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 ΤΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ   ΑΡΧΗΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΠΕΡΙΟ∆Ο   2012-2013 

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 

Πρόεδρος Ρ.Α.Ε. 

Κύριε υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κύριε πρόεδρε του 

συνεδρίου, κυρίες και κύριοι. 

Στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα µας, µου φαίνεται χωρίς ουσία να 

ασχοληθώ µε απολογισµούς, πεπραγµένα ή επιτεύγµατα, µικρότερα ή µεγαλύτερα, του 

φορέα που έχω την τιµή να είµαι πρόεδρος. Το µόνο χρήσιµο την ώρα αυτή είναι, 

πιστεύω, να δώσω το στίγµα του φορέα αυτού και τη συµβολή του σε αυτό το τεράστιο 

άλµα προς τα εµπρός, το «πιο γρήγορο απ’ τη φθορά» όπως λέει ο ποιητής, που πρέπει να 

κάνει η χώρα µας για να ξαναδώσει ελπίδα και προοπτική σε µια κοινωνία παγωµένη και 

χωρίς πυξίδα, που όµως κρύβει ακόµα µέσα της τεράστιες παραγωγικές δυνάµεις, 

τεράστιες δυνατότητες για δηµιουργία και προκοπή. 

Σ’ αυτό το απόλυτα αναγκαίο άλµα πάνω από τη φθορά, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει 

ένα τριπλό, καίριο ρόλο να διαδραµατίσει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που 

αφορούν τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία του ενεργειακού τοµέα: 

• Πρώτον, να διασφαλίσει την οµαλή µετάβαση και την αποδοτική για την εθνική µας 

οικονοµία ένταξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς στην ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική 

αγορά ενέργειας, η οποία βαίνει, µε ολοένα επιταχυνόµενους ρυθµούς, προς µία πρώτη 

ολοκλήρωση στο χρονικό ορίζοντα του 2014-2015, δηλαδή…αύριο! 

• ∆εύτερον, να διαµορφώσει συνθήκες υγιούς και ισότιµου ανταγωνισµού στην εγχώρια 

ενεργειακή αγορά, µε στόχο τη βελτίωση συνολικά της αποδοτικότητας και 

ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα, τη µείωση του κόστους της ενέργειας και 

την επίτευξη ανταγωνιστικών τιµών και υψηλότερων προτύπων παρεχόµενων 

υπηρεσιών για το σύνολο των χρηστών.  

• Τρίτον, να συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών 

ενέργειας, και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές, τη 

διαφάνεια των τιµολογίων και των χρεώσεων, τους όρους προµήθειας ενέργειας, την 

αδιάλειπτη παροχή, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, και την ανεµπόδιστη 

άσκηση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή. 

Στον τριπλό αυτό ρόλο της, η ΡΑΕ έχει ως βασικό εφαλτήριο και κατευθυντήριο οδηγό το 

νέο νόµο-πλαίσιο για την ενέργεια, το νόµο 4001/2011 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο µε 

ευρύτατη πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή, και που ενσωµατώνει στην εθνική µας 
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νοµοθεσία τις πρόνοιες της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

ταχύρυθµη υλοποίηση και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων και ρυθµίσεων του 

Ν.4001/2011 αποτελεί τον υπ’ αριθµόν 1 στόχο δράσης της ΡΑΕ µέσα στο επόµενο 

χρονικό διάστηµα. Αυτό ακούγεται απλό και ευθύγραµµο, αλλά δεν είναι : η πλήρης 

εφαρµογή του νέου αυτού νόµου απαιτεί την έκδοση 72 πράξεων νοµοθετικού και 

κανονιστικού περιεχοµένου (δηλ. δευτερογενούς νοµοθεσίας), εκ των οποίων 3 αφορούν 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, 5 αφορούν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 16 αφορούν απλές 

Υπουργικές Αποφάσεις και 49 αφορούν Αποφάσεις ΡΑΕ. 

Ο τεράστιος αυτός όγκος κανονιστικού/ρυθµιστικού έργου, σε συνδυασµό µε τον 

αντίστοιχο όγκο εποπτικού και ελεγκτικού έργου (καταγγελίες, αναφορές, ασφαλιστικά 

µέτρα, διαιτησίες, ακροάσεις, κ.λπ.), αλλά και µε το συνήθη αδειοδοτικό µαραθώνιο των 

ΑΠΕ, πρόσφατα επαυξηµένο µε τα 2500 MW υπεράκτιων αιολικών πάρκων που 

επέστρεψαν στη ΡΑΕ, καθιστά απολύτως αναγκαίο τον άµεσο καθορισµό σαφών 

προτεραιοτήτων, µέσα σε ένα ολοκληρωµένο και συγκροτηµένο Πρόγραµµα ∆ράσης της 

Ρυθµιστικής Αρχής, διετούς τουλάχιστον χρονικού ορίζοντα (2012-2013). 

Το Πρόγραµµα αυτό αναλύεται τοµεακά ως εξής: 

Α] ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Θα υλοποιηθούν από τη ΡΑΕ, µέσα στους επόµενους µήνες, οι ακόλουθες ρυθµιστικές και 

κανονιστικές δράσεις πρώτης προτεραιότητας: 

1. Πιστοποίηση των ∆ιαχειριστών των Εθνικών Συστηµάτων Μεταφοράς, ηλεκτρισµού και 

φυσικού αερίου αντίστοιχα, στη βάση του Κειµένου Αρχών & Κατευθυντήριων Οδηγιών 

(Certification Guidelines) που εγκρίθηκε και δηµοσιοποιήθηκε από τη ΡΑΕ την 

περασµένη εβδοµάδα. Το αναλυτικό αυτό Κείµενο προδιαγράφει τόσο τις διαδικασίες 

πιστοποίησης, όσο και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εξεταστεί η ανεξαρτησία και η 

αµεροληψία των υπό πιστοποίηση ∆ιαχειριστών ως προς την πρόσβαση τρίτων στο 

Σύστηµα.  

2. Έγκριση, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ και δηµοσιοποίηση 

της συνολικής µας πρότασης, η οποία περιλαµβάνει Σχέδιο ∆ράσης και Οδικό Χάρτη, 

όσον αφορά τη σταδιακή µετάβαση και πλήρη εφαρµογή στη χώρα µας του 

υποχρεωτικού ενιαίου µοντέλου αγοράς (target model) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

χρονικό ορίζοντα του 2014-2015. Υπενθυµίζεται ότι µε το µοντέλο αυτό, το οποίο δεν 

είναι εν πολλοίς συµβατό µε το σηµερινό σύστηµα του mandatory pool που 

εφαρµόζεται στη χώρα µας, προωθείται η σύζευξη των αγορών του Κρατών-Μελών 

(market coupling), και µάλιστα στην πιο προωθηµένη µορφή της, τη σύζευξη τιµών 

(price coupling), µε σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των διευρωπαϊκών δικτυακών 

υποδοµών. Κάθε Κράτος-Μέλος µπορεί, θεωρητικά, να οργανώσει µε το δικό του τρόπο 
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τη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα µε τις τέσσερις (4) αγορές 

του ενιαίου µοντέλου (αγορά επόµενης ηµέρας/day-ahead market, αγορά ενδο-

ηµερήσιων συναλλαγών µε συνεχή διαπραγµάτευση/intraday market, αγορά 

εξισορρόπησης ενέργειας/balancing market και προθεσµιακή αγορά/forward market), 

αλλά πρακτικά δεν µπορεί παρά να εναρµονιστεί µε αυτό. Αλλιώς, η εγχώρια αγορά 

κινδυνεύει να µην επωφεληθεί από την αποτελεσµατικότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς και, συνεπώς, να µην είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε τις αντίστοιχες αγορές 

των γειτονικών χωρών ή περιφερειών, οι οποίες θα εφαρµόσουν το target model. 

 Όλα τα παραπάνω σηµαίνουν ότι κάθε χώρα πρέπει, ακόµα και µε ισχυρά ρυθµιστικά 

µέτρα, να δηµιουργήσει έως το 2015 τις αναγκαίες εκείνες συνθήκες στη 

χονδρεµπορική, αλλά και στη λιανική, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα επιτρέψουν 

την αποτελεσµατική εφαρµογή και αποδοτική λειτουργία του νέου µοντέλου. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, η ΡΑΕ θα προχωρήσει µέσα στους επόµενους µήνες στο σχεδιασµό 

και τη λήψη συγκεκριµένων ρυθµιστικών µέτρων, τα οποία θα έχουν ως κύριο στόχο 

την εξοµάλυνση των συνθηκών, την άρση των στρεβλώσεων και την αύξηση της 

ρευστότητας στην εγχώρια χονδρεµπορική αγορά, παράλληλα βέβαια µε την 

προετοιµασία για την υϊοθέτηση του target model, µέσω του Σχεδίου ∆ράσης και του 

Οδικού Χάρτη που προανέφερα. Πολύ συνοπτικά, τα ρυθµιστικά µέτρα που εξετάζονται 

ήδη από τη ΡΑΕ για τη µεταβατική περίοδο 2012-2013 περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: 

• Συνολική αναθεώρηση των µηχανισµών Α∆Ι και ανάκτησης µεταβλητού κόστους, 

έτσι ώστε να αρθούν υφιστάµενες στρεβλώσεις τους και να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα και κοστοστρέφειά τους, προς όφελος τελικά των καταναλωτών 

ενέργειας. 

• Κατάρτιση ενός λεπτοµερούς Κώδικα ∆ιαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθµών και 

Υδάτινων Πόρων, και ιδίως ανάπτυξη συγκεκριµένης µεθοδολογίας για τον 

υπολογισµό της κατώτερης τιµής προσφοράς ενέργειας που µπορεί να υποβάλει στη 

χονδρεµπορική αγορά ένας υδροηλεκτρικός σταθµός. Ο υπολογισµός της ελάχιστης 

αυτής τιµής θα γίνεται µε τρόπο ώστε αφ’ ενός να ελαχιστοποιείται η δυνατότητα 

χειραγώγησης και ανορθολογικού επηρεασµού της Οριακής Τιµής από την 

υδροηλεκτρική παραγωγή, αφ’ ετέρου να αποκαλύπτεται και να αντανακλάται στην 

προσφορά αυτή η πραγµατική αξία των νερών. 

• Σχεδιασµός ενός µηχανισµού σύνδεσης των τιµών χονδρεµπορικής και λιανικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια (Τιµολόγια 

Ρυθµιστικού Ελέγχου), που προσφέρει η ∆ΕΗ σε πελάτες µέσης και χαµηλής τάσης, 

στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου µέχρι τον Ιούνιο του 2013. Να υπενθυµίσω 

ότι στα µη ρυθµιζόµενα τιµολόγια, που περιλαµβάνουν σήµερα τα τιµολόγια 

πελατών υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, καθώς και τα τιµολόγια πελατών µέσης και 
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χαµηλής τάσης των τρίτων προµηθευτών, δεν υπάρχει ex ante ρυθµιστική 

παρέµβαση, αφού τα τιµολόγια αυτά καθορίζονται στα πλαίσια του ανταγωνισµού. 

Η ΡΑΕ ελέγχει ex post στα τιµολόγια αυτά την ύπαρξη τυχόν καταχρηστικών 

συµπεριφορών (υπερβολικά υψηλών ή χαµηλών χρεώσεων). Όσον αφορά τα 

τιµολόγια ρυθµιστικού ελέγχου, η σύνδεση τιµών χονδρικής και λιανικής µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω ενός απλού µηχανισµού εξαµηνιαίας (αυτόµατης) αναπροσαρµογής 

των τιµών, στη βάση αναθεωρούµενων (ανά εξάµηνο) στοιχείων κόστους των 

ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ, απολογιστικών στοιχείων και 

προβλέψεων για την Οριακή Τιµή του Συστήµατος, κόστους επικουρικών υπηρεσιών 

και Α∆Ι, κόστους νεοεισερχόµενων παραγωγών, ανταγωνιστικών τιµολογίων τρίτων 

προµηθευτών, κ.α. Εάν, στο τέλος ενός εξαµήνου, διαπιστωθούν σηµαντικές 

αποκλίσεις (πάνω από ± Χ%) από το µέσο κόστος που έχει χρησιµοποιηθεί για το 

σκοπό του καθορισµού των τιµολογίων, η ΡΑΕ θα γνωµοδοτεί προς το ΥΠΕΚΑ για 

την τροποποίηση των τιµολογίων αυτών, η οποία τροποποίηση µπορεί να 

περιλαµβάνει αύξηση ή µείωσή τους, ανάλογα µε τη διαπιστούµενη απόκλιση. 

Αλλιώς, τα τιµολόγια θα παραµένουν τα ίδια µέχρι το επόµενο βήµα αναθεώρησης, 

δηλ. το επόµενο εξάµηνο.  

3. Κατάρτιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, όπου εξειδικεύονται οι 

υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, τόσο αναφορικά µε την ανάπτυξη και 

λειτουργία του ∆ικτύου ∆ιανοµής, όσο και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στους 

καταναλωτές και στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Σύνδεση της µεθοδολογίας υπολογισµού των ρυθµιζόµενων χρεώσεων του Συστήµατος 

Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής µε το επίπεδο ποιότητας λειτουργίας των 

δικτύων αυτών, καθώς και µε παροχή κινήτρων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης τόσο 

των υφιστάµενων υποδοµών δικτύων, όσο και για το σχεδιασµό και υλοποίηση νέων 

υποδοµών, µε υψηλό συντελεστή χρησιµοποίησης. Σύγκριση των χρεώσεων αυτών µε 

τις αντίστοιχες χρεώσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης (benchmarking), µε σκοπό τη 

σταδιακή µείωσή τους. 

5. Ολοκλήρωση, πριν από το τέλος του 2011, του νέου Κώδικα Προµήθειας, στον οποίο 

εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας των καταναλωτών που προβλέπονται στο νέο 

ενεργειακό νόµο και τίθενται σαφείς και συγκεκριµένες υποχρεώσεις των προµηθευτών 

ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν 

στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ήδη και ο νέος 

Κανονισµός Αδειών Προµήθειας και Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι 

Προδιαγραφές της ∆ιαδικασίας και των Όρων Προµήθειας από Προµηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας.  
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6. Λήψη ρυθµιστικών µέτρων και υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων για την ουσιαστική 

ενηµέρωση των καταναλωτών, όσον αφορά τη δυνατότητά τους να επιλέγουν 

προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στην 

προµήθεια αυτή, τη διαφανή και ευχερή κατανόηση των υπηρεσιών που 

προµηθεύονται, καθώς και των σχετικών χρεώσεων, αλλά και την προστασία τους από 

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.  

7. Τέλος, µετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τις 

βασικές αρχές και κατευθύνσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών, η Ρυθµιστική Αρχή προχωρά ήδη στην τελική κατάρτιση του Κώδικα αυτού. 

Με τη θέσπιση του Κώδικα, σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση του δευτερογενούς 

πλαισίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στα νησιά, βάσει των προβλέψεων του ν. 

4001/2011, θα τεθούν πλέον οι κανόνες µιας ειδικά διαµορφωµένης, αλλά 

απελευθερωµένης αγοράς στα νησιά, που θα επιτρέπει την είσοδο και την ισότιµη 

µεταχείριση νέων παραγωγών και προµηθευτών και την εν γένει ελεύθερη και ισότιµη 

πρόσβαση τρίτων. ∆ιασφαλίζοντας, παράλληλα την ορθολογική ανάπτυξη των 

ηλεκτρικών συστηµάτων, τη συγκράτηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από 

συµβατικές µονάδες και τη µεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, και επιτυγχάνοντας 

έτσι το µέγιστο δυνατό όφελος για τον τελικό καταναλωτή. 

Β] ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Τα πράγµατα είναι σαφώς πιο προχωρηµένα και οµαλά εξελισσόµενα στο χώρο του 

φυσικού αερίου. Καταλύτης αυτής της θετικής µέχρι σήµερα πορείας υπήρξε η 

ολοκλήρωση, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2010, µε την καθοριστική κατά γενική 

οµολογία συµβολή της ΡΑΕ, του δευτερογενούς νοµοθετικού πλαισίου για το αέριο, η 

οποία επέτρεψε το πραγµατικό άνοιγµα της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου και το 

συνεχώς αυξανόµενο µέχρι σήµερα επίπεδο ανταγωνισµού στην προµήθεια του αερίου. 

Μετά την πρόσφατη έκδοση από τη ΡΑΕ, το Σεπτέµβριο του 2011, της πρώτης 

αναθεώρησης του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, η 

στόχευση της Ρυθµιστικής Αρχής εστιάζεται πλέον, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, στην 

κατάρτιση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, καθώς και 

των Τιµολογίων Χρήσης του ΕΣΦΑ. Θέλω να είµαι απολύτως σαφής στο σηµείο αυτό: η 

νέα βελτιωµένη πρόταση του ∆ιαχειριστή για τα τιµολόγια αυτά, την οποία θέσαµε χθες σε 

δηµόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, µετά από πολύµηνες συζητήσεις και στενή 

συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, µεταξύ της ΡΑΕ και του ∆ΕΣΦΑ, απέχει ακόµα σηµαντικά 

από τις θέσεις και προτάσεις της ΡΑΕ. Όχι τόσο στο επίπεδο της µεθοδολογίας, δηλαδή της 

εφαρµογής του συστήµατος Εισόδου-Εξόδου στον υπολογισµό των χρεώσεων, όπου 

θεωρούµε ότι υπάρχει πλέον ικανοποιητική σύγκλιση, µετά και την αποδοχή από το ∆ΕΣΦΑ 

των σχετικών προτάσεων της ΡΑΕ. Αλλά, κυρίως, στις βασικές ποσοτικές υποθέσεις 
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εργασίας, όπως είναι η απόδοση της ρυθµιζόµενης περιουσιακής βάσης (WACC), η 

περίοδος εξοµάλυνσης των τιµολογίων, κ.α., υποθέσεις οι οποίες καθορίζουν τελικά, σε 

µεγάλο βαθµό, το ύψος των τιµολογίων.  

Βασικός στόχος της ΡΑΕ ήταν και παραµένει η σηµαντική µείωση, ίσως και κατά 15%, 

του µέσου τιµολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ, το οποίο είναι σήµερα από τα υψηλότερα, αν όχι 

το υψηλότερο της Ευρώπης (για όλα τα επίπεδα συντελεστών φορτίου), έτσι ώστε το 

τιµολόγιο αυτό να προσεγγίσει τουλάχιστον τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, διασφαλίζοντας 

παράλληλα και τη βιωσιµότητα του ∆ΕΣΦΑ. Η µείωση των τιµολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ 

έχει ουσιώδη σηµασία στην προσπάθεια για στήριξη των µεγάλων βιοµηχανικών 

καταναλωτών αερίου, και ιδιαίτερα των ηλεκτροπαραγωγών, που αποτελούν και το 65% 

της συνολικής καταναλωτικής βάσης του αερίου στη χώρα µας.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εµπλεκόµενους ότι η εµµονή σε υψηλά 

ρυθµιζόµενα τιµολόγια χρήσης ΕΣΦΑ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ρυθµιστικά η 

µεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία ενός δηµόσιου φορέα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασµό και 

µε άλλες αρνητικές εξελίξεις στο χώρο του αερίου, όπως είναι η πρόσφατη επιβολή Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης, οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια την εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή µε 

φυσικό αέριο, αλλά και τους βιοµηχανικούς καταναλωτές αερίου, σε κατάρρευση. 

Συνεπώς, οδηγούν σε κατάρρευση, συνολικά, και την καταναλωτική βάση του αερίου στη 

χώρα µας, και, τελικά, σε δραστικά µειωµένα έσοδα για τον ίδιο το ∆ιαχειριστή. Να 

επισηµάνω, βέβαια, και την προφανή σηµασία της ύπαρξης εύλογων και  ανταγωνιστικών 

τιµολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ για την προώθηση µεγάλων διακρατικών σχεδίων αγωγών 

διαµετακόµισης αερίου, κρίσιµης γεωπολιτικής σηµασίας για τη χώρα µας. 

Πέραν των τιµολογίων, η ΡΑΕ έχει ήδη δηµοσιοποιήσει τις προτάσεις της σχετικά µε τα 

επόµενα βήµατα που πρέπει να γίνουν στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, και τα οποία 

επιγραµµατικά περιλαµβάνουν 1) την εισαγωγή του συστήµατος Εισόδου-Εξόδου και στον 

Κώδικα, 2) τη δυνατότητα αντίστροφων ροών, και 3) την ανάπτυξη οργανωµένης 

δευτερογενούς αγοράς δυναµικότητας, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη µιας 

χονδρεµπορικής αγοράς αερίου στην ευρύτερη περιοχή, µε επαρκή διαφάνεια και 

ρευστότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, επισηµαίνω ιδιαίτερα τη δηµοσιοποίηση, 

συνεχώς πλέον, των µεσοσταθµικών τιµών εισαγωγής φυσικού αερίου στην ιστοσελίδα της 

ΡΑΕ, από τον Ιούλιο του 2011, γεγονός που χαιρετήθηκε από το σύνολο των εγχώριων, 

αλλά και των µεγάλων ξένων εταιρειών που σχεδιάζουν τη δραστηριοποίησή τους στην 

εγχώρια αγορά. 

Τελειώνοντας σε σχέση µε το αέριο, θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις 

δροµολογηµένες ενέργειες της ΡΑΕ, ως Αρµόδιας Αρχής για την εφαρµογή του Κανονισµού 

994/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 

εφοδιασµού µε αέριο στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη, 
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µεταξύ άλλων, για την εκπόνηση εκτίµησης επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια 

εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο. Η εκτίµηση της επικινδυνότητας στοχεύει στην 

καταγραφή των περιστάσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασµού µε 

αέριο, καθώς και της σηµασίας τους (πιθανότητα-έκταση), για χρήση στα σχέδια 

προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης που θα εκπονηθούν έως το καλοκαίρι του 2012. 

Η ΡΑΕ ολοκληρώνει ήδη, µέχρι το τέλος του µήνα, τη µελέτη αυτή, τα ενδιάµεσα 

αποτελέσµατα της οποίας και παρουσίασε χθες σε ευρύτατη συνάντηση µε εκπροσώπους 

των βιοµηχανικών καταναλωτών αερίου, της ∆ΕΗ, των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών, των 

Εταιρειών Παροχής Αερίου, κ.α. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συµµετέχοντες 

στη χθεσινή συνάντηση θα ληφθούν ολοκληρωµένα υπ’ όψη στην τελική διαµόρφωση της 

µελέτης, τα συµπεράσµατα της οποίας θα δηµοσιοποιηθούν άµεσα στο site της ΡΑΕ και θα 

αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Γ] ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μετά και την ολοκλήρωση του δευτερογενούς νοµοθετικού πλαισίου για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας, µε την πρόσφατη έκδοση του νέου Κανονισµού Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ 

& ΣΗΘΥΑ, οι βασικές προτεραιότητες της ΡΑΕ στον τοµέα των ΑΠΕ συνοψίζονται στα εξής: 

• Επικαιροποίηση και εναρµόνιση του Οδηγού Αξιολόγησης αιτήσεων ΑΠΕ, σύµφωνα µε 

το νέο Κανονισµό Αδειών. 

• Έλεγχος και παρακολούθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των 2200 αδειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη εκδοθεί (συνολικής ισχύος 22000 MW), µε 

αυστηρή εφαρµογή των νέων νοµοθετικών προβλέψεων για την ανάκληση αδειών. 

• Συνέχιση, µε απόλυτη διαφάνεια και υψηλή αποδοτικότητα, της αξιολόγησης των 

εκκρεµών αιτήσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ, καθώς και ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των αιτηµάτων που αφορούν την εγκατάσταση µεγάλων έργων ΑΠΕ 

(αιολικών πάρκων) στα νησιά του Αιγαίου, που συνοδεύονται µε σχέδιο ιδιωτικής 

διασύνδεσης των έργων αυτών µε το ηπειρωτικό σύστηµα. 

• Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έργων 

αντλησιοταµίευσης, µε την οποία µπορεί να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση της διείσδυσης 

των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας. Προετοιµασία, µέχρι το τέλος του έτους, 

συγκεκριµένων προτάσεων προς την Πολιτεία για τη συµπλήρωση του υφιστάµενου 

νοµοθετικού πλαισίου. 

• Έκδοση απόφασης για το ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, σε επίπεδα, κατά το δυνατόν, 

χαµηλότερα από αυτά που έχει ζητήσει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, και µε βασικό 

γνώµονα τον περιορισµό των επιπτώσεων στους τελικούς καταναλωτές, αλλά και την 
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παράλληλη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ∆ΕΣΜΗΕ, ιδιαίτερα µέσα στην κρίσιµη 

χρονιά του 2012. Πριν, δηλαδή, από την εφαρµογή, από την 1η Ιανουαρίου 2013, της 

γενικευµένης δηµοπράτησης των εθνικών δικαιωµάτων εκποµπών CO2, η οποία θα 

αλλάξει ριζικά το ανταγωνιστικό τοπίο στην ηλεκτροπαραγωγή. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, η δέσµευση της Πολιτείας για την εξασφάλιση πρόσθετων πηγών και πόρων για 

την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ µέσα στο 2012, θα παίξει καθοριστικό 

ρόλο. 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν, κυρίες και κύριοι, το πλαίσιο δράσης και πρωτοβουλιών, 

µέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας τους επόµενους, πολύ κρίσιµους 

µήνες. Στηριγµένη στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο όµως 

αποδυναµώνεται συνέχεια, αριθµητικά και µισθολογικά, και µε τη δαµόκλειο σπάθη µιας 

σουρεαλιστικής Πολιτείας, που απειλεί τη ΡΑΕ µε κατάργηση των µισών οργανικών της 

θέσεων στο τέλος του µήνα, ακόµα και αυτών που συστήθηκαν µε το νέο ενεργειακό νόµο 

του Αυγούστου του 2011 (! !), επειδή -λέει- είναι κενές ! Ξεχνώντας, προφανώς, ότι η ίδια 

η Πολιτεία πάγωσε και κωλυσιεργεί διαρκώς µέχρι σήµερα, ακόµα και την πρόσληψη του 

επιστηµονικού προσωπικού που έχει εγκριθεί, εδώ και πολύ καιρό, από το ΑΣΕΠ. Παρ’ όλα 

αυτά, η ΡΑΕ θα ανταποκριθεί µε τον πιο υπεύθυνο και αποτελεσµατικό τρόπο στο τεράστιο 

φορτίο ευθύνης και δουλειάς που της ανέθεσε ο νοµοθέτης µε το νέο ενεργειακό νόµο. Σε 

πείσµα των δυσκολιών και των εµποδίων, η ΡΑΕ θα είναι εδώ ! 

Σας ευχαριστώ.      


