθκζςτερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Σο 2004 ο μόνοσ κακαρόσ εξαγωγζασ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ιταν θ Δανία, αλλά, το 2013, οι 

ειςαγωγζσ ενζργειασ αυτισ τθσ χϊρασ υπερζβθςαν τισ εξαγωγζσ, με αποτζλεςμα να μθν 

υπάρχουν πλζον κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ που να είναι κακαροί εξαγωγείσ ενζργειασ. 

Σα τελευταία χρόνια, θ προζλευςθ των ειςαγωγϊν ενζργειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει 

μεταβλθκεί αρκετά, αν και θ Ρωςία ζχει διατθριςει τθ κζςθ τθσ ωσ βαςικοφ παρόχου αργοφ 

πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, παρότι το μερίδιό τθσ μειϊκθκε ελαφρϊσ τα τελευταία 

χρόνια, και ζχει επίςθσ αναδειχκεί κορυφαίοσ πάροχοσ ςτερεϊν καυςίμων. Σο 2014, περίπου 

το 29,0 % των ειςαγωγϊν αργοφ πετρελαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προερχόταν από τθ 

Ρωςία: θ χϊρα αυτι κατζςτθ ο κφριοσ πάροχοσ ςτερεϊν καυςίμων το 2006, ξεπερνϊντασ τθ 

Νότια Αφρικι, ζχοντασ ιδθ ξεπεράςει τθν Αυςτραλία και τθν Κολομβία. 

Ο κφριοσ όγκοσ των ειςαγωγϊν ζχει προζλευςθ τθ Βουλγαρία, με μερίδιο 33,72% επί του 

ςυνόλου και ακολουκοφν οι ειςαγωγζσ από τθν Λταλία με 32,94, από τθν ΠΓΔΜ το 21,10% και 

από τθν Αλβανία το 8,19%. Από τθν Σουρκία προζρχεται 4,40% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν 

ρεφματοσ. Αναφορικά με τισ εξαγωγζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τον επτζμβριο του 2017 

ανιλκαν ςε 253,081 MWh και οι ειςαγωγζσ ςε 894.510 MWh, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 

ΛΑΓΘΕ (ΘΕΠ επτεμβρίου). 

Όςον αφορά ςτισ εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ, 44,46%, 

παρουςίαςαν τον επτζμβριο οι εξαγωγζσ ςτθν Αλβανία και ακολουκεί με άνοδο 33,39% θ 

Λταλία, θ ΠΓΔΜ με 16,68% και θ Βουλγαρία με 5,04%. Ωςτόςο, τον Οκτϊβριο του 2017 λόγω 

βλάβθσ ςτο υποβρφχιο καλϊδιο που ςυνδζει τθν Ελλάδα με τθν Λταλία οι ανταλλαγζσ 

θλεκτριςμοφ μεταξφ των δφο χωρϊν διακόπθκαν και δεν αναμζνεται να επαναλθφκοφν πριν 

τα μζςα Δεκεμβρίου, οπότε υπολογίηεται ότι κα αποκαταςτακεί θ βλάβθ. 
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υνολικά, μζςω των θλεκτρικϊν διαςυνδζςεων με τισ γειτονικζσ χϊρεσ καλφφκθκε τον 

επτζμβριο το 16% τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ θλεκτριςμοφ, ενϊ θ παραγωγι από λιγνίτθ και από 

φυςικό αζριο κάλυψε το 30% και 30% αντίςτοιχα. Θ παραγωγι των ΑΠΕ ςυμμετείχε με 

ποςοςτό 9% και των υδροθλεκτρικϊν με 5%. 

8. Ο Ημερήςιοσ Ενεργειακόσ Προγραμματιςμόσ (ΗΕΠ) 

Θ δραςτθριότθτα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι οργανωμζνθ ςφμφωνα με το 

πρότυπο τθσ υποχρεωτικισ χονδρεμπορικισ αγοράσ. Ακριβϊσ, επειδι θ ενζργεια αποτελεί 

αγακό χωρίσ υποκατάςτατα και το οποίο δεν αποκθκεφεται, θ διαχείριςθ των παραγόμενων 

ποςοτιτων πρζπει να τυγχάνει προςεκτικισ ρφκμιςθσ και παρακολοφκθςθσ. 

Δεδομζνων των ανωτζρω χαρακτθριςτικϊν τθσ, θ ενζργεια αποτελεί ζνα προϊόν που 

διαπραγματεφεται ςτισ αγορζσ με κίνδυνο υψθλϊν διακυμάνςεων και είναι εκτεκειμζνο ςε 

πρακτικζσ χειραγϊγθςθσ. Θ επιδιωκόμενθ και απαραίτθτθ ιςορροπία επιτυγχάνεται με τθν 

οργάνωςθ τθσ αγοράσ αυτισ ωσ αγορά προγραμματιςμοφ και ειδικότερα μζςω του 

Θμεριςιου Ενεργειακοφ Προγραμματιςμοφ (ΘΕΠ - spot market). τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 

θ οργανωμζνθ αυτι αγορά λειτουργεί με τθν μορφι τθσ «αγοράσ επόμενθσ θμζρασ» (day-

ahead market) και ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 1 του «Κϊδικα υναλλαγϊν», όπου οι 

ςχετικζσ προςφορζσ ζγχυςθσ και άντλθςθσ κατατίκενται και φυςικά εκκακαρίηονται, με τον 

ΛΑΓΘΕ ωσ εκκακαριςτι, τθν θμζρα που προθγείται αυτισ τθσ παράδοςθσ (ονομάηεται «Θμζρα 

κατανομισ»), οπότε το διαπραγματεφςιμο αγακό εγχζεται και αντλείται άρα παρζχεται θ 

θλεκτρικι ενζργεια.27 

Μζςω των κακθμερινά υποβαλλόμενων «Δθλϊςεων Φορτίου», οι Προμθκευτζσ δθλϊνουν 

τθν απαίτθςθ ενζργειασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πελατϊν τουσ για τθν επόμενθ 

θμζρα, κακορίηοντασ ζτςι τον απαιτοφμενο προγραμματιςμό από πλευράσ Παραγωγϊν. Ο 

Διαχειριςτισ του υςτιματοσ Μεταφοράσ με τθ ςειρά του είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν 

επίβλεψθ για τθν κάλυψθ προςφοράσ και ηιτθςθσ με τρόπο που κα κακιςτά τθν ςυνολικι 

λειτουργία αποτελεςματικι, αξιόπιςτθ και επαρκι, κα επιτρζπει τθν αντιμετϊπιςθ 

απρόβλεπτων καταςτάςεων, κα διαςφαλίηει τθν ποιοτικι και αξιόπιςτθ τροφοδοςία του 

υςτιματοσ και κα ελαχιςτοποιεί το ςυνολικό κόςτοσ. Με μία ζκφραςθ κα «εγγυάται τθν 

ομαλι και απρόςκοπτθ παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ». 
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Επιπρόςκετα βαςικά, δομικά και λειτουργικά ςτοιχεία, τθσ αγοράσ ΘΕΠ είναι τα ακόλουκα: 

 Προχπολογιςτικι λειτουργία, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ άντλθςθ όλων των απαραίτθτων 

δεδομζνων και ςτοιχείων για τθν ορκι προετοιμαςία, διαχείριςθ και κατανομι των 

πόρων του υςτιματοσ. 

 Μθχανιςμόσ πολυμεροφσ διαπραγμάτευςθσ και ελαχιςτοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, όπωσ 

αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 11 του Κϊδικα υναλλαγϊν, διαςφαλίηοντασ ςυνκικεσ 

διαφάνειασ και υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 

 Κακοριςμόσ τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ (ΟΣ), που αποτελεί τθ χονδρικι τιμι τθσ 

ενζργειασ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει τθν τελικι (λιανικι) τιμι του αγακοφ.  

 Θ «βελτιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ πλεονάςματοσ» ςφμφωνα με το άρκρο 52 

παράγραφοσ 2 του Κϊδικα υναλλαγϊν, που περιγράφει τθν δυνατότθτα επίτευξθσ 

μειωμζνων τιμϊν ςε ςχζςθ με τισ αγορζσ και αποδίδουν μόνο τθν τιμι τθσ κακαρισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Επιπρόςκετα, ςτον ΘΕΠ ςυμμετζχουν οι Παραγωγοί, οι οποίοι διοχετεφουν ςτο φςτθμα τθν 

ενζργεια που παράγουν ι τθν εξάγουν, οι Προμθκευτζσ, οι οποίοι προςφζρουν ενζργεια 

ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ ι προβαίνουν ςε ειςαγωγζσ εξαγωγζσ, οι κάτοχοι άδειασ 

εμπορίασ και οι πελάτεσ που προμθκεφονται ενζργεια με ςκοπό τθν ίδια κατανάλωςθ. Θ 

ςυμμετοχι ςτον ΘΕΠ γίνεται κατόπιν εγγραφισ των ενδιαφερόμενων ςτο μθτρϊο το οποίο 

τθρείται και ελζγχεται από τον Λειτουργό τθσ αγοράσ. 

τισ δραςτθριότθτεσ του ΘΕΠ ςυγκαταλζγονται τα κάτωκι αναφερόμενα: 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ ζνταξθσ μονάδων παραγωγισ, ζγχυςθσ ενζργειασ και 

επικουρικϊν υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ. 

 Τπολογιςμόσ τθσ Οριακισ Σιμισ Παραγωγισ, τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ και των 

Σιμϊν Εφεδρείασ. 

υνοψίηοντασ, ο ΘΕΠ αποτελεί μια διαδικαςία κακοριςμοφ από τθν προθγοφμενθ θμζρα των 

μονάδων και των ποςοτιτων που αυτζσ κα παράγουν κακϊσ και των τιμϊν που κα 

καταβλθκοφν από τουσ Προμθκευτζσ ςφμφωνα με τθ ηιτθςθ φορτίων για τθν επόμενθ μζρα. 

υνεπϊσ, αντικείμενο ςυναλλαγισ και ρφκμιςθσ είναι το ςφνολο τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

που κα παραχκεί, καταναλωκεί και διακινθκεί τθν επόμενθ θμζρα ςτθν αγορά. 
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Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Πζμπτου 

 Νόμοσ 4001/2011 για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ 

Αερίου, για Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ Τδρογονανκράκων και άλλεσ 

ρυκμίςεισ. 

 Κϊδικασ Διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

 Σαςοφλθσ Α., 2010, Εθνικό Διαςυνδεδεμζνο φςτημα. Αλληλεξάρτηςη αγοράσ και 

λειτουργίασ ςυςτήματοσ 

 Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ΑΕ (ΛΑΓΘΕ Α.Ε.) http://www.lagie.gr 

 Κϊδικασ υναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

 Φαραντοφρθσ Ν., 2014, ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Δίκτυα & Τποδομζσ, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, 

Ακινα 

 Καρκαλάκοσ . και Πολζμθσ Μιχάλθσ, 2015, Αειφόροσ Ανάπτυξη, Περιβάλλον και 

Ενζργεια, Ακινα 

 Παντελίδθσ Π., 2003, Ειςαγωγή ςτη Μικροοικονοµική Ανάλυςη, Εκδόςεισ Π. Παντελίδθ, 

Πειραιάσ 

 Λαµπρίδθσ ∆./Ντοκόπουλοσ Π./Παπαγιάννθσ Γ., 2006, υςτήµατα Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ – 

Σόµοσ Α, Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 

 Μπακιρτηισ Α., 1998, Οικονομική Λειτουργία υςτημάτων Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ, 

Εκδόςεισ Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ 

 Μαρίνοσ Μιχαιλ-Κεόδωροσ, 2003, Η πρόςβαςη ςε ενεργειακό δίκτυο. Η απελευθζρωςη 

τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ, Ακινα 

 Κϊδικασ Προμικειασ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςε Πελάτεσ 

 Παραςκευόπουλοσ- Κόλιασ Χ., 2016, Θ δομι τθσ ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

http://yiannatsis.gr/download/ellhnikh-agora-hlektrikis-energeias.pdf  
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Κεφάλαιο 6ο: Οι Φορείσ Λειτουργίασ και Εποπτείασ τησ Αγοράσ 

Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ 

1. Η Ρυθμιςτική Αρχή Ενζργειασ 

Θ ΡΑΕ δραςτθριοποιείται ιδθ από τον Λοφλιο του 2000. υςτάκθκε με τον Νόμο περί 

Απελευκζρωςθσ (Ν. 2773/1999, Άρκρο 5, Παράγραφοσ 1) ωσ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι 

ςυγκροτοφμενθ από πζντε μζλθ, τα οποία διακζτουν ειδικά επιςτθμονικά και επαγγελματικά 

προςόντα και διορίηονται από τον Τπουργό Ανάπτυξθσ. Αναφορικά με τα λειτουργικά ζξοδα 

τθσ, αυτά καλφπτονται μζςω του αντιτίμου που αποδίδουν οι Παραγωγοί, οι Προμθκευτζσ 

και οι Επιλζγοντεσ Πελάτεσ. 

Ωσ κφρια κακικοντα τθσ ΡΑΕ προβλζπονται: 

 Θ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα ωσ προσ τον κακοριςμό και τθ ρφκμιςθ των τελικϊν 

τιμολογίων κάκε δραςτθριότθτασ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ βάςει των γενικϊν 

αρχϊν που κακορίηονται από το Νόμο περί Απελευκζρωςθσ. Θ αρμοδιότθτα αυτι ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον κακοριςμό των τιμολογίων των Μθ Επιλεγόντων Πελατϊν. 

 Θ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα προσ τον Τπουργό Ανάπτυξθσ για τθ χοριγθςθ αδειϊν 

παραγωγισ, κυριότθτασ και διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ, διανομισ και 

προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ ι για τθ χοριγθςθ ςχετικϊν εξαιρζςεων. 

 Θ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα προσ τον Τπουργό Ανάπτυξθσ ςχετικά με τθν ζγκριςθ και 

εφαρμογι των Κωδίκων που ρυκμίηουν τθν λειτουργία τθσ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και 

διζπουν τισ ςχζςεισ των υμμετεχόντων ςτθν αγορά τόςο με τουσ φορείσ αυτισ, ΑΔΜΘΕ - 

ΔΕΔΔΘΕ - ΛΑΓΘΕ, όςο και με τουσ Καταναλωτζσ (Διαχείριςθ υςτιματοσ Μεταφοράσ, 

υναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, Διαχείριςθσ Δικτφου Διανομισ και Προμικειασ ςε 

Πελάτεσ). 

 Θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ τθσ απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

 Θ επιτιρθςθ του διαχωριςμοφ των δραςτθριοτιτων τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(παραγωγι, μεταφορά, διανομι και προμικεια) από τισ εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά. 

 Θ προςταςία των καταναλωτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ θ ΡΑΕ 

δφναται να επιλθφκεί διαφορϊν μεταξφ εταιρειϊν και πελατϊν, να εφαρμόςει 

διαδικαςίεσ επίλυςθσ των διαφορϊν (διαμεςολάβθςθ και διαιτθςία) και να προχωριςει 

ςτθν επιβολι κυρϊςεων και προςτίμων όταν παραβιάηεται θ ςχετικι νομοκεςία.28 

                                                           
28

 Ρυκµιςτικι Αρχι Ενζργειασ (Ρ.Α.Ε.), www.rae.gr 



[53] 

2. Οργανιςμόσ Για Ση υνεργαςία των Ευρωπαϊκϊν Ρυθμιςτικϊν Αρχϊν Ενζργειασ 

(ΟΡΑΕ) 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατόπιν αιτιματοσ του υμβουλίου, επιχείρθςε να προωκιςει τθ 

ρυκμιςτικι ςυνεργαςία, επιδιϊκοντασ τθν περαιτζρω ενοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ. φμφωνα με αυτό το πλαίςιο αυτό, ο Κανονιςμόσ για τθν ίδρυςθ του 

Οργανιςμοφ για τθ υνεργαςία των Ευρωπαϊκϊν Ρυκμιςτικϊν Αρχϊν Ενζργειασ, ζχει ωσ 

αντικείμενο τθ ςφςταςθ ενόσ νζου ανεξάρτθτου κοινοτικοφ ρυκμιςτικοφ οργάνου με βαςικζσ 

και πρωταρχικζσ αρμοδιότθτεσ τθν εποπτεία και τθ ρφκμιςθ των αρμοδιοτιτων των εκνικϊν 

ρυκμιςτικϊν αρχϊν, υπογραμμίηοντασ τθν ςπουδαιότθτα τθσ διενζργειασ διαςυνοριακϊν 

ανταλλαγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου.  

Ουςιαςτικά, ο ΟΡΑΕ (ACER) είναι κατά πρϊτο λόγο υπεφκυνοσ για τθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκνικϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν ςε περιφερειακό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου και των εςωτερικϊν αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου. Ζχει επίςθσ τθν αρμοδιότθτα να παρακολουκεί τισ 

αγορζσ και τισ ςυναλλαγζσ, να διερευνά περιπτϊςεισ καταχρθςτικϊν πρακτικϊν ςτθν αγορά 

και να ςυντονίηει τθν εφαρμογι των κατάλλθλων κυρϊςεων για τα κράτθ μζλθ. Θ ευκφνθ για 

τθν εκτζλεςθ των κυρϊςεων που επιβάλλονται για παραβάςεισ παραμζνει ωςτόςο ςτθν 

αρμοδιότθτα των κρατϊν μελϊν. 

Ωσ περαιτζρω βιμα, για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ εγκρίκθκαν δφο Κανονιςμοί για τθ 

δθμιουργία δομϊν για ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριςτϊν ςυςτθμάτων μεταφοράσ (ENTSO): 

ζνασ για τθν θλεκτρικι ενζργεια (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 714/2009) και ζνασ για το φυςικό 

αζριο (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 715/2009 όπωσ τροποποιικθκε από τθν απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ 2010/685/ΕΕ). 

Σα ENTSO, ςε ςυνεργαςία με τον ACER, κεςπίηουν λεπτομερείσ κανόνεσ πρόςβαςθσ ςτο 

δίκτυο και τεχνικοφσ κϊδικεσ και διαςφαλίηουν τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του δικτφου 

μζςω τθσ ανταλλαγισ λειτουργικϊν πλθροφοριϊν και τθσ ανάπτυξθσ κοινϊν προτφπων και 

διαδικαςιϊν αςφαλείασ και εκτάκτου ανάγκθσ. Σα ENTSO είναι επίςθσ υπεφκυνα για τθν 

εκπόνθςθ ενόσ δεκαετοφσ προγράμματοσ επενδφςεων ςτο δίκτυο ανά διετία που 

επανεξετάηονται από τον ACER.29 
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3. Ο Λειτουργόσ τησ Αγοράσ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ ΛΑΓΗΕ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, αποτελεί θ οργάνωςθ και κακθμερινι επίβλεψι τθσ. ιμερα τθν αρμοδιότθτα 

αυτι ζχει ο ΛΑΓΘΕ (Λειτουργόσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ). Προπομπόσ του ΛΑΓΘΕ ιταν ο 

ΔΕΜΘΕ, οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ του οποίου μεταφζρκθκαν, ςφμφωνα με το Ν. 4001/2011- 

ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία «ΑΔΜΘΕ ΑΕ», ενϊ οι αρμοδιότθτεσ που αφοροφςαν τθν οργάνωςθ 

και τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ παρζμειναν ςτον ΛΑΓΘΕ.  

Σο άρκρο 118 του Ν. 4001/2011 κακορίηει τισ αρμοδιότθτεσ του Λειτουργοφ τθσ Αγοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ με κυριότερεσ τθν εφαρμογι των κανόνων για τθ λειτουργία τθσ Αγοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθν οργάνωςθ και επίβλεψθ του Θμεριςιου Ενεργειακοφ 

Προγραμματιςμοφ. Πιο αναλυτικά και ςτο πλαίςιο των ανωτζρω ςκοπϊν του ο ΛΑΓΘΕ είναι 

αρμόδιοσ για τα εξισ: 

 Διενζργεια του Θμεριςιου Ενεργειακοφ Προγραμματιςμοφ και ειδικά: 

 Προγραμματίηει τισ εγχφςεισ και απορροφιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο. 

 Κακορίηει τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ. 

 Εκκακαρίηει τισ ςυναλλαγζσ ςτο πλαίςιο του Θμεριςιου Ενεργειακοφ 

Προγραμματιςμοφ. 

 υνεργαςία με τον ΔΕΜΘΕ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα υναλλαγϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΜΘΕ. 

 Σιρθςθ ειδικοφ Μθτρϊου υμμετεχόντων ςτθν Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 Διαςφάλιςθ παροχισ τθσ απαραίτθτθσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 Μζριμνα για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτουσ 

υμμετζχοντεσ ςτθν Αγορά υναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και κατοχφρωςθ τθσ 

αρχισ τθσ διαφάνειασ. 

 τόχευςθ για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν αγορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ 

αγοράσ ενζργειασ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινζσ επιχειριςεισ, χρθματιςτιρια 

θλεκτρικισ ενζργειασ και αντίςτοιχουσ φορείσ. 

 Διευκόλυνςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

κατ’ εφαρμογι του Κανονιςμοφ 714/2009, τθσ Οδθγίασ 72/2009 και όλων των 

ςχετικϊν κατευκφνςεων και αποφάςεων που εκδίδονται από τα όργανα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Είςπραξθ του αντιτίμου από τουσ υμμετζχοντεσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν 

και διαχειριςτικϊν δαπανϊν τθσ Αγοράσ. 
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 φναψθ ςυμβάςεων πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και καταβολι των αντίςτοιχων 

πλθρωμϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 του Ν. 3468/ 2006, που παράγονται 

από ςυνδεδεμζνεσ ςτο φςτθμα εγκαταςτάςεισ ΑΠΕ ι ΘΚΤΑ. 

 Διευκζτθςθ των χρθματικϊν ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο του ΘΕΠ, ςε ςυνεργαςία με τον 

ΑΔΜΘΕ και τον ΔΕΔΔΘΕ, είτε με τθν ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε παροχι 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν είτε μζςω ανάκεςθσ ςε τρίτουσ κατόπιν τθσ 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΡΑΕ. 30 

4. Ο ΔΕΜΗΕ ωσ Λειτουργόσ τησ Αγοράσ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ 

Με το Ν. 2773/1999 ιδρφκθκε θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ 

υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΜΘΕ, ςτθν 

οποία ανατζκθκε θ αποκλειςτικι διαχείριςθ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ. τον ΔΕΜΘΕ ανατζκθκε από το Ν. 2773/199 και θ αρμοδιότθτα να 

διενεργεί τον Θμεριςιο Ενεργειακό Προγραμματιςμό αλλά και τον υπολογιςμό τθσ Οριακισ 

Σιμισ υςτιματοσ, όπωσ ειδικότερα αυτό ορίηεται ςτον «Κϊδικα υναλλαγϊν Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ». 

Ο ΔΕΜΘΕ δεν αποτελοφςε μόνο τον Διαχειριςτι του υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ αλλά ταυτόχρονα ιταν και ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ο ΔΕΜΘΕ πραγματοποιοφςε τθν καταγραφι των δθλϊςεων 

φορτίου των Προμθκευτϊν, τισ προςφορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ των Παραγωγϊν, τον 

υπολογιςμό τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ και τισ εκκακαρίςεισ των πλθρωμϊν των 

Παραγωγϊν Θ/Ε κακϊσ και χρεϊςεων των Προμθκευτϊν.  

5.  Ο ΑΔΜΗΕ 

Ο ΑΔΜΘΕ Α.Ε. (Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ) ςυςτάκθκε με το 

Ν. 4001/2011 και οργανϊκθκε και λειτουργεί ωσ Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ κατά 

τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2009/72/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ Εταιρεία αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ και εκτελεί τα κακικοντα του Κυρίου και Διαχειριςτι του 

Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΜΘΕ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

που ορίηονται από τον Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα του Κϊδικα Διαχείριςθσ του 

υςτιματοσ και τθν άδεια διαχείριςθσ του EΜΘΕ. 

                                                           
30

  Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ΑΕ (ΛΑΓΘΕ) Α.Ε. http://www.lagie.gr 



[56] 

Θ ςυμμόρφωςθ του ΑΔΜΘΕ με τισ απαιτιςεισ που διζπουν το μοντζλο του Ανεξάρτθτου 

Διαχειριςτι Μεταφοράσ πιςτοποιικθκε από τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ) τον 

Δεκζμβριο του 2012. 

Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ λειτουργία, ο ζλεγχοσ, θ ςυντιρθςθ και θ 

ανάπτυξθ του ΕΜΘΕ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ο εφοδιαςμόσ τθσ χϊρασ με θλεκτρικι 

ενζργεια, κακϊσ και θ λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

διαφάνειασ, τθσ ιςότθτασ και του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. 

Εξαιτίασ του προαναφερκζντοσ κομβικοφ ρόλου που επιτελεί θ Εταιρεία, ζχουν λθφκεί όλα τα 

αναγκαία μζτρα και ζχουν οργανωκεί όλεσ εκείνεσ οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για να 

διαςφαλιςτεί θ ανεξαρτθςία τθσ, θ απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ «ίςθσ μεταχείριςθσ» 

για όλουσ τουσ Χριςτεσ του υςτιματοσ και τουσ υμμετζχοντεσ ςτθν Αγορά Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ, θ διαφάνεια ςτθ λειτουργία τθσ και θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των 

πλθροφοριϊν που ο ΑΔΜΘΕ διαχειρίηεται. 

Ο ΑΔΜΘΕ από τισ 20 Λουνίου 2017 ακολουκεί το μοντζλο του ιδιοκτθςιακά διαχωριςμζνου 

Διαχειριςτι (OwnershipUnbundling) με αποτζλεςμα να είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνοσ με τθν 

Οδθγία 2009/72/ΕΚ. 

Θ μετοχικι ςφνκεςθ του ΑΔΜΘΕ είναι θ εξισ: 

 51% ΑΔΜΘΕ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 

 25% ΔΕΑΔΜΘΕΑ.Ε. 

 24% StateGridEuropeLimited. 

Κφριεσ αρμοδιότθτεσ του ΑΔΜΘΕ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Διαςφάλιςθ ότι θ μακροχρόνια ικανότθτα του υςτιματοσ ανταποκρίνεται ςε εφλογεσ 

ανάγκεσ για μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ, υπό οικονομικά βιϊςιμεσ ςυνκικεσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

 Παροχι πρόςβαςθσ ςτο φςτθμα ςτουσ κατόχουσ άδειασ παραγωγισ, προμικειασ ι 

εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςε όςουσ ζχουν νόμιμα εξαιρεκεί από τθν υποχρζωςθ 

κατοχισ τζτοιων αδειϊν και ςτουσ Επιλζγοντεσ Πελάτεσ.  
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 Παροχι τθσ δυνατότθτασ ςφνδεςθσ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) με το ΕΜΘΕ, ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτον Κϊδικα 

Διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Κϊδικασ 

Διαχείριςθσ ΕΜΘΕ).  

 Διαχείριςθ των ροϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο φςτθμα, ςυνεκτιμϊντασ τισ 

ανταλλαγζσ με άλλα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα μεταφοράσ. 

 Μζριμνα για τθν αςφαλι, αξιόπιςτθ και αποδοτικι λειτουργία του υςτιματοσ, 

διαςφαλίηοντασ, μεταξφ άλλων, τθ διακεςιμότθτα των αναγκαίων επικουρικϊν 

υπθρεςιϊν. 

 Κατάρτιςθ του προγράμματοσ κατανομισ των μονάδων παραγωγισ που ςυνδζονται 

με το φςτθμα, προςδιοριςμόσ τθσ χριςθσ των διαςυνδζςεων με άλλα ςυςτιματα 

μεταφοράσ και κατανομι ςε πραγματικό χρόνο του φορτίου θλεκτρικισ ενζργειασ 

ςτισ διακζςιμεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ.  

 Παροχι ςτουσ Διαχειριςτζσ άλλων υςτθμάτων μεταφοράσ και δικτφων διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, με τα οποία ςυνδζεται το φςτθμα, επαρκϊν πλθροφοριϊν για 

τθν αςφαλι και αποδοτικι λειτουργία, κακϊσ και τθ ςυντονιςμζνθ ανάπτυξθ και τθ 

διαλειτουργικότθτα του υςτιματοσ και των παραπάνω ςυςτθμάτων και δικτφων.  

 Είςπραξθ των τελϊν πρόςβαςθσ ςτο φςτθμα και διευκζτθςθ των χρεοπιςτϊςεων 

που του αναλογοφν ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ διαχειριςτϊν 

ςυςτθμάτων μεταφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 714/2009.  

 Χοριγθςθ και διαχείριςθ τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςτο φςτθμα και παροχι ειδικά 

αιτιολογθμζνων επεξθγιςεων ςε περίπτωςθ άρνθςθσ πρόςβαςθσ.  

 υμμετοχι ςε ενϊςεισ, οργανϊςεισ ι εταιρείεσ, οι οποίεσ ζχουν ςκοπό τθν 

επεξεργαςία και διαμόρφωςθ κανόνων κοινισ δράςθσ που ςυντείνουν, ςτο πλαίςιο 

τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, ςτθ δθμιουργία ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

 Εκπόνθςθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ και 

μελλοντικοφσ Χριςτεσ του ΕΜΘΕ, Δεκαετοφσ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του ΕΜΘΕ. 

 Σιρθςθ των αναγκαίων διαχειριςτικϊν λογιςτικϊν λογαριαςμϊν για τθν είςπραξθ των 

εςόδων από τθ διαχείριςθ ςυμφόρθςθσ των διαςυνδζςεων, ι άλλων χρεϊςεων που 

προκφπτουν από τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ του ΕΜΘΕ. 

 Δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα του καταλόγου όλων των εγκεκριμζνων από τθ ΡΑΕ 

τιμολογίων με τα οποία χρεϊνει τουσ Χριςτεσ του υςτιματοσ.  

 Τπολογιςμόσ τθσ Οριακισ Σιμισ Αποκλίςεων και εκκακάριςθ των Αποκλίςεων.31 
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6. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

Θ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. (Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ) ςυςτάκθκε 

ωσ αποτζλεςμα τθσ απόςχιςθσ του κλάδου Διανομισ τθσ ΔΕΘ ςφμφωνα με το Ν. 4001/2011 

και τθν Οδθγία 2009/72/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με τθν οργάνωςθ των αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ιταν να αναλάβει τα κακικοντα του Διαχειριςτι 

του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ. Αποτελεί κατά 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε., αλλά 

είναι ανεξάρτθτθ λειτουργικά και διοικθτικά, τθρϊντασ παράλλθλα όλεσ τισ απαιτιςεισ 

ανεξαρτθςίασ οι οποίεσ είναι ενςωματωμζνεσ ςτο παραπάνω νομικό πλαίςιο. 

Σο πρωταρχικό ζργο τθσ εταιρείασ είναι θ λειτουργία, θ ςυντιρθςθ και θ ανάπτυξθ του 

δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα αλλά και θ διαςφάλιςθ τθσ διαφανοφσ 

και αμερόλθπτθσ πρόςβαςθσ των καταναλωτϊν και γενικότερα όλων των χρθςτϊν του 

δικτφου. Επιπρόςκετα, ςτοχεφει ςτθν ςυνεχι τροφοδοςία των καταναλωτϊν, επιδιϊκοντασ 

τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

τισ 12/10/2010, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΘ Α.Ε., κατά τθ ςυνεδρίαςι του, ενζκρινε 

όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, δθλαδι, τόςο θ διαχείριςθ του 

δικτφου όςο και θ παροχι των υπθρεςιϊν του δικτφου ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, κακϊσ επίςθσ 

και οι δραςτθριότθτεσ του Διαχειριςτι Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν, που αςκοφνταν μζχρι 

τότε από τθ ΔΕΘ Α.Ε., να περιζλκουν ςε μία κατά 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ. 

Οι βαςικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ εκτελοφνται από τθν ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. αφοροφν ςτα ακόλουκα: 

 Σθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων των χρθςτϊν. 

 Σθν ανάπτυξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ του Δικτφου. 

 Σισ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ και εποπτείασ του Δικτφου, αποκακιςτϊντασ τισ βλάβεσ και 

υπολογίηοντασ τισ καταναλϊςεισ. 

 Σθν αξιόπιςτθ και οικονομικι λειτουργία των αυτόνομων νθςιωτικϊν θλεκτρικϊν 

ςυςτθμάτων. 

Αναφορικά, με τθ διαχείριςθ των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων των μθ διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν, 

ο ΔΕΔΔΘΕ κατόπιν άδειασ τθσ ΡΑΕ είναι αρμόδιοσ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του 

Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ και των ςυςτθμάτων θλεκτριςμοφ των μθ 

διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν κακϊσ επίςθσ και τθ διαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά, 

όλων των καταναλωτϊν, παραγωγϊν και προμθκευτϊν, με διαφάνεια και 

αντικειμενικότθτα.32  
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Κεφάλαιο 7ο: Θεςμικζσ και Οικονομικζσ Προεκτάςεισ τησ 

Απελευθζρωςησ τησ Αγοράσ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ 

1. Ειςαγωγή 

Προτοφ επιχειρθκεί θ εκτενισ ανάλυςθ των προεκτάςεων τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ τόςο ςε κεςμικό όςο και ςε οικονομικό επίπεδο, θ οποία διιλκε από 

τρείσ νομοκετικζσ προςπάκειεσ, κεωρείται ςκόπιμο να αναφερκοφν οι αρχζσ ςτισ οποίεσ 

ςτθρίχκθκε θ Ε.Ε. και ςτθ ςυνζχεια ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο. Αυτό αποςκοπεί ςτο 

να γίνει αντιλθπτό το πλαίςιο και θ λογικι που ακολουκικθκαν από τισ ρυκμίςεισ των τριϊν 

νομοκετικϊν δεςμϊν. 

 Αρχι τθσ επικουρικότθτασ. 

Οι Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ κακορίηουν το πλαίςιο των γενικϊν αρχϊν εντόσ του οποίου θ αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ κα κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απελευκζρωςθσ. Κάκε κράτοσ-

μζλοσ είναι αρμόδιο και υπεφκυνο για τον κακοριςμό του τρόπου με τον οποίο κα 

ενςωματωκοφν οι Οδθγίεσ ςτο εκνικό δίκαιο. Αντίκετα, θ Ε.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα επζμβαςθσ 

ςε ηθτιματα ςτα οποία ζχει ςυντρζχουςα αρμοδιότθτα, μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ δράςθ 

τθσ εξαςφαλίηει καλφτερο αποτζλεςμα από αυτό των εκνικϊν κυβερνιςεων ι των 

περιφερειακϊν ολοκλθρϊςεων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ επικουρικισ δράςθσ 

αποτελεί το δικαίωμα των κρατϊν-μελϊν να επιλζγουν το ςφςτθμα απελευκζρωςθσ που κα 

ακολουκιςουν και να κακορίηουν τα τιμολόγια και τισ επιμζρουσ λεπτομζρειεσ των 

διαδικαςιϊν τθσ αδειοδότθςθσ. 

 Αρχι τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο. 

Θ διαςφάλιςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ και θ ανταγωνιςτικι λειτουργία τθσ αγοράσ 

ενζργειασ προχποκζτουν τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο μεταφοράσ και 

διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. 

Βαςικι αρχι του ανταγωνιςμοφ είναι θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ αποφυγισ 

διακρίςεων μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, μεταξφ δραςτθριοποιοφμενων επιχειριςεων και 

μεταξφ των χρθςτϊν των δικτφων. 
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 Αρχι του λογιςτικοφ διαχωριςμοφ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε, ιδθ από τα πρϊτα ςτάδια τθσ απελευκζρωςθσ, μια από τισ βαςικζσ 

προτάςεισ ιταν θ τιρθςθ χωριςτϊν λογαριαςμϊν για τισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ, 

μεταφοράσ και διανομισ. Κατά αυτόν τον τρόπο παρζχεται θ δυνατότθτα να προςδιοριςτεί το 

λειτουργικό κόςτοσ και ο τρόποσ τιμολόγθςθσ ςε κάκε δραςτθριότθτα. Επίςθσ, τυχόν 

ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και επιδοτιςεισ μεταξφ των δραςτθριοτιτων εντόσ μίασ 

κακετοποιθμζνθσ επιχείρθςθσ (ςταυροειδείσ επιδοτιςεισ) μποροφν να εντοπιςτοφν. 

 Αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ. 

Σα κράτθ-μζλθ είναι υποχρεωμζνα να ςυνεργάηονται ςτισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και να επιτρζπουν κατά κανόνα τθν πρόςβαςθ ςτα εκνικά 

δίκτυα, ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργίασ μιασ κοινισ και ανταγωνιςτικά λειτουργοφςασ 

ενεργειακισ αγοράσ. 

 Τποχρζωςθ διαχωριςμοφ μεταξφ ρυκμιςτικϊν-λειτουργικϊν αρμοδιοτιτων τθσ ίδιασ 

επιχείρθςθσ και υποχρζωςθ δθμιουργίασ ανεξάρτθτων ρυκμιςτικϊν αρχϊν. 

κοπόσ των προβλζψεων αυτϊν είναι να αποφεφγονται ςυγχφςεισ και προβλιματα που τυχόν 

κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν από τθν ανάκεςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου και διεφκυνςθσ 

εντόσ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ. 

 Αρχι τθσ κακολικότθτασ. 

Θ επιβολι ςτισ δραςτθριοποιοφμενεσ επιχειριςεισ τθσ υποχρζωςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κοινισ ωφζλειασ περιλαμβάνει τθν δζςμευςθ των επιχειριςεων να εφοδιάηουν με 

θλεκτριςμό κάκε ςπίτι, κάκε εγκατάςταςθ και κάκε καταναλωτι ακόμθ και ςτα πιο 

απομακρυςμζνα μζρθ, μεριμνϊντασ παράλλθλα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Σζλοσ, προβλζφκθκε και θ δυνατότθτα προςωρινοφ 

περιοριςμοφ τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ, ςε περίπτωςθ που παρεμποδίηεται θ 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων κοινισ ωφζλειασ ι ςε περίπτωςθ αιφνίδιασ κρίςθσ ςτθν αγορά 

ενζργειασ.33 
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τθ ςυνζχεια, κάκε προςπάκεια να αποτιμθκοφν οι ςυνζπειεσ τθσ αναδιάρκρωςθσ που ζχει 

ςυντελεςτεί και ςυνεχίηει να πραγματοποιείται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ οφείλει να 

βαςίηεται ςε ςαφι κριτιρια. Θ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ κα πρζπει να εξεταςκεί με 

γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ με χαμθλά κόςτθ και με τισ λιγότερεσ 

δυνατζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

Θ επίτευξθ του ςτόχου τθσ απελευκζρωςθσ εξετάηεται με βάςθ το αν: 

 Αξιοποιοφνται οι εγχϊριεσ πθγζσ ενζργειασ. 

 Διαςφαλίηεται οικονομικό ενεργειακό προϊόν και αποτελεςματικι εποπτεία και 

λειτουργία τθσ αγοράσ ενζργειασ. 

 Αναβακμίηεται θ αςφάλεια των καταναλωτϊν, θ αποφυγι ι ο μετριαςμόσ των διακοπϊν 

τθσ θλεκτροδότθςθσ. 

 Πραγματοποιείται θ αναβάκμιςθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, αναπτφςςεται ο κλάδοσ τθσ 

εγχϊριασ βιομθχανίασ και ενιςχφονται οι υποδομζσ μεταφοράσ και διανομισ. 

 Προωκείται θ διαςυνοριακι ςυνεργαςία και θ διαςφνδεςθ με τα διεκνι ενεργειακά 

δίκτυα, δίνοντασ τθ δυνατότθτα χριςθσ των δικτφων ςε παραγωγοφσ-προμθκευτζσ 

κρατϊν-μελϊν. 

 Εξελίςςεται θ τεχνογνωςία και δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 Σονϊνεται ο κλάδοσ των επενδφςεων και κατά ςυνζπεια θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

οικονομίασ. 

2. Σα οφζλη τησ απελευθζρωςησ 

Θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ αποτελεί μία μακρόχρονθ διαδικαςία, με αρκετά 

ςτάδια, που μπορεί να δθμιουργιςει πολλαπλά οφζλθ. Σόςο οι νομοκετικζσ προβλζψεισ όςο 

και οι ςχετικζσ επενδφςεισ, κεφαλαίου και τεχνογνωςίασ, ςυμβάλλουν κετικά ςτθν εξζλιξθ 

του κλάδου και δθμιουργοφν ςυνκικεσ άνκθςθσ και προόδου.  

Αρχικά, θ άρςθ των υφιςτάμενων εμποδίων, που οφείλονται ςτθν μονοπωλιακι πρακτικι και 

τισ απαρχαιωμζνεσ νομικζσ προβλζψεισ, και θ εφαρμογι κανόνων ανταγωνιςμοφ 

ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του κλάδου τθσ ενζργειασ, 

παρζχοντασ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, πιο 

αποτελεςματικϊν και με προβλζψεισ για τθν περαιτζρω προςταςία του περιβάλλοντοσ.  
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Παράλλθλα, θ χρθςιμοποίθςθ νζων εξελιγμζνων τεχνολογιϊν από τουσ ιδιϊτεσ παραγωγοφσ 

και προμθκευτζσ μπορεί να οδθγιςει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και των 

λειτουργικϊν εξόδων.  

Επιπροςκζτωσ, αν λθφκοφν υπόψθ οι μζχρι τϊρα εντοπιηόμενεσ κετικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

απελευκζρωςθσ ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, κακίςταται δικαιολογθμζνθ θ επιμονι 

των ευρωπαϊκϊν νομοκετικϊν οργάνων ςτθν ίδρυςθ ενιαίασ ανταγωνιςτικισ αγοράσ 

ενζργειασ. Μάλιςτα, είναι κοινά αποδεκτό, πωσ θ απελευκζρωςθ των αγορϊν αλλά και θ 

χριςθ νζων καινοτομικϊν τεχνολογιϊν, πολφ ςυχνά οδθγοφν ςτθν εγκατάλειψθ των 

παραδοςιακϊν πρακτικϊν άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, οι οποίεσ είναι 

κυρίαρχεσ ςτισ μονοπωλιακζσ αγορζσ, και ςτθν αντικατάςταςθ αυτϊν από καινοφριεσ 

μεκόδουσ, οι οποίεσ προςδίδουν μεγαλφτερθ αντιλαμβανόμενθ αξία ςτουσ καταναλωτζσ. 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα επιτυχοφσ απελευκζρωςθσ αποτελεί ο κλάδοσ των αεροπορικϊν 

μεταφορϊν ςτισ ΘΠΑ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πελάτεσ, τθ παροχι νζων εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, όπωσ τα “frequent – flyer 

programs” αλλά και τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των πτιςεων, ακόμθ και ςε μικρότερεσ 

πόλεισ (Crandall και Ellig, 1997).34 

Αντίςτοιχο παράδειγμα αποτελεί και θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιϊν, θ 

οποία δθμιοφργθςε νζεσ ςυνκικεσ ςε όλο το εφροσ του κλάδου. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία 

είναι θ ανάπτυξθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ, θ μείωςθ των τιμϊν 

προσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και θ παροχι νζων καινοτόμων υπθρεςιϊν, όπωσ θ αναμονι 

κλιςθσ και ο προςωπικόσ τθλεφωνθτισ. 

Παρατθροφμε, λοιπόν, ότι θ απελευκζρωςθ και ο ανταγωνιςμόσ κατάφεραν να ανατρζψουν 

προγενζςτερεσ επιχειρθματικζσ μεκόδουσ, να επιφζρουν ανάπτυξθ καινοτομικϊν προϊόντων 

και υπθρεςιϊν, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν, αςφάλεια 

ςυναλλαγϊν, ρευςτότθτα ςτισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ, προϊκθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων, 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ με τθν από κοινοφ αξιοποίθςθ 

υφιςτάμενων υποδομϊν και τεχνογνωςίασ, δθμιουργία ενόσ εφχρθςτου περιβάλλοντοσ 

ςυναλλαγϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ και ολοκλιρωςθ τθσ ςφηευξθσ τθσ αγοράσ με τισ άλλεσ 

ευρωπαϊκζσ. 

                                                           
34

 Crandall Robert and Jerry Ellig, 1997, Economic Deregulation and Customer Choice: Lessons for the 
Electrical Industry, George Mason University, Fairfax, VA: Center for Market Processes 
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Πολλζσ από τισ εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

ζχουν διαπιςτϊςει και επωφελθκεί ιδθ από τθν ειςαγωγι ςτοιχείων ανταγωνιςμοφ ςτον 

κλάδο. Αυτό το ςυμπζραςμα προκφπτει από τθν μζχρι τϊρα εμπειρία από άλλουσ τομείσ 

ςτουσ οποίουσ ειςιχκθ ο ανταγωνιςμόσ, όπου οι επιχειριςεισ οι οποίεσ λειτουργοφςαν 

αποδοτικά επωφελικθκαν και αφξθςαν τα κζρδθ τουσ. Οι εταιρείεσ, επομζνωσ, είναι 

αναμενόμενο να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του ανταγωνιςμοφ μζςω τθσ μείωςθσ του 

λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ νζων και περιςςότερο εξελιγμζνων 

τεχνολογιϊν, τθσ ανάπτυξθσ καινοτομικϊν ςυνδυαςμϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν για κάκε 

κατθγορία πελατϊν, κακϊσ και μζςω των ειδικϊν τιμολογίων ανάλογα με τθν περίπτωςθ και 

τζλοσ εφαρμόηοντασ πολιτικζσ διείςδυςθσ ςε νζεσ αγορζσ. 

Ωσ αποτζλεςμα, οι εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά μποροφν 

να προςφζρουν ειδικζσ τιμζσ ι υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια διμερϊν ςυμβάςεων με ειδικι 

τιμολόγθςθ, ςφμφωνα με τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων πελατϊν, ενϊ 

ταυτόχρονα οι εργαηόμενοι επωφελοφνται ςτθ νζα απελευκερωμζνθ κατάςταςθ τθσ 

βιομθχανίασ θλεκτριςμοφ, με πικανι αφξθςθ των μιςκϊν.  

Σζλοσ, παρά το γεγονόσ πωσ θ απελευκζρωςθ ςυνεπάγεται περιοριςμζνθ κρατικι παρζμβαςθ 

αναφορικά με τισ τιμζσ και τθν είςοδο νζων εταιρειϊν ςτθν αγορά ενζργειασ, το κράτοσ 

καλείται να διαδραματίςει ζνα ςθμαντικό και ουςιαςτικό ρόλο, κακϊσ κα πρζπει να 

διαςφαλιςτεί ότι οι καταναλωτζσ είναι αυτοί οι οποίοι επωφελοφνται περιςςότερο από τον 

ανταγωνιςμό, αλλά και ότι όλεσ οι εταιρείεσ ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και τισ ίδιεσ 

υποχρεϊςεισ.  

3. Η ςταδιακή προςαρμογή ςτην απελευθζρωςη τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Θ επίτευξθ τθσ δθμιουργίασ μίασ ενιαίασ εςωτερικισ ευρωπαϊκισ αγοράσ, τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενεργειακισ Ζνωςθσ, αποτζλεςε ιδθ από το 1990 βαςικι προτεραιότθτα των Οργάνων τθσ 

Ε.Ε.. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ οδιγθςε θ ιςχυρι εκτίμθςθ αλλά και θ πρακτικι διαπίςτωςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ότι ο κλάδοσ τθσ ενζργειασ αποτελεί ςπουδαίο παράγοντα τθσ 

ςυνολικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ του ευρωπαϊκοφ χϊρου εφόςον λειτουργιςει με 

υψθλά επίπεδα αξιοπιςτίασ των υπθρεςιϊν, με ανταγωνιςτικζσ τιμζσ ςε όλο το εφροσ των 

δραςτθριοτιτων, με αυξθμζνθ μζριμνα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

εξαςφαλίηοντασ επαρκϊσ τον ενεργειακό ανεφοδιαςμό. 
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Σο άνοιγμα τθσ αγοράσ ςτον ανταγωνιςμό επετεφχκθ ςταδιακά μζςω τθσ εφαρμογισ 

ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν και αρχϊν. Θ ςαφισ διάκριςθσ μεταξφ των δραςτθριοτιτων 

αποτελεί βαςικι παραδοχι για τθν ορκι λειτουργία του ανταγωνιςμοφ. Δεν κα μποροφςε 

άλλωςτε να ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ προμικεια 

ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, με μθ ανταγωνιςτικζσ, όπωσ θ διανομι και μεταφορά, κακϊσ κα 

δθμιουργοφνταν ςτρεβλϊςεισ και κα εφαρμόηονταν μθ υγιείσ πρακτικζσ.  

Ζνα δεφτερο πλζγμα πρακτικϊν ςχετίηεται με το όςο το δυνατόν μεγαλφτερο άνοιγμα τθσ 

αγοράσ με ςυνκικεσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ προσ όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σζτοια παραδείγματα είναι θ άρςθ των εμποδίων δραςτθριοποίθςθσ 

των εναλλακτικϊν προμθκευτϊν, πζραν των παραδοςιακϊν παρόχων, θ δυνατότθτα 

ελεφκερθσ επιλογισ προμθκευτϊν από τουσ καταναλωτζσ και θ ελεφκερθ πρόςβαςθ τρίτων 

ςτα δίκτυα με υποχρζωςθ μάλιςτα των λειτουργϊν των δικτφων να διαςφαλίηουν τθν 

απρόςκοπτθ αυτι πρόςβαςθ. 

Σζλοσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ δθμιουργία ανεξαρτιτων ρυκμιςτικϊν αρχϊν. Ο 

ςθμαντικόσ τουσ ρόλοσ ζγκειται ςτον εποπτικό τουσ χαρακτιρα και τθν, άμεςθ ι ζμμεςθ, 

εμπλοκι τουσ με ςυμβουλευτικό, γνωμοδοτικό και αποφαςιςτικό ρόλο. 

Οι παραπάνω επί μζρουσ ςτόχοι υλοποιικθκαν μζςω των τριϊν νομοκετικϊν δεςμϊν και 

ειδικότερα, κατά χρονολογικι ςειρά, με τθν Οδθγία 1996/92/ΕΚ, τθν οδθγία 2003/54/ΕΚ και 

τθν Οδθγία 2009/72/ΕΚ, οι οποίεσ και ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με τουσ 

νόμουσ 2773/1999, 3426/2005 και 4001/2011. 

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, το άνοιγμα τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ υπιρξε 

ςταδιακό. Θ πρϊτθ περίοδοσ 2001-2003, χαρακτθρίηεται όχι από δειλά αλλά από ανφπαρκτα 

βιματα, κακϊσ θ δραςτθριοποίθςθ νζων παρόχων ιταν μθδενικι. Καμία νζα μονάδα 

παραγωγισ δεν δθμιουργικθκε ςτο διάςτθμα αυτό κακϊσ θ κατοχι τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ 

από τθ ∆ΕΘ ςτθ δραςτθριότθτα τθσ θλεκτροπαραγωγισ και τθσ προμικειασ θλεκτρικισ 

ενζργειασ αποκάρρυνε τουσ δυνθτικοφσ επενδυτζσ.  

Θ πρϊτθ ενκαρρυντικι εξζλιξθ ζρχεται το 2004 οπότε και καταςκευάηεται το ΘΡΩΝ Λ, το 

πρϊτο εργοςτάςιο φυςικοφ αερίου από ιδιϊτθ επενδυτι (ΘΡΩΝ ΚΕΡΜΟΘΛΕΚΣΡΛΚΘ Α.Ε.) το 

οποίο προςζφερε επικουρικζσ υπθρεςίεσ ςτον ∆ΕΜΘΕ. Εν ςυνεχεία ςτα τζλθ του 2005 

τζκθκε ςε λειτουργία θ πρϊτθ μονάδα παράγωγθσ τθσ ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. ςτθν 

Κεςςαλονίκθ. 
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Ζτςι τθν επόμενθ χρονιά ςτθ χονδρεμπορικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςυμμετζχουν θ ∆ΕΘ 

και θ ELPEDISON δθμιουργϊντασ νζεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ μάλιςτα γίνονται εμφανείσ ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ.  

Σο 2007 θ ΘΡΩΝ ςυμβάλλεται με τθ ΔΕΘ, με ςκοπό τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν κατά τθν 

καλοκαιρινι περίοδο, το 2008 θ Αλουμίνιον τθσ Ελλάδοσ (Όμιλοσ Μυτιλθναίοσ) εγκακιςτά 

μονάδεσ παραγωγισ, ενϊ ζωσ το 2010 λειτουργοφν νζα εργοςτάςια παραγωγισ ενζργειασ 

διαμορφϊνοντασ ζνα νζο τοπίο ςτθν αγορά, μειϊνοντασ το ποςοςτό τθσ ΔΕΘ μετά τθ 

δραςτθριοποίθςθ ιδιωτϊν ςτθν αγορά. 

Ωςτόςο, θ τιμολογιακι πολιτικι είναι ακόμθ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τισ τιμζσ όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊνονται από τθ ΔΕΘ. Βζβαια, θ είςοδοσ νζων παικτϊν, θ διαςφνδεςθ µε γειτονικζσ 

χϊρεσ και ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν χονδρεμπορικι αγορά, διαμορφϊνουν κετικά τθν 

ΟΣ τα τελευταία ζτθ. υγκεκριμζνα, ςτθν Οριακι Σιμι πωλοφν όλοι οι παραγωγοί 

ανεξαρτιτωσ του κόςτουσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και αντίςτοιχα αυτι πλθρϊνουν όλοι οι 

προμθκευτζσ. Επομζνωσ, ςε περιόδουσ υψθλισ ηιτθςθσ είναι απαραίτθτο να εγχυκοφν ςτο 

ςφςτθμα ποςότθτεσ ενζργειασ από παραγωγικζσ μονάδεσ με μεγάλο κόςτοσ με αποτζλεςμα 

τθν άνοδο τθσ τιμισ και το αντίςτροφο. Αυτό ςθμαίνει ότι κατά κφριο λόγο πρϊτα κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παραγόμενθ από λιγνιτικζσ μονάδεσ ενζργεια, ςτθ ςυνζχεια από 

υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ και ςτο τζλοσ από φυςικό αζριο. Εξαίρεςθ ςτα παραπάνω 

αποτελοφν οι ΑΠΕ. Θ διακζςιμθ ιςχφσ από ΑΠΕ ανά πάςα ςτιγμι εγχζεται κατά 

προτεραιότθτα ςτο ςφςτθμα και λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ εγγυθμζνων ελάχιςτων τιμϊν. Θ 

κάκε μονάδα ΑΠΕ ςυμβάλλεται με τον ΛΑΓΘΕ, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αγοράηει όλθ 

τθν παραγόμενθ ενζργεια ςε μια προκακοριςμζνθ ελάχιςτθ τιμι. Ζτςι, ο παραγωγόσ ΑΠΕ κα 

πάρει τθν προκακοριςμζνθ ελάχιςτθ τιμι για τθν παραγόμενθ ενζργεια ακόμθ και αν θ 

Οριακι Σιμι του υςτιματοσ, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, είναι 

χαμθλότερθ.  

τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ απελευκερωμζνθ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ δεν 

ακολοφκθςε τα αναπτυξιακά και ανταγωνιςτικά πρότυπα των λοιπϊν αγορϊν ςε ευρωπαϊκό 

και παγκόςμιο επίπεδο. Σο ζντονο επενδυτικό ενδιαφζρον οδιγθςε μεν ςτθν είςοδο νζων 

επιχειριςεων αλλά θ δεςπόηουςα κζςθ τθσ πλιρωσ κακετοποιθμζνθσ ∆ΕΘ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν φπαρξθ εμποδίων, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν μικρι πρόοδο και τθν αδυναμία 

εξαςφάλιςθσ ςθμαντικϊν μεριδίων τθσ αγοράσ από τουσ νζουσ ανεξάρτθτουσ προμθκευτζσ.  
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4. Οι οικονομικζσ προεκτάςεισ τησ απελευθζρωςησ τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ 

ενζργειασ 

Σο βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ενζργειασ, ςε κάκε τθσ μορφι, και ειδικά τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ που αποτελεί τθν πλζον διαδεδομζνθ μορφι και με το μεγαλφτερο εφροσ χριςθσ 

από επιχειριςεισ, ιδιϊτεσ και νοικοκυριά είναι το ότι αποτελεί ζνα κοινωνικό αγακό. τισ 

ςφγχρονεσ παγκοςμιοποιθμζνεσ κοινωνίεσ, ο κλάδοσ τθσ ενζργειασ αποτελεί ζναν από τουσ 

πλζον αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ οικονομικισ και εμπορικισ δραςτθριότθτασ με ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά. Αποτελεί χϊρο ςθμαντικϊν επενδφςεων, κεφαλαίου και τεχνογνωςίασ, 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν οικονομικι ευθμερία και 

ανάπτυξθ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εμπζδωςθ των κετικϊν επιδράςεων του ελεφκερου και 

υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτθν οικονομία αποτελεί θ διαςφάλιςθ ότι οι δραςτθριότθτεσ 

παραγωγισ, διανομισ, μεταφοράσ και προμικειασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ οργανϊνονται 

και λειτουργοφν εντόσ ενόσ πλαιςίου μακριά από προχπάρχουςεσ ςτρεβλϊςεισ, εμπόδια και 

προςτατευτικζσ λογικζσ.  

Οι προβλζψεισ των ενεργειακϊν πακζτων μζτρων για τισ ενεργειακζσ αγορζσ ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, επεδίωξαν τθν ςταδιακι μεν, αλλά πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, ϊςτε να εξαλειφκοφν οι ςτρεβλϊςεισ, να διαςφαλιςτεί ο ενεργειακόσ εφοδιαςμόσ 

και να επιτευχκοφν χαμθλζσ τιμζσ. 

Θ ενςωμάτωςθ τουσ ςτον ελλθνικι ζννομθ τάξθ γίνεται πλζον με ςτακερά αλλά αργά βιματα. 

Οι νζοι ανεξάρτθτοι παραγωγοί μποροφν πλζον να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν αγορά, οι 

Λειτουργοί των υςτθμάτων παρζχουν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των Χρθςτϊν ςτο φςτθμα 

Μεταφοράσ και Διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ χωρίσ διακρίςεισ, οι καταναλωτζσ 

προμθκεφονται ελεφκερα θλεκτρικι ενζργεια από όποιον Προμθκευτι επικυμοφν ενϊ 

κάποιεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ μποροφν να ειςάγουν θλεκτρικι ενζργεια για ιδία 

κατανάλωςθ. 
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Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά δεδομζνα, που προζκυψε από τθν εφαρμογι των διατάξεων 

του Ν. 4001/2011, είναι τα ποςοςτά εκπροςϊπθςθσ ανά κατθγορία πελατϊν (supplier 

switching) ςτθν λιανικι αγορά. θμαντικό τμιμα εμπορικϊν και βιομθχανικϊν πελατϊν 

χαμθλισ και μζςθσ τάςθσ ζωσ το τζλοσ του 2011 είχε προβεί ςε επιλογι εναλλακτικοφ 

προμθκευτι, με τθν ΔΕΘ, ωςτόςο, να διατθρεί ακόμθ ιδιαίτερα υψθλό μερίδιο αγοράσ. 

Αυτι θ καταγεγραμμζνθ τάςθ μετακίνθςθσ ςε ζτερουσ προμθκευτζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εγκατάςταςθ ςτρατθγικοφ επενδυτι ςτον ΑΔΜΘΕ και τθν δραςτθριοποίθςθ άνω των 15 

εταιρειϊν ςτον κλάδο τθσ προμικειασ αποδεικνφει τθν ςταδιακι ανάπτυξθ του 

ανταγωνιςμοφ ςτο χϊρο τθσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Άλλωςτε οι εταιρείεσ-μζλθ του Ελλθνικοφ υνδζςμου Ανεξάρτθτων Εταιρειϊν Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ (ΕΑΘ), δεν δραςτθριοποιοφνται ευκαιριακά ςτθν ελλθνικι αγορά, αλλά ζχουν 

ςυμπράξει με εταιρείεσ θγζτιδεσ ςε διεκνζσ επίπεδο προκειμζνου να παρζχουν υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και ζχουν υλοποιιςει επενδφςεισ 1,5 δις. 

ευρϊ ςε 6 ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ με καφςιμο το φυςικό 

αζριο. Σα επενδυτικά κεφάλαια που ζχουν τοποκετθκεί ςτον ελλθνικό χϊρο ςε ςυνδυαςμό με 

τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ τόςο ςτισ μονάδεσ παραγωγισ όςο και ςτα τμιματα 

εξυπθρζτθςθσ πελατείασ, ςυνζβαλλαν και αναμζνεται να ςυμβάλλουν ακόμθ περιςςότερο 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

Σαυτόχρονα, θ δραςτθριοποίθςθ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων και υπθρεςιϊν κοινισ 

ωφζλειασ (ΕΛΣΑ, ΕΤΔΑΠ, ΟΣΕ) ςτθν αγορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ διεκδικϊντασ μερίδιο 

αγοράσ από τθ ΔΕΘ, επιβεβαιϊνει τθν ειςαγωγι του ανταγωνιςμοφ ςτον ενεργειακό τομζα, θ 

οποία μπορεί να ενδυναμϊςει τθ κζςθ των καταναλωτϊν, προςφζροντασ ευνοϊκότερα 

τιμολόγια ςε νοικοκυριά και επιχειριςεισ και να δϊςει ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία. 

Μία ακόμθ διάςταςθ των οικονομικϊν προεκτάςεων ςχετίηεται με τθ ςυγκζντρωςθ πόρων και 

τθ χριςθ των διακζςιμων χρθματοοικονομικϊν μζςων, με ςκοπό τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ 

ςυνεργειϊν με τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά ταμεία και το Σαμείο Επενδφςεων τθσ ΕΕ, 

ενιςχφοντασ τθν ζρευνα και τθν καινοτομία ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ. υνυπολογίηοντασ 

μάλιςτα τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ που πραγματοποίθςε το 2011 θ McKinsey & Company «Θ 

Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροςτά: Προςδιορίηοντασ το νζο Εκνικό Μοντζλο Ανάπτυξθσ» 
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ςφμφωνα με τθν οποία ο ενεργειακόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα καλφπτει το 4% τθσ ελλθνικισ ΑΠΑ 

(Ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ Αξίασ) κατανοοφμε ότι θ ςυμβολι του κλάδου επθρεάηει 

ςθμαντικά τόςο τθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων μεταποίθςθσ όςο και 

τθν απαςχόλθςθ, κακϊσ ςυνειςφζρει ςε αυτι κατά τουλάχιςτον 1%. 

Δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε ςε αυτό το ςθμείο και μια ςφντομθ αναφορά ςτθν 

επίδραςθ των ενεργειακϊν πολιτικϊν και πόρων ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Θ 

αυτονόθτθ ενδυνάμωςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ και θ ςυμβολι ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ των ραγδαίων φαινομζνων κλιματικισ αλλαγισ, 

ςυνοδεφονται από τθ διαφοροποίθςθ των ειςαγωγϊν ενζργειασ με κετικό πρόςθμο για τθν 

Ελλάδα και τθν μείωςθ του εμπορικοφ ελλείμματοσ μζςω τθσ εξιςορρόπθςθσ του εξωτερικοφ 

ιςοηυγίου. 

Όλα αυτά ςυμβαίνουν παράλλθλα με τον μεταςχθματιςμό τθσ ΔΕΘ που περιλαμβάνει τθν 

πϊλθςθ λιγνιτικϊν μονάδων κακϊσ και με τα μζτρα ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ, κυρίωσ τισ 

δθμοπραςίεσ λιγνιτικισ και υδροθλεκτρικισ παραγωγισ τθσ ΔΕΘ που ςυνεχίηονται με 

μεγαλφτερεσ δθμοπρατοφμενεσ ποςότθτεσ. 

 

Σζλοσ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χριςθσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον μεκόδων παραγωγισ, τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μια αφξθςθ ςτον αρικμό των εγκατεςτθμζνων Ανανεϊςιμων Πθγϊν 

Ενζργειασ (ΑΠΕ) ςτθν Ελλάδα. Θ αίτια εντοπίηεται ςτα επιδοτοφμενα τιμολόγια που 

απολαμβάνουν οι επενδυτζσ και που ζχουν ρυκμιςτεί από Νόμουσ και Τπουργικζσ Αποφάςεισ 

µε ςκοπό τθν ανάπτυξθ των πράςινων τεχνολογιϊν. υμπεραςματικά, θ απελευκζρωςθ τθσ 

αγοράσ ενζργειασ φαίνεται να ευνοεί τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων. το πλαίςιο 

ανταγωνιςτικισ λειτουργίασ των αγορϊν ενζργειασ και των περιβαλλοντικϊν τουσ 

δεςμεφςεων, οι παραγωγοί τείνουν να υποκαταςτιςουν παραδοςιακά καφςιμα με αρνθτικό 

περιβαλλοντικό αποτφπωμα, όπωσ ο λιγνίτθσ, με φιλικότερα και αποδοτικότερα καφςιμα, 

όπωσ το φυςικό αζριο.  
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5. Οι θεςμικζσ προεκτάςεισ τησ απελευθζρωςησ τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

το πλαίςιο απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ, διαπιςτϊνονται ςαφείσ προεκτάςεισ ςε κεςμικό 

επίπεδο. Κατοχυρωμζνεσ ελευκερίεσ του ευρωπαϊκοφ κεκτθμζνου όπωσ θ ελεφκερθ 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, θ ελευκερία παροχισ υπθρεςιϊν και θ ελευκερία εγκατάςταςθσ 

είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν λειτουργία πλιρωσ απελευκερωμζνθσ και ανοικτισ 

αγοράσ. Μζςω αυτισ παρζχεται ςτουσ καταναλωτζσ θ δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ 

μεταξφ πολλαπλϊν προμθκευτϊν, όπωσ παρζχεται και ςτουσ προμθκευτζσ θ δυνατότθτα 

δραςτθριοποίθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ τουσ με κανόνεσ ιςονομίασ, 

ίςθσ μεταχείριςθσ και διαφάνειασ. 

Θ λειτουργία μιασ απελευκερωμζνθσ αγοράσ ςτθν Ελλάδα κακυςτζρθςε ςθμαντικά εξαιτίασ 

του ςχεδιαςμοφ τθσ αγοράσ που κακιερϊκθκε µε τον Ν.2773/1999 ςε ςυμμόρφωςθ µε τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία 96/92/ΕΚ. Πάντωσ µε τον παραπάνω Νόμο κεςπίςτθκε ο κεςμόσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ και του Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ. Θ ΡΑΕ είναι υπεφκυνθ για τθν ορκι λειτουργία του ανταγωνιςμοφ ςτθν ελλθνικι 

αγορά και ο ρόλοσ του ∆ΕΜΘΕ είναι θ λειτουργία, θ εκμετάλλευςθ, θ ςυντιρθςθ και θ 

ανάπτυξθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ του τμιματοσ τθσ αγοράσ που ζχει χαρακτθριςτικά 

φυςικοφ μονοπωλίου. Οι ςτρεβλϊςεισ τθσ πρϊτθσ προςπάκειασ ςε ςυνδυαςμό µε τθν ζκδοςθ 

τθσ καινοφργιασ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2003/54/ΕΚ οδιγθςαν ςτθν αντικατάςταςθ του 

Ν.2773/1999 από τον Ν.3175/2003 και ςτθ ςυνζχεια τθν δθμοςίευςθ του Ν. 4001/2011.  

Ο διοικθτικόσ αλλά και ουςιαςτικόσ διαχωριςμόσ των Διαχειριςτϊν Δικτφου Μεταφοράσ και 

Διανομισ από τθν κακετοποιθμζνθ επιχείρθςθ αποτζλεςε ουςιϊδθ ρφκμιςθ για τθν πορεία 

τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ. Ουςιαςτικά είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ ϊςτε 

ξεπεραςτοφν υπάρχουςεσ δομικζσ δυςλειτουργίεσ και να διαμορφωκοφν εκείνεσ οι ςυνκικεσ 

που κα επιτρζψουν τθν ομαλι μετάβαςθ ςτθν απελευκερωμζνθ αγορά. Οι ανωτζρω 

δραςτθριότθτεσ διακζτουν χαρακτθριςτικά φυςικοφ μονοπωλίου. Επομζνωσ, οι ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ περαιτζρω ανάπτυξθσ των δικτφων, απρόςκοπτθσ και εφκολθσ πρόςβαςθσ και θ 

διαςφάλιςθ όλων των ςυνκθκϊν που κακιςτοφν τθ ςυνολικι λειτουργία του εκάςτοτε 

δικτφου επωφελι για όλουσ και με ίδιουσ κανόνεσ, οφείλουν να αποφαςίηονται και 

υλοποιοφνται από ανεξαρτιτουσ φορείσ και να μθν ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ 

παραγωγισ και προμικειασ. 
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Θ ανεξαρτθςία των δικτφων επιβάλλεται και από άλλουσ παράγοντεσ, που ςυνδιαμορφϊνουν 

τθν ςυνολικι λειτουργία τθσ αγοράσ. Σα τζλθ χριςθσ των δικτφων και θ μεκοδολογία 

προςδιοριςμοφ τουσ είναι ζνασ από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ. Ο βαςικόσ ευρωπαϊκόσ 

ςτρατθγικόσ ςτόχοσ για τθν άρςθ των περιοριςμϊν επιλογισ προμθκευτι και θ ελεφκερθ 

πρόςβαςθ τρίτων ςτισ υποδομζσ των λειτουργϊν, ςυνζβαλλαν επίςθσ ςτθν επιτακτικι ανάγκθ 

επιβολισ του ανωτζρω διαχωριςμοφ. 

τθν Ελλάδα, τθ διαχείριςθ του δικτφου διανομισ ανζλαβε θ κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ 

«Διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΘΕ), 

διακζτει όμωσ λειτουργικι και διοικθτικι ανεξαρτθςία, διαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο 

τθν διαφανι και αμερόλθπτθ πρόςβαςθ των καταναλωτϊν και των χρθςτϊν του δικτφου.  

Αναφορικά με το δίκτυο μεταφοράσ με τισ διατάξεισ του Ν. 4001/2011 ανατζκθκε ςτθν 

εταιρεία «Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» (ΑΔΜΘΕ), που 

αποτελεί κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ αλλά με λειτουργικι και διοικθτικι ανεξαρτθςία. Οι 

βαςικζσ τθσ αρμοδιότθτεσ είναι θ λειτουργία, ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ του δικτφου 

μεταφοράσ και θ παροχι απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα ςτουσ κατόχουσ άδειασ 

παραγωγισ, προμικειασ ι εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι οποίοι και παρζχουν ςτον 

ΑΔΜΘΕ τα απαιτοφμενα ζςοδα. 

Κακίςταται ςαφζσ ότι θ ανταγωνιςτικι και αποτελεςματικι οργάνωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε αυτό το επίπεδο, διαςφαλίηεται μζςω του νομικοφ, λογιςτικοφ και 

ιδιοκτθςιακοφ διαχωριςμοφ ανάμεςα ςτουσ φορείσ που επιφορτίηονται με τισ 

δραςτθριότθτεσ παραγωγισ, προμικειασ, μεταφοράσ και διανομισ. 

Επιπλζον, ο διαχωριςμόσ τελϊν και χρεϊςεων ανάμεςα ςε αυτά που αφοροφν ςτθ χριςθ των 

δικτφων και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ οριςτικοποιικθκε το 2009, 

οριοκετϊντασ πλιρωσ τθν διαδικαςία και το εφροσ των χρεϊςεων κακιςτϊντασ ςαφι προσ το 

καταναλωτικό κοινό τα διάφορα τζλθ, κόςτθ και χρεϊςεισ και διαμορφϊνοντασ τισ 

απαραίτθτεσ ςυνκικεσ, ϊςτε οι νζοι πάροχοι να μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν λιανικι 

αγορά με κακοριςμζνουσ και ιςότιμουσ όρουσ και κανόνεσ. Άξιο αναφοράσ είναι και το 

γεγονόσ ότι κατόπιν πολλαπλϊν νομοκετικϊν προβλζψεων, θ τιμολογιακι πολιτικι 

ρυκμίηεται πλζον από τουσ κρατικοφσ φορείσ ςτερϊντασ από τθ ΔΕΘ τθν δυνατότθτα 

μονομεροφσ επθρεαςμοφ και κακοριςμοφ των τιμολογίων. 
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ε ζνα ακόμθ επίπεδο, παρατθρείται θ κεςμικι αναδιαμόρφωςθ του ενεργειακοφ τοπίου 

μζςω τθσ εξειδίκευςθσ και διεφρυνςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ ΡΑΕ. Όντασ ζνασ από τουσ 

πλζον κακοριςτικοφσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, θ ανεξάρτθτθ 

Ρυκμιςτικι Αρχι επιφορτίηεται με τον γενικότερο ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθν 

ζγκριςθ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν πράξεων, αποτελϊντασ παράγοντα διαςφάλιςθσ των 

βαςικϊν δομικϊν αρχϊν τθσ διαφάνειασ των χρεϊςεων, τθσ υγιοφσ δομισ τθσ αγοράσ, τθσ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτα δίκτυα και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των εμπλεκόμενων. 

Μια ακόμθ ςπουδαίασ ςθμαςίασ εξζλιξθ είναι θ ςαφισ και ρθτι πρόβλεψθ για τον 

Προμθκευτι Κακολικισ Τπθρεςίασ και Σελευταίου Καταφυγίου. Μζςω αυτισ επιτυγχάνεται θ 

διαςφάλιςθ τθσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και παροχισ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςε 

όλουσ τουσ δυνθτικοφσ τελικοφσ καταναλωτζσ, αναδεικνφοντασ το κοινωνικό πρόςθμο του 

αγακοφ τθσ ενζργειασ. 

Σελευταία αλλά όχι ιςςονοσ ςθμαςίασ προζκταςθ αποτελεί θ εντατικι προςπάκεια και 

διάκεςθ ενοποίθςθσ των εκνικϊν και τοπικϊν αγορϊν ςε ευρφτερο επίπεδο, ευρωπαϊκό ι 

διεκνζσ. Ο κακοριςμόσ κοινοφ πλαιςίου και κανόνων λειτουργίασ και θ ςτενι 

παρακολοφκθςθ των ςυνκθκϊν που διαμορφϊνονται, ζχουν κετικι ςυνειςφορά ςτθν 

βελτιςτοποίθςθ των πρακτικϊν που ςχετίηονται με τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ. Ακόμθ 

πλεονάηουςεσ παραγωγζσ ενζργειασ χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ ελλειμματικϊν 

ιςοηυγίων γειτονικϊν χωρϊν, αποτρζποντασ φαινόμενα ενεργειακισ πενίασ, διαςφαλίηοντασ 

επαρκϊσ, αποτελεςματικά και με τον πλζον οικονομικό τρόπο τον ενεργειακό εφοδιαςμό και, 

εν τζλει, καταπολεμϊντασ τυχόν καταχρθςτικζσ πρακτικζσ που ςτρεβλϊνουν τθν αγορά και 

διαμορφϊνουν τεχνθτά υψθλότερεσ τιμζσ.35 

6. ημαντικζσ αποφάςεισ για την απελευθζρωςη τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

το πλαίςιο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ μζςω των τριϊν νομοκετικϊν δεςμϊν, 

κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί θ πρόςφατθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, 

αναφορικά με το κζμα τθσ τιμολόγθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνει θ 

εταιρεία Αλουμίνιον ΑΕ από τθν ΔΕΘ.  

 

                                                           
35

  Φαραντοφρθσ Ν., 2012, ΕΝΕΡΓΕΛΑ - Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτικι, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ, 
Ακινα 
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υγκεκριμζνα, μετά από ζρευνα που διενεργικθκε ςτθν αγορά παραγωγισ και προμικειασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και ςτθν αγορά λιανικισ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, φςτερα από 

καταγγελία των εταιρειϊν Μυτιλθναίοσ ΑΕ Όμιλοσ Επιχειριςεων και τθσ Αλουμίνιον τθσ 

Ελλάδοσ, θ Ολομζλεια τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ αποφάςιςε ομόφωνα ότι θ ΔΕΘ κα 

πρζπει ςυνεχίςει να προμθκεφει τισ καταγγζλλουςεσ με θλεκτρικι ενζργεια και να παφςει θ 

«απειλι» από μζρουσ τθσ για διακοπι προμικειασ. 

Παράλλθλα, αποφαςίςτθκε να αποςαφθνιςκεί το πλαίςιο τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ για 

το μζλλον και να «διαςφαλιςκοφν οι ςυνκικεσ αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά» 

με τθν υποχρζωςθ από τθν πλευρά τθσ ΔΕΘ να προτείνει εκ νζου τιμολόγια προμικειασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω διαπραγματεφςεων με τθν Αλουμίνιον. 

Ειδικότερα, θ αντιδικία των ΔΕΘ – Αλουμίνιον ξεκίνθςε το 2006, όταν και ζλθξε θ ςυμφωνία 

που υπιρχε από τθ δεκαετία του 1960 μεταξφ τθσ Αλουμίνιον τθσ Ελλάδοσ και τθσ ΔΕΘ για 

προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ. Δεδομζνθσ τθσ διαφωνίασ ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ των 

τιμϊν, οι δυο πλευρζσ παρζπεμψαν το κζμα ςτθ μόνιμθ διαιτθςία τθσ ΡΑΕ θ οποία και όριςε 

τιμι τα 36,6€/ MWh. 

Θ ΔΕΘ, ςτθ ςυνζχεια προςζφυγε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τθν καταγγελία ότι τθν 

υποχρεϊνει να παρζχει θλεκτρικι ενζργεια ςτθν Αλουμίνιον ςε χαμθλότερεσ τιμζσ από αυτζσ 

τθσ αγοράσ ακόμα και κάτω του κόςτουσ τθσ και ωσ εκ τοφτου αποτελεί κρατικι ενίςχυςθ. 

Σον Μάρτιο του 2015, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αποφάνκθκε εκ νζου ότι το μζτρο, δθλαδι θ 

τιμι που λιφκθκε από τθ διαιτθςία δεν ςυνιςτά κρατικι ενίςχυςθ, κλείνοντασ οριςτικά τθν 

υπόκεςθ. 

υνεπϊσ, όπωσ προζκυψε από τθν απόφαςθ τθσ Κομιςιόν, θ Αλουμίνιον δεν είχε καμία 

οφειλι προσ τθ ΔΕΘ ενϊ μζχρι ςιμερα πλθρϊνει τθν τιμι τθσ διαιτθςίασ. 

τθ ςυνζχεια, το ζτοσ 2014, ςφμφωνα και με τθν απόφαςθ τθσ διαιτθςίασ, οι δυο εταιρείεσ κα 

ζπρεπε να ειςζλκουν εκ νζου ςε διαπραγματεφςεισ. Θ ΔΕΘ, όμωσ, αποφάςιςε ςυγκεκριμζνα 

τιμολόγια για το 2014 προχωρϊντασ ςτθ «ςυνικθ» τακτικι των ρυκμιηόμενων τιμολογίων και 

όχι των διαπραγματεφςεων. 

θμειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται θ διακοπι τθσ τροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για μία 

τιμι θ οποία δεν είναι αποτζλεςμα κοινισ αποδοχισ, αλλά μονομεροφσ τιμολόγθςθσ, όπωσ 

ζκανε θ ΔΕΘ ςτθν εν λόγω περίπτωςθ. 
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Θ Αλουμίνιον είναι πλιρωσ εξαρτθμζνθ για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν από τθ 

ΔΕΘ, ενϊ παράλλθλα δεν υπάρχει θ δυνατότθτα εναλλακτικϊν παρόχων, γεγονόσ που ζχει 

διαπιςτωκεί τόςο από τθν ΡΑΕ όςο και από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Αν επιχειρθκεί μία ςυνοπτικι αναφορά ςτθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, δυνάμει 

αυτισ θ ΔΕΘ δεςμεφτθκε: 

1. Να προχωριςει εντόσ προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςε ανάκλθςθ τθσ διλωςθσ παφςθσ εκπροςϊπθςθσ των μετρθτϊν 

τθσ Αλουμίνιον τθσ Ελλάδοσ, θ οποία ζχει αποςταλεί με εξϊδικεσ δθλϊςεισ τθσ προσ τθν 

Αλουμίνιον και τθν ΑΔΜΘΕ ΑΕ, για τθ διακοπι προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

καταγγελίασ τθσ ςχζςθσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

2. Να ςυνεχίςει να προμθκεφει θλεκτρικι ενζργεια τθν Αλουμίνιον υπό τισ τρζχουςεσ 

ςυνκικεσ και όρουσ. 

3. Να διεξαγάγει διαπραγματεφςεισ με τθν Αλουμίνιον, ςτθ βάςθ ιδίωσ του Κϊδικα 

Προμικειασ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςε Πελάτεσ και των Βαςικϊν Αρχϊν Σιμολόγθςισ του 

και του ν. 4336/2015 και να προτείνει εκ νζου τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

4. Να απζχει από τθν υιοκζτθςθ, ζκδοςθ, υποβολι ι εφαρμογι παρόμοιων αποφάςεων, 

δθλϊςεων, ςυςτάςεων, ανακοινϊςεων και εν γζνει λιψθ αντίςτοιχων μζτρων μζχρι τθν 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο ολοκλιρωςθ των διαπραγματεφςεων ι τθν κατ’ άλλον τρόπο 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ, υπό τον όρο καταβολισ του τιμιματοσ από τθν Αλουμίνιον.36 

Σζλοσ, ςθμαντικό είναι να αναφερκεί θ απόφαςθ του Γενικοφ Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΓΔΕΕ), θ οποία απορρίπτει τισ προςφυγζσ τθσ ΔΕΘ κατά των αποφάςεων τθσ 

Κομιςιόν για παραβίαςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ λιγνίτθ και θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ απζρριψε όλουσ τουσ λόγουσ που προζβαλε θ ΔΕΘ για τθν ακφρωςθ των 

αποφάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περί κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςεωσ από τθ ΔΕΘ 

ςτισ ελλθνικζσ αγορζσ προμικειασ λιγνίτθ και χονδρικισ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

                                                           
36

  Αποδοχι των δεςμεφςεων τθσ ΔΕΘ Α.Ε. αναφορικά με τθν προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ, κατόπιν 
καταγγελίασ του Ομίλου ΜΤΣΛΛΘΝΑΛΟ Α.Ε. και τθσ ΑΛΟΤΜΛΝΛΟΝ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Β.Ε.Α.Ε 
https://www.epant.gr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 

https://www.epant.gr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Αρχικά, θ Επιτροπι ζλαβε από ιδιϊτθ καταγγελία κατά τθν οποία θ αποκλειςτικι άδεια 

αναηιτθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ αντζβαινε ςτισ αρχζσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. 

Σο 2008, θ Επιτροπι εξζδωςε τθν απόφαςθ C(2008) 824  για δφο χωριςτζσ αγορζσ προϊόντων: 

τθσ προμικειασ λιγνίτθ και τθσ χονδρικισ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ διαπιςτϊνοντασ 

ότι ζχει δθμιουργθκεί κατάςταςθ ανιςότθτασ ευκαιριϊν μεταξφ των επιχειριςεων όςον 

αφορά τθν πρόςβαςθ ςτα πρωτογενι καφςιμα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και 

ότι θ Ελλάδα παρζχοντασ ςτθ ΔΕΘ τθ δυνατότθτα να διατθρεί ι να ενιςχφει τθ δεςπόηουςα 

κζςθ τθσ ςτθν αγορά χονδρικισ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, αποκλείει ι παρακωλφει 

κάκε νζα είςοδο ςτθν αγορά. 

τθ ςυνζχεια, το 2009 θ Επιτροπι εξζδωςε τθν απόφαςθ C(2009) 6244, για τον κακοριςμό 

ςυγκεκριμζνων μζτρων για τθ διόρκωςθ των ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ και επζβαλε 

δεςμεφςεισ για τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ τρίτων ςτα κοιτάςματα λιγνίτθ. 

Θ ΔΕΘ, υποςτθριηόμενθ από τθν Ελλάδα, κατζκεςε ςτο ΓΔΕΕ δφο προςφυγζσ και ηιτθςε τθν 

ακφρωςθ των δφο αποφάςεων τθσ Επιτροπισ. 

τισ 20/9/2012, το Γενικό Δικαςτιριο ζκανε δεκτά τα επιχειριματα τθσ ΔΕΘ και ακφρωςε τθν 

απόφαςθ C (2008) 824 (υπόκεςθ Σ-169/08) και τθν απόφαςθ C(2009) 6244 (υπόκεςθ Σ-

421/09).  

Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι ηιτθςε από το ΔΕΕ τθν αναίρεςθ των δφο αποφάςεων του ΓΔΕΕ 

προβάλλοντασ ότι το δεφτερο υπζπεςε ςε πλάνθ περί το δίκαιο κατά τθν ερμθνεία και 

εφαρμογι τθσ υνκικθσ ΕΚ, κρίνοντασ ότι θ ίδια όφειλε να προςδιορίςει και να αποδείξει τθν 

καταχρθςτικι ςυμπεριφορά ςτθν οποία οδιγθςε ι μποροφςε να οδθγιςει τθ ΔΕΘ το επίμαχο 

κρατικό μζτρο. 

τισ 17/7/2014, το ΔΕΕ αποφάςιςε να αναιρζςει τισ αποφάςεισ του ΓΔΕΕ και να τισ αναπζμψει 

ενϊπιον του τελευταίου προκειμζνου αυτό να κρίνει τουσ λόγουσ που προβλικθκαν ενϊπιον 

του και επί των οποίων το ΔΕΕ δεν αποφάνκθκε. 

Ωσ λόγουσ ακυρϊςεωσ θ ΔΕΘ επικαλζςτθκε τα ακόλουκα: α) πλάνθ περί το δίκαιο κακϊσ και 

πρόδθλθ πλάνθ εκτιμιςεωσ, β) παράβαςθ τθσ υποχρεϊςεωσ αιτιολογιςεωσ, γ) παραβίαςθ 

των αρχϊν τθσ αςφάλειασ δικαίου, τθσ προςταςίασ τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ και 

τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ κακϊσ και κατάχρθςθ εξουςίασ και δ) παραβίαςθ 

τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38700/38700_517_3.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=t-169/08
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=t-421/09
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=t-421/09
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Με τελευταία του απόφαςθ το ΓΔΕΕ απορρίπτει και τουσ 4 λόγουσ ακυρϊςεωσ τθσ ΔΕΘ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ του ΔΕΕ παρουςιάηει ιδιαίτερθ πρακτικι ςθμαςία και προεκτάςεισ 

ειδικά ςτθν παροφςα φάςθ αναδιαμόρφωςθσ τθσ ελλθνικισ ενεργειακισ αγοράσ. Και τοφτο 

διότι μζςω των ςχεδιαηόμενων πωλιςεων, δια των οποίων κα καταςτεί εφικτι θ ζμμεςθ 

πρόςβαςθ τρίτων ςτον λιγνίτθ, δφναται να αμβλυνκοφν ι και να αρκοφν οι εν προκειμζνω 

διαπιςτωνόμενεσ εκ μζρουσ του Δικαςτθρίου παραβιάςεισ του ενωςιακοφ δικαίου.37 

7. Μερίδια αγοράσ 

φμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Λειτουργοφ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΛΑΓΘΕ) που 

αφοροφν ςτισ δθλϊςεισ φορτίου (ηιτθςθ ρεφματοσ ανάλογα με τθν κατανάλωςθ των πελατϊν) 

ςτον τομζα τθσ προμικειασ, θ ΔΕΘ διατθρεί μερίδιο παγιωμζνο περίπου ςτο 85,5%. Ωςτόςο οι 

ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ και τθ μείωςθ του μεριδίου 

τθσ ΔΕΘ κάτω απ' το 50% ωσ το 2020, υπαγορεφουν περαιτζρω μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ ΔΕΘ και 

εντατικότερθ δραςτθριοποίθςθ των εναλλακτικϊν παρόχων. Μάλιςτα μζχρι τα τζλθ του ζτουσ 

2017 ο ςτόχοσ είναι θ μείωςθ του μεριδίου ςτο 75,24%, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

ενεργοποιθκοφν μνθμονιακζσ ριτρεσ που κα τθν υποχρεϊςουν να εκχωριςει μερίδια μζςω 

τθσ διαδικαςίασ των δθμοπραςιϊν. 

Παρόλα αυτά ζωσ και ςιμερα θ ΔΕΘ δεν χάνει πλζον μερίδιο με τον ίδιο ρυκμό, μάλιςτα τον 

Λοφλιο του 2017 ςθμειϊκθκε αφξθςθ, γεγονόσ το οποίο αναμζνεται να αποτελζςει 

αντικείμενο ςυηθτιςεων και ρφκμιςθσ. 

τθ λίςτα των υπόλοιπων εταιρειϊν τθν πρϊτθ κζςθ καταλαμβάνουν με ίδιο ποςοςτό (3,42%) 

θ Protergia και θ ΘΡΩΝ, ενϊ ακολουκεί θ Elpedison με 3,29%. τθ ςυνζχεια βρίςκονται θ 

Watt+Volt (1,18%), θ NRG (0,9%), θ Volterra (0,82%) και θ Green (0,49%). Θ διατιρθςθ των 

ποςοςτϊν τθσ ΔΕΘ ςε ςτακερά επίπεδα, που παρατθρείται τουσ τελευταίουσ μινεσ, 

οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτο γεγονόσ ότι περίπου ζχει εξαντλθκεί θ «προζλαςθ» των 

εναλλακτικϊν παρόχων ςτουσ καταναλωτζσ μεςαίασ τάςθσ (δθλαδι επιχειριςεισ όπωσ 

βιοτεχνίεσ, αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ και καταςτθμάτων). Κι αυτό γιατί ιδθ ζχουν αποςπάςει 

ζνα πολφ μεγάλο από το ποςοςτό που μποροφςε να «μετακινθκεί» από τθ Δθμόςια 

Επιχείρθςθ. 

                                                           
37

 Απόφαςθ για τθ ΔΕΘ από το Δικαςτιριο τθσ ΕΕ Απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016 υπ’ αρικμ. 
C‑ 590/14 P 
 

http://www.justina.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B5/apofasi-gia-ti-dei-apo-to-dikastirio-tis-ee/
http://www.justina.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B5/apofasi-gia-ti-dei-apo-to-dikastirio-tis-ee/
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Επιπρόςκετα, με δεδομζνο πωσ ο ΛΑΓΘΕ υπολογίηει τα μερίδια με βάςθ τθ ςυνολικι 

κατανάλωςθ, και όχι τον αρικμό των μετρθτϊν, όςο οι εναλλακτικοί πάροχοι ενζταςςαν ςτα 

πελατολόγιά τουσ τζτοιεσ επιχειριςεισ, που ζχουν υψθλζσ καταναλϊςεισ, αυξάνονταν 

αιςκθτά τα μερίδιά τουσ ςτα μθνιαία δελτία του ΛΑΓΘΕ. Πλζον, όμωσ, που θ διείςδυςι τουσ 

προζρχεται ςε ςθμαντικό βακμό από τθ χαμθλι τάςθ και τισ μικρζσ καταναλϊςεισ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, αυτό αποτυπϊνεται ςτθν αμελθτζα αφξθςθ των ποςοςτϊν από 

μινα ςε μινα. ε κάκε περίπτωςθ, θ ςταςιμότθτα που παρατθρείται το τελευταίο τετράμθνο, 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκλιςθ του μεριδίου τθσ ΔΕΘ από τουσ μνθμονιακοφσ ςτόχουσ. 

υνεπϊσ, ενδζχεται να πραγματοποιθκεί θ ενεργοποίθςθ τθσ ριτρασ που προβλζπει το 

μνθμόνιο, ϊςτε θ απόκλιςθ από το προβλεπόμενο ποςοςτό να μεταφερκεί ςτθν επόμενθ 

δθμοπραςία ΝΟΜΕ, ωσ επιπλζον ποςότθτα που κα εκχωρθκεί ςτουσ εναλλακτικοφσ 

παρόχουσ. 

τθ ςυνζχεια θ δθμιουργία τεςςάρων νζων αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, από τισ οποίεσ κα 

«περνά» διαδοχικά θ ενζργεια πριν καταλιξει ςτουσ καταναλωτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ προςαρμογισ 

τθσ προσ το μοντζλο τθσ ΕΕ κα δίνει ςτον καταναλωτι τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν 

αγορά και να επθρεάηει τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν και επιπλζον να γνωρίηει τθν τιμι τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ανά ϊρα και να αποφαςίηει εάν και πότε κα καταναλϊνει ενζργεια. 

Πρόκειται για τθν προκεςμιακι αγορά, τθν αγορά τθσ επόμενθσ θμζρασ, τθν θμεριςια αγορά και θ 

αγορά εξιςορρόπθςθσ. 

φμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ (ΡΑΕ), οι ςχετικοί κϊδικεσ για τθ 

λειτουργία των αγορϊν ζχουν τεκεί ιδθ ςε διαβοφλευςθ και θ λειτουργία τουσ κα ξεκινιςει από το 

πρϊτο εξάμθνο του 2018. Βαςικι προχπόκεςθ για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί είναι θ 

εγκατάςταςθ «ζξυπνων» μετρθτϊν κατανάλωςθσ, διαδικαςία που προσ το παρόν λειτουργεί 

πιλοτικά. 

Οι νζεσ αγορζσ κα προχωριςουν παράλλθλα με τον μεταςχθματιςμό τθσ ΔΕΘ, που περιλαμβάνει 

τθν πϊλθςθ λιγνιτικϊν μονάδων, κακϊσ και με μζτρα ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ, όπωσ τισ 

δθμοπραςίεσ λιγνιτικισ και υδροθλεκτρικισ παραγωγισ τθσ ΔΕΘ.38 

 

                                                           
38

 Financial Press, 2017, «Πάγωςε» το μερίδιο αγοράσ τθσ ΔΕΘ, 
http://www.fpress.gr/epixeiriseis/story/52082/pagose-to-meridio-agoras-tis-deh 
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τθ ςυνζχεια, οι καταναλωτζσ που ζχουν αποχωριςει από τθ ΔΕΘ υπολογίηονται περίπου ςε 240 

χιλιάδεσ και εμπιςτεφονται πλζον ιδιϊτεσ παρόχουσ θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ δείχνουν τα 

επίςθμα ςτοιχεία του διαχειριςτι του δικτφου. Ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να είναι εντυπωςιακόσ, 

ωςτόςο εάν αναλογιςτεί κανείσ ότι ςυνολικά ςτο δίκτυο οι μετρθτζσ είναι περίπου 7,5 

εκατομμφρια, τότε ςτθν πραγματικότθτα το 3-5% των ενεργϊν πελατϊν ζχει μετακινθκεί από τον 

κυρίαρχο παίκτθ τθσ αγοράσ.  

υγκεκριμζνα ο αρικμόσ των πελατϊν που ςιμερα εμπιςτεφεται ιδιϊτθ πάροχο είναι 244.261 και 

αφορά ςε νοικοκυριά αλλά και επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ, που ζχουν φφγει από τθ ΔΕΘ τα 

τελευταία χρόνια. Ωςτόςο περίπου το ζνα τρίτο εξ αυτϊν, δθλαδι 84 χιλιάδεσ ζχουν αποχωριςει 

από τθ ΔΕΘ μζςα ςτο 2017. το ίδιο διάςτθμα ο μθνιαίοσ μζςοσ όροσ τθσ απωλειϊν τθσ ΔΕΘ 

ζφταςε τουσ 10.500 πελάτεσ. 

Σα πιο αναλυτικά ςτοιχεία δίνουν μια πιο χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ αγοράσ. Ζτςι ςτθ μζςθ τάςθ 

(μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, βιοτεχνίεσ και βιομθχανίεσ) ζχουμε 2603 πελάτεσ που ζχουν 

μετακινθκεί ςε ιδιϊτεσ παρόχουσ. Εδϊ θ πρωτιά ανικει ςτθν εταιρεία ΘΡΩΝ θ οποία ζχει 822 

πελάτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ και ακολουκεί θ Protergia με 602 πελάτεσ, με τθν Elpedison 

να ζχει 538 πελάτεσ. 

τθ Χαμθλι Σάςθ (νοικοκυριά και μικρότεροι επαγγελματίεσ, καταςτιματα κλπ) το μεγαλφτερο 

πελατολόγιο διακζτει θ Protergia με 69.277 πελάτεσ (όταν τον Μάρτιο διζκετε 55.900), ακολουκεί 

θ Elpedison με 65.442 πελάτεσ ενϊ ακολουκοφν Watt & Volt με 40.417 πελάτεσ και ΘΡΩΝ με 

32.616 πελάτεσ.  

Σο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα πάντωσ αναμζνεται να εντακεί ακόμθ περιςςότερο ο ανταγωνιςμόσ 

κακϊσ ςτθν αγορά κα ειςζλκουν δφο εξαιρετικά δυναμικοί παίκτεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται 

ςτο retail  τθσ ενζργειασ και διακζτουν ςθμαντικά χαρτοφυλάκια πελατϊν. Πρόκειται για τισ 

εταιρείεσ ΕΠΑ Αττικισ και ΕΠΑ Κεςςαλονίκθσ Κεςςαλίασ, που κα μπουν και ςτθν αγορά του 

ρεφματοσ, διακζτοντασ ςθμαντικό πλεονζκτθμα το γεγονόσ ότι βρίςκονται ιδθ μζςα ςε χιλιάδεσ 

νοικοκυριά ςτα οποία και πουλάνε εδϊ και πολλά χρόνια φυςικό αζριο. 39 

 

                                                           
39

 244.261 καταναλωτζσ ζχουν φφγει από τθ ΔΕΘ για ιδιϊτεσ παρόχουσ 
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3239621/244-261-katanalotes-exoun-fugei-apo-ti-dei-gia-idiotes-
paroxous 
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8. Σα μειονεκτήματα – προβλήματα τησ απελευθζρωςησ 

Θ προςπάκεια ανοίγματοσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, δεδομζνων των υφιςτάμενων 

κατά περίπτωςθ ςυνκθκϊν, νομοκετικοφ πλαιςίου, υποδομϊν και τεχνογνωςίασ, δεν είναι 

οφτε εφκολθ οφτε άμεςθ. Οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και αναδιαρκρϊςεισ ςυχνά βρίςκουν 

ιςχυρζσ αντιςτάςεισ ενϊ θ διαμορφωμζνθ ζωσ εκείνθ τθ ςτιγμι πραγματικότθτα ςυμβάλλει 

αρνθτικά ςτθν διεφρυνςθ τθσ αγοράσ και τθν εφαρμογι νζων πρακτικϊν και ςυμπεριφορϊν. 

το ελλθνικό παράδειγμα θ δεςπόηουςα κζςθ τθσ ΔΕΘ αποτζλεςε τον βαςικό αναςταλτικό 

παράγοντα τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Παρά τισ προςπάκειεσ αναπροςαρμογισ του μείγματοσ 

παραγωγϊν και προμθκευτϊν και τθν ανακατάταξθ τθσ αγοράσ, ο ρυκμόσ επιλογισ νζων 

εναλλακτικϊν προμθκευτϊν ζναντι τθσ ΔΕΘ είναι μικρόσ και ςθμαντικά μικρότεροσ ςε ςχζςθ 

με άλλεσ χϊρεσ. Βαςικά εμπόδια ςτθν είςοδο των νζων παικτϊν αποτελοφν το ανεπτυγμζνο 

και πολυπλθκζσ προχφιςτάμενο εμπορικό δίκτυο τθσ ΔΕΘ ςε όλθ τθν Ελλάδα, θ εμπορικι 

φιμθ τθσ μίασ και μοναδικισ εταιρείασ του κλάδου ενζργειασ, το αρνθτικό προθγοφμενο από 

τθν απελευκζρωςθ άλλων αγορϊν ( τα μεγάλα προβλιματα που υπιρξαν ςτα πρϊτα ςτάδια 

απελευκζρωςθσ των τθλεπικοινωνιϊν με τθν κατάχρθςθ τθσ κζςθσ και των δυνατοτιτων 

χριςθσ του δικτφου από τον ΟΣΕ) κακϊσ και το γεγονόσ τθσ αποκλειςτικισ ιδιοκτθςίασ του 

δικτφου Μεταφοράσ και Διανομισ από τθ ΔΕΘ για πολλά χρόνια. 

Οι ανεξάρτθτεσ εταιρείεσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταβάλλουν προςπάκειεσ, μζςω επενδφςεων 

ςε υποδομζσ, εξειδικευμζνο προςωπικό και ενζργειεσ marketing ϊςτε να καλφψουν όςο 

καλφτερα μποροφν τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των καταναλωτϊν, να αναπτφξουν τα 

απαραίτθτα κανάλια διανομισ αλλά και να αναδείξουν τθν αξία των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν του. Παρόλα αυτά, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, θ πλειονότθτα των καταναλωτϊν 

ςυνεχίηει να ςυνεργάηεται με τθ ΔΕΘ ενϊ ςε αυτό ςυντείνουν οι πολιτικζσ αγκυλϊςεισ και οι 

πολλαπλζσ ςτρεβλϊςεισ. 

Μια τζτοια ςτρζβλωςθ είναι και θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν, οι οποίοι αντιμετωπίηουν 

με μεγάλθ δυςπιςτία τουσ νζουσ προμθκευτζσ. ε αυτό προςτίκεται και θ διαχρονικι 

προνομιακι τιμολογιακι πολιτικι που αςκοφςε επί χρόνια και ςυνεχίηει να αςκεί θ ΔΕΘ 

απζναντι ςε πολυπλθκι αλλά και υψθλισ κατανάλωςθσ καταναλωτικά κοινά όπωσ 

βιομθχανίεσ, αγροτικόσ πλθκυςμόσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, οι οποίοι φαντάηει ςχεδόν απίκανο να επιλζξουν άλλον προμθκευτι ενζργειασ πζραν 

τθσ ΔΕΘ. 
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Εν κατακλείδι, οι νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ και το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ 

λειτουργία τθσ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και των δραςτθριοτιτων εντόσ αυτισ ευνοοφν τθν 

ανάπτυξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και ςυνκθκϊν επενδυτικισ δραςτθριότθτασ. Αυτό που 

δφςκολα ξεπερνιζται είναι θ μακρόχρονθ παρουςία τθσ ΔΕΘ ωσ δεςπόηουςα επιχείρθςθ του 

κλάδου. 

9. Προτάςεισ για τόνωςη του ανταγωνιςμοφ 

Θ προνομιακι πρόςβαςθ τθσ ΔΕΘ ςτθν εκμετάλλευςθ του λιγνίτθ, το υψθλό κόςτοσ για 

επενδφςεισ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και θ μικρι δυναμικότθτα των διεκνϊν 

διαςυνδζςεων, διαμορφϊνουν ζνα περιβάλλον ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ όπου θ 

ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ κινείται ςε χαμθλά επίπεδα. 

Επιπρόςκετα, οι χρονοβόρεσ και δαπανθρζσ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ, θ ανυπαρξία 

μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ των επιχειρθςιακϊν κινδφνων και θ χαμθλι διαπραγματευτικι 

δφναμθ των ανταγωνιςτϊν τθσ ΔΕΘ, κακιςτοφν αμφίβολθ τθν επιβίωςθ των εναλλακτικϊν 

παρόχων θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ τα τελευταία ζτθ ζχει οδθγιςει ςε 

ςθμαντικζσ επενδφςεισ από ιδιϊτεσ παραγωγοφσ ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ και είχε ωσ 

αποτζλεςμα επαρκι δραςτθριοποίθςθ ςτον τομζα τθσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Ωςτόςο, θ μθ άρςθ των φραγμϊν ειςόδου και ουςιαςτικά θ διατιρθςθ τθσ δεςπόηουςασ 

κζςθσ τθσ ΔΕΘ, παγιδεφουν τον υφιςτάμενο ανταγωνιςμό. Προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ανατροπισ τθσ κατάςταςθσ αυτισ, κρίνεται απαραίτθτθ θ λιψθ πρόςκετων μζτρων για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςτα λιγνιτικά και υδροθλεκτρικά αποκζματα μζςω 

δθμοπραςιϊν, τθν μεγιςτοποίθςθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ, τθ 

διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ ιςχφοσ και τθν επίτευξθ του ενιαίου μοντζλου Ευρωπαϊκισ 

αγοράσ ενζργειασ.40 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ανταγωνιςτικζσ μονάδεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ 

μεγαλφτερου μεριδίου ςτθ χονδρεμπορικι αγορά ενζργειασ, επιτυγχάνοντασ παράλλθλα 

μείωςθ ι μθ περαιτζρω αφξθςθ των τιμϊν. 

 

                                                           
40

  Καρκαλάκοσ . και Πολζμθσ Μιχάλθσ, 2015, Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Περιβάλλον και Ενζργεια, Ακινα 
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Ο ςτόχοσ ςιμερα κα πρζπει να είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ουςίασ τθσ ρυκμιςτικισ πολιτικισ 

και του κοινωνικοφ ςκοποφ που αυτι επιτελεί, που δεν είναι άλλοσ από τθν προςταςία 

του καταναλωτι. Σο ζργο των αρμόδιων αρχϊν και φορζων είναι θ αντιμετϊπιςθ των 

ςτρεβλϊςεων και των μονοπωλιακϊν ςυμπεριφορϊν. Κακϊσ θ ανάπτυξθ τθσ ανά τομζα 

οικονομικισ βάςθσ αποτυπϊνεται ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ, αν θ ανάπτυξθ είναι υγιισ, 

αυτό κα αποτυπωκεί κετικά ςτθν ελλθνικι οικονομία. Αντίκετα, αν θ ανάπτυξθ είναι 

ςτρεβλι, αποδζχεται ιςτορικζσ ςτρεβλϊςεισ, ειςάγει φαινόμενα κρατικϊν ενιςχφςεων, 

ευκαιριακϊν πολιτικϊν και αναποτελεςματικϊν νομοκετθμάτων, θ φφεςθ τθσ αγοράσ και 

κατ’ επζκταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κα διαρκζςει περιςςότερο από το αναμενόμενο. 

Ζχοντασ υπόψθ πωσ θ αγορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί ζναν από τουσ 

ςθμαντικότερουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, ςιμερα εξαρτάται από εμάσ ωσ μζλθ τθσ 

κοινωνίασ αν κα επιτρζψουμε οι αναποτελεςματικότθτεσ να αποτρζψουν τθν επιςτροφι 

τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε τροχιά ανάκαμψθσ, ακολουκϊντασ τθ διαφαινόμενθ 

διεκνι τάςθ. Σο απϊτερο ηθτοφμενο δεν είναι να αναπτυχκεί εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν 

ελλθνικι αγορά, αλλά θ ιςχυρι παρουςία τθσ ελλθνικισ αγοράσ, ςε μία ευρφτερθ 

περιφερειακι και ευρωπαϊκι ανταγωνιςτικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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υμπεράςματα 

Οι ελευκερίεσ που εγγυάται θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτουσ πολίτεσ τθσ, δθλαδι θ ελεφκερθ 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, θ ελευκερία παροχισ υπθρεςιϊν και θ ελευκερία 

εγκατάςταςθσ, είναι δυνατζσ μόνο ςτο πλαίςιο τθσ τελείωσ ανοικτισ αγοράσ. Σο κακεςτϊσ τθσ 

πλιρουσ ανοικτισ αγοράσ παρζχει ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ τθν δυνατότθτα να επιλζγουν 

ελεφκερα του προμθκευτζσ τουσ και ςτουσ προμθκευτζσ, αντίςτοιχα, τθν ελευκερία να 

προμθκεφουν τουσ πελάτεσ τουσ. 

Θ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από το τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα επζφερε 

κακοριςτικζσ αλλαγζσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Θ μζχρι τότε κυριαρχία του άνκρακα και του 

ατμοφ ωσ απαραίτθτεσ πθγζσ ενζργειασ για τθν βιομθχανικι παραγωγι υποχϊρθςε 

ςθμαντικά απζναντι ςτον θλεκτριςμό, ο οποίοσ επζτρεψε τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν όχι 

μόνο ςτθν παραγωγι αγακϊν αλλά και ςτισ μεταφορζσ, τον φωτιςμό, τθν κζρμανςθ, τισ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που ειςζβαλαν ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, τα 

οπτικοακουςτικά μζςα ακόμα και ςτισ ςφγχρονεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ. Δεν κα ιταν 

υπερβολι να υποςτθριχκεί, ότι θ χριςθ του θλεκτριςμοφ ιταν αυτι θ οποία και 

ςθματοδότθςε μια νζα τεχνολογικι επανάςταςθ θ οποία διαπζραςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, επθρζαςε τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ και επζβαλε νζεσ δομζσ ςτθν 

οικονομικι και κοινωνικι ηωι. Θ ςφγχρονθ ηωι είναι αδιανόθτθ χωρίσ τθν πρόςβαςθ και τον 

διαρκι εφοδιαςμό όλων με θλεκτρικι ενζργεια. Θ διαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ με ενζργεια, 

ιδίωσ με θλεκτρικι ενζργεια, αποτελεί, όπωσ προαναφζρκθκε, ζνα κοινωνικό αγακό, το οποίο 

είναι απολφτωσ αναγκαίο για τθν φπαρξθ και τθν εξαςφάλιςθ μιασ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ 

ςτθν ςφγχρονθ κοινωνία.  

Αναμφίβολα, θ θλεκτρικι ενζργεια αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι περιςςότερο παρά ποτζ ζνα 

κοινωνικό αγακό υπαρξιακισ ςθμαςίασ για τον κακζνα. Σαυτόχρονα, όμωσ, αποτελεί και ζνα 

εμπορεφςιμο αγακό, κακϊσ παρζχεται ζναντι ανταλλάγματοσ. Ο τελικόσ χριςτθσ ζχει τθν 

δυνατότθτα να επιλζξει από τον προμθκευτι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που χρειάηεται και να 

διαπραγματευκεί με αυτόν τον τρόπο και τθν τιμι αγοράσ. Όμωσ, θ ζννομθ τάξθ κα πρζπει να 

διαςφαλίηει ότι κάκε νοικοκυριό αλλά και κάκε μικρόσ καταναλωτισ κα είναι ςε κζςθ να 

προμθκευτεί τθν θλεκτρικι ενζργεια που χρειάηεται με όρουσ διαφάνειασ και προςταςίασ 

των εφλογων ςυμφερόντων του. 
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Επίλογοσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990, όταν οι περιςςότερεσ εκνικζσ αγορζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και φυςικοφ αερίου τελοφςαν ακόμα υπό μονοπωλιακό κακεςτϊσ, θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ και τα κράτθ μζλθ αποφάςιςαν να ανοίξουν ςταδιακά ςτον ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ 

αυτζσ. Οι πρϊτεσ Οδθγίεσ για τθν απελευκζρωςθ εγκρίκθκαν το 1996 και προβλεπόταν να 

μεταφερκοφν ςτισ νομοκεςίεσ των κρατϊν μελϊν μζχρι το 1998. Θ δεφτερθ δζςμθ μζτρων για 

τθν ενζργεια υιοκετικθκε το 2003 και οι Οδθγίεσ τθσ προβλεπόταν να μεταφερκοφν ςτο 

εκνικό δίκαιο από τα κράτθ μζλθ ζωσ το 2004, ενϊ οριςμζνεσ διατάξεισ δεν επρόκειτο να 

τεκοφν ςε ιςχφ πριν από το 2007. Οι βιομθχανικοί και οι οικιακοί καταναλωτζσ ιταν πλζον 

ελεφκεροι να επιλζγουν τουσ προμθκευτζσ φυςικοφ αερίου και θλεκτρικισ ενζργειασ από ζνα 

ευρφτερο φάςμα ανταγωνιςτϊν. Σον Απρίλιο του 2009 εγκρίκθκε τρίτθ δζςμθ μζτρων για τθν 

ενζργεια που τροποποιοφςε τθ δεφτερθ, επιδιϊκοντασ περαιτζρω απελευκζρωςθ τθσ 

εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου και ςυνιςτοφςε ακρογωνιαίο 

λίκο για τθν υλοποίθςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ. 

Σον Φεβρουάριο 2015, θ Επιτροπι δθμοςίευςε ανακοίνωςθ ςχετικά με τθν Δζςμθ μζτρων για 

τθν ενεργειακι ζνωςθ με τίτλο «τρατθγικι πλαίςιο για μια ανκεκτικι ενεργειακι ζνωςθ με 

μακρόπνοθ πολιτικι για τθν κλιματικι αλλαγι» . τθν δζςμθ αναφζρεται ότι ςτόχοσ τθσ 

ενεργειακισ ζνωςθσ είναι «θ παροχι ςτουσ καταναλωτζσ τθσ ΕΕ — νοικοκυριά και 

επιχειριςεισ — αςφαλοφσ, βιϊςιμθσ, ανταγωνιςτικισ και οικονομικά προςιτισ ενζργειασ». 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων, ορίςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ δζςμθσ πζντε αμοιβαία 

ενιςχυόμενεσ και ςτενά αλλθλζνδετεσ διαςτάςεισ: ενεργειακι αςφάλεια, αλλθλεγγφθ και 

εμπιςτοςφνθ, μια πλιρωσ ενοποιθμζνθ ευρωπαϊκι αγορά ενζργειασ, ενεργειακι απόδοςθ 

που ςυμβάλλει ςτον μετριαςμό τθσ ηιτθςθσ, απαλλαγι τθσ οικονομίασ από τισ εκπομπζσ 

άνκρακα, και ζρευνα, καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα. 

Όπωσ ανακοινϊκθκε ςτθ ςτρατθγικι για τθν Ενεργειακι Ζνωςθ, θ Επιτροπι παρουςίαςε 

δζςμθ νομοκετικϊν προτάςεων για ζνα νζο ςχεδιαςμό τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ ςτισ 30 

Νοεμβρίου 2016. Θ δζςμθ νομοκετικϊν μζτρων με τίτλο «Κακαρι ενζργεια για όλουσ τουσ 

Ευρωπαίουσ» (COM(2016)0860) αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ενεργειακισ Ζνωςθσ και 

καλφπτει τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν ενζργεια από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, τον ςχεδιαςμό τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθν αςφάλεια του εφοδιαςμοφ με θλεκτρικι ενζργεια και τουσ 

κανόνεσ διακυβζρνθςθσ τθσ Ενεργειακισ Ζνωςθσ. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860
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