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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ενεργειακή αγορά αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της 

οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής ζωής όλων των χωρών του 

κόσµου. Ο όρος απελευθέρωση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι 

κυβερνήσεις καταργούν περιορισµούς από την αγορά µε σκοπό να ενθαρρύνουν την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. Το σκεπτικό της ενέργειας αυτής βασίζεται στο 

γεγονός ότι λιγότεροι περιορισµοί οδηγούν σε αυξηµένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας 

και κατά συνέπεια σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγής και αποτελεσµατικότητας ενώ 

ταυτόχρονα επιφέρουν και χαµηλότερα επίπεδα τιµών των αγαθών που προσφέρονται 

στον καταναλωτή. 

 

Η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και των αερογραµµών παρακίνησε 

και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας. Το 1989 το Ηνωµένο 

Βασίλειο έγινε από τις πρώτες χώρες που ιδιωτικοποίησε την κάθετα ολοκληρωµένη 

ηλεκτρική της βιοµηχανία, µε τη Νορβηγία (1990) και την πολιτεία της Καλιφόρνιας 

(1996) να ακολουθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας την βασική της πολιτική 

για ελεύθερη αγορά µετά από χρόνια συνοµιλιών και διαπραγµατεύσεων υιοθέτησε το 

2003 την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2003/54/ΕΚ υποχρεώνοντας τα κράτη 

– µέλη να απελευθερώσουν έως ένα κατώτατο ποσοστό τις αγορές τους. Σε αυτό το 

παγκόσµιο περιβάλλον και η Ελλάδα προχωράει σε µεταρρυθµίσεις στον κλάδο της 

ενέργειας. 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να µελετήσει τη διαδικασία της απελευθέρωσης της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, να παρουσιάσει τα βήµατα και τα 

προβλήµατα που δηµιουργηθήκαν κατά την απελευθέρωση, περιγράψει την εξέλιξη της 

διαδικασίας και να διερευνήσει τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης στην αγορά. Αρχικά 
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αναλύεται η απελευθέρωση δυο κλάδων της βιοµηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και των 

αεροµεταφορών που είναι κρίσιµοι για τη σύγχρονη οικονοµία, καθώς επίσης και 

περιγράφονται, τα διαφορά µοντέλα λειτουργίας της αγοράς σε διαφορές χώρες που 

έχει ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως η Βρετάνια 

και οι ΗΠΑ.  

 

Το πρώτο κεφαλαίο αποτελεί την εισαγωγή στην ηλεκτρική ενέργεια ως αγαθό και 

αναλύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Επιπρόσθετα, γίνεται µια ανάλυση των 

µορφών αγοράς που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως ο τέλειος 

ανταγωνισµός, το µονοπώλιο, ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός και το ολιγοπώλιο. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται µε συνοπτικό τρόπο η απελευθέρωση σε δυο 

άλλες αγορές, αυτές των τηλεπικοινωνιών και των αεροµεταφορών που έχουν 

προηγηθεί χρονικά από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αναφέρονται εν 

συντοµία τα βήµατα της απελευθέρωσης κάθε αγοράς, οι διάφοροι φορείς που 

ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας της αγορά, καθώς και οι επιπτώσεις της 

απελευθέρωσης στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. 

 

Στο τρίτο κεφαλαίο γίνεται µια ιστορική αναδροµή στη λειτουργία της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στο παρελθόν στη θεώρηση της ως φυσικό µονοπώλιο και στους 

λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς. Επιπρόσθετα, 

περιγράφεται η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς, της εισαγωγής του 

ανταγωνισµού στην χονδρική και στην λιανική, καθώς επίσης και οι βασικότεροι φορείς 

που ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, αναλύεται η πορεία προς την απελευθέρωση της 

αγοράς σε δυο χώρες που υπήρξαν πρωτοπόροι σε αυτό το τοµέα, στη Βρετάνια και 

στις ΗΠΑ  

 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς 

στην Ελλάδα. Περιγράφεται ο ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, του ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος, η θέση της ∆ΕΗ και η εισαγωγή των ανεξάρτητων ιδιωτών 

παραγωγών καθώς και η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη χονδρεµπορικής και 

λιανική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας. Μελετώνται οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης της 

αγοράς εξετάζοντας την εισαγωγή των παραγωγών, την πορεία του κόστους 

παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας και την δραστηριοποίηση των προµηθευτών στον 

τοµέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

1.1. Εισαγωγή 
 

Εδώ και δυο δεκαετίες, η βιοµηχανία της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και αλλού υφίσταται σηµαντικές αλλαγές. 

Αγορές έχουν δηµιουργηθεί για το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο του ηλεκτρισµού, 

επιτρέποντας ιδιοκτήτες εργοστασίων παραγωγής, εµπόρους ενέργειας και 

καταναλωτές να αγοράζουν και να πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια σε µια ανοιχτή και 

ελεύθερη αγορά ακολουθώντας ορισµένους κανόνες.  

 

Σήµερα η µορφή της αγοράς είναι πολύ διαφορετική σε σχέση µε το παρελθόν. Μέχρι 

προσφάτως η βιοµηχανία ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

χαρακτηρίζονταν από ένα µεγάλο αριθµό κάθετα ολοκληρωµένων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, ενώ στην Ευρώπη οι κρατικές εταιρίες κυριαρχούσαν. Η παραγωγή, η 

µεταφορά και η διανοµή του ηλεκτρισµού συγκεντρώνονταν σε µια εταιρία που 

δραστηριοποιούνταν κάτω από ρυθµιστικούς περιορισµούς, όπως η τιµολογιακή 

πολιτική και οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται. Η τεχνολογική ανάπτυξη και οι 

νοµικές αλλαγές συνέβαλλαν σηµαντικά στην αναδόµηση της αγοράς.  

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγραφεί η Ηλεκτρική ενέργεια ως αγαθό και 

να αναλυθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει όπως η αδυναµία 

αποθήκευσης, η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, οι ποιοτικοί περιορισµοί και η 

εποχικότητα. Επιπρόσθετα, θα γίνει µια ανάλυση των µορφών αγοράς που 

χρησιµοποιούνται στην Ηλεκτρική ενέργεια, όπως ο τέλειος ανταγωνισµός, το 

µονοπώλιο, ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός και το ολιγοπώλιο. 
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1.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά της Ηλεκτρικής Ενέργειας  
 

Ο ηλεκτρισµός χωρίς αµφιβολία είναι µια πολύ σηµαντική ανακάλυψη που επηρέασε 

θετικά την ανθρώπινη εξέλιξη. Η χρήση του και η εξέλιξή του βοήθησε στη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής, στη βιοµηχανία, στις µεταφορές και στην ανάπτυξη της 

τεχνολογία και των επιστηµών. Ορισµός του ηλεκτρισµού είναι ο εξής:  

 

«Ηλεκτρισµός είναι η ταυτόχρονη και προς µια κατεύθυνση κίνηση ηλεκτρονίων 

(αρνητικά φορτισµένων σωµατιδίων) που δηµιουργείται εξαιτίας της ύπαρξης διαφοράς 

δυναµικού µεταξύ δυο σηµείων ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος».  

 

Η ηλεκτρική ενέργεια έχει ορισµένα ειδικά φυσικά χαρακτηριστικά που καταστούν την 

αγορά της διαφορετική από τις υπόλοιπες αγορές αγαθών . Τα πιο σηµαντικά είναι:  

 

- Η αδυναµία αποθήκευσης 

- Η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης 

- Οι ποιοτικοί περιορισµοί 

- Η εποχικότητα  

 

Η ηλεκτρική ενέργεια εισάγεται στο δίκτυο από όλους τους παραγωγούς και εξάγεται 

από όλους τους τελικούς καταναλωτές. ∆εν υπάρχει συνήθως κανένας τρόπος για να 

αντιστοιχηθεί η ενέργεια που προσφέρει ένας παραγωγός Α µε αυτή που χρησιµοποιεί 

ένας καταναλωτής Β. Η εισαγωγή και η εξαγωγή της ενέργειας πρέπει να ρυθµίζεται 

προσεκτικά. Ο ηλεκτρισµός δεν µπορεί να αποθηκευτεί µε οικονοµικούς τρόπους 

οπότε κάθε στιγµή η ποσότητα που καταναλώνεται είναι και η ποσότητα που πρέπει να 

παραχθεί. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρισµού πρέπει να διατηρούνται 

προσεκτικά. Η συχνότητα, η τάση και διαφορά φάσης (στην Ελλάδα η συχνότητα του 

ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 50 Hz και η τάση στους χαµηλούς καταναλωτές 230 Volt) 

πρέπει να διατηρούνται µέσα σε στενά όρια ανοχής αλλιώς θα δηµιουργούν βλάβες 

στα ηλεκτρικά µηχανήµατα και εξοπλισµό.  Για να ικανοποιείται αυτή η συνθήκη πρέπει 

διαρκώς η ποσότητα που εισάγεται στο σύστηµα να ισούται µε την ποσότητα που 

εξάγεται από αυτό.  

 

Συγκρίνοντας τον ηλεκτρισµό µε οποιοδήποτε τυπική αγορά αγαθών συµπεραίνεται ότι 

η ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστή είναι απαραίτητη. Στις περισσότερες αγορές, 
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διµερείς αγοραπωλησίες καθορίζουν την ροή των αγαθών χωρίς κεντρικά όργανα. Στην 

αγορά αγροτικών προϊόντων η οποία έχει αρκετές οµοιότητες µε την αγορά ηλεκτρική 

ενέργεια - είναι οµογενή προϊόντα, δεν αποθηκεύονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

οπότε η προσφορά πρέπει να ικανοποιεί την ζήτηση σε κάθε στιγµή - οι παραγωγοί  

συνάπτουν διµερείς συµβάσεις µε διανοµείς και µαγαζιά. Με τον τρόπο αυτό η αγορά 

λειτουργεί περιφερειακά και κάθε συµφωνία πραγµατοποιείται ανεξάρτητα. Παρόλα 

αυτά σε περίπτωση που µεγαλύτερη ποσότητα παραχθεί, οι παραγωγοί καταστρέφουν 

αυτό το πλεόνασµα. Αν παραχθεί πιο λίγο από το ζητούµενο και υπάρχει έλλειψη του 

συγκεκριµένου αγαθού, οι καταναλωτές µε την σειρά τους θα στραφούνε στα 

υποκατάστατα για να καλύψουν την ανάγκη τους.  

 

Στον ηλεκτρισµό όµως η διαφορά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν είναι εύκολο να 

καλυφθεί αφού δεν υπάρχουν υποκατάστατα µε αποτέλεσµα το σύστηµα να γίνεται 

ασταθές. Ένας κεντρικός διαχειριστής αναλαµβάνει το έργο να συντονίσει τα 

προγράµµατα παραγωγής, φορτιού και ροής της ενέργειας στο δίκτυο και να 

εξισορροπήσει τις αποκλίσεις από την αναµενοµένη προσφορά ή ζήτηση. Το έργο του 

διαχειριστή είναι αρκετά περίπλοκο εξαιτίας της µεταβλητότητας της ζήτησης που 

διαφέρει σηµαντικά από ώρα σε ώρα και από εποχή σε εποχή. Ο κλιµατισµός το 

καλοκαίρι και η ηλεκτρική θέρµανση το χειµώνα µπορούν να προκαλέσουν 

διακυµάνσεις της ζήτησης ή του "φορτίου" πάνω από 50% σε περίοδο 24 ωρών. Η 

πρόβλεψη της ζήτησης για ένα διάστηµα 24-ωρών είναι σηµαντικό έργο δεδοµένης της 

µεταβλητότητας των θερµοκρασιών. 

 

Στο ∆ιάγραµµα 1.1 απεικονίζεται η χαρακτηριστική καµπύλη φορτίου κατά τη διάρκεια 

µιας τυπικής ηµέρας χειµώνα και καλοκαιριού. Η ζήτηση για φορτίο το χειµώνα 

αυξάνεται από τις πρώτες εργάσιµες ώρες, και παρουσιάζει ένα µέγιστο τις βραδινές 

ώρες εξαιτίας της κατανάλωσης για θέρµανση από οικιακούς καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις. Απεναντίας το καλοκαίρι η µέγιστη κατανάλωση βρίσκεται το µεσηµέρι 

λόγω της ραγδαίας αύξησης των κλιµατιστικών στις επιχειρήσεις και στις οικίες. Επίσης 

τα τελευταία χρόνια η µεγίστη απαιτούµενη ισχύς έχει µετατοπιστεί από το χειµώνα στο 

καλοκαίρι όπου ορίζεται πια η µέγιστη ισχύς που απαιτείται από το σύστηµα. 
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Πηγή: Environmental Energy Technologies Division, Lawrence Berkeley National Lab, 2010 

∆ιάγραµµα 1.1 
Χαρακτηριστική Καµπύλη Φορτίου κατά τη διάρκεια 24 ωρών το καλοκαίρι και το 

χειµώνα 

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν επιπτώσεις τόσο στο είδος των αγορών που θα πρέπει 

να οργανωθούν όσο και στην ανταγωνιστικότητα τους. Ο διαχειριστής του δικτύου 

πρέπει να τηρεί λογαριασµό όλων των συναλλαγών, πριν πραγµατοποιηθούν, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης καθώς και τη δηµιουργία 

αγορών για την προσαρµογή σε έκτακτες δαπάνες, όπως η διακοπή της λειτουργίας 

µιας παραγωγικής µονάδας ή γραµµής µεταφοράς. Αναδιαρθρωµένα συστήµατα 

ενέργειας απαιτούν αγορές για την αξιοπιστία των υπηρεσιών, όπως µονάδες 

παραγωγής που µπορούν γρήγορα να αυξάνουν ή να µειώνουν την παραγόµενη 

ενέργεια ώστε να προσαρµόζονται σε απρόβλεπτες κρίσεις ζήτησης ή διακοπές 

παροχής. Οι εν λόγω υπηρεσίες αξιοπιστίας ονοµάζονται βοηθητικές υπηρεσίες 

(ancillary services). 

 

Τα αναδιαρθρωµένα συστήµατα ενέργειας απαιτούν από την αγορά να παρέχει επαρκή 

αποθέµατα και να διασφαλίζει ότι επιπλέον παραγωγικά αποθέµατα είναι πάντοτε 

διαθέσιµα, έτσι ώστε τα φώτα να παραµένουν ανοιχτά. Τα επαρκή αποθέµατα 

προστατεύουν από κινδύνους που δηµιουργούνται από απρόσµενα γεγονότα, όπως 

απροσδόκητα θερµά καλοκαίρια, διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ή περιόδους 

ξηρασίας µε χαµηλή υδροηλεκτρική παραγωγή. Επειδή οι διακοπές ρεύµατος µπορούν 

να επιβάλουν εξωγενείς επιδράσεις στην οικονοµία, η διαθεσιµότητα επιπλέον 

παραγωγικών αποθεµάτων έχει σηµαντικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αν δεν υπάρχει 
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χωριστή αγορά για επιπλέον παραγωγικά αποθέµατα, οι ιδιωτικές γεννήτριες δεν θα 

είναι ικανές να εξασφαλίσουν  επαρκή αποθέµατα  ενέργειας, επειδή οι επιπλέον 

µονάδες θα χρησιµοποιούνται σπάνια, και όταν χρησιµοποιούνται, δεν θα 

αποζηµιώνονται ικανοποιητικά από την αγορά ενέργειας. Λόγω του ότι οι µονάδες 

παράγωγης ενέργειας (εργοστάσια) χρειάζονται αρκετά χρόνια για τη κατασκευή τους, 

οι ειδικές  αγορές εγκατάστασης εφεδρικών παραγωγικών αποθεµάτων µπορεί να είναι 

αναγκαίο να δώσουν κίνητρα για την κατασκευή και εγκατάσταση γεννητριών που 

λειτουργούν κατά τη διάρκεια µόνο συγκεκριµένων κρίσιµων περιόδων κάθε έτους.  

 

Ο κεντρικός συντονιστής µπορεί να αναλάβει ενεργό ή ηµι-παθητικό ρόλο στην αγορά. 

Σε ακραίες περιπτώσεις, ο κεντρικός συντονιστής µπορεί να λειτουργήσει ως 

ρυθµιστής της αγοράς και να έχει το ρόλο κεντρικού ανταλλακτηρίου για τις 

περισσότερες συναλλαγές, όπως αρχικά έγινε στις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου και 

της Καλιφόρνιας. Στο άλλο άκρο, όπως στο Τέξας, ο φορέας δέχεται προγράµµατα 

παραγωγής ενέργειας και φορτίου από τρίτα µέρη που διαπραγµατεύονται διµερείς 

συµφωνίες. Σε αυτό το πιο παθητικό ρόλο, ο κεντρικός συντονιστής ενεργεί 

αποκλειστικά ως φορέας λειτουργίας του συστήµατος για να διασφαλιστεί ότι το 

σύστηµα παραµένει σε ισορροπία. Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και σε αυτό την ηµι-παθητικό 

ρόλο, ο διαχειριστής πραγµατοποιεί σε πραγµατικό χρόνο αγορά ενέργειας και 

βοηθητικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ισορροπίας του συστήµατος στο 

πλαίσιο των επιχειρησιακών παραµέτρων. Οι αγορές αυτές έχουν τη µορφή 

δηµοπρασιών. Σε αυτές τις δηµοπρασίες, ο διαχειριστής του συστήµατος αποδέχεται 

τις προσφορές µε το χαµηλότερο κόστος για να εξασφαλίσει πως η προσφορά ισούται 

µε τη ζήτηση. Οι εν λόγο προσφορές, υπόκεινται σε περιορισµούς σχετικά µε τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των γεννητριών και τη ροή της ενέργειας µέσα από το 

δίκτυο µεταφοράς. 

 

 

1.3. Το Αγαθό Ηλεκτρική Ενέργεια 
 

Ενέργεια είναι η ικανότητα για την παραγωγή ενός έργου. Είναι µια από τις κύριες 

ιδιότητες της ύλης και απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της 

ζωής. Εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές (κίνηση, θερµότητα, ηλεκτρισµός, φως κ.α.) 

και γίνεται αντιληπτή όταν µεταφέρεται από ένα φυσικό σύστηµα σε ένα άλλο (π.χ. η 

ενέργεια του ανέµου που κινεί την ανεµογεννήτρια), ή όταν µετατρέπεται από µια 

µορφή σε µια άλλη (π.χ. η ηλεκτρική ενέργεια που γίνεται φως και θερµότητα στο 

λαµπτήρα). Η ενέργεια, και ειδικότερα η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη βάση της 
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οικονοµίας και της σύγχρονης διαβίωσης. Η παραγωγή και η ορθολογική κατανοµή της, 

είναι εποµένως ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε χώρα 

όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

κατοίκων της, µε αποτέλεσµα η ενεργειακή πολιτική – που περιλαµβάνει συνοπτικά την 

εξασφάλιση, την εξοικονόµηση και τη διάθεση της ενέργειας – να αποτελεί το πρώτιστο 

µέληµα των κυβερνήσεων.  

 
 

 
Πηγή: US Department Of Energy, 2000a 

∆ιάγραµµα 1.2 
Σχέση ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών µε την κατανάλωση  

Ενέργειας για την περίοδο 1949-1999 
 

Ιστορικά, η ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας µιας χώρας συσχετίζεται άµεσα 

µε την αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 1.2. 

Πάντως τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξέλιξη των 

ανεπτυγµένων οικονοµιών από βιοµηχανικές οικονοµίες σε οικονοµίες που 

προσφέρουν υπηρεσίες ο συσχετισµός αυτός παύει να είναι τόσο ισχυρός όπως 

φαίνεται και στο γράφηµα για την περίοδο από το 1990 και µετά. Το ΑΕΠ είναι 

εκφρασµένο σε δολάρια προσαρµοσµένο σε σταθερές τιµές του έτους 1996.  

 

Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν βιοµηχανία 

µετασχηµατισµού. Η διαδικασία µετασχηµατισµού της ενέργειας από την πρωτογενή 
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της µορφή (χηµική, κινητική) σε ηλεκτρική ενέργεια ονοµάζεται παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και πραγµατοποιείται σε µεγάλα εργοστάσια µέσω γεννητριών. Η καύση της 

πρώτης ύλης όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ενισχυµένο ουράνιο µετατρέπει το 

νερό σε ατµό που θέτει σε κίνηση τις γεννήτριες. Επίσης, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

και οι ανεµογεννήτριες χρησιµοποιούν την κινητική ενέργεια του νερού και του ανέµου 

αντίστοιχα, για την κίνηση των γεννητριών και την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κατανάλωση της παραγοµένης ενέργειας γίνεται από βιοµηχανικούς, εµπορικούς ή 

οικιακούς πελάτες µέσω εταιριών διανοµής οι οποίες αναλαµβάνουν να εξασφαλίσουν 

την απαιτούµενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, να µετρήσουν την κατανάλωση των 

πελατών τους και να τιµολογήσουν τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Τέλος, ανάµεσα 

στους παραγωγούς και στους καταναλωτές υπάρχει το δίκτυο µεταφοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο διαχειριστής του που είναι υπεύθυνος για την διατήρηση 

των ισορροπιών ανάµεσα στις ποσότητες ενέργειας που εισέρχονται και εξέρχονται 

από αυτό, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.3. 

 

 
Πηγή:  AREVA Ltd (2006) 

∆ιάγραµµα 1.3 
Σχέδιο µε την διαδροµή της ηλεκτρικής ενέργειας 

Παραγωγή – Μεταφορά – ∆ιανοµή – Κατανάλωση 

 

Ιστορικά η οικονοµική επιστήµη ορθολογικά χαρακτήριζε την παραγωγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας ως φυσικό µονοπώλιο. Κάθε τοµέας της βιοµηχανίας – η 

παραγωγή στα εργοστάσια, η µεταφορά του ηλεκτρισµού στην υψηλή τάση και η 

τοπική διανοµή και µέτρηση της καταναλισκοµένης ενέργειας – έχουν χαρακτηριστικά 
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φυσικού µονοπωλίου. Οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή συνδυασµένες µε την 

αυξηµένη ζήτηση στα αστικά κέντρα, και σηµαντικές απώλειες κατά τη µεταφορά του 

ηλεκτρισµού, είχαν ως αποτέλεσµα την εγκατάσταση των εργοστασίων κοντά στα 

κέντρα κατανάλωσης. Οικονοµίες κλίµακας επίσης οδήγησαν στην κατασκευή ενός 

δικτύου µεταφοράς υψηλής τάσης µε περιορισµένο αριθµό γραµµών από τις 

πολλαπλές γραµµές ενός δικτύου χαµηλής τάσης που µπορούν να µεταφέρουν την ίδια 

ποσότητα ενέργειας. Τέλος σε τοπικό επίπεδο είναι προφανής η επιλογή να υπάρχει 

µόνο ένα δίκτυο διανοµής στα αστικά κέντρα από πολλαπλά δίκτυα που µεταφέρουν 

ενέργεια από διαφορετικούς παραγωγούς (James M. Griffin and Steven L. Puller, 

2005). 

 

Σε αυτό το περιβάλλον κάθετα ολοκληρωµένες εταιρίες ήταν σε θέση στο παρελθόν να 

καλύψουν ικανοποιητικά την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια από την παραγωγή και τη 

µεταφορά της µέχρι την κατανάλωση στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η τυπική αντίληψη 

των οικονοµολόγων – η δηµιουργία µεγάλων κάθετα ολοκληρωµένων επιχειρήσεων 

που λειτουργούν σε ρυθµιζόµενη αγορά – υιοθετήθηκε τόσο από ευρωπαϊκές χώρες 

όσο και από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού µοντέλου 

λειτουργίας της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα εξής (L. Philipson and H.L. 

Willis, 1998): 

 

- Το µονοπωλιακό προνόµιο : 

Μόνο εθνικές ή τοπικές ηλεκτρικές εταιρίες είχαν άδεια από το κράτος για την 

παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας 

µέσα στα όρια λειτουργίας τους. 

- Η υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των καταναλωτών : 

Οι ηλεκτρικές εταιρίες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε 

κάθε καταναλωτή και όχι µόνο σε αυτούς από τους οποίους έχουν κέρδος.  

- Η εποπτεία από ρυθµιστική αρχή : 

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης και οι πολιτικές µε τις οποίες λειτουργεί πρέπει 

να συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανόνες που θεσπίζουν 

οι ρυθµιστικές αρχές του κράτους. 

- Τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια : 

Η τιµή στην οποία προσφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια είναι είτε καθορισµένη είτε 

ρυθµισµένη σε συµφωνία µε τους κανόνες και τις οδηγίες του κράτους.  

- Η εγγυηµένη απόδοση των επενδυτών : 
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Το κράτος προσφέρει εγγυήσεις στους επενδυτές ότι τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια θα 

επιστρέψουν στην ηλεκτρική εταιρία ένα εύλογο περιθώριο κέρδους πάνω από το 

συνολικό κόστος, ώστε να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. 

- Η λειτουργία ελαχίστου κόστους 

Οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε 

να ελαχιστοποιούν τις συνολικές απαιτήσεις τους από έσοδα. 

 

Αυτό που άλλαζε από χώρα σε χώρα ήταν η µεθοδολογία που ακολουθούσε κάθε 

ρυθµιστικός φορέας για την τιµολογιακή πολιτική, µε επικρατέστερη τη σταθερή 

απόδοση επενδύσεων, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών (δηµόσιες ή 

ιδιωτικές). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο τρόπο τιµολόγησης, η τιµή καθορίζονταν ώστε 

να καλύπτονται τα λειτουργικά κόστη της εταιρίας και να ανταµείβονται οι επενδυτές µε 

ένα σταθερό ποσοστό απόδοσης. Στην πραγµατικότητα οι τιµές που πλήρωναν οι 

καταναλωτές πλησίαζαν το µέσο κόστος. 

 

Αν µια και µόνο εταιρία είναι σε θέση να εξυπηρετεί την αγορά µε το µικρότερο κόστος, 

παραµένει το πρόβληµα που παρουσιάστηκε κατά την ανάλυση του µονοπωλίου. Ο 

µονοπωλητής έχει τη δυνατότητα να τιµολογεί πιο ψηλά και να παράγει πιο λίγο και να 

προκαλεί απώλεια ευηµερίας για τους καταναλωτές, ενώ δεν δίνονται κίνητρα για 

έρευνα και επενδύσεις ώστε να µειωθεί το κόστος µακροπρόθεσµα αφού η απόδοση 

της εταιρίας είναι από πριν καθορισµένη. Από την άλλη πλευρά όµως λόγω και του 

γεγονότος ότι ο ηλεκτρισµός θεωρείται στις ανεπτυγµένες χώρες κοινωνικό αγαθό, οι 

ηλεκτρικές εταιρίες επωµίζονται το βάρος να παρέχουν ηλεκτρισµό σε όλους τους 

πελάτες ανεξαρτήτως αν αυτό είναι προς το οικονοµικό συµφέρον τους. 

 

Η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα 

τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει το τοπίο της ηλεκτρικής αγοράς. Ειδικά για τον τοµέα 

της παραγωγής δεν υπάρχουν ενδείξεις φυσικού µονοπωλίου στο χονδρικό εµπόριο 

της αγοράς. Μαζί µε την ανάπτυξη του µεγέθους της αγοράς, η τεχνολογία έχει 

ευνοήσει τις περιφερειακές αγορές σε σχέση µε τις συγκεντρωµένες αγορές 

παραγωγής του παρελθόντος κοντά στα αστικά κέντρα. Καινούργιας τεχνολογίας 

γεννήτριες, µικρότερης δυναµικότητας, που καταναλώνουν φυσικό αέριο έχουν 

καλύτερη ανταπόκριση στις αλλαγές της ζήτησης κατά την διάρκεια της µέρας σε σχέση 

µε τις µεγάλες µονάδες άνθρακα µε µικρότερη απόδοση που επιλέγονταν κατά το 

παρελθόν. Επιπροσθέτως το βέλτιστο µέγεθος των εργοστασίων σε σχέση µε το 

κόστος τους εµφανίζεται µειωµένο τα τελευταία χρόνια ενώ η πεποίθηση το 1960 και 

1970 ήταν ότι η απόδοση των εργοστασίων σε σχέση µε το κόστος τους θα αυξάνονταν 
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µαζί µε το µέγεθος τους. Οι εξελίξεις στη µεταφορά της ενέργειας µε γραµµές υψηλής 

τάσης επιτρέπουν πλέον τη µεταφορά σε µακρινές αποστάσεις. Εξειδικευµένα 

συστήµατα υπολογιστών επιτρέπουν σε εταιρίες να ενοποιήσουν τις λειτουργίες τους 

(παραγωγή – εµπορία), διευκολύνοντας το χονδρικό εµπόριο. Αυτές οι αλλαγές έχουν 

αυξήσει το γεωγραφικό εύρος των αγορών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είναι 

ένας λόγος που ο όρος απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως αναφέρεται 

στην απελευθέρωση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας (Severin Borenstein and 

James Bushnell, 2005). 

 

Στον τοµέα της µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, τα χαρακτηριστικά φυσικού 

µονοπωλίου παραµένουν εµφανή ακόµη και σήµερα. Το κόστος δηµιουργίας 

καινούργιων δικτύων για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις 

έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια δεδοµένου του ενδιαφέροντος για τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγειά και στην αλλοίωση της φυσικής οµορφιάς  των 

περιοχών από τις οποίες διέρχονται τα δίκτυα. ∆υνητικοί επενδυτές συναντούν µεγάλα 

εµπόδια εισόδου σε αντίθεση µε τους ιδιοκτήτες του δικτύου που είναι ήδη 

εγκατεστηµένο οι οποίοι απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα της πρώτης κίνησης. 

Επίσης, και ο τοµέας της διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται ως φυσικό 

µονοπώλιο. Το γεγονός αυτό όµως δεν αποκλείει την ύπαρξη λιανικής αγοράς για τους 

καταναλωτές. Προµηθευτές ηλεκτρισµού είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τοπικούς 

καταναλωτές στη λιανική αγορά και να αναλάβουν την υποχρέωση να παρέχουν την 

απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια καταβάλλοντας όµως ένα τίµηµα στους διαχειριστές 

του δικτύου διανοµής για την εκµετάλλευση του. Με παρόµοιο τρόπο έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν συµβάσεις µε παραγωγούς για την προµήθεια ηλεκτρικού 

ρεύµατος, να πληρώνουν ένα κόστος για τη χρησιµοποίηση δικτύων µεταφοράς και 

διανοµής και να πουλάνε την ενέργεια σε βιοµηχανικούς, εµπορικούς και οικιακούς 

καταναλωτές σε λιανικό επίπεδο.  

 

Η παραγωγή και το λιανεµπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα δυο τµήµατα 

της αγοράς όπου η ανταγωνιστική µορφή αγοράς είναι σε θέση να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά. Όπως έχει αναφερθεί και κατά την ανάλυση της τέλειας 

ανταγωνιστικής αγοράς και του µονοπωλίου, η απελευθέρωση της ενέργειας, η 

διαδικασία δηλαδή της µετάβασης από την µια µορφή στην άλλη είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε µείωση του λειτουργικού κόστους της παραγωγής, να δώσει κίνητρα για 

επενδύσεις σε αποδοτικότερες τεχνολογίες παραγωγής και να παρέχει καινούργιες 

υπηρεσίες ηλεκτρισµού στους πελάτες. Οι τοµείς της µεταφοράς και της διανοµής 

πάντως παραµένουν φυσικά µονοπώλια πλήρως ρυθµιζόµενα. Μελετώντας την αγορά 
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από την οικονοµική της πλευρά η απελευθέρωση της ενέργειας µπορεί να 

δηµιουργήσει µια ανταγωνιστική αγορά που θα ωθήσει το κόστος παραγωγής προς τα 

κάτω και θα προσφέρει το αγαθό σε µικρότερη τιµή στους καταναλωτές. Αυτή η 

θεώρηση όµως δεν λαµβάνει υπόψη οικονοµικές, νοµικές και πολιτικές δυσκολίες που 

είναι κρίσιµες για την επιτυχία του εγχειρήµατος της απελευθέρωσης της αγοράς. 

 

 

1.4. Μορφές Αγοράς 
 

Η διαδικασία µε την οποία καθορίζονται η τιµή και η ποσότητα ενός προϊόντος 

επηρεάζεται σηµαντικά από την µορφή της αγοράς. Η µορφή της αγοράς σχετίζεται µε 

το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο οι πωλητές και οι αγοραστές του προϊόντος 

λειτουργούν. Τέσσερα πρότυπα έχουν καθιερωθεί για την περιγραφή υποθετικών 

µορφών αγοράς, τα εξής:  

 

- Τέλειος ανταγωνισµός 

- Μονοπώλιο  

- Μονοπωλιακός ανταγωνισµό.  

- Ολιγοπώλιο 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα χαρακτηριστικά αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς θα 

αναλυθούν στην συνέχεια. 

 

Τέλειος Ανταγωνισµός 

 

Ο τέλειος ανταγωνισµός είναι ένα οικονοµικό πρότυπο που περιγράφει µια υποθετική 

µορφή αγοράς στην οποία κανένας παραγωγός ή καταναλωτής δεν έχει δύναµη για να 

επηρεάσει την τιµή πώλησης των αγαθών. Σύµφωνα µε τον τυποποιηµένο οικονοµικό 

ορισµό της αποδοτικότητας (Αποδοτικότητα του Παρέτου), ο τέλειος ανταγωνισµός θα 

οδηγούσε σε µια απολύτως αποδοτική έκβαση. Η ανάλυση των τέλεια ανταγωνιστικών 

αγορών αποτελεί τη βάση της θεωρίας προσφοράς και ζήτησης. Ο τέλειος 

ανταγωνισµός είναι η ισορροπία της αγοράς στην οποία όλοι οι πόροι διατίθενται και 

χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά, και η συλλογική κοινωνική ευηµερία 

µεγιστοποιείται. 

 

Τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού υποθέτουν ότι οι ακόλουθοι έξι όροι 

εκπληρώνονται. 
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- Ατοµικότητα 

Η ατοµικότητα αναφέρεται στην ύπαρξη ένας µεγάλου αριθµού µικρών παραγωγών 

και καταναλωτών, οι ενέργειές των οποίων δεν µπορούν να ασκήσουν καµία 

σηµαντική επίδραση στην αγορά. Οι επιχειρήσεις είναι κτήτορες τιµών (price 

takers), δηλαδή η αγορά θέτει την τιµή που πρέπει να πουλήσουν τα προϊόντα 

τους. 

- Οµοιογένεια 

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι τέλεια υποκατάστατα δηλαδή δεν υπάρχει καµία 

διαφοροποίηση προϊόντων. (Όλες οι εταιρίες πωλούν το ίδιο προϊόν) 

- Τέλειες και πλήρεις πληροφορίες 

Οι εταιρίες και οι καταναλωτές ξέρουν τις τιµές που τίθενται στην αγορά. 

- Ίση πρόσβαση 

Όλες οι εταιρίες έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες παραγωγής, και είναι ελεύθερη η 

µετακίνηση των πόρων. 

- Ελεύθερη είσοδος 

Οποιαδήποτε εταιρία µπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει από την αγορά. 

- Μεµονωµένες ανεξάρτητες πράξεις αγοραστών και πωλητών 

Οµάδες αγοραστών ή/ και δεν µπορούν να έρθουν σε συµφωνία για αλλαγή στην 

της τιµής αγοράς (Οι συνεργίες και τα καρτέλ δεν είναι δυνατά κάτω από αυτήν την 

µορφή αγοράς) 

 

Αγορά τέλειου ανταγωνισµού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υφίσταται αλλά 

αποτελεί µόνο µια θεωρητική προσέγγιση των πραγµατικών αγορών, µε πιθανή την 

εξαίρεση ορισµένων µεγάλων χρηµατιστηριακών αγορών όπου και εκεί µεγάλες 

επενδυτικές τράπεζες µπορούν να επηρεάσουν τις τιµές των µετοχών. Γενικά, λίγοι 

από τους όρους που απαριθµούνται ανωτέρω ισχύουν στις πραγµατικές αγορές. 

Παραδείγµατος χάριν, οι εταιρίες δεν θα έχουν ποτέ τέλεια πληροφόρηση η µια για την 

άλλη, και θα υπάρξουν πάντα µερικές δαπάνες συναλλαγής. Σε µια τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά, η καµπύλη ζήτησης µιας εταιρίας είναι πλήρως ελαστική και στην 

µακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας η αγορά είναι παραγωγικά αποδοτική και 

αποδοτική στην κατανοµή πόρων (productively and allocatively efficient markets). Η 

παραγωγική αποδοτικότητα εµφανίζεται όταν παράγει η εταιρία στο χαµηλότερο σηµείο 

της µέσης καµπύλης συνολικών δαπανών (LRAC), υπονοώντας ότι δεν µπορεί να 

παράξει τα αγαθά πιο φτηνά. Η οριζόντια καµπύλη ζήτησης αγγίζει την καµπύλη LRAC 

(µέσο συνολικό κόστος) στο χαµηλότερο σηµείο. Η αποδοτικότητα στην κατανοµή 

πόρων εµφανίζεται όταν η τιµή είναι ίση µε την πρόσθετη δαπάνη, δεδοµένου ότι το 

αγαθό είναι διαθέσιµο στον καταναλωτή στη χαµηλότερη πιθανή τιµή. Αυτό 
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επιτυγχάνεται στον τέλειο ανταγωνισµό. Γενικά, στον τέλειο ανταγωνισµό ισχύουν τα 

εξής: 

 

- Η καµπύλη ζήτησης της επιχείρησης είναι απείρως ελαστική. 

- Η τιµή (Ρ) είναι δεδοµένη για την επιχείρηση. 

- Η τιµή είναι ίση µε το οριακό κέρδος και το οριακό κόστος (P = MR = MC) στην 

µακροχρόνια κατάσταση (ισορροπία). 

- Το οικονοµικό κέρδος (Κ = 0) µακροχρόνια είναι µηδενικό. 

- Η τιµή του προϊόντος είναι ίση µε το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος (P = min LAC). 

 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1.4. Στο πρώτο διάγραµµα φαίνονται οι 

καµπύλες προσφοράς και ζήτησης του προϊόντος µε πορτοκαλί και µπλε χρώµα 

αντίστοιχα καθώς και το σηµείο ισορροπίας του προϊόντος στο αριστερό διάγραµµα P0. 

Στο δεύτερο διάγραµµα φαίνονται οι καµπύλες οριακού κόστους βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα, καθώς και οι καµπύλες οριακού κέρδους, ζήτησης και τιµής.  

 

 
∆ιάγραµµα 1.4 

Καµπύλες προσφοράς και ζήτησης τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς  

και  µακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας 

 
Σε αντίθεση µε το µονοπώλιο ή το ολιγοπώλιο, είναι αδύνατο για µια εταιρία στον τέλειο 

ανταγωνισµό να έχει οικονοµικό κέρδος (economic profit) µακροπρόθεσµα, δηλαδή µια 

εταιρία δεν µπορεί να κερδίσει επιπλέον χρήµατα από αυτά που είναι απαραίτητα για 

να καλύψει τις δαπάνες της. Εάν µια εταιρία έχει οικονοµικό κέρδος βραχυπρόθεσµα, 
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αυτό θα δώσει κίνητρο σε άλλες εταιρίες για να εισέλθουν στην αγορά. Ως αποτέλεσµα 

θα ανταγωνιστούν µε την πρώτη εταιρία, οδηγώντας την τιµή αγοράς προς τα κάτω, 

µετακινώντας την καµπύλη προσφοράς προς τα δεξιά και µειώνοντας την τιµή του 

προϊόντος, µέχρι όλες τις εταιρίες να έχουν µηδενικό οικονοµικό κέρδος(Dominick 

Salvatore, 2007). 

 

Μονοπώλιο 

 

Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται µονοπωλιακή όταν υπάρχει µια µόνο επιχείρηση 

που παράγει και προσφέρει το προϊόν για το οποίο δεν υπάρχουν τέλεια 

υποκατάστατα. Κατά συνέπεια, η τιµή ορίζεται από τη µία και µοναδική µονοπωλιακή 

επιχείρηση και δεν υπάρχει δυνατότητα η τιµή αυτή να µεταβληθεί από ανταγωνιστές, 

καθώς αυτοί δεν υπάρχουν. Μόλις ο µονοπωλητής επιλέξει την τιµή ή την ποσότητα 

του προϊόντος, οι καταναλωτές επιλέγουν την ποσότητα ή αντίστοιχα την τιµή που θα 

διακινηθεί στην αγορά. Η συγκεκριµένη επιχείρηση προστατεύεται από εµπόδια 

εισόδου νέων επιχειρήσεων και αντιµετωπίζει µόνη της την καµπύλη ζήτησης του 

κλάδου. Ο βασικός λόγος ύπαρξης των µονοπωλίων είναι τα εµπόδια εισόδου νέων 

επιχειρήσεων σε µία αγορά µερικά από τα οποία είναι και τα παρακάτω: 

 

- Ο έλεγχος στις πρώτες ύλες που µπορεί να οφείλεται σε αποκλειστικά δικαιώµατα 

εκµεταλλεύσεις 

- Η κατοχή διπλώµατος ευρεσιτεχνίας η οποία παρέχει προστασία από το νόµο σε 

προσπάθειες αντιγραφής προϊόντος 

- Η παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώµατος όπως συµβαίνει στις επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας 

- Οι ελεγχόµενες άδειες εξάσκησης επαγγέλµατος σε συγκεκριµένες οµάδες 

(δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, κ.λπ.) 

- Οι οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή όταν δηλαδή το ελάχιστο µέσο κόστος 

πετυχαίνεται σε υψηλά επίπεδα παραγωγής («φυσικά» µονοπώλια όπως η 

περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας). 

 

 Επιπρόσθετα, η καµπύλη ζήτησης στη µονοπωλιακή αγορά είναι καθοδική, δηλαδή 

έχει αρνητική κλίση όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 1.5. Κατά συνέπεια, το 

παραγόµενο προϊόν είναι λιγότερο ποσοτικά, ενώ αντίθετα οι τιµές είναι αυξηµένες µε 

αποτέλεσµα να παράγεται λιγότερο προϊόν σε υψηλότερη τιµή. Αναφορικά µε τις 

αµεσότερες οικονοµικές συνέπειες του µονοπωλίου, αυτές µπορούν να µελετηθούν 

βάσει δύο διαφορετικών οπτικών γωνιών. Για την επιχείρηση που διατηρεί το 
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µονοπώλιο, η µονοπωλιακή αγορά την οδηγεί στην απόκτηση µεγαλύτερων κερδών 

συγκριτικά µε όσα θα αποκτούσε αν βρισκόταν σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Για 

την κοινωνία το µονοπώλιο οδηγεί σε µείωση ή και σε απώλεια κοινωνικής ευηµερίας 

κυρίως λόγω της µείωσης του πλεονάσµατος των καταναλωτών. Γενικά στο µονοπώλιο 

ισχύουν τα εξής: 

 

- Η καµπύλη ζήτησης της επιχείρησης έχει αρνητική κλίση. 

- Η τιµή (Ρ) καθορίζεται από την καµπύλη ζήτησης. 

- Η τιµή είναι µεγαλύτερη από το οριακό κέρδος που ισούται µε το οριακό κόστος  

(P > MR = MC) στην µακροχρόνια κατάσταση (ισορροπία). 

- Το µακροχρόνιο οικονοµικό κέρδος (Κ) δεν είναι µηδενικό για την επιχείρηση και 

είναι ίσο µε τη µείωση του πλεονάσµατος καταναλωτών. 

- Η τιµή του προϊόντος δεν είναι ίση µε το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος (P ≠ min 

LAC) άρα η επιχείρηση λειτουργεί σε χαµηλότερο επίπεδο παραγωγής. 

 

 
∆ιάγραµµα 1.5 

Καµπύλες ζήτησης, µέσο συνολικό και οριακό κόστος µονοπωλίου 
 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1.5 από όπου φαίνεται ότι στο 

µονοπώλιο η επιχείρηση δεν παράγει στο χαµηλότερο σηµείο της καµπύλης AC όπως 

αναγκάζονται οι επιχειρήσεις στον τέλειο ανταγωνισµό. Επιπρόσθετα σε αντίθεση µε 

τον τέλειο ανταγωνισµό στο µονοπώλιο η επιχείρηση έχει οικονοµικό όφελος στην 

µακροχρόνια περίοδο εξαιτίας των εµποδίων εισόδου στην αγορά. Βέβαια, υπάρχει η 
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άποψη ότι αυτό το όφελος είναι που επανεπενδύεται από τις επιχειρήσεις στην έρευνα 

και σε καινοτοµίες ώστε να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στην 

αγορά. Η τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια ενισχύει την 

παραπάνω εκδοχή (Dominick Salvatore, 2007). 

 

Σε συνέχεια όσων αναλύθηκαν παραπάνω σχετικά µε το µονοπώλιο, κρίνεται σκόπιµο 

να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό µονοπώλιο, διότι αποτελεί την πλέον 

αντιπροσωπευτική µορφή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση του φυσικού 

µονοπωλίου, σε αντίθεση µε τον τέλειο ανταγωνισµό υπάρχουν σηµαντικές οικονοµίες 

κλίµακας σε σχέση µε την ζήτηση, φθίνον µακροχρόνιο µέσο κόστος (LAC) σε όλο το 

εύρος παραγωγής) αλλά µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι η τιµή είναι µεγαλύτερη 

από το οριακό κόστος γιατί δεν υπάρχει η πίεση για αποδοτικότερη παραγωγή 

προϊόντων. Οι τοπικές κυβερνήσεις επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να λειτουργήσει στην 

αγορά ρυθµίζοντας αυτές όµως την τιµή και τις παρεχόµενες υπηρεσίες ώστε να 

αποκοµίζει ένα κανονικό κέρδος συµπεριλαµβανόµενου και του επιχειρηµατικού 

κίνδυνου για την επένδυση της. 

 

 
 

∆ιάγραµµα 1.6 
Καµπύλες ζήτησης, µέσο συνολικό και οριακό κόστος φυσικού µονοπωλίου 
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Στο φυσικό µονοπώλιο λόγω της ύπαρξης οικονοµιών κλίµακας το µέσο συνολικό 

κόστος θα φθίνει συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 1.6 

αν η επιχείρηση θελήσει να µεγιστοποιήσει το κέρδος της θα τιµολογήσει το προϊόν της 

µε τιµή P και η ποσότητα που θα καταναλωθεί θα είναι Q. Αυτό προκύπτει από το 

σηµείο στο οποίο ισχύει οριακό κόστος ισούται µε οριακό κέρδος (MC = MR) και η 

επιχείρηση θα έχει οικονοµικό όφελος το πράσινο σκιασµένο κοµµάτι. Στην περίπτωση 

αυτή η επιχείρηση δεν έχει ούτε παραγωγική ούτε καθοριστική αποδοτικότητα και κατά 

συνέπεια ο καταναλωτής πληρώνει ακριβότερα ένα προϊόν που σε ανταγωνιστική 

αγορά θα το αγόραζαν περισσότεροι και σε µικρότερη τιµή. Για να εξασφαλιστεί όµως 

ένας λογικός ρυθµός απόδοσης της επένδυσης µιας επιχείρησης σε µονοπωλιακή 

αγορά το κράτος µέσω των ρυθµιστικών αρχών ορίζει την τιµή πώλησης στο σηµείο 

όπου τέµνονται οι καµπύλες της ζήτησης και του µέσου συνολικού κόστους ώστε να 

µηδενίζεται το οικονοµικό όφελος της επιχείρησης και να µπορούν να καταναλώσουν 

περισσότεροι. Για να είναι η επιχείρηση αποδοτική στην κατανοµή πόρων, δηλαδή το 

προϊόν να διατίθεται στον καταναλωτή στη χαµηλότερη δυνατή τιµή, θα πρέπει να 

επιδοτείται από το  κράτος για να καλύψει την οικονοµική ζηµία που θα επιφέρει µια 

τέτοια τιµολόγηση. Στο σηµείο Α δηλαδή εκεί όπου η τιµή ισούται µε το οριακό κόστος 

(P=MC) η  επιχείρηση θα έχει ζηµία ίση µε το ανοιχτό κόκκινο σκιασµένο κοµµάτι. Αυτή 

η ζηµία πρέπει να καλυφθεί µέσω επιδοτήσεων προς την εταιρία για να συνεχίσει στην 

αγορά ή θα πρέπει η αρχή να επιτρέψει την τιµολογιακή διάκριση των καταναλωτών. 

 

Στην περίπτωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και στις µέρες µας, τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού µονοπωλίου είναι εµφανή. Στις περισσότερες χώρες, 

όπως εξάλλου και στην Ελλάδα, κρατική επιχείρηση είναι αυτή που διατηρεί το 

µονοπώλιο, διαµορφώνοντας ουσιαστικά τις τιµές και ελέγχοντας τις παραγόµενες 

ποσότητες. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

προαναφερθείσες επιχειρήσεις αποτελούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, υπάρχουν 

δηλαδή και µικρότερες οι οποίες ωστόσο δεν µπορούν σε δυναµικότητα να θεωρηθούν 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Με την πάροδο των χρόνων, βέβαια, ακόµα και αυτή η 

εικόνα µε τις δεσπόζουσες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αλλάξει, 

καθώς ολοένα και περισσότερο οδηγούµαστε σε απελευθέρωση των αγορών. 

 

Στις περισσότερες περιοχές του κόσµου δεν επικρατούν συνθήκες καθαρού φυσικού 

µονοπωλίου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν µεν οι επιχειρήσεις που 

κατέχουν την συντριπτική πλειοψηφία του µεριδίου αγοράς, οι δεσπόζουσες δηλαδή 

επιχειρήσεις, υπάρχουν ωστόσο και άλλες µικρότερες επιχειρήσεις που προσπαθούν 

να επιβιώσουν ακόµα και µε ένα µικρό µερίδιο αγοράς. 
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Οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις είναι αυτές που αποτελούν τους δότες τιµών (καθορίζουν 

δηλαδή σε σηµαντικό βαθµό τις τιµές στην αγορά), ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, 

εκείνες µε τα ελάχιστα µερίδια αγοράς, αποτελούν τους δέκτες τιµών. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις και λόγοι οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν σε εµφάνιση 

δεσποζουσών επιχειρήσεων σε µία αγορά. Ο πιο συχνός λόγος είναι το χαµηλότερο 

κόστος που οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται να διατηρούν λόγω καλύτερης ή και 

αποτελεσµατικότερης διοίκησης και λόγω καλύτερης και αποδοτικότερης τεχνολογίας. 

 

Ένας ακόµη λόγος είναι η ποιότητα του παραγόµενου από την επιχείρηση προϊόντος. 

Στην περίπτωση που µία επιχείρηση παράγει ποιοτικά ανώτερο προϊόν, ή το 

παρουσιάζει ως ποιοτικά ανώτερο, ενδεχοµένως µέσα από σωστά µέσα και τεχνικές 

προβολής, έχει αυξηµένες πιθανότητες να αποτελέσει τη δεσπόζουσα επιχείρηση στην 

εκάστοτε αγορά. Ακόµη, µία οµάδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποια 

αγορά µπορούν να σχηµατίσουν  cartel, το οποίο να συµπεριφέρεται ως µονοπώλιο. 

Είναι γνωστό ότι το cartel είναι µία οµάδα επιχειρήσεων οι οποίες µέσα από 

συγκεκριµένη συµφωνία συντονίζουν και εκτελούν την παραγωγή και την τιµολόγηση 

µε τον ίδιο ή µε παρόµοιο τρόπο. 

 

Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός 

 

Ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός αποτελεί µία µορφή επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης που ενέχει στοιχεία τόσο του µονοπωλίου όσο και του τέλειου 

ανταγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα, στον µονοπωλιακό ανταγωνισµό οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την τιµή πάνω από το οριακό κόστος όπως και στην 

περίπτωση του µονοπωλίου, αλλά δεν πραγµατοποιούν περισσότερα κέρδη από τα 

αναµενόµενα, όπως ισχύει στις µονοπωλιακές αγορές. Επίσης έχουν την δυνατότητα 

να µπαίνουν και να βγαίνουν σχετικά εύκολα στην αγορά, µακροπρόθεσµα. 

 

Σε γενικές γραµµές, το βασικότερο σηµείο που κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί είναι ότι 

στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη διαφοροποίηση 

του προϊόντος. Προκειµένου οι ανταγωνιστικές εταιρίες να αποκτήσουν όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, επιχειρούν να αποκτήσουν µία µονοπωλιακή δύναµη 

µέσω της διαφοροποίησης, ακόµα και αν αυτή η δύναµη περιορίζεται λόγω των 

υποκατάστατων από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Σαν µορφή αγοράς είναι 

πολύ συνηθισµένος στο λιανεµπόριο. 
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Αναφορικά µε την οικονοµική ανάλυση του µονοπωλιακού ανταγωνισµού σηµειώνεται 

ότι έχουν επικρατήσει δύο διαφορετικά υποδείγµατα, το αντιπροσωπευτικό υπόδειγµα 

του Chamberlin (1933) και το τοπικό υπόδειγµα του Hotelling (1929). Στην περίπτωση 

του αντιπροσωπευτικού υποδείγµατος του Chamberlin θα πρέπει όλα τα παραγόµενα 

προϊόντα να θεωρούνται υποκατάστατα, η τιµή να είναι µεγαλύτερη από το οριακό 

κόστος και να υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προϊόντων ούτως ώστε η είσοδος νέων 

προϊόντων στην αγορά να οδηγεί σε µείωση στις τιµές. 

 

Από την άλλη πλευρά, βάσει του τοπικού υποδείγµατος του Hotelling οι επιχειρήσεις 

αποκτούν µία µονοπωλιακή δύναµη λόγω του τόπου στον οποίο βρίσκονται. Το 

παραπάνω µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό µε το παράδειγµα ενός καταναλωτή που 

έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο προϊόντα ίδιας ποιότητας. Θα επιλέξει εκείνο το 

προϊόν το οποίο µπορεί να αποκτήσει στην περιοχή που τον εξυπηρετεί καλύτερα. 

 

 
∆ιάγραµµα 1.7 

Καµπύλες προσφοράς και ζήτησης µονοπωλιακού ανταγωνισµού και µακροχρόνια 

κατάσταση ισορροπίας 
 

Από το ∆ιάγραµµα 1.7 φαίνεται ότι στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό λόγω της ύπαρξης 

πολλών υποκατάστατων η καµπύλη ζήτησης είναι ελαστική ως προς τη τιµή και λόγω 

τις διαφοροποίησης του προϊόντος έχει αρνητική κλίση. Βραχυχρόνια η επιχείρηση θα 

παράγει στο σηµείο όπου βελτιστοποιούνται τα κέρδη της δηλαδή όταν οριακό κόστος 
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ισούται µε το οριακό κέρδος MC = MR, δεδοµένου ότι σε εκείνο το σηµείο η τιµή 

πώλησης είναι µεγαλύτερη από το µέσο µεταβλητό κόστος P > AVC. Αν η τιµή 

πώλησης είναι µεγαλύτερη από το µέσο συνολικό κόστος P>AC όπως στο παραπάνω 

διάγραµµα η επιχείρηση έχει κέρδη µε αποτέλεσµα να εισέλθουν και άλλες εταιρίες 

στην αγορά µακροχρόνια και άρα η καµπύλη ζήτησης να µετακινηθεί προς τα αριστερά 

µέχρι ότου γίνει εφαπτόµενη στη καµπύλη µέσου συνολικού κόστους (LRAC). Κατά 

συνέπεια µακροχρόνια όλες οι εταιρίες που είναι στην αγορά επιτυγχάνουν ισορροπία 

και παράγουν όχι στο χαµηλό σηµείο της καµπύλης µέσου συνολικού κόστους όπως 

στον τέλειο ανταγωνισµό. Το γεγονός ότι κάθε µονοπωλιακός ανταγωνιστής παράγει 

στα αριστερά από το χαµηλότερο σηµείο της καµπύλης LRAC σηµαίνει ότι λειτουργούν 

µε περίσσεια δυναµικότητας. 

 

Ολιγοπώλιο 

 

Στην περίπτωση του ολιγοπωλίου στην αγορά δραστηριοποιούνται λίγες µεγάλες 

επιχειρήσεις οι οποίες εµποδίζουν νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον κλάδο. ∆ηλαδή, 

υπάρχει ανταγωνισµός ανάµεσα στις προαναφερθείσες ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, 

ωστόσο, µε τη συµπεριφορά τους µπορούν και επηρεάζουν τις τιµές πώλησης των 

προϊόντων. Το σηµείο αξίζει να τονιστεί είναι ότι το βασικό χαρακτηριστικό της 

ολιγοπωλιακής δοµής είναι η αλληλεξάρτηση µεταξύ των επιχειρήσεων που σηµαίνει 

ότι η συµπεριφορά της µίας επιχείρησης εξαρτάται από τη συµπεριφορά της άλλης. 

 

Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ολιγοπωλιακών αγορών, το 

ολιγοπώλιο µε την ύπαρξη συνεργασίας και το ολιγοπώλιο χωρίς την ύπαρξη 

συνεργασίας. Στο ολιγοπώλιο µε ύπαρξη συνεργασίας, οι επιχειρήσεις ελέγχουν 

µεγάλο ποσοστό της παραγωγής και επιτυγχάνουν υψηλές τιµές πώλησης. Στην 

περίπτωση αυτή πάντως, υπάρχει το ενδεχόµενο κάποια επιχείρηση αν παραβιάσει 

µονοµερώς τη συνεργασία µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής και την πτώση 

των τιµών. 

 

Στο ολιγοπώλιο χωρίς την ύπαρξη συνεργασίας, όπου είναι και η πιο συχνά 

εµφανιζόµενη µορφή ολιγοπωλιακής αγοράς, η κάθε επιχείρηση διαµορφώνει τη 

στρατηγική της µε βάση το πώς περιµένει να δράσουν οι άλλες ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις. Η οικονοµική θεωρία έχει αναπτύξει µία σειρά από αναλυτικά εργαλεία τα 

οποία επιχειρούν να µελετήσουν και να αναλύσουν τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

σε µία ολιγοπωλιακή αγορά. Η συµπεριφορά αυτή βασίζεται στην επιθυµία της 
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επιχείρησης να µη διαφοροποιήσει τη στρατηγική της, µέσω της οποίας επιτυγχάνει τη 

µεγιστοποίηση των κερδών της.  

 

 

1.5. Ανακεφαλαίωση 
 

Οι αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο 

έναν τόσο ανταγωνιστικό κλάδο όπως αυτόν της ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγµατι, οι 

αλλαγές τόσο στο παγκόσµιο όσο και στο ευρωπαϊκό σκηνικό έχουν δηµιουργήσει νέα 

δεδοµένα στις δοµές της εν λόγω αγοράς, και κατά συνέπεια στην εκάστοτε σχέση 

ανάµεσα στην προσφερόµενη και ζητούµενη ποσότητα αλλά και ανάµεσα στην τιµή και 

ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. 

 

Από την ετυµολογία ακόµα του όρου «ενέργεια», γίνεται αντιληπτή η σηµασία της για 

την οικονοµία, καθώς αποτελεί τον κινητήριο µοχλό για την παραγωγή «έργου», 

δηλαδή για την παραγωγική διαδικασία γενικότερα. Στα πλαίσια αυτά, δεν πρέπει να 

φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση στην 

κατανάλωση ενέργειας, και ιδιαίτερα ηλεκτρικής ενέργειας, αποδείκνυε µια γενικότερη 

οικονοµική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την παραγωγή, διανοµή και 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα πρέπει να παραβλέπονται τα ειδικά 

χαρακτηριστικά αυτής, τα οποία µπορούν να συνοψιστούν στην αδυναµία 

αποθήκευσης, στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, σε ποιοτικούς περιορισµούς 

και στην έντονη εποχικότητα. 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 

µία διαδικασία µετασχηµατισµού πρωτογενούς µορφής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η 

οικονοµική επιστήµη θεωρεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως φυσικό 

µονοπώλιο. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εν λόγω αγοράς είναι το µονοπωλιακό 

προνόµιο, η υποχρέωση εξυπηρέτησης, η εποπτεία από ρυθµιστική αρχή, τα 

ρυθµιζόµενα τιµολόγια, η εγγυηµένη απόδοση και η  λειτουργία ελάχιστου κόστους. 

 

Βέβαια, στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι και στην περίπτωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως φυσικού µονοπωλίου, παρατηρείται το φαινόµενο της 

υψηλής τιµολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών και της χαµηλότερης - 

συγκριτικά µε την παραγωγική δυνατότητα - παραγωγής. Παρόλο που στην Ελλάδα  το 

φαινόµενο αυτό όπως περιγράφτηκε παραπάνω δεν διαφέρει σηµαντικά, στο 

παγκόσµιο σκηνικό, ωστόσο, σε γενικές γραµµές έχουν λάβει χώρα σηµαντικές 
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αλλαγές. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι εξελίξεις στον τοµέα της µεταφοράς 

της ενέργειας έχουν οδηγήσει στην απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς, 

δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για µείωση του λειτουργικού κόστους 

παραγωγής. Βέβαια, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση µε την 

παραγωγή ενέργειας και την προσφορά ενέργειας στους καταναλωτές, που από 

µονοπώλια οδηγούνται ολοένα και περισσότερο στην απελευθέρωση, οι τοµείς της 

µεταφοράς και της διανοµής διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους ως φυσικά µονοπώλια 

και παραµένουν πλήρως ρυθµιζόµενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 
2.1. Εισαγωγή 
 

Οι βιοµηχανίες δικτύων που είναι κρίσιµες για τη σύγχρονη οικονοµία περιλαµβάνουν 

τις τηλεπικοινωνίες, τις αεροµεταφορές, τους σιδηρόδροµους και την ηλεκτρική 

ενέργεια. Ο τοµέας των αεροµεταφορών και των τηλεπικοινωνιών όπως και της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι παραδείγµατα βιοµηχανίας δικτύων που απαρτίζονται από 

ροές και πλέγµα διαδρόµων. Οι ροές είναι τα κινητά συστατικά του συστήµατος που 

κινούνται δηλαδή τα αεροπλάνα, τα τραίνα, η ηλεκτρική ενέργεια και τα δεδοµένα. Το 

πλέγµα διαδρόµων είναι οι εγκαταστάσεις τις οποίες χρησιµοποιούν αυτές οι ροές για 

να µεταφέρονται όπως τα αεροδρόµια και τα συστήµατα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας, τα καλώδια ρεύµατος και τηλεφωνικά καλώδια και το ηλεκτροµαγνητικό 

φάσµα συχνοτήτων. Η αποδοτικότητα ενός τέτοιου δικτύου εξαρτάται από το 

συντονισµό της λειτουργίας των ροών και του πλέγµατος καθώς και από τις αποφάσεις 

για επενδύσεις αναβάθµισης και επέκτασης του πλέγµατος. 

 

∆υο δυναµικοί κλάδοι της οικονοµίας θα αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο αναφορικά µε 

την απελευθέρωση των αγορών τους. Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο αυτό θα 

εξεταστεί η πορεία της απελευθέρωση της αγοράς στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και 

στον κλάδο των αεροµεταφορών. Οι δυο αυτοί κλάδοι έχουν προχωρήσει, έστω και σε 

κάποιο βαθµό, στην απελευθέρωση της αγοράς τους, την οποία και εκµεταλλεύτηκαν 

προκειµένου να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αρκετά 

νωρίτερα από τις προσπάθειες απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής  ενέργειας σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν για τους δύο προαναφερθέντες κλάδους τα βήµατα που 

έλαβαν χώρα προκειµένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση και οι πόροι οι οποίοι 
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χρειάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω πορείας. Επιπρόσθετα, θα γίνει 

αναφορά στους βασικότερους φορείς που ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας των 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και στον τοµέα των 

αεροµεταφορών. Ακόµη, κρίνεται σκόπιµο, να καταγράφουν οι σηµαντικότερες 

επιπτώσεις που επέφερε η απελευθέρωση των αγορών στους υπό εξέταση κλάδους 

τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 

τηλεπικοινωνίες και στις αεροµεταφορές. 

 

 

2.2. Απελευθέρωση Αγοράς στις Τηλεπικοινωνίες 
 

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί, ίσως, τον κλάδο που 

γνώρισε την πλέον σηµαντική και ραγδαία ανάπτυξη και άνθηση τα τελευταία είκοσι 

χρόνια παγκοσµίως. Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις διάφορες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο ήταν και είναι ιδιαίτερα έντονος και οι 

προκλήσεις ολοένα και αυξάνονται.  Προκειµένου, λοιπόν, οι διάφορες επιχειρήσεις του 

κλάδου να καταφέρουν να επιβιώσουν και να αντέξουν να ανταποκριθούν στον έντονο 

ανταγωνισµό, καλούνται να επενδύσουν µεγάλα ποσά για την άρτια οργάνωση των 

δικτύων τους αλλά και για τη σταθερή και οµαλή λειτουργία τους. Στα πλαίσια αυτά, η 

απελευθέρωση της αγοράς του κλάδου, υπήρξε αυτή που έδωσε τα εφόδια στις 

επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις απαιτήσεις 

των πελατών για σταθερή παροχή υπηρεσιών, χωρίς διακυµάνσεις, µε όσο το δυνατόν 

χαµηλότερο κόστος (Κουφοµιχάλης Χ., Μπουργωτάκης Χ., Καλδέλλης Ι., Τσούτσος Θ, 

2007). 

 

Στο ∆ιάγραµµα 2.1 αποτυπώνεται η ραγδαία αύξηση του αριθµού των χρηστών 

τηλεπικοινωνιακών µέσων τα τελευταία είκοσι χρόνια, δηλαδή του σταθερού 

τηλεφώνου, του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου. Ειδικότερα, οι χρήστες 

σταθερής τηλεφωνίας αυξάνονται µε έναν σταθερό ρυθµό 10% ανά έτος σε αντίθεση µε 

τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας που πολλαπλασιάζονται µε εκθετικούς ρυθµούς. Από 

το 1991 που ξεκίνησε η κινητή τηλεφωνία έως το 2005 περισσότεροι από 2 δις. κόσµος 

χρησιµοποιεί τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα µε την κινητή τηλεφωνία είχαµε και 

αύξηση των χρηστών του διαδικτύου από µηδενικούς αριθµούς το 1991 σε σχεδόν 1 

δις το 2005 . 
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Πηγή: Dr Sayeed Ghani, Telecommunications Industry: Trends, Challenges and opportunities, Dec. 2007 

∆ιάγραµµα 2.1 
Αριθµός χρηστών τηλεπικοινωνιών 1991-2007 (σε εκατ.). 

 

Πριν περιγράφει όµως, η εξέλιξη της απελευθέρωσης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών 

γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους η απελευθέρωση της αγοράς στον εν 

λόγω κλάδο θεωρήθηκε και αντιµετωπίστηκε ως αδήριτη ανάγκη. Οι λόγοι αυτοί 

ουσιαστικά έγκεινται στις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο ευρύτερο περιβάλλον του 

κλάδου και οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

 

- στη σύγκλιση τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων 

- στην ισχυροποίηση του διαδικτύου ως µέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας 

- στη διάδοση της χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών µέσων για την πραγµατοποίηση 

εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και πελατών  

- στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα τεράστιας 

χωρητικότητας δεδοµένων. 

 

Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στις 

περισσότερες χώρες λειτουργούσε σε καθεστώς κρατικού µονοπωλίου. Βέβαια, αυτό 

που θα πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι το ποσοστό απελευθέρωσης και η ταχύτητα 

προσέγγισής της διέφερε από χώρα σε χώρα. Σταδιακά, όµως, και  ιδιαίτερα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, τόσο η χώρα µας, όσο και οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
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χώρες, αρχίζουν να βιώνουν την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών 

µέσα από τη δηµιουργία και την ανάπτυξη και άλλων επιχειρήσεων παροχής 

τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών, ανταγωνιστικών στις υπάρχουσες κρατικές. Μάλιστα, 

προκειµένου να προστατευθεί και να επιτύχει το νέο αυτό καθεστώς απελευθέρωσης 

των τηλεπικοινωνιών, ούτως ώστε οι νέες εταιρίες να λάβουν κάποιο ποσοστό του 

συνολικού µεριδίου αγοράς από τις κρατικές, προβλέφθηκαν και θεσπίστηκαν 

συγκεκριµένοι σχετικοί νόµοι και κανονισµοί. Επιπρόσθετα, ιδρύθηκαν ανεξάρτητες 

αρχές και υπηρεσίες ελεγχόµενες από το κράτος που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία 

της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και τον καθορισµό των κανόνων ανταγωνισµού στις 

διάφορες επιχειρήσεις που µετέχουν στην εν λόγω αγορά.  

 

Στην Ελλάδα, ένας τέτοιος φορέας είναι η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων), στο Ηνωµένο Βασίλειο το OFCOM και στις Ηνωµένες Πολιτείες το 

FCC (Federal Communications Commission). Η ΕΕΤΤ είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η 

οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθµιστή που ελέγχει, ρυθµίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας, ασύρµατων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδροµική 

αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών ταχυµεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρµοδιότητες Επιτροπής 

Ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές. 

 

Ιδρύθηκε το 1992 µε τον Ν.2075 µε την επωνυµία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

(ΕΕΤ) και οι αρµοδιότητές της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωµένης 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όµως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. 

Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας του τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η 

ευθύνη για την εποπτεία και ρύθµιση της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών και 

µετονοµάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Με τον 

Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθµιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ 

µε τον ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών 

εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύµφωνα µε το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και 

προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές της. 

 

Η αποστολή της ανεξάρτητης αρχής είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε κάτοικος της 

Ελλάδας έχει πρόσβαση σε µεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας, να 

προστατεύει τα δικαιώµατα των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών 
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υπηρεσιών, να ενηµερώνει διαρκώς τους καταναλωτές για τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους και να διασφαλίζει την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως 

είναι το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθµοδοτικοί πόροι. Τέλος ο πιο σηµαντικός  

στόχος της Αρχής είναι να συµβάλλει στην ανάπτυξη των αγορών τηλεπικοινωνιακών 

και ταχυδροµικών υπηρεσιών, µε τη διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος, 

σύµφωνου µε τις αρχές του ανταγωνισµού. 

 

Οι βασικότερες αιτίες που δηµιούργησαν την αναγκαιότητα και τη στροφή προς την 

απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών ήταν η µεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος 

της τεχνολογίας και της πληροφορικής που οδήγησαν σε µείωση του κόστους και 

δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες σε πολλές επιχειρήσεις να εισαχθούν 

στην εν λόγω αγορά. Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής διαφορετικού είδους 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών από την ίδια επιχείρηση αλλά και η διεθνοποίηση του 

επιχειρείν γενικότερα, δηµιούργησε νέα δεδοµένα και έδωσε νέα ώθηση στην 

απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.  

 

Συνοψίζοντας, τα βασικότερα  βήµατα που εν τέλει οδήγησαν στην απελευθέρωση της 

συγκεκριµένης αγοράς αφορούν στις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τα κράτη για 

την απελευθέρωση της αγοράς. Συγκεκριµένα, τα κράτη προχώρησαν σε άρση των 

περιορισµών για την εισαγωγή επιχειρήσεων στην αγορά επιτρέποντας την ενοικίαση 

γραµµών των κρατικών επιχειρήσεων έως ότου οι επιχειρήσεις δηµιουργήσουν 

ιδιόκτητα δίκτυα, αλλά και σε στρατηγικές αλλαγές στις κρατικές επιχειρήσεις του 

κλάδου µέσω διαρθρωτικών αλλαγών στη δοµή τους ή µε αλλαγή του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος τους (στροφή σε ιδιωτικοποιήσεις). 

 

 

2.3. Επιπτώσεις Απελευθέρωσης Αγοράς στις Τηλεπικοινωνίες 
 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, η απελευθέρωση της αγοράς στις τηλεπικοινωνίες 

δηµιούργησε νέα δεδοµένα στον επιχειρηµατικό κόσµο του κλάδου. Είναι γεγονός ότι η 

αύξηση της προσφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, οδήγησε σε 

µείωση του κόστους αυτών και κατά συνέπεια των τιµών τους, ενώ παράλληλα 

βελτιώθηκε αισθητά και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και των 

παραγόµενων προϊόντων. Σε γενικές γραµµές, πάντως, οι επιπτώσεις της 

απελευθέρωσης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών µπορούν να συνοψιστούν σε 

τέσσερις κατηγορίες, στις επιπτώσεις που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη, την 
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αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, στις επιπτώσεις που αφορούν 

στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα στις αλλαγές στον τοµέα της 

απασχόλησης, στις επιπτώσεις που αφορούν στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και στις 

επιπτώσεις που αφορούν τις νέες υπηρεσίες. 

 

Αναφορικά µε την οικονοµική ανάπτυξη µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών βοηθάει την 

οικονοµική άνθηση, επιταχύνει τις εξελίξεις στον επιχειρηµατικό στίβο ενώ εντείνει τον 

ανταγωνισµό ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναφορικά µε την απασχόληση, η 

απελευθέρωση στις τηλεπικοινωνίες δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας καθώς 

δηµιουργούνται νέες ανάγκες, περισσότερες απαιτήσεις και µεγαλύτερος αριθµός 

επιχειρήσεων.  

 

Οι σηµαντικότερες, ίσως, επιπτώσεις που θα µπορούσε κάποιος να αναφέρει στην 

απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών θα ήταν εκείνες που αφορούν στις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις που λαµβάνουν χώρα προκειµένου οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να µπορέσουν να ανταποκριθούν στον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισµό. Η 

Ελλάδα δεν θα µπορούσε να είναι εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τέτοιων ενεργειών είναι η ίδρυση της Tellas ως κοινοπραξία ανάµεσα 

στην ιταλική WIND και τη ∆ΕΗ ΑΕ, η εξαγορά των Cosmo Bulgaria Mobile (Globul) και 

Cosmofon AD Skopje από την Cosmote, η µεταβίβαση της TIM HELLAS στην Venture 

Capitals Apax Partners και Texas Pacific Group σε ποσοστό 80,8%. 

 

Ακόµα, η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, δίνει νέα ώθηση στην 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου καθώς διευκολύνει της καθηµερινότητά του µέσα από τη 

δηµιουργία νέων υπηρεσιών. Οι περισσότερες από τις νέες αυτές υπηρεσίες αφορούν 

σε υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, διενέργειας συναλλαγών,  ενηµέρωσης και 

επικοινωνίας, η εξέλιξη και η διάδοση των οποίων δηµιουργούν µία νέα κοινωνία 

ψηφιακής γνώσης και επικοινωνίας. 

 

Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα από την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

ακολούθησαν τις γενικότερες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, µέσα στη 

δεκαετία του ’90 αυξήθηκε σταδιακά η ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών έως ότου οδηγηθήκαµε στην ολική απελευθέρωση. Μάλιστα, τα 

τελευταία χρόνια η χώρα µας φαίνεται να ακολουθεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, 

βαδίζοντας από τις τηλεπικοινωνίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία (Μάγλαρης Β., 

Μερεκούλιας Β., 2009). 
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Πιο συγκεκριµένα, στη χώρα µας οι συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας έχουν µετρηθεί 

σε άνω των είκοσι εκατοµµυρίων, ενώ η συνολική διείσδυση αυτής υπερβαίνει τον 

αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στη χώρα µας είναι 125% ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ ανέρχεται σε 122%). Προφανώς αυτό το µεγάλο κοµµάτι 

της αγοράς που επιλέγει το κινητό τηλέφωνο ως υποκατάστατο της σταθερής 

τηλεφωνίας είναι χαρακτηριστικό της απελευθέρωσης που έχει συντελεστεί στις 

τηλεπικοινωνίες και το γεγονός ότι η τιµή πλησιάζει το οριακό κόστος δείχνει ότι ο 

ανταγωνισµός λειτουργεί. Ακόµα, αναφορικά µε τη φορητότητα αριθµών τηλεφωνίας 

αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στους καταναλωτές, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τη µεταφορά 487 χιλιάδων αριθµών κινητής τηλεφωνίας και 544 

χιλιάδων αριθµών σταθερής τηλεφωνίας για το έτος 2009. 

 

Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ, είναι ο οργανισµός που έχει σηµαντική ισχύ στην αγορά 

(Significant Market Power, SMP) και σε µεγάλο βαθµό καθορίζει τις εξελίξεις στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σχετική µείωση στη 

συλλογή και στον τερµατισµό κλήσεων. Ακόµη, σε ότι αφορά στα τέλη διασύνδεσης του 

ΟΤΕ, αυτά σε γενικές γραµµές κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα µε τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο, ενώ αναφορικά µε την ευρυζωνικότητα, η Ελλάδα σηµείωσε την 

τρίτη µεγαλύτερη άνοδο στη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια (περίπου 30%). 

 

 
Πηγή: ΕΕΤΤ 

∆ιάγραµµα 2.2 
Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχοµένης Κίνησης. 
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Στο ∆ιάγραµµα 2.2 φαίνεται ο όγκος των εξερχόµενων κλήσεων διαχρονικά. Ο ΟΤΕ, 

παρόλο που σηµειώνει µια σχεδόν συνεχόµενη σταδιακή µείωση στον όγκο 

εξερχόµενων κλήσεων, συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία σε όλη την πάροδο 

των χρόνων που καταγράφονται στο διάγραµµα.  Συµπεραίνεται ότι η αγορά 

τηλεπικοινωνιών έχει κάνει βήµατα προς την απελευθέρωση µε την ιδιωτικοποίηση του 

ΟΤΕ και την είσοδο νέων παρόχων στην αγορά οι οποίοι κάθε χρόνο αυξάνουν το 

ποσοστό τους σε σχέση µε τον ΟΤΕ. Παρόλα αυτά ο ΟΤΕ διατηρεί το µεγαλύτερο 

κοµµάτι της αγοράς και τον ρόλο του ως ρυθµιστή της αγοράς, Εκτός από την 

βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες, όπως η ευρυζωνικότητα 

και η φορητότητα, η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών είχε επιπτώσεις στην τιµή της 

αγοράς του συγκεκριµένου προϊόντος που οφείλεται εν µέρει στον έντονο ανταγωνισµό 

µεταξύ των εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας.  

 

 
Πηγή: ΕΕΤΤ 

∆ιάγραµµα 2.3 

Εξέλιξη Μηνιαίου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή – Γενικός ∆είκτης 

–Υποδείκτης Επικοινωνιών 

 

Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Γ∆ΤΚ), όπως αυτή παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.3. Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών 

ακολουθεί διαχρονικά φθίνουσα πορεία, σε αντίθεση µε το Γ∆ΤΚ. Κατά συνέπεια ο 

ισχυρός ανταγωνισµός και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν τις τιµές πώλησης προς 

τα κάτω ώστε να πλησιάσουν το οριακό κόστος προς όφελος του καταναλωτή. Ειδικά 
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για το 2009, ο Υποδείκτης Επικοινωνιών παρουσιάζει σηµαντική αύξηση το τελευταίο 

πεντάµηνο, ως αποτέλεσµα της αύξησης του τέλους κινητής τηλεφωνίας.  

 

 

2.4. Απελευθέρωση Αγοράς στις Αεροµεταφορές 
 

Οι αεροµεταφορές αποτελούν έναν ακόµη ιδιαίτερα δυναµικό κλάδο της οικονοµίας, 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου έχει 

περάσει από πολλά στάδια ακολουθώντας τις όποιες αλλαγές πραγµατοποιούνται την 

εκάστοτε περίοδο κυρίως σε οικονοµικό και τεχνολογικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η 

ανάγκη των κρατών για οµοιόµορφη ρύθµιση των κανόνων που διέπουν τις εθνικές και 

διεθνείς µεταφορές, έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των εθνικών 

νοµοθεσιών σε ζητήµατα όπως αυτό της ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα και της 

προστασίας των επιβατών που διακινούνται µε αεροσκάφος από τόπο σε τόπο 

άλλαξαν το σκηνικό στον κλάδο και κατά κάποιο τρόπο συνέβαλλαν στην 

απελευθέρωση της αγοράς των αεροµεταφορών (Κτενάς Σ., 1998). 

 

Στις Η.Π.Α. ο οργανισµός που εποπτεύει την αγορά είναι ο Federal Aviation 

Administration (FAA) που ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και ο πρόεδρος του 

ορίζεται από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α.. Ο συγκεκριµένος οργανισµός βέβαια είναι 

προσανατολισµένος σε θέµατα ασφάλειας των πτήσεων και όχι τόσο πολύ σε θέµατα 

ρύθµισης της αγοράς ρόλο που πριν την απελευθέρωση της αγοράς είχε ο Civil 

Aeronautics Board (CAB). Η απελευθέρωση των αεροµεταφορών συντελέστηκε µε το 

∆ιάταγµα Απελευθέρωσης των Αεροµεταφορών του 1978 ( Airline Deregulation Act). Ο 

κύριος σκοπός του διατάγµατος ήταν να σταµατήσει ο CAB να ρυθµίζει της αγορά 

εµπορικής αεροπορίας ώστε να εκτεθούν οι ταξιδιώτες στις δυνάµεις της ελεύθερης 

αγοράς.  

 

Από το 1937 ο CAB ρύθµιζε όλα τα θέµατα της αγοράς αεροµεταφορών όπως 

εισιτήρια, διαδροµές και προγράµµατα πτήσεων µετατρέποντας την αγορά σε κρατικό 

µονοπώλιο παρόλο που δεν υπήρχε µόνο µια αεροπορική εταιρία που εξυπηρετούσε 

του ταξιδιώτες και επίσης ήταν υποχρεωµένος να εξασφαλίζει στις αεροπορικές 

εταιρίες ένα σταθερό ποσοστό κέρδους. Μέχρι το 1970 είχε µεταµορφωθεί σε έναν 

γραφειοκρατικό οργανισµό που αργούσε έως και 5 χρόνια για να επιτρέψει σε νέες 

εταιρίες να εισέλθουν στην αγορά ή να επιτρέψει νέα δροµολόγια. Αυτό το δύσκαµπτο 

σύστηµα δέχτηκε τεράστιες πιέσεις την δεκαετία του 70’  από την πετρελαϊκή κρίση και 
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από την τεχνολογική πρόοδο και την εµφάνιση των Jumbo Jets. Επιπλέον 

διακεκριµένοι οικονοµολόγοι υποστήριζαν ότι η συγκεκριµένη δοµή της αγοράς δεν 

ήταν αποδοτική και οδηγούσε σε υψηλότερα κόστη όµως οι µεγάλες αεροπορικές 

εταιρίες δεν επιθυµούσαν µια αλλαγή που θα επηρέαζε τις εγγυηµένες αποδόσεις τους.  

 

Κατά συνέπεια κατά την προεδρία του Jimmy Carter ελήφθη η απόφαση να 

απελευθερωθεί η αγορά και να µειωθεί η ρυθµιστική δύναµη του CAB έως ότου 

καταργήθηκε οριστικά. Την αποστολή της κατάργησης του CAB ανέλαβε ένας 

οικονοµολόγος της θεωρίας του οριακού κόστους ο Alfred E. Kahn αφού ορίστηκε 

πρόεδρος του οργανισµού από τον Carter και εργάστηκε για την απελευθέρωση της 

αγοράς. Με την κατάργηση του CAB ολοκληρώθηκε και η απελευθέρωση των 

αεροµεταφορών από την πλευρά των ροών και παρέµεινε ρυθµιζόµενη από την 

πλευρά του δικτύου.  

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απελευθέρωση των αεροµεταφορών πραγµατοποιήθηκε 

ουσιαστικά µέσα από τρεις διαφορετικές δέσµες µέτρων, τα οποία λήφθηκαν σε 

σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα τρία πακέτα µέτρων λήφθηκαν το 

1987 (Οδηγίες 87/601/ΕΚ και 87/602/ΕΚ), το 1990 (Κανονισµοί 2342/1990, 2343/1990 

και 2344/1990) και το 1992 µε τους κανονισµούς 2407/1992, 2408/1992 και 2409/1992. 

Είναι γεγονός ότι η απελευθέρωση στον εν λόγω κλάδο αρχικά υπήρξε περιορισµένη, 

εφόσον από 1/4/1993 έως 1/4/1997 µόνο οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς µε έγκυρη άδεια 

εκµετάλλευσης ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσβαση στις τακτικές ενδοκοινοτικές 

αερογραµµές µε ορισµένους  µόνο περιορισµούς στην εκτέλεση των δροµολογίων και 

στη διατεθειµένη χωρητικότητα. 

 

Από την αρχή σχεδόν της απελευθέρωσης των αεροµεταφορών θεσπίστηκε ειδικός 

κανονισµός (2409/1992) σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπεται η ελεύθερη διαµόρφωση 

των αεροπορικών ναύλων. Από 1η Απριλίου 1997 επήλθε πλήρης απελευθέρωση των 

αεροπορικών µεταφορών, ούτως ώστε όλοι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς να έχουν 

δικαίωµα πρόσβασης σε τακτικές ή µη τακτικές πτήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και 

µετά την 30η Ιουνίου 1998, µε την πλήρη κατάργηση του cabotoge έχουν πλέον 

ελεύθερη πρόσβαση µε τακτικές πτήσεις, και στα ελληνικά νησιά.  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τις παραπάνω ενέργειες ακολούθησαν διάφορες 

προσπάθειες αναδιάρθρωσης της αγοράς των αεροµεταφορών σε ζητήµατα εµπορικής 

εκµετάλλευσης, όπως στο σύστηµα κρατήσεων θέσεων και επίγειας εξυπηρέτησης των 

αεροσκαφών. Επιπρόσθετα, θεσπίστηκε ο κανονισµός 889/2002 του Συµβουλίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την καθιέρωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς 

συστήµατος απεριόριστης ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα σε περίπτωση 

θανάτου ή τραυµατισµού επιβατών.  

 

Η βασική επιδίωξη του κοινοτικού νοµοθέτη, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, είναι η δηµιουργία ενιαίου συνόλου κανόνων για όλους τους 

κοινοτικούς αεροµεταφορείς που να αφορά στο ίδιο επίπεδο και την ίδια φύση ευθύνης 

του αεροπορικού µεταφορέα στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές, µέσα στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειµένου, όµως, να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εισαχθεί 

το σύστηµα της αντικειµενικής ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα έναντι των 

επιβατών. 

 

Επιπλέον, µεταξύ των άλλων ρυθµίσεων, ο κανονισµός 889/2002 προβλέπει και την 

υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης του κοινοτικού αεροµεταφορέα µέχρι ένα 

συγκεκριµένο ποσό που θα εξασφαλίζει όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται 

αποζηµίωση. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την προσπάθεια του κοινοτικού 

νοµοθέτη να εναρµονισθεί µε το νέο καθεστώς ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα 

που ισχύει στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές. 

 

 

2.5. Επιπτώσεις Απελευθέρωσης Αγοράς στις Αεροµεταφορές 
 

Για την ανάλυση του µεγέθους και των επιπτώσεων της απελευθέρωσης στον τοµέα 

των αεροµεταφορών κρίνεται σκόπιµο να γίνει διάκριση ανάµεσα στην απελευθέρωση 

των εγχώριων αγορών και στην απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς. Αναφορικά µε 

την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αναφερθεί ότι το υπουργείο 

Μεταφορών των Η.Π.Α. είναι το πρώτο που απελευθέρωσε τον τοµέα των εγχώριων 

αεροµεταφορών.  

 

Στον Πίνακα 2.1 περιλαµβάνονται κάποιες αντιπροσωπευτικές χώρες για τις οποίες 

απεικονίζονται οι χρονολογίες κατά τις οποίες προχώρησαν στην απελευθέρωση της 

αγοράς αεροµεταφορών αλλά και ο βαθµός ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης 

διαδικασίας. Η πρωτοπορία των Η.Π.Α, στην απελευθέρωση µιας ακόµη αγοράς είναι 

φανερή αλλά και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθέρωσαν τις 

αγορές τους σχεδόν ταυτόχρονα ακολούθως. 
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Πίνακας 2.1 
Πορεία Απελευθέρωσης Αεροµεταφορών 

Χώρα Έτος Απελευθέρωσης Παρούσα Κατάσταση 

ΗΠΑ 1978 Πλήρης 
Ιαπωνία 2000 Πλήρης 
Καναδάς 1988 Πλήρης (εξαίρεση ο 

Βόρειος Καναδάς) 
Βραζιλία 1996 Πλήρης 
Κίνα 1987 Μερική 

Αυστραλία 1990 Πλήρης 
Ισπανία 1994 Πλήρης 
Ιταλία 1993 Πλήρης 
Γαλλία 1994 Πλήρης 
Μεξικό 1993 Πλήρης 
Γερµανία 1993 Πλήρης 

Ηνωµένο Βασίλειο 1993 Πλήρης 
Αργεντινή 1994 Πλήρης 
Σουηδία 1992 Πλήρης 
Μαλαισία 1994 Μερική 
Ταϊλάνδη 1995 Πλήρης 

Νότιος Αφρική 1991 Πλήρης 
Τουρκία 1994 Πλήρης 

Νέα Ζηλανδία 1991 Πλήρης 
Βενεζουέλα 1990 Πλήρης 

Χιλή 1982 Πλήρης 
Περού 1990 Πλήρης 

Πορτογαλία 1993 Πλήρης 
Αίγυπτος 2000 Μερική 
Μαρόκο 2000 Πλήρης 
Ιρλανδία 1993 Πλήρης 
Κένυα 1995 Πλήρης 

Πηγή: Smith Jr F. L., Cox B., Airline Deregulation, The Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund Inc, 2. Edition, 

2007. 

 

Αναφορικά µε τις διεθνείς αεροµεταφορές το πλέον κρίσιµο σηµείο το οποίο και θα 

πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η απελευθέρωση των αεροµεταφορών οδήγησε και στην 

απελευθέρωσή τους από τους διάφορους οικονοµικούς ελέγχους. Είναι γεγονός, 

πάντως, ότι στην Ευρώπη ο παραδοσιακός τρόπος µε τον οποίο γίνονταν οι διµερείς 

συµφωνίες για τα δικαιώµατα των αεροπορικών πτήσεων έχει αντικατασταθεί από µία 

πολύπλευρη προσέγγιση, στην οποία συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι ευνόητο, βέβαια, ότι όσο περισσότερο διευρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση 

τόσες περισσότερες χώρες συµµετέχουν στην προαναφερθείσα προσέγγιση. 

 

Ουσιαστικά, η εν λόγω προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στις χώρες που λαµβάνουν 

µέρος σε αυτήν, µέσα από ένα σύνολο οικονοµικών και τεχνικών κανονισµών, να 
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επιτρέπουν στις εταιρίες που εδρεύουν στις χώρες αυτές να παρέχουν αεροπορικές 

υπηρεσίες σε οποιεσδήποτε περιοχές της επικράτειας των χωρών αυτών. Ακόµη, εάν 

συγκριθεί η δοµή της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς, αναφορικά µε τις 

επιπτώσεις της απελευθέρωσης, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ενώ οι περισσότερες 

εσωτερικές αγορές έχουν απελευθερωθεί σε σηµαντικό βαθµό, τα διεθνή δροµολόγια 

σε µεγάλο βαθµό βρίσκονται ακόµα υπό το καθεστώς διµερών συµφωνιών. Τα 

παραπάνω αποδεικνύονται και µέσα από σχετικές έρευνες, των οποίων κάποια από τα 

συµπεράσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.2 και 2.3. 

 

Πιο συγκεκριµένα, στο Πίνακα 2.2 απεικονίζονται οι δέκα πιο δηµοφιλείς προορισµοί 

εσωτερικής αγοράς µε τον αντίστοιχο συγκεντρωτισµό που παρουσιάζουν, τις 

ζητούµενες θέσεις και το µερίδιο αγοράς ανά εταιρία. Αντίστοιχα, στο Πίνακα 2.3 

απεικονίζονται οι δέκα πιο δηµοφιλείς προορισµοί της εξωτερικής, όµως, αγοράς. Στο 

σηµείο αυτό, βέβαια, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας 

αφορούν σε στοιχεία του 2000, ενώ µε τα αρχικά «HHI» αναφέρονται στο δείκτη 

συγκεντρωτισµού (Herfindahl–Hirschman Index). Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει 

τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιριών που συµµετέχουν σε µια αγορά και όσο 

αυξάνεται ο συγκεντρωτισµός σε µια αγορά τόσο ο δείκτης πλησιάζει τη µονάδα. Όπως 

προκυπτει από τους παραπάνω πίνακες ο δείκτης «ΗΗΙ» κυµαίνεται µεταξύ 0,21 και 

0,37 για τα δροµολόγια εξωτερικού και 0,29 και 0,59 για τα δροµολόγια εσωτερικού, 

υποδεικνύοντας ουσιαστικά µεγαλύτερο συγκεντρωτισµό στα δροµολόγια της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν µειωθεί κατά 25% από το 1991 σε προσαρµοσµένες 

τιµές του 2000, και σύµφωνα µε τους Clifford Winston και Steven Morrison από το 

Brookings Institution Airfares, είναι κατά 22% µειωµένα σε σχέση µε την τιµή που θα 

είχαν αν δεν είχε απελευθερωθεί η αγορά (Steven A. Morrison and Clifford Winston, 

2000). Από την απελευθέρωση της αγοράς το 1978 οι τιµές των αεροπορικών 

εισιτηρίων έχουν πέσει 44,9% σε πραγµατικές τιµές σύµφωνα µε την  Air Transport 

Association. Από υπολογισµούς των Robert Crandall και Jerry Ellig,1997 οι επιβάτες 

εξοικονοµούν  $ 19,4 δισ. το χρόνο από την απελευθέρωση των αεροµεταφορών όταν 

τα ποσά είναι προσαρµοσµένα στις αλλαγές σε ποσότητες και  πρόσφορες. Αυτά τα 

κέρδη έχουν µοιραστεί στο 80% των επιβατών που αντιστοιχούν στο 85% των 

διανυθέντων αποστάσεων. Τα πραγµατικά οφέλη της απελευθέρωσης φαίνονται 

σήµερα περισσότερο από ποτέ µε τις εταιρίες χαµηλού κόστους (Low Cost Carriers) να 

κερδίζουν ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. 
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Πίνακας 2.2 
∆είκτης HHI για εγχώρια δροµολόγια επιβατικών αεροσκαφών 

∆ροµολόγιο ΗΗΙ Προσφερόµενες 
Θέσεις 

Μερίδιο αγοράς ανά εταιρία 
(%) 

Tokyo-Sapporo 0,31 210.820 

All Nipon (34%),  
Japan Airlines (35%), 
Japan Air System (22%), 
Hokkaido (6%),  

Taipei-Kaohsuing 0,23 202.345 

Far Eastern (34%),  
Transasia (22%),  
Mandarin (19%),  
Uni (17%),  
U-Land (8%) 

Tokyo-Fakuoka 0,30 185.148 

All Nipon (34%),  
Japan Airlines (31%),  
Japana Air System (28%), 
Skymark (7%) 

Rio de Janeiro-Sao 
Paulo 0,24 146.318 

Varig (36%),  
TAR (25%),  
Vasp (20%),  
Transbrasil (8%),  
Rio-Sul (6%),  
TAM (4%) 

Sydney-Melbourne 0,50 143.426 Qantas (58%), 
Ansett (42%) 

New York-Chicago 0,32 141.500 

United (41%),  
American (36%),  
Continental (13%),  
American Transair (8%),  
Delta (1%) 

Tokyo-Osaka 0,32 133.120 
All Nipon (41%),  
Japan Airlines (38%),  
Japan Airsystem (21%) 

New York -
Washington 0,23 132.715 

Delta (31%),  
US Airways (37%),  
United (20%),  
Continental (15%),  
American (4%),  
TWA (3%) 

Huston-Dallas 0,38 126.764 

Southwest (54%),  
American (23%),  
Continental (20%), 
 Delta (3%)  

Madrid-Barcelona 0,59 125.781 
Iberia (74%),  
Spainair (17%),  
Air Europa (9%) 

Πηγή: "Route Changes". Centre for Asia Pacific Aviation. Retrieved 2009-08-02. 
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Πίνακας 2.3 
∆είκτης HHI για διεθνή δροµολόγια επιβατικών αεροσκαφών 

∆ροµολόγιο ΗΗΙ Προσφερόµενες 
Θέσεις 

Μερίδιο αγοράς ανά εταιρία 
(%) 

Taipei – Hong Kong 0,34 129.000 

Cathay (44%),  
China Airlines (36%),  
Thai (8%),  
EVA Air (7%), Japan Asia (3%) 

London – New York 0,24 120.000 

BA (40%),  
Virgin (21%),  
American (15%),  
United (11%), Continental (7%) 

London – Dublin 0,30 115.000 

Aer Lingus (39%),  
Ryannair (33%),  
British Midland (19%),  
BA (8%), European (3%) 

London – Amsterdam 0,21 88.000 

BA (28%),  
British Midland (22%),  
KLM (21%),  
KLM uk (18%),EasyJet (11%) 

London – Paris 0,32 88.000 

BA (43%),  
AirFrance (34%),  
British Midland (13%),  
KLM uk (6%), Suckling (1%) 

Bangkok – Hong Kong 0,31 70.000 

Thai (45%),  
Cathay (30%),  
Emirates (7%),  
China Airlines (7%),Gulf Air (6%)

London – Frankfurt 0,37 68.000 
Lufthansa (50%),  
BA (33%),  
Ryanair (11%), KLM uk (6%) 

Singapore – Bangkok 0,26 66.000 

Thai (36%),  
Singapore (34%),  
Cathay (8%),  
SAS (5%),  
Swissair (3%), Finnair (3%) 

Singapore – Jakarta 0,23 66.000 

Singapore (42%),  
Garuda (18%),  
Lufthansa (8%),  
Cathay (7%),  
Thai (7%), KLM (6%),  
Qantas (4%), Emirates (4%) 

Singapore – Hong 
Kong 0,30 64.000 

Singapore (44%),  
Cathay (31%),  
United (8%), Garuda (6%),  
China Airlines (6%),Qantas (5%) 

Πηγή: "Route Changes". Centre for Asia Pacific Aviation. Retrieved 2009-08-02. 
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Ο αριθµός των επιβατών έχει αυξηθεί, και αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθµό στο ότι οι 

εταιρίες µπορούν πια να χρησιµοποιούν µεγαλύτερα αεροπλάνα σε µακρινά, µε µεγάλη 

κίνηση ταξίδια, αντικαθιστώντας τα µικρότερα αεροπλάνα που χρησιµοποιούνται στα 

κοντινά ταξίδια. Πάντως τα οφέλη της απελευθέρωσης δεν έχουν διανεµηθεί εξίσου στο 

εθνικό δίκτυο αεροµεταφορών. Τα κόστη έχουν µειωθεί δραµατικά στις µακρινές και µε 

πολλούς επιβάτες  οικονοµικά αποδοτικές διαδροµές  από ότι στις κοντινές µε 

µειωµένη ζήτηση διαδροµές. 

 

Επιπρόσθετα, ο έντονος ανταγωνισµός, η προσπάθεια για συνεχή µείωση του κόστους 

και πρόσφορα ανταγωνιστικών τιµών οδήγησε σε µεγάλες ζηµίες αλλά και σε 

συγκρούσεις µε τα συνδικάτα για έναν αριθµό αεροπορικών εταιριών. Μεταξύ του 1978 

έως και τα µέσα του 2001, εννιά µεγάλες αεροπορικές εταιρίες των Η.Π.Α. 

(συµπεριλαµβανόµενων των Eastern, Midway, Pan Am, Continental, America West 

Airlines, and TWA) καθώς και περισσότερες από 100 µικρές εταιρίες χρεοκόπησαν ή 

διαλύθηκαν µεταξύ των οποίων και ορισµένες από τις καινούργιες εταιρίες που 

εισήλθαν στην αγορά µετά την απελευθέρωση. Τέλος τα γεγονότα τις 11ης Σεπτεµβρίου 

επιβάρυναν ακόµα περισσότερο τις εταιρίες µε πρόσθετα κόστη λόγω αύξησης της 

ασφάλειας των πτήσεων δυσχεραίνοντας ακόµα περισσότερο τις προσπάθειες τους για 

µείωση του κόστους και προσφορά ανταγωνιστικών εισιτηρίων. 

 

 

2.6. Ανακεφαλαίωση 
 

Οι δύο κλάδοι οι οποίοι αναλύθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, δηλαδή ο κλάδος των 

τηλεπικοινωνιών και των αεροµεταφορών αναµφίβολα αποτελούν δύο από τους 

σηµαντικότερους κλάδους της παγκόσµιας οικονοµίας στους οποίους υπάρχει έντονος 

ανταγωνισµός. Με το άνοιγµα αυτών των αγορών και την αντίστοιχη απελευθέρωση 

στον διεθνή ανταγωνισµό, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν µεταξύ 

διαφόρων εναλλακτικών φορέων παροχής υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, χάρη 

στο άνοιγµα αυτών των αγορών οι καταναλωτές επωφελούνται από χαµηλότερες τιµές 

και νέες υπηρεσίες που είναι πιο στοχευµένες και καλύπτουν καλύτερα τις αυξηµένες 

ανάγκες των καταναλωτών. 

 

Αναφορικά µε τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, οι τρεις τελευταίες δεκαετίες 

σηµατοδότησαν την έναρξη της εποχής της πληροφορίας η οποία αναπτύχθηκε 

εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Παραδοσιακά η αγορά τηλεπικοινωνιών ήταν 

κρατικό µονοπώλιο, όµως τα κράτη προχώρησαν σε άρση των περιορισµών για την 
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εισαγωγή επιχειρήσεων στην αγορά αλλά και σε στρατηγικές αλλαγές στις κρατικές 

επιχειρήσεις του κλάδου µέσω διαρθρωτικών αλλαγών στη δοµή τους ή µε αλλαγή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Το κράτος έχει ρόλο µόνο στην εποπτεία της αγοράς 

µέσω ρυθµιστικών αρχών που καθορίζουν τους κανόνες ώστε να λειτουργήσει ο 

ανταγωνισµός στην αγορά. Ο έντονος ανταγωνισµός των εταιριών κινητής και 

σταθερής τηλεφωνίας, η πτώση των τιµών και η προσφορά νέων υπηρεσιών είναι 

αποτέλεσµα της απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών µε όφελος προς τον 

καταναλωτή. 

 

Στον κλάδο των αεροµεταφορών, έστω και η µερική απελευθέρωση και το άνοιγµα του 

κλάδου στον ανταγωνισµό είχε θετικά αποτελέσµατα. Οι µεταφορά επιβατών και 

προϊόντων έχει αυξηθεί και οι τιµές έχουν µειωθεί. Μετά την απελευθέρωση οι 

αεροπορικές εταιρίες επανασχέδιασαν τα δροµολόγια τους και τον στόλο τους, 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα τους. Οι ρυθµιζόµενες τιµές του παρελθόντος έδωσαν 

την θέση τους στο τιµολογιακό ανταγωνισµό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι υπηρεσίες 

τους να γίνουν προσιτές σε µεγαλύτερο κοµµάτι του κοινού αλλά και να προσφέρονται 

διαφοροποιηµένα πακέτα ποιότητας υπηρεσιών Α’ θέσης σε όσους το επιθυµούν. Ο 

συνολικός αριθµός επιβατών έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1978, τα δροµολόγια 

είναι πιο συχνά µε περισσότερες απευθείας πτήσεις και οι τιµές των αεροπορικών 

εισιτηρίων έχουν πέσει 44,9% σε πραγµατικές τιµές. Από την άλλη ο έντονος 

ανταγωνισµός οδήγησε εννέα µεγάλες αεροπορικές εταιρίες µόνο στις Η.Π.Α. καθώς 

και περισσότερες από 100 µικρές εταιρίες στην χρεοκοπία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 
 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η τρέχουσα περίοδος που διανύει η ανθρωπότητα 

χαρακτηρίζεται ως η εποχή του φυσικού πλούτου στην οποία η εξάντληση των πόρων 

και o περιβαλλοντικός αντίκτυπος εξαιτίας της εκτεταµένης χρήσης υδρογονανθράκων 

διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο. ∆εδοµένου ότι ο ηλεκτρισµός αποτελεί τον τρόπο 

µετάδοσης του µεγαλύτερου ποσοστού της παραγόµενης ενέργειας από καύσιµα και 

από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει βρεθεί πάλι στο κέντρο του οικονοµικού 

ενδιαφέροντος. Στο παρελθόν ηλεκτρικές επιχειρήσεις αποτελούσαν πλήρως 

καθετοποιηµένες µονάδες που δραστηριοποιόντουσαν και στους 4 τοµείς της ενέργειας 

(παράγωγη – µεταφορά – διανοµή – λιανικό εµπόριο), σύµφωνα µε την θεώρηση ότι η 

αγορά έχει τα χαρακτηριστικά φυσικού µονοπωλίου. Τα τελευταία χρόνια πάντως 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι µόνο τα κοµµάτια της µεταφοράς και της διανοµής είναι 

φυσικά µονοπώλια και πως η εισαγωγή του ανταγωνισµού στην παράγωγη και στη 

λιανική θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης των επιχειρήσεων και κατά 

συνέπεια τη µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια ιστορική αναδροµή στη λειτουργία της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στο παρελθόν, στη θεώρηση της ως φυσικό µονοπώλιο και στους 

λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς. Επιπρόσθετα, 

θα γίνει αναφορά στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς, της εισαγωγής του 

ανταγωνισµού στην χονδρική και στην λιανική, καθώς επίσης και στους βασικότερους 

φορείς που ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Κατόπιν θα αναλυθεί η πορεία προς την απελευθέρωση της αγοράς σε δυο χώρες που 

υπήρξαν πρωτοπόροι σε αυτό το τοµέα, στη Βρετάνια και στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, θα 

γίνει µια περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στις εν λόγο αγορές πριν από 

την απελευθέρωση, τα βήµατα που ακολούθησαν τα κράτη και οι νοµοί που 

θεσπιστήκαν για να ολοκληρωθεί το άνοιγµα της αγοράς και η εισαγωγή του 

ανταγωνισµού. Επίσης θα αναλυθεί η λειτουργία της αγοράς µετά την απελευθέρωση 

και οι ρόλοι των Ανεξάρτητων Αρχών στις χώρες αυτές. Τέλος, κρίνεται σκόπιµο, να 

καταγράφουν οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που επέφερε η απελευθέρωση της αγοράς 

στην Βρετανία και στις ΗΠΑ στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

αλλά και στους καταναλωτές, τόσο στους οικιακούς όσο και στους βιοµηχανικούς. 

 

 

3.2. Ιστορική Αναδροµή Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Η απαρχή της βιοµηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στα τέλη του 19ου αιώνα, 

οπότε και τα πρώτα µεγάλα αστικά κέντρα απέκτησαν ενεργειακή αυτονοµία. Από το 

σηµείο αυτό και µετά άρχισε µια ταχεία ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου, η οποία 

υποβοηθήθηκε και από τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας. Η χρήση του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος επιβλήθηκε έναντι του συνεχούς, καθώς η µορφή αυτή 

επέτρεπε τη χρήση µετασχηµατιστών, και έτσι στα µέσα της δεκαετίας του 1920 

εµφανίστηκαν τα πρώτα Εθνικά ∆ιασυνδεδεµένα ∆ίκτυα Υψηλής Τάσης. Τα δίκτυα 

αυτά συνέδεαν µεταξύ τους όλες τις ανεξάρτητες τοπικές εταιρείες παραγωγής και 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (∆ηµήτρης Λαµπρίδης - Πέτρος Ντοκόπουλος - 

Γρηγόρης Παπαγιάννης, 2006) . Μετά το πέρας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, τα 

διασυνδεδεµένα αυτά συστήµατα εθνικοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα να εµφανιστούν τα 

πρώτα κρατικά µονοπώλια. Οι κατεστραµµένες υποδοµές των χωρών που 

συµµετείχαν στον πόλεµο, ο δεκαετής προσανατολισµός τους σε στρατιωτικές δαπάνες 

και η σηµαντικότατη έλλειψη ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανασυγκρότηση ήταν οι 

προφανείς λόγοι των κρατικοποιήσεων. 

 

 Ωστόσο ακόµη και πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο υπήρχε η τάση υπέρ ενός 

«µεγαλύτερου κράτους», που δήλωνε πίστη στην ελεύθερη αγορά αλλά επιφύλασσε 

στην κυβέρνηση τον πρωτεύοντα ρόλο της οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

µεταρρύθµισης. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, µε την ανάδειξη του Φρ. 

Ρούσβελτ στην προεδρία των Η.Π.Α., και λόγω της µεγάλης χρηµατιστηριακής κρίσης 

του 1929, αρχίζει να διαφαίνεται η στροφή, αυτή που έγινε πράξη µε την υιοθέτηση του 

µεγάλου µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, του “New Deal” που στην ουσία αποτέλεσε 
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την πρώτη ευρεία εφαρµογή των Κεϋνσιανών αντιλήψεων (Keynes J-M, 1933). Η 

εκτεταµένη κρατική παρέµβαση στην οικονοµία της κυβέρνησης Ρούσβελτ, αντίθετη µε 

την κλασσική αρχή του laissez-faire, µπορεί να συµπυκνωθεί στη φράση του Donald 

Richberg, βασικού συµβούλου του Προέδρου: «µια κεντρικά (εθνικά) 

προγραµµατισµένη οικονοµία είναι η µόνη διέξοδος στην παρούσα κατάσταση και η 

µόνη ελπίδα για το µέλλον» (Clarson - Clarence B., 1982). Εξάλλου, οι απαιτήσεις 

αυστηρού προγραµµατισµού καθώς επίσης και το γεγονός ότι η βιοµηχανία 

ηλεκτρισµού αποτελεί κλάδο εντάσεως κεφαλαίου, οδήγησαν στην εκχώρηση 

δικαιωµάτων αποκλειστικής εκµετάλλευσης στις επιχειρήσεις ηλεκτρισµού, 

προσδίδοντας σε αυτές χαρακτήρα µονοπωλίων δεδοµένης δε και της θεωρίας ότι η 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι φυσικό µονοπώλιο.  

 

Η εµφάνιση αυτής της µονοπωλιακής δοµής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

οφειλόταν και στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, επικράτησε 

παγκοσµίως η αντίληψη πως ο ηλεκτρισµός είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η παροχή 

του σε λογικές τιµές αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Η κρατική δοµή της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίαζε εξάλλου σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Κατ’ αρχάς, 

οδήγησε στην κατασκευή µεγάλων και µακρόπνοων έργων για την παραγωγή και τη 

µεταφορά της απαιτούµενης από το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και 

στην εκµετάλλευση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Επίσης, µέσω της κρατικής 

πρόνοιας κατέστη δυνατή η τροφοδοσία αποµακρυσµένων περιοχών µε ηλεκτρισµό. 

Σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, η κατασκευή έργων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος σε 

αυτές τις περιοχές θα κρινόταν ως αντιοικονοµική και ασύµφορη, µε αποτέλεσµα η 

υλοποίηση των ανωτέρω έργων να ήταν σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη. Τέλος, 

δόθηκε η δυνατότητα στην πολιτεία, µέσω της τιµολογιακής πολιτικής της να ασκήσει 

και κοινωνική πολιτική καθώς επίσης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των 

υποβαθµισµένων περιοχών της χώρας.  

 

Τα τελευταία χρόνια όµως, οι αλλαγές στις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές που 

παρατηρήθηκαν σε παγκόσµια κλίµακα, οδήγησαν τα περισσότερα από τα 

παραδοσιακά µονοπώλια να περάσουν στη σφαίρα επιρροής των νόµων της 

ελεύθερης αγοράς. Η βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώντας και αυτή ένα 

από τα προαναφερθέντα µονοπώλια, άρχισε να υφίσταται µε τη σειρά της σηµαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

και στόχευαν στην αναθεώρηση µίας σειράς ρυθµιστικών κανόνων λειτουργίας των 

συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη σχολή του Σικάγο υποστηρίχθηκε θερµά ο 

περιορισµός των αρµοδιοτήτων της (κεντρικής) κυβέρνησης στην οικονοµία, η µη-
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ανάληψη από το κράτος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η απορύθµιση των αγορών, 

ή τουλάχιστον η ελάχιστη δυνατή ρύθµιση και η ανάληψη στην ουσία από το κράτος 

του ρόλου εγγυητή στη λειτουργία του ανταγωνισµού µε λίγες παρεµβάσεις. Τα 

πλεονεκτήµατα δεν θα ήταν µόνο οικονοµικά, αλλά και πολιτικά, εφόσον η διασπορά  

της οικονοµικής εξουσίας, θα είχε ως αποτέλεσµα τον ποιοτικότερο δηµοκρατικό 

έλεγχο και τη διασφάλιση των ατοµικών ελευθέριων (Friedman M, 2002). 

 

Στο κέντρο αυτής της Σχολής σκέψης, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις οικονοµικές 

σχέσεις, δεσπόζει – µε επιµέρους µικρές διαφοροποιήσεις – η αντίληψη ότι ο 

ανταγωνισµός αποτελεί το µείζον εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη. Μάλιστα, 

επισηµαίνει ότι ο µόνος στόχος του δικαίου του ανταγωνισµού θα πρέπει να είναι η 

επιµερισµένη αποδοτικότητα, υπό την έννοια ότι η ίδια η αγορά τιµωρεί όσους δεν είναι 

παραγωγικά αποδοτικοί. Για αυτό θεωρεί πως τα τεχνητά εµπόδια εισόδου στην αγορά 

πρέπει να καταργηθούν και πως η τελευταία αυτορρυθµιζόµενη, µπορεί να διορθώσει 

τις ατέλειες και να επιτύχει την αποδοτικότητα µόνη της, χωρίς την παρέµβαση των 

κυβερνήσεων (Jones Al – Sufrin Br , 2007). 

 

Οι υπέρµαχοι της ελεύθερης αγοράς υποστήριζαν ότι η αύξηση της αποδοτικότητας 

του ενεργειακού τοµέα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας. Η προαναφερθείσα απελευθέρωση θα έδινε τη δυνατότητα και σε 

άλλους παραγωγούς, πέρα των κρατικών εταιρειών, να εισέλθουν στο ‘παιχνίδι’ της 

παραγωγής και της προσφοράς ηλεκτρικής ισχύος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας 20-ετίας του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκε ένα άνοιγµα της αγοράς στον 

ανταγωνισµό σε πολλές χώρες της υφηλίου. Μεγάλη ώθηση προς αυτή την 

κατεύθυνση έδωσε η πτώση της τιµής του πρακτικά ανεξάντλητου φυσικού αερίου, η 

προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς επίσης και η ραγδαία πρόοδος 

της τεχνολογίας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιώτες παραγωγούς να 

κατασκευάσουν µικρές και αποδοτικές µονάδες, προσφέροντας τους έτσι την ευκαιρία 

να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα. Επιπλέον, οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία των επικοινωνιών, των δικτύων υπολογιστών και του λογισµικού επέτρεψαν 

τη λειτουργία του ανταγωνισµού σε πραγµατικό χρόνο. Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις, η 

µεταφορά και η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν µέχρι και σήµερα να 

παραµένουν στις περισσότερες περιπτώσεις κρατικά µονοπώλια (Αναστάσιος Γ. 

Μπακιρτζής, 1998). 
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Πηγή: Chris Harris, Electricity Markets - Pricing, Structures and Economics, John Wiley & Sons Ltd, 2006 

∆ιάγραµµα 3.1 
∆ιαδροµές που ακολουθήθηκαν προς την ιδιωτικοποίηση 

των εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 φαίνεται η πορεία που ακολούθησαν οι ηλεκτρικές εταιρίες από τη 

δηµιουργία τους και τη σύσταση της αγοράς, έως την απελευθέρωση της αγοράς όπως 

περιγράφηκε και παραπάνω. ∆ηλαδή ξεκίνησαν ως ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε µια 

καινούργια αγορά, αργότερα µε την εξάπλωση του ηλεκτρισµού και την ανάγκη για 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε πολίτη, οι επιχειρήσεις κρατικοποιήθηκαν. Τελικά 

µε την απελευθέρωση της αγοράς οι επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν και πάλι για να 

λειτουργήσει ο ανταγωνισµός. 

 

 

3.3. ∆ιαδικασία Μετάβασης προς Απελευθερωµένη Αγορά Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  

 

Ο όρος ιδιωτικοποίηση χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει την απελευθέρωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και οι δυο αυτοί όροι έχουν διαφορετικά νοήµατα 

παρόλα αυτά η απελευθέρωση της αγοράς ξεκινάει από την πώληση των κρατικών 

εταιριών ενέργειας σε ιδιώτες επενδύτες. Βέβαια ούτε ο όρος απελευθέρωση είναι 

ακριβής αφού υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές και κανόνες για να αποτρέψουν την 

χειραγώγηση της αγοράς και να προστατέψουν τους καταναλωτές ελέγχοντας την 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

 

Η απελευθέρωση συχνά περιλαµβάνει την διαίρεση εταιριών, που αναφέρεται στη 

διάσπαση καθετοποιηµένης ηλεκτρικής εταιρίας στις βασικές µονάδες λειτουργίας και 

προσφέροντας κάθε κοµµάτι ξεχωριστά µε διαφορετικό τίµηµα όπως φαίνεται και στο 
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παρακάτω ∆ιάγραµµα 3.2. Η παραγωγή, η µεταφορά και η διανοµή µπορούν να 

διαχωριστούν να πουληθούν και να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Για την ορθή 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά δεν επαρκεί όµως µόνο ο διαχωρισµός των 

εταιριών και η πώληση των κοµµατιών τους αλλά και η αποσύνδεση της ιδιοκτησίας και 

της λειτουργίας των εταιριών αυτών. 

 

 
Πηγή: Power System Restructuring and Deregulation,  Loi Lei Lai, JOHN WILEY & SONS, LTD, 2001 

∆ιάγραµµα 3.2 
∆ιαχωρισµός καθετοποιηµένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Η συγκεκριµένη διαδικασία διήρκησε πολλά έτη και είχε πολλά διαφορετικά στάδια. Το 

µονοπώλιο είναι η µορφή που επικρατούσε για πολλές δεκαετίες εξαιτίας και της 

αντιµετώπισης της αγοράς ως φυσικό µονοπώλιο. Έτσι, κυριαρχούσαν συγκεκριµένες 

εταιρίες και φορείς σε κάθε περιοχή - κράτος, µε ιδιαίτερα χαµηλά περιθώρια 

ανταγωνισµού και επιλογών στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριµένα, µε τη διαρκή και 

ολοένα πιο έντονη εκβιοµηχάνιση που οι περισσότερες χώρες γνώρισαν από την αρχή 

κιόλας του εικοστού αιώνα, οι αυξηµένες ανάγκες στα συστήµατα παραγωγής, 

µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν µία πραγµατικότητα. 

 

Η προαναφερθείσα εκβιοµηχάνιση οδηγούσε τις επιχειρήσεις ηλεκτρισµού, οι οποίες 

είχαν τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά ενός µονοπωλίου, να εκµεταλλεύονται τη 

θέση τους στην αγορά, µε αποτέλεσµα, το κράτος σε κάθε χώρα να αναγκάζεται να 

παρεµβαίνει για να ρυθµίζει τη συγκεκριµένη αγορά. Η ρυθµιστική παρέµβαση του 

κράτους στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει την αφετηρία της στον µονοπωλιακό 

χαρακτήρα αυτής.  
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Οι παγκόσµιες συγκυρίες που κλόνισαν την παγκόσµια κοινότητα, στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας καθόρισαν και την πορεία της εν λόγω αγοράς. Σταδιακά 

δηµιουργήθηκαν ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές ενέργειας, στον οποίων το έργο και 

δραστηριότητα δεν εµπλέκονταν το κράτος. Η δηµιουργία αυτών των ανεξάρτητων 

αρχών, µε την απαγκίστρωση του κράτους από την αγορά του ηλεκτρισµού, αποτέλεσε 

και το πρώτο σηµαντικό βήµα για την απελευθέρωσή της. Ενδεικτικά, η Αµερική 

εισαγάγει την έννοια της ανεξάρτητης ρυθµιστική αρχής ενέργειας ήδη από τη δεκαετία 

του ’70, ενώ η Βρετανία, το 1980 περίπου, αποτελεί την πρώτη χώρα που προχωράει 

σε µαζικές ιδιωτικοποιήσεις, κρατώντας υπό κρατική ιδιοκτησία µόνο τα πυρηνικά 

εργοστάσια παραγωγής. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έµεινε άπραγη στις 

παραπάνω εξελίξεις. Αντίθετα, έθεσε την δηµιουργία µίας ενιαίας απελευθερωµένης 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως µία από τις βασικές της προτεραιότητες.  

 

Πιο συγκεκριµένα, το 1992 υποβλήθηκε στο Συµβούλιο των Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική οδηγία βάσει τη οποίας τίθενται οι βάσεις για την πλήρη 

απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί οδηγίες που 

προέβλεπαν την ελεύθερη διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα µεγάλα δίκτυα 

(Οδηγία 90/548/ΕΟΚ) και τη διασφάλιση της διαφάνειας των τιµών για τον τελικό 

βιοµηχανικό καταναλωτή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (Οδηγία 

90/377/ΕΟΚ). Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά τη διαδικασία απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας και κατά τη µετάβαση από το µονοπώλιο προς τον ελεύθερο 

ανταγωνισµό, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες 

µπορούν να συνοψισθούν στην ασφάλεια εφοδιασµού, στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην προστασία των µικρών καταναλωτών, στη διαφάνεια και µη 

µεροληπτική µεταχείριση, στην αναγνώριση των διαφορών µεταξύ των υπαρχόντων 

εθνικών συστηµάτων, στην καθιέρωση οµαλών µεταβατικών διατάξεων, στην ανάγκη 

να δοθεί έµφαση στις ευθύνες των κρατών-µελών αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των 

δηµοσίων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις ηλεκτρισµού και αερίου και στην υποχρέωση 

που επιβάλλεται στα κράτη-µέλη για τη δηµιουργία ενός αρµόδιου οργάνου, του 

Συµβουλίου Ηλεκτρισµού και Αερίου. 

 

Σε γενικές γραµµές η παραδοσιακή δοµή της βιοµηχανίας ηλεκτρισµού είναι µια 

καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία στην οποία διακρίνονται τέσσερις βασικοί 

κλάδοι που είναι η παραγωγή, η µεταφορά, η διανοµή, και η προµήθεια της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ο διαχωρισµός των εν λόγω καθετοποιηµένων κλάδων σε ξεχωριστές 

επιχειρησιακές µονάδες θα επιτρέψει την ενθάρρυνση της εισόδου νέων ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων σε κλάδους που είναι ανταγωνιστικοί όπως η παραγωγή και η προµήθεια 
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της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και γενικά µπορούν να εντοπισθούν πάνω από δέκα 

διαφορετικές δοµές ηλεκτρικής βιοµηχανίας, στην πράξη, τέσσερις είναι οι βασικές 

παραλλαγές που αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά σχήµατα και αναλύονται 

παρακάτω. 

 

3.3.1. Καθετοποιηµένο Μονοπώλιο 
 

Στη δοµή αυτή της βιοµηχανίας δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις παραγωγής ή 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνισµό. Όλοι οι πελάτες µιας περιοχής ή µιας 

χώρας αγοράζουν το ηλεκτρικό ρεύµα από µια µονοπωλιακή επιχείρηση, η οποία 

συνήθως ανήκει στο κράτος ή σε ιδιώτες µε ρυθµιζόµενη τιµολογιακή πολιτική που  

τους εξασφαλίζει σταθερό ρυθµό απόδοσης της επένδυσης. Όλες οι λειτουργίες της 

παραγωγής, της µεταφοράς και της διανοµής είναι συγκεντρωµένες σε µια επιχείρηση 

η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη της παροχής ενέργειας στους καταναλωτές της 

συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής. Το ∆ιάγραµµα 3.3 απεικονίζει τη δοµή µιας 

τέτοιας αγοράς κρατικού µονοπωλίου που φαίνεται ότι µια επιχείρηση αναλαµβάνει και 

τους τρεις τοµείς της αγοράς µε τους καταναλωτές να έχουν µια µοναδική επιλογή 

προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (Πρόδροµος Ευθυµόγλου, 2001). 

 

 
∆ιάγραµµα 3.3 

Καθετοποιηµένο µονοπώλιο 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της «παραδοσιακής» δοµής αγοράς είναι τα εξής: 

 

- Υπάρχει µονοπώλιο σε όλα τα επίπεδα. 

- Απουσιάζουν οι συνθήκες ανταγωνισµού σε όλη την καθετοποιηµένη βιοµηχανία. 

 

Βασικά στοιχεία που καθιέρωσαν το καθετοποιηµένο µονοπώλιο είναι το γεγονός ότι 

οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας, δηλαδή µεγάλης κλίµακας ηλεκτροδότηση µε 

χαµηλότερο κόστος και ότι επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση της κρατικής πολιτικής, 

χρήση εγχώριων καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. Από την άλλη, 

το καθετοποιηµένο µονοπώλιο µπορεί να οδηγήσει σε διαµόρφωση υψηλών τιµών και 

στη λήψη κακών επενδυτικών αποφάσεων µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθούν οι 

καταναλωτές. Αυτή η δοµή αγοράς ίσχυε µέχρι πρότινος στην Ελλάδα, όπου η ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) αποτελούσε το µονοπώλιο στο τοµέα της 

παραγωγής και της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε ανάµειξη και στον τοµέα της 

µεταφοράς. Εφαρµογή της συγκεκριµένης δοµής υπάρχει και στην Γαλλία. Σε γενικές 

γραµµές αυτή η δοµή αποτελεί την κύρια επιλογή για τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

3.3.2. Μοντέλο Μοναδικού Αγοραστή 
 

Στην δοµή αυτής της αγοράς δηµιουργείται ένας φορέας, ο Μοναδικός Αγοραστής 

(Single Buyer). Αυτή η δοµή λειτουργεί στα πλαίσια του µονοψωνίου. Υπάρχει 

ανταγωνισµός στην παραγωγή, αλλά όλες οι πωλήσεις πρέπει να γίνονται στον 

προκαθορισµένο φορέα αγοράς. Αυτός ο φορέας στην συνέχεια πωλεί προς τις 

επιχειρήσεις διανοµής ή στους δικούς του πελάτες, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν 

δυνατότητα επιλογής προµηθευτή. Το µοντέλο αυτό βασίζεται σε µακροχρόνιες 

συµβάσεις ισχύος (Power Purchase Agreements – PPA) σχετικά µε την πρόσφορα 

ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των παραγωγών και του µοναδικού αγοραστή. Το 

∆ιάγραµµα 3.4 είναι ενδεικτικό της δοµής µιας τέτοιας αγοράς µοναδικού αγοραστή 

στην οποία δραστηριοποιούνται περισσότεροι του ενός προµηθευτές αλλά οι 

καταναλωτές έχουν πάλι µια έναν µόνο προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (Alessandra 

Ferrari – Monica Giulietti, 2004). 
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∆ιάγραµµα 3.4 

Μοντέλο Μοναδικού Αγοραστή 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραπάνω δοµής αγοράς ηλεκτρισµού είναι τα εξής: 

 

- Υπάρχει ο ανταγωνισµός στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

- Λειτουργεί ο µοναδικός αγοραστής ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Υπάρχει µονοπώλιο στο επίπεδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στον τελικό 

καταναλωτή. 

- Απουσιάζει ο ανταγωνισµός στο επίπεδο της διανοµής. 

 

Μέσω των µακροχρόνιων συµβάσεων ισχύος ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους 

παραγωγούς. Το σύστηµα του Μοναδικού Αγοραστή είναι στην ουσία η εξέλιξη της 

πρώτης δοµής (µονοπώλιο) προς τον ανταγωνισµό, ο οποίος περιορίζεται σε αυτή τη 

φάση µόνο στο επίπεδο της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και σε αυτή τη δοµή 

είναι εύκολη η εφαρµογή κρατικής πολιτικής. 

 

3.3.3.  Ανταγωνισµός στη Χονδρική Αγορά 
 

Στη δοµή αυτή της βιοµηχανίας ηλεκτρισµού καταργείται το µονοψώνιο και εισάγεται 

περισσότερος ανταγωνισµός στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης. Υπάρχει 
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ανταγωνισµός στην παραγωγή µε τους πελάτες ή τις επιχειρήσεις διανοµής που έχουν 

δικαίωµα επιλογής του προµηθευτή τους, να αγοράζουν και να πουλούν µέσω ενός 

συστήµατος Pool («κοινή δεξαµενή»). Στο σύστηµα Pool είναι απαραίτητη η παρουσία 

Ρυθµιστικών Αρχών (Market Regulator) και ∆ιαχειριστικών Αρχών (Independent 

System Operator – ISO) οι οποίες εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της αγοράς, 

καθώς και την οικονοµική λειτουργία και την επάρκεια και ασφάλεια του Συστήµατος. 

Το ∆ιάγραµµα 3.5 είναι ενδεικτικό της δοµής µιας τέτοιας αγοράς µε δυνατότητα 

πρόσβασης τρίτων στο σύστηµα µεταφοράς, όπου υπάρχει ανταγωνισµός σε όλους 

τους τοµείς της αγοράς εκτός από την ∆ιανοµή όπου οι καταναλωτές δεν έχουν την 

επιλογή επιχείρησης ∆ιανοµής. 

 

 
∆ιάγραµµα 3.5 

Πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα µε διαπραγµατεύσεις 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω δοµής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα 

εξής: 

 

- Υπάρχει ανταγωνισµός στην χονδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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- Υπάρχει ανταγωνισµός στην διανοµή. 

- Οι εταιρίες διανοµής προµηθεύονται ενέργεια από τους παραγωγούς. 

- Υπάρχει µονοπώλιο προµήθειας ενέργειας στους καταναλωτές. 

 

Αυτή η δοµή της αγοράς είναι στην ουσία ένα βήµα πριν την απελευθέρωση. 

Προσοµοιάζει αρκετά στο 1ο µοντέλο απελευθέρωσης της αγοράς της Μεγάλης 

Βρετανίας  (αρχές δεκαετίας 1990) και αποτελεί φυσική εξέλιξη του προηγούµενου 

µοντέλου Μοναδικού Αγοραστή (Alessandra Ferrari – Monica Giulietti, 2004). 

 

3.3.4. Ανταγωνισµός στη Λιανική Αγορά 
 

Σε αυτό το µοντέλο αγοράς τείνουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις εισαγωγής ελευθέρου 

ανταγωνισµού στο τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η σηµαντική διάφορα µε το 

προηγούµενο µοντέλο είναι ότι καταργείται το µονοπώλιο των εταιριών διανοµής για 

παροχή ενέργειας στους καταναλωτές, οι οποίοι µε τη σειρά τους είναι ελεύθεροι να 

επιλέξουν τον προµηθευτή τους. Οι καταναλωτές προµηθεύονται ενέργεια από τους 

παραγωγούς / προµηθευτές, από επιχειρήσεις διανοµής ή άλλους ενδιάµεσους 

µεταπωλητές. Σε αυτό το σύστηµα όπως και στο προηγούµενο είναι απαραίτητη η 

παρουσία ρυθµιστικών και διαχειριστικών αρχών. Το ∆ιάγραµµα 3.6 είναι ενδεικτικό 

της δοµής µιας τέτοιας αγοράς µε ύπαρξη ανταγωνισµού στην λιανική αγορά. Οι 

παραγωγοί λοιπόν ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

προς την κοινοπραξία (Pool) ή συνάπτουν διµερείς συµφωνίες απευθείας µε τους 

πελάτες ή τις επιχειρήσεις διανοµής. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν 

τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ανάµεσα στις επιχειρήσεις διανοµής ενώ 

µπορούν να επιλέξουν και τους παραγωγούς απευθείας για να προµηθευτούν την 

ενέργεια που χρειάζονται. Ο µοναδικός τοµέας της αγοράς που παραµένει φυσικό 

µονοπώλιο λόγο των χαρακτηριστικών του είναι η µεταφορά. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της «φιλελεύθερης» δοµής της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι τα εξής:  

 

- Εισάγεται ο ανταγωνισµός και στο επίπεδο της λιανικής πώλησης, παρέχοντας 

περισσότερους του ενός προµηθευτές στους καταναλωτές. 

- Υπάρχει ανταγωνισµός σε όλους τους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας.  
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∆ιάγραµµα 3.6 

Ανταγωνισµός στην λιανική αγορά 

 

Το φιλελεύθερο αυτό µοντέλο εφαρµόσθηκε στη Βρετανία µετά το 2001 στο 2ο µοντέλο 

απελευθέρωσης της αγοράς (NETA – New Electricity Trading Arrangements) και στις 

Σκανδιναβικές Χώρες (Nord Pool). Πάνω σε αυτή τη δοµή αγοράς στηρίχθηκαν οι 

Οδηγίες 96/92/ΕΚ και 2003/54/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις οποίες από το 2007 

απελευθερώνονται πλήρως οι δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας για όλες τις 

κατηγόριες καταναλωτών. 

 

3.3.5. ∆ιεθνείς Εξελίξεις των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που έλαβε χώρα σε παγκόσµιο 

επίπεδο, οδήγησε στην κατάργηση του µονοπωλίου και ταυτόχρονα συνέβαλε στην 

δηµιουργία ενός εντελώς νέου θεσµού, του Χρηµατιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
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Συγκεκριµένα, η διαπραγµάτευση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πλέον σε 

οργανωµένες ανταγωνιστικές αγορές, που αναπτύσσονται µε ραγδαίο ρυθµό και 

δηµιουργούν συνθήκες λειτουργίας σχετιζόµενων αγορών παραγώγων, προϊόντων 

(electricity futures, options) κ.α.. 

 

Τέτοιες οργανωµένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν µε διάφορες 

παραλλαγές στην Αυστραλία, στην Αµερική και στην Ευρώπη. Ανάλογα µε το είδος των 

συναλλαγών που διενεργούνται, οι ανταγωνιστικές αυτές αγορές διακρίνονται στις εξής 

κατηγόριες: 

 

- ∆ιµερείς συµφωνίες (Bilateral contracts) 

Πρόκειται για συµβόλαια µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών µε διάρκεια από µια 

µέρα έως την ωφέλιµη ζωή των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης (Σκανδιναβικό µοντέλο – Nord Pool, 

Βρετανία – ΝΕΤΑ). 

 

- Αγορές επόµενης ηµέρας ή επόµενης ώρας (day ahead or hour ahead markets – 

spot markets) 

Πρόκειται για οργανωµένες αγορές, στις οποίες το αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

είναι πρόσφορες παραγωγών και ενδεχόµενα προτάσεις των καταναλωτών για 

κάθε επόµενη µέρα ή ώρα (λεγόµενες στιγµιαίες αγορές – spot markets). Από τη 

διαπραγµάτευση αυτή προκύπτει µια ενιαία τιµή ανά Kw την ώρα, καθώς και η 

ποσότητα στην οποία ισορροπούν η ωριαία ζήτηση µε την ωριαία προσφορά. 

 

- Αγορές σε πραγµατικό χρόνο ή αγορές επικουρικών συµφωνιών (real time or 

balancing markets) 

Πρόκειται για αγορές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των απαιτούµενων 

επικουρικών υπηρεσιών, όπως είναι η εφεδρεία, η προσφορά άεργου ισχύος, η 

ρύθµιση συχνότητας κλπ από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (System Operator), 

ώστε να διατηρείται η ισορροπία του ηλεκτρικού συστήµατος κάτω από συνθήκες 

ασφαλείας, αξιοπιστίας και οµαλού εφοδιασµού. 

 

- Αγορές παραγωγών (futures market) 

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν µπορεί να αποθηκευτεί. Το γεγονός αυτό καθιστά 

απαραίτητη την κάλυψη της ζήτησης από αντίστοιχη παραγωγή. ∆εδοµένης της 

µεταβλητότητας της ζήτησης και εποµένως της παραγωγής, οι τιµές της ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι ευµετάβλητες. Για την διαχείριση του κίνδυνου (hedging) που 
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συνεπάγονται οι απότοµες µεταβολές των τιµών έχουν αναπτυχθεί παράγωγα 

προϊόντα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης  είτε διµερώς, είτε 

µέσω οργανωµένων αγορών παραγώγων. 

 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 

συµπληρώνονται από Μηχανισµούς Εκκαθάρισης των Συναλλαγών, οι οποίοι µετρούν 

τα ηλεκτρικά φορτία που έχουν παραχθεί και καταναλωθεί (και τις απώλειες 

µεταφοράς) και συγκρίνουν τα παραπάνω µεγέθη µε αυτά που οι συµµετέχοντες είχαν 

δηλώσει και συµβολαιοποιήσει στις αντίστοιχες αγορές. Οι αποκλίσεις (mismatches) 

υπολογίζονται για κάθε συµµετέχοντα, τιµολογούνται αναλόγως για κάθε περίοδο, 

συνήθως ώρα, µε την αντίστοιχη οριακή τιµή του συστήµατος και εκκαθαρίζονται 

µεταξύ των παραγωγών και των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 
Πηγή: Πρακτικά Ηµερίδας ΙΕΝΕ, «Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Γ’ Συνεδρία, 

«Ανασκόπηση Λειτουργίας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε χώρες της Ε.Ε.» , Μάιος 2004 

 

∆ιάγραµµα 3.7 
Λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.7 περιγράφεται η λειτουργία και ο χρονικός ορίζοντας µιας 

ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τις σύγχρονες εξελίξεις. Στην 

πρώτη φάση καταγράφονται οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από 

τις διµερείς συµφωνίες, συµπεριλαµβανόµενων των προθεσµιακών αγορών οι οποίες 

στην ουσία αφορούν διµερείς συµφωνίες µακροχρόνιας διάρκειας, και τις spot αγορές. 

Στις διµερείς αγορές εµπορεύεται πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε αντίθεση µε τις spot αγορές που αφορούν συνήθως το 15 – 25% της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δεύτερη φάση, αφού κλείσει το σύστηµα από τις πρόσφορες 

ενέργειας (gate closure), γίνεται ο υπολογισµός των αποκλίσεων (mismatches) των 
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ποσοτήτων µε βάση την πρόσφορα και τη ζήτηση ενέργειας που καταγράφηκε. 

Εφόσον πραγµατοποιηθούν τα δυο παραπάνω σταδία φτάνουµε στον πραγµατικό 

χρόνο (real time) όπου λαµβάνει χώρα η εκκαθάριση της αγοράς και 

πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3.3.6. Ρυθµιστικές Αρχές 
 

«Ούτε ο χαλαρός τρόπος των κυβερνήσεων µε προτροπές, ούτε ο σκληρός τρόπος 

των κυβερνητικών εντολών καλύπτουν τις προϋποθέσεις αυτής της περίπτωσης. Αυτό 

που χρειάζεται είναι κάτι ενδιάµεσο, µια µέση οδός, µια διαταγή από ανώτερο επίπεδο 

η οποία δεν είναι ακριβώς διαταγή» (E.F. Schumacher , 1973). 

 

Η παραπάνω παράθεση του E.F. Schumacher περιγράφει ακριβώς το δύσκολο ρόλο 

των ρυθµιστικών αρχών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ουσιώδης ρόλος τους 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συναντάται σε όλες τις δοµές της αγοράς που 

περιγράφηκαν προηγουµένως από το καθετοποιηµένο µονοπώλιο µέχρι την πλήρη 

απελευθέρωση. Ακόµη και σε χώρες που ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές και 

εµφανίζουν διαφορετικές δοµές αγοράς και κατά συνέπεια διαφορετικά νοµικά πλαίσια 

λειτουργίας των ρυθµιστικών άρχων, παρόλα αυτά, οι αρχές αυτές έχουν τον ίδιο ρόλο 

στην αγορά. Ελέγχουν τον ανταγωνισµό και την άσκηση ισχύος στην αγορά, βοηθάνε 

στην εκπόνηση των εθνικών ενεργειακών πολιτικών, αναπτύσσουν την εµπορική 

λειτουργία των αγορών καθώς και ελέγχουν και εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι 

κρατικές πολιτικές στον τοµέα της ενέργειας. 

 

Ορισµένα χαρακτηριστικά ρυθµιστικών αρχών είναι τα κάτωθι: 

 

- Ανεξαρτησία από την αγορά και τα πολιτικά κόµµατα του κράτους. 

- Αιτιολόγηση και επεξήγηση των ενεργειών της αρχής. 

- ∆ιαφάνεια στη λειτουργία της. 

- Σταθερή και προβλέψιµη στις αποφάσεις της. 

- Υπεράσπιση και προαγωγή των αντικειµενικών στόχων του συνόλου. 

- Αποδοτική κατανοµή των εθνικών πόρων και του κεφαλαίου. 

- ∆ικαιοσύνη και ισότητα απέναντι σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά. 

 

Οι ρυθµιστικές αρχές αναλόγως του ποσοστού ανεξαρτησίας τους και της δοµής της 

αγοράς χωρίζονται σε κατηγορίες. Στις τελείως ανεξάρτητες αρχές από οποιοδήποτε 

υπουργείο οι οποίες έρχονται συχνά σε σύγκρουση µε τα υπουργεία εξαιτίας του ρόλου 
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της αρχής που αποφασίζει και ασκεί πολιτική στην αγορά ενέργειας. Παραδείγµατα 

τέτοιων αρχών είναι της Βρετανίας (Ofgem), της Ιταλίας (Autorita Energia), του Βελγίου 

(CREG). Στις αρχές που δρουν ως σύµβουλοι υπουργείων και είναι συνδεδεµένες µε 

τα υπουργεία και περισσότερο συµβουλεύουν παρά νοµοθετούν. Τέτοια παραδείγµατα 

αρχών είναι της Γαλλίας (CRE), της Ισπανίας (CNE), της Ελλάδας (ΡΑΕ). Τέλος 

υπάρχουν και οι ρυθµιστικές αρχές που εποπτεύον την αγορά εκ των υστερών (ex 

post) δηλαδή αφήνουν την αγορά να λειτουργήσει µόνη της και παρεµβαίνουν µόνο 

µετά από συγκεκριµένα γεγονότα για να τα ερευνήσουν. Τέτοια παραδείγµατα αρχών 

είναι της Σουηδίας (STEM) και της ∆ανίας (Energitilsynet) (Chris Harris, 2006). 

 

 

3.4. Λειτουργία Αγορών  
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει µια ανάλυση της πορείας της Βρετανίας και των Ηνωµένων 

Πολιτειών προς µια απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Βρετανία αποτελεί 

µία από τις πρωτοπόρους χώρες στις εξελίξεις στον κλάδο της αγοράς ενέργειας. Η 

διαφοροποίηση της στη συνολική πολιτική που ακολουθεί στον κλάδο αυτό έχει 

αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση σε πολλές χώρες, αφενός και αφετέρου, την 

έχουν καταστήσει σε σταθµό εξελίξεων στο δρόµο προς την απελευθέρωση ενέργειας. 

Η διαφοροποίηση αυτή ξεκίνησε από τις αρχές κιόλας του 1990 και ως επί το πλείστον 

βασίστηκε στις spot αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, όπως εύκολα µπορεί να γίνει 

κατανοητό, στον κλάδο της αγοράς ενέργειας στη Βρετανία ξεκίνησε µία νέα περίοδος, 

µία περίοδος έντονων ιδιωτικοποιήσεων. 

 

3.4.1. Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βρετανία 
 

Πριν, όµως, γίνει αναφορά στα γεγονότα και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τη 

δεκαετία του ’90 και έπειτα, κρίνεται σκόπιµο να περιγραφεί η κατάσταση που 

επικρατούσε µέχρι τότε. Στα πλαίσια αυτά, µέχρι και τη δεκαετία του 1950, υπήρχαν 

στη Βρετανία 600 περίπου ξεχωριστές επιχειρήσεις, αναµεταδότες, ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι οποίες βασίζονταν σε πάνω από 400 σταθµούς. Η διαδικασία παραγωγής 

και µεταφοράς της ενέργειας υπήρξε ιδιαιτέρως κατακερµατισµένη και ως επί το 

πλείστον συντονίζονταν από το Κεντρικό Συµβούλιο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μετά την 

έντονη επίδραση της παγκοσµιοποίησης και διεθνοποίησης των αγορών, και έπειτα 

από τη δεκαετία του 1950,  η Βρετανική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας συγκέντρωσε όλες 

τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες σε 14 επιµέρους ανεξάρτητα περιφερειακά Συµβούλια, 
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αφήνοντας ουσιαστικά σε άλλο φορέα µόνο τη διαδικασία της µεταφοράς της. Η 

βρετανική πραγµατικότητα, λοιπόν, διαµορφώθηκε και παρέµεινε έτσι έως και την 

περίοδο των πρώτων ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή τη δεκαετία του 1990 (Henney A. 

1994). Στη συνέχεια η περίοδος των έντονων ιδιωτικοποιήσεων στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας σηµατοδότησε µία νέα εποχή στον εν λόγω κλάδο. Πιο συγκεκριµένα, η 

χρονική περίοδος από την εποχή αυτή µέχρι σήµερα µπορεί να διακριθεί σε δύο 

βασικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη χρονικά διαρκεί από την έναρξη των 

ιδιωτικοποιήσεων µέχρι το 2001, ενώ η δεύτερη από το 2001 µέχρι σήµερα. 

 

Κατά την πρώτη από τις δύο προαναφερθείσες περιόδους, επικράτησε ένα µοντέλο το 

οποίο βασίζονταν στις spot αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Το µοντέλο αυτό ονοµάστηκε 

“England and Wales Power Pool” και το 2001 αντικαταστάθηκε από ένα νέο µοντέλο, 

το ΝΕΤΑ (New Electricity Trading Arrangements). Με τη σειρά του, το εν λόγω µοντέλο 

αντικαταστάθηκε το 2005 µε ένα ακόµα πιο καινούριο, το ΒΕΤΤΑ (British Electricity 

Trading and Transmission Arrangements). Τα δύο αυτά νεότερα µοντέλα βασίζονταν 

όχι σε spot αγορές αλλά σε διµερή συµβόλαια ενέργειας. Σταδιακά, ολοένα και 

περισσότερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έφυγαν από τον κρατικό έλεγχο, ή τον 

έλεγχο εσωτερικών φορέων. Σήµερα η πλειοψηφία των µεγαλύτερων εταιρειών 

ενέργειας βρίσκεται στα χέρια ξένων επενδυτών, γεγονός που σε συνδυασµό µε την 

απελευθέρωση των αγορών στον εν λόγω κλάδο έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των 

βρετανικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Ήδη από τις αρχές κιόλας του 1990 είχαν κάνει την εµφάνισή τους τρεις ιδιαίτερα 

ισχυρές επιχειρήσεις, που αποτέλεσαν την αφετηρία των έντονων ιδιωτικοποιήσεων 

που η Βρετανία γνωρίζει έως και σήµερα στον εν λόγω κλάδο. Πρόκειται για τις 

επιχειρήσεις National Power, Powergean και Nuclear Electric οι οποίες 

δραστηριοποιούνταν στον τοµέα της παραγωγής. Στον τοµέα της διανοµής και της 

λιανικής δραστηριοποιούνταν δώδεκα επιχειρήσεις. Aρχικά, η διεθνοποίηση των 

αγορών σε πολλούς κλάδους της εµπορικής και οικονοµικής δραστηριότητας της 

Βρετανίας υπήρξε αυτή που οδήγησε στην αρχική εισαγωγή νέων «παικτών» σε έναν 

τόσο ανταγωνιστικό και σταδιακά ανερχόµενο κλάδο, όπως αυτός της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Πράγµατι, η εισβολή ξένων επιχειρήσεων, όχι µόνο από τις Ηνωµένες 

Πολιτείες που ούτως η άλλως υπήρξε πραγµατικότητα επί χρόνια, αλλά και από την 

Ευρώπη, τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών και επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

Επιπρόσθετα, η διάκριση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη 
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λιανική οδήγησε πολλές τοπικές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν µία σχετική δραστηριότητα 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόµα, η τάση που εµφανίστηκε στη Βρετανία, 

δηλαδή οι επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας να ενσωµατώνονται στις 

επιχειρήσεις παραγωγής, δηµιούργησε νέα δεδοµένα στην εν λόγω αγορά, 

ενισχύοντας και ενδυναµώνοντας τις ιδιωτικοποιήσεις στον κλάδο (Thomas S., 2001). 

 

Αποτέλεσµα των προαναφερθέντων τάσεων υπήρξε ο κατακερµατισµός της 

παραγωγής και της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία σε πολλές ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Στο ∆ιάγραµµα 3.8 φαίνονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα 

µερίδια τους στην χονδρική αγορά το έτος 2007. Η British Energy, εταιρία µε το 

µεγαλύτερο µερίδιο, δεν είναι καθετοποιηµένη και συµµετέχει µόνο στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σηµαντικά µερίδια επίσης διατηρούν και εταιρίες ξένων 

συµφερόντων όπως οι ΕΟΝ και RWE (Γερµανικές) καθώς και η EDF (Γαλλική) χωρίς 

όµως καµία εταιρία να παρουσιάζει µερίδιο πάνω από 15%.  

 

 
Πηγή: House of Commons Business and Enterprise Committee, Energy prices, fuel poverty and Ofgem, Eleventh 

Report of Session 2007–08 

 

∆ιάγραµµα 3.8 
Μερίδια αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Βρετανία το έτος 2007 

 

Στα πλαίσια αυτά, από τις αρχές του 2000 η περισσότερο προσκολληµένη στο κράτος 

British Energy, παρόλο που διατηρούσε το µεγαλύτερο ποσοστό στη Βρετανία σε 
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σύγκριση µε τις λοιπές ανταγωνιστικές ιδιωτικές επιχειρήσεις (18% το 2007), έχει το 

χαµηλότερο ποσοστό από κρατικοποιηµένη επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εκτός από την British Energy άλλες κυρίαρχες επιχειρήσεις στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας της Βρετανίας υπήρξαν οι ΕΟΝ, RWE, EDF, Scottish Power και Scottish 

Southern Energy. Εξαιτίας του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνισµού, παρατηρείται µία 

τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου, µε 

αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός τους να έχει µειωθεί περίπου κατά το ήµισυ (Tovey 

K., 2005). 

 

Η διαδικασία της απελευθέρωσης στη Βρετανία δέχτηκε µεγάλη ώθηση από την 

εφαρµογή και υιοθέτηση του µοντέλου ΝΕΤΑ (New Electricity Trading Arrangements). 

Το µοντέλο αυτό έκανε την εµφάνισή του το 2001 και δικαίως θεωρείται ο βασικότερος 

λόγος επιτυχίας του βρετανικού µοντέλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια, 

στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

επιτυχία του ΝΕΤΑ διαδραµάτισε η σχετική προεργασία που είχε πραγµατοποιηθεί 

µέσω του προγενέστερου µοντέλου Power Pool. 

 

Το ΝΕΤΑ ήρθε να αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως τις spot αγορές στον κλάδο της 

ηλεκτρικής ενέργειας µε αγορές µέσω διµερών συµβολαίων «εµπιστοσύνης» ανάµεσα 

σε παραγωγούς και καταναλωτές. Πράγµατι, έπειτα από την εφαρµογή του εν λόγω 

µοντέλου το ποσοστό των διµερών συµβολαίων ανέρχονταν σε 95%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των spot αγορών σε 5%. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις προκύπτουν ανάµεσα 

στην αγορά και στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τις διαχειρίζεται ο διαχειριστής του 

συστήµατος µέσα από σχετικές αγορές αποκλίσεων.  

 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι στη Βρετανία, σε 

αντίθεση µε ότι επικρατούσε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, δίδεται στον 

καταναλωτή η δυνατότητα να επιλέξει τον προµηθευτή της ηλεκτρικής ενέργειάς του. 

Αυτό, για πολλά χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα να διατηρούνται οι τιµές στην εν λόγω 

αγορά σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές, χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Για την αποτελεσµατικότερη και πλέον εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε 

κάθε χώρα δραστηριοποιείται κάποια αρµόδια ανεξάρτητη αρχή όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Στα πλαίσια αυτά, στην Βρετανία δραστηριοποιείται το Γραφείο των 

Αγορών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας (Office of the Gas and Electricity 

Markets- OFGEM). 
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Το OFGEM αποτελεί τον ανεξάρτητο ρυθµιστικό φορέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Βρετανία. Ο βασικότερος στόχος του εν λόγω φορέα είναι η προστασία του 

καταναλωτή, η προώθηση του ανταγωνισµού καθώς και η εποπτεία των εταιριών που 

διατηρούν µονοπώλια δραστηριοποιούµενες στον εν λόγω κλάδο. Η ανεξάρτητη αυτή 

Αρχή συντηρείται και επιβιώνει µέσα από σχετικά τέλη αδειών που η κάθε επιχείρηση 

που δραστηριοποιείται στην αγορά ενέργειας της Βρετανίας οφείλει να καταβάλλει. 

 

Εκτός, όµως, από τον παραπάνω στόχο, η Αρχή αυτή διατηρεί και πληθώρα επιµέρους 

δραστηριοτήτων, οι πλέον σηµαντικές από τις οποίες είναι οι εξής: 

 

- Συµβάλλει στη διασφάλιση επαρκούς ενεργειακού εφοδιασµού της Βρετανίας µέσα 

από τη διαµόρφωση ανταγωνιστικών αγορών και την προσέλκυση επενδυτών. 

- Προάγει την αειφόρο ανάπτυξη µέσα από ενέργειες και δράσεις, οι οποίες έχουν ως 

στόχο την αναχαίτιση των κλιµατικών αλλαγών και φαινοµένων. 

- Βοηθάει και στηρίζει τις προσπάθειες των βιοµηχανιών της ηλεκτρικής ενέργειας και 

του φυσικού αερίου να εφαρµόσουν και να υιοθετήσουν περιβαλλοντικές βελτιώσεις 

όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατικά και εποικοδοµητικά. 

- Μεριµνά και ευαισθητοποιείται για τα άτοµα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές 

οµάδες καταναλωτών (ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ). 

 

Το OFGEM αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή, στα πλαίσια αυτά, αποτελείται από 

εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη τα οποία είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής και τον καθορισµό της ακολουθούµενης πολιτικής. Επιπρόσθετα, ο εν 

λόγω φορέας είναι υπεύθυνος για τη λήψη διαφόρων αποφάσεων, όπως ο έλεγχος των 

τιµών στις αγορές ενέργειας.   

 

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης ρυθµιστικής αρχής είναι 

η διαρκής προσπάθεια να δραστηριοποιείται µε διαφάνεια και να κοινοποιεί τις 

ενέργειες και τις δράσεις της. Το παραπάνω το επιτυγχάνει µέσα από τις τακτικές 

δηµοσιεύσεις των πρακτικών των συνεδριάσεων, τη διενέργεια ετήσιας ανοικτής 

συνεδρίασης, την πλήρη και διεξοδική διαβούλευση κατά τη διαµόρφωση και λήψη των 

αποφάσεων. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η OFGEM είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της 

αγοράς ενέργειας στη Βρετανία, ανταγωνιστική. Στα πλαίσια αυτά, καταγράφει και 

ελέγχει την αγορά λιανικής ενώ εκδίδει και εκθέσεις σχετικά µε την αγορά ενέργειας. Ο 
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εν λόγω φορέας είναι µεγάλος υπέρµαχος της προσπάθειας που καταβάλλεται από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Από τις 

βασικές επιδιώξεις του OFGEM είναι η εύρεση τρόπων µέτρησης της ενέργειας που 

καταναλώνει ο καταναλωτής, η εξεύρεση τρόπων δηµιουργίας οικιακής παραγωγής 

ενέργειας και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή. 

 

Για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία αλλά και στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το OFGEM ενεργοποιείται µέσα από 

συγκεκριµένες δράσεις. Έτσι, το OFGEM ενισχύει την πολιτική διασύνδεσης που 

ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, συµβάλλει στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου 

και κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε την αγορά ενέργειας και συµµετέχει ενεργά σε 

περιφερειακές-τοπικές πρωτοβουλίες σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια. 

 

3.4.2. Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αµερική 
 

Σε αντίθεση µε ότι αναφέρθηκε παραπάνω, η διαχρονική εξέλιξη στην αγορά ενέργειας 

στην Αµερική υπήρξε πολύ διαφορετική. Αυτό που για χρόνια την έκανε να ξεχωρίζει 

είναι ο κατακερµατισµός της παραγωγής και της διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας 

από πολλές ξεχωριστές µονάδες, οι οποίες άνηκαν σε αυτόνοµους επενδυτές. Βέβαια, 

µολονότι ο εν λόγω κατακερµατισµός υπήρξε µία πραγµατικότητα, ωστόσο, τον 

µεγαλύτερο έλεγχο και εξουσία στον εν λόγω κλάδο τον διατηρούσαν οι αρµόδιες 

∆ηµόσιες Επιτροπές, οι οποίες µεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνες και για τον καθορισµό 

των τιµών. 

 

Πριν περιγράφει η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς θα γίνει µια ιστορική 

ανάδροµη στα βασικότερα σηµεία - σταθµούς όπως καταγράφηκαν διαχρονικά στον 

κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αµερική. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 ξεκίνησε η τάση αντικατάστασης 

των µεγάλων αυτόνοµων µονάδων από µικρότερες τοπικές, ικανές να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικότερα και µε µεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις της εκάστοτε 

γεωγραφικής περιοχής (Munson R., 1985). Το επόµενο άξιο αναφοράς γεγονός-

σταθµός τοποθετείται χρονολογικά στο 1956. Πρόκειται για τη δηµιουργία του πρώτου 

πλήρως καθετοποιηµένου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος προέκυψε από 

συµφωνίες και συγχωνεύσεις µονάδων παραγωγής. Λίγα χρόνια µετά, και πιο 

συγκεκριµένα το 1960, δηµιουργείται το συµβούλιο NERC (North America Electricity 

Reliability Council), που θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην µετέπειτα εξέλιξη 

στον κλάδο της αγοράς ενέργειας. 
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Με την πρώτη κρίση του πετρελαίου το 1973, επί εποχής Νίξον, το συµβούλιο NERC 

εισηγήθηκε το Σχέδιο Ανεξαρτησίας, στα πλαίσια του οποίου εµφανίστηκαν τα ορυκτά 

καύσιµα µε τη µορφή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λίγα χρόνια µετά, όταν η 

σκυτάλη εξουσίας πέρασε στον Κάρτερ, έγιναν βήµατα προς την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως και στις αεροµεταφορές καθώς και σηµαντική 

προσπάθεια για ουσιαστική µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για 

αυτό το λόγο, η παραγωγή ως επί το πλείστον περιοριζόταν σε αυτόνοµες µονάδες, µε 

επαρκείς για την παραγωγή ενέργειας, εγκαταστάσεις. 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η αµερικάνικη πολιτική σε ενεργειακά θέµατα 

αλλάζει σηµαντικά. Ο νοµός που ψηφίστηκε και ορίζει τα ενεργειακά θέµατα, διεθνώς 

γνωστός ως Energy Policy Act, δίνει τη δυνατότητα σε ανεξάρτητους παραγωγούς να 

πωλούν απευθείας στους τοπικούς διανοµείς και στις εταιρίες-προµηθευτές, χωρίς να 

είναι απαραίτητο να µεσολαβούν οι κρατικοί παραγωγείς. Πρόκειται για µία ιδιαίτερα 

σηµαντική αλλαγή που διαµόρφωσε την πολιτική της Αµερικής στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η εν λόγω διαδικασία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 µε τη µορφή 

του διαχωρισµού όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι προσπάθειες για την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σε στάδια ενώ εντάθηκαν σε 

µεγάλο βαθµό το 1992, µε το νόµο Energy Policy Act. Λίγα χρόνια µετά, και πιο 

συγκεκριµένα το 1994, η αρµόδια για την ενέργεια ανεξάρτητη αρχή των ΗΠΑ, η 

Οµοσπονδιακή Ρυθµιστική Ενεργειακή Επιτροπή, ανάγκασε τις βασικότερες εταιρίες 

µεταφοράς ηλεκτρισµού να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα προτεινόµενα 

µέτρα περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισµού και ενισχύσεως του 

ανταγωνισµού. 

 

Η βασικότερη, ίσως, από τις προτεινόµενες αλλαγές και ένα από τα βασικά στοιχεία 

των προτεινόµενων αλλαγών είναι η ίδρυση µιας κοινοπραξίας (Pool Company) που 

προµηθεύεται ενέργεια από τους παραγωγούς, ικανοποιώντας τη ζήτηση µιας 

περιοχής σε ηλεκτρική ενέργειας επιλέγοντας τις διαθέσιµες µονάδες παραγωγής όχι 

µε βάση το κόστος τους, αλλά µε βάση την τιµή στην οποία οι παραγωγοί προσφέρουν 

την ηλεκτρική ενέργεια στην εν λόγω εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται το 

χρηµατιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα αναλυθεί και σε µελλοντικό σηµείο 

της εργασίας µας.  

 

Η Οµοσπονδιακή Ρυθµιστική Επιτροπή Ενέργειας (Federal Energy Regulatory 

Commission -FERC) αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισµό ο οποίος είναι υπεύθυνος 
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για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου ανάµεσα στις 

διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, η FERC ανάµεσα στις αρµοδιότητές της 

έχει τη διαµόρφωση προτάσεων και την παράθεση σχεδίων σχετικά µε τη δηµιουργία 

τερµατικών σταθµών υγρού φυσικού αερίου και αγωγών φυσικού αερίου ανάµεσα στις 

Πολιτείες των ΗΠΑ. 

 

Ακόµη, µετά το 2005 δόθηκαν στην εν λόγω ρυθµιστική αρχή κάποιες αυξηµένες 

αρµοδιότητες, από τις οποίες οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής: 

 

- Η ρύθµιση, η οµαλή λειτουργία της µεταφοράς και µετάδοσης όπως επίσης και η 

χονδρική πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας ανάµεσα στις διάφορες Πολιτείες των 

Ηνωµένων Πολιτειών. 

- Είναι υπεύθυνη για την αναφορά και καταγραφή των εξαγορών, συγχωνεύσεων και 

γενικά των εταιρικών συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στις επιχειρήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. 

- Είναι υπεύθυνη για την οµαλή µεταφορά και διανοµή του πετρελαίου ανάµεσα στις 

διάφορες Πολιτείες. 

- Εγκρίνει τις τοποθεσίες που θα πρέπει να τοποθετηθούν αγωγοί µεταφοράς υγρού 

φυσικού αερίου αλλά και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, αποφασίζει για 

τις τοποθεσίες που θα πρέπει να εγκαταλειφθούν από τα προαναφερθέντα. 

- Επιλέγει τις τοποθεσίες στις οποίες υπάρχει περιορισµός συνθηκών για υλοποίηση 

σχεδίων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

- ∆ιασφαλίζει την οµαλή λειτουργία και αξιοπιστία των υπαρχόντων και 

προτεινόµενων τερµατικών σταθµών υγρού φυσικού αερίου. 

- Ελέγχει, επιθεωρεί και αδειοδοτεί όλα τα σχέδια (ιδιωτικά, δηµόσια) που σχετίζονται 

µε την υδροηλεκτρική ενέργεια. 

- Προστατεύει την αξιοπιστία στα υψηλής τάσης συστήµατα µετάδοσης ανάµεσα στις 

Πολιτείες, ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα αξιοπιστίας. 

- Παρακολουθεί, ερευνά και αναλύει τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. 

- Επιβλέπει διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο και 

την ηλεκτρική ενέργειας. 

- Είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των εταιριών παραγωγής και 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη σχετική σύνταξη λογιστικών και 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτει ότι η FERC διατηρεί στους ρόλους και στις 

αρµοδιότητες πληθώρα ενεργειών και δράσεων. Παρόλα αυτά, αρκετά είναι και τα 
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σηµεία που είναι εκτός του ορίου δράσης της. Έτσι, οι πλέον σηµαντικές ενέργειες και 

στοιχεία που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της FERC είναι οι εξής: 

 

- Οι κανονισµοί λειτουργίας στο λιανικό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου προς τους καταναλωτές. 

- Οι εγκρίσεις για τη φυσική κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας. 

- Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δηµοτικών, τοπικών και συνεταιριστικών 

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Οι κανονισµοί λειτουργίας της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Για την εν λόγω 

ενέργεια αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει διαφορετικός αρµόδιος ρυθµιστικός 

φορέας, η Πυρηνική Ρυθµιστική Επιτροπή (Nuclear Regulatory Commission). 

- Η έκδοση πιστοποιητικών για την ποιότητα υδάτων στην εκάστοτε Πολιτεία. 

- Η εποπτεία στις κατασκευές αγωγών πετρελαίου. 

- Η εποπτεία και έλεγχο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στις εταιρείες πετρελαίου 

και φυσικού αερίου. 

- Η ευθύνη για την ασφάλεια και την ασφαλή µεταφορά των αγωγών (ως υλικά). 

- Οι κανονισµοί για τους τοπικούς αγωγούς διανοµής φυσικού αερίου. 

- Η ανάπτυξη και λειτουργία των οχηµάτων φυσικού αερίου. 

- Τα προβλήµατα που πηγάζουν από βλάβες και αδυναµίες του τοπικού δικτύου 

διανοµής.  

 

Σε γενικές γραµµές πάντως, οι αλλαγές που προωθήθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη 

διαδικασία της απελευθέρωσης στηρίχθηκαν σε δύο κύριους στόχους, στην εύκολη 

πρόσβαση ακόµα και στους µικρούς καταναλωτές για άµεση συµµετοχή στην αγορά 

ενέργειας και στη δυνατότητα συγκρίσεων σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες όταν 

υπάρχει µονοπωλιακή αγορά. 

 

 

3.5. Λειτουργία Αγορών Ενέργειας µετά την Απελευθέρωση  
 

Όπως αναφέρθηκε, η Βρετανία, οι Η.Π.Α και σε συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα 

από πληθώρα σχετικών οδηγιών, καθόρισαν τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας τόσο 

στις χώρες της Ευρώπης όσο και διεθνώς. Η απελευθέρωση των εν λόγω αγορών, 

όπως προωθήθηκε οδήγησε σε νέα δεδοµένα στις τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

τελική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται και διαµορφώνεται από την  

πρωτογενή πηγή ενέργειας, από το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου δικτύου και από 
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τη φορολόγηση της τιµής της. Τα παραπάνω φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 3.9 όπου 

διαχωρίζεται η τελική τιµή που χρεώνεται ο καταναλωτής στα επιµέρους κόστη της. Το 

κοµµάτι στο οποίο υπάρχει ανταγωνισµός είναι στο κόστος της ενέργειας αφού τα 

υπόλοιπα τµήµατα είναι ρυθµιζόµενα από το κράτος και σταθερά. 

 

 
Πηγή: Eurelectric, «Review of European Electricity Prices», 2005 

 

∆ιάγραµµα 3.9 
Παράγοντες που διαµορφώνουν την τελική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στην ουσία του πράγµατος πάντως, η ανταγωνιστική διαφορά ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έγκειται στο 

κόστος παραγωγής της, το οποίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνολογίες που 

η κάθε επιχείρηση χρησιµοποιεί καθώς και στο καύσιµο που χρησιµοποιείται. Άλλο ένα 

στοιχείο, αναφορικά µε την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ότι αυτή 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται για βιοµηχανική ή οικιακή χρήση. Σε 

γενικές γραµµές, οι βιοµηχανικοί πελάτες έχουν έως και πενήντα τοις εκατό 

χαµηλότερες χρεώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους οικιακούς 

πελάτες. 
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Πηγή: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-861, “Annual Electric Power Industry Report”, 2009 

 

∆ιάγραµµα 3.10 
Κόστος καύσιµων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.10 απεικονίζεται η πορεία των τιµών των καύσιµων για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2003 και µετά η τιµή του πετρελαίου και του 

φυσικού αεριού έχουν αυξηθεί σηµαντικά επηρεάζοντας και το κόστος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και πιέζοντας τις τιµές χονδρικής και λιανικής προς τα πάνω. 

 

Η απελευθέρωση των αγορών πάντως οδήγησε σε µείωση των τιµών της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στη Βρετανία, για παράδειγµα, ως πρωτοστάτης στις εξελίξεις του κλάδου, οι 

µειώσεις των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησαν από τις αρχές κιόλας της 

δεκαετίας του 1990 από την εισαγωγή του “England and Wales Power Pool” µέχρι το 

2004. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι από το 2004 οι τιµές των καυσίµων αυξήθηκαν 

σηµαντικά που είχε αντίκτυπο στη τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα 

αξιοσηµείωτη, µάλιστα, είναι η πτώση των τιµών στους βιοµηχανικούς χρήστες που 

έφτασε µέχρι και ποσοστό της τάξεως του 35%. Και στους οικιακούς χρήστες όµως, 

στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες, οι τιµές µειώθηκαν σηµαντικά, κυρίως λόγω 

του γεγονότος ότι οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα τον 

προµηθευτή τους, όπως φαίνεται και στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 3.11.  
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Deflated UK Electricity prices from 1979 to 2009 including taxes 
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Πηγή: : International Energy Agency publication, Energy Prices and Taxes (2009) 

 
∆ιάγραµµα 3.11 

Πορεία τιµών ηλεκτρικής ενέργειας στην Βρετανία τα έτη 1979-2009 σε τιµές 

ρυθµισµένες ως προς τον πληθωρισµό 

 

Στις ΗΠΑ από την άλλη εξαιτίας και της πολιτικής που ανέκαθεν στήριζε την 

βιοµηχανική παραγωγή στην χώρα, τα τιµολόγια για βιοµηχανικούς πελάτες ήταν 

πάντα µειωµένα σε σχέση µε τους οικιακούς από την δεκαετία του 60. Η επίδραση της 

πετρελαϊκής κρίσης φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.12 µε την αύξηση της τιµής ηλεκτρισµού 

την δεκαετία ’75-’85. Από εκείνο το σηµείο και έπειτα βέβαια, µε τις αλλαγές που 

συντελέστηκαν προς µια απελευθερωµένη αγορά η τιµή είχε καθοδική πορεία µέχρι να 

αυξηθούν και πάλι τα κόστη των καύσιµων για την παραγωγή (αύξηση τιµής 

πετρελαίου, φυσικού αεριού). Η απελευθέρωση ωφέλησε τους καταναλωτές 

µειώνοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας του ανταγωνισµού των 

επιχειρήσεων που στην προσπάθεια τους να προσφέρουν µικρότερες τιµές στο Pool 

Company, συγκράτησαν τα κόστη και προχώρησαν σε επενδύσεις που µείωναν 

επιπλέον το κόστος παραγωγής. 
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Deflated USA Electricity prices from 1979 to 2009 including taxes 
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Πηγή: : International Energy Agency publication, Energy Prices and Taxes (2009) 

 
∆ιάγραµµα 3.12 

Πορεία τιµών ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ τα έτη 1960-2009 σε τιµές ρυθµισµένες ως 

προς τον πληθωρισµό 

 

Ο ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µετά το άνοιγµα 

των αγορών και την απελευθέρωση των κλάδων, είναι αυτός που οδηγεί σε κέρδη τις 

επιχειρήσεις του κλάδου καθώς επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη σύγκλιση 

ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Το παραπάνω µπορεί να γίνει ευκολότερα 

κατανοητό εάν αναλογιστούµε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή ενέργειας παράγονται από ελάχιστες χώρες ανά τον κόσµο και κατά 

συνέπεια η διαµόρφωση των τιµών στην ηλεκτρική ενέργεια ως επί το πλείστον 

διαµορφώνεται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης.  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η τάση της µείωσης των τιµών στην ηλεκτρική ενέργεια έχει 

τα τελευταία χρόνια σηµειώσει µία διαφορετική πορεία από αυτή που περιγράψαµε 

παραπάνω και ίσχυε για πολλά έτη. Έτσι, σε αντίθεση µε το πρόσφατο παρελθόν, οι 

τιµές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αρχίσει να έχουν ανοδική πορεία. Η 

κυριότερη, ίσως, αιτία για το παραπάνω, είναι τα ακραία καιρικά φαινόµενα που 

ολόκληρη η υφήλιος καλείται να αντιµετωπίσει. Στα πλαίσια αυτά, παγκόσµια καιρικά 

φαινόµενα, όπως το φαινόµενο του θερµοκηπίου, διαµόρφωσαν νέα δεδοµένα καθώς η 

ζήτηση της ενέργειας ολοένα και αυξάνονταν. 
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Βέβαια, εκτός από τον παραπάνω λόγο, η άνοδος στις τιµές της  ηλεκτρικής ενέργειας 

οφείλονταν και σε άλλους παράγοντες. Για παράδειγµα, η ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση στις 

τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που αποτελούν τα πρωτογενή στοιχεία 

της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η καθυστέρηση σε πολλές χώρες στον κόσµο, 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη σταδιακή, αλλά ολοένα και ανοδικότερη, 

αύξηση στις τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

3.6. Ανακεφαλαίωση  
 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε µια περιγραφή της διαδικασίας απελευθέρωσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε οικονοµικούς όρους ο ηλεκτρισµός είναι ένα αγαθό για το 

οποίο µπορούν να γίνουν οικονοµικές πράξεις όπως το να πουληθεί από παραγωγούς 

και να αγοραστεί από καταναλωτές. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σύστηµα 

που επιτυγχάνει τέτοιες αγοραπωλησίες µέσω βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

ανταλλαγής αγαθών. Αυτές οι αγοραπωλησίες ακλουθούν τους κανόνες της 

προσφοράς και της ζήτησης για τον καθορισµό της τιµής του ηλεκτρισµού. Παράλληλα 

υπάρχουν και τα µακροχρόνια συµβόλαια που είναι διµερείς συµφωνίες παραγωγής 

και κατανάλωσης προκαθορισµένων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συγκεκριµένους χρόνους. Για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, τον έλεγχο του 

ανταγωνισµού αναλαµβάνουν Ανεξάρτητες Αρχές, ορισµένες από τα κράτη, µε σκοπό 

να ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας και να προστατεύουν τα συµφέροντα των 

καταναλωτών. Οι ∆ιαχειριστές του Συστήµατος από την άλλη είναι υπεύθυνοι για την 

ισορροπία του συστήµατος σε κάθε στιγµή και την εκκαθάριση των προσφορών 

πώλησης από παραγωγούς και αγοράς από καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Η Βρετάνια υπήρξε πρωτοπόρος στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας όταν το 1990 η κυβέρνηση της Μ. Θάτσερ ιδιωτικοποίησε τη βιοµηχανία 

παράγωγης. Επενδυτές από άλλες χώρες δραστηριοποιήθηκαν στην παράγωγη και 

νέες εταιρίες δηµιουργήθηκαν και στο λιανικό εµπόριο απελευθερώνοντας και τα δυο 

κοµµάτια της αγοράς. Στις ΗΠΑ από την άλλη κυριαρχούσαν τα παραδοσιακά µοντέλα 

των τοπικών καθετοποιηµένων επιχειρήσεων ηλεκτρισµού οι οποίες κάλυπταν πλήρως 

τις ανάγκες των καταναλωτών χωρίς όµως την ανάγκη να αναπτύξουν το δίκτυο 

µεταφοράς για διασύνδεση µε γειτονικά συστήµατα. Παρόλα αυτά στο τέλος του 

εικοστού αιώνα οικονοµολόγοι και νοµοθέτες υποστήριξαν την ανάγκη για τη λειτουργία 

µιας ανταγωνιστικής αγοράς στην παράγωγη και στο λιανικό κοµµάτι του ηλεκτρισµού.  
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Παρόλο που οι ιδιωτικοποιήσεις και η απελευθέρωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

αρχικά οδήγησε σε µειώσεις των τιµών του κλάδου, γεγονός που αποτέλεσε σηµαντικό 

πλεονέκτηµα για τις αγορές που είχαν κάνει σηµαντικά βήµατα προς αυτή την 

κατεύθυνση, όπως η Βρετανία και η Αµερική, στη συνέχεια, λόγω πολλών και 

διαφορετικών συγκυριών, η τάση αυτή στις τιµές δεν συνεχίστηκε. Αύξηση της τιµής 

των πρώτων υλών οδήγησε σε αύξηση του κόστους παραγωγής που αναπόφευκτα 

µετακύλυσε στους καταναλωτές. Όµως η απελευθέρωση της αγοράς και η εισαγωγή 

νέων επιχειρήσεων στη παραγωγή και στην λιανική είχε ως γενικότερο αποτέλεσµα τον 

έντονο ανταγωνισµό µεταξύ τους, την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 

τους καταναλωτές και σχεδιασµό των επενδύσεων γνώµονα την µείωση του κόστους 

παράγωγης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

4.1. Εισαγωγή 
 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί µια 

συνεχιζόµενη διαδικασία που ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η πρώτη ευρωπαϊκή Οδηγία 96/92/ΕΚ διαµόρφωσε τους κανόνες λειτουργίας 

της απελευθερωµένης αγοράς και το ελληνικό κράτος ακολουθώντας την Οδηγία 

θέσπισε το 1999 την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον ρόλο της ανεξάρτητης 

αρχής και τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που 

αναλαµβάνει την διαχείριση του τοµέα της µεταφοράς, το µονοπωλιακό κοµµάτι της 

αγοράς. Επίσης, την ίδια χρονιά υπήρξε και η αδειοδότηση των πρώτων 

ενδιαφερόµενων παραγωγών. Το επιθυµητό µοντέλο λειτουργίας της νέας αγοράς 

αποφασίστηκε το 2005 ακολουθώντας την Οδηγία 2003/54/ΕΚ, µε τη ∆ΕΗ ΑΕ να 

διατηρεί τον κυρίαρχο ρόλο της στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Tον Μάιο του 2005 ο νέος Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος αποτελεί τον σύνολο των κανόνων που διέπουν την 

λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς στην Ελλάδα. Με βάση τον νέο Κώδικα, ο 

∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί 

και αναπτύσσει το σύστηµα µεταφοράς και την ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι αγορές που θεσπίστηκαν µε τον νέο Κώδικα διακρίνονται στην βραχυχρόνια αγορά 

ενέργειας και εφεδρειών (αγορές spot) και στην µακροχρόνια αγορά διαθεσιµότητας 

ισχύος (bilateral contracts) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε αυτές τις αγορές 

καθορίζονται οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόµενης ηµέρας και 
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διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα και η αξιοπιστία της τροφοδότησης των καταναλωτών, 

όσο και η µακροχρόνια επάρκεια ισχύος.  

 

Στα επόµενα κεφάλαια θα γίνει µια περιγραφή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

την εισαγωγή του ηλεκτρισµού στην Ελλάδα και την δηµιουργία της ∆ηµοσίας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισµού µέχρι την θέσπιση του νοµικού πλαισίου για την 

απελευθέρωση της αγοράς. Θα αναλυθεί η δοµή και η λειτουργία της χονδρεµπορικής 

αγοράς καθώς επίσης και θα αναφερθούν οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης της 

αγοράς εξετάζοντας την εισαγωγή των ανεξάρτητων παραγωγών, την πορεία του 

κόστους παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας και την δραστηριοποίηση των προµηθευτών 

στον τοµέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

4.2. Ιστορική Αναδροµή 
 

Το 1889 εµφανίζεται το ηλεκτρικό ρεύµα στην Ελλάδα µέσω της Γενικής Εταιρίας 

Εργοληψιών που κατασκευάζει στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη µονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Το πρώτο κτίριο που φωτίζεται είναι τα ανάκτορα και 

πολύ σύντοµα ο ηλεκτροφωτισµός επεκτείνεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. 

Τον ίδιο χρόνο η τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη θα δει και αυτή το ηλεκτρικό φως 

καθώς Βελγική Εταιρία αναλαµβάνει από τις Τουρκικές αρχές το φωτισµό και την 

τροχοδρόµηση της πόλης µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

∆έκα χρόνια αργότερα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισµού κάνουν την εµφάνισή τους 

στην Ελλάδα. Η αµερικανική εταιρία Thomson – Houston µε τη συµµετοχή της Εθνικής 

Τράπεζας θα ιδρύσει την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία που θα αναλάβει την 

ηλεκτροδότηση και άλλων µεγάλων Ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 θα 

ηλεκτροδοτηθούν 250 πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 5.000 κατοίκους. Στις πιο 

απόµακρες περιοχές, που ήταν ασύµφορο για τις µεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν 

µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, την ηλεκτροδότηση αναλαµβάνουν ιδιώτες 

ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας µικρά εργοστάσια. 

 

Το 1950 υπήρχαν στην Ελλάδα 400 περίπου εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας 

που φυσικά εισάγονταν από το εξωτερικό. Η κατάτµηση αυτή της παραγωγής, σε 

συνδυασµό µε τα εισαγόµενα καύσιµα, εξωθούσε την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος 
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στα ύψη, σε τριπλάσιες ή και τετραπλάσιες τιµές από αυτές που ίσχυαν στις 

Ευρωπαϊκές χώρες. Το ηλεκτρικό ρεύµα κατά συνέπεια ήταν ένα αγαθό πολυτελείας, 

και τις περισσότερες φορές παρεχόταν µε ωράριο µε τις ξαφνικές διακοπές να 

αποτελούν σύνηθες φαινόµενο. 

 

Για να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια οµοιόµορφα σε όλη τη χώρα και για να 

αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά τόσο στη βιοµηχανία όσο και στην ύπαιθρο, έπρεπε να 

ικανοποιηθούν οι εξής προϋποθέσεις: 

- Αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, που απαιτούσε όµως 

τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν από τους 

µεµονωµένους βιοµηχάνους παραγωγής ενέργειας. 

- Ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο διασυνδεδεµένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να 

επιµερίζονται σε εθνική κλίµακα. 

- Ύπαρξη ενιαίου φορέα που θα επέτρεπε τον επιµερισµό του κόστους ανάµεσα στις 

κερδοφόρες και ζηµιογόνες περιοχές. 

 

Τις προϋποθέσεις αυτές κάλυψε η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η) και τον 

Αύγουστο του 1950 ιδρύεται για να λειτουργήσει ¨χάριν του δηµοσίου συµφέροντος¨ µε 

σκοπό τη χάραξη και την εφαρµογή µιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία µέσα 

από την εντατική εκµετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα κάνει το ηλεκτρικό ρεύµα 

κτήµα και δικαίωµα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιµή όπως 

αναφερόταν στους στόχους της επιχείρησης. 

 

Αµέσως, µετά την ίδρυση της, η ∆.Ε.Η. στρέφεται προς την αξιολόγηση των εγχώριων 

πηγών ενέργειας, ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό 

διασυνδεδεµένο σύστηµα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσµατα του ελληνικού υπεδάφους 

που είχαν νωρίτερα εντοπιστεί, άρχισαν να εξορίζονται και να χρησιµοποιούνται ως 

καύσιµη ύλη στις λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάστηκαν. 

Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναµης των υδάτων µε την 

κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθµών στα µεγάλα ποτάµια της χώρας. Αρκετά νωρίς, το 

1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δηµοτικών επιχειρήσεων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρχει ένας νέος φορέας διαχείρισης. 

Σταδιακά, η ∆.Ε.Η. εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και απορρόφησε το 

προσωπικό τους στις τάξεις της. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαµορφώθηκε για τα 

επόµενα 40 χρόνια σε µια µονοπωλιακή αγορά όπου µια πλήρως καθετοποιηµένη 

επιχείρηση αναλάµβανε την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες όλης της χώρας. Για 

αυτή την υποχρέωση το κράτος διέθεσε όλους τους ενεργειακούς του πόρους στη 
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διάθεση της ∆ΕΗ ώστε να προσφέρει στους καταναλωτές τον ηλεκτρισµό σε πολύ 

χαµηλές τιµές (Β. Παπαδιάς, 1985). 

 
Πίνακας 4.1 

Εξέλιξη Εγκατεστηµένης Ισχύς στην Ελλάδα 

Έτος GW 

1953 0,1 
1960 0,6 
1970 2,6 
1980 5,4 
1990 8,8 
2000 11,1 

Πηγή: ∆ΕΗ ΑΕ, Στατιστικά στοιχεία – Εξέλιξη βασικών µεγεθών, 2011. 

 

Την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, τα τελευταία 60 χρόνια, ακολούθησε η 

ανάπτυξη της ηλεκτρικής παράγωγης στην χώρα. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται στον Πινάκα 

4.1 όπου οι ανάγκες της χωράς από 0,1 GW το 1953 εκτινάχτηκαν στα 11,1 GW το 

2000, την χρονιά που ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την απελευθέρωση της αγοράς. 

Αυτή η αλµατώδης αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε την κατασκευή εργοστασίων 

ηλεκτρικής ενέργειας, µε το κράτος να παρέχει την χρηµατοδότηση και τις δηµόσιες 

εκτάσεις για τα έργα προς όφελος πάντα των πολιτών. 

 

Σε όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της, η ∆ΕΗ πέτυχε την ενεργειακή αυτονοµία της 

χώρας και έφερε σε πέρας το σπουδαίο έργο του εξηλεκτρισµού της δηµιουργώντας 

ταυτόχρονα το µεγαλύτερο µέρος της βαριάς ελληνικής βιοµηχανίας. Το ηλεκτρικό 

ρεύµα έφτασε µε επάρκεια σε κάθε άκρη της ελληνικής γης. Από τα µικρά ακριτικά 

νησιά ως τους πιο απόµακρους οικισµούς της ορεινής Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά 

όµως, η µονοπωλιακή θέση της ∆ΕΗ στην αγορά, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το 

κόστος παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη και τα υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια ήταν πολύ χαµηλό, αφού το κράτος τα παρείχε δωρεάν, λειτουργούσε 

ανασταλτικά για επενδύσεις στην κατασκευή νέων αποδοτικότερων εργοστασίων και 

ενίσχυσης του δικτύου µεταφοράς. Ο στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης δε 

λάµβανε υπ’ όψιν τη µείωση του κόστους όπως θα έκανε αν δραστηριοποιούνταν σε 

µια ανταγωνιστική αγορά αλλά οι διοικήσεις που ορίζονταν από το κράτος 

χρησιµοποιούσαν κριτήρια βασισµένα στις πολιτικές που ακλουθούσε η κάθε 

κυβέρνηση. 

 

 



 

 78

 

 

4.3. Πορεία προς Απελευθέρωση – Νοµικό Πλαίσιο 
 

Η πρώτη προσπάθεια για µια ενοποιηµένη αντιµετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της 

απελευθέρωσης της αγοράς έγινε από το Συµβούλιο Ενέργειας, στη σύνοδο της 20ής 

Ιουνίου 1996 στο Λουξεµβούργο, το οποίο κατέληξε οµόφωνα σε µια συµβιβαστική 

συµφωνία για την κοινή θέση και ψήφισε την Οδηγία 96/92/ΕΚ περί κοινών κανόνων 

για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η Οδηγία 96/92/ΕΚ θέσπιζε τους κοινούς κανόνες που αφορούν στην παραγωγή και 

στην εκµετάλλευση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και θέτει 

συγκεκριµένες υποχρεώσεις για τα µέλη που συνοπτικά έχουν ως εξής: 

- Απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρισµού µε την κατάργηση των αποκλειστικών 

δικαιωµάτων και την θέσπιση του συστήµατος διαγωνισµών και του συστήµατος 

αδειοδότησης για την κατασκευή των νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής κάτω από 

συνθήκες αντικειµενικότητας, διαφάνειας και αµεροληψίας ή µη διάκρισης. 

- Ορισµός ενός ανεξάρτητου φορέα χορήγησης αδειών λειτουργίας και εποπτείας της 

αγοράς ενέργειας έχοντας για τον σκοπό αυτό ισχυρότατες εξουσίες. 

- Ορισµός ενός ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης για την εκµετάλλευση, συντήρηση και 

ενδεχοµένως ανάπτυξη του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ( 

Transmission System Operator – TSO, ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς) σε 

δεδοµένη ζώνη καθώς και των διασυνδέσεων του µε άλλα δίκτυα και, κατ’ 

επέκταση ενός φορέα διαχείρισης, και του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Distribution System Operator – DSO, ∆ιαχειριστής Συστήµατος 

∆ιανοµής). Ο φορέας διαχείρισης του συστήµατος µεταφοράς θα είναι ανεξάρτητος 

από τυχόν δραστηριότητες παραγωγής και διανοµής, τουλάχιστον σε επίπεδο 

διαχείρισης, και θα κατανέµει µε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια, κυρίως 

οικονοµικά αλλά και ασφαλείας και αξιοπιστίας, το ηλεκτρικό φορτίο µεταξύ των 

εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, όπως επίσης θα µπορεί ενδεχοµένως να 

προβαίνει και σε ενέργειες για την εξασφάλιση συνθηκών οµαλού εφοδιασµού. 

- ∆υνατότητα επιλογής για την οργάνωση του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ του 

συστήµατος µοναδικού αγοραστή και του συστήµατος πρόσβασης και χρήσης των 

δικτύων από τρίτους (Third Party Access – TPA) µετά από διαπραγµατεύσεις. Το 

σύστηµα της πρόσβασης και χρήσης των δικτύων µεταφοράς αντανακλούσε 

ακριβώς την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία 

ανεξάρτητων παραγωγών και για τη δυνατότητα επιλογής προµηθευτή από τους 
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επιλέγοντες καταναλωτές. Αντίθετα, το σύστηµα του µοναδικού αγοραστή είχε 

προταθεί στην Γαλλία και προέβλεπε την ύπαρξη ενός µοναδικού φορέα ελέγχου 

της ανάπτυξης της αγοράς, της αγοραπωλησίας και της διακίνησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

- Τα κράτη µέλη µπορούν, για λόγους ασφαλείας εφοδιασµού, να επιβάλλουν την 

κατά προτεραιότητα επιλογή λειτουργίας εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν 

εγχώριες πρωτογενείς πηγές ενέργειας (π.χ. λιγνίτη) σε ποσοστό που δεν θα 

υπερβαίνει σε κάθε έτος το 15% της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας η οποία 

απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 

- ∆ηµιουργία µηχανισµών για τη ρύθµιση, τον έλεγχο και την επίλυση των διαφορών 

στην εσωτερική αγορά, προκειµένου να αποφευχθεί χρήση δεσπόζουσας 

µονοπωλιακής θέσης από συµµετέχοντα. 

- Καθιέρωση της τήρησης στην εσωτερική λογιστική, των κάθετα ολοκληρωµένων 

επιχειρήσεων, χωριστών λογαριασµών (unbundling – διαχωρισµός αρµοδιοτήτων) 

για τις δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής βάσει συγκρίσιµων 

ορισµών αυτών των δραστηριοτήτων και την έκδοση ισολογισµών και οικονοµικών 

αποτελεσµάτων χρήσεως για κάθε ξεχωριστή λειτουργία, σαν να ήταν ξεχωριστές 

επιχειρήσεις. 

- ∆υνατότητα ανάθεσης υποχρεώσεων υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος ή γενικού 

οικονοµικού συµφέροντος, σε επιχειρήσεις ηλεκτρισµού που θα είναι σαφώς 

προσδιορισµένες και διαφανείς. . (Οδηγία 96/92/ΕΚ) 

 

Η Οδηγία 96/92/ΕΚ λάµβανε υπ’ όψιν της την ανάγκη της να ανοίξει προοδευτικά η 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (υπολόγιζε από 26% το έτος 1997 µέχρι 35% 

στο 2003), έτσι ώστε να µπορέσει η βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να 

προσαρµοστεί στο νέο της περιβάλλον καθώς και να ληφθεί υπόψη η τότε 

διαφοροποίηση της οργάνωσης των εθνικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Εκείνη την 

περίοδο υπήρχαν, λόγω των διαρθρωτικών διαφορών µεταξύ των κρατών µελών, 

διάφορα συστήµατα ρύθµισης του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραπάνω 

Οδηγία σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργεια, 

συνέβαλλε σηµαντικά στη δηµιουργία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρόλα αυτά εξακολουθούσαν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και δυνατότητες για 

τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, κυρίως στη διασφάλιση ισότιµων όρων 

παραγωγής για τη µείωση του κινδύνου δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά 

(καθιέρωση µονοπωλίων). 
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Κατά τη σύνοδο του στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο απηύθυνε έκκληση για ταχεία ανάληψη εργασιών προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον 

τοµέα του αερίου και να επισπευσθεί η απελευθέρωση προκειµένου να επιτευχθεί µια 

πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 

ψήφισµα του, της 6ης Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης έκθεσης της Επιτροπής για το 

καθεστώς απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε 

από την Επιτροπή να υιοθετήσει λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη 

επακριβώς καθορισµένων στόχων, µε προοπτική τη σταδιακή αλλά πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 

 

Οι ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη στους ευρωπαίους πολίτες – η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία 

εγκατάστασης – είναι δυνατές µόνο στο πλαίσιο µιας εντελώς ανοικτής αγοράς, η οποία 

παρέχει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους 

προµηθευτές τους και παρέχει σε όλους τους προµηθευτές την ελευθερία να 

προµηθεύουν τους πελάτες τους. Τα κυριότερα εµπόδια για την επίτευξη µιας 

απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζονται, µεταξύ 

άλλων, µε τα θέµατα της πρόσβασης στο δίκτυο, µε την τιµολόγηση των υπηρεσιών 

του δικτύου και µε τους διαφορετικούς βαθµούς ανοίγµατος της αγοράς µεταξύ κρατών 

µελών. 

 

Με βάση την ελλιπή πρόοδο που επιτεύχθηκε στη λειτουργία των αγορών ενέργειας 

και την άρση των εµπόδιων που δεν επέτρεπαν την απορρύθµιση των αγορών 

θεσπίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2003 µια νέα Οδηγία µε σκοπό την επιτάχυνση των 

διαδικασιών απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Οδηγία 

2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της 

Οδηγίας 96/92/ΕΚ θεσπίζει τους κανόνες για την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που 

ισχύουν για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και για τη χορήγηση αδειών, 

καθώς και για την εκµετάλλευση των δικτύων. Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές που 

θεσπιστήκαν µε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ αναλύονται παρακάτω: 
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Υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και προστασία των καταναλωτών 

 

Η εκµετάλλευση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διενεργείται 

σύµφωνα µε τις εµπορικές αρχές και δεν πρέπει να ισχύουν διακρίσεις µεταξύ 

επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις. Σκοπός είναι η επίτευξη 

επιχειρήσεων µίας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικά βιώσιµης αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας.   

 

Τα κράτη µέλη οφείλουν: 

- Να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, οι οποίες 

µπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας 

εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς και 

την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής 

απόδοσης και της προστασίας του κλίµατος.  

- Να µεριµνήσουν ώστε όλοι οι οικιακοί πελάτες και οι µικρές επιχειρήσεις να έχουν 

το δικαίωµα να προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας εντός 

του εδάφους τους, σε λογικές, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες και διαφανείς τιµές. 

- Να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και των 

ευάλωτων καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που τους βοηθούν και 

που συµβάλλουν στην αποφυγή της διακοπής της παροχής ενέργειας. 

- Να µεριµνήσουν ώστε για όλους τους επιλέξιµους πελάτες να εφαρµοστεί σύστηµα 

για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής. 

 

Παρακολούθηση της ασφαλείας του εφοδιασµού 

 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παρακολούθηση των θεµάτων της ασφάλειας του 

εφοδιασµού. Η παρακολούθηση αυτή καλύπτει, ιδίως, το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης 

στην εθνική αγορά, το επίπεδο της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης και το 

προβλεπόµενο επιπλέον δυναµικό που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή κατασκευή, 

και την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης των δικτύων, καθώς και µέτρα για την 

κάλυψη της ανώτατης ζήτηση (περίοδος αιχµής) και την αντιµετώπιση τυχόν 

ελλειµµάτων ενός ή περισσοτέρων προµηθευτών.  
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού 

 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα δηµιουργίας νέου δυναµικού ή λήψης 

µέτρων ενεργειακής απόδοσης/διαχείρισης της αναζήτησης µέσω πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών σε διαγωνισµούς ισχύος ή άλλης διαδικασίας ανάλογης ως 

προς τη διαφάνεια και την αµεροληψία, βάσει δηµοσιευµένων κριτηρίων.  

 

 

∆ιορισµός διαχειριστών δικτύου µεταφοράς και διανοµής (unbundling) 

 

Τα κράτη µέλη ορίζουν από τις επιχειρήσεις που έχουν την ιδιοκτησία των δικτύων 

µεταφοράς ή/και διανοµής να ορίσουν, έναν ή περισσοτέρους διαχειριστές δικτύου 

µεταφοράς και διανοµής, για χρονική περίοδο καθοριζόµενη από τα κράτη µέλη βάσει 

παραµέτρων αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής ισορροπίας. 

Κάθε διαχειριστής δικτυού µεταφοράς (Transmission System Operation - TSO) είναι 

υπεύθυνος για: 

- Τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του δικτυού να ανταποκρίνεται 

στην εύλογη ζήτηση για µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Τη συµβολή στην ασφάλεια του εφοδιασµού µέσω επαρκούς δυναµικού µεταφοράς 

και αξιοπιστίας. 

- Τη διαχείριση των ποσών ενέργειας στο δίκτυο µε συνεκτίµηση των ανταλλαγών µε 

άλλα διασυνδεµένα δίκτυα. 

- Την παροχή στον διαχειριστή κάθε άλλου δικτυού, µε το οποίο είναι διασυνδεµένο 

το δίκτυό του, επαρκών πληροφοριών για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. 

- Την αποφυγή κάθε διάκρισης µεταξύ των χρηστών του δικτύου. 

- Την παροχή στους χρήστες του δικτύου των πληροφοριών που χρειάζονται για 

αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο. 

 

Τα καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής ( Distribution System Operation – 

DSO) είναι  

- ∆ιατήρηση ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην περιοχή που καλύπτει, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το 

περιβάλλον. 

- Αποφυγή κάθε διάκρισης µεταξύ των χρηστών του δικτύου. 

- Παροχή στους χρήστες του δικτύου των πληροφοριών που χρειάζονται για 

αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο. 
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- Παραχώρηση προτεραιότητας στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή απόβλητα, ή που παράγουν συνδυασµένα ενέργεια 

και θερµότητα. 

- Προµήθεια της ενέργειας που χρησιµοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες 

ενέργειας και να διατηρούν εφεδρικό δυναµικό στο δίκτυο τους µε διαφανείς, 

αµερόληπτες και βασιζόµενες στην αγορά, διαδικασίες. 

- Λήψη µέτρων για ενεργειακή απόδοση/διαχείριση της ζήτησης ή/και πρόβλεψη 

κατανεµηµένης παραγωγής που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη 

αναβάθµισης ή αντικατάστασης του δυναµικού ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τα εφαρµοστέα ελάχιστα κριτήρια που εγγυώνται την ανεξαρτησία του διαχειριστή του 

δικτύου µεταφοράς και διανοµής είναι: 

- Η µη δυνατότητα συµµετοχής στη δοµή της ολοκληρωµένης επιχείρησης 

ηλεκτρικής ενέργειας που είναι άµεσα ή έµµεσα υπεύθυνη για την καθηµερινή 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανοµής και παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

- Η λήψη των κατάλληλων µέτρων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα 

επαγγελµατικά συµφέροντα των υπεύθυνων του διαχειριστή του δικτύου διανοµής 

λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους. 

- Η διάθεση ουσιαστικών εξουσιών λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 

ολοκληρωµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τους όρους που είναι 

αναγκαίοι για την εξασφάλιση της λειτουργίας. 

- Κατάρτιση προγράµµατος συµµόρφωσης, το οποίο περιλαµβάνει τα µέτρα που 

λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά 

και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος. 

 

Άνοιγµα της αγοράς και αµοιβαιότητα 

 

Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τον 

προµηθευτή τους. Εντούτοις, θα πρέπει να εφαρµοστεί σταδιακή προσέγγιση για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να δοθεί η 

δυνατότητα στη βιοµηχανία να προσαρµοστεί και να διασφαλιστεί ότι έχουν καθιερωθεί 

τα ενδεδειγµένα µέτρα και συστήµατα για την προστασία των συµφερόντων των 

πελατών, καθώς επίσης ότι οι πελάτες έχουν πραγµατικό και ουσιαστικό δικαίωµα 

επιλογής του προµηθευτή τους. 
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται 

σκόπιµο από τα κράτη µέλη, οι µικρές επιχειρήσεις να απολαύσουν του δικαιώµατος 

εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιµες, 

διαφανείς και λογικές τιµές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα 

προκειµένου να προστατεύσουν τους ευάλωτους καταναλωτές στο πλαίσιο της 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατό να διαφέρουν 

ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος µέλος και να 

περιλαµβάνουν ειδικά µέτρα για την πληρωµή των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, 

ή γενικότερα µέτρα λαµβάνονται στο πλαίσιο του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 

Όταν παρέχεται καθολική υπηρεσία και σε µικρές επιχειρήσεις, τα µέτρα που 

εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής αυτής υπηρεσίας µπορούν να διαφέρουν 

αναλόγως, αν πρόκειται για νοικοκυριά ή για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, το δικαίωµα 

επιλογής προµηθευτή επεκτείνεται σταδιακά σε όλους σχεδόν τους πελάτες και πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2007. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι επιλέξιµοι 

πελάτες να είναι, έως την 1η Ιουλίου 2004, οι επιλέξιµοι πελάτες που ορίζονταν στην 

Οδηγία 96/92/ΕΚ, από την 1η Ιουλίου 2004, το αργότερο, όλοι οι µη οικιακοί πελάτες 

και τέλος από την 1η Ιουλίου 2007, όλοι οι πελάτες. (Οδηγία 2003/54/ΕΚ) 

 

 

4.4. Οι Παράγοντες της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Οι παράγοντες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι σηµαντικοί φορείς 

που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριµένη αγορά και οι αποφασίσεις τους 

επηρεάζουν τη λειτουργία της και διακρίνονται στους: 

- Παραγωγούς, που χαρακτηρίζονται όλοι όσοι κατέχουν άδεια για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τους χορηγείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

σύµφωνα πάντα µε τους ισχύοντες νόµους για αδειοδότηση ιδιωτών και στους 

- Προµηθευτές που ανήκουν οι έµποροι, οι ιδιώτες και η ∆ΕΗ ΑΕ οι οποίοι 

προµηθεύουν µε ενέργεια τους επιλέγοντες πελάτες του Συστήµατος, έπειτα από 

σύναψη εµπορικών συµβολαίων. Στην περίπτωση των µη επιλεγόντων πελατών, 

το ρόλο του προµηθευτή τον αναλαµβάνει αποκλειστικά η ∆ΕΗ ΑΕ. 

 

Στην Ελλάδα ο Νόµος 2773/99 αποτελεί το βασικό θεσµικό υπόβαθρο. Εκεί ορίζεται ο 

ρόλος και η λειτουργία δύο βασικών φορέων λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς 

οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια. 
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- Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ως ανεξάρτητος φορέας υπεύθυνος για τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά. 

- Ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) είναι µια εταιρία σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία, η 

εκµετάλλευση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα 

 

Τέλος πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στη σύγχρονη µορφή της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), µια ανώνυµη εταιρία που ανήκει κατά 50% στο δηµόσιο και έχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά, (significant market power, SMP) και στον τοµέα της 

παραγωγής και στον τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές 

καθώς επίσης είναι και ο ιδιοκτήτης των δικτύων µεταφοράς και διανοµής. 

 

4.4.1. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, 

αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της 

αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο µονοσήµαντα στην Ελληνική 

αγορά - όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση µε τις ξένες αγορές 

ενέργειας, και ιδίως µε αυτές µε τις οποίες διασυνδέεται. Η ΡΑΕ συστήθηκε µε το 

ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρµόνισης µε την Οδηγία 96/92/ΕΚ για τον ηλεκτρισµό και 

το φυσικό αέριο. Με τον ως άνω νόµο, τον εσωτερικό κανονισµό της (Π.∆. 139/01), και 

κυρίως µε τις τροποποιήσεις του ν. 2773/1999, που ακολούθησαν στη συνέχεια, της 

δόθηκαν αρµοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους 

τους τοµείς, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικά καύσιµα, από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες σε σχέση µε την αγορά των πετρελαιοειδών. 

 

Ο ρόλος της ΡΑΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας ενισχύθηκε σταδιακά µε την 

τροποποίηση και συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές απαριθµούνται 

αναλυτικά στους σχετικούς νόµους που εκδόθηκαν από το 1999 και εφεξής. Σε πρώτο 

στάδιο, οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ καθορίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ν.2773/1999, σύµφωνα µε τις οποίες στην Αρχή ανατέθηκαν: 

(α) η γενική αρµοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους 

τους τοµείς της, και η αρµοδιότητα υποβολής σχετικών εισηγήσεων στα αρµόδια 

όργανα για τη λήψη κατάλληλων µέτρων,  
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(β) κυρίως γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε σχέση µε τη χορήγηση των αδειών που 

προβλέπονται για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

(παραγωγή, προµήθεια, διαχείριση και κυριότητα δικτύων),  

(γ) σχετικά περιορισµένες αποφασιστικές αρµοδιότητες που αφορούν τη δυνατότητα 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων ιδίως µε τη µορφή επιβολής προστίµων ή εισήγησης 

για την ανάκληση αδειών όταν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του 

ν.2773/1999,  

(δ) γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε σχέση µε την έκδοση των κανονιστικών πράξεων 

που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,  

(ε) αρµοδιότητες διαιτητικής επίλυσης διαφορών στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας  

(στ) το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού 

το οποίο στο µεταξύ καταργήθηκε. 

 

Οι αρµοδιότητες αυτές συµπληρώθηκαν στη συνέχεια µε τις διατάξεις του ν. 2941/2001 

(ΦΕΚ Α’ 201), µε τις οποίες προβλέφθηκε ότι η ΡΑΕ αποκτά περαιτέρω και την 

αρµοδιότητα έγκρισης των λεπτοµερειών εφαρµογής των βασικών Κωδικών 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, όπως αυτές ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµοδίου ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε). Η σηµασία της µικρής αυτής σε πρώτη µατιά 

συµπλήρωσης είναι ουσιώδης, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται το κατάλληλο 

και απαιτούµενο νοµοθετικό έρεισµα για την ανάπτυξη του ρυθµιστικού ρόλου της ΡΑΕ 

κατεξοχήν, που έγκειται στην ex ante παρέµβαση στην αγορά µε τη συµβολή στη 

διαµόρφωση των ειδικών και τεχνικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της. 

Περαιτέρω γνωµοδοτικής κυρίως φύσεως αρµοδιότητες ανατέθηκαν στη ΡΑΕ µε τις 

διατάξεις του ν. 3175/2003, κυρίως σε θέµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 

και σε θέµατα που άπτονται της εφαρµογής του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή 

φυσικού αερίου για τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 

χορηγήθηκε για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του ίδιου αυτού νόµου. 

 

Η πλέον ουσιώδης και σηµαντική ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕ επιτεύχθηκε µε τους 

νόµους που εκδόθηκαν στο τέλος του έτους 2005 µε στόχο τόσο την επιτάχυνση της 

διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 3426/2005, ΦΕΚ Α’ 

309) όσο και την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ν. 3428/2005, ΦΕΚ Α’ 

313). Πιο συγκεκριµένα, µε τους νόµους αυτούς επιδιώκεται η ενσωµάτωση στην 

ελληνική έννοµη τάξη των κανόνων των Οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ, στους 

οποίους περιλαµβάνεται και µία συγκεκριµένη δέσµη αρµοδιοτήτων που πρέπει να 
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διαθέτουν οι ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών (βλ. άρθρο 23 Οδ. 2003/54/ΕΚ και 

άρθρο 25 Οδ. 2003/55/ΕΚ), προκειµένου να διαµορφωθεί οµοιόµορφο ρυθµιστικό 

πλαίσιο για όλη την εσωτερική αγορά ενέργειας. Επιπλέον, κατά τη διαµόρφωση των 

σχετικών διατάξεων των νέων νόµων, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις για κατάλληλη 

και λειτουργική κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΡΑΕ και κεντρικής ∆ιοίκησης, στη 

βάση και των σχετικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί από την Αρχή .  

 

Σήµερα πλέον, οι βασικότερες νέες αρµοδιότητες της ΡΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- Καθορισµός όρων πρόσβασης στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

3426/2005 και του ν. 3428/2005, προβλέπεται πλέον αρµοδιότητα της ΡΑΕ για 

έκδοση σύµφωνης και όχι απλής γνώµης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 

προκειµένου για την έκδοση των Κωδίκων που διέπουν τη λειτουργία των 

µονοπωλιακών τµηµάτων της αγοράς, δηλαδή των Συστηµάτων Μεταφοράς και 

∆ιανοµής. Με τον τρόπο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της 

σύµφωνης γνώµης κατά το ελληνικό δίκαιο, το βάρος της αποφασιστικής 

αρµοδιότητας επί των θεµάτων αυτών µετατίθεται κατεξοχήν στην Αρχή. 

- Καθορισµός τιµολογίων πρόσβασης στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου: Στο ίδιο πλαίσιο µε όσα 

ανωτέρω αναφέρονται σχετικά µε τους όρους πρόσβασης, στη ΡΑΕ ανατίθεται 

πλέον ουσιώδης ρόλος κατά τον καθορισµό της µεθοδολογίας κατάρτισης και του 

ύψους των εφαρµοζόµενων τιµολογίων προκειµένου για την πρόσβαση στα δίκτυα 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

- ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων: Όσον αφορά το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων 

των ολοκληρωµένων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νέων νόµων, 

προβλέπεται ότι η ΡΑΕ εγκρίνει πλέον τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και 

παθητικού και των δαπανών και εσόδων τους οποίους εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις 

αυτές για την κατάρτιση των λογιστικά διακεκριµένων ανά δραστηριότητα 

λογαριασµών. 

- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, προβλέπεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ για την 

έκδοση γνωµοδότησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον καθορισµό 

της µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ από τους κατόχους άδειας ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επίσης, το ύψος του εκάστοτε οφειλόµενου ανταλλάγµατος για την 

παροχή ΥΚΩ εγκρίνεται ετησίως, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µε απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης.  
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- Αρµοδιότητες παρακολούθησης αγοράς και υποβολής εκθέσεων: Σύµφωνα µε τους 

νέους νόµους προβλέπονται αναλυτικά και σε αρµονία προς τις σχετικές διατάξεις 

του κοινοτικού δικαίου οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ σε ότι αφορά θέµατα 

παρακολούθησης και εποπτείας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου. 

- ∆ιεθνείς αρµοδιότητες: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµικού πλαισίου, η ΡΑΕ 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων 

όρων ανταγωνισµού, και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν µε τις Ρυθµιστικές 

Αρχές των λοιπών κρατών. 

- Αρµοδιότητες σε θέµατα ΑΠΕ: Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η ΡΑΕ είναι 

αρµόδια για την έκδοση θετικής ή αρνητικής γνώµης προς τον Υπουργό 

Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση ή την τροποποίηση ή την επέκταση άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έργων ΑΠΕ.  

 

Τέλος, η ΡΑΕ τηρεί Ειδικό Μητρώο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο µητρώο αυτό 

καταχωρίζονται τα στοιχεία των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής, καθώς και 

των αδειών που εκδίδονται ή ανακαλούνται. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3468/2006, η 

ΡΑΕ καταχωρίζει επίσης στοιχεία σχετικά µε τις πράξεις εξαίρεσης από την 

υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών, καθώς και µε τη µεταβίβαση, ή την 

τροποποίηση, ή τη µεταβολή στοιχείων των αδειών για την οποία δεν απαιτείται 

τροποποίηση (∆. Λαµπρίδης, Π. Ντοκόπουλος και Γ. Παπαγιάννης, 2006). 

 

4.4.2. ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

 

Ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδρύθηκε 

µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 328/12.12.2000. Ο ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. είναι ανώνυµη εταιρεία του 

δηµοσίου στο οποίο ανήκει το 51% της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των 

οποίων οι µονάδες παραγωγής συνδέονται στο Σύστηµα. Σε πρώτη φάση το 49% του 

µετοχικού κεφαλαίου κατέχει η ∆.Ε.Η., ποσοστό το οποίο θα µειώνεται σιγά καθώς οι 

µετοχές της εταιρείας θα διατίθενται στους ιδιώτες παραγωγούς. Οι κάτοχοι άδειας θα 

αποκτούν µετοχές κατά αναλογία της παραγωγικής τους δυναµικότητας σε σχέση µε τη 

συνολική παραγωγική δυναµικότητα που είναι συνδεδεµένη εκείνη τη χρονική στιγµή 

στο ∆ίκτυο. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να πληρώνει οικονοµικό αντάλλαγµα για τη 

χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρική Ενέργειας, αποκλειστικός ιδιοκτήτης του 
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οποίου παραµένει η ∆.Ε.Η. και η οποία θα πρέπει να αποζηµιωθεί για τις υπηρεσίες 

της. 

 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος έχει την ευθύνη µιας σειράς διαδικασιών: 

- Η ενέργεια που παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται πρέπει να µετράται κατά 

τρόπο αξιόπιστο, ακριβή και µη αµφισβητούµενο από τους παράγοντες της αγοράς. 

Ένα µετρητικό σύστηµα, επίσηµα πιστοποιηµένο, είναι µια πρώτη διαδικασία της 

ευθύνης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

- Η δεύτερη διαδικασία, που αποτελεί και την καρδιά του Συστήµατος είναι η 

Κατανοµή Φορτίου. Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα ιδιότυπο 

εµπορικό αγαθό που δεν αποθηκεύεται και εποµένως θα πρέπει ανά πάσα στιγµή 

να παράγεται ακριβώς όση καταναλώνεται. Η Κατανοµή Φορτίου είναι αυτή που 

υπαγορεύει το ποιός σταθµός θα παράγει και πόσο. Παράλληλα η Κατανοµή 

Φορτίου στους σταθµούς γίνεται έτσι ώστε να διατηρούνται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει (συχνότητα, τάση κλπ), να υπάρχει ελάχιστο κόστος 

λειτουργίας και να υπάρχει σεβασµός των διµερών εµπορικών σχέσεων πελάτη-

προµηθευτή. 

- Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του Συστήµατος και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή, ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρειάζεται ειδικές, επικουρικές λεγόµενες υπηρεσίες, 

δυνατότητα ειδικών ρυθµίσεων κλπ που θα αγοράζει µε διαφανείς διαδικασίες από 

τους παραγωγούς της αγοράς, σε πρώτη φάση από τη ∆ΕΗ. 

- Μια διαδικασία απολύτως συναρτηµένη µε την απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η εκκαθάριση, το ποιός δηλαδή οφείλει σε ποιόν. Για την Ελληνική 

αγορά έχει επιλεγεί ένα σύστηµα διµερών βασικά εµπορικών σχέσεων, δηλαδή 

µεταξύ καταναλωτή και προµηθευτή-παραγωγού. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 

δεν παρεµβαίνει στα διµερή αυτά συµβόλαια τα οποία είναι στην απόλυτη 

δικαιοδοσία των συµβαλλόµενων µερών. Όµως κατά την καθηµερινή λειτουργία για 

διάφορους λόγους η παραγωγή ενός προµηθευτή δεν αντιστοιχεί απολύτως στην 

κατανάλωση ενός πελάτη. Αυτή η απόκλιση µετράται και τιµολογείται από το 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο οποίος υπαγορεύει σε κάθε ελλειµµατικό παραγωγό 

το τί θα πληρώσει µέσω του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε κάποιον άλλο, 

πλεονασµατικό παραγωγό. Η διαδικασία αυτή λέγεται εκκαθάριση της αγοράς και 

γίνεται µε τρόπο που να ενθαρρύνεται η οικονοµική λειτουργία του Συστήµατος. 

- Μια άλλη πολύ βασική λειτουργία του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είναι η 

συντήρηση του συστήµατος και η περαιτέρω ανάπτυξή του για να υποδεχθεί νέους 

παραγωγούς και νέους πελάτες. Η συντήρηση αυτή γίνεται από την ∆ΕΗ, µε τους 
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χρήστες να αναλαµβάνουν το κόστος, ενώ οι επεκτάσεις χρεώνονται µε βάση πολύ 

συγκεκριµένους κανόνες που περιλαµβάνονται στους κώδικες. 

- Τέλος, στα καθήκοντα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είναι η υποστήριξη και 

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος κάνει προβλέψεις για τις ανάγκες του συστήµατος, σε 

βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, δηµοσιεύει εκτιµήσεις, 

εισηγείται βελτιώσεις στους κανόνες της αγοράς και διαχείρισης του Συστήµατος και 

εξασφαλίζει µια υψηλού βαθµού διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς, στη 

διαχείριση του Συστήµατος και στην ίδια τη λειτουργία της εταιρίας. Ουσιαστικά, 

κάθε ενέργεια του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος γίνεται µέσω του διαδικτύου και 

φαίνεται στο διαδίκτυο. 

 

Στόχος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι να εξασφαλίσει µια αξιόπιστη και αµερόληπτη λειτουργία του 

Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και της αγοράς που 

στηρίζεται σε αυτό έτσι ώστε οι νέοι παραγωγοί, οι επιλέγοντες πελάτες αλλά και όλοι 

οι καταναλωτές να διαθέτουν την παραδοσιακή αξιοπιστία του Συστήµατος που 50 

χρόνια τώρα υπηρετεί την Ελλάδα, πλαισιωµένη µε τη διαφάνεια και αµεροληψία που 

απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς (∆. Λαµπρίδης, Π. Ντοκόπουλος και Γ. 

Παπαγιάννης, 2006). 

 

4.4.3. ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
 

Από 1.1.2001 η ∆ΕΗ λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρία ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχτεί 

στα Χρηµατιστήρια Αξίων Αθηνών και Λονδίνου. Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι σήµερα η 

µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, µε 

περισσότερους από 7 εκ. πελάτες. Επίσης, είναι η µοναδική εταιρία που έχει στην 

ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς της χώρας.  

 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. αποτελεί την µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα µε 21 

χιλιάδες εργαζόµενους. Κατέχει περίπου το 89% της εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος 

στην Ελλάδα η οποία προέρχεται από λιγνιτικές, πετρελαϊκές και υδροηλεκτρικές 

µονάδες, µονάδες φυσικού αερίου, καθώς και από αιολικά και ηλιακά πάρκα συνολικής 

ισχύος 12.760 MW το 2007. Συγχρόνως κατέχει τα δυο µεγάλα λιγνιτωρυχεία της 

χώρας στην Πτολεµαϊδα και στη Μεγαλόπολη. Το σύνολο των λιγνιτικών σταθµών της 

χώρας παράγει το 55% περίπου της παραγόµενης από τη ∆ΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας 

(2η µεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση). Προµηθεύει το 99,98% (στοιχεία 2008) της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Τέλος σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (ν. 3426/2005) έχει στην 

ιδιοκτησία της το εθνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µήκους 11.650 χλµ. 

καθώς και το δίκτυο διανοµής συνολικού µήκους 217.000 χλµ.(στοιχεία 2009).  

 

Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας απέκτησαν το δικαίωµα 

ηλεκτροπαραγωγής εκτός από τη ∆ΕΗ και άλλες εταιρίες και ιδιώτες. Έτσι η ευθύνη της 

µεταφοράς πέρασε σε µια ανεξάρτητη εταιρία το ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω και τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήµατος (Παραγωγή, 

Μεταφορά, ∆ιανοµή, Προµήθεια) ανέλαβε πλέον η ΡΑΕ. 

 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. επίσης, ως Κύριος του Συστήµατος µεταφοράς υποχρεούται στη 

συντήρηση του Συστήµατος στο πλαίσιο του προγραµµατισµού που εκπονεί η ίδια και 

υπό τις οδηγίες του ∆ΕΣΜΗΕ. Η λειτουργία του διασυνδεδεµένου συστήµατος 

Μεταφοράς καθώς και των διασυνδέσεων µε τα γειτονικά δίκτυα γίνεται από τον 

∆ΕΣΜΗΕ όπως προβλέπεται οπό τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. Η 

Επιχειρησιακή Μονάδα της Μεταφοράς εκτελεί την καθηµερινή φυσική λειτουργία την 

συντήρηση και γενικά την διατήρηση της τεχνικής και λειτουργικής αρτιότητας του 

συστήµατος µεταφοράς σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και τις οδηγίες του 

∆ΕΣΜΗΕ. Ο ∆ΕΣΜΗΕ αναθέτει στην Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς την κατασκευή 

νέων έργων και την πραγµατοποίηση αναβαθµίσεων και επεκτάσεων στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας. Για τις υπηρεσίες αυτές η Γενική ∆ιεύθυνση 

Μεταφοράς ως ιδιοκτήτρια του Συστήµατος Μεταφοράς, λαµβάνει ένα ετήσιο 

αντάλλαγµα που καλύπτει τα έξοδα φυσικής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης, 

πλέον της απόδοσης επί του επενδυµένου κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 308 

του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το 

αντάλλαγµα αυτό καταβάλλεται στη ∆ΕΗ από τον ∆ΕΣΜΗΕ, ο οποίος µε την σειρά του 

το εισπράττει από τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση οι επεκτάσεις, ή βελτιώσεις στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς περιέρχονται στην ιδιοκτησία της ∆ΕΗ σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4.1 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του δικτύου Μεταφοράς των 

400 kV της χώρας. Τη σπονδυλική στήλη του διασυνδεδεµένου συστήµατος µεταφοράς 

αποτελούν οι τρεις γραµµές διπλού κυκλώµατος των 400 kV, που µεταφέρουν 

ηλεκτρισµό, κυρίως από το σπουδαιότερο για την χώρα µας ενεργειακό κέντρο 

παραγωγής της ∆υτικής Μακεδονίας. Στη περιοχή αυτή, παράγεται περίπου το 70% 

της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που στη συνέχεια µεταφέρεται στα 

µεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, που καταναλώνεται 
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περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας. Το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς 

διαθέτει επιπλέον γραµµές των 400 kV καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραµµές και 

υποβρύχια καλώδια των 150 kV που συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της ∆υτικής 

Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα 

µεταφοράς, καθώς και µία υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας µε την Ηγουµενίτσα 

στα 66 kV.  

 

 
Πηγή: ∆ΕΗ ΑΕ, Στατιστικά στοιχεία ∆ίκτυο Μεταφοράς, 2011 

 

∆ιάγραµµα 4.1 
Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Την 31η ∆εκεµβρίου 2010 το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς αποτελείτο από 

11.143 χλµ. γραµµών µεταφοράς. Παράλληλα, εκτελεί χρέη ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

∆ιανοµής µέχρι την ίδρυση του ∆ΕΣ∆ΗΕ, µε σηµαντικές αρµοδιότητες για τη σύνδεση 

των νέων χρηστών, την καθηµερινή λειτουργία και συντήρηση του ∆ικτύου, καθώς και 

για την ανάπτυξή του. 

 

 

4.5. Λειτουργία της Αγοράς 
 

Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µε επιρροές από το σκανδιναβικό και 

κυρίως το βρετανικό πρότυπο σχεδιάστηκε η ελληνική αγορά ηλεκτρισµού, µε την 

αισιοδοξία ότι θα εισάγει τον ελεύθερο ανταγωνισµό στον τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με βάση τον νόµο 3175/2003 (τροποποίηση Ν. 2773/99) και τον Κώδικα 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17-

05-2005) διαµορφωθήκαν οι όροι της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

βασικό χαρακτηριστικό της νέας δοµής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 

καθιέρωση δυο αγορών, της ηµερησίας χονδρεµπορικής αγοράς, (Ηµερήσιος 

Ενεργειακός Προγραµµατισµός – ΗΕΠ) και της αγοράς εξασφάλισης ισχύος, και η 

σύνδεση τους µε την λιανική αγορά. 

 

Οι Προµηθευτές υποχρεούται να εξασφαλίζουν Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι) 

µε τους Παραγωγούς ικανές να ικανοποιούν τα φορτία των πελατών τους επαυξηµένα 

κατά ένα ποσό εφεδρείας. Οι Παραγωγοί για να συνάψουν Σ∆Ι µε τους Προµηθευτές 

υποχρεούνται να κατέχουν την απαραίτητη εγκαταστηµένη ισχύ που αποδεικνύεται µε 

την κατοχή Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι) για να παρέχουν την συµβατική 

ισχύ. Στη Λιανεµπορική Αγορά οι Προµηθευτές αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια από 

τη Χονδρεµπορική Αγορά µε σκοπό να την µεταπωλήσουν στους καταναλωτές ή να 

την εξάγουν. Είναι φανερό ότι στη Λιανεµπορική Αγορά ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

Προµηθευτών γίνεται στο επίπεδο των προσφορών τους προς τους καταναλωτές µε τα 

κατάλληλα, ανάλογα µε την καταναλωτική συµπεριφορά εκάστης κατηγορίας 

καταναλωτών, τιµολόγια. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της Λιανεµπορικής Αγοράς, ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των Προµηθευτών γίνεται µε τις προσφορές εναλλακτικών 

τιµολογιακών προτάσεων (µενού) προς τους Καταναλωτές. Αυτή ή νέα δοµή 

απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 4.2. Ο ∆ΕΣΜΗΕ έχει την ευθύνη της λειτουργίας των 

αγορών και η ΡΑΕ ελέγχει την ορθή λειτουργία της. 
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Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Ηµερίδα ΤΕΕ, 2009 

 

∆ιάγραµµα 4.2 
Λειτουργία της Σύγχρονης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 

 

Ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός αφόρα στην ουσία µια spot αγορά µέσω 

της οποίας συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας (και των 

συµπληρωµατικών προϊόντων της) που θα παραχθεί, θα καταναλωθεί και θα διακινηθεί 

την επόµενη ηµέρα στην Ελλάδα. Οι παραγωγοί διαθέτουν το σύνολο της ενέργειας 

τους στην Ηµερησία Αγορά χωρίς απαραίτητα να έχουν εκ των πρότερων συµβάσεις 

µε προµηθευτές ή πελάτες. Οι προµηθευτές και οι πελάτες µε την σειρά τους 

προµηθεύονται ενέργεια από την Ηµερησία Αγορά. Όλη ή αγορά εκκαθαρίζεται σε 

ενιαία τιµή, την Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ – SMP) η οποία είναι η τιµή της πλέον 

ακριβής µονάδας που είναι αναγκαίο να λειτουργήσει για να ικανοποιηθεί η 

απαιτούµενη ηµερήσια ζήτηση. 

 

4.5.1. Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός 
 

Ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός συνιστά τη χονδρεµπορική αγορά 

ενέργειας. Κάθε µονάδα παραγωγής υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο της 

διαθεσιµότητάς της τόσο σε ενέργεια όσο και σε επικουρικές υπηρεσίες στην 

χονδρεµπορική αγορά (ΗΕΠ) δηλαδή πρόκειται για ένα µοντέλο αγοράς 

«Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας» (Mandatory Pool). Αποτελεί, στην ουσία, το χώρο στον 

οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του Η.Ε.Π. είναι ο 
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βέλτιστος προγραµµατισµός της λειτουργίας των θερµικών και υδροηλεκτρικών 

µονάδων του Ελληνικού Συστήµατος, των µονάδων που παράγουν ενέργεια από 

Ανανεώσιµες Πηγές και της ενέργειας που εισάγεται από τα ξένα δίκτυα, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της χώρας. Αρµόδιος για την κατάστρωση του Η.Ε.Π. είναι ο ∆ιαχειριστής του 

Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.). 

 

Ο Η.Ε.Π. περιλαµβάνει τις εξής 3 αγορές: 

- Αγορά ενέργειας: Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των καταναλωτών σε 

ηλεκτρική ενέργεια για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. Πιο συγκεκριµένα, στην αγορά αυτή 

προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια οι εγχώριοι παραγωγοί και οι εισαγωγείς και 

αµείβονται για τις υπηρεσίες τους και αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια οι 

προµηθευτές, οι επιλέγοντες πελάτες και οι εξαγωγείς. 

- Αγορά εφεδρειών ενέργειας: Στην αγορά αυτή καλύπτονται οι ανάγκες των 

καταναλωτών για διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας τους. 

Η ενέργεια που εµπορεύεται σε αυτή την αγορά χρησιµοποιείται για τη διατήρηση 

της τάσης και της συχνότητας του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος σε σταθερές 

τιµές και εντός ορίων. Πιο συγκεκριµένα, στην αγορά αυτή προσφέρουν 

επικουρικές υπηρεσίες και αµείβονται για αυτές οι εγχώριοι παραγωγοί, οι οποίοι 

κατέχουν θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες και χρεώνονται οι προµηθευτές, οι 

επιλέγοντες πελάτες και οι εξαγωγείς για τις επικουρικές υπηρεσίες που 

αντιστοιχούν στη ποσότητα ενέργειας που προµηθεύονται από την αγορά 

ενέργειας. 

- Μηχανισµός αγοράς για τη χωροθέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα 

κατανάλωσης: Με το µηχανισµό αυτό γίνεται προσπάθεια οι νέες µονάδες 

παραγωγής να βρίσκονται όσο το δυνατόν κοντύτερα στα κέντρα κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, προβλέπεται αυξηµένη συµµετοχή στην 

ετήσια χρέωση χρήσεως συστήµατος των παραγωγών του βορρά καθώς και 

αυξηµένη αµοιβή παραγωγών στο νότο, κατά τις λίγες ώρες που παρατηρείται 

συνωστισµός στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το βορρά στο νότο. (Α. 

Τασούλης, 2010)  

 

Με την επίλυση του ΗΕΠ, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει τον τρόπο 

λειτουργίας των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεµένες 

στο Σύστηµα, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής, µε 

απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από την 

ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου και των αναγκών βραχυχρόνιων εφεδρειών. Η 
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διαδικασία επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού περιλαµβάνει µια 

σειρά από στάδια, για τη διεκπεραίωση των οποίων ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 

λαµβάνει υπόψη του ένα σύνολο στοιχείων και πληροφοριών. Αρχικά, ο ∆ιαχειριστής 

ανακοινώνει την πρόβλεψη φορτίου του Συστήµατος για την Ηµέρα Κατανοµής που 

µελετάται. Η πρόβλεψη αυτή αναφέρεται ξεχωριστά σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της 

συγκεκριµένης ηµέρας και τα στοιχεία τα οποία ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη του 

συνοψίζονται στα εξής: 

- Ιστορικά στοιχεία ζήτησης και στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τη µελέτη 

και την επεξεργασία αυτών. 

- Προγνώσεις καιρικών συνθηκών (θερµοκρασία, νεφώσεις, βροχοπτώσεις, υγρασία 

και άνεµοι) και ιστορικά στοιχεία ανάλογων καιρικών συνθηκών. 

- Σηµαντικά περιστατικά του Συστήµατος, τα οποία ο ∆ιαχειριστής γνωρίζει εκ των 

προτέρων ότι θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Ηµέρας Κατανοµής που 

µελετάται. 

- Προσχεδιασµένη από τους Εκπροσώπους του Φορτίου ή/και από το ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου περικοπή του φορτίου, η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση 

φορτίου που υπερβαίνει τα 10 MW σε ορισµένο σηµείο σύνδεσης στο Σύστηµα. 

- Προσχεδιασµένοι από το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου χειρισµοί του ∆ικτύου, οι οποίοι 

αναµένεται να προκαλέσουν µείωση Φορτίου που υπερβαίνει τα 10 MW σε 

ορισµένο σηµείο σύνδεσης του ∆ικτύου στο Σύστηµα.  

- ∆ιάφορα άλλα στοιχεία τα οποία συλλέγονται ή γνωστοποιούνται στο ∆ιαχειριστή 

πριν ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού 

Προγραµµατισµού.  

 

Επόµενο στάδιο στη διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ είναι η υποβολή Προσφορών 

Έγχυσης από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς, οι οποίες αναφέρονται στην 

ποσότητα ενέργειας που προβλέπει ότι θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο 

Σύστηµα κάθε ένας από τους παραπάνω συντελεστές κατά τη διάρκεια της Ηµέρας 

Κατανοµής που µελετάται. Οι Προσφορές εκφράζονται σε δέκα το πολύ βαθµίδες από 

ζεύγη ποσότητας ενέργειας και τιµής. Οι τιµές ενέργειας στις διαδοχικές βαθµίδες είναι 

µονότονα µη φθίνουσες. Επιπλέον, οι Προσφορές που υποβάλλονται για Μονάδες που 

παράγουν ενέργεια από Ανανεώσιµες Πηγές και για τις υποχρεωτικές λειτουργίες των 

Υδροηλεκτρικών Σταθµών είναι µη τιµολογούµενες. Για την ορθή λειτουργία της 

απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής κάλυψης 

προβλέπονται τα εξής:  

- Οι Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μονάδα Παραγωγής.  
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- Ο κάθε Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά για το σύνολο της 

καθαρής ισχύος της Μονάδας του.  

- Η τιµή του κάθε βήµατος πρέπει υποχρεωτικά να είναι µεγαλύτερη από το ελάχιστο 

µεταβλητό κόστος του, µε εξαίρεση το πρώτο βήµα, που δεν είναι δυνατόν να 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής προσφοράς.  

- Η τιµή ενέργειας κάθε βήµατος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά µικρότερη της 

∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής  

 

 
Πηγή: Συνέδριο ΤΕΕ “Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα – Σχεδιασµός Προοπτικές”, 2010 

 

∆ιάγραµµα 4.3 
Καµπύλη Προσφοράς Έκχυσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδα Παραγωγής που 

συµµετέχει στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4.3 απεικονίζεται µια καµπύλη προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

έναν προµηθευτή για µια συγκεκριµένη µονάδα παραγωγής. Η πρώτη βαθµίδα (30% 

Pmax) είναι χαµηλότερη από το ελάχιστο µεταβλητό κόστος της µονάδας, οι επόµενες 

βαθµίδες είναι µεγαλύτερες αλλά είναι όλες µικρότερες από τη ∆ιοικητικά Οριζόµενη 

Μεγίστη Τιµή που αντιστοιχεί σε 150 €/ MWh. 

 

Επιπλέον, οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των µονάδων τους, κάποια από τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

- Η µέγιστη και η ελάχιστη ικανότητα παραγωγής, σε MW. 

- Οι χρόνοι συγχρονισµού και αποσυγχρονισµού της κάθε µονάδας. 

- Οι ρυθµοί ανόδου, καθόδου, φόρτισης και µείωσης για έξοδο. 

- Η ικανότητα της µονάδας για επανεκκίνηση µετά από γενική διακοπή. 

- Η ικανότητα λειτουργικής εφεδρείας. 
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- Η ικανότητα παροχής εφεδρείας όταν η µονάδα βρίσκεται εκτός φορτίου. 

 

Τα στοιχεία της κάθε δήλωσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις καταχωρηµένες 

πληροφορίες που έχει στη διάθεση του ο ∆ιαχειριστής για την κάθε µονάδα ξεχωριστά. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία διαφέρουν, η συγκεκριµένη δήλωση δε λαµβάνεται 

υπόψη. Στη συνέχεια, οι Εκπρόσωποι Φορτίου, δηλαδή οι Προµηθευτές και οι 

Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, υποβάλλουν ∆ηλώσεις Φορτίου για την απορρόφηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας ή για την εξαγωγή της. Οι δηλώσεις αυτές πρακτικά 

υποδηλώνουν την ισχύ που απαιτείται από το Σύστηµα τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. Επειδή η υποβολή ∆ηλώσεως Φορτίου επιφέρει χρηµατικές υποχρεώσεις , ο 

κάθε συµµετέχοντας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει και τις 

κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, που να πιστοποιούν ότι έχει τη δυνατότητα να 

ανταπεξέλθει στις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τη ∆ιαχείριση. 

 

Η χρέωση της ηλεκτρική ενέργειας γίνεται βάση της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, ο 

υπολογισµός της οποίας αποτελεί και το τελευταίο στάδιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού 

Προγραµµατισµού. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, αφού συγκεντρώσει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και τις προσφορές έγχυσης των παραγωγών, αθροίζει την 

ισχύ που µπορεί να παρέχει η κάθε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

αρχίζοντας από αυτή µε τη χαµηλότερη προσφορά. Ακολούθως, προστίθεται η µονάδα 

µε την αµέσως µεγαλύτερη προσφορά και η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου καλυφθεί 

το προβλεπόµενο φορτίο. Η παραγωγή που προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, η υποχρεωτική παραγωγή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών και τα τεχνικά 

ελάχιστα των Θερµικών Μονάδων εισάγονται πάντα πρώτες στη διάταξη, διότι ο 

∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απαιτεί την υποχρεωτική απορρόφηση αυτής της ενέργειας, ανεξάρτητα 

από την τιµή στην οποία προσφέρεται. Η τιµή της τελευταίας µονάδας που εντάσσεται 

στο Σύστηµα, πριν το ‘κλείσιµο’ της διαδικασίας, ονοµάζεται Οριακή Τιµή Συστήµατος. 

Στο ∆ιάγραµµα 4.4 φαίνεται η καµπύλη προσφοράς που είναι το άθροισµα όλων των 

προσφορών των παραγωγών και η καµπύλη ζήτησης που υπολογίστηκε βάση της 

πρόβλεψης φορτίου του Συστήµατος για την Ηµέρα Κατανοµής. Το σηµείο τοµής των 

δυο καµπυλών είναι η τιµή της τελευταίας µονάδας που εντάσσεται στο Σύστηµα. Η 

τιµή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ καλείται Οριακή Τιµή 

Συστήµατος (ΟΤΣ), προκύπτει κατά την αλγοριθµική διαδικασία βελτιστοποίησης του 

ΗΕΠ και αποτελεί την ενιαία τιµή στην οποία οι Προµηθευτές αγοράζουν την ενέργεια 

που αναµένουν ότι θα απορροφήσουν από το Σύστηµα οι πελάτες τους και µε την 

οποία, ενιαία τιµή, αµείβονται επίσης οι εγχέοντες στο Σύστηµα Παραγωγοί και 

Εισαγωγείς. 
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Πηγή: Συνέδριο ΤΕΕ “Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα – Σχεδιασµός Προοπτικές”, 2010 

 

∆ιάγραµµα 4.4 
Οριακή Τιµή Συστήµατος(ΟΤΣ) 

Τιµή εκκαθάρισης της Αγοράς Ενέργειας του ΗΕΠ 

 

Στην συνέχεια, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το σχετικό πρόγραµµα 

κατανοµής του φορτίου στις µονάδες του Συστήµατος και, µε βάση το πρόγραµµα 

αυτό, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις συνθήκες του Συστήµατος 

και τις διαθεσιµότητες των µονάδων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο, εκδίδει τις 

αναγκαίες εντολές, για την παραγωγή ενέργειας και την παροχή των αναγκαίων 

επικουρικών υπηρεσιών από τις µονάδες παραγωγής. Στη δεύτερη αυτή φάση 

καταγράφονται, για κάθε µονάδα και για κάθε ωριαία περίοδο κατανοµής, οι ποσότητες 

ενέργειας (MWh) που θα έπρεπε να παράγει κάθε µονάδα σύµφωνα µε τις εντολές 

κατανοµής, οι ποσότητες ενέργειας (MWh) που όντως παράγει κάθε µονάδα όπως 

καταγράφονται στους αντίστοιχους µετρητές ενέργειας, και οι ποσότητες επικουρικών 

υπηρεσιών (MW) που παρέχονται από κάθε µονάδα όπως καταγράφονται από το 

Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας του ∆ιαχειριστή Συστήµατος.  

 

Η τελική φάση της Χονδρεµπορικής Αγοράς περιλαµβάνει την εκ των υστέρων 

εκκαθάριση των αποκλίσεων της αγοράς, κατά την οποία υπολογίζεται η Οριακή Τιµή 

Αποκλίσεων (ΟΤΑ). Η ΟΤΑ υπολογίζεται εκ των υστέρων λαµβάνοντας υπόψη, για 
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κάθε ώρα κατανοµής, τις πραγµατικά παραχθείσες ισχύεις των µονάδων παραγωγής, 

την πραγµατική κατάσταση του δικτύου µεταφοράς και το πραγµατικό φορτίο των 

καταναλωτών του Συστήµατος. Εκκαθαρίζονται οι έκτακτες συναλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της φυσικής ισορροπίας του Συστήµατος κατά 

την ηµέρα κατανοµής. Οι συµµετέχοντες δεν υποβάλλουν νέες προσφορές για τις 

αποκλίσεις για να καθοριστεί η ΟΤΑ όπως γίνεται στους µηχανισµούς εκκαθάρισης 

άλλων χώρων. Η ΟΤΑ καθορίζεται βάσει της ιδίας βελτιστοποίησης που ακολουθείται 

στον ΗΕΠ (την προηγούµενη της ηµέρας κατανοµής) και µε χρήση των ιδίων 

τεχνικοοικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Η µόνη διαφορά είναι η χρήση 

των πραγµατικών µεγεθών για φορτίο, παραγωγή ΑΠΕ, διαθεσιµότητα των µονάδων, 

πιθανές τροποποιηµένες απαιτήσεις επικουρικών υπηρεσιών αντί να χρησιµοποιηθούν 

οι προβλέψεις της επόµενης µέρας βάση των οποίων υπολογίστηκε η ΟΤΣ. 

 

Όλοι οι Παραγωγοί, οι οποίοι συµµετέχουν τελικά στην αγορά ενέργειας, πληρώνονται 

µε την ίδια τιµή, η οποία είναι η ΟΤΣ, ανεξάρτητα από την ποσότητα ενέργειας που 

παρέχουν. Το κέρδος που προσκοµίζουν από τη διαδικασία του ΗΕΠ ισούται µε τη 

διαφορά της ΟΤΣ από την προσφορά έγχυσης που κατέθεσαν στο ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., στην 

αρχή της διαδικασίας. Όσοι προσέφεραν υψηλότερη τιµή από αυτήν της ΟΤΣ µένουν 

εκτός αγοράς και δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι Προµηθευτές αγοράζουν ενέργεια από το ∆ιαχειριστή, το κόστος της 

οποίας προκύπτει από την τιµή κλεισίµατος της διαδικασίας του Ηµερήσιου 

Ενεργειακού Προγραµµατισµού, µε µια προσαύξηση εξαιτίας των εξόδων µεταφοράς. 

Στη συνέχεια εισπράττουν από τους καταναλωτές το ήδη συµφωνηµένο ποσό για την 

παροχή υπηρεσιών.  

 

Η εδραίωση της εµπιστοσύνης µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος 

αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ανάπτυξη των νέων απελευθερωµένων 

αγορών. Η εµπιστοσύνη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της πλήρους διαφάνειας των 

κανόνων που διέπουν την παραπάνω διαδικασία υπολογισµού της ΟΤΣ (∆ΕΣΜΗΕ, 

2010). 

 

4.5.2. Αγορά Μακροχρόνιας Επάρκειας Ισχύος  
 

Η ανάγκη για την ύπαρξη και µίας δευτερογενούς αγοράς ισχύος, πέρα από τη 

χονδρεµπορική, δικαιολογείται από τους εξής παράγοντες: 
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- Η ηλεκτρική ενέργεια, ως προϊόν που παράγεται αλλά και ως υπηρεσία που 

χρησιµοποιείται, αποτελεί ουσιαστικά ένα σύνολο προϊόντων, η παροχή των 

οποίων εµπεριέχει διαφορετικά κόστη για τον κάθε παραγωγό και διαφορετική αξία 

για τον κάθε καταναλωτή. Η διάκριση αυτή δε µπορεί να φανεί στη χονδρεµπορική 

αγορά, αγορά στην οποία η τιµή της ενέργειας είναι σταθερή και ίση µε την Οριακή 

Τιµή Συστήµατος παντού. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας 

δευτερεύουσας αγοράς η οποία θα επιτρέπει τον αποτελεσµατικότερο 

προγραµµατισµό των συµµετεχόντων και τη µακροχρόνια εξασφάλιση τους, ως 

προς την ποιότητα και τη µακροχρόνια τιµή του προϊόντος. 

- Σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της δευτερεύουσας αγοράς παίζουν και οι 

ιδιαίτερες εγχώριες συνθήκες που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ύπαρξη φθηνών και αποδοτικών λιγνιτικών µονάδων παραγωγής 

καθώς και η αυξηµένη χρησιµοποίηση του φυσικού αερίου ως καύσιµο, απαιτούν 

τη δηµιουργία χωριστής αγοράς ισχύος, στην οποία θα αµείβεται η αξιοπιστία της 

κάθε µονάδας.  

 

Στη µακροχρόνια αγορά ισχύος, κάθε Προµηθευτής, Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης ή 

Εξαγωγέας υποχρεούται να εξασφαλίζει Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος µε τους 

Παραγωγούς, ικανές να ικανοποιούν τα φορτία των πελατών τους επαυξηµένα κατά 

ένα ποσό εφεδρείας. Οι Παραγωγοί, για να µπορέσουν να συνάψουν τις ανωτέρω 

συµβάσεις, πρέπει να µπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη 

εγκατεστηµένη ισχύ. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά ονοµάζονται Αποδεικτικά 

∆ιαθεσιµότητας Ισχύος. Προκειµένου να επιτευχθούν οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της 

ενεργειακής πολιτικής, κρίνεται απαραίτητος ο αποτελεσµατικός συνδυασµός τόσο 

µακροχρόνιων αποφάσεων για την εγκατάσταση και τη διαθεσιµότητα ισχύος όσο και 

βραχυχρόνιων αποφάσεων για την ορθή κατανοµή των πόρων, όπως αυτή συµβαίνει 

µέσω του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού. 

 

 

4.6. Επιπτώσεις από την Απελευθέρωση της Αγοράς στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως έχει το νοµοθετικό πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά αλλά οι πιθανοί επενδυτές έχουν και την 

δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ ΑΕ να αντιµετωπίσουν. Αν και τα εµπόδια εισόδου στην 

παραγωγή αλλά και στην λιανική έχουν αρθεί, ο ανταγωνισµός δεν είναι τόσο έντονος 

όσο σε άλλες χώρες και περιορισµένοι παραγωγοί έχουν εισέλθει στο σύστηµα µετά 

από 10 χρόνια, ενώ στην λιανική τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν εταιρίες που 
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απέσπασαν σηµαντικά µερίδια σε ορισµένες κατηγορίες πελατών. Η τελική τιµή της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται και διαµορφώνεται από την πρωτογενή πηγή 

ενέργειας, από το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου δικτύου και από τη φορολόγηση 

της τιµής της. Τα παραπάνω φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 4.5 όπου διαχωρίζεται η τελική 

τιµή που χρεώνεται ο καταναλωτής στα επιµέρους κόστη της. Το κοµµάτι στο οποίο 

υπάρχει ανταγωνισµός είναι στο κόστος της ενέργειας αφού τα υπόλοιπα τµήµατα είναι 

ρυθµιζόµενα από το κράτος και σταθερά. Μια σχέση µεταξύ της ΟΤΣ και της λιανικής 

τιµής της ενέργειας είναι καθοριστική για την τόνωση του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Έµφαση πρέπει να δοθεί λοιπόν στην σταδιακή διόρθωση των ρυθµιζόµενων τιµών 

ώστε να επαλειφθούν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι τιµές της λιανικής να 

απεικονίζουν το κόστος παράγωγης στην χονδρεµπορική αγορά.  

 
Πηγή: Eurelectric, «Review of European Electricity Prices», 2005 

 

∆ιάγραµµα 4.5 
Παράγοντες που διαµορφώνουν την τελική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ο ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ ανέλαβε την ευθύνη της 

λειτουργίας του συστήµατος µεταφοράς. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ∆ΕΣΜΗΕ 

(κράτος 51%– 49% ∆ΕΗ) καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο καινούργιος αυτός 

ανεξάρτητος φορέας στελεχώθηκε από υπαλλήλους της ∆ΕΗ έχει δηµιουργήσει 

στενούς δεσµούς ανάµεσα στις δυο επιχειρήσεις. Η ∆ΕΗ ΑΕ είναι από το νόµο ο 

αποκλειστικός ιδιοκτήτης του συστήµατος µεταφοράς, των διασυνδέσεων µε γειτονικές 

χώρες και των µελλοντικών επεκτάσεων και υλοποιεί τις καθηµερινές εργασίες 

συντήρησης και λειτουργίας. Η ∆ΕΗ ΑΕ είναι υπεύθυνη επίσης για την ανάπτυξη του 

δικτύου µεταφοράς σύµφωνα το 5-ετές σχέδιο που εκπονεί ο ∆ΕΣΜΗΕ και εγκρίνει το 
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Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι σχέσεις λοιπόν της ∆ΕΗ ΑΕ, πρώην µονοπωλιακής 

επιχείρησης και µεγαλυτέρου παραγωγού και προµηθευτή στην ελληνική αγορά και του 

∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ είναι ακόµα αρκετά στενές εµποδίζοντας την πλήρη απελευθέρωση της 

αγοράς εξαιτίας της µη ύπαρξης διαφάνειας και της διάχυσης πληροφοριών µεταξύ των 

δυο εταιριών.  

 

Η ∆ΕΗ ΑΕ είναι επίσης ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανοµής. Αν και µε τον 

νόµο 3426/2005 υπάρχει η πρόβλεψη ότι η ∆ΕΗ πρέπει να δηµιουργήσει µια 

επιχειρησιακή µονάδα µέσα στην οργανωτική της δοµή, που να αναλάβει τις 

υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής θα έπρεπε να έχει µεταφερθεί στον 

∆ΕΣΜΗΕ µέχρι τον Ιούλιο του 2007. Υποχρέωση του ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή είναι η 

εξασφάλιση της αξιοπιστίας της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του δικτύου 

διανοµής καθώς και να εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε τρίτους στο δίκτυο 

διανοµής. Ο διαχωρισµός αυτός δεν έχει επιτευχτεί ακόµα και τις υποχρεώσεις του 

∆ιαχειριστή τις έχει αναλάβει µια επιχειρησιακή µονάδα της ∆ΕΗ. Χωρίς την παρουσία 

ενός ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής δεν µπορεί να επιτευχτεί 

αποτελεσµατικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων του δικτυού διανοµής ανάµεσα 

στα θέµατα λήψης αποφάσεων και λειτουργίας του δικτυού µε το ανταγωνιστικό τοµέα 

της καθετοποιηµένης επιχείρησης µε αποτέλεσµα η ∆ΕΗ ΑΕ να ισχυροποιεί ακόµα 

περισσότερο την θέση της στην αγορά απέναντι στο ανταγωνισµό. 

 

4.6.1. Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Ο διοικητικός αλλά και ουσιαστικός διαχωρισµός των ∆ιαχειριστών ∆ικτυού Μεταφοράς 

και ∆ιανοµής από την καθετοποιηµένη επιχείρηση είναι ουσιώδης για την πορεία της 

απελευθέρωσης της αγοράς. Τα συγκεκριµένα τµήµατα έχουν χαρακτηριστικά φυσικού 

µονοπωλίου και οι αποφάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη των δικτύων αλλά και την 

ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε αυτά πρέπει να λαµβάνονται από ανεξαρτήτους 

φορείς που δεν δραστηριοποιούνται στην παράγωγη και στην προµήθεια ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Ένας επιπλέον σηµαντικός λόγος για τον οποίο τα δίκτυα αυτά πρέπει να 

είναι ανεξάρτητα είναι ο προσδιορισµός των χρεώσεων χρησιµοποίησης των εν λόγω 

δικτύων και η µεθοδολογία που ακολουθείται. 

 

Ο υπολογισµός των χρεώσεων του δικτύου µεταφοράς λαµβάνει υπ’ όψιν τα ετήσια 

κόστη λειτουργίας του δικτύου που αντιστοιχεί στο ετήσιο ενοίκιο που καταβάλει ο 

∆ΕΣΜΗΕ στον ιδιοκτήτη του δικτυού, την ∆ΕΗ ΑΕ και στο ετήσιο κόστος των εργασιών 

επέκτασης. Ενδεικτικά το ενοίκιο για το έτος 2010 ήταν της τάξης των €277εκ. 
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συµπεριλαµβανόµενου του ποσοστού 8% της ονοµαστικής απόδοσης της επένδυσης. 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, όλο αυτό το κόστος το αναλαµβάνουν οι καταναλωτές εξ ολοκλήρου σε 

αντίθεση µε προηγούµενα έτη που διαµοιράζονταν σε καταναλωτές και παραγωγούς 

κατά 85% και 15% αντίστοιχα. Η µεθοδολογία υπολογισµού για τους χρήστες Υψηλής 

Τάσης (Υ.Τ.) καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ενώ για τους χρήστες Μέσης και Χαµηλής Τάσης (Μ.Τ., Χ.Τ.) 

προσδιορίζονται από το ΥΠΕΚΑ µετά από εισήγηση της ΡΑΕ. Για το έτος 2010 οι 

χρεώσεις για την χρήση του δικτύου µεταφοράς εµφανίζονται στον Πίνακα 4.2. Για τους 

πελάτες Υ.Τ. και Μ.Τ. οι µηνιαίες χρεώσεις του δικτύου µεταφοράς υπολογίζονται 

πολλαπλασιάζοντας την µεγίστη Ισχύ σε MW που καταναλώνουν κατά τις ώρες αιχµής 

µε 25,166€ και 2,025€ αντίστοιχα. Οι πελάτες Χ.Τ., οι οποίοι δεν έχουν µετρητές µε 

µεγιστοδείκτες Ισχύος, χρεώνονται αναλόγως της συµφωνηµένης Ισχύος και της 

µηνιαίας κατανάλωσης τους σε ενέργεια. 

 

Πίνακας 4.2 
Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου Μεταφοράς στην Ελλάδα 

Κατηγορίες Πελατών Χρέωση Ισχύος 
Χρέωση Ενέργειας 

(€/kWh) 

Υ.Τ. 
25,166 €/MW 

(Μέγιστης Ισχύς) 
- 

Μ.Τ.  

(εξαιρούνται οι αγροτικοί) 

2,025 €/MW  

Μέγιστης Ισχύς στις ώρες αιχµής  
- 

Χ.Τ. Οικιακοί 
0.33 €/kVA  

Συµφωνηµένης Ισχύος 
0.524 

Χ.Τ Υπόλοιποι Πελάτες 

(εξαιρούνται οι αγροτικοί) 

0.70 €/kVA  

Συµφωνηµένης Ισχύος 
0.576 

Πηγή: ΡΑΕ ΑΕ, Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε., 2011. 

 

Για τον υπολογισµό των χρεώσεων του δικτύου διανοµής δεν υπάρχει κάποια επίσηµη 

ακολουθουµένη µεθοδολογία δεδοµένου ότι ο Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα. Ως µεταβατικό µέτρο ακολουθείται η µεθοδολογία του 

δικτύου µεταφοράς. Ενδεικτικά για το 2010 το κόστος χρήσης του δικτύου διανοµής 

που οριστικέ από το ΥΠΕΚΑ είναι €863,4εκ. συµπεριλαµβανόµενου του ποσοστού 8% 

της ονοµαστικής απόδοση της επένδυσης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στην ∆ΕΗ ΑΕ 

ως ιδιοκτήτης του δικτύου. Από αυτά, το 10% αντιστοιχεί στους πελάτες Μ.Τ. και το 

υπόλοιπο 90% στους πελάτες Χ.Τ.. Για τον υπολογισµό του κόστους χρήσης του 
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δικτύου διανοµής οι πελάτες κατηγοριοποιήθηκαν σύµφωνα µε την τάση σύνδεσης 

τους και τις δυνατότητες των µετρητών τους. Για το έτος 2010 οι χρεώσεις για την 

χρήση του δικτύου διανοµής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. Για παράδειγµα η 

µηνιαία χρέωση των Πελατών Μ.Τ. ορίζεται ως το άθροισµα της µεγίστης µηνιαίας 

καταναλισκόµενης Ισχύος, της περιόδου αιχµής (11 πµ – 2 µµ) σε kW, επί 1,303€ και 

της χρέωσης της µηνιαίας καταναλισκόµενης ενέργειας επί 0,34 € για κάθε kWh. 

Παροµοίως υπολογίζονται και οι χρεώσεις του δικτυού διανοµής για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες πελατών. 

 

Πίνακας 4.3 
Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής στην Ελλάδα 

Κατηγορίες Πελατών 

Χρέωση Ισχύος  

(€/kW Μέγιστης Μηνιαίας Ισχύς 

της περιόδου αιχµής ανά µήνα) 

Χρέωση Ενέργειας 

(€/kWh) 

Μ.Τ. 1,303 0,34 

Κατηγορίες Πελατών 

Χρέωση Ισχύος  

(€/kW Συµφωνηµένης Ισχύς  

ανά έτος) 

Χρέωση Ενέργειας 

(€/kWh) 

Χ.Τ. >25kVA µε µετρητή 

άεργου ενέργειας 
4,67 1,78 

Χ.Τ. >25kVA χωρίς 

µετρητή άεργου 

ενέργειας 

3,76 2,02 

Χ.Τ. Οικιακοί 

καταναλωτές 
1,2 2,02 

Χ.Τ. Άλλοι πελάτες 1,9 2,02 
Πηγή: ΡΑΕ ΑΕ, Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε.,  2011. 

 

Σύµφωνα µε το νόµο 3426/2005 ο Υπουργός Ανάπτυξης ορίζει τις Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ) τις οποίες ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωµένος να 

παρέχει και οι οποίες είναι οι εξής: 

 

- ∆ιάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη-∆ιασυνδεδεµένα Νησιά σε τιµές ίσες µε αυτές 

του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος. 

- Μειωµένες τιµές ηλεκτρική ενέργειας για τις τρίτεκνες οικογένειες 

- Κοινωνικό τιµολόγιο (ΚΟΤ), το οποίο αντιστοιχεί σε µειωµένο τιµολόγιο ηλεκτρικής 

ενέργειας για ορισµένα τµήµατα της κοινωνίας όπως άνεργοι και χαµηλόµισθοι. 
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Ενδεικτικά για το έτος 2010 το κόστος των ΥΚΩ ανήλθε στα €497εκ. Η µεθοδολογία 

υπολογισµού του ετήσιου κόστους για την εξασφάλιση των ΥΚΩ προσδιορίστηκε από 

µε Υπουργική Απόφαση ακλουθώντας την εισήγηση της ΡΑΕ το Νοέµβριο του 2007. 

Το ετήσιο κόστος για την κάλυψη των ΥΚΩ κατανέµεται βάση του σταθµισµένου 

εσόδου κάθε κατηγορίας σύµφωνα µε την µεθοδολογία της ισοδύναµης σχετικής 

παράγωγης. Για το έτος 2010 οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ παρουσιάζονται στον Πίνακα 

4.4. Για παράδειγµα στους Πελάτες Μ.Τ. µε Βιοµηχανικό Τιµολόγιο το κόστος για τις 

ΥΚΩ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την µηνιαία κατανάλωση ενέργειας επί 6,58 € 

για κάθε MWh. 

 

Πίνακας 4.4 
Χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην Ελλάδα 

Κατηγορίες Πελατών Κόστος ΥΚΩ (€/MWh) 

Υ.Τ. και Αυτοπαραγωγοί 4,21 

Μ.Τ. Βιοµηχανικός 6,58 

Μ.Τ. Γενικής Χρήσης 8,35 

Μ.Τ. Αγροτικός 3,24 

Χ.Τ. Βιοµηχανικός 10,34 

Χ.Τ. Γενικής Χρήσης 11,51 

Χ.Τ. Αγροτικός 3,7 
Πηγή: ΡΑΕ ΑΕ, Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε.,  2011. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια αύξηση στον αριθµό των εγκατεστηµένων 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η αίτια είναι στα επιδοτούµενα 

τιµολόγια (Feed in tariffs) που απολαµβάνουν οι επενδυτές και που έχουν ρυθµιστεί 

από τους νοµούς και Υπουργικές Αποφάσεις µε σκοπό την ανάπτυξη των πράσινων 

τεχνολογιών. Το έλλειµµα που έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας αυτής της επιδότησης στον 

∆ΕΣΜΗΕ, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να αγοράζει ενέργεια από τις ΑΠΕ στις 

υψηλές τιµές και να τη πουλάει σε χαµηλότερη ΟΤΣ στους προµηθευτές, καλύπτεται 

µέσω ενός ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ. 
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Πίνακας 4.5 
Χρεώσεις Τέλους ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Κατηγορία Πελάτη Τέλος ΑΠΕ €/MWh 
Υ.Τ. και Αυτοπαραγωγοί 1,04 
Μ.Τ. Αγροτικός 0,74 
Μ.Τ. Άλλης Χρήσης 1,96 
Χ.Τ. Αγροτικός 0,9 
Χ.Τ. Οικιακός 1,95 
Χ.Τ. Άλλης Χρήσης 2,49 

Πηγή: ΡΑΕ ΑΕ, Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε.,  2011. 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2010 µια νέα µεθοδολογία υιοθετήθηκε για τον επιµερισµό του 

κόστους του τέλος ΑΠΕ στις διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Η µεθοδολογία αυτή 

είναι παρόµοια µε αυτή που αφόρα τις χρεώσεις για τις ΥΚΩ και εγκρίθηκε από το 

ΥΠΕΚΑ. Στον παραπάνω Πίνακα 4.5 φαίνονται οι διαφορετικές χρεώσεις που 

πληρώνει κάθε κατηγορία καταναλωτή για το τέλος ΑΠΕ το 2010. Συγκεκριµένα στους 

Πελάτες Μ.Τ. µε αγροτικά τιµολόγιο η µηνιαία χρέωση ΑΠΕ υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την µηνιαία κατανάλωση ενέργειας επί 0,74 € για κάθε MWh. 

 

4.6.2. Ανταγωνισµός στη Χονδρεµπορική Αγορά και ΟΤΣ 
 

Η ελληνική χονδρεµπορική αγορά ακολουθεί την δοµή της Υποχρεωτικής 

Κοινοπραξίας από την ίδρυση της το 2005 όπως έχει περιγράφει σε προηγούµενη 

ενότητα. Μετά από διάστηµα 5 ετών και ενώ η αγορά λειτούργησε µε διάφορα 

µεταβατικά µοντέλα το 2010 λειτουργεί υπό την τελική της µορφή που αποτελεί και την 

πλήρη υιοθέτηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. Από το 2001, έτος που θεωρητικά απελευθερώθηκε η αγορά µέχρι και το 

2003 δεν υπήρξε είσοδος ιδιωτών στην αγορά µέσω κατασκευής νέου εργοστάσιου 

παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το ενδιαφέρον από δυνητικούς επενδυτές 

αναστέλλονταν εξαιτίας της κυρίαρχης θέσης της ∆ΕΗ ΑΕ στο κοµµάτι της παράγωγης 

και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Παρόλα αυτά το 2004 κατασκευάζεται το πρώτο εργοστάσιο ιδιώτη επενδύτη από την 

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. το ΗΡΩΝ Ι (φυσικού αερίου, δυναµικότητας 148 MW) 

το οποίο προσέφερε επικουρικές υπηρεσίες στον ∆ΕΣΜΗΕ. Επίσης στο τέλος του 

2005 δόθηκε σε λειτουργία το εργοστάσιο παράγωγης στην Θεσσαλονίκη από την 

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δυναµικότητας 390 MW. Το µικρό ενδιαφέρον για 



 

 108

επενδύσεις στον τοµέα της παράγωγης οδήγησε στον νόµο 3175/2003 και στον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την 

εισαγωγή του µηχανισµού εξασφάλισης ισχύος. Ο µηχανισµός αυτός εξασφαλίζει τη 

διαθεσιµότητα ισχύος µακροπρόθεσµα και βασίζεται στην δέσµευση των προµηθευτών 

να εξασφαλίσουν τις συµφωνηµένες ποσότητες. Επιπλέον ο συγκεκριµένος 

µηχανισµός έχει σκοπό να µειώσει τον επιχειρηµατικό κίνδυνο των επενδυτών, 

επιστρέφοντας τους ένα µέρος του σταθερού τους κόστους και µειώνοντας τις 

διακυµάνσεις των τιµών στην χονδρεµπορική αγορά εξαιτίας της µείωσης του 

βραχυχρόνιου ρίσκου των παραγώγων.  

 

Η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς 

µέσω του ΗΕΠ έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να εισέλθουν στο κοµµάτι 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παραγωγοί από ΑΠΕ, µικρά υδροηλεκτρικά 

και συµπαραγωγή δεν συµµετέχουν στο ανταγωνιστικό κοµµάτι της ΗΕΠ όπως 

λειτουργεί αυτή τη στιγµή αφού όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως µπαίνουν στο 

σύστηµα υποχρεωτικά χωρίς να κάνουν προσφορές έκχυσης. Το 2006 είναι η πρώτη 

χρονιά που αναπτύσσεται ο ανταγωνισµός στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας µε τη ∆ΕΗ και την ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. µέσω των προσφορών 

έκχυσης και η οποία αποτυπώνεται στην ΟΤΣ. Το 2007 η ∆ΕΗ ΑΕ υπέγραψε σύµβαση 

διάθεσης ισχύος µακράς διάρκειας µε την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. για να 

καλύψει ανάγκες αιχµής κατά τους καλοκαιρινούς µήνες µε το εργοστάσιο παραγωγής 

της ΗΡΩΝ Ι (148MW). Τo 2008 το Αλουµίνιο της Ελλάδος που ανήκει στον όµιλο 

εταιριών Μυτιληναίος ΑΕ εγκατέστησε στις εγκαταστάσεις του στον Αγ. Νικόλαο 

Βοιωτίας µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναµικότητας 334MW. 

 

Το 2010 ήταν η χρόνια που τέθηκαν σε λειτουργία καινούργια εργοστάσια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζοντας αρκετά την αγορά στο µετρό που η δοµή της το 

επιτρέπει βέβαια. Οι προβλέψεις των προηγούµενων ετών για αύξηση της ζήτησης και 

τα οικονοµικά κίνητρα από τον µηχανισµό διαθεσιµότητας ισχύος υπήρξαν ισχυρά 

κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές ώστε να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Έτσι, 3 

νέα εργοστάσια εισήλθαν στην αγορά το 2010 και είναι τα εξής: 

 

- Θίσβη, Ισχύος 410 MW µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, ιδιοκτησίας Εlpedison 

- ΉΡΩΝ II, Ισχύος 422 MW µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, ιδιοκτησίας Heron 

Thermoelectric 

- Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας, Ισχύος 433 MW µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, ιδιοκτησίας 

Protergia ΑΕ, που ανήκει στον όµιλο εταιριών Μυτιληναίος. 
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Επίσης η λιγνιτική µονάδα Πτολεµαϊδα 1 µε τις µεγαλύτερες εκποµπές ρύπων από όλα 

τα εργοστάσια στην Ελλάδα, διέκοψε τη λειτουργία της µέσα στο 2010 µετά από 50 

χρόνια. Συνολικά 6 εργοστάσια ιδιωτών δραστηριοποιούνται στην αγορά µειώνοντας το 

ποσοστό συµµετοχής της ∆ΕΗ ΑΕ και εξαιτίας και της µείωσης της ζήτησης 

παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός µεταξύ τους όπως απεικονίζεται και στην ΟΤΣ. 

Συνοπτικά οι µεταβολές της εγκατεστηµένης ισχύος στην Ελλάδα και η εισαγωγή νέων 

εργοστασίων από ιδιώτες στην αγορά παρουσιάζεται στον Πινάκα 4.6. Στον πίνακα 

αυτόν  έχουν συµπεριληφθεί στοιχεία για το ανταγωνιστικό κοµµάτι της αγοράς που 

είναι τα θερµικά (µε καύσιµο λιγνίτη, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και τα µεγάλα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Οι παραγωγοί ΑΠΕ καθώς και τα µικρά εργοστάσια 

συµπαραγωγής και µικρά υδροηλεκτρικά συµµετέχουν υποχρεωτικά στην αγορά για 

αυτό εξετάζονται και ξεχωριστά.  

 

Πίνακας 4.6 
Εγκατεστηµένη Ισχύς σε MW Εργοστασίων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 

Ελλάδα 

Thermal Plants  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Lignite PPC SA 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.746 
HFO PPC SA 718 718 718 718 718 718 718 698 
CCGT PPC SA 1.684 1.684 1.684 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 
  Elpedison       390 390 390 390 800 

  
Heron  
Thermoelectric               422 

  Protergia               433 
  Total 1.684 1.684 1.684 1.968 1.968 1.968 1.968 3.232 
OCGT PPC SA       339 339 339 339 339 

  
Heron  
Thermoelectric   148 148 148 148 148 148 148 

  Total   148 148 487 487 487 487 487 

Large-Scale CHP 
Alouminium  
of Greece             334 334 

Hydro Plants PPC SA 3.058 3.058 3.058 3.017 3.017 3.017 3.017 3.017 
Total Net Capacity  
in competitive 
market    10.268 10.416 10.416 10.997 10.997 10.997 11.331 12.514 

RES and small  
cogeneration       480 660 890 994 1.058 1.308 

Other cogeneration       163 108 108 108 108 125 
Total Net Capacity   10.268 10.416 11.059 11.765 11.995 12.099 12.497 13.947 
Πηγή: ΡΑΕ ΑΕ, Ετήσιες Εκθέσεις προς Ε.Ε.,  2006-2011. 

 

Από το 2004 όπου έχουµε την λειτουργία της πρώτης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανεξάρτητο παραγωγό έως το τέλος του 2011 πραγµατοποιήθηκαν 

επενδύσεις στην κατασκευή σταθµών παραγωγής µε αποτέλεσµα το ποσοστό της 
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εγκατεστηµένης ισχύς της ∆ΕΗ ΑΕ το 2011 να µειωθεί στο 83% της συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύς που συµµετέχει στην διαµόρφωση της ΟΤΣ µέσω των 

προσφορών έγχυσης. Αν συµπεριληφθεί και η ισχύς των ανεξάρτητων παραγώγων 

από ΑΠΕ το ποσοστό της ∆ΕΗ ΑΕ το 2011 µειώνεται στο 74% της συνολικά 

εγκατεστηµένης ισχύς στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Παρόλη τη µείωση του ποσοστού 

του κυρίαρχου παίκτη της αγοράς, η ΟΤΣ παραµένει ευαίσθητη στην συµπεριφορά που 

επιδεικνύει η ∆ΕΗ ΑΕ µε τις προσφορές έκχυσης της, αφού κατέχει ένα αρκετά 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο εργοστασίων και επιπλέον έχει την δυνατότητα να  

ρυθµίζει την παράγωγη στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια επιδρώντας µε αυτόν το τρόπο 

στην διαµόρφωση της ΟΤΣ.  

 

Η δραστηριοποίηση των ανεξάρτητων παραγώγων στην αγορά, η εισαγωγή ενέργειας 

από τις διασυνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες και ο έντονος ανταγωνισµός στην 

χονδρεµπορική αγορά απεικονίζονται στην ΟΤΣ έτσι όπως διαµορφώνεται τα τελευταία 

χρόνια. Συγκεκριµένα, στο ∆ιάγραµµα 4.6 απεικονίζεται η εξέλιξη της ΟΤΣ για την 

περίοδο 2005-2011. Η µέση µηνιαία ΟΤΣ εξετάζεται για την περίοδο στην οποία 

λειτουργεί η χονδρεµπορική αγορά µέσω του ΗΕΠ και στην οποία οι ανεξάρτητοι 

παραγωγοί δραστηριοποιήθηκαν στον τοµέα της παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Από το ∆ιάγραµµα αυτό φαίνεται πως, από τον Ιανουάριο του 2005 µέχρι και το πρώτο 

εξάµηνο του 2006 η ΟΤΣ  ακολούθησε µια ανοδική πορεία αποτέλεσµα της 

αυξανόµενης ζήτησης σε ηλεκτρική ενεργεία από τους καταναλωτές και την µικρή 

αύξηση της προσφερόµενης ενέργειας από τα εργοστάσια. Το δεύτερο εξάµηνο του 

2006 παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση της ΟΤΣ που οφείλεται στα µικρά αποθέµατα 

ύδατος που έχουν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και στον διαφορετικό τρόπο 

υπολογισµού της ΟΤΣ µετά από απόφαση της ΡΑΕ ώστε να πλησιάζει περισσότερο 

την πραγµατική. Ο ετήσιος µέσος όρος της ΟΤΣ είναι 64,13 €/MWh για το 2006 

αυξηµένος κατά 35% σε σχέση µε το 2005 όπου ήταν 44,85 €/MWh. Κατά το 2007 η 

ΟΤΣ είχε µια µέση τιµή 64,94 €/MWh. Αυτή η αύξηση του 1,3% σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά οφείλεται στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και στις λίγες 

βροχοπτώσεις που κράτησαν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια σε χαµηλή παράγωγη. 
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Μέση Oριακή Tιµή Συστήµατος (€/MWh) ανά Μήνα
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Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ∆ελτίο ΑΠΕ, 2012 

 

∆ιάγραµµα 4.6 
Μηνιαία Μέση Οριακή Τιµή Συστήµατος Περιόδου 2005-2011 

 

Το 2008 υπήρξε η τρίτη συνεχόµενη χρονιά στην οποία οι λίγες βροχοπτώσεις δεν 

γέµισαν επαρκώς τους ταµιευτήρες των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Η ΟΤΣ 

συνέχισε την ανοδική της πορεία εξαιτίας των υψηλών τιµών πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, της µικρής συνεισφοράς των υδροηλεκτρικών εργοστασίων φτάνοντας µια 

µέση τιµή της τάξης των 87,22 €/MWh ενώ δεν υπήρξαν για έναν ακόµα χρόνο 

εισαγωγές νέων εργοστασίων παράγωγης στο σύστηµα. Η αυξανοµένη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι υψηλές τιµές της ΟΤΣ καθώς και το πλαίσιο αγοράς µε τον 

µηχανισµό διαθεσιµότητας ισχύος έδωσαν ισχυρά κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές 

ώστε να προχωρήσουν στην κατασκευή νέων εργοστασίων. Το 2009 όµως υπήρξε µια 

χρονιά στην οποία η ΟΤΣ υποχώρησε σηµαντικά ακλουθώντας τις εξελίξεις 

παγκοσµίως σχετικά µε την οικονοµία και την ενέργεια. Η παγκόσµια ύφεση, η πτώση 

των τιµών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και το γεγονός ότι οι ταµιευτήρες των 

υδροηλεκτρικών εργοστασίων γέµισαν από τις συχνές βροχοπτώσεις οδήγησαν την 
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ΟΤΣ σε µια µέση τιµή των 47.40 €/MWh σχεδόν στην µισή τιµή από το προηγούµενο 

έτος. 

 

Με την προσθήκη των δυο νέων εργοστασίων τον Απρίλιο του 2010 η χρονιά 

χαρακτηρίστηκε από τον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των ανεξάρτητων παραγωγών 

και της ∆ΕΗ ΑΕ. Η µείωση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης, το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν αρκετές 

βροχοπτώσεις και ο ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών, µετρίασε την επίδραση 

της αύξησης των καύσιµων των εργοστασίων, δηλαδή του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου. Η µέση τιµή της ΟΤΣ κυµάνθηκε λοιπόν σε παρόµοιε επίπεδα µε το 

προηγούµενο έτος και διαµορφώθηκε στα 52.30 €/MWh. Η επίδραση της 

απελευθέρωσης της αγοράς αρχίζει και γίνεται εµφανής µε την συγκράτηση της ΟΤΣ 

παρόλο την αύξηση των καύσιµων, εξαιτίας του ανταγωνισµού µεταξύ των 

ανεξάρτητων παραγώγων που έχουν επενδύσει στην κατασκευή καινούργιων και 

αποδοτικότερων εργοστάσιων. Το 2011 βέβαια η ΟΤΣ αυξήθηκε για τρίτη συνεχόµενη 

χρονιά µε τον µέσο όρο της να είναι 62,09 €/MWh απόρροια της αύξησης των τιµών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και της εισαγωγής του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που 

χρησιµοποιούν τα εργοστάσια. Η επίδραση των ανεξάρτητων εργοστασίων γίνεται 

εµφανής όταν κάποιο εργοστάσιο διακόψει την λειτουργία του για λόγους συντήρησης 

ή όταν επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Επίσης ο µηχανισµός διαθεσιµότητας ισχύος 

έχει δηµιουργήσει ένα στρώµα ασφαλείας για τους επενδυτές και έχει στρέψει την 

προσοχή τους από την εξέλιξη της ΟΤΣ στις ποσότητες ενέργειας που προµηθεύουν. 

Ένας σύνδεσµος µεταξύ της ΟΤΣ και της λιανικής τιµής της ενέργειας είναι ουσιαστικής 

σηµασίας ώστε η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική. 

 

4.6.3. Ανταγωνισµός στη Λιανική Αγορά 
 

Ο διαχωρισµός των χρεώσεων για την χρήση των δικτύων και των άλλων υπηρεσιών 

ολοκληρώθηκε το 2009. Οι καταναλωτές ήταν σε θέση πια να ξεχωρίζουν τα διάφορα 

κόστη στους λογαριασµούς τους και δόθηκε η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να 

συµµετάσχουν στην λιανική αγορά. Ενδεικτικά για την ∆ΕΗ ΑΕ τα ρυθµιζόµενα από το 

κράτος τιµολόγια παρουσιάζονται στον Πινάκα 4.7. Στον συγκεκριµένο πίνακα 

παρατίθενται οι χρεώσεις της ενέργειας για τους διάφορους τύπους καταναλωτών, 

καθώς και οι διάφορες χρεώσεις για τις υπηρεσίες που πληρώνει ο καταναλωτής. Για 

παράδειγµα για έναν Πελάτη Μ.Τ. που χρεώνεται βάσει βιοµηχανικού τιµολόγιου η 

τελική τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής είναι 87.56 €/MWh. Από την τελική αυτή τιµή 

το κοµµάτι που αντιστοιχεί στις µη ανταγωνιστικές χρεώσεις (Χρεώσεις χρήσης 
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δικτύων, Τέλος ΑΠΕ, Χρεώσεις ΥΚΩ) είναι 23,15€/MWh ενώ το κοµµάτι που 

αντικατοπτρίζει το κόστος της παρεχοµένης ενέργειας για την ∆ΕΗ ΑΕ είναι 

64,41€/MWh και αποτελεί την τιµή που ανταγωνίζονται οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Πίνακας 4.7 
Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆ΕΗ ΑΕ το έτος 2010 

 
Ανταγωνιστική 

Χρέωση 

Χρέωση 
Χρήσης 
∆ικτύου 

Μεταφοράς 

Χρέωση 
Χρήσης 
∆ικτύου 
∆ιανοµής 

ΥΚΩ 
Χρέωση 
Τέλους 
ΑΠΕ 

Μη 
ανταγωνιστική 

Χρέωση 

Λιανική 
Τιµή 

Πελάτης M.T. €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

Εµπορικός 80,28 5,66 7,75 8,35 1,96 23,72 104,00 

Βιοµηχανικός 64,41 7,47 7,14 6,58 1,96 23,15 87,56 

Αγροτικός 36,76 0,00 0,00 3,24 0,74 3,98 40,74 

Πελάτης Χ.T. €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

Εµπορικός 101,95 7,77 23,94 11,51 2,49 45,71 147,66 

Βιοµηχανικός 92,08 7,73 23,82 10,34 2,49 44,38 136,46 

Οικιακός 70,08 7,54 27,25 11,51 1,95 48,25 118,33 

Αγροτικός 44,02 0,00 0,00 3,70 0,90 4,60 48,62 

Πηγή: ∆ΕΗ ΑΕ, Τιµολογιακή Πολιτική, 2010 
 

Η ∆ΕΗ ΑΕ δεν έχει την δυνατότητα να αλλάξει τα τιµολόγια από µόνη της αλλά αυτά 

είναι ρυθµιζόµενα από το κράτος. Οι ιδιώτες προµηθευτές όµως έχουν την δυνατότητα 

να προσφέρουν εκπτώσεις της τάξης του 5% - 15% σε συγκεκριµένα τµήµατα πελατών 

παρουσιάζοντας µεγάλη κερδοφορία από αυτές τις κατηγορίες εξαιτίας των 

σταυροειδών επιδοτήσεων στα ρυθµιζόµενα τιµολόγια της ∆ΕΗ ΑΕ. Η τιµολόγηση της 

∆ΕΗ ΑΕ για τους µεσαίους και µεγάλους εµπορικούς αλλά και για τους µεγάλους 

οικιακούς πελάτες ενσωµατώνει ένα µέρος αυτών των επιδοτήσεων αυξάνοντας κατά 

συνέπεια τη προσφερόµενη τιµή προς τους συγκεκριµένους καταναλωτές. Οι ιδιώτες 

προµηθευτές από την άλλη δεν έχουν αυτή την υποχρέωση και είναι σε θέση να 

προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιµές µε αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές των παραπάνω κατηγοριών να αλλάζουν προµηθευτή. 

Παρόλα αυτά η ∆ΕΗ ΑΕ παραµένει ο κυρίαρχος προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα (93,7% της συνολικής καταναλισκοµένης ενέργειας το 2010) διατηρώντας 

την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Οι εταιρίες που συµµετέχουν ενεργά σε αυτό το 

κοµµάτι της αγοράς είναι 11 και από αυτές δυο, η Energa και η Hellas Power έχουν τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µετά από την ∆ΕΗ ΑΕ, 3,1% και 2,7% αντίστοιχα. Τα παραπάνω 

φαίνονται και στο ∆ιάγραµµα 4.7 στο οποίο είναι εµφανής η κυριαρχία της ∆ΕΗ ΑΕ και 

στην λιανική αγορά. 
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Ποσοστά Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
93,7

3,12,7

0,5

∆ΕΗ ΑΕ

ENERGA

HELLAS POWER

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, Ετήσιο ∆ελτίο , 2010 

 

∆ιάγραµµα 4.7 
Ποσοστά Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα το 2010 

 

Η απελευθέρωση της αγοράς αν και έχει οδηγήσει σε διαχωρισµό των τιµολογήσεων 

για τις παρεχόµενες υπηρεσίες (χρεώσεις χρήσης ∆ικτύων, ΥΚΩ κ.α.) ώστε να 

διευκολυνθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών, παρόλα αυτά, το ποσοστό 

που έχει µετακινηθεί από την ∆ΕΗ ΑΕ προς άλλους προµηθευτές είναι πολύ µικρό, 

σχετικά µε άλλες χώρες. Επίσης, παρατηρείται µόνο στις κατηγορίες όπου οι 

σταυροειδείς επιδοτήσεις έδωσαν την δυνατότητα στους εναλλακτικούς προµηθευτές 

να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές από την ∆ΕΗ και µε δεδοµένη την χαµηλή ΟΤΣ το 

2010, παρουσίασαν µεγάλη κερδοφορία σε αντίθεση µε την ∆ΕΗ που έχει ρυθµιζόµενα 

τιµολόγια και κατά συνέπεια δεν µπορεί να εφαρµόσει συγκεκριµένη τιµολογιακή 

πολιτική. Τέλος το ήδη ανεπτυγµένο δίκτυο καταστηµάτων της ∆ΕΗ σε όλη την Ελλάδα 

καθώς και το γεγονός ότι για πολλά χρόνια υπήρξε ο µοναδικός προµηθευτής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και ο ιδιοκτήτης του δικτύου Μεταφοράς και ∆ιανοµής 

αποτελούν εµπόδια εισόδου για τους προµηθευτές που δραστηριοποιούνται αυτή τη 

στιγµή στην αγορά. 

 

 

 

 

 

 



 

 115

 

 

4.7. Ανακεφαλαίωση 
 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε από 

την ανάπτυξη του ανταγωνισµού στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας, 

όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσµίως. Η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει, εξελίσσεται αργά 

και εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις δεν έχει αποσπάσει σηµαντικά µερίδια αγοράς. 

Βασική αιτία της ύπαρξης εµποδίων είναι η δεσπόζουσα θέση που κατέχει η ∆ΕΗ Α.Ε. 

στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ∆ΕΗ ΑΕ ήταν, µέχρι την απελευθέρωση 

της αγοράς, η µοναδική πλήρως καθετοποιηµένη επιχείρηση δηµόσιου συµφέροντος 

που δραστηριοποιούνταν στην µέχρι πρότινος µονοπωλιακή αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 

Η λειτουργία µιας απελευθερωµένης αγοράς στην Ελλάδα καθυστέρησε σηµαντικά 

εξαιτίας του σχεδιασµού της αγοράς που καθιερώθηκε µε τον Ν.2773/1999 σε 

συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/92/ΕΚ. Πάντως µε τον παραπάνω νόµο 

θεσπίστηκε ο θεσµός της Ανεξάρτητης Αρχής και του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη για την ορθή 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά και ο ρόλος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι η 

λειτουργία, η εκµετάλλευση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς 

του τµήµατος της αγοράς που έχει χαρακτηριστικά φυσικού µονοπωλίου. Οι 

στρεβλώσεις της πρώτης προσπάθειας σε συνδυασµό µε την έκδοση της καινούργιας 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/54/ΕΚ οδήγησαν στην αντικατάσταση του Ν.2773/1999 

από τον Ν.3175/2003 και στην έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

 

Η δοµή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η καθιέρωση δυο αγορών, της 

ηµερησίας χονδρεµπορικής αγοράς, (Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός – 

ΗΕΠ) και της αγοράς εξασφάλισης ισχύος, και η σύνδεση τους µε την λιανική αγορά. Ο 

ΗΕΠ καταρτίζεται από το ∆ΕΣΜΗΕ και αποτελεί µια spot αγορά µε τη µορφή της 

«Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας» µέσω της οποίας συναλλάσσεται το σύνολο της 

ηλεκτρικής ενέργειας την επόµενη ηµέρα στην Ελλάδα. Οι προµηθευτές και οι πελάτες 

µε τη σειρά τους προµηθεύονται ενέργεια από την Ηµερησία Αγορά. Όλη ή αγορά 

εκκαθαρίζεται σε µια ενιαία τιµή, την Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ – SMP). Ο 

µηχανισµός διαθεσιµότητας ισχύος βασίζεται στην δέσµευση των προµηθευτών να 
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εξασφαλίσουν τις συµφωνηµένες ποσότητες και επίσης έχει σκοπό να µειώσει τον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο των επενδυτών, επιστρέφοντας τους ένα µέρος του σταθερού 

τους κόστους, δίνοντας κίνητρο σε ανεξάρτητους παραγωγούς να δραστηριοποιηθούν 

στην αγορά.  

 

Παρόλα αυτά, αν και έχουν αρθεί τα εµπόδια εισόδου για τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς, το υψηλό κεφαλαιακό κόστος για την ένταξη µιας νέας µονάδας στο 

σύστηµα, η δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ ΑΕ στην αγορά και το γεγονός ότι ο πλήρης 

διαχωρισµός των δικτύων µεταφοράς και διανοµής δεν έχει επιτευχτεί ακόµα, 

δυσκολεύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το αποτέλεσµα είναι 6 χρόνια µετά την 

λειτουργία της αγοράς µε την σηµερινή της µορφή, το ποσοστό της ∆ΕΗ ΑΕ το 2011 να 

έχει µεν µειωθεί στο 83% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύς που συµµετέχει στην 

διαµόρφωση της ΟΤΣ µέσω των προσφορών έγχυσης αλλά να παραµένει αρκετά 

υψηλό και µε δεδοµένο το διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο εργοστασίων που διαθέτει 

να έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει την παράγωγη στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

επιδρώντας µε αυτόν το τρόπο στην διαµόρφωση της ΟΤΣ. 

 

Η πορεία της ΟΤΣ από την αρχή της λειτουργίας του ΗΕΠ µέχρι και το 2008 είχε µια 

ανοδική πορεία που οφειλόταν στην αύξηση των τιµών των καύσιµων (πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο) και από την µειωµένη απόδοση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων λόγο 

της µείωσης των βροχοπτώσεων. Από το 2009 µέχρι και το 2011 η ΟΤΣ παρουσίασε 

σηµαντική µείωση ως αποτέλεσµα του έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των ανεξάρτητων 

παραγωγών µε την ∆ΕΗ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά. Τα νέα 

αποδοτικότερα εργοστάσια αλλά και η οικονοµική κρίση που οδήγησε σε µείωση της 

ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, κράτησαν της ΟΤΣ σε χαµηλά επίπεδα. Τέλος στην 

λιανική αγορά, και µε το διαχωρισµό των χρεώσεων για την χρήση των δικτύων και των 

άλλων υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να συµµετάσχουν 

προσφέροντας πακέτα σε συγκεκριµένες κατηγορίες πελατών. Συγκεκριµένα δυο 

εταιρείες έχουν αποσπάσει έστω και µικρά ποσοστά από την ∆ΕΗ προσφέροντας 

εκπτώσεις 10%-15% επί των ρυθµιζόµενων τιµολογίων που προσφέρει η ∆ΕΗ και 

εκµεταλλευόµενες την χαµηλή ΟΤΣ παρουσιάζουν σηµαντική κερδοφορία. 
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