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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80, οι εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ευρώπη χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη καθετοποιημένων δημόσιων 

μονοπωλιακών εταιρειών με θεσμοθετημένη από το κράτος αποκλειστικότητα 

στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή του ηλεκτρισμού σε εθνικό επίπεδο ή 

σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που είχε καθοριστεί νομοθετικά. 

 

Τα επόμενα χρόνια με την κυριαρχία στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο των 

αρχών της Οικονομίας της Αγοράς και της Παγκοσμιοποίησης της 

Οικονομίας, ο δημόσιος χαρακτήρας των κρατικών μονοπωλίων ηλεκτρικής 

ενέργειας άρχισε να επανεξετάζεται, και απόψεις όπως ο ανταγωνισμός στην 

παραγωγή και την διανομή του ηλεκτρισμού άρχισαν να εφαρμόζονται.  

 

Στις απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κεντρικό σημείο 

αναφοράς είναι ο πελάτης και η ευχέρεια που διαθέτει στην ελεύθερη επιλογή 

προμηθευτή. 

 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί στον υγιή 

ανταγωνισμό και έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών και στον εκσυγχρονισμό των εταιρειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Στις νέες αυτές αγορές ηλεκτρισμού, η διαχείριση του συστήματος μεταφοράς 

και του δικτύου διανομής γίνεται από ανεξάρτητους φορείς που εγγυώνται 

την ίση μεταχείριση και ελεύθερη πρόσβαση τρίτων σ’ αυτά. Επιπλέον, 

εισάγεται ο ανταγωνισμός στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην 

προμήθεια στον τελικό καταναλωτή. Αυτό έχει ως συνέπεια το ότι οι τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας στις ημερήσιες αγορές ηλεκτρισμού καθορίζονται από 

την προσφορά και την ζήτηση. 

 

Στα πλαίσια αυτά, οι υπό διαμόρφωση αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 

θεσμοθετήσει όργανα και μηχανισμούς που ονομάζονται Ρυθμιστικές Αρχές 
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Ενέργειας (ΡΑΕ). Οι Ρυθμιστικές Αρχές έσπασαν κάποια μονοπώλια και 

ανάγκασαν Κρατικές Εταιρείες Ηλεκτρισμού να διασπάσουν ορισμένες από 

τις δραστηριότητές τους και να ανοίξουν τις αγορές σε καινούργιους 

εγχώριους και ξένους «παίκτες». Εξαιτίας αυτής της διάσπασης εμφανίστηκε 

ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, γεγονός που οδήγησε σε 

επιχειρηματική συγκέντρωση. 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων, που επιτρέπουν σε εταιρείες να δραστηριοποιηθούν σε νέους 

τομείς, όπως στην παραγωγή από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στην 

εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στην εμπορία πράσινων πιστοποιητικών και 

στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

αγοράς. 

 

Στον ενεργειακό τομέα, βιώνουμε μια μεταβατική αλλά και ενδιαφέρουσα 

εποχή. Νέα δίκτυα δημιουργούνται, νέες διακρατικές περιφερειακές αγορές 

ιδρύονται, η Ευρώπη και ένα μεγάλο τμήμα που γεωγραφικά ανήκει στην 

Ασία και συνορεύει μαζί της έρχονται όλο και πιο κοντά. Και αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τους λαούς και τους πολίτες των χωρών αυτών. Η 

Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά σε ένα σταυροδρόμι. Τοποθετημένη στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στα ενεργειακά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.  

 

Η Ελλάδα, λόγω γεωπολιτικής θέσης και υψηλότερου βαθμού ανάπτυξης σε 

σχέση με τις γείτονες χώρες, καλείται να παίξει έναν κύριο ρόλο στην 

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αξιοποιώντας τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και διαμορφώνοντας τις υποδομές 

της  μπορεί να αναβαθμιστεί σε ενεργειακό δίαυλο.   

 

Και αυτό, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 

της, καθώς οδηγεί σε διασφάλιση επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού, 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο και ενίσχυση 

των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών. Έτσι, δημιουργούνται οι 
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ασφαλέστερες προϋποθέσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και 

την αύξηση του βιοτικού επίπεδου των λαών. 

 

Η εργασία αυτή διερευνά το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην  

Ελλάδα μετά από τη δεκαπενταετή διεθνή εμπειρία, καθώς και τη σημασία 

των επιλογών με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το ελληνικό κράτος, τα 

ρυθμιστικά όργανα (όπως η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ), και οι ελληνικές εταιρείες 

πετρελαίου, ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η επιτυχία του 

πειράματος και η έκταση που λαμβάνει, δικαιολογούν γι' αυτήν τον όρο 

επανάσταση. 

 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν να καταστήσουν την 

Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία γνώσης στον κόσμο, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η Ελλάδα ως οργανικό μέρος 

μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας καλείται αφενός να 

αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και αφετέρου να εκμεταλλευτεί τα νέα 

πλεονεκτήματα που της παρέχονται πλέον από το διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.  

 

Είναι σαφές ότι η δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς δεν σημαίνει 

την κατάργηση της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών μελών. 

 

Κάθε χώρα καλείται πλέον να αναπτύξει το δυναμικό της στα πλαίσια του 

ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει, αλλά και να αναδείξει τα δικά 

της συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να επιβιώσει στον ανταγωνισμό.   

 

Οικοδομημένη πάνω στις βασικές αρχές της φιλελεύθερης οικονομίας, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε στους βασικούς της στόχους τον ανταγωνισμό 

και την αποδέσμευση της οικονομικής δραστηριότητας από τον ασφυκτικό 

κρατικό έλεγχο, ακόμα και στις περιπτώσεις που αφορούν αγαθά ή 

δραστηριότητες που ως ένα βαθμό εξακολουθούν να έχουν έναν 

παραδοσιακά μονοπωλιακό χαρακτήρα.  
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1. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΑΓΑΘΟ 

 

Η ενέργεια, ως κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, 

αποτελεί βασικό στοιχείο της δομής των κοινωνιών σήμερα, περισσότερο 

ίσως από κάθε άλλη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Η ραγδαία ανάπτυξη 

των παγκόσμιων αγορών, η συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η 

παρουσία σημαντικών γεωπολιτικών γεγονότων είναι κάποιοι προφανείς 

λόγοι που έχουν ισχυροποιήσει τη σημασία της ενέργειας στο παγκόσμιο 

τοπίο. Έτσι, όλοι εμείς γινόμαστε μάρτυρες ενός ενεργειακού σκηνικού που 

διαρκώς μεταβάλλεται, σε μία προσπάθεια να μας εξασφαλίσει την όσο το 

δυνατόν άνετη και ασφαλή καθημερινότητά μας. 

 

Οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη μέλη μέσω σειράς 

οδηγιών που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του '90, ήταν 

σαφείς: Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου θα 
πρέπει να απελευθερωθεί. Σταδιακά έστω, αλλά το αργότερο ως το 2006, 

θα πρέπει να έχει επιτευχθεί 100% απελευθέρωση της αγοράς σε όλες τις 

βαθμίδες κατανάλωσης, περιλαμβανομένης και της οικιακής. 

 
Ο όρος απελευθέρωση αφορά μόνο στην δημιουργία ανταγωνιστικών 
συνθηκών στο επίπεδο της παραγωγής και εμπορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας, γιατί το εξίσου σημαντικό και ευαίσθητο θέμα των υποδομών 
για την μεταφορά της ενέργειας δεν μπορεί παρά να μείνει στον 
πυρήνα της κρατικής αρμοδιότητας, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα 
είδος φυσικού μονοπωλίου. 
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2. Η ΑΓΟΡΑ  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

2.1 Η  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα 

είναι μία από τις αιτίες που η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έτυχε 

ομοιόμορφου βαθμού εφαρμογής από τα κράτη μέλη της. Υπάρχουν έτσι, 

ορισμένα κράτη μέλη που παίρνουν σχεδόν άριστο βαθμό στην εκπλήρωση 

των σχετικών υποχρεώσεών τους, ενώ άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η 

Ελλάδα, αποφεύγουν όσο μπορούν το ευρύ άνοιγμα του ενεργειακού τομέα 

στoυς ιδιώτες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο βαθμός και το 

χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

στα 15 κράτη μέλη:  

 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

ΧΩΡΕΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (%) 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Αυστρία 100 2003 

Βέλγιο 35 2007 

Δανία 90 2003 

Φινλανδία 100 1997 

Γαλλία 30 ΑΜΕΣΑ 

Γερμανία 100 1999 

Ελλάδα 30 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ιρλανδία 97 2007 

Ιταλία 35 ΑΜΕΣΑ 

Λουξεμβούργο 50 2007 

Ολλανδία 33 2003 

Πορτογαλία 30 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ισπανία 45 2003 

Σουηδία 100 1998 

Ηνωμένο Βασίλειο 100 1998 
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Ως το τέλος του 2007 η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει 

πλήρως απελευθερωθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.. 

 

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα της ενέργειας δεν προκλήθηκαν από 

κάποια τεχνολογική επανάσταση, ή την ανακάλυψη κάποιας νέας πηγής 

ενέργειας, ή έναν πόλεμο ή άλλο κοσμοϊστορικό γεγονός. Αντίθετα, είναι το 

αποτέλεσμα της τάσης προς απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση, η οποία έχει 

εμφανιστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.  

 

Για την αξιολόγηση της χάραξης των ασφαλών ορίων μεταξύ ανταγωνιστικής 

αγοράς και κρατικής παρέμβασης χρήσιμη είναι μία ενδεικτική επισκόπηση 

της κατάστασης στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη που τάσσονται μάλλον 

αρνητικά στην πρooπτική της απελευθέρωσης, ενώ προσπαθούν να 

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται. 

  

Σε όλη την Ευρώπη ο ενεργειακός τομέας υφίσταται τεράστιες αλλαγές. Στη 

Γερμανία, για παράδειγμα, μέσα σε λίγα χρόνια οι τοπικές δημόσιες 

επιχειρήσεις ηλεκτρισμού συνενώθηκαν σε δυο εθνικούς γίγαντες, την Ε.ΟΝ 

και την RWE, ενώ η Vattenfall, o Σουηδικός όμιλος ενέργειας παρέχει σήμερα 

ηλεκτρική ενέργεια στην πρώην Ανατολική Γερμανία.  

 

Οι ίδιες οι δημόσιες αυτές επιχειρήσεις απορροφούν εταιρείες φυσικού 

αερίου, επιταχύνοντας τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση του ενεργειακού 

τομέα με κατεύθυνση τη δημιουργία μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής 

βιομηχανίας ενέργειας.  

 

Στη Γερμανία, η E.ON εξαγόρασε την Ruhrgaς και η RWE εξαγόρασε 

επιχειρήσεις μεταφοράς αερίου τόσο στη Γερμανία (Thyssengas) όσο και 

στην Τσεχία (Transgas) και την Ολλανδία (Obragas).  

 

Στην Ιταλία, η Enel εξαγόρασε μια ομάδα από εταιρείες διανομής και 

αναδείχθηκε στον δεύτερο μεγαλύτερο διανομέα φυσικού αερίου της χώρας 

μετά την Italgas, ενώ η ΕNI, πρώην εθνική εταιρεία πετρελαίου, ελέγχει όχι 

 9



μόνο τη μεταφορά φυσικού αερίου (μέσω της θυγατρικής της Snam) αλλά 

είναι παράλληλα η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας.  

 

Όλες αυτές οι εταιρείες επεκτείνονται επιθετικά και στον διεθνή χώρο. Η 

Ε.ΟN, για παράδειγμα, έχει ήδη επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς 

και σε περισσότερες από 14 χώρες της Ευρώπης. 

 

Στο πρόσφατο παρελθόν, μόνο οι πετρελαϊκοί γίγαντες διέθεταν τέτοιο 

μέγεθος ή τόσο εκτεταμένη παρουσία. 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επτά κύριοι παίκτες, (EDF, E.ON, RWE, ENEL, 

VATTENFALL, ENDESA, SUEZ-ELECTRABEL), από το 40% της αρχικής 

παραγωγής τους, μέσα σε πέντε χρόνια, κατόρθωσαν να ανεβάσουν την 

παραγωγή τους σε ποσοστό της τάξεως του 60%, κάνοντας επενδύσεις και 

εκτός των κλασικών εθνικών αγορών τους.  

 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου η δημόσια ηλεκτρική 

εταιρεία (Electricite de France -EDF) όχι μόνο διατηρεί αλώβητη την 

κυριαρχία της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά εκμεταλλεύεται και τις 

συνθήκες της ελεύθερης αγοράς προκειμένου να διεισδύσει σε άλλες 

ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλική ή η Ισπανική, γεγονός βέβαια που 

προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις τους. Σήμερα, η εταιρεία παράγει το 70% 

της ενέργειας σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και εμπορεύεται τη φθηνότερη 

ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, εξαιρουμένης της Φινλανδίας και της 

Ελλάδας.  

 

Αρχικά, η Γαλλία συμμορφώθηκε μόνο με την ελάχιστη υποχρέωση που 

ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, απελευθερώνοντας μόνο το 30% της 

εγχώριας αγοράς. Μέχρι το 2004 όμως, το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο 

60%, γεγονός που αντιμετωπίζεται εντελώς αρνητικά από τους Γάλλους 

πολίτες, τους εργαζόμενους στην EDF και ως κάποιο βαθμό από την ίδια τη 

διοίκησή της. 

 

 10



Παρά ταύτα, η εταιρεία αυτή που σύσσωμη αντιμάχεται τις αρχές και τις 

συνθήκες του ανταγωνισμού, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες 

ανάπτυξης και οικονομικών κερδών που αυτός προσφέρει. Με αφορμή την 

υπερκάλυψη της ζημιάς που προκάλεσε η απώλεια του μονοπωλιακού 

καθεστώτος έχει αναπτύξει μία στρατηγική αυστηρά προσανατολισμένη στο 

κέρδος, στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσεται ένα επεκτατικό πρόγραμμα 

εκτός Γαλλίας συνολικής αξίας 15 δισεκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Η 

απόδοσή του βεβαίως κρίνεται και εξαρτάται από τους όρους του 

παγκόσμιου ανταγωνιστικού παιγνιδιού. Η συνολική διαπίστωση πάντως 

είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ακόμα και η EDF αποδέχεται τους 

όρους και συμμετέχει στο εγχείρημα της ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς 

εκμεταλλευόμενη στο μέγιστο δυνατό τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν. 

 

Σχετικά νοτιότερα, στην Ιταλία άλλο ένα από τα παραδοσιακά φρούρια του 

δημόσιου χαρακτήρα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Enel, 

προετοιμάζεται για την αξιοπρεπή παράδοσή της στον ανταγωνισμό. Όντας 

σε σαφώς πιο ανίσχυρη θέση από την EDF, η Enel αντιμετωπίζει το άνοιγμα 

στον ιδιωτικό τομέα σαν μια ευκαιρία επίλυσης των προβλημάτων της. Έτσι, 

νέο σύνθημα της εταιρείας είναι πως το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

είναι επιχειρηματίας και στα άμεσα σχέδιά της είναι η πώληση ενός ακόμη 

πακέτου μετοχών της. 
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2.2 ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

 
Η απελευθέρωση ενός τομέα στρατηγικής σημασίας όπως είναι ο 

ενεργειακός, αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία είναι 

απαραίτητο να ληφθούν πολλές αποφάσεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, δύο 

μορφές (μοντέλα) έχουν εμφανιστεί.  

 

Από τη μια πλευρά υπάρχει το επιθετικότερο μοντέλο, το οποίο αποδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση της αποτελεσματικότητας χάρη στη διάλυση 

των προνομιούχων μονοπωλιακών επιχειρήσεων και την όσο το δυνατόν 

ταχύτερη εισαγωγή του ανταγωνισμού. 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα συντηρητικότερο μοντέλο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση των μεγάλων προνομιούχων 

μονοπωλιακών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύεται το μεγάλο τους μέγεθος και 

τη μεγάλη κλίμακα για να κερδίσει σε λειτουργική αποτελεσματικότητα. 

 

Αντίθετα με τις προσδοκίες των περισσότερων μεταρρυθμιστών, το 

επιθετικότερο μοντέλο δεν λειτούργησε καλά σε όλες τις περιπτώσεις. 

Πράγματι, ωφέλησε την καινοτομία και οδήγησε στην περικοπή δαπανών και 

στην αναδιοργάνωση. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, οδήγησε επίσης στη 

χειραγώγηση της αγοράς, μείωση των επενδύσεων, ιδιαίτερα ευμετάβλητες 

τιμές, συχνές κατηγορίες για «σκληρές» τακτικές πώλησης, μερικές φορές 

ακόμη και σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.  

 

Στη Βρετανία, πολλοί παίκτες βρίσκονται τη στιγμή αυτή στη διαδικασία 

επανένωσης ή εξαγοράς, με σκοπό να επανακτήσουν την ίδια εκείνη κλίμακα 

που είχαν χάσει όταν διασπάστηκαν. 

 

Η Πορτογαλία άνοιξε κι αυτή την ενεργειακή αγορά της στον ανταγωνισμό και 

απελευθέρωσε τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας της. Αναγνώρισε όμως, ότι η 

μεγάλη κλίμακα διαθέτει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα, και γι' αυτό άφησε 

την EdP να παραμείνει σε γενικές γραμμές ενωμένη και να διατηρήσει 
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σχεδόν 75% της εγχώριας αγοράς. Αντί να τη διασπάσει σε μικρά 

ανταγωνιστικά τμήματα, η Ρυθμιστική Αρχή επέβαλε μια αυστηρή 

τιμολογιακή πολιτική, η οποία ανάγκασε την EdP να ακολουθήσει ένα τραχύ 

μονοπάτι με σκληρές περικοπές κόστους. Την ίδια στιγμή, η Ρυθμιστική Αρχή 

παρακολουθούσε στενά το δίκτυο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το 1996 οι τιμές 

πέφτουν με συνεχή και σταθερό τρόπο. Αν και η Πορτογαλία δεν έχει 

επιδείξει ακόμη την ίδια καινοτομία με τη Centrica ή την Ε.ΟN, και οι 

περικοπές του κόστους δεν ήταν τόσο επιθετικές όσο στη Βρετανία, δεν 

αντιμετώπισε και την αβεβαιότητα που εκδηλώθηκε στην Καλιφόρνια, τη 

Βρετανία, τη Σκανδιναβία ή τη Νέα Ζηλανδία. 

 

Όποιο κι αν είναι το μοντέλο, ωστόσο, ποτέ δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τη 

σημασία μιας καλής και αυστηρής Ρυθμιστικής Αρχής.  
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3. Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Στην Ελλάδα, ο τομέας του πετρελαίου έχει απελευθερωθεί στο μεγαλύτερό 

του μέρος, με την εξαίρεση κάποιων εκκρεμοτήτων, οι οποίες αφορούν τις 

απαιτήσεις σε αποθέματα και τις απευθείας αγορές από διυλιστήρια, 

ζητήματα που επηρεάζουν την αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, η Ελλάδα 

βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία συμμόρφωσης με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό, και 

έτσι η επιλογή μεταξύ επιθετικότερου και συντηρητικότερου μοντέλου είναι η 

βασική απόφαση η οποία έπρεπε να ληφθεί.  

 

Η Ελλάδα γενικά είναι μια μικρή αγορά, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε 

ρεαλιστές για το πόσες ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, πόσα διυλιστήρια πετρελαίου και πόσες εταιρείες διανομής 

φυσικού αερίου μπορούν να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.  

 

Επιπλέον, χάρη στα άφθονα κοιτάσματα λιγνίτη, τα χαμηλά εργατικά και την 

πλήρη λειτουργία των διυλιστηρίων, η Ελλάδα ξεκινάει από σχετικά καλή 

θέση. Στην ηλεκτρική ενέργεια η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη λιανική τιμή στην 

Ευρώπη (λιγότερο από τη μισή της Δανίας, που είναι η ακριβότερη χώρα και 

33% χαμηλότερη της Πορτογαλίας, η οποία κινείται στο μέσο ευρωπαϊκό 

όρο). Όσον αφορά στο πετρέλαιο ντίζελ, η Ελλάδα έχει πάλι τις χαμηλότερες 

λιανικές τιμές στην Ευρώπη (τη μισή της Δανίας, που είναι η ακριβότερη 

χώρα και 19% χαμηλότερη της Πορτογαλίας). Αυτό είναι αναμφισβήτητα κάτι 

που πρέπει να διατηρηθεί, και στην πραγματικότητα αποτελεί συνέπεια μιας 

αγοράς που διαθέτει έναν κύριο παίκτη σε κάθε τομέα (πετρέλαιο, ηλεκτρική 

ενέργεια, φυσικό αέριο) με ισχυρό ανταγωνισμό μόνο στη λιανική πώληση 

των καυσίμων. 

 

Είναι διεθνής πρακτική τόσο οι δαπάνες των καυσίμων, όσο και οι 

επιβαλλόμενες πρόσθετες δαπάνες (δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του 
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άνθρακα) να συνυπολογίζονται με ένα δίκαιο μηχανισμό στα τιμολόγια των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ακόμα δεν εφαρμόζεται στην 

Ελλάδα. Οι  Έλληνες καταναλωτές απολαμβάνουν τα χαμηλότερα τιμολόγια 

στην Ευρώπη και συγκεκριμένα η τιμή για τους οικιακούς πελάτες είναι 52% 

φθηνότερη του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ενώ για τους βιομηχανικούς 

καταναλωτές είναι 16% φθηνότερη του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου. Αυτά 

απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 

 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Δανία; 22,54
Ιταλία; 19,27

Ολλανδία; 17,68
Γερμανία; 17,2

Ευρωπαικός Μ.Ο.; 13,78
Λουξεμβούργο; 13,67
Σουηδία; 13,65
Πορτογαλία; 13,5

Ιρλανδία; 12,56
Γαλλία; 11,42

Ισπανία; 10,79
Φινλανδία; 10,6

Ην. Βασίλειο; 8,37
Ελλάδα; 6,71

Βέλγιο; 14,4
Αυστρία; 14,28

0 5 10 15 20 25

€λεπτά/KWh
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ιταλία; 7,61
Γερμανία; 7,36

Δανία; 7,2
Ολλανδία ; 6,8

Ιρλανδία; 5,89
Αυστρία; 5,88

Βέλγιο; 4,99
Ισπανία; 4,91

Πορτογαλία; 4,83
Γαλλία ; 4,6
Σουηδία; 4,55
Φινλανδία; 4,52

Ελλάδα; 4,34
Λουξεμβούργο; 4,11

Ην. Βασίλειο; 3,45

Ευρωπαικος Μ.Ο.; 5,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

€λεπτά/KWh
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3.2 ΔΕΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 

Το 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) για να 

λειτουργήσει «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» με σκοπό τη χάραξη και 

εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία μέσα απ’ την εντατική 

εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και 

δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιμή. 

 

Στο διάστημα αυτό, η Δ.Ε.Η. έφερε τον ηλεκτρισμό σε κάθε γωνιά της χώρας, 

διατηρώντας παράλληλα, τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος 

στην Ευρώπη. Η Δ.Ε.Η. βάσει παραχωρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, έχει 

δικαίωμα εκμετάλλευσης του 61,5% των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων 

λιγνίτη στην Ελλάδα και δικαιώματα έρευνας στο 32%. Η Δ.Ε.Η. είναι σήμερα 

η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και η μοναδική εταιρεία διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Στην ιδιοκτησία της ανήκει επίσης, και το 

σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2001, με βάση το Ν.2773/99 και το Π. Δ. 333 της 20ης 

Δεκεμβρίου 2000, η Δ.Ε.Η. μετατράπηκε σε Α.Ε..  

 

Από το Φεβρουάριο του 2001 ξεκίνησε η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (Ν.2773/99), στο πλαίσιο της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.. Εκτός 

από την υποχρέωση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες της, η 

Δ.Ε.Η. υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο διανομής σε όλους 

τους κατόχους αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς και σε επιλέγοντες πελάτες. 

 

 Η απελευθέρωση της ενέργειας αποτελεί το πλέον ελκυστικό πεδίο 

επενδύσεων στην Ελλάδα σήμερα, γεγονός που αρχικά τόνωσε το 

επενδυτικό ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
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Παρ’ όλα αυτά, σήμερα δημιουργείται το μάλλον οξύμωρο σχήμα οι ιδιώτες 

επενδυτές που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δράση τους εντός των όρων και 

των συνθηκών της ανταγωνιστικής αγοράς, να ζητούν άμεση και καθοριστική 

κρατική παρέμβαση, ει δυνατόν με την επιδότηση των νέων μονάδων και τη 

θέσπιση μεταβατικού σταδίου, στη διάρκεια του οποίου θα υπάρχει 

εγγυημένη απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το αίτημά 

τους δε αυτό, το στηρίζoυν στο εξαιρετικά ασφυκτικό εξωτερικό περιβάλλον 

και στην ουσιαστική διατήρηση της μονοπωλιακής θέσης της ΔΕΗ. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιώτες επενδυτές επισημαίνουν πως το μικρό μέγεθος 

της εγχώριας αγοράς, η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ΔΕΗ, η βάση 

παραγωγής της οποίας στηρίζεται στο λιγνίτη, η ανυπαρξία αυτόνομων 

μεγάλων πελατών (όπως για παράδειγμα ένας επαρκής αριθμός μεγάλων 

βιομηχανιών), είναι παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα επισφαλές το 

τόλμημα της επένδυσης στην ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές αυτές προσπάθειες. Η 

εμπειρία δε, από το διεθνή περίγυρο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, αφού 

πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

σημαντικές ζημιές από αντίστοιχες επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι υψηλός, ενώ το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της αγοράς μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε κυβερνητική 

βούληση, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη για τους επενδυτές κάθε 

ασφαλής πρόβλεψη.  
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3.3 Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Μακροπρόθεσμα, οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν ένα όραμα 

για το πώς θα ενσωματωθεί η ελληνική αγορά ενέργειας στην υπόλοιπη 

ευρωπαϊκή αγορά και ποιο το χρονικό πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης.  

 

Θέλουν να παραμείνουν καθετοπoιημένoι πρωταγωνιστές στην εγχώρια 

αγορά τους; Εάν ναι, πρέπει να αναπτύξουν δομή κόστους, στρατηγική 

στοιχείων ενεργητικού και στρατηγική ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε 

να προστατεύσουν την αγορά τους.  

 

Θέλουν να αναδειχθούν σε περιφερειακούς πρωταγωνιστές που προωθούν 

την ενοποίηση στην περιοχή των Βαλκανίων ή του Αιγαίου; Τότε η 

προτεραιότητα θα είναι να σχεδιάσουν μια δομή κεφαλαίου, η οποία να είναι 

σε θέση να υποστηρίξει προσεκτικές και συμφέρουσες εξαγορές, όταν οι 

αγορές κινούνται χαμηλά.  

 

Ή πιστεύουν ότι το καλύτερο μέλλον για τις ελληνικές εταιρείες του 

ενεργειακού τομέα είναι να εξαγοραστούν από κάποιον από τους 

αναδυόμενους πολυεθνικούς γίγαντες του ενεργειακού τομέα; Σε αυτή την 

περίπτωση, η προτεραιότητα της διοίκησης πρέπει να κλίνει κατά πολύ προς 

την αύξηση της αξίας εξαγοράς, (περιορισμός κόστους, βελτίωση 

αποδοτικότητας ενεργητικού και προσεκτικές εξαγορές), έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί το όφελος των Ελλήνων μετόχων.  

 

Ο πειρασμός για τους επικεφαλής θα είναι βεβαίως να προσπαθήσουν να 

καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα, προετοιμαζόμενοι κατά το δυνατόν και για τα 

τρία σενάρια, στρατηγική που ίσως να είναι κατάλληλη στην παρούσα 

κατάσταση. Αργά ή γρήγορα όμως, κάθε εταιρεία του ενεργειακού τομέα στην 

Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξει μια στρατηγική κατεύθυνση και να 

επικεντρωθεί σε αυτή. Και η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι αυτό θα αποφέρει 

μεγάλα οφέλη στους καταναλωτές. 
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4. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Ο ΝΟΜΟΣ 2773/99 
 

4.1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμη η παράθεση βασικών ορισμών, όπως αυτοί 

περιγράφονται στον Νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και 

λοιπές διατάξεις».  

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού:  

 
Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (KWh) 

μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία ορισμένη 

εγκατάσταση κατόχου άδειας παραγωγής  ή  προμήθειας  τροφοδότησε  το  

Σύστημα  και  της  ποσότητας  ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από 

Πελάτες του, σε δεδομένη χρονική περίοδο.  

 

Απόκλιση Αγοράς και Πραγματικών Φορτίων, είναι η διαφορά που 

προκύπτει σε μία χρονική  περίοδο  κατανομής  μεταξύ  του  προγράμματος  

φόρτισης  της  Ημερήσιας Αγοράς  και  της  Κατανομής  Φορτίου  σε  

Πραγματικό  Χρόνο, μετρούμενη  σε κιλοβατώρες (KWh),  και  αναφέρεται  

στη  διαφορά  μεταξύ  της  προγραμματισμένης και  της  πραγματικής  

τροφοδοσίας  με  ηλεκτρική  ενέργεια  του  Συστήματος  από ορισμένο  

κάτοχο  άδειας  παραγωγής  ή  έχοντα  δικαίωμα  Εισαγωγής  ηλεκτρικής 

ενέργειας,  καθώς  και  στη  διαφορά  μεταξύ  της  δηλωμένης  και  της  

πραγματικής απορρόφησης  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  το  Σύστημα  από  

ορισμένο  κάτοχο  άδειας προμήθειας  ή  Επιλέγοντα  Πελάτη  για  ίδια  

αποκλειστικά  χρήση  ή  έχοντα  δικαίωμα Εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Δημόσιος  Τομέας,  είναι  αυτός  που  ορίζεται  με  την  παρ. 1  του  άρθρου 

14  του  ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α').  
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Διασύνδεση,  είναι  οι  γραμμές,  οι  εγκαταστάσεις  και  οι  μετρητές  που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του 

Συστήματος από ή προς την ελληνική επικράτεια.  

 

Δίκτυο,  είναι  το  δίκτυο  διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  της  Δημόσιας  

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική 

επικράτεια, το οποίο αποτελείται  από  γραμμές  μέσης  και  χαμηλής  τάσης,  

και  εγκαταστάσεις  διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας,  καθώς  και  από  

υποβρύχια  καλώδια  που  συνδέουν  Μη Διασυνδεδεμένα  Νησιά  μεταξύ  

τους  και  γραμμές  και  εγκαταστάσεις  υψηλής  τάσης που έχουν ενταχθεί 

στο δίκτυο αυτό. 

  

Δραστηριότητα  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  είναι  καθεμία  από  τις  

επιχειρηματικές δραστηριότητες  παραγωγής, μεταφοράς,  διανομής  ή  

προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Εισαγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  είναι  η  μεταφορά  ηλεκτρικής  

ενέργειας  προς  την ελληνική  επικράτεια  μέσω  των  Διασυνδέσεων  της  

χώρας. Δικαίωμα  Εισαγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας  έχουν  οι  κάτοχοι  

Άδειας  Προμήθειας  και  οι  Επιλέγοντες Πελάτες για δική τους αποκλειστικά 

χρήση.  

 

Εξαγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  είναι  η  μεταφορά  ηλεκτρικής  

ενέργειας,  η  οποία παράγεται  από  μονάδα  παραγωγής  εγκατεστημένη  

στην  ελληνική  επικράτεια, μέσω των Διασυνδέσεων προς άλλη χώρα. 

Δικαίωμα Εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οι  κάτοχοι  Άδειας  

Παραγωγής  για  ηλεκτρική  ισχύ  που  αντιστοιχεί  στο  δυναμικό παραγωγής  

της  άδειάς  τους,  για  το  οποίο  δεν  έχουν  κατατεθεί  Πιστοποιητικά 

Διαθεσιμότητας Ισχύος στο Αποθετήριο που τηρεί ο Διαχειριστής του 

Συστήματος.  

 

Διαμετακόμιση  ηλεκτρικής  ενέργειας,  είναι  η  μέσω  του  Συστήματος  

μεταφορά ηλεκτρικής  ενέργειας,  η  οποία  παράγεται  και  καταναλώνεται  

εκτός  της  ελληνικής επικράτειας, χωρίς να αποτελεί Εισαγωγή ή Εξαγωγή.  
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Επικουρικές  Υπηρεσίες,  είναι  οι  αναγκαίες  υπηρεσίες  για  τη  λειτουργία  

του Συστήματος  ή  του  Δικτύου  και  ιδίως  η  παροχή  άεργου  ισχύος,  η  

ρύθμιση  της συχνότητας και η παρακολούθηση της διακύμανσης φορτίου.  

 

Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα επιλογής του 

τρόπου με τον οποίο  προμηθεύεται  ηλεκτρική  ενέργεια,  την  οποία    

χρησιμοποιεί  για  δική  του αποκλειστικά χρήση.  

 

Κατανομή Φορτίου σε Πραγματικό Χρόνο, είναι η κατανομή του φορτίου 

ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες μονάδες παραγωγής λαμβανομένης 

υπόψη και της χρήσης των Διασυνδέσεων για την κάλυψη της ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας όπως λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο.  

 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, είναι τα νησιά της ελληνικής επικράτειας των 

οποίων το δίκτυο  διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  δεν  συνδέεται  με  το  

Σύστημα  και  το  δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας.  

 

Μη  Επιλέγων  Πελάτης,  είναι  το  πρόσωπο  που  υποχρεούται  να  

προμηθεύεται  ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από τη ΔΕΗ ΑΕ.  

 

Οριακή  Τιμή  Συστήματος,  είναι  η  πιο  υψηλή  προσφερθείσα  τιμή  

παραγωγής  της ενεργού ισχύος που εντάσσεται στο Σύστημα σε δεδομένη 

χρονική περίοδο.  

 

Πελάτες, είναι οι Επιλέγοντες Πελάτες και οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες.  

 

Προμήθεια, είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες. 

Περιλαμβάνεται η πώληση  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  κάτοχο  Άδειας  

Προμήθειας  σε  άλλο  κάτοχο Άδειας Προμήθειας.  

 

Ολοκληρωμένη  Επιχείρηση  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  είναι  η  επιχείρηση  

που  είναι καθέτως ή οριζοντίως ολοκληρωμένη.  
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Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση που ασκεί δύο 

τουλάχιστον από τις Δραστηριότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 

Οριζοντίως  Ολοκληρωμένη  Επιχείρηση  είναι  η  επιχείρηση  που  ασκεί  

μια τουλάχιστον Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και άλλη 

δραστηριότητα άσχετη με την ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Σύστημα,  είναι  οι  γραμμές  υψηλής  τάσης,  οι  εγκατεστημένες  στην  

ελληνική επικράτεια  διασυνδέσεις  και  όλες  οι  εγκαταστάσεις,  εξοπλισμός  

και  εγκαταστάσεις ελέγχου  που  απαιτούνται  για  την  ομαλή,  ασφαλή  και  

αδιάλειπτη  διακίνηση ηλεκτρικής  ενέργειας  από  έναν  σταθμό  παραγωγής  

σε  έναν  υποσταθμό,  από  έναν υποσταθμό σε  έναν άλλο ή προς ή από  

οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και 

εγκαταστάσεις Υψηλής  Τάσης που  έχουν  ενταχθεί  στο  Δίκτυο, καθώς  και 

το Δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.  

 

Αυτοπαραγωγός, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια 

κυρίως για δική του χρήση.    

 

Παραγωγός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι ο παραγωγός, ο 

οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.).  

 

Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  Α.Π.Ε  είναι  η  ηλεκτρική  

ενέργεια  η προερχόμενη από:   

1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή 

βιοαερίου.  

2. Την  εκμετάλλευση  γεωθερμικής  ενέργειας,  εφόσον  το  δικαίωμα  

εκμετάλλευσης του  σχετικού  γεωθερμικού  δυναμικού  έχει  

παραχωρηθεί  στον  ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις.  

3. Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη Θάλασσα  
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4. Την εκμετάλλευση υδάτινου  δυναμικού  με  μικρούς  υδροηλεκτρικούς  

σταθμούς ισχύος μέχρι 10 MW.  

5. Συνδυασμό των ανωτέρω.  

6. Τη  συμπαραγωγή, με  χρήση  των  πηγών  ενέργειας,  των (1), (2)  

και  συνδυασμό τους.  

7.  

Συμπαραγωγή, είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται:  

1. Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας  

2. Με  την  ενεργειακή  αξιοποίηση  των  μη  τοξικών  και  μη  

επικίνδυνων  για  το περιβάλλον  βιομηχανικών  υποπαραγώγων  

μονάδων  νομίμως  εγκατεστημένων  στην ελληνική  επικράτεια. Ως  

βιομηχανικά  υποπαράγωγα  νοούνται  και  παράγωγα-κατάλοιπα  της  

συγκεκριμένης  βιομηχανίας,  τα  οποία  αποδεσμεύονται  από  την 

παραγωγική διαδικασία.  

3. Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και είναι εξασφαλισμένη 

η διάθεση της  παραγόμενης  θερμότητας  για  την  κάλυψη  άμεσα  

θερμικών  ή  και  έμμεσα ψυκτικών  φορτίων.  Επιπλέον,  εφόσον η  

συμπαραγωγή  δεν  γίνεται  αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε  η  σχέση  

δυναμικοτήτων  της  ηλεκτρικής  και  της  θερμικής  ισχύος  της 

εγκατάστασης  συμπαραγωγής  και  η  εφαρμοζόμενη  τεχνολογία  

πρέπει  να εξασφαλίζουν  συνολικό  ετήσιο  βαθμό  απόδοσης  της  

εγκατάστασης  συμπαραγωγής, υπολογιζόμενα  στην  ωφέλιμα  

χρησιμοποιούμενη  θερμότητα,  τουλάχιστον 65%  και ειδικά στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 

75%.  

Ειδικά  στην  περίπτωση  αυτοπαραγωγών  του  τριτογενή  τομέα  το  

ελάχιστο  όριο  για τον ως άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης 

ορίζεται σε 60%.  

 

Είναι γεγονός πως, παρά τις αντιδράσεις, τα προβλήματα και τις 

ανομοιομορφίες, η απελευθέρωση είναι ένας στόχος που υλοποιείται, και 

αυτό που θα πρέπει να απασχολεί όλους όσοι, όπως η Ελλάδα, παρέμειναν 

τελευταίοι στην παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας, δεν είναι το αν θα 

προσχωρήσουν σε αυτήν, αλλά το πώς αυτή η προσχώρηση θα γίνει με τον 
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καλύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Στην Ελλάδα, η τυπική - θεσμική 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έχει ήδη γίνει από το 1999 με το νόμο 

2773, που ευθυγράμμισε την Ελληνική Νομοθεσία με την κοινοτική Οδηγία 

96/92. Σε εφαρμογή του νόμου αυτού: 

 

 Συγκροτήθηκε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για τη ρύθμιση της 

αγοράς ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)12, το έργο 

της οποίας συμπληρώνεται και επικουρείται από την Ανεξάρτητη 

Ανώνυμη Εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

 

 Προσδιορίστηκαν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν 

δικαίωμα επιλογής προμηθευτή διαφορετικού από τη ΔΕΗ (πρόκειται 

για όσους συνδέονται με δίκτυα Υψηλής ή Μέσης Τάσης, δηλαδή 

7.500 καταναλωτές, στους οποίους αντιστοιχεί το 34% της συνολικής 

εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας). 

 

 Προσδιορίστηκε το σύστημα κατανομής της ικανότητας μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας. 

 

 Δημοσιοποιήθηκαν οι Αρχές Τιμολογιακής Πολιτικής για την Ηλεκτρική 

Ενέργεια κ.α. 

 

Παρά την κατάρτιση και ψήφιση όμως του νόμου 2773, παρά τη χορήγηση 

αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που 

περιλαμβάνουν: 

 

 2800 MW με παραγωγή από φυσικό αέριο 

 300 MW  με κατασκευή ιδιωτικών υδροηλεκτρικών έργων 

 300 MW με κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας 

                                                 
1 Οδηγία 96/92/ Ε.Κ. 
2 Οδηγία 2003/54/ Ε.Κ. 
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 1800 MW με κατασκευή μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

όλη την Ελλάδα 

 1350 MW από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση σε 

συγκεκριμένους πελάτες (με άδειες προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) 

 

και παρόλη την προσδοκία ότι, έως το 2004 οι Έλληνες καταναλωτές θα 

έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επιλέγουν τον προμηθευτή της 

ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν στο σπίτι τους, μέχρι σήμερα 

τουλάχιστον, δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός ούτε στην παραγωγή, 

ούτε στην προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Αιτία γι αυτό είναι η ανασφάλεια που αισθάνονται οι ιδιώτες επενδυτές, οι 

οποίοι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν έχουν κανέναν έλεγχο για τη 

βιωσιμότητα της επένδυσής τους. Η αίσθηση που γενικά επικρατεί μεταξύ 

των ιδιωτών επενδυτών είναι πως το θεσμικό πλαίσιο που συνέστησε ο 

νόμος 2773/99 είναι δομημένο έτσι ώστε εμμέσως, πλην σαφώς, να 

διασφαλιστεί η πρωτοκαθεδρία της ΔΕΗ. 
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4.1.2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 

Η ΡΑΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή που φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την 

ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών, και υγιούς ανταγωνισμού και παρέχει την 

άδεια λειτουργίας σε παραγωγούς, προμηθευτές και λοιπούς φορείς της 

αγοράς. 

Η ΡΑΕ συστήθηκε με το νόμο 2773/22-12-99, (άρθρα 4, 5, 8),  ο οποίος 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2837/2000, είναι ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες 

στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται με την 

πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα.  

Ο ρόλος της ΡΑΕ δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. Σκοπός της ΡΑΕ είναι να 

διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό στην ενεργειακή αγορά με 

σκοπό να εξυπηρετηθεί σε τελευταία ανάλυση καλύτερα και οικονομικότερα ο 

καταναλωτής (ιδιώτης και επιχείρηση) αλλά και να επιζήσει βρίσκοντας νέες 

ευκαιρίες η μικρή και μεσαία επιχείρηση, η οποία είναι φορέας ανάπτυξης και 

απασχόλησης. Θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για τις τιμές, τη λειτουργία 

της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. Θα πληροφορεί και θα βοηθάει τους 

επενδυτές και τους καταναλωτές.  

Σκοπός της ΡΑΕ επίσης, είναι να εξασφαλίσει με θεσμικό τρόπο συμβατό με 

τους μηχανισμούς της απελευθερωμένης αγοράς, τους μακροχρόνιους 

στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. Τέτοιοι στόχοι είναι η επαρκής, αξιόπιστη και ισότιμη 

τροφοδοσία όλων των καταναλωτών, η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας, το 

περιβάλλον, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι νέες 

τεχνολογίες, η αποτελεσματική χρήση και προμήθεια ενέργειας και η 

εξασφάλιση επαρκούς υποδομής για την ενέργεια. Η ενσωμάτωση στην 

αγορά αυτών των μεγάλων ζητημάτων της ενεργειακής πολιτικής είναι ίσως 

το δυσκολότερο έργο της ΡΑΕ. Απαιτείται η επίτευξη λεπτής ισορροπίας, 

χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που είναι συμβατά με τους μηχανισμούς 

της αγοράς, όπως οι χρεώσεις στη μεταφορά ενέργειας για λόγους δημοσίου 
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συμφέροντος, το εμπόριο άδειών ρύπανσης, το εμπόριο προθεσμιακών 

παραγώγων και συμβολαίων, οι όροι στην αδειοδότηση, το εμπόριο 

«πράσινου» ηλεκτρισμού, κλπ.  

Η ΡΑΕ αναλαμβάνει επίσης διεθνείς συνεργασίες τόσο με τις χώρες των 

Βαλκανίων και της Ευρασίας, όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όπου θα συντελεσθούν μεγάλες θεσμικές αλλαγές με στόχο την ενιαία 

ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας. Η ΡΑΕ φιλοδοξεί να αναπτύξει 

τους ίδιους μηχανισμούς στα πλαίσια της Βαλκανικής Αγοράς Ενέργειας στην 

οποία η Ελλάδα δίνει μεγάλη προτεραιότητα.  

Η προώθηση της δημιουργίας Προθεσμιακής Αγοράς Ενέργειας είναι ένας 

από τους πρώτους στόχους της ΡΑΕ με σκοπό και την περιφερειακή αγορά 

αλλά και την εξομάλυνση των απότομων διακυμάνσεων των τιμών και τις 

οικονομίες που αυτή θα επιφέρει ώστε να εξυπηρετηθούν οικονομικότερα οι 

καταναλωτές αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι 

προμηθευτές ενέργειας.  
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4.1.3 Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ               
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) 
 
Με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." Σκοπός της  εταιρείας είναι η 

λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για 

την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς 

και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο 

εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, 

οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο. 

O ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 

• Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ΔΕΗ σε σχέση 

με το Σύστημα Μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα 

στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική 

ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και 

ποιοτικά αποδεκτό. 

• Ο δεύτερος ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την 

αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που 

υπολογίζει κάθε  ημέρα ποιος οφείλει σε ποιόν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν 

εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές 

σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών  και 

των πελατών τους. 

Η ΔΕΗ είναι μία μόνο από τις πολλές εταιρείες που θα λειτουργούν στο χώρο 

της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για να χρησιμοποιήσουμε ένα οικείο ανάλογο, η ΔΕΗ είναι μια εισηγμένη 

εταιρεία, ο ΔΕΣΜΗΕ είναι το Χρηματιστήριο και η ΡΑΕ είναι η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι ανώνυμη εταιρεία που ανήκει κατά 51% στο δημόσιο και 

κατά 49% στις εταιρείες παραγωγής που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό 
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σημαίνει ότι η ΔΕΗ σήμερα κατέχει αυτό το 49% αλλά το ποσοστό της θα 

μειώνεται δίνοντας χώρο στους όποιους νέους παραγωγούς εμφανιστούν. Η 

Εταιρεία έχει σήμερα περί τα 160 άτομα (τα οποία θα διπλασιαστούν στην 

πλήρη ανάπτυξή της) και ετήσιο προϋπολογισμό περίπου EUR 15 εκ. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος έχει την ευθύνη μιας σειράς διαδικασιών: 

• Kατ’ αρχήν 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 Διαχειριστή του Συστήματος. 

• Mια 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 καταναλώνεται3. Η Κατανομή Φορτίου 

λοιπόν είναι αυτή που υπαγορεύει το ποιος 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 Διαχειριστής του Συστήματος χρειάζεται 

ειδικές, επικουρικές λεγόμενες υπηρεσίες, δυνατότητα ειδικών 

ρυθμίσεων κ.λ.π. που θα αγοράζει με  διαφανείς διαδικασίες από 

τους παραγωγούς της αγοράς, σε πρώτη φάση από τη ΔΕΗ. 

• Μια άλλη πολύ βασική λειτουργία του Διαχειριστή του 

Συστήματος είναι η συντήρηση του συστήματος και η περαιτέρω 

ανάπτυξή του για να υποδεχθεί νέους παραγωγούς και νέους 

                                                 
3 Μαρίνος Μ. Θ., Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο-Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
2003, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, σελίδα 31 
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πελάτες. Η συντήρηση αυτή θα γίνεται επ’ αμοιβή από την ΔΕΗ 

ενώ οι επεκτάσεις χρεώνονται  με βάση πολύ συγκεκριμένους 

κανόνες που περιλαμβάνονται στους κώδικες. 

• Τέλος, στα καθήκοντα του Διαχειριστή του Συστήματος είναι η 

υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και η ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων. Ο Διαχειριστής 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 

Διαχειριστή του Συστήματος γίνεται μέσω του  διαδικτύου και 

φαίνεται στο διαδίκτυο. 

Στόχος του ΔΕΣΜΗΕ 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. 
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4.1.3.1 Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η βασικότερη διαδικασία ευθύνης του Διαχειριστή του Συστήματος είναι η 

εκκαθάριση της ενέργειας. Πρόκειται για μία  διαδικασία απολύτως 

συναρτημένη με την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

εκκαθάριση είναι δηλαδή, το ποιός οφείλει σε ποιόν. 

 

 Για την Ελληνική αγορά έχει επιλεγεί ένα σύστημα διμερών βασικά 

εμπορικών σχέσεων, δηλαδή μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή-

παραγωγού. Ο Διαχειριστής 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 Διαχειριστή του 

Συστήματος, ο οποίος υπαγορεύει σε κάθε ελλειμματικό παραγωγό, το τί θα 

πληρώσει μέσω του Διαχειριστή 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. 
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4.1.3.2 ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Η ανασφάλεια που αισθάνονται οι ιδιώτες επενδυτές, και η γενικότερη 

αίσθηση που γενικά επικρατεί, είναι πως το θεσμικό πλαίσιο που συνέστησε 

ο νόμος 2773/99 είναι δομημένο έτσι ώστε εμμέσως, πλην σαφώς, να 

διασφαλιστεί η πρωτοκαθεδρία της ΔΕΗ. 

 

Η απάντηση της ελληνικής κεντρικής διοίκησης σε αυτές τις επιφυλάξεις και 

τα ερωτήματα δόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέσω δύο 

προτάσεών της που στηρίζoνται σε Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας 
Ισχύος, τα οποία θα εκδίδουν οι παραγωγοί και μέσω αυτών θα δηλώνουν 

την υποχρέωσή τους να παραδίδουν στο Διαχειριστή της αγοράς 

(ΔΕΣΜΗΕ) συγκεκριμένη ισχύ σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

 

Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της ΡΑΕ, τα πιστοποιητικά αυτά θα είναι 

τετραετούς διάρκειας και ο ΔΕΣΜΗΕ θα προαγοράζει την ισχύ, 

προκαταβάλλοντας στους παραγωγούς το 40% του κόστους κάθε νέας 

μονάδας, κόστος το οποίο θα επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές μέσω 

τέλους, το ύψος του οποίου θα ανέρχεται σε 0,73 € ανά MW σε όλα τα 

τιμολόγια ρεύματος. 

 

 Η πρόταση αυτή όμως, δε φάνηκε να ικανοποίησε ούτε τους επενδυτές, ούτε 

τους πιστωτές τους, καθώς αμφότεροι έκριναν ότι δεν είναι ικανή και 

επαρκής, για να περιορίσει το ύψος του επιχειρηματικού κινδύνου. Έτσι, η 

ΡΑΕ επανήλθε με τροποποιημένη πρόταση που προβλέπει δωδεκαετή ισχύ 

για τα πιστοποιητικά ισχύος και προαγορά από τον ΔΕΣΜΗΕ του 70% της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Η πρόταση αυτή, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενή της, 

δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συζήτησης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, 

και, αν μη τι άλλο, συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της 

ουσιαστικής απελευθέρωσης. 
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 Άρα και η Ελλάδα, έστω και με αργό βηματισμό, προχωρά σε μια όλο και 

περισσότερη έκθεση της ενεργειακής της αγοράς στις συνθήκες 

ανταγωνισμού. Το θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό, παρά τα αρχικά του 

προβλήματα, σταδιακά σταθεροποιείται. Το πάλαι ποτέ δεδομένο και 

αδιαμφισβήτητο μονοπώλιο της ΔΕΗ σταδιακά καταλύεται.  

 

Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι η πρώτη επιχείρηση που έστω και με 

επιφυλάξεις τόλμησε την υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσής της, 

κατασκευάζοντας μονάδα ισχύος 400 MW στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Από την πλευρά της και η ίδια η ΔΕΗ αποδέχεται την ανάγκη ανοίγματος 

προς τον ανταγωνισμό και προετοιμάζεται γι' αυτό προβαίνοντας σε μία 

πλήρη εσωτερική αναδιοργάνωση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες 

συνθήκες. Παράλληλα, και οι εργαζόμενοι σε αυτήν παρά την ανασφάλεια 

που γεννά η απώλεια του καθεστώτος του μονοπωλίου αποδέχονται την 

αναγκαιότητα της απελευθέρωσης. Το μόνο που επισημαίνουν και διεκδικούν 

είναι οι όποιες αποφάσεις ληφθούν, προς αυτήν την κατεύθυνση, να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένες.  

 

Εμπλουτισμένες με τα μαθήματα της διεθνούς εμπειρίας και 

προσανατολισμένες, όχι μόνο στην με κάθε μέσον εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά κυρίως 

στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, των εργαζομένων και 

της εθνικής οικονομίας. Αυτή η διεκδίκηση συμπυκνώνει την ουσία της 

πολιτικής που θα πρέπει να χαραχθεί από τους ιθύνοντες, προκειμένου αυτή 

η ριζική αλλαγή στη δομή της εθνικής αγοράς να ολοκληρωθεί χωρίς 

προβλήματα και οδυνηρά λάθη και να αποβεί τελικά, προς όφελος όλων των 

ενδιαφερομένων και της οικονομίας γενικότερα 

 

Μετά από μια μακρά περίοδο αναζητήσεων, προετοιμασίας, μελετών και 

οργανωτικών βημάτων τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

δημιουργείται βαθμιαία ελεύθερη αγορά και στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό επιτρέπει σε πελάτες να επιλέγουν τον προμηθευτή τους και 

σε νέους παραγωγούς να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ, που ως σήμερα ήταν ο 
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μόνος παραγωγός. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο της ηλεκτρικής 

ενέργειας, που παραδοσιακά κυριαρχούνταν διεθνώς από μονοπώλια και 

απόλυτη ρύθμιση. Οι αλλαγές αυτές είναι για τη χώρα μας πρωτόγνωρες, 

αλλά και διεθνώς η εμπειρία από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν είναι μεγάλη. 

Στην Ελλάδα ο Νόμος 2773/99 αποτελεί το βασικό θεσμικό υπόβαθρο. Έχει 

επίσης δημιουργηθεί η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) και η 

Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ή Διαχειριστής του Συστήματος 

ή ΔΕΣΜΗΕ), η εταιρεία που διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται για τους δύο βασικούς φορείς λειτουργίας 

της απελευθερωμένης αγοράς. 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι ρόλοι των διαφόρων φορέων μια και 

εδώ και 50 χρόνια γνωρίζουμε μόνο τη ΔΕΗ και μάλιστα πολύ συχνά 

εξακολουθεί να συγχέεται η ΔΕΗ Α.Ε. με τον ΔΕΣΜΗΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ με την 

ΡΑΕ. 
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4.2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας4 καθορίζονται οι τεχνικοί 

και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν 

την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών 

υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής – 

Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και 

ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που 

συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες 

λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού.  

Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος5, εγκρίνεται 

από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του 

Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων 

άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των 

χρηστών των Διασυνδέσεων.  

Η διευθέτηση γίνεται ενιαία, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα 

των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, 

σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων 

Παραγωγής–Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά 

στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος 

να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των 

κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος. 

Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και 

καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την 

ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε 

περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές 

                                                 
4 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Φ1/οικ.8988 
5 Ν.2773/1999 άρθρο 20 παραγρ 1 
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τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού 

προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο. 

Με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, 

θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την 

εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται 

από τη ΡΑΕ, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του 

Συστήματος. 
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4.3 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Το Δίκτυο ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε.6. Για το σκοπό αυτό, με τις 

διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας 

της κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση 

του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται 

οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του 

λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από 

τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να λειτουργεί το 

διασυνδεδεμένο Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα 

αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό που εκπονεί και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή 

του Δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

                                                 
6 Ν.2773/1999 άρθρο 21 
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4.4 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες7 εκπονείται από τη ΡΑΕ, εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως: 

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης 
συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς 

περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των 

καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 

β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, 

ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή 

του τιμήματος. 

γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των 

τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του 

Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για 

Υποχρεώσεις Κοινής Ωφέλειας. Οι ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος 

δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.  

δ. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς 

οικονομική ή άλλη επιβάρυνση8. 

ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της 

αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας9. 

στ. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής εκ 

μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και 

διαχείρισης της ζήτησης.  

ζ. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των 

καταναλωτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. 

                                                 
7 Υπουργική Απόφαση 4524/ 15.03.2001 
8 Άρθρα 2 και 3 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες 
9 ως προμήθεια ορίζεται η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες, Ν.2773/1999 άρθρο 2 
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η. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, 

σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα 

καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανόμενης της 

παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται 

πληροφορίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του 

Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.  

θ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε 

Πελάτη. 
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4.5 Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Ο νέος Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας10 δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο απελευθερωμένης αγοράς, με 

γνώμονα την προώθηση νέων επενδύσεων και την προστασία των 

συμφερόντων των καταναλωτών. 

Ο νέος Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις εξής κύριες κατευθύνσεις :  

 Τη δημιουργία ενός ελκυστικού τοπίου και την ανάδειξη μεγάλων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χώρο της παραγωγής και 
της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Την αύξηση των επιλογών προμηθευτή των καταναλωτών, 
αρχικά των μεγάλων, βιομηχανικών και εμπορικών ( ως τις 
1.7.2007) και από τις 1.7.2007 και των οικιακών καταναλωτών. 

 Επισυνάπτεται τεχνική ανάλυση του νέου Κώδικα. 

 

4.5.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
 
Ο Νέος Κώδικας διευρύνει την δυνατότητα εισόδου στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας εκτός από την ΔΕΗ, ιδιωτών παραγωγών και προμηθευτών. 

 

 Η δυνατότητα αυτή δημιουργείται με την θέσπιση βραχυχρόνιων αγορών 

ενέργειας και εφεδρειών καθώς και μακροχρόνιας αγοράς διαθεσιμότητας 

ισχύος.  

 

Στις αγορές αυτές προσφέρουν και αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια, 

επικουρικές υπηρεσίες, και διαθεσιμότητα ισχύος, οι συμμετέχοντες, στους 

οποίους θα συμπεριλαμβάνονται πλέον, εκτός από την ΔΕΗ, ιδιώτες 

παραγωγοί, προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει να τροφοδοτούν μέρος των 

                                                 
10 Μάιος 2005 
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αναγκών τους, αγοράζοντας απευθείας από την εγχώρια αγορά ή εισάγοντας 

από τις διασυνδέσεις με τους βόρειους γείτονες μας και την Ιταλία. 

 

Στο νέο πλαίσιο της λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ θα 

παραμείνει ο κύριος παραγωγός και προμηθευτής. Ο ρόλος της ΔΕΗ είναι 

πρωταγωνιστικός και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της απαραίτητη, 

καθώς η είσοδος ανεξάρτητων παραγωγών και προμηθευτών, είναι δυνατή, 

υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγικότητά τους θα είναι τουλάχιστον 

ανάλογη με αυτή της ΔΕΗ. 

 

Στόχος του Νέου Κώδικα είναι η δημιουργία αγορών, στις οποίες η ΔΕΗ και 

οι εν δυνάμει ανεξάρτητοι μετέχοντες μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσους 

όρους. Για να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός με ίσους όρους, γεγονός από τον 

οποίο η εθνική οικονομία μπορεί να αντλήσει σημαντικά οφέλη, πρέπει να 

ισχύσουν δύο βασικές προϋποθέσεις: 

α) Οι αγορές να λειτουργούν με διαφάνεια, δηλαδή οι τιμές να 

αντικατοπτρίζουν διακριτά το πραγματικό κόστος παροχής της δέσμης 

προϊόντων και υπηρεσιών που συνιστούν την απαιτούμενη ποιότητα της 

παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει:  

• την ενέργεια που μετριέται σε κιλοβατώρες,  

• την απαιτούμενη συχνότητα και την τάση της ενέργειας αυτής 

(π.χ. εάν το ρεύμα δεν έχει συχνότητα 50 κύκλων και τάση 220 

volt, τα φώτα τρεμοσβήνουν και οι ηλεκτρικές συσκευές 

καταστρέφονται),  

• την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία παροχής 

που απαιτεί βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εφεδρείες, 

• τη μεταφορά από την παραγωγή στην κατανάλωση,  

• την άρση προσωρινών συνθηκών συνωστισμού κατά την 

μεταφορά από την παραγωγή στην κατανάλωση που 

συνεπάγεται από την χωροθέτηση των μονάδων παραγωγής,  
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• τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. την εκπομπή ρύπων), και 

• τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφελείας (π.χ. την επιδότηση των 

καταναλωτών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου η ηλεκτρική 

ενέργεια στοιχίζει πολύ περισσότερο),  

 

β) Η πρόσβαση προμηθευτών, παραγωγών, και πελατών στα φυσικά 

μονοπώλια της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να είναι δυνατή 

με το ίδιο κόστος και τους ίδιους όρους (διοικητικούς, αδειοδοτικούς, 

οικονομικούς, ή άλλους), ανεξάρτητα από την σχέση τους με την ΔΕΗ.  

 

Ο Νέος Κώδικας αντιπροσωπεύει την ανάγκη για τη βέλτιστη προσέγγιση  

για την δημιουργία των αγορών και την θέσπιση κανόνων λειτουργίας και 

παρακολούθησης των αγορών, οι οποίοι διασφαλίζουν την ικανοποίηση  των 

ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 

μας. Με το νέο Κώδικα, απελευθερώνεται η επενδυτική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα πού παρέμενε, έως σήμερα, αδρανής στη χώρα μας, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ΔΕΗ, και την 

ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.  
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4.5.2 ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ 
 

Με τον Νέο Κώδικα, ιδρύονται η χονδρεμπορική αγορά του Ημερήσιου 

Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και η αγορά μακροχρόνιας επάρκειας 

ισχύος. 

 

4.5.2.1 Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας 
 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) συνιστά τη 

χονδρεμπορική αγορά με στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της λειτουργίας 

των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής του Συστήματος, 

των μονάδων ΑΠΕ και της διαθέσιμης ενέργειας από εισαγωγές, 

προκειμένου να καλύπτεται σε ημερήσια βάση η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

από καταναλωτές και η ζήτηση για εξαγωγές ενέργειας από τη χώρα.  

Αποτελεί,  στην ουσία, το χώρο στον οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της 

ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπληρωματικών προϊόντων αυτής που θα 

παραχθούν, θα καταναλωθούν και θα διακινηθούν, την επόμενη ημέρα στην 

αγορά.  

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές, οι οποίες 

βελτιστοποιούνται, ταυτόχρονα, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό 

όφελος: 

Α) Αγορά ενέργειας: Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες που είναι απαραίτητη. 

• Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών 

σταθμών, υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ) και οι εισαγωγείς. 

• Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευτές και 

επιλέγοντες πελάτες) και οι εξαγωγείς (προμηθευτές και παραγωγοί) 

Β) Αγορά εφεδρειών ενέργειας: Καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της 

τροφοδότησής τους. 

• Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών και 

υδροηλεκτρικών σταθμών). 
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• Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευτές και 

επιλέγοντες πελάτες), και οι εξαγωγείς (προμηθευτές και παραγωγοί). 

Γ) Μηχανισμός αγοράς για την χωροθέτηση της παραγωγής κοντά 
στα κέντρα κατανάλωσης: Παρέχει κίνητρα χωροθέτησης των νέων 

μονάδων κατά το δυνατόν εγγύτερα στην κατανάλωση, στο βαθμό που 

αυτά είναι πραγματικά αναγκαία. Έτσι 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 στην μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από το βορρά στο νότο. 

 

Η Επίλυση του ΗΕΠ  προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε μονάδας για 

κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό 

όφελος που προκύπτει από την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου 

καθώς και των αναγκών βραχυχρόνιων εφεδρειών που είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν ενόσω τηρούνται οι περιορισμοί του Συστήματος μεταφοράς.  

 

Με την ενσωμάτωση στον ΗΕΠ των αναγκών εφεδρείας, επικουρικών 

υπηρεσιών και των τεχνικών περιορισμών του Συστήματος, οι οποίοι 

ενδεχομένως περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που δύναται να διακινείται 

από το Βορρά προς το Νότο, αποκαλύπτεται η πραγματική συνολική αξία της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες 

συνθήκες ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της (όγκος και χρόνος 

κατανάλωσης) και τα αντίστοιχα ποιοτικά (απαιτούμενη αξιοπιστία και θέση 

κατανάλωσης). 

 

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ (Οριακή Τιμή 

Συστήματος ή ΟΤΣ), 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 αμείβονται αντίστοιχα οι 

παραγωγοί.  
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Η διασφάλιση, μέσω των παραπάνω μηχανισμών, της αξιοπιστίας και της 

διαφάνειας υπολογισμού της τιμής αυτής, είναι απαραίτητο στοιχείο για την 

ανάπτυξη, σε επόμενη φάση, δευτερογενούς αγοράς πλήθους άλλων 

συμπληρωματικών προϊόντων (π.χ. παράγωγα, προθεσμιακές συμβάσεις 

αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας).  

 

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος, αφενός μεν συνιστά την τιμή εκκαθάρισης 

των συναλλαγών σε ημερήσια βάση, αφετέρου επιτρέπει την ανάπτυξη 

καμπυλών αναφοράς. Αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς ως προς την 

χρηματοοικονομική διαχείριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και την 

υποκείμενη αξία για επιπλέον συμπληρωματικά προϊόντα όπως για 

παράδειγμα προϊόντα αντιστάθμισης, προθεσμιακά προϊόντα, παράγωγα και 

άλλα σύνθετα προϊόντα τα οποία θα εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των 

συμμετεχόντων. 

 

Κρίσιμη παράμετρος για το συνολικό εγχείρημα ανάπτυξης ηλεκτρικής 

αγοράς, αποτελεί η εδραίωση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην 

Οριακή Τιμή του Συστήματος, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της 

πλήρους διαφάνειας των κανόνων και της αξιοπιστίας της μεθοδολογίας 

υπολογισμού της. 

 

4.5.2.2 Αγορά Μακροχρόνιας Επάρκειας Ισχύος 
 

Ο μηχανισμός της αγοράς ισχύος, έχει ως στόχο, τη μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου του παραγωγού, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή έναντι 

μέρους του κεφαλαιουχικού του κόστους, αλλά και του προμηθευτή ο οποίος 

εξασφαλίζει την ομαλότερη διακύμανση των τιμών στη χονδρεμπορική 

αγορά, ακριβώς διότι μειώνεται ο βραχυχρόνιος κίνδυνος του παραγωγού. 

 

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς ισχύος 

δικαιολογείται από τους εξής παράγοντες: 

 45



• Η ηλεκτρική ενέργεια, ως προϊόν που παράγεται αλλά και ως 

υπηρεσία που χρησιμοποιείται, αποτελεί στην ουσία ένα σύνολο 

διαφορετικών προϊόντων που το καθένα παράγεται και τιμολογείται 

διαφορετικά.  

Ειδικότερα, κάθε καταναλωτής απολαμβάνει τη δυνατότητα 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (πρώτο προϊόν) τη στιγμή που 

τη χρειάζεται (δεύτερο προϊόν) και με τη βεβαιότητα και αξιοπιστία 

που απαιτεί (τρίτο προϊόν). Η παροχή των προϊόντων αυτών 

εμπεριέχει διαφορετικά κόστη για τον παραγωγό και διαφορετική 

αξία για τον καταναλωτή. Συνεπώς, η δυνατότητα προμήθειας κάθε 

προϊόντος, ξεχωριστά, συμβάλλει στη βέλτιστη τιμολόγηση και 

ικανοποίηση του καταναλωτή. Η ύπαρξη διακριτών αγορών, και 

ιδιαιτέρως αγορών ισχύος, επιτρέπουν τον αποτελεσματικότερο 

προγραμματισμό των συμμετεχόντων και την μακροχρόνια 

εξασφάλισή τους, ως προς την ποιότητα και την μακροχρόνια τιμή 

του προϊόντος που αγοράζουν. 

• Επίσης, οι ιδιαίτερες συνθήκες της εγχώριας αγοράς ενέργειας και 

ειδικότερα η ύπαρξη των λιγνιτικών σταθμών που προσφέρουν 

ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές, και των νεότερων μονάδων 

φυσικού αερίου, οι οποίες καλούνται να ανακτήσουν το κεφαλαιουχικό 

τους κόστος σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς, απαιτεί τη 

δημιουργία χωριστής αγοράς ισχύος, στην οποία θα αμείβεται η 

αξιοπιστία κάθε Μονάδας.          

 

Η οργάνωση της αγορά ισχύος υλοποιείται με την έκδοση από κάθε 

Παραγωγό Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος που αντιστοιχούν στην 

πραγματική διαθεσιμότητα ισχύος κάθε Μονάδας του, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ. Κάθε Προμηθευτής, 

Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης ή Εξαγωγέας συνάπτει με τους Παραγωγούς 

Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος, με οικονομικούς όρους που 

συμφωνούνται μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψουν την Υποχρέωση 

Επάρκειας Ισχύος που του αναλογεί.  
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας εφοδιασμού και της 

οικονομικής βελτιστοποίησης της αγοράς, απαιτείται ο αποτελεσματικός 

συνδυασμός μακροχρονίων αποφάσεων για την εγκατάσταση και τη 

διαθεσιμότητα ισχύος αλλά και βραχυχρόνιων αποφάσεων για την ορθή 

κατανομή των πόρων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Στο 

πλαίσιο αυτό, με τον Κώδικα, καθορίζεται μηχανισμός, με τον οποίο 

συνδέονται, από οικονομικής άποψης οι εγγυήσεις διασφάλισης επαρκούς 

δυναμικού παραγωγής με τους μηχανισμούς της ημερήσιας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξιοπιστία και η διαφάνεια υπολογισμού της τιμής 

της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας, θα επηρεάσει μέσω των μηχανισμών 

αυτών,  την ορθολογική λειτουργία της αγοράς μακροχρόνιας επάρκειας 

ισχύος. 

 

Στον Κώδικα, συμπεριλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, όσον αφορά στον 

ΗΕΠ, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής του Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. 

Οι διατάξεις αυτές, ενώ δεν αντιτίθενται στη δημιουργία χονδρεμπορικής 

αγοράς, ούτε στην περίπτωση του ΗΕΠ ούτε στην εισαγωγή του συστήματος 

Αποδεικτικών Διασφάλισης Ισχύος, στην περίπτωση του Μηχανισμού 

Διασφάλισης Ισχύος, είναι προσαρμοσμένες, στις σημερινές δυνατότητες και 

συνθήκες. 

 

Κύριος στόχος του Κώδικα είναι η δημιουργία των συνθηκών για την 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού με ίσους όρους, η διασφάλιση της αξιοπιστίας 

και της διαφάνειας των επιμέρους αγορών και η ανάπτυξη δευτερογενών 

αγορών που θα μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος από τη λειτουργία του 

τομέα. Οι κανόνες της αγοράς, διασφαλίζουν, ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να 

εισέλθει σε αυτήν, έχει τη δυνατότητα να το πράξει χωρίς διοικητικά ή άλλα 

εμπόδια να περιορίζουν την δυνατότητα δραστηριοποίησής του. Παρ’ όλα 

αυτά, η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, εξαρτάται από το βαθμό 

αποδοτικότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, δηλαδή από το βαθμό, 

στον οποίο είναι σε θέση, να παράγει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, σε 

τιμή χαμηλότερη από αυτούς.  
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Συμπερασματικά, η είσοδος ανεξαρτήτων παραγωγών ή προμηθευτών 

στην αγορά, θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της χώρας, την αύξηση των επενδύσεων στο χώρο της 

ενέργειας και τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε όφελος των 

καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. 
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4.6 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
Τον Ιούλιο του 2005 δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου 

της ΡΑΕ για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την 

Οδηγία 54/2003, σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Η ψήφιση του νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έκδοση του 

νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Μάιος 2005), διευθετεί την υποχρέωση της χώρας μας προς την 

Ε.Ε. και ολοκληρώνει, στην ουσία, το θεσμικό πλαίσιο απελευθέρωσης της 

αγοράς ηλεκτρισμού. 

 

Οι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας για τον ηλεκτρισμό (Ν.2773/1999 

και Ν. 3175/2003) που προτείνει η ΡΑΕ, έχουν ως στόχο την πλήρη 

ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 54/2003 στην εθνικό δίκαιο της χώρας.  

 

Τα βασικότερα σημεία-προτάσεις της ΡΑΕ για  τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας περιλαμβάνουν: 

 

 Την ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕ, με την συμπλήρωση των 

αρμοδιοτήτων της, και την ενσωμάτωση του άρθρου 23 της 

Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, 

οι Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να 

ασκούν εποπτεία της αγοράς και συγκεκριμένα όσον αφορά α) 

τις αρμοδιότητες των Διαχειριστών του Συστήματος Μεταφοράς 

και του Δικτύου Διανομής, β) τον λογιστικό διαχωρισμό των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραπάνω από έναν 

κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και γ) την ασφάλεια εφοδιασμού 

της χώρας. Παράλληλα, στο προτεινόμενο σχέδιο προβλέπεται η 

έγκριση από τη ΡΑΕ της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό 

των τιμολογίων για τη σύνδεση και πρόσβαση στο Σύστημα και 
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στο Δίκτυο.  

 Την χορήγηση αδειών παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας. Στο 

προτεινόμενο σχέδιο προβλέπεται διαδικασία για τη χορήγηση 

αδειών, κατόπιν αιτήσεως, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, με 

εξαίρεση τα απομονωμένα μικροδίκτυα (δίκτυα με κατανάλωση  

μικρότερη των 500GWh/έτος), για τα οποία έχει ζητηθεί 

παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας και στα οποία 

άδεια παραγωγής χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ,. Επιπλέον, 

καλύπτεται η περίπτωση μη επαρκούς ισχύος, με διαδικασία 

διαγωνισμού για τη χορήγηση σχετικής άδειας παραγωγής, 

όπως, άλλωστε, ορίζεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας.  

 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή του 
Συστήματος Μεταφοράς. Με την προτεινόμενη τροποποίηση 

της νομοθεσίας και βάσει των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας, ο 

Διαχειριστής του Συστήματος καθίσταται αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του Συστήματος 

Μεταφοράς. Επιπλέον, διευθετείται το ζήτημα του λειτουργικού 
διαχωρισμού του Διαχειριστή και διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του σε σχέση με την κάθετα ολοκληρωμένη 

επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και στη λήψη αποφάσεων 

όσον αφορά τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία, τη 

συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος.  

 Τον νομικό και τον λογιστικό διαχωρισμό του Διαχειριστή 
του Δικτύου Διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη 

επιχείρηση (ΔΕΗ Α.Ε.). Συγκεκριμένα, βάσει της Οδηγίας, 

προτείνεται, η ίδρυση, μέχρι την 1.7.2007, ξεχωριστής εταιρείας, 

υπεύθυνης για τη Διαχείριση του Δικτύου.  

 Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικότερα, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (εξαιρουμένων εκείνων 

για τα οποία έχει ζητηθεί εξαίρεση από την Ε.Ε.), όπως και στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ορίζονται ως επιλέγοντες πελάτες 

μέχρι την 1.7.2007, όλοι οι καταναλωτές, πλην των οικιακών και 

όλοι οι καταναλωτές, από την 1.7.2007.  
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 Την συμπλήρωση του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, με την 

ενσωμάτωση σε αυτόν της υποχρέωσης από τους 
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, για παροχή υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας και προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 της Οδηγίας.  

 Την χορήγηση αδειών για την κατασκευή απευθείας 
γραμμών ηλεκτρισμού, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σε 

εναρμόνιση προς τις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας.  

 Την ενσωμάτωση του άρθρου 19 της Οδηγίας σχετικά με το 

διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, βάσει της Οδηγίας, προτείνεται, η υποχρέωση του 

λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους δραστηριότητες 

μεταφοράς, διανομής και προμήθειας σε επιλέγοντες και μη 

επιλέγοντες πελάτες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην Ελλάδα ήδη από τον Ιούλιο του 2004 οι επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή οι 

καταναλωτές που έχουν δικαίωμα επιλογής προμηθευτού, ξεπερνούν -

θεωρητικά- τα 1,4 εκατομμύρια, ενώ από 1/7/2007 οι επιλέγοντες πελάτες θα 

είναι όλοι οι χρήστες και οι οικιακοί, δηλ. συνολικά 6,8 εκατομμύρια πελάτες. 

 

Η απελευθέρωση τnς αγοράς ηλεκτρισμού είναι κυρίως υπόθεση των 

καταναλωτών, οι οποίοι και πρέπει να εξοικειωθούν με το νέο 

περιβάλλον και να αναζητήσουν τους προμηθευτές τους. 

 

Βέβαια, στην πράξη αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των καταναλωτών, αφού είναι ελάχιστοι αυτοί, οι οποίοι θα 

θελήσουν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια της ΔΕΗ, αλλά και τα 

προσφερόμενα -ακόμη- χαμηλά τιμολόγια. 

 

 Προς το παρόν και για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, τη δυνατότητα 

επιλογής προμηθευτού θα έχουν μόνο μερικές εκατοντάδες επιχειρήσεων 

που παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες καταναλώσεις, με προμηθευτές τις δύο 

πρώτες ελληνικές εταιρείες που παράγουν ήδη ηλεκτρική ενέργεια σε δικές 

τους μονάδες (δηλ. η «ΗΡΩΝ» στη Θήβα και τα ΕΛΠΕ στην Θεσσαλονίκη), 

καθώς και μερικές δεκάδες επιχειρήσεων που εισάγουν ηλεκτρισμό από 

άλλες χώρες μέσω των βορείων διασυνδέσεων. Και εδώ όμως, οι 

δυνατότητες είναι εξαιρετικά περιορισμένες, αφού επί υπάρχουσας 

μεταφορικής ικανότητας φορτίων 4.000 MW μόνο 1.100 MW 

χρησιμοποιούνται σήμερα (500 MW μέσω Ιταλίας και 600 MW μέσω 

Βουλγαρίας), και από αυτά το μεγαλύτερο τμήμα είναι δεσμευμένο από την 

ΔΕΗ.  

 

«Μακρινό όνειρο» φαίνεται ότι μένει η δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι κολοσσοί του κλάδου κοινής ωφέλειας 

στη «Γηραιά Ήπειρο» φροντίζουν να κρατούν τους πελάτες τους με κάθε 
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τίμημα, ενώ οι διασυνοριακές συναλλαγές παραμένουν περιορισμένες11.  

 

Η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο εγγύς 

μέλλον, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι εθνικές αγορές. Η ανάπτυξη 

μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους κυριότερους 

στόχους της απελευθέρωσης που ξεκίνησε εδώ και δεκαπέντε χρόνια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενέργεια επιδιώκει 

επίσης την βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών, ως μέσο 

ενίσχυσης του ανταγωνισμού, αφού η απελευθέρωση προκάλεσε ένα κύμα 

συγχωνεύσεων, το οποίο με τη σειρά του συνέβαλε στη δημιουργία 

τεράστιων εταιρειών κοινής ωφέλειας, εγείροντας φόβους για νέα μονοπώλια. 

Ωστόσο, ένα από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη αυτής της ενιαίας 

αγοράς είναι η «κυκλοφοριακή συμφόρηση» που παρατηρείται στα 

διασυνοριακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι, παρά τη θεωρητική  απελευθέρωση τnς αγοράς 

ηλεκτρισμού από το 2001, αυτή δεν λειτουργεί σήμερα με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες και αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όταν 

απαιτείται η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος εκτός ΔΕΗ. Κοινή είναι επίσης, 

η εκτίμηση παραγόντων τnς αγοράς ότι, χωρίς τη  σύμπραξη τnς ΔΕΗ, η 

οποία αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία τnς αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει 

πραγματική απελευθέρωση. 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω παράγοντες, πολλά θα εξαρτηθούν για το 

άνοιγμα τnς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την  επιτυχία  ή μη του 

σχεδιαζόμενου διαγωνισμού του ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος πρόκειται να 

προκηρυχτεί μετά τα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2006. Μεγάλοι βιομήχανοι και εμπορικοί 

όμιλοι που έχουν αδειοδοτηθεί  για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φαίνεται να 

έχουν ξεπεράσει τον αρχικό τους ενθουσιασμό για την είσοδο τους σε μια νέα 

δραστηριότητα και τους απασχολεί πλέον σοβαρά η βιωσιμότητα και η 

                                                 
11 Οικονομική Καθημερινή 13.07.2003, σελίς 11, «Τα μονοπώλια καθυστερούν τη δημιουργία 
ενιαίας αγοράς ενέργειας στη Ε.Ε.» 
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κερδοφορία μιας ενδεχόμενης επένδυσης στον πολλά υποσχόμενο τομέα τnς 

ηλεκτροπαραγωγής. 

Πέρα από τα προφανή οφέλη της δημιουργίας μιας νέας βιομηχανικής 

δραστηριότητας που θα φέρει η απελευθέρωση τnς αγοράς  ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας στη χώρα μας, θα υπάρξουν πολλά παράλληλα οφέλη στην 

οικονομία από επενδύσεις τnς τάξεως των 2-3 δισ. € μέσα στα επόμενα 

πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτή την περίοδο, οι ανεξάρτητοι παραγωγοί 

αναμένεται να καταλάβουν ένα 12-15% τnς σημερινής εγκατεστημένης 

ισχύος μειώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της ΔΕΗ, η οποία εάν κινηθεί 

σωστά θα αναπληρώσει τη μείωση της ισχύος της και θα αυξήσει τον κύκλο 

των εργασιών με επέκταση τnς εκτός Ελλάδας, αλλά και με την πώληση 

εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τους ανεξάρτητους παραγωγούς. 

 

Σε μια τελική εκτίμηση, μπορούμε να πούμε ότι, με την ψήφιση των νόμων 

Ν.3426/2005, Ν.3175/2003 και Ν.2773/1999 έχει επιτευχθεί η προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/92 και 54 του 

2003, καθώς έχουν μεταφερθεί σχεδόν αυτούσιες στο εθνικό μας δίκαιο. 

Αυτό που απομένει είναι η επίλυση κάποιων διχογνωμιών, καθώς και η 

αίρεση των αντιρρήσεων των συνδικάτων. 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων και της οικονομίας 

αναγκάζουν τον νομοθέτη να τις ακολουθήσει, σπεύδοντας να διευθετήσει τα 

προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου που 

διέπει την αγορά της ενέργειας. 
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