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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ενεργειακή πολιτική αποτελούσε και αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 

παραµέτρους της κρατικής λειτουργίας. Τα νέα δεδοµένα οδήγησαν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προς την κατεύθυνση λήψης µέτρων µε σκοπό την επίτευξη µίας ενιαίας και 

απελευθερωµένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.  

Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η καταγραφή της νοµοθετικής 

δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια καθώς 

και οι αντίστοιχες δράσεις της ελληνικής πολιτείας προς τον ανωτέρω σκοπό. 

Βάση για την εκπόνηση και διάρθρωση της µελέτης αποτελούν τα σχετικά 

νοµοθετικά κείµενα, καθώς και σχετικά διοικητικά δεδοµένα. Με έµφαση στη 

διαδικασία διαµόρφωσης του λεγόµενου «τρίτου ενεργειακού πακέτου» και της 

ενσωµάτωσής του στην ελληνική έννοµη τάξη, η εργασία παρακολουθεί τη διαδικασία 

σταδιακής εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας και των ελληνικών διοικητικών 

πρακτικών µε τις ανωτέρω αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ιδίως στο πεδίο της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, µελετώνται ιδιαίτερα οι κανόνες 

λειτουργίας και οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας του ρυθµιστή ενέργειας και των 

διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αλλά και φυσικού αερίου). 

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δράσεις, η ανάλυση εκκινεί από το 1996, µε την 

Οδηγία 1996/92 για τη ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ακολουθεί η 

Οδηγία 1998/30 για το φυσικό αέριο. Η ελληνική πολιτεία ανταποκρίθηκε στην Οδηγία 

για την ηλεκτρική ενέργεια µε τη σύσταση ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής και 

διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας, βέβαια, την 

κρατική εποπτεία πάνω στη σχετική αγορά και περιορίζοντας την ανεξαρτησία της 

πρώτης αλλά και του δεύτερου. 

Λίγα χρόνια µετά, το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδεχόµενη την αποτυχία 

ουσιαστικής απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, προχώρησε στην υιοθέτηση νέων 

νοµοθετικών µέτρων, µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Η χώρα µας 

ανταποκρίθηκε µε την έκδοση νέων νόµων, οι οποίοι κλήθηκαν να µεταφέρουν τις 

ευρωπαϊκές επιταγές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά δεν προχώρησε σε 

αποφασιστικές κινήσεις, µε αποτέλεσµα πολλά από τα προβλήµατα του παρελθόντος 

που περιόριζαν την ουσιαστική ανεξαρτησία των ενεργειακών «παικτών» να 

παραµείνουν ορατά. Παράλληλα, έγινε το πρώτο βήµα για την απελευθέρωση της 

αγοράς φυσικού αερίου. 
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Ήδη πριν το 2007, οι φωνές που ζητούσαν αποφασιστικές λύσεις για την 

ουσιαστική απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στη διαµόρφωση νέων νοµοθετικών προτάσεων, εστιασµένων στην ανεξάρτητη 

λειτουργία των εθνικών ρυθµιστών, τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των 

διαχειριστών µεταφοράς και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πρώτων αλλά 

και των δεύτερων µε την ίδρυση σχετικών οργανισµών. Στο πλαίσιο αυτό και µε την 

οικονοµική κρίση να έχει δώσει ηχηρό παρών σε ολόκληρη την ήπειρο και, µε ιδιαίτερη 

ένταση, στη χώρα µας, κλήθηκε και η ελληνική πλευρά να ενσωµατώσει το πλέον 

«αυστηρό» ενεργειακό νοµοθετικό «πακέτο», προσπάθεια που οδήγησε στην έκδοση 

νέου ολοκληρωµένου νόµου µε σηµαντικές µεταβολές στο καθεστώς του εθνικού 

ρυθµιστή και των εθνικών διαχειριστών µεταφοράς. Η εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων 

θα αποδείξει την αξία τους. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
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συστήµατος µεταφοράς ενέργειας, εθνικός ρυθµιστής ενέργειας, δίκτυο µεταφοράς 
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ABSTRACT 

 

Energy policy has always been a major aspect of the government operation. The 

new data prompted the European Union towards measures aimed at achieving an 

integrated and liberalized European energy market. 

The scope of this essay is to record the legislative activity of the European 

Union over the last fifteen years as well as the respective actions of the Greek State for 

the abovementioned purpose. 

The study is based on the correspondent legislation and the relevant 

administrative data. Placing emphasis on the legislative process of the so-called “third 

energy package” and its incorporation into the Greek legal order, the essay monitors the 

process of gradual harmonization of the Greek legislation and the Greek administrative 

practices with the relevant European ones, especially in the field of electric energy. To 

that effect, the functioning rules and the guarantees of independence of the energy 

regulator as well as of the transmission system operators for electricity (and gas) are 

being studied. 

As far as the European actions are concerned, the essay tracks it back to 1996 

when the Directive 1996/92 regarding the regulation of the electricity market was 

adopted. Later, the Directive 1998/30 concerning gas was adopted. The Greek State 

responded to the first Directive by establishing an independent regulator as well as a 

transmission system operator, maintaining, though, the governmental supervision over 

the relevant market and, therefore, limiting the real independence of both.  

A few years later, in 2003, the European Union was forced to admit failure in its 

attempt to truly liberalize the energy market. Therefore, it proceeded to the introduction 

of new legislative measures in order to strengthen the market’s competitiveness. Greece 

responded by adopting new laws, which were meant to transpose the European 

requirements in the electricity sector. Nevertheless, it lacked a decisive move, resulting 

in the continuous presence of many past problems, which hindered the effective 

independence of the energy “players”. On the other hand, the country took the first step 

towards the liberalization of the gas market. 

Since before 2007, the voices calling for decisive solutions for the true 

liberalization of the energy market pushed the European Commission towards 

developing new legislative proposals. These proposals focused on the independence of 
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the national regulators, the complete ownership unbundling of the transmission 

operators as well as the cooperation of both at European level via the establishment of 

correspondent institutions. In this context, and taking into consideration the economic 

depression that weighs heavily on the whole continent and especially on Greece, the 

Greek government was asked to incorporate the most “strict” energy legislative 

package. This effort led to a new integrated law, which brought significant alterations in 

the status of the energy regulator and the national transmission operators. The 

application of the new regulation will prove its value. 

 

KEY - WORDS 

Energy, energy policy, energy market liberalization, energy package, incorporation of 

European legislation, electricity, gas, energy transmission system operator, national 

energy regulator, energy transmission network, energy distribution network, unbundling 

(ownership, legal, operational, accounting) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι, κατά την τελευταία εκατονταετία, έντονες 

ανακατατάξεις λαµβάνουν χώρα σε όλους τους οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

πολιτικούς τοµείς. Νέες µορφές πολιτικών έρχονται στην επιφάνεια ως αποτέλεσµα 

διαφορετικών αναγκών που κάνουν την εµφάνισή τους σε περιορισµένο ή και ευρύτερο 

– συχνότατα παγκόσµιο – επίπεδο. Ευρείας κλίµακας µεταβολές στην ποσότητα ή και 

την ποιότητα παρεχόµενων αγαθών υπαγορεύουν τη λήψη µέτρων γενικότερης υφής µε 

σκοπό την ικανοποίηση των καταναλωτών και, ταυτόχρονα, την τόνωση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εξάλλου, στο πιο πρόσφατο παρελθόν 

παρατηρούνται έντονα αντικρουόµενες τάσεις αφενός ενίσχυσης του κοινωνικού 

κράτους, µε παροχικής µορφής πολιτικές βασικών αγαθών προς όφελος των πολιτών 

αλλά, ταυτόχρονα, και αποσύνδεσης κοινωφελών παροχών από τον αυστηρά κρατικό 

τοµέα και µεταφοράς τους στην ιδιωτική σφαίρα, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. 

Και, φυσικά, όλα αυτά µέσα στο «αυστηρά» φιλελεύθερο οικονοµικό τοπίο που 

κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, ένα από τα πιο θεµελιώδη αγαθά, το οποίο 

διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και το 

οποίο έχει διέλθει κατά τις τελευταίες δεκαετίες σηµαίνουσες µεταβολές και έχει 

αναχθεί σε κορυφαίας σηµασίας ζήτηµα στην πολιτική agenda της πλειοψηφίας των 

µεµονωµένων κρατών και των διεθνών οργανισµών, είναι η ενέργεια. Με τον όρο αυτό, 

σε τεχνικό επίπεδο, νοείται κάθε µορφής στοιχείο που βρίσκεται µέσα σε σύστηµα και 

δίνει στο σύστηµα αυτό τη δυνατότητα να προκαλεί εξωτερικές δράσεις και έργο1.  

Ευλόγως, η ενέργεια αντιπροσωπεύει µία εξαιρετικά κρίσιµη παράµετρο της 

οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής ζωής, πρωτίστως των 

βιοµηχανικών χωρών. Αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο για τη δηµιουργία, 

λειτουργία και ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Σε επόµενο επίπεδο, το 

διαµορφούµενο κόστος της ενεργειακής παραγωγής, το οποίο αποτελεί συνάρτηση της 

παραγόµενης ποσότητας και της – ολοένα και αυξανόµενης – ζήτησης (υπολογιζόµενης 

πάντα της επίδρασης των ασκούµενων πολιτικών) επηρεάζει άµεσα, αφενός τους 

πολίτες – καταναλωτές (θέρµανση, µεταφορές, εξοπλισµός) και αφετέρου ολόκληρον 

το βιοµηχανικό κλάδο (Μούσης, 2008). 

                                                 
1 Απόδοση ορισµού που δόθηκε από το φυσικό του περασµένου αιώνα Max Plank. 
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Από όλα τα παραπάνω καθίσταται ορατή η αξία και σηµασία του ενεργειακού 

ζητήµατος για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή των σύγχρονων κρατών και 

προκύπτει µε σαφήνεια το συµπέρασµα ότι η αυτονοµία στη διαµόρφωση του 

«ενεργειακού µίγµατος» (energy mix) αποτελεί βασική συνισταµένη της εθνικής 

κυριαρχίας κάθε κράτους.  

Ένα τέτοιας εµβέλειας αντικείµενο ρύθµισης δεν θα µπορούσε να εκφεύγει της 

ρυθµιστικής δράσης του ιδιαίτερου µορφώµατος της – νυν – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 

τη σύλληψη, ακόµα, της ιδέας δηµιουργίας µίας ευρωπαϊκής κοινότητας, 

προτεραιότητα δόθηκε στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που άπτονταν της ενέργειας. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η πρώτη απόπειρα ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής µεταξύ των έξι 

πρώτων ιδρυτικών κρατών (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες και 

Λουξεµβούργο) οδήγησε στη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα (και 

Χάλυβα) ενώ και δεύτερη Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλήθηκε να ρυθµίσει το ζήτηµα της 

Ατοµικής Ενέργειας.2 

Οι συγκυρίες της εποχής εκείνης οδήγησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες στη 

ρύθµιση των συγκεκριµένων πηγών ενέργειας και δεν επέµειναν περαιτέρω στη 

δηµιουργία κοινών πολιτικών και κοινής αγοράς ενέργειας.3 Παρά ταύτα, στο άρθρο 3υ 

της συνθήκης της ΕΟΚ (Ρώµη, 25-2-1957) προβλέφθηκε ρητώς ότι η δράση της 

Κοινότητας περιλαµβάνει µέτρα στους τοµείς της ενέργειας (Μωραϊτη – Σταµέλος, 

2008). Επιπροσθέτως, τον Απρίλιο του 1964, τα έξι ιδρυτικά κράτη – µέλη ενέκριναν 

και ένα «Πρωτόκολλο συµφωνίας σχετικά µε τα ενεργειακά προβλήµατα», στο οποίο, 

ουσιαστικά, εκφράστηκε η θέλησή τους να καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρµογή 

µία κοινή ενεργειακή πολιτική, µετά, όµως, από κάποια µακρά προθεσµία. 

Τα γεγονότα στην παγκόσµια οικονοµική σκηνή και, δη, η λεγόµενη 

«πετρελαϊκή κρίση» που έκανε την εµφάνισή της τη δεκαετία του ’70, µετατρέποντας, 

ουσιαστικά, την αγορά πετρελαίου από «αγορά αγοραστών» σε «αγορά πωλητών» 

(Μούσης, 2008), ανέδειξαν σε λίαν σηµαντικό ζήτηµα τη ρύθµιση των αγορών 

ενέργειας µε τέτοιον τρόπο, ώστε να απεµποληθεί ο κίνδυνος εξάρτησης των µη 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών από τους µεγάλους παραγωγούς.  

                                                 
2 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jacques De Jong στο «European Energy Law report» το 2008, 
επρόκειτο για µία προσπάθεια εξασφάλισης της ειρήνης µέσω της ενεργειακής πολιτικής («peace through 
energy» στο πρωτότυπο). 
3 Εξάλλου, η ανάγκη µίας ενιαίας πολιτικής σχετικής µε την ενέργεια σε µία εποχή «φθηνού και άφθονου 
πετρελαίου», η οποία διατηρήθηκε καθ’ όλη την µεταπολεµική περίοδο και έως και τη δεκαετία του ’70, 
δεν ήταν και τόσο αισθητή (Μούσης, 2008). 
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Οι αγορές ενέργειας, κυρίως, δε, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας4 και φυσικού 

αερίου, άρχισαν να υφίστανται αναδιαρθρώσεις σε παγκόσµια κλίµακα.5 Ειδικά για την 

ευρωπαϊκή ήπειρο, η επέκταση της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας µε την 

είσοδο νέων κρατών-µελών και οι µεταβολές στο οικονοµικό και το πολιτικό τοπίο σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έκαναν σαφή την ανάγκη κοινής ρύθµισης ολοένα και 

περισσοτέρων αγορών που συνδέονταν µε την επίτευξη της κοινής εσωτερικής αγοράς 

και την ενίσχυση της οικονοµικής δύναµης της Ευρώπης απέναντι στις οικονοµικές 

υπερδυνάµεις της εποχής (κυριότατα τις Η.Π.Α.).  Εξάλλου, «οι συζητήσεις για µία 

κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο µεγάλων 

προκλήσεων και απειλών που αφορούν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» (Buzek, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθµιση της αγοράς ενέργειας µε τρόπο κοινό για τα – 

ολοένα αυξανόµενα σε αριθµό – κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 

(Ε.Ο.Κ.) και, µετέπειτα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατέστη υψηλής 

προτεραιότητας ζήτηµα για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η απελευθέρωση, εν γένει, των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η κατάργηση των αντίστοιχων εθνικών µονοπωλίων µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού, 

αποτελούσε τον πιο φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις αρχές του 1980 

(Αδαµαντίδου, 1997).6 

Αποτελεί γενική παραδοχή το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας 

αντιµετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις: αυξανόµενες κλιµατικές απειλές, αργή και άνιση 

πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

(Α.Π.Ε.), ανισοκατανεµηµένη (µεταξύ Βορρά και Νότου) επίτευξη βαθµού διαφάνειας 

στη λειτουργία του κράτους αλλά και της αγοράς, ανάγκη για επενδύσεις σε 

ενεργειακές υποδοµές αλλά και σηµαντικά προβλήµατα στον ενεργειακό ανεφοδιασµό, 

λόγω διαταράξεων στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και µεγάλης 

εξάρτησης από τις εισαγωγές (Μούσης, 2008). 

                                                 
4 Στη µελέτη «Development of the Internal Electricity Market in Europe», οι συγγραφείς (Meeus, 
Purchala, Belmans) κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην κατά κανόνα οργάνωση των αγορών ενέργειας ανά 
τον κόσµο σύµφωνα µε το πρότυπο των µονοπωλιακών, καθετοποιηµένων, συνήθως κρατικών 
συµφερόντων, επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 
5 Κυριότατα λόγω της απελευθέρωσης της παραγωγής, της διαφάνειας στην οργάνωση και τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς, της επέκτασης των ιδιωτικοποιήσεων 
των εν λόγω επιχειρήσεων καθώς και της οριοθέτησης του ρόλου των δηµοσίων αρχών (Παπαντώνη, 
2003). 
6 Εξάλλου, «οι διατάξεις µέσω των οποίων επιχειρείται η απελευθέρωση µιας αγοράς είναι αλληλένδετα 
συνδεδεµένες και συνυφασµένες µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού» (Συνοδινός, 2001). 
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Με γνώµονα τα παραπάνω εµπόδια και τις έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις 

στην οργάνωση και τη λειτουργία των κρατών-µελών της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

καταρχήν µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), αποφάσισε την προώθηση του 

ρυθµού ενοποίησης µεταξύ των κρατών-µελών7 και εξουσιοδότησε (Cameron, 2002) 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει µεταβολές στο ευρωπαϊκό καθεστώς, µε 

αποτέλεσµα να προκύψει – µεταξύ άλλων – και η ανακοίνωση της Επιτροπής «Η 

Εσωτερική Αγορά Ενέργειας» (Internal Energy Market), όπου γνωστοποιήθηκε η 

πρόθεση της Επιτροπής να εφαρµόζονται οι αρχές της συνθήκης της Ρώµης και στον 

τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Παπαντώνη, 2003). 

Το 1990 και 1991 το Συµβούλιο υιοθέτησε Οδηγίες για τη διαφάνεια των τιµών 

της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αλλά και για τον τελικό βιοµηχανικό 

καταναλωτή και τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου µέσω 

των µεγάλων δικτύων, προκειµένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασµός των κρατών-µελών 

από κοινοτικούς ή και προερχόµενους από τρίτες χώρες προµηθευτές. Με τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ (1992) και την µεταξύ των άλλων τροποποίηση της ΣυνθΕΚ, αυξήθηκε 

και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε µία πλειάδα θεµάτων, µεταξύ των 

οποίων και η ενέργεια (Παπαντώνη, 2003). 

Μόλις το 1996, η Ε.Ε. υιοθέτησε την πρώτη µεγάλη οδηγία για την ηλεκτρική 

ενέργεια µε σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς της και την κατά βάση ενιαία 

ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 1998 υιοθετήθηκε και η αντίστοιχη 

οδηγία για το φυσικό αέριο. Οι δύο οδηγίες καθιερώθηκαν, έµειναν γνωστές και 

υιοθετήθηκαν από τα κράτη-µέλη ως «πρώτο ενεργειακό πακέτο». 

Εν γένει, η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών, η ασφάλεια των προµηθειών, 

η αλληλεγγύη και η προστασία του περιβάλλοντος και η διασύνδεση των δικτύων 

αποτέλεσαν από την αρχή βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουµελιώτης, 

2005). Με το πέρασµα των χρόνων και τη σταδιακή ενσωµάτωση του πρώτου 

ενεργειακού πακέτου από τα κράτη-µέλη µε – µικρότερες ή µεγαλύτερες – 

διαφοροποιήσεις, κατέστη σαφής η ανάγκη για επιπρόσθετη νοµοθέτηση µε σκοπό την 

έτι αυστηρότερη ρύθµιση της εν λόγω αγοράς, λόγω της αδυναµίας επίτευξης των 

ευρωπαϊκών στόχων µέσω της πρώτης γενιάς οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό 

διαµορφώθηκαν οι οδηγίες δεύτερης γενιάς («δεύτερο ενεργειακό πακέτο») το 2003. 

                                                 
7 Οι Tooraj Jamasb και Michael Pollitt σε µελέτη τους το 2005 αναφέρουν ότι η ρύθµιση σε επίπεδο 
εθνικών και περιφερειακών αγορών αποτελεί απαραίτητο ενδιάµεσο στάδιο προς την ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας. 
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Ειδική νοµοθεσία για τις Α.Π.Ε. και µία Πράσινη Βίβλος του 2006 αποτέλεσαν 

νέες εντατικές προσπάθειες του ενιαίου ευρωπαϊκού µορφώµατος (µετά και τη 

µεγαλύτερη επέκτασή του µε 10 νέα µέλη το 2004) για επίτευξη των επιδιωκόµενων 

αποτελεσµάτων στο ενεργειακό πεδίο. Η χαλαρή όµως, ή πληµµελής, ή ακόµα και µη 

ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων από τα κράτη και οι τεράστιες διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των ενεργειακών αγορών των κρατών-µελών, της οργάνωσης και της 

λειτουργίας τους, καθώς και του ήδη επιτευχθέντος βαθµού απελευθέρωσής τους, 

αποτέλεσε έναυσµα για νέα νοµοθέτηση στο ίδιο πεδίο µε σαφέστερες εντολές και 

απόπειρα για πιο αποτελεσµατικό έλεγχο των εσωτερικών αγορών. Οι προσπάθειες 

αυτές οδήγησαν στην τρίτη δέσµη οδηγιών («τρίτο ενεργειακό πακέτο»), που πήρε τη 

µορφή δύο Οδηγιών και τριών Κανονισµών, ψηφίστηκε το 2009 και αναµένεται να 

αποτελέσει εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών-µελών µέσα στο έτος που διανύουµε. 

Σε εθνικό επίπεδο, υπήρξε απάντηση της Ελλάδας σε κάθε µία από τις ανωτέρω 

ευρωπαϊκές νοµοθετικές κινήσεις. Από το 1999 έως και σήµερα, σειρά νοµοθετηµάτων 

έχει ψηφιστεί µε σκοπό την εναρµόνιση του εθνικού µε το κοινοτικό δίκαιο και το 

ολοένα και µεγαλύτερο άνοιγµα της ενεργειακής αγοράς. Βέβαια, όπως καθίσταται 

εύκολα κατανοητό και µέσω των ανωτέρω γενικών αφορισµών, η ελληνική ενεργειακή 

αγορά χαρακτηρίζεται από τις δικές της ιδιαιτερότητες και τις δικές της απαιτήσεις 

στον εν λόγω χώρο. Το «σκληρό» µονοπώλιο της ∆ΕΗ που έως λίαν προσφάτως έθετε 

κατά αποκλειστικό, σχεδόν, τρόπο τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

αποτελεί ένα από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά στοιχεία που διαµόρφωσαν την 

ελληνική ενεργειακή αγορά. Από την άλλη πλευρά, η ίδρυση ανεξάρτητης αρχής 

(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) από το 1999 ήδη στη χώρα µας µε ρητές εκ του νόµου 

αρµοδιότητες, απέδειξε – αν µη τι άλλο – τη σπουδαιότητα που αποδόθηκε από νωρίς 

στο ζήτηµα της ενέργειας και από την πολιτική ηγεσία της χώρας µας. 

Σήµερα, µετά την ανατροπή του – φυσικού – µονοπωλίου της ∆ΕΗ ως παρόχου 

ηλεκτρικής ενέργειας και τις απόπειρες ουσιαστικής απελευθέρωσης της αγοράς, η 

Ελλάδα αντιµετωπίζει και αυτή µε τη σειρά της την πρόκληση προς ενσωµάτωση του 

«τρίτου ενεργειακού πακέτου», µε γνώµονα, πάντα, τις δικές της ανάγκες και, φυσικά, 

υπό το βάρος της διεθνούς και, πλέον, εσωτερικής πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης, 

που, εν γένει, καλεί για δραστικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές-τοµές στη διάρθρωση 

και τη λειτουργία ολόκληρης της κρατικής και οικονοµικής δοµής της χώρας. 
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Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί καταρχήν στην καταγραφή της ευρωπαϊκής 

πορείας της ενεργειακής ρύθµισης, µε την ανάλυση των βασικότερων στοιχείων των 

τριών ενεργειακών πακέτων. Κυριότατα, όµως, προσβλέπει στην παράθεση των 

στοιχείων που συνθέτουν την ελληνική ρύθµιση, ως απόρροια των ευρωπαϊκών 

επιταγών, κατά τα τελευταία χρόνια. Θα παρατεθούν οι σηµαντικότερες νοµοθετικές 

παρεµβάσεις και, κατά πρώτο λόγο, θα δοθεί έµφαση στην ίδρυση και τη λειτουργία 

του ελληνικού ρυθµιστή της αγοράς ενέργειας (που, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

ΡΑΕ) αλλά και των διαχειριστών του συστήµατος µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 

και του φυσικού αερίου (αντίστοιχα, ∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΣΦΑ), των οποίων το νοµικό 

καθεστώς και ο βαθµός ανεξαρτησίας τους από τον παραγωγό (αντίστοιχα ∆ΕΗ και 

∆ΕΠΑ) συνιστά κοµβικό σηµείο στην απελευθέρωση της αγοράς. Σηµειωτέον ότι 

ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της εργασίας θα δοθεί στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, λόγω του περιορισµού στην έκταση της εργασίας και καθότι η τελευταία 

αγορά κρίνεται εξόχως σηµαντικότερη αλλά χρήζει και πιο ιδιαίτερης ανάλυσης, 

λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η αγορά φυσικού αερίου στη χώρα µας, ως 

πρόσφατα διαµορφούµενη αγορά, λειτούργησε από την αρχή πιο κοντά στις 

ευρωπαϊκές επιταγές. Έτσι, η παρουσίαση της οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου 

θα γίνει µε πιο συνοπτικό τρόπο και, κυριότατα, µε συγκριτικές αναφορές στη ρύθµιση 

της αγοράς ηλεκτρισµού. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις διαδικασίες διαµόρφωσης του λεγόµενου 

«τρίτου ενεργειακού πακέτου», δηλ. της δέσµης των κανόνων δευτερογενούς δικαίου 

της Ε.Ε. που ψηφίστηκε το 2009 και αποτελεί την τελευταία και πιο έντονη απόπειρα 

της Ένωσης προς ουσιαστική απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για όλα 

τα κράτη-µέλη. Επίσης, θα αναλυθούν οι εθνικές επιλογές όσον αφορά το νέο νόµο για 

την ενέργεια, κυρίως όσον αφορά τις µεταβολές στο ρόλο και τις αρµοδιότητες της 

ΡΑΕ καθώς και το νέο καθεστώς διαχείρισης µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε το µοντέλο «διαχωρισµού8» που υιοθετήθηκε τελικά 

από τη χώρα µας. 

 

 

                                                 
8 Απόδοση της αγγλικής λέξης «unbundling» που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αποσύνδεση – 
ανεξαρτησία µεταξύ των παραγωγών ενέργειας και των διαχειριστών µεταφοράς και διανοµής της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Το πρώτο ενεργειακό πακέτο 
 

1.1. Η πρώτη απόπειρα απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ε.Ε. 
 

Η Οδηγία αριθ. 92 που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο την 19η ∆εκεµβρίου 1996 και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων9 φέρει τον τίτλο «Οδηγία (…) σχετικά µε τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας» και αποτελεί την πρώτη µεγάλη απόπειρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθµίσει µε ενιαίο τρόπο την εν λόγω αγορά. Έως εκείνη 

την εποχή, τα κράτη-µέλη διέθεταν ιδιαίτερα συστήµατα ρύθµισης του συγκεκριµένου 

τοµέα, γεγονός το οποίο σηµειώθηκε και στο προοίµιο της Οδηγίας (αριθ. 10). 

Εξάλλου, στο προοίµιο ακόµη της Οδηγίας 96/92 αποτυπώνονται οι βασικότεροι 

γενεσιουργοί της λόγοι καθώς και οι σκοποί της εφαρµογής της. 

Η πρώτη Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια διαπνέεται (Συνοδινός, 2000) από 

την αρχή της απελευθέρωσης10 της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της 

ηλεκτρικής ενέργειας (Προοίµιο αριθ. 4). Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας προτάσσεται από νωρίς (Προοίµιο αριθ. 

4) ως πρωταρχικής σηµασίας στόχος µέσω της δηµιουργίας ενός «λειτουργούντος 

ανταγωνισµού11» στον ενεργειακό τοµέα (Μαρίνος, 2003) και, πάντα, µε σεβασµό στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Ρητώς καθιερώνεται το δικαίωµα πρόσβασης στο 

δίκτυο, ανεξάρτητα από τον επικρατούντα τρόπο οργάνωσης της αγοράς (Προοίµιο, 

αριθ. 12) ενώ, επιπλέον, προβλέπεται η αναγκαιότητα λειτουργίας Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασµού, η 

προστασία των καταναλωτών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος (Προοίµιο 

αριθ. 13).  

Στο άρθρο 3 της Οδηγίας περιέχονται βασικοί, γενικοί κανόνες οργάνωσης της 

αγοράς ενέργειας, όπου, ειδικότερα, λαµβάνεται υπόψη η αρχή της επικουρικότητας 

                                                 
9 Αριθ. L 027 / 30/01/1997 σ. 0020 – 0029 
10 Και µάλιστα από τη σταδιακή απελευθέρωση αυτής, προκειµένου να είναι δυνατή η οµαλή 
προσαρµογή του βιοµηχανικού κλάδου στο νέο περιβάλλον «κατά τρόπο ευέλικτο και ορθολογικό» 
(Προοίµιο αριθ. 5). 
11 Αφορά τη µετάβαση από µονοπωλιακή σε πλουραλιστική κατάσταση σε µία τοµεακή αγορά ή και 
συνολικά σε µία οικονοµία. 
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που διαπνέει το κοινοτικό δίκαιο και ορίζεται δέσµη υποχρεώσεων των κρατών-µελών 

«µε προοπτική την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»12.  

Στα άρθρα 4 έως 6 ρυθµίζονται τα ζητήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και προκρίνονται δύο βασικά συστήµατα: αυτό της χορήγησης αδειών και αυτό της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Αναλυτικά προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη 

θέση σε ισχύ από κάθε κράτος-µέλος του εκάστοτε συστήµατος. Στα άρθρα 7 έως 9 

προβλέπονται οι διαδικασίες και οι περιορισµοί του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας13, ενώ στα άρθρα 10 έως 12 αναγράφονται οι κανόνες λειτουργίας του 

συστήµατος διανοµής14, όπου προβλέπεται και µερική τιµολογιακή πολιτική15 πέραν 

των υποχρεώσεων των διανοµέων. 

Το ζήτηµα του διαχωρισµού και της διαφάνειας λογαριασµών («πρόδροµος» 

του λογιστικού διαχωρισµού (Πανάγος, 2011)) καθιερώνεται στα άρθρα 13 έως 15, η 

οργάνωση της πρόσβασης στο δίκτυο (µε τρόπο «ανοιχτό» και µέσω 

διαπραγµατεύσεων) στα άρθρα 16 έως 22 και ακολουθούν οι τελικές διατάξεις. Ειδικά 

στο άρθρο 19, προβλέπεται ότι «τα κράτη-µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 

εξασφαλίσουν το άνοιγµα των αγορών τους στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι 

ώστε να µπορούν να συνάπτονται συµβάσεις (…)», καθιστώντας για µία ακόµα φορά 

σαφή τη βούληση του κοινοτικού νοµοθέτη περί απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 

και τόνωσης του ανταγωνισµού σε αυτήν. 

Όσον αφορά το κρίσιµο ζήτηµα του δικτύου µεταφοράς, η Οδηγία δεν κάνει 

λόγο σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, το οποίο στα περισσότερα κράτη-µέλη, 

όπως και στην Ελλάδα, αποτελούσε «φυσικό µονοπώλιο16» (Παπαντώνη, 2003). Όµως, 

όπως προαναφέρθηκε, στον τοµέα του διαχωρισµού των επιχειρήσεων, ο οποίος 

                                                 
12 Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται και κάποιες εξαιρέσεις στις υποχρεώσεις των κρατών-µελών περί 
τήρησης των κανόνων της Οδηγίας, εφόσον η τήρηση αυτών ενδέχεται να παρεµποδίσει «από νοµική ή 
πραγµατική άποψη» την προς το κοινό οικονοµικό συµφέρον λειτουργία των επιχειρήσεων ηλεκτρισµού 
και «εφόσον η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθµό αντίθετο µε τα συµφέροντα της 
Κοινότητας». 
13 Για το σύστηµα µεταφοράς θα γίνει αναλυτική αναφορά κατωτέρω. 
14 Ως «διανοµή» νοείται η µεταφορά ηλεκτρισµού µέσω δικτύων διανοµής µεσαίας και χαµηλής τάσης µε 
αποκλειστικό σκοπό την παροχή σε πελάτες. 
15 Ως «τιµολογιακή πολιτική» ορίζεται η διαδικασία διαµόρφωσης της τιµής. Βέβαια, η έννοια της 
τιµολογιακής πολιτικής είναι ευρύτερη αυτής του καθορισµού µιας τιµής πώλησης για ένα προϊόν, καθότι 
περιλαµβάνει τον καθορισµό πώλησης τόσο στους λιανοπωλητές όσο και στους χονδρέµπορους καθώς 
και την εκπτωτική πολιτική που θα καθιερωθεί. Έτσι µπορεί να ειπωθεί ότι τιµολογιακή πολιτική δεν 
είναι ένας απλός τιµοκατάλογος µιας επιχείρησης αλλά το σύνολο των ενεργειών προκειµένου το προϊόν 
“να µεταβιβασθεί” από τον παραγωγό στον αγοραστή-καταναλωτή. (Κυριαζόπουλος Π. Γ., 1992). 
16 Φυσικό είναι ένα µονοπώλιο που δηµιουργείται επειδή µία µοναδική επιχείρηση µπορεί να προσφέρει 
ένα αγαθό ή µια υπηρεσία σε ολόκληρη την αγορά σε µικρότερο κόστος απ' ότι µπορούν δύο ή 
περισσότερες επιχειρήσεις (Πηγή: «Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων» www.euretirio.com) 
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αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα, εν γένει αλλά και για τη συγκεκριµένη µελέτη, 

η Οδηγία 96/92 έθεσε τους πρώτους κανόνες. Θεωρήθηκε από εκείνη ακόµα την εποχή 

ότι επιβάλλεται η ύπαρξη διαφορετικού διαχειριστή για το σύστηµα µεταφοράς17 και 

για το σύστηµα διανοµής, οι οποίοι να µην συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τις 

επιχειρήσεις παραγωγής και προµήθειας (Πανάγος, 2011). Πιο συγκεκριµένα, κρίθηκε 

ότι κάθε δίκτυο µεταφοράς πρέπει να υπόκειται σε κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και 

ελέγχου, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητά 

του. Ο διαχειριστής αυτός αναλαµβάνει την εκµετάλλευση, συντήρηση και, εάν 

απαιτείται, την ανάπτυξη του δικτύου και η δράση του πρέπει να είναι αντικειµενική, 

διαφανής και αµερόληπτη (Προοίµιο, αριθ. 25). 

Όπως γίνεται ευρύτερα αποδεκτό και σύµφωνα και µε τον Θ.Κ. Πανάγο18, ο 

βασικός λόγος για τη θέσπιση διαχωρισµών ανάµεσα στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνταν στον τοµέα µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας και 

σε αυτές του που ασκούν τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες της παραγωγής και 

εµπορίας, είναι η αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων, προνοµιακής συµπεριφοράς και 

άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού από αυτές τις επιχειρήσεις προς τους 

οποιουσδήποτε τελικούς χρήστες (παραγωγούς, διανοµείς, καταναλωτές) του δικτύου 

(Πανάγος, 2011). Η αφαίρεση της εκµετάλλευσης του δικτύου µεταφοράς από τις έως 

τότε µονοπωλιακές επιχειρήσεις και η απονοµή της διαχείρισής τους στο λεγόµενο 

∆ιαχειριστή ∆ικτύου Μεταφοράς (ευρέως γνωστή ως «unbundling») αποτελεί, κατά τον 

Θ. Πανάγο, «ένα από τα πλέον ριζοσπαστικά µέτρα της Οδηγίας». 

Το άρθρο 7 της εν αναφορά Οδηγίας ορίζει αναλυτικά τα σχετικά µε το 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Μεταφοράς. Στην παρ. 1 προβλέπεται ο ορισµός αυτού από τα 

κράτη-µέλη ή τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των δικτύων µεταφοράς 

(Παπαντώνη, 2003). Οι αρµοδιότητές του αναφέρονται στο ίδιο άρθρο αλλά και στο 

άρθρο 6 παρ. 2 της ίδιας Οδηγίας. 

Το άρθρο 14 παρ. 3 της Οδηγίας 96/92 αφορά τον λεγόµενο «λογιστικό 

διαχωρισµό». Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας «τηρούν (…) χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, 
                                                 
17 Με τον όρο «µεταφορά» λογίζεται η εγχώρια ή ενδοκοινοτική διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 
διασυνδεδεµένου δικτύου υψηλής τάσης (Αδαµαντίδου, 2001). Η µεταφορά αφορά αποκλειστικά δίκτυο 
υψηλής τάσης και έχει ως σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες ή και σε 
διανοµείς, κατ’ αντιδιαστολή µε τη διανοµή, που αφορά µεταφορά σε δίκτυα µεσαίας και χαµηλής τάσης 
για εξυπηρέτηση αποκλειστικά των καταναλωτών (βλ. υποσηµείωση 14). 
18 Στο έργο του «Ο διαχωρισµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας» 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2011  
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µεταφοράς και διανοµής (…) όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις (…)». Το όλο ζήτηµα 

έγκειται στην προαναφερόµενη προσπάθεια του κοινοτικού νοµοθέτη να επιτύχει 

διαφάνεια και να εµποδίσει κάθε είδους προνοµιακή συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

προς τους – εκάστοτε – τελικούς χρήστες. Βέβαια, µε εξαίρεση αυτήν την ρύθµιση, 

χωρίς µάλιστα την πρόβλεψη οποιουδήποτε είδους κυρώσεων, κανένας άλλου τύπου 

διαχωρισµός (νοµικός – διαφορετική νοµική προσωπικότητα µεταξύ των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων – ή λειτουργικός – ανεξάρτητες διοικητικές, διευθυντικές και εποπτικές 

δοµές) δεν απαιτήθηκε (Πανάγος, 2011). 

Όσον αφορά το ζήτηµα εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας και ανάπτυξης 

του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει, η Οδηγία του 1996 δεν επιβάλλει τη 

δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής. Προβλέπεται, βέβαια, η ανάθεση ειδικών ζητηµάτων 

σε ανεξάρτητους φορείς (όπως, λ.χ. η διοργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος της 

διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του συστήµατος πρόσκλησης προς 

υποβολή προσφορών), αλλά και η δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής από τα κράτη – µέλη 

για την επίλυση διαφορών σχετικών µε τις συµβάσεις και τις διαπραγµατεύσεις (άρθρ. 

20 παρ. 3) για την πρόσβαση στο δίκτυο ((Παπαντώνη, 2003). 

 

1.2. Η αρχική οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ε.Ε. 
 

Στο ίδιο, περίπου, πλαίσιο κινείται και η αντίστοιχη Οδηγία «σχετικά µε τους 

κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου» που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο Υπουργών την 22 Ιουνίου 1998, περίπου δύο έτη µετά 

τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια. Η βασική διαφορά της 

Οδηγίας αυτής είναι ότι ήλθε να εφαρµόσει κοινούς κανόνες πάνω σε αρκετές αγορές 

εµβρυακού ακόµα σταδίου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, τουλάχιστον, πολύ 

λιγότερο παγιωµένες από ό,τι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών. Από άποψη 

δοµής αλλά και περιεχοµένου, κινείται πολύ κοντά στην Οδηγία για την Η.Ε.19  

                                                 
19 Στο προοίµιο αναφέρονται οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη διαµόρφωση της νοµοθετικής αυτής 
δράσης καθώς και οι κύριοι στόχοι της. Πιο συγκεκριµένα, «η δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής αγοράς 
φυσικού αερίου είναι σηµαντικό στοιχείο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» 
(Προοίµιο, αριθ. 3). Επίσης «η πρόσβαση στο δίκτυο θα πρέπει να είναι ανοικτή…» (Προοίµιο, αριθ. 23). 
Οι ρυθµίσεις περί «σταδιακής» απελευθέρωσης της αγοράς (Προοίµιο, αριθ. 7) και περί ίδρυσης Υ.Κ.Ω. 
από κάποια κράτη-µέλη (Προοίµιο, αριθ. 12) δεν διαφέρουν από τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 96/92. Στα 
πρώτα άρθρα περιέχονται οι αρχικοί ορισµοί και οι γενικοί κανόνες οργάνωσης της αγοράς φυσικού 
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1.3. CEER 
 

Το Μάρτιο του 2000, δέκα εθνικές ρυθµιστικές αρχές που ιδρύθηκαν παρά τη 

µη σαφή εντολή των Οδηγιών ή και προϋπήρχαν της ευρωπαϊκής νοµοθετικής 

ρύθµισης, υπέγραψαν εθελοντικά µία κοινή δήλωση για τη δηµιουργία του Συµβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστών Ενέργειας («Council of European Energy Regulators» - 

CEER). Σκοπός του Οργανισµού ήταν η αρωγή της συνεργασίας των ρυθµιστικών 

αρχών των κρατών-µελών µε στόχο την προαγωγή της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Το 

2003, ταυτόχρονα µε το δεύτερο ενεργειακό πακέτο, το CEER έλαβε επίσηµη µορφή ως 

«µη κερδοσκοπική ένωση» και η Γραµµατεία του εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες. Τα 

µέλη του αυτή τη στιγµή είναι 29, ήτοι τα 27 κράτη-µέλη της Ε.Ε. αλλά και η Νορβηγία 

και η Ισλανδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
αερίου αλλά και οι δυνατότητες παρεκκλίσεων των κρατών-µελών από την τήρηση διατάξεων της 
Οδηγίας. Στα επόµενα άρθρα της Οδηγίας 98/30 προβλέπεται η οργάνωση του συστήµατος παραγωγής, 
µεταφοράς και διανοµής του φυσικού αερίου και ένας – παρόµοιος µε τον προαναφερθέντα – λογιστικός 
διαχωρισµός µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καθέναν από τους προαναφερθέντες 
τοµείς. Η πρόσβαση στο δίκτυο µε «ανοικτό» τρόπο και µέσω διαπραγµατεύσεων ανάγεται και πάλι σε 
δικαίωµα ενώ, όπως και στην περίπτωση της Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, η ίδρυση ανεξάρτητης 
ρυθµιστικής αρχής της αγοράς φυσικού αερίου δεν είναι επιβεβληµένη (Παπαντώνη, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ενσωµάτωση του 1ου ε.π. στην ελληνική 
έννοµη τάξη 

 

2.1. Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
 

2.1.1. Ιστορικά 
Ο κλάδος της ενέργειας αποτελούσε εκ των πραγµάτων και λόγω της ιδιαίτερης 

σηµασίας του για την εθνική και στρατηγική πολιτική των κρατών πεδίο έντονου 

κρατικού παρεµβατισµού, λόγος για τον οποίο είχε καθυστερήσει γενικά επί µακρόν η 

διαδικασία απελευθέρωσής του (Συνοδινός, 2008). Από τα µέσα, ακόµα, του 

περασµένου αιώνα, θεσπίστηκε στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες στην µεταπολεµική εποχή, µονοπωλιακή οργάνωση του τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Συγχρόνως, ιδρύθηκε η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) ως φορέας 

για όλη την ελληνική επικράτεια του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, 

µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Κουτζούκος, 2001). Η 

αγορά της η.ε., λοιπόν, αποτελούσε έναν από τους τοµείς αποκλειστικής 

δραστηριότητας της παροχικής ∆ιοίκησης, που είχε ανατεθεί σε δηµόσια επιχείρηση 

(Ηλιάδου, 2001).20   

 

2.1.2. Ο Νόµος 2773/1999 
Η ανωτέρω κατάσταση παρέµεινε εν πολλοίς αναλλοίωτη έως και τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990. Μετά από την υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δύο 

προαναφερόµενων Οδηγιών, και η Ελλάδα µε τη σειρά της (ως κράτος-µέλος της ΕΟΚ 

από το 1981), κλήθηκε να αναδιαρθρώσει την εσωτερική της αγορά ενέργειας, 

προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις νέες ευρωπαϊκές επιταγές. Ως αποτέλεσµα της 

συγκεκριµένης πολιτικής προέκυψε ο Νόµος 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/27-12-1999), ο 

                                                 
20 Ο έντονος περιορισµός της οικονοµικής ελευθερίας και της άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στον τοµέα (άρθρ. 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 Σ)  δικαιολογείτο µε επίκληση της αρχής εξυπηρέτησης του 
δηµοσίου συµφέροντος (Μάνεσης, 1980, Τάχος, 1992,  Χρυσόγονος, 1998, κ.λ.π.). Πιο συγκεκριµένα, η 
θεµελίωση του µονοπωλιακού προνοµίου της ∆ΕΗ στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας θεµελιώθηκε α) 
στην ανάγκη διασφάλισης παροχής του ιδιαίτερης κοινωνικής σπουδαιότητας αγαθού της ηλεκτρικής 
ενέργειας σε κάθε περίπτωση και β) στην ανάγκη παροχής του αγαθού αυτού υπό όρους (ποσότητα, 
τιµολογιακή πολιτική, εδαφική έκταση) που ο νόµος της ελεύθερης αγοράς δεν θα µπορούσε να 
εξασφαλίσει (∆αγτόγλου, 1997). 
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οποίος αποτελούσε έως πρόσφατα το βασικό νοµοθέτηµα για τη ρύθµιση της αγοράς 

η.ε. στη χώρα µας, αφού, βέβαια, υπέστη αρκετές τροποποιήσεις. 

Ο Νόµος 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» αποτελεί νόµο-τοµή στα 

έως τότε δεδοµένα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μέσα σε έντεκα κεφάλαια και 

σαράντα ένα άρθρα (στην πρώτη του µορφή), έθεσε τα θεµέλια για το άνοιγµα της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας, εναρµονίζοντας την εθνική νοµοθεσία µε 

την Οδηγία 96/92/ΕΚ. Η υιοθέτηση των συγκεκριµένων κανόνων άλλαξε ριζικά το 

νοµικό πλαίσιο της παραγωγής, διανοµής, µεταφοράς και προµήθειας της ηλεκτρικής 

ενέργειας (Μαρίνος, 2001). 

Αναλυτικότερα, στην εισηγητική έκθεση του Νόµου 2773/1999 αναφέρεται 

ρητώς η ανάγκη απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στο 

πλαίσιο της νέας τάξης πραγµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προς το σκοπό της 

τόνωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και σε αυτόν τον τοµέα. Εξάλλου, 

τονίζεται ότι λαµβάνεται µέριµνα για τη διασφάλιση της συνέχισης της οµαλής παροχής 

του ιδιαίτερα σηµαντικού κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα πρώτα άρθρα του Νόµου περιέχουν γενικές διατάξεις και ορισµούς, ενώ στο 

άρθρο 3 ρυθµίζεται το ζήτηµα συνέχισης της κρατικής εποπτείας, αναθέτοντας τον 

έλεγχο της άσκησης δραστηριότητας σχετικής µε την ηλεκτρική ενέργεια στον 

Υπουργό Ανάπτυξης και, µάλιστα, στο πλαίσιο γενικότερου ενεργειακού σχεδιασµού 

της χώρας. Πρόκειται για εποπτεία καταρχήν προληπτικού χαρακτήρα µε τη θέσπιση 

της υποχρέωσης λήψης άδειας πριν την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας στον τοµέα 

αυτό (από τον Υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από γνωµοδότηση της ΡΑΕ), αλλά και 

κατασταλτικού χαρακτήρα µε την αναγνώριση ειδικής αρµοδιότητας για την επιβολή 

τόσο ποινικών (άρθρο 32 Ν. 2773/99) όσο και διοικητικών κυρώσεων (χρηµατικό 

πρόστιµο ή ανάκληση της άδειας) (Ηλιάδου, 2001). Όσον, δε, αφορά τον µακροχρόνιο 

ενεργειακό σχεδιασµό, η χάραξή του ανάγεται σε περαιτέρω αποφασιστική 

αρµοδιότητα που απονέµεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, έχει κατευθυντήρια λειτουργία 

και ενδεικτικό περιεχόµενο και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων 

στόχων που τίθενται στα πλαίσια του εν αναφορά Νόµου 21.  

 

                                                 
21 Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, προστασία περιβάλλοντος, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και 
µείωση του κόστους ενέργειας (Ηλιάδου, 2001). 
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2.1.3. Η ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής 
Το 4ο άρθρο του Ν. 2773/99 αποτελεί επίσης τοµή για τα ελληνικά δεδοµένα 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, στην Ελλάδα εµφανίστηκε έντονη η τάση δηµιουργίας των ιδιαίτερων 

µορφωµάτων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ήτοι οργανισµών που, ενώ 

κινούνταν στο πλαίσιο της κρατικής λειτουργίας, εξέφευγαν του αυστηρού ελέγχου της 

εκτελεστικής εξουσίας και δρούσαν µε βάση ιδιαίτερους και ενδογενείς κανόνες. Με 

βάση µία γενικώς διαδεδοµένη τυπολογία, οι Ανεξάρτητες Αρχές διακρίνονται σε αυτές 

που ρυθµίζουν δικαιώµατα και σε αυτές που έχουν οικονοµικό αντικείµενο ρύθµισης. 

Και, µάλιστα, οι δεύτερες δύνανται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο «όχι µόνο στη 

ρύθµιση επιµέρους πλευρών της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και στον τρόπο που 

συγκροτούνται και συµπεριφέρονται ολόκληρες τοµεακές αγορές» (Γεωργαντάς, 2006), 

όταν αυτές ανοίγουν στον ανταγωνισµό. Το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

έπειτα από σχεδόν πενήντα έτη καθαρά µονοπωλιακής λειτουργίας της θεωρήθηκε, 

ευλόγως, ότι αποτελεί ιδιαίτερα σηµαίνον βήµα για την ελληνική πολιτεία και, ως εκ 

τούτου, η σύσταση ειδικής ανεξάρτητης αρχής µε αποστολή τη ρύθµιση ακριβώς της 

νεοδηµιουργούµενης αγοράς κρίθηκε επιβεβληµένη22.  

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής ΡΑΕ) συστάθηκε, λοιπόν, ως 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή (όπως προβλέπεται ήδη από την πρώτη παράγραφο του 

5ου άρθρου του Ν. 2773/99) µε έδρα την Αθήνα. Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου 

άρθρου προβλέπεται ρητώς η ύπαρξη διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας23 της 

Αρχής και η απλή άσκηση εποπτείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.  

Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τον έλεγχο 

νοµιµότητας των πράξεών της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών της 

(Τζώνος, 2010). Η έννοια της εποπτείας που ασκείται στη ΡΑΕ γίνεται δεκτό ότι είναι 

διαφορετικής έντασης από τη συνήθη εποπτεία που ασκείται στα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, όχι µόνο λόγω της έλλειψης ξεχωριστής νοµικής προσωπικότητας 

αλλά και λόγω της «ανεξαρτησίας» που διασφαλίζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία 

της Αρχής (Σπηλιωτόπουλος, 1999).  

                                                 
22 Παρά το γεγονός ότι από την ίδια την Οδηγία 96/92 κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο. 
23 Η οικονοµική αυτοτέλεια της Αρχής ενισχύθηκε µε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 
∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591 για τον «Καθορισµό τελών άσκησης δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας, 
που αποτελούν πόρους της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ 43/Β/22-1-2001) και συνίσταται στην 
είσπραξη α) εφάπαξ ή ετησίων τελών από τις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας και β) τελών για την 
έκδοση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ετήσια χρήση αδειών.  
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Στην αρχική της µορφή, η Αρχή αποτελείται από πέντε µέλη µε ιδιαίτερη 

επιστηµονική κατάρτιση, επαγγελµατικές ικανότητες και εξειδικευµένη εµπειρία σε 

θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς της. Βέβαια, δέον να σηµειωθεί ότι τα µέλη της 

Αρχής επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και µε τον ίδιο τρόπο διορίζονται εξ 

αυτών και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρός της, γεγονός το οποίο µειώνει αναµφισβήτητα 

την ανεξαρτησία της Αρχής από την εκτελεστική εξουσία. Η πρόβλεψη περί 

διατύπωσης γνώµης της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής πριν την επιλογή Προέδρου 

και Αντιπροέδρου τέθηκε για να αντισταθµίσει κάπως την προαναφερθείσα εξάρτηση, 

χωρίς, όµως, ιδιαίτερη ισχύ, καθότι η γνώµη της επιτροπής δεν έχει δεσµευτικό 

χαρακτήρα για τον Υπουργό αλλά και δεν αφορά την αρχική επιλογή των µελών της 

Αρχής24. Η θητεία των µελών προβλέπεται πενταετής και άπαξ ανανεώσιµη και κατά τη 

διάρκειά της, τα µέλη θεωρούνται ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί µε πλήρη απασχόληση 

και απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.25 

Οι αρµοδιότητες που απονέµονται καταρχήν στη ΡΑΕ είναι ελεγκτικές (άρθρ. 5 

παρ.1 στ. α, β και γ, 4 του Ν. 2773/1999), αποφασιστικές (άρθρ. 24 παρ. 4 του ίδιου 

Νόµου), γνωµοδοτικές (άρθρ. 5 παρ. 1 στ. β, 3 του ίδιου Νόµου), αλλά και κυρωτικές 

(άρθρ. 5 παρ. 1 στ. δ του ίδιου Νόµου).  

Πιο συγκεκριµένα, µέσα στο νέο πλαίσιο που έρχεται να διαµορφώσει ο νέος 

Νόµος µε την προοπτική απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, η ΡΑΕ καλείται να 

διαδραµατίσει εξέχοντα ρόλο: Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς 

ενέργειας σε όλους τους τοµείς της και εισηγείται στα αρµόδια όργανα τη λήψη των 

µέτρων που κρίνονται αναγκαία για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και 

την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, παρακολουθεί τις διαδικασίες χορήγησης 

αδειών και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε αυτές αλλά 

και συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο, βέβαια, της 

εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού και άλλων απορρήτων, καθώς και 

της προστασίας προσωπικών δεδοµένων, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της 

αποστολής της τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, 

που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας (άρθρο 

5 παρ. 1 στ. α, β και γ του Ν. 2773/99). Επιπροσθέτως, κάθε πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ όλα τα 

                                                 
24 Όπως προαναφέρθηκε, η αρχική επιλογή των µελών της ΡΑΕ γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
25 Ως ασυµβίβαστα των µελών καθιερώνονται η ιδιότητα εταίρου, µετόχου, µέλους ∆.Σ και σχετικών 
δραστηριοτήτων σε εταιρία που αναπτύσσει δράση στον τοµέα της ενέργειας. 
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συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από αυτήν (άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν. 

2773/1999).  

Με απόφαση της ΡΑΕ διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης 

από την υποχρέωση λήψης άδειας και καθορίζεται ο χρόνος διάρκειάς της (άρθρ. 24 

παρ. 4 του ίδιου Νόµου). 

Όσον αφορά τις γνωµοδοτικές της αρµοδιότητες, η ΡΑΕ παρέχει γνώµη για τη 

χορήγηση κάθε είδους άδειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόµου για την 

ενέργεια (άρθρ. 5 παρ.1 εδ. β)26 

Τέλος, οι κυρωτικές αρµοδιότητες της ΡΑΕ περιλαµβάνουν την επιβολή 

προστίµων στους παραβάτες των διατάξεων του Νόµου για την ενέργεια (άρθρ. 5 παρ. 

1 στ. δ του ίδιου Νόµου – µε παραποµπή στο άρθρ. 33 του Νόµου για το ύψος των 

προστίµων). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο Νόµο, η ΡΑΕ 

αποτελεί και τον κύριο µηνυτή για τις παραβιάσεις που υπόκεινται στις ποινικές 

κυρώσεις του άρθρου 32 του Ν. 2773/1999 και είναι καθ’ ύλην αρµόδια να 

πληροφορείται, µεταξύ άλλων, την πραγµατοποιούµενη χωρίς προηγούµενη άδεια 

παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (Παπαντώνη, 

2003)27.   

Σκοπός της ΡΑΕ είναι να διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό στην 

ενεργειακή αγορά, µε απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του 

καταναλωτή (οικιακού πελάτη ή επιχειρηµατία). Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ στοχεύει στην 

εξασφάλιση, µε θεσµικό τρόπο συµβατό µε τους µηχανισµούς της ανοιχτής αγοράς, των 

µακροχρόνιων στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και της εξυπηρέτησης 

του δηµοσίου συµφέροντος (Φορτσάκης, 2009). 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η σηµασία που αποδόθηκε από νωρίς στον 

ελληνικό ρυθµιστή της αγοράς ενέργειας ήταν µεγάλη, αν και η τυπική ανεξαρτησία 

του δεν υποστηρίχθηκε απόλυτα µέσω των χαρακτηριστικών της διοικητικής του 

λειτουργίας. Η εξειδίκευση των κανόνων λειτουργίας του επετεύχθη περαιτέρω µε την 

έκδοση του Π.∆. 139/2001 (ΦΕΚ 121/Α/18-6-2001), το οποίο αποτέλεσε τον 

                                                 
26 Επιπλέον, µε προεδρικό διάταγµα µπορούν να της ανατεθούν και πρόσθετες γνωµοδοτικές 
αρµοδιότητες που αφορούν τους τοµείς παραγωγής, µεταφοράς, προµήθειας και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας (άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 2003/1999). 
27 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πολέµου, επιστράτευσης, θεοµηνίας ή απειλής της δηµόσιας υγείας, η ΡΑΕ 
εξουσιοδοτείται από το νοµοθέτη να παρακολουθεί και να ελέγχει τη συµµόρφωση των κατόχων αδειών 
στις υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας καθώς και σε όποιες άλλες υποχρεώσεις τους έχουν τυχόν ανατεθεί. 
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«Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)».  

 

2.1.4. Ρυθµίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
Ο Νόµος 2773/1999, πέραν από τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη 

ρύθµιση της αγοράς ενέργειας, προχώρησε και σε λεπτοµερή περιγραφή της 

λειτουργίας της και, µάλιστα, µε ιδιαίτερο τρόπο όσον αφορά την παραγωγή, µεταφορά, 

διανοµή και προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο άρθρο 9 του Νόµου 

πραγµατοποιείται ρητώς το άνοιγµα της αγοράς παραγωγής η.ε., καθότι η δυνατότητα 

κατασκευής εγκαταστάσεων και παραγωγής παρέχεται σε οποιονδήποτε λαµβάνει 

σχετική άδεια28. Η έκδοση άδειας παραγωγής προηγείται της έκδοσης όλων των άλλων 

αδειών (εγκατάστασης, λειτουργίας κ.λ.π.) και επεκτείνεται σε περίπτωση αύξησης του 

δυναµικού παραγωγής ώστε να καλύπτει και τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 

(Παπαθανασοπούλου, 2001). 

Όσον αφορά τη διανοµή, κύριος και διαχειριστής του συστήµατος παραµένει η 

∆ΕΗ αλλά όσον αφορά την προµήθεια, δίνεται η δυνατότητα προµήθειας προς τους 

«επιλέγοντες πελάτες» (απόδοση του όρου «επιλέξιµοι πελάτες» των ευρωπαϊκών 

Οδηγιών) σε οποιονδήποτε λάβει τη σχετική άδεια.29 

Εν ολίγοις, κύριο χαρακτηριστικό του νέου Νόµου αποτελεί η θεσµική εξάλειψη 

των µονοπωλίων στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και το, έστω µερικό, σταδιακά 

αυξανόµενο άνοιγµα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με θεσµικά, αρχικώς, αλλά 

και τεχνικά µέσα δροµολογείται η µετάβαση της χώρας από ένα σύστηµα «αφιερωµένο 

πλήρως στο δόγµα της παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος σε ένα σύστηµα 

ανοικτό στον πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό» (Μαρίνος, 2003). 

 

2.1.5. Η Ίδρυση του ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
Μεγάλο βήµα προς το άνοιγµα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, όµως, στα 

πλαίσια των ευρωπαϊκών επιταγών πραγµατοποιείται και όσον αφορά τη διαχείριση του 

συστήµατος µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη 

                                                 
28 Το σύστηµα, δηλαδή, που υιοθετείται είναι το σύστηµα παροχής άδειας κατά κανόνα. Ειδικά για τις 
περιπτώσεις χορήγησης άδειας παραγωγής στα «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά», ως προϋπόθεση τίθεται η 
επιτυχία του παραγωγού σε διαγωνισµό που γίνεται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών (µικτό 
σύστηµα). 
29 Με την εξαίρεση των ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπου η ∆ΕΗ παραµένει αποκλειστικός προµηθευτής.  
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έµφαση δόθηκε από τον κοινοτικό νοµοθέτη στην αποσύνδεση και ανεξαρτητοποίηση 

(τουλάχιστον λογιστικώς αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης) ανάµεσα στις επιχειρήσεις 

που διαχειρίζονται το σύστηµα µεταφοράς και στις επιχειρήσεις παραγωγής η.ε. 

Καταρχήν, το άρθρο 12 του Ν. 2773/1999, στην πρώτη ήδη παράγραφο ορίζει 

ρητά ότι «το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει αποκλειστικώς στη ∆ΕΗ».30 Όµως, 

στο άρθρο 14 του ίδιου Νόµου εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του «∆ιαχειριστή 

Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ∆ΕΣΜΗΕ), ο 

οποίος θα συσταθεί µε σχετικό προεδρικό διάταγµα31 και, µάλιστα,  µε τη µορφή 

ανώνυµης εταιρίας. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 18 του ίδιου Νόµου, 

προβλέπεται η αποκλειστικότητα διαχείρισης του συστήµατος από τον ∆ΕΣΜΗΕ αλλά 

και η πρόβλεψη λήψης άδειας από αυτόν πριν αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση 

του Συστήµατος32.  

Όσον αφορά το µετοχικό κεφάλαιο της ιδρυόµενης Α.Ε., ποσοστό 51% 

προβλέπεται να ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και το υπόλοιπο 49% προβλέπεται να 

δοθεί στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των οποίων οι µονάδες 

συνδέονται µε το Σύστηµα33.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου, στον ∆ΕΣΜΗΕ απονέµονται σαφείς 

αρµοδιότητες µε τον όρο να τις φέρει εις πέρας βάσει διαφανών, αντικειµενικών, 

αµερόληπτων και δηµοσιευµένων κριτηρίων. Πιο συγκεκριµένα, στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα του ∆ΕΣΜΗΕ ανήκει η παροχή πρόσβασης στο Σύστηµα, η κατανοµή των 

φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής, η διαχείριση της ροής 

ενέργειας σε σχέση µε τις ανταλλαγές και µε τα άλλα συνδεδεµένα Συστήµατα, η 

                                                 
30 Η ∆ΕΗ υποχρεούται να λάβει αντίστοιχη άδεια κυριότητας και πιθανής επέκτασης του δικτύου, όπως, 
επίσης, υποχρεούται να το συντηρεί και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα. 
31 Ο ∆ΕΣΜΗΕ συστάθηκε επίσηµα µε το Π.∆. 328/2000 (ΦΕΚ 268/Α/12-12-2000) µε τη µορφή της 
Ανώνυµης Εταιρίας, µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων (άρθρο 2) και διάρκεια έως 31-12-2100 (άρθρο 3). Στις 
4-4-2001 (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001) δηµοσιεύτηκε η Υ.Α. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296 µε τον τίτλο «Κανονισµός 
Άδειας ∆ιαχείρισης Εκµετάλλευσης του Συστήµατος», η οποία περιείχε τις βασικές προϋποθέσεις και 
όρους για την παροχή άδειας διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον 
∆ΕΣΜΗΕ ενώ στις 27-4-2001 (ΦΕΚ 492/Β/27-4-2001) δηµοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/7705 περί «Χορήγησης Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του 
Συστήµατος στην Εταιρία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.»». Στις 3-5-2001 µε την απόφαση ∆5/Β/Φ1/οικ.8219, ο Υπουργός Ανάπτυξης ενέκρινε, κατόπιν 
γνώµης της ΡΑΕ (Ο-0187/27-4-2001 απόφαση), τη Σύµβαση παραχώρησης ελέγχου του Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε. και του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., η οποία είχε υπογραφεί 
την ίδια µέρα µεταξύ της ∆ΕΗ ως αποκλειστικού κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και του ∆ΕΣΜΗΕ, µε την οποία ο ∆ΕΣΜΗΕ ανέλαβε κατά αποκλειστικότητα τη διαχείριση 
και εκµετάλλευση της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. 
32 Η διαχείριση διέπεται από τους κανόνες του «Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος» (άρθρ. 19 του Ν. 
2773/1999) αλλά και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (άρθρ. 20 του ίδιου Νόµου).  
33 Ήτοι για εκείνη την εποχή αλλά και έως τις µέρες µας, στη ∆ΕΗ. 
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µέριµνα για την επάρκεια των περιθωρίων εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας, η 

εξασφάλιση της ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας του Συστήµατος και ο 

προγραµµατισµός της ανάπτυξής του. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να παρέχει στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου πληροφορίες 

µε σκοπό την αποδοτική λειτουργία, συντονισµένη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα 

του διασυνδεδεµένου δικτύου (άρθρ. 18 παρ. 5 και 6 του Ν. 2773/1999). Καθίσταται, 

δηλαδή, υπεύθυνος να παρέχει στη ∆ΕΗ όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον 

τρόπο διαχείρισης του συστήµατος µεταφοράς και να συνεργάζεται µαζί της µε σκοπό 

τη βέλτιστη λειτουργία του εν αναφορά συστήµατος. Φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα 

στιγµή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται 

κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό.34 

Επιπλέον, µέσω του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (άρθρο 20 

του Ν. 2773/1999), ρυθµίζεται ο τρόπος καθορισµού της λεγόµενης «Οριακής Τιµής 

Συστήµατος». Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ΕΣΜΗΕ σε ωριαία βάση αγοράζει την ποσότητα 

ηλεκτρικού ρεύµατος που υπολογίζει ότι χρειάζεται από τους προµηθευτές, εκκινώντας 

από αυτόν που προβαίνει στην οικονοµικότερη προσφορά. Ως ΟΤΣ προσδιορίζεται η 

τιµή της πιο ακριβής προσφοράς που ο ∆ιαχειριστής αποδέχθηκε για να καλύψει τη 

ζήτηση (Κουτζούκος, 2001).35 

Σε κάθε περίπτωση, οι σκοποί και η δραστηριοποίηση του ∆ΕΣΜΗΕ οφείλουν 

να είναι ξεχωριστοί από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, 

από τις οποίες υποχρεούται να δρα ανεξάρτητα (Παπαντώνη, 2003)36.  

 

2.2. Η ελληνική αγορά φυσικού αερίου 
 

Το φυσικό αέριο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της νέας 

χιλιετίας, αποτελούσε ανερχόµενη πηγή ενέργειας για την Ελλάδα, κατά βάση ως 

ηπιότερη µορφή καυσίµου για το περιβάλλον. Η ανεπάρκεια κοιτασµάτων φυσικού 

αερίου στη χώρα οδηγούσε, βέβαια, ανέκαθεν στην εξάρτηση από την εισαγωγή του, 

                                                 
34 Πηγή: www.desmie.gr/home/ 
35 Πολλές επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί για το συγκεκριµένο σύστηµα, καθότι η ∆ΕΗ έχει στη διάθεσή 
της λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές µονάδες και είναι σε θέση να επιτυγχάνει χαµηλότερο κόστος 
παραγωγής, µε αποτέλεσµα να πουλάει πάντα πρώτη στο ∆ιαχειριστή το ρεύµα που παράγει ηµερησίως 
και µόνο όταν η ζήτηση είναι µεγαλύτερη να δίδεται η δυνατότητα πώλησης ρεύµατος και από ιδιώτες. 
36 Παρόλα αυτά, το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2773/1999 προβλέπει δυνατότητα απόσπασης προσωπικού 
από τη ∆ΕΗ στον ∆ΕΣΜΗΕ.  
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όπως, άλλωστε, ισχύει και για τα περισσότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε. (Παπαντώνη, 

2003). 

Η πρόβλεψη για τη σηµασία της χρήσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα έγινε 

αρκετά νωρίς.37 

Ο πρώτος βασικός Νόµος για την αγορά φυσικού αερίου ήταν ο Ν. 2364/1995 

(ΦΕΚ 252/Α/6-12-1995) «Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και 

Σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου και άλλες 

διατάξεις».38 Όπως γίνεται σαφές και από τη χρονολογία του Νόµου αυτού (ένα χρόνο 

πριν την ψήφιση της πρώτης Οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού 

αερίου), ο Νόµος 2364/1995 δεν αποτελεί εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, 

ούτε καν µε µορφή προεξοφλητικής εναρµόνισης, καθότι, όπως θα επισηµανθεί 

κατωτέρω, δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία 98/30/ΕΚ. 

Το δεύτερο κεφάλαιο του Ν. 2364/1995 αφιερώνεται στη ρύθµιση της 

λειτουργίας αγοράς του φυσικού αερίου. Και η εν αναφορά αγορά τίθεται υπό την 

εποπτεία του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (µετέπειτα Υπουργού 

Ανάπτυξης). Με το πρώτο κεφάλαιο συστήνεται και Σώµα Ενεργειακού Ελέγχου και 

Σχεδιασµού αλλά, ήδη µε την αναθεώρηση του 2002, η άσκηση των γνωµοδοτικών 

αρµοδιοτήτων και του καθήκοντος υποβολής προτάσεων του Σώµατος διενεργείται από 

τη ΡΑΕ, η οποία, όπως και στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθίσταται συναρµόδια µε την εκτελεστική εξουσία για τη ρύθµιση της νέας αγοράς.39  

Ο Νόµος, όπως προαναφέρθηκε, θεσπίστηκε χωρίς την προοπτική 

συµµόρφωσης µε τις ευρωπαϊκές επιταγές, καθότι δεν περιέχει καµία αναφορά στην 

απελευθέρωση του τοµέα φυσικού αερίου και στο άνοιγµα της αγοράς του. Παρόλα 

αυτά, κοινό στοιχείο του Νόµου και της µετέπειτα Οδηγίας 98/30 αποτελεί η 

διαµόρφωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου σύµφωνα µε το σύστηµα της 

                                                 
37 Ήδη, το Π.∆. 420/1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-1987) «Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες 
οικοδοµές» επέβαλλε σε κάθε νέα οικοδοµή που ανεγειρόταν στα όρια συγκεκριµένων δήµων και 
κοινοτήτων της Αττικής να υπάρχει πρόβλεψη για µελλοντική χρήση φυσικού αερίου για θέρµανση 
χώρων, θέρµανση νερού χρήσης, παρασκευή φαγητών και επαγγελµατική χρήση. Με το Π.∆. 321/88 
(ΦΕΚ 150/Α/8-8-1988) νέες περιοχές προστέθηκαν στο πεδίο εφαρµογής του προηγουµένου 
διατάγµατος. 
38 Ο Νόµος 2364/1995 τροποποιήθηκε εκ των υστέρων µε µία σειρά νόµων, εκ των οποίων 
σηµαντικότεροι ήταν οι Ν. 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α/21-10-1997) και Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/20-3-
2002). 
39 Στην αρµοδιότητα της ΡΑΕ ανατίθεται επιπλέον: ο έλεγχος της τήρησης των όρων διανοµής φυσικού 
αερίου (άρθρ. 4 παρ. 5), η γνωµοδότηση σχετικά µε χορήγηση άδειας διανοµής στις περιπτώσεις του 
άρθρου 4 παρ. 9, η γνωµοδότηση για τη θέσπιση Κανονισµών εξωτερικών και εσωτερικών 
εγκαταστάσεων αερίου (άρθρ. 7 παρ. 8) καθώς και η εισήγηση επιβολής προστίµου στις περιπτώσεις του 
άρθρου 7 παρ. 13. 
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αδειοδότησης όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό πλην 

της προβλεπόµενης στο άρθρο 3 παρ. 3 εθνικής ολοκληρωµένης και µονοπωλιακής 

επιχείρησης ∆ΕΠΑ (∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου). Αντίθετα µε την περίπτωση της 

∆ΕΗ, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, δεν γίνεται καµία αναφορά στη ∆ΕΠΑ για χορήγηση 

σχετικών αδειών. Επίσης, δεν υπάρχει καµία µέριµνα από το Ν. 2364/1995 για το 

διαχωρισµό και τη διαφάνεια των λογαριασµών («unbundling») και την τήρηση της 

εµπιστευτικότητας των πληροφοριών των επιχειρήσεων, πλην της ∆ΕΠΑ, που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του φυσικού αερίου (Παπαντώνη, 2003). 

Φορέας της ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

ορίζεται και πάλι η ∆ΕΠΑ, στην οποία δίδεται το ανεκχώρητο δικαίωµα 

προγραµµατισµού, κατασκευής, κυριότητας και εκµετάλλευσης του Εθνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς (άρθρο 3 παρ. 3)40,41. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Στην 5η παρ. του ίδιου άρθρου, στην ∆ΕΠΑ απονέµεται και το δικαίωµα «αγοράς, εισαγωγής, 
εξαγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, (…) πώλησης, διανοµής και γενικά εµπορίας του φυσικού 
αερίου». 
41 Σηµειωτέον ότι η ∆ΕΠΑ µπορούσε να συστήνει Εταιρίες ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) ενώ, αργότερα, 
προβλέφθηκε και δυνατότητα µεταφοράς αρµοδιοτήτων της ∆ΕΠΑ σε ανώνυµες Εταιρίες Παροχής 
Αερίου (ΕΠΑ) (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 2364/1995 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δέκατο του Ν. 
2436/1996 – ΦΕΚ 192/Α/21-9-1996 και από το άρθρο 32 παρ. 4 του Ν. 2992/2002. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Το δεύτερο ενεργειακό πακέτο 
 

3.1. Γενικά 
 

Η διαπίστωση της ύπαρξης εµποδίων για την επίτευξη πλήρως λειτουργικής 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας οδήγησε στην αναθεώρηση των Οδηγιών του 1ου 

ενεργειακού πακέτου (Μαρίνος, 2003). Στις 13-3-2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο πρόταση για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ. Στις 25-11-2002 επετεύχθη η πολιτική συµφωνία ως 

προς το νέο κείµενο. Έτσι, στις 15-7-2003 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.(L 176) µία σειρά κανόνων παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου, που αποτελούν ένα 

περαιτέρω βήµα στην εµβάθυνση της απελευθέρωσης του τοµέα της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής αγοράς (Παπαντώνη, 2003).  Πρόκειται για έναν Κανονισµό (1228/2003) 

µε τεχνικό αντικείµενο «σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας» και δύο Οδηγίες, την Οδηγία 

2003/54/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92 ΕΚ» και την Οδηγία 2003/55/ΕΚ 

«σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την 

κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ».42  

Πρόκειται για µία δέσµη νέων µέτρων, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν, 

ουσιαστικά, τους κανόνες λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς, µε νέες δεσµεύσεις και 

αυστηρότερο πλαίσιο, λόγω, πρωτίστως, της µερικής αποτυχίας των Οδηγιών του 1996 

και 1998 να οδηγήσουν σε πραγµατική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Τα νέα 

µέτρα έµειναν γνωστά µε το χαρακτηρισµό «2ο ενεργειακό πακέτο». Με τις νέες 

Οδηγίες (αποκαλούµενες και «Οδηγίες Επιτάχυνσης» - Acceleration Directives) 

υλοποιείται η µετάβαση σε νέα φάση ολοκλήρωσης της κοινοτικής αγοράς ενέργειας. 

Επιδιώκεται η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς, τόσο στο επίπεδο του βιοµηχανικού 

όσο και στο επίπεδο του οικιακού καταναλωτή (Μαρίνος, 2003). 

 

                                                 
42 Και τα τρία νοµοθετικά κείµενα ψηφίστηκαν την ίδια µέρα, στις 26-6-2003, ενώ δέκα µήνες αργότερα, 
στις 26-4-2004 ψηφίστηκε και νέα Οδηγία (2004/67/ΕΚ) µε πιο εξειδικευµένο περιεχόµενο «σχετικά µε 
τα µέτρα διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο» καθώς και, ένα έτος µετά, ο Κανονισµός 
1775/2005 που ρύθµισε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου. 
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3.2. Η ενίσχυση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Στο προοίµιο της νέας Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια αναφέρονται οι 

λόγοι που οδήγησαν στην ψήφισή της και οι σκοποί τους οποίους, µε τη σειρά της, 

έρχεται να επιδιώξει.43 Στο πλαίσιο αναφοράς κανόνων που οφείλουν όλα τα κράτη – 

µέλη να θέτουν και να ακολουθούν προκειµένου να κατασταθεί δυνατή η 

απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς κινείται γενικά το προοίµιο της νέας Οδηγίας 

για την ηλεκτρική ενέργεια. Στο στ. 21, δε, αναφέρεται ρητώς ότι «το προοδευτικό 

άνοιγµα της αγοράς προς τον πλήρη ανταγωνισµό θα πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να 

εξαλείψει τις διαφορές µεταξύ κρατών µελών». 

Από άποψη δοµής, η Οδηγία 03/54 κινείται στις ίδιες γραµµές µε την 

«προκάτοχό» της Οδηγία 96/92.  Όµως, στο πλαίσιο των ανωτέρω διαπιστώσεων, η νέα 

Οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν αποτελούν απλή αναδιατύπωση 

(Προοίµιο, αριθ. 33) των ρυθµίσεων της Οδηγίας που καταργεί, αλλά προσπάθεια 

καταπολέµησης των παρατηρηθέντων κατά την εφαρµογή της προηγούµενης Οδηγίας 

εµποδίων (Παπαντώνη, 2003).  

Πιο συγκεκριµένα, στη νέα Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια περιέχονται 

σαφείς κανόνες «σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας, την πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για 

τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και τη χορήγηση αδειών καθώς και για την 

εκµετάλλευση των δικτύων» (Άρθρο 1 Οδηγίας 03/54/ΕΚ). 

Μετά την παράθεση ορισµών, τίθενται οι «γενικοί κανόνες για την οργάνωση 

του τοµέα»44. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται σε θέµατα περιβάλλοντος (άρθρ. 3 παρ. 7 αλλά 

και άρθρ. 3 παρ. 6 στ. β, όπου προβλέπεται υποχρέωση των προµηθευτών να 

                                                 
43 Πιο συγκεκριµένα, στην έναρξη του προοιµίου, γίνεται αναφορά στην Οδηγία 96/92 και στη συµβολή 
της «στη δηµιουργία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας». Επίσης, σηµειώνεται ότι «η πείρα 
που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της εν λόγω οδηγίας καταδεικνύει τα σηµαντικά οφέλη που είναι 
δυνατόν να προκύψουν από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας…» αλλά και ότι «εντούτοις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και δυνατότητες για βελτίωση της λειτουργίας της 
αγοράς….» εστιάζοντας τα προβλήµατα στον διατηρούµενο κίνδυνο κατοχής «δεσπόζουσας θέσης» από 
επιχειρήσεις στην αγορά ενέργειας, στα ζητήµατα ανεξαρτησίας των διαχειριστών δικτύων και στο 
διαφορετικό βαθµό «ανοίγµατος» µεταξύ των αγορών ενέργειας των κρατών - µελών (Προοίµιο, αριθ. 2 
και 5). Στο στ. 4 του Προοιµίου, δε, τονίζονται τα οφέλη της «εντελώς ανοικτής αγοράς» εν γένει και, 
στο στ. 6, η ελεύθερη και χωρίς κανέναν περιορισµό πρόσβαση στο δίκτυο ανάγεται σε όρο ορθής 
λειτουργίας του ανταγωνισµού.  
44 Η δυνατότητα των κρατών-µελών να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα 
υποχρεώσεις παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας παραµένει (άρθρ. 3 παρ. 2). 
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ενηµερώνουν τους καταναλωτές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις). Έµφαση δίνεται στο 

ζήτηµα παρακολούθησης της ασφάλειας του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

κράτη-µέλη (άρθρ. 4), εισάγοντας για πρώτη φορά ρητώς την έννοια της ρυθµιστικής 

αρχής (βλ. κατωτέρω). Ως βασικός λόγος για την ανάδειξη του ζητήµατος εξασφάλισης 

του εφοδιασµού σε µείζονος σηµασίας ζήτηµα, θεωρείται η ανεπάρκεια των κρατών-

µελών της Ε.Ε. σε πρωτογενείς πηγές ενέργειας καθώς και ο στρατηγικός ρόλος της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονοµική ζωή (Cameron, 2002). 

Όσον αφορά το ζήτηµα της παραγωγής, τα συστήµατα χορήγησης άδειας και 

υποβολής προσφορών παραµένουν.45 Στα νέα στοιχεία συγκαταλέγεται η έµφαση που 

δίνεται για την προστασία της δηµόσιας υγείας (άρθρο 6 παρ. 2 στ. β) ενώ, κατά τα 

άλλα, τα κριτήρια χορήγησης αδειών παραµένουν αναλλοίωτα σε σχέση µε την Οδηγία 

96/92.  Επιπροσθέτως, στη νέα Οδηγία λαµβάνεται µέριµνα για την επίτευξη ισότιµων 

συνθηκών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για διάφορες ανταγωνιζόµενες πηγές 

ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης της µεροληψίας των 

επενδυτικών και επιχειρησιακών καθεστώτων υπέρ της συγκεντρωµένης παραγωγής 

και εις βάρος των αποκεντρωµένων συστηµάτων (Παπαντώνη, 2003).46 

Όσον αφορά το δίκτυο διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας (όπως και για το 

ζήτηµα του δικτύου µεταφοράς που θα αναλυθεί κατωτέρω), η σηµαντικότερη 

διαφοροποίηση της νέας Οδηγίας αφορά τον υποχρεωτικό νοµικό διαχωρισµό του 

∆ιαχειριστή αυτού του δικτύου από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους 

τοµείς της ενεργειακής αγοράς (άρθρο 15 παρ. 1), ενώ καθιερώνονται νέα και 

διευρυµένα καθήκοντα του ∆ιαχειριστή (άρθρο 14). 

Αντίθετα µε την καταργούµενη Οδηγία 96/92, σύµφωνα µε την οποία δεν ήταν 

αναγκαίος ο διαχωρισµός της παραγωγής από την προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας, 

η νέα Οδηγία ενστερνίζεται τη ρύθµιση της Πρότασης Οδηγίας του 2001 και 

                                                 
45 Αν και ως βασικό σύστηµα προκρίνεται αυτό της χορήγησης άδειας, αφού αναφέρεται ότι οι 
διαδικασίες πρόσκλησης για υποβολή προσφορών «µπορούν να κινηθούν µόνο εάν, βάσει της 
διαδικασίας χορήγησης αδειών, το δυναµικό παραγωγής που δηµιουργείται ή τα µέτρα ενεργειακής 
αποδοτικότητας / διαχείρισης που λαµβάνονται δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασµού» (άρθρο 7 παρ. 1).  
46Στο ανωτέρω πλαίσιο, το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 03/54 ορίζει ότι τα κράτη-µέλη επιφορτίζονται µε 
την υποχρέωση να φροντίζουν ώστε οι διαδικασίες χορήγησης άδειας για µικρούς / αποκεντρωµένους 
παραγωγούς «να λαµβάνουν υπόψη το περιορισµένο τους µέγεθος και τη δυνητική τους σπουδαιότητα».  
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αναγνωρίζει την προµήθεια47 ηλεκτρικής ενέργειας ως αυτοτελή δραστηριότητα του 

ενεργειακού κλάδου48.  

Μεγάλο βήµα προς την ουσιαστική υλοποίηση της απελευθερωµένης αγοράς 

ενέργειας πραγµατοποιείται στον τοµέα µεταφοράς η.ε. Ήδη, από το άρθρο 2 της νέας 

Οδηγίας, δίδεται λίαν σαφέστερος ορισµός της «µεταφοράς», αποσαφηνίζοντας ότι 

αφορά µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διασυνδεδεµένου δικτύου (…) 

υπερυψηλής και υψηλής τάσης σε τελικούς πελάτες ή σε διανοµείς, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνεται όµως σε αυτήν η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρ. 2 παρ. 3). 

Ιδιαίτερος ορισµός δίδεται για πρώτη φορά και στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου Μεταφοράς 

(άρθρ. 2 παρ. 4) ενώ ορίζεται ότι είναι δυνατόν, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και 

οικονοµικής ισορροπίας, να ορίζονται περισσότεροι του ενός ∆ιαχειριστές (άρθρο 8). 

Ιδιάζουσας σηµασίας κρίνεται η νέα ρύθµιση σχετικά µε τον υποχρεωτικό 

νοµικό (για πρώτη φορά) διαχωρισµό του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου Μεταφοράς από 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο (ενέργειας) (Προοίµιο αριθ. 8). 

Αυτό σηµαίνει ότι για πρώτη φορά επιβάλλεται η ύπαρξη διαφορετικής νοµικής 

προσωπικότητας του εν λόγω ∆ιαχειριστή. Όµως, η Οδηγία πηγαίνει και ένα βήµα πιο 

πέρα: Στο άρθρο 10 παρ. 1 προβλέπεται ανεξαρτησία του ∆ιαχειριστή του τοµέα της 

Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων 

από τις λοιπές δραστηριότητες που δεν συνδέονται µε τη µεταφορά49. Το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και πάλι δεν θίγεται (Προοίµιο και άρθρο 10 της Οδηγίας) αλλά τίθενται 

αρκετά αυστηρά κριτήρια για το διαχωρισµό που στοχεύουν στην επίτευξη του 

µεγαλύτερου δυνατού βαθµού ανεξαρτησίας του ∆ιαχειριστή (άρθρ. 10 παρ. 2 στ. α-δ). 

Η εισαγωγή του νοµικού «unbundling» για το ∆ιαχειριστή Μεταφοράς (και 

∆ιανοµής) αποτελεί το πλέον σηµαντικό νέο στοιχείο της Οδηγίας 03/54 όσον αφορά τη 

δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά ενέργειας. Η ανεξαρτησία στην 

οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων µπορεί να θεωρηθεί στοιχείο ικανό να παραµερίσει 

τυχόν κίνητρα διακρίσεων και εµπόδια στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. 

Βέβαια, «η σθεναρή αντίσταση των καθετοποιηµένων κρατικών ή δηµοσίων 

                                                 
47 Ως «προµήθεια» νοείται η παράδοση ή/και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες. 
48 Στην έννοια της «πώλησης» εντάσσεται, πλέον, και η έννοια της µεταπώλησης ενέργειας σε πελάτες. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη των συναλλαγών, καθώς αναγνωρίζεται η 
αποδέσµευσή τους από το περιορισµένο πλαίσιο της απευθείας πώλησης από τον παραγωγό στους 
πελάτες-καταναλωτές (Παπαντώνη, 2003) και η δυνατότητα, πλέον, παρεµβολής ενδιάµεσων φυσικών ή 
νοµικών προσώπων (προµηθευτών). 
49 Μία µορφή νοµικού αλλά και λειτουργικού διαχωρισµού. 
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επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας απέτρεψε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, µε 

αποτέλεσµα την ύπαρξη κινδύνων για το άνοιγµα στον ανταγωνισµό» (Μαρίνος, 2003). 

Το εν λόγω στοιχείο κρίνεται ιδιάζουσας σπουδαιότητας για την όλη λειτουργία 

των ενεργειακών αγορών. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το µεγάλο εµπόδιο που 

αντιµετώπισε εξαρχής η προσπάθεια απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς ήταν οι 

ισχυρές, καθετοποιηµένες και µονοπωλιακά δρώσες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

που λειτουργούσαν ήδη από τα µέσα του 20ου αιώνα και είχαν εξελιχθεί σε ισχυρές 

οικονοµίες κλίµακας. Η αποσύνδεση των εκ φύσεως µη ανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων µεταφοράς και διανοµής από την παραγωγή (και προµήθεια) 

αποτέλεσε εκ των ων ουκ άνευ ζητούµενο στις νοµοθετικές προσπάθειες της Ε.Ε. Ο 

λογιστικός διαχωρισµός της πρώτης νοµοθετικής δέσµης έδωσε τη θέση του στο νοµικό 

και – σε κάποιο βαθµό – λειτουργικό διαχωρισµό της δεύτερης δέσµης Οδηγιών αλλά, 

αδιαµφισβήτητα, ο πλήρης (ιδιοκτησιακός) διαχωρισµός που θα εγγυάτο ανεξαρτησία 

και αδιάβλητες διαδικασίες στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς έγινε – εν µέρει, 

µάλιστα – πραγµατικότητα µόνο µετά το τρίτο ενεργειακό πακέτο (βλ. κατωτέρω). 

Συµπερασµατικά, η Οδηγία δεύτερης γενιάς για την ηλεκτρική ενέργεια (αλλά 

και η αντίστοιχη για το φυσικό αέριο) εισήγαγε την αρχή της οργανωτικής 

ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων των διαχειριστών του δικτύου 

µεταφοράς (και διανοµής) και προσδιόρισαν και τους ελάχιστους όρους της 

ανεξαρτησίας αυτής (Πανάγος, 2011), χωρίς, όµως, να κάνουν το αποφασιστικό – και 

πιο δύσκολο – βήµα του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού που θα εγγυάτο ουσιαστική 

απελευθέρωση αλλά θα προσέκρουε σε ισχυρά και παγιωµένα συµφέροντα. 

Όσον αφορά το λογιστικό διαχωρισµό, όπως αυτός αναλύθηκε ανωτέρω 

(τήρηση χωριστών λογαριασµών για κάθε διαφορετική δραστηριότητα του τοµέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό), 

δέον να σηµειωθεί η παράληψη του όρου «παραγωγή» από τον κατάλογο των 

δραστηριοτήτων για τις οποίες οφείλουν οι επιχειρήσεις να διατηρούν χωριστούς 

λογαριασµούς και η αναφορά µόνο της «µεταφοράς και διανοµής». Οι διατάξεις περί 

ελέγχου από τα κράτη-µέλη και τις ρυθµιστικές αρχές της τήρησης των λογαριασµών 

κατά τον δέοντα τρόπο παραµένουν (άρθρ. 18 και 19 της νέας Οδηγίας). 

Αντίθετα µε την Οδηγία 96/92, η Οδηγία 03/54 προχωρεί στην υιοθέτηση της 

ιδέας ίδρυσης εθνικών ρυθµιστικών αρχών, εµβαθύνοντας στις ρυθµίσεις της Πρότασης 

Οδηγίας του 2001 (Παπαντώνη, 2003). Στο άρθρο 23 της νέας Οδηγίας προβλέπεται ότι 
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«τα κράτη µέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα αρµόδια όργανα ως ρυθµιστικές αρχές. Οι 

εν λόγω αρχές είναι εντελώς ανεξάρτητες από τα συµφέροντα του κλάδου της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι υπεύθυνες (…) τουλάχιστον για τη διασφάλιση της 

αµεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνισµού και της εύρυθµης λειτουργίας της 

αγοράς…».  

Στο άρθρο 23 παρ. 3 προβλέπεται η περίπτωση κρατών-µελών που έχουν 

αναθέσει την εποπτεία του τοµέα της ενέργειας και στην εκτελεστική εξουσία – πλην 

της ρυθµιστικής αρχής (όπως και στη χώρα µας). Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται 

η τυπική λήψη απόφασης περί τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής και περί των 

µεθοδολογιών προς υπολογισµό ή καθορισµό των προϋποθέσεων σύνδεσης και 

πρόσβασης στα εθνικά δίκτυα από τον κρατικό φορέα. Με τη ρύθµιση αυτή επιχειρείται 

η συρρίκνωση του ρόλου της κρατικής εποπτείας, καθότι κρίνεται ότι οι αποφάσεις 

πρέπει να λαµβάνονται από αυτούς που στελεχώνουν τις ρυθµιστικές αρχές, στις 

αποφάσεις των οποίων δεν πρέπει να παρεισφρύουν πολιτικές σκοπιµότητες 

(Παπαντώνη, 2003). 

 

3.3. Οι  ρυθµίσεις στην αγορά φυσικού αερίου 
 

Ταυτόχρονα µε την ψήφιση και θέση σε ισχύ της Οδηγίας 03/54 για την 

ηλεκτρική ενέργεια που αντικατέστησε την Οδηγία 96/92, ψηφίστηκε και δηµοσιεύτηκε 

και αντίστοιχη Οδηγία για την αγορά φυσικού αερίου, η οποία αντικατέστησε την 

Οδηγία 98/30. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαιτερότητα της αγοράς του φυσικού αερίου 

αποτελούσε η εµβρυακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πολλές εσωτερικές αγορές 

των κρατών-µελών.50  

Η Οδηγία 2003/55, που δηµοσιεύτηκε επίσης στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.51 

ακολουθεί τη δοµή των προηγούµενων Οδηγιών αλλά και τις αναφορές της αντίστοιχης 

Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (03/54) στο Προοίµιό της. Η ανάγκη για λήψη 

επιπλέον µέτρων και τα εµπόδια προς την επίτευξη «µίας απολύτως λειτουργικής και 

ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς» τονίζονται στα στ. 2 και 6 του Προοιµίου. Στο 

                                                 
50 Προς τούτο, εξάλλου, και είχε δοθεί µεγάλο περιθώριο στα κράτη-µέλη όσον αφορά την υποχρέωσή 
τους προς ενσωµάτωση των κανόνων απελευθέρωσης της συγκεκριµένης αγοράς και πολλά κράτη ήδη 
κατά το 2003 δεν είχαν ουσιαστικά θεσπίσει κανόνες για την απελευθέρωση της αγοράς αυτής (µεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα). 
51 L 176 / 15-7-2003. 
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στοιχείο 5 «προεξοφλείται» η αυξηµένη εξάρτηση από τρίτες χώρες όσον αφορά την 

κατανάλωση του φυσικού αερίου, ενώ στο στ. 2 σηµειώνεται η παρατήρηση 

σηµαντικών ελλείψεων στη λειτουργία της αγοράς αυτής. 

Με τη νέα Οδηγία επιχειρείται η διασφάλιση ισότιµων όρων παραγωγής και η 

µείωση του κινδύνου εµφάνισης εταιριών «δεσπόζουσας θέσης» και «επιθετικής 

συµπεριφοράς» στην εν αναφορά αγορά.52,53 

Για πρώτη φορά όσον αφορά την αγορά του φυσικού αερίου, στην Οδηγία 03/55 

θεσπίζεται υποχρέωση των κρατών-µελών ή των επιχειρήσεων που έχουν την 

κυριότητα του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής να ορίσουν για ορισµένη χρονική 

περίοδο, που προσδιορίζεται βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής 

ισορροπίας από τα κράτη-µέλη, έναν ή περισσότερους ∆ιαχειριστές για το καθένα από 

τα δίκτυα. Πρόκειται για νεοπαγή ρύθµιση, η οποία εξυπηρετεί ακριβώς το σκοπό 

τόνωσης της προσπάθειας απελευθέρωσης της συγκεκριµένης αγοράς. Όσον αφορά το 

νοµικό καθεστώς του διαχειριστή, ο νοµικός και λογιστικός διαχωρισµός που 

αναλύθηκε ανωτέρω για τις επιχειρήσεις του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 

πλέον κανόνα και υποχρέωση των κρατών-µελών και για την αγορά του φυσικού 

αερίου54.  

Στον τοµέα της ρύθµισης, η νέα Οδηγία για το φυσικό αέριο ακολουθεί το 

πνεύµα της νέας Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και θεσπίζει υποχρέωση των 

κρατών-µελών προς ίδρυση εθνικών ρυθµιστικών αρχών για την αγορά φ.α. Στο άρθρο 

25 της Οδηγίας 03/55 προβλέπεται αναλυτικά η ίδρυση των συγκεκριµένων αρχών, η 

ανεξαρτησία τους από κάθε επιχείρηση του σχετικού κλάδου καθώς και οι ιδιαίτερες 

αρµοδιότητες που πρέπει να τους αποδοθούν. Η πρόβλεψη τυπικής παρέµβασης 

κρατικού φορέα επαναλαµβάνεται και σε αυτήν την Οδηγία, όπως και ο τελικός στόχος 

της ίδρυσης και λειτουργίας των προβλεποµένων ρυθµιστικών αρχών, που είναι η 

                                                 
52 Έτσι, οι στόχοι και αυτής της Οδηγίας γίνονται σαφείς ευθύς εξαρχής, όπως σαφής γίνεται και η 
παραδοχή από τους Ευρωπαίους ηγέτες της αποτυχίας ουσιαστικού «ανοίγµατος» και της αγοράς 
φυσικού αερίου µέσω της πρώτης δέσµης οδηγιών. 
53 Οι – ευρύτεροι και αυξηµένοι – ορισµοί της Οδηγίας 03/54 παρατίθενται αναλογικά και στην Οδηγία 
για το φυσικό αέριο, ενώ και το ζήτηµα της επιβολής από τα κράτη-µέλη παροχής Υ.Κ.Ω. στις 
επιχειρήσεις και αυτού του τοµέα της αγοράς ενέργειας εκφράζεται ρητώς στο άρθρο 3 παρ. 2 της νέας 
Οδηγίας. Επίσης, η ασφάλεια του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο ανάγεται σε πρωταρχικό µέληµα της Ε.Ε. 
(άρθρ. 5). 
54 Πιο συγκεκριµένα, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του φυσικού αερίου, ο 
διαχωρισµός των λογαριασµών αφορά τη µεταφορά, τη διανοµή, το υγροποιηµένο φ.α. και την 
αποθήκευση του φυσικού αερίου. 
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«ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισµού (…)» (άρθρ. 25 παρ. 

12). 

 

3.4. ERGEG  
 

Με σκοπό την ενίσχυση του βαθµού επίτευξης των σκοπών του νέου πλαισίου 

οδηγιών, κυρίως όσον αφορά τη νεοπαγή αναγνώριση της σηµασίας των ρυθµιστικών 

αρχών σε εθνικό επίπεδο αλλά και την – εκ των ων ουκ άνευ – συνεργασία τους στα 

πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την 

απόφαση 2003/796 της 11-11-2003 προχώρησε στην ίδρυση της «Οµάδας των 

Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Αέριο» 

(«European Regulators’ Group for Electricity and Gas» - ERGEG).  Πρόκειται για έναν 

συµβουλευτικό οργανισµό55 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα θέµατα της 

ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που, πιο συγκεκριµένα, ιδρύθηκε µε σκοπό 

την αρωγή της Επιτροπής στην εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς ενέργειας µέσω της 

διευκόλυνσης και καθοδήγησης των κρατών-µελών στα ζητήµατα εφαρµογής της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

Μέλη της ERGEG αποτελούν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές των 27 κρατών-

µελών της Ε.Ε. Επίσης, στις συνεδριάσεις παρευρίσκεται υψηλόβαθµος εκπρόσωπος 

της Επιτροπής και δύνανται, επίσης, να παρευρίσκονται ως παρατηρητές οι εθνικές 

ρυθµιστικές αρχές των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και των κρατών 

που αποτελούν υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ε.Ε56.  

Η ERGEG παρακολουθεί τη συµµόρφωση των κρατών-µελών της Ε.Ε. προς 

τους κανόνες του δευτερογενούς δικαίου της Ένωσης και, δη, τις Οδηγίες και τους 

Κανονισµούς που προαναφέρθηκαν και συµβουλεύει την Επιτροπή σχετικά µε νέες 

πιθανόν απαιτούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες 

Στο ίδιο πλαίσιο και µε προπαρασκευαστική δράση σε αναφορά µε το ρόλο της 

ERGEG λειτουργεί και το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών («Council 

of European Energy Regulators» - CEER) (βλ. ανωτέρω). Με άλλα λόγια, η ERGEG 

αποτελεί τον επίσηµο αντιπρόσωπο και εκφραστή της βούλησης των εθνικών 

                                                 
55 Πηγή: Wikipedia 
56 Για έναν πλήρη κατάλογο των εθνικών ρυθµιστικών αρχών που συµµετέχουν στην ERGEG βλ. 
Παράρτηµα 1. 
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ρυθµιστών στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δρα συµβουλευτικά προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ενώ το CEER αποτελεί έναν πιο «ανεπίσηµο» θεσµό, ιδρυθέντα κατόπιν 

πρωτοβουλίας των εθνικών ρυθµιστών των κρατών-µελών µε σκοπό να αποτελέσει ένα 

«κοµβικό σηµείο επαφής»57 µεταξύ των εθνικών ρυθµιστών, προκειµένου να 

διαµορφώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις που στη συνέχεια θα προωθηθούν στην 

Επιτροπή µέσω της ERGEG. 

 

 

 

3.5. FORA 

∆έον να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο των Οδηγιών 03/54 και 03/55 

δηµιουργήθηκαν το Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Forum της Φλωρεντίας για τον Ηλεκτρισµό 

και το Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Forum της Μαδρίτης για το Φυσικό Αέριο. Σκοπός τους 

ήταν η ανάπτυξη διαλόγου σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και συµµετέχοντες είναι οι εθνικές 

ρυθµιστικές αρχές, τα κράτη-µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαχειριστές των 

συστηµάτων µεταφοράς, οι έµποροι ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

αντίστοιχα, οι ενώσεις καταναλωτών και οι χρήστες των δικτύων (Φορτσάκης, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 «Focal point for contacts» χαρακτηρίζεται στον ιστότοπο του βρετανικού εθνικού ρυθµιστή ενέργειας 
«Ofgem» (www.ofgem.gov.uk). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ενσωµάτωση του 2ου ε.π. στην ελληνική 
έννοµη τάξη 

 

4.1. Γενικά 
 

Η δεύτερη δέσµη ευρωπαϊκών Οδηγιών (και τεχνικών Κανονισµών) αποτέλεσε 

ώθηση για την έκδοση µίας σειράς νέων νόµων από την ελληνική πολιτεία µε σκοπό, 

όπως αναφέρεται και στον τίτλο του βασικού Νόµου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/22-12-

2005), την «επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας» 

αλλά και την ουσιαστικά νεοπαγή «απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (Ν. 

3428/2005 // ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005). 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η µονοπωλιακή, ισχυρή και µε 50ετή ιστορικά 

θεµέλια θέση της ∆ηµοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στην ελληνική αγορά, 

αποτελούσε εν µέρει εµπόδιο στην πλήρη απελευθέρωση του κλάδου, ενώ και στον 

τοµέα του φυσικού αερίου η ∆ΕΠΑ είχε αναλάβει µονοπωλιακό ρόλο. Επίσης, η 

ανάθεση της συναρµοδιότητας εποπτείας του τοµέα της ενέργειας στον Υπουργό 

Ανάπτυξης είχε οδηγήσει στο αίτηµα εξισορρόπησης της ανάθεσης αρµοδιοτήτων 

ανάµεσα σε αυτόν και τη ΡΑΕ, ιδιαίτερα από τα µέλη της ανεξάρτητης αρχής 

(Παπαντώνη, 2003). 

 

4.2. Μεταβολές στο νοµικό καθεστώς του ελληνικού ρυθµιστή ενέργειας 
 

Η λειτουργία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ήδη από το 1999 είχε κριθεί 

ουσιαστικά ικανοποιητική58. Κατόπιν, όµως, της νέας δέσµης Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (το 2005) και της ενίσχυσης της προσπάθειας απελευθέρωσης των 

ενεργειακών αγορών (όπως αυτή αναλύθηκε ανωτέρω) και, µάλιστα, µέσω της νέας 

επιταγής της Ε.Ε. για ίδρυση και ενίσχυση του ρόλου ρυθµιστικών – των 

συγκεκριµένων αγορών – αρχών, η θέση και η αποστολή της ΡΑΕ ενισχύονται, η 
                                                 
58 Οι αρµοδιότητές της, όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, ενισχύθηκαν περαιτέρω µε το Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 
201/Α/12-9-2001), όπου προβλέφθηκε αρµοδιότητα έγκρισης των λεπτοµερειών εφαρµογής των βασικών 
Κωδίκων λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς, ενώ µε το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2-10-2002) 
αποδόθηκαν στην αρχή και περιορισµένες δραστηριότητες στον τοµέα των πετρελαιοειδών. Με το Ν. 
3175/2003 (ΦΕΚ 209/Α/29-8-2003) επιπλέον γνωµοδοτικές αρµοδιότητες αποδόθηκαν στη ΡΑΕ για 
ζητήµατα επιλογής προµηθευτή φυσικού αερίου για τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
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σύστασή της µεταβάλλεται και νέες αρµοδιότητες της απονέµονται µε µία σειρά νέων 

νόµων. 

Ο αριθµός των µελών της ΡΑΕ, αρχικά, αυξάνεται σε επτά (7), µε επιστηµονική 

κατάρτιση, επαγγελµατική ικανότητα και εξειδικευµένη εµπειρία (άρθρο 27 Ν. 

3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005). Επιλέγονται, δε, έπειτα από προκήρυξη που 

δηµοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορίας (άρθρο ως άνω). 

Η οικονοµική αυτοτέλεια της ΡΑΕ (άρθρο 6 του Ν. 2773/1999) ενισχύεται 

αποφασιστικά59 και αυτή η ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας της Αρχής από τον 

κρατικό προϋπολογισµό κρίνεται ιδιάζουσας σηµασίας στοιχείο. 

Με το Νόµο 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005) αυξάνονται και τα µέλη της 

Γραµµατείας της Αρχής, ο αριθµός των οποίων είχε ήδη αυξηθεί κάπως ενόψει των 

προκλήσεων της ενεργειακής αγοράς ήδη από το 2003 (Ν. 3175/2003 – ως άνω) 

Τέλος, ο Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006) θεσπίζει ιδιάζουσα 

(περιορισµένη) νοµική προσωπικότητα της Αρχής, καθότι της δίνει τη δυνατότητα να 

παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή 

παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν (Φορτσάκης, 2009). 

Οι πιο σηµαντικές µεταβολές, όµως, αφορούν το πεδίο δράσης και τη φύση των 

αρµοδιοτήτων της αρχής. Στον ίδιο τον ιστότοπό της60 γίνεται αναλυτική αναφορά στην 

ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της µε τη δέσµη νόµων που κλήθηκαν να ενσωµατώσουν 

το γράµµα αλλά και το πνεύµα των Οδηγιών του 2ου ενεργειακού πακέτου στη χώρα 

µας.  

Πιο συγκεκριµένα, µετά από αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 

2773/1999 µε το άρθρο 2 του Ν. 3426/2005, προβλέπεται η έκδοση γνώµης από τη ΡΑΕ 

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης «για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων που αφορούν την 

τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών», όπως 

                                                 
59 Η οικονοµική αυτοτέλεια της ΡΑΕ είχε ήδη ενισχυθεί αποφασιστικά µετά την Υπουργική Απόφαση 
του 2001 που προαναφέρθηκε. Με το άρθρο 3 του Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/22-12-2005) 
διαµορφώνεται πλέον ως εξής: «Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εισπράττει ως πόρους 
αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας και 
ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία και γνωµοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται 
για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου, 2) Ετήσια τέλη για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίµων και β) Επιδοτήσεις, 
επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς». 
60 www.rae.gr 
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αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια. Επίσης, µε τον ίδιο Νόµο, προστίθεται νέα 

περίπτωση στο ίδιο άρθρο που θεσπίζει γνωµοδοτική αρµοδιότητα της ΡΑΕ για τον 

καθορισµό όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστηµα Μεταφοράς και το 

∆ίκτυο ∆ιανοµής καθώς και αρµοδιότητα έγκρισης των µεθοδολογιών για την 

τιµολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο παραχωρείται νέα – 

αποφασιστική – αρµοδιότητα στη ΡΑΕ για ζητήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η  νέα αρµοδιότητα της Αρχής που προβλέπεται 

στο άρθρο 19 του νέου Νόµου για την ηλεκτρική ενέργεια 3426/2005 (αλλά και, στο 

άρθρο 9, αντίστοιχα, του νέου Νόµου για το φυσικό αέριο 3428/2005). Πιο 

συγκεκριµένα, η ΡΑΕ καθίσταται αρµόδια για τον καθορισµό των όρων πρόσβασης στα 

µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (και φυσικού αερίου) µέσω 

της διατύπωσης σύµφωνης – πλέον – γνώµης  προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε 

την έκδοση των Κωδίκων που διέπουν τη λειτουργία των συστηµάτων Μεταφοράς και 

∆ιανοµής. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης 

Αρχής61 και λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της σύµφωνης γνώµης62 στο 

εσωτερικό δίκαιο, «το βάρος της αποφασιστικής αρµοδιότητας επί των θεµάτων αυτών 

µετατίθεται κατεξοχήν στην Αρχή». Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνη ονοµάζεται η γνώµη 

που είναι δεσµευτική για το αποφασίζον όργανο. Το τελευταίο δεν µπορεί, δηλαδή να 

εκδώσει πράξη µε διαφορετικό περιεχόµενο από αυτό που υποδεικνύεται από τη 

γνωµοδότηση63 (Παπαδόπουλος, 2010). Συµπερασµατικά, ο Υπουργός Ανάπτυξης 

οφείλει να εκδώσει τους σχετικούς Κώδικες ακολουθώντας τη γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 

Στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, η ΡΑΕ (µε την παρ. 5 του άρθρου 2 

του Ν. 3426/2005) υποχρεούται – σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού – να 

παρακολουθεί την τυχόν κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά καθώς και πιθανές 

µονοπωλιακές συµπεριφορές και να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση µε 

τα σχετικά στοιχεία. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3426/2005, 

αποδίδεται στη ΡΑΕ νέα αρµοδιότητα προς έκδοση γνωµοδότησης σχετικά µε τον 

καθορισµό της µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής Υ.Κ.Ω. από τους κατόχους άδειας ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επιπροσθέτως, το ύψος του εκάστοτε οφειλόµενου ανταλλάγµατος 

                                                 
61 www.rae.gr 
62 Η έννοια της σύµφωνης γνώµης συναντάται στο άρθρο 20 του Κ∆∆σίας. 
63 Μπορεί, βέβαια, να απόσχει αιτιολογηµένα από την έκδοση πράξης (Παπαδόπουλος, 2010). 
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εγκρίνεται ετησίως µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από σύµφωνη γνώµη 

της ΡΑΕ. 

Τέλος, σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω και µε το άρθρο 29 του Ν. 2773/1999 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3426/2005, τα γενικά τιµολόγια 

εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µόνο έπειτα από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. 

Όλα τα ανωτέρω εµπίπτουν στη γενικότερη κατηγορία µίας σειράς νέων 

ρυθµίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της Αρχής ως µοναδικού 

αµερόληπτου «παίκτη» στην ενεργειακή αγορά.  

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη θεωρία υποστηρίχθηκε ότι οι 

άνισα κατανεµηµένες αρµοδιότητες στην ανωτέρω αναφεροµένη σχέση µεταξύ 

εκτελεστικής εξουσίας και ανεξάρτητης αρχής, ουσιαστικά δεν αµβλύνθηκαν και ότι 

µόνο η έκταση της ουσιαστικής εφαρµογής των νέων αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ θα 

απεδείκνυε την πραγµατική συµµόρφωση προς τις ευρωπαϊκές επιταγές από την 

εσωτερική έννοµη τάξη (Παπαντώνη 2003). Με άλλα λόγια, δεν εξέλιπαν τα 

επιχειρήµατα υπέρ της άποψης ότι η έλλειψη ολοκληρωµένης νοµικής προσωπικότητας 

της Αρχής, η εξάρτηση του προϋπολογισµού της από την κρατική εξουσία, η έλλειψη 

τεκµηρίου υπέρ των αρµοδιοτήτων της και ο συνεχιζόµενος περιορισµός αυτών σε 

γνωµοδοτικό επίπεδο (παρά τις περιορισµένες περιπτώσεις πρόβλεψης σύµφωνης 

γνώµης του νέου νόµου) ουσιαστικά οδηγούσαν στη διατήρηση της «παντοδυναµίας 

του ΥΠΑΝ» (Μαρίνος, 2003). 

 

4.3. Οι νέες διατάξεις για το ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 
 

Στο πλαίσιο των Οδηγιών του 2ου ενεργειακού πακέτου, ο εσωτερικός 

νοµοθέτης θεσπίζει µία σειρά µέτρων για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και 

προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να ενσωµατώσει στην ελληνική 

έννοµη τάξη τις νέες απαιτήσεις για επιτάχυνση του ρυθµού απελευθέρωσης της 

αγοράς. Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ο διαχωρισµός 

των διαχειριστών µεταφοράς και διανοµής από τις µη µονοπωλιακές δραστηριότητες 

παραγωγής και προµήθειας. 

Ειδικά για το ζήτηµα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς, έγινε 

αναλυτικά λόγος ανωτέρω για τις επιταγές της Οδηγίας 03/54, η οποία επιβάλλει τον 
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λογιστικό αλλά και νοµικό – και σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων – 

διαχωρισµό του από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

της ενέργειας, µε σκοπό την απεµπόληση του κινδύνου µονοπωλιακής και προνοµιακής 

συµπεριφοράς. 

Ο Νόµος 3426/2005 ενίσχυσε σε κάποιον βαθµό τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητες του ∆ΕΣΜΗΕ, σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη 

του δικτύου (Φορτσάκης, 2009). Το ζήτηµα, όµως, που απασχόλησε (και σε µεγάλο 

βαθµό απασχολούσε έως πρόσφατα) την ελληνική πολιτεία είναι το νοµικό του 

καθεστώς και, δη, ο βαθµός ανεξαρτησίας του από την ιδιοκτήτρια του ∆ικτύου 

µεταφοράς, τη ∆ΕΗ. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., όπως συστάθηκε µε το Ν. 2773/1999 (βλ. ανωτέρω), 

πληρούσε τον όρο νοµικής ανεξαρτησίας από τη ∆ΕΗ, καθότι πήρε τη µορφή ανώνυµης 

εταιρίας (Πανάγος, 2011). Όµως, απαιτείτο η εξασφάλιση ανεξαρτησίας του από άποψη 

οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, τηρώντας τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει το άρθρο 

10 παρ. 2 της Οδηγίας 2003/54 (Παπαντώνη, 2003).  

Ως ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3426/2005 

προσθέτει στο άρθρο 17 του Ν. 2773/1999 µέτρα για την ανεξαρτησία του ∆ΕΣΜΗΕ. 

Έτσι, θεσπίζεται υποχρέωση ανεξαρτησίας των µελών του ∆Σ του και απαγορεύεται η 

σύνδεσή τους µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε επιχείρηση παραγωγό ή 

προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, το άρθρο 8 του νέου Νόµου προσθέτει δύο 

εδάφια στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2773/1999 που ορίζουν ότι «τα πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήµατος» δεν πρέπει να «συµµετέχουν σε 

οργανωτικές δοµές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» και ότι «τα επαγγελµατικά 

συµφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήµατος» θα 

πρέπει να «λαµβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία» 

(Παπαντώνη, 2008).   

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση τις επιταγές της Οδηγίας 2003/54 για το 

νοµικό διαχωρισµό και στον τοµέα της διανοµής, ο Νόµος 3426/2005 στο άρθρο 12 

θεσπίζει νέο άρθρο 22 του Ν. 2733/1999, ορίζοντας ότι έως την 1η Ιουλίου 2007, ο 

∆ΕΣΜΗΕ «οφείλει να αναλάβει τις αρµοδιότητες και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου» 

και «µετονοµάζεται σε ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος και ∆ικτύου Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.» (∆ΕΣ∆ΗΕ). Η σχετική ανάληψη, που προβλεπόταν ότι θα 



Τελική Εργασία – Βασιλική Μανωλοπούλου, Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης ΕΣ∆∆ 46 

πραγµατοποιείτο µε τροποποίηση του καταστατικού του νοµικού προσώπου του 

∆ΕΣΜΗΕ, δεν έχει ακόµα συντελεστεί. Κατά τον τρόπο αυτό, ως διαχειριστής του 

δικτύου παραµένει σχετική διεύθυνση της καθέτως ολοκληρωµένης επιχείρησης της 

∆ΕΗ64.  

Εν κατακλείδι,  οι ρυθµίσεις της εσωτερικής δέσµης κανονιστικών κειµένων του 

2005 δεν προώθησαν στον βέλτιστο βαθµό τον απαιτούµενο διαχωρισµό των 

επιχειρήσεων του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που καλείται να κάνει ο νέος 

νόµος για την ενέργεια, κατόπιν και της ψήφισης του τρίτου ενεργειακού πακέτου (βλ. 

κατωτέρω). 

 

4.4. Η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου 
 

Το φυσικό αέριο στη χώρα µας, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αποτελεί 

ιδιαίτερο τοµέα εναλλακτικής µορφής ενέργειας, ο οποίος άρχισε να ρυθµίζεται σε 

περιορισµένο βαθµό κατά τη δεκαετία του 1990. Οι πρώτες νοµοθετικές απόπειρες 

ουσιαστικά οδήγησαν στην ίδρυση της κρατικής ∆ΕΠΑ, εταιρίας αντίστοιχης της ∆ΕΗ, 

η οποία δραστηριοποιείτο σε όλες πρακτικά τις δραστηριότητες του κλάδου.  

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα, µε το Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-

12-2005) εισάγεται και στη χώρα µας η έννοια της «απελευθέρωσης αγοράς φυσικού 

αερίου». Ο Νόµος θεσπίζεται για να ρυθµίσει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται 

µε την εν λόγω ενεργειακή πηγή65. Ήδη από το πρώτο άρθρο του Νόµου 3428/2005 

καθορίζεται η ιδιότητα «κοινής ωφέλειας» των δραστηριοτήτων αυτών και η θέση τους 

υπό την κρατική εποπτεία και, δη, υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, σε 

συνδυασµό και πάλι – όπως και για την αγορά η.ε. –  µε τη ΡΑΕ. 

Οι ρυθµιστικές αρµοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής προβλέπονται ειδικά στο 

τρίτο άρθρο του Νόµου, όπου θεσπίζεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ προς παρακολούθηση 

και εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου, εκπόνηση µελετών, σύνταξη, 

δηµοσίευση και υποβολή εκθέσεων, πραγµατοποίηση συστάσεων και εισήγηση λήψης 

νοµοθετικών, διοικητικών και άλλων µέτρων. Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν, σύµφωνα µε 

                                                 
64 Η κατάσταση αυτή αποτελεί σαφή παραβίαση του ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου, για την οποία η 
Ελλάδα δέχθηκε την 26-6-2009 προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πανάγος, 
2011). 
65 Πιο συγκεκριµένα, την προµήθεια, µεταφορά, διανοµή, αποθήκευση, υγροποίηση φυσικού αερίου και 
αεριοποίηση υγροποιηµένου φυσικού αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
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τη διατύπωση του ίδιου του Νόµου, στην «τήρηση κανόνων του ανταγωνισµού, την 

προστασία των καταναλωτών και την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας». Επιπροσθέτως, στη ΡΑΕ ανατίθεται η παρακολούθηση της 

ασφάλειας εφοδιασµού της Ελλάδας σε φυσικό αέριο και η εξέταση των σχετικών 

στοιχείων (προσφορά και ζήτηση αερίου, συµβάσεις, δυναµικό εγκαταστάσεων κ.λ.π.) 

αλλά και η επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων. 

Η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου συντελείται µέσω της 

νέου τύπου οργάνωσης της λειτουργίας της, η οποίας προβλέπεται στα άρθρα 6 επ. του 

Νόµου για το φυσικό αέριο. Καταρχήν, δίνεται ορισµός του Εθνικού Συστήµατος 

Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) και αναλύονται τα στοιχεία του. Στο άρθρο 7 του Νόµου 

ουσιαστικά πραγµατοποιείται η εναρµόνιση της εσωτερικής αγοράς µε τις επιταγές της 

Ένωσης: Εκεί προβλέπεται η µε Προεδρικό ∆ιάταγµα σύσταση Ανώνυµης Εταιρίας µε 

την επωνυµία «∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (∆ΕΣΦΑ), 

στην οποία προβλέπεται η µεταβίβαση από την ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου, µε 

απόσπαση, ολόκληρου του τοµέα του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Έτσι, ο 

∆ΕΣΦΑ «λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει το 

ΕΣΦΑ…» και, πιο συγκεκριµένα, παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα µε διαφάνεια και 

αµεροληψία, προγραµµατίζει τις παραδόσεις και παραλαβές φυσικού αερίου, συνάπτει 

συµφωνίες, εφαρµόζει µηχανισµούς διαχείρισης, συντάσσει εκθέσεις, µεριµνά για 

έκτακτες ανάγκες, τηρεί µητρώο, παρέχει πληροφορίες στους χρήστες, εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις ΥΚΩ, εκπονεί µελέτες ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και, γενικά, διαχειρίζεται 

όλες τις δραστηριότητες του συστήµατος φυσικού αερίου µε µεγάλο βαθµό 

ανεξαρτησίας. Με το Π.∆. 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/20-2-2007) συστάθηκε ο ∆ΕΣΦΑ ως 

ανώνυµη εταιρία. 

Όπως σηµειώνει ο Θ. Πανάγος (….), ο νέος φορέας αποκτά πλήρες και 

αποκλειστικό δικαίωµα στη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκµετάλλευση και την 

ανάπτυξη του ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου και, προς ενίσχυση της 

ανεξάρτητης δράσης του, απαγορεύεται η συµµετοχή του σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στους ανταγωνιστικούς τοµείς παραγωγής και εµπορίας φυσικού 

αερίου, παραπέµποντας, έτσι, σε πλήρη νοµικό διαχωρισµό. 

Συνεχίζοντας το σχολιασµό της εθνικής ρύθµισης, ο Θ. Πανάγος χαρακτηρίζει 

το νοµικό καθεστώς του ∆ΕΣΦΑ ως «ορθή εφαρµογή των προβλέψεων της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας δεύτερης γενιάς», παρά την εξάρτησή του σε επίπεδο µετοχικής σύνθεσης 
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από τη ∆ΕΠΑ που αποτελεί εταιρία «µε προφανή στοιχεία δηµοσίου φορέα» αλλά και 

«µε αµιγή στοιχεία εµπορικού χαρακτήρα» (Πανάγος, 2011). 

 

4.5. ∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΣΦΑ 
 

Στο σηµείο αυτό δέον να πραγµατοποιηθεί µία σύγκριση ανάµεσα στους δύο 

εθνικούς διαχειριστές µετά και τις τροποποιήσεις της δεύτερης δέσµης Οδηγιών για την 

ενέργεια. Καθίστανται σαφείς οι διαφοροποιήσεις στην οργάνωση του τοµέα 

µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αντίστοιχη του φυσικού αερίου. Ο 

∆ΕΣΜΗΕ οργανώνεται και πάλι ως εταιρία σε µεγάλο βαθµό ελεγχόµενη από την 

ισχυρή ∆ΕΗ και µόνο δειλά βήµατα γίνονται, ακόµα και µε την ενσωµάτωση της νέας 

Οδηγίας, προς την κατεύθυνση ανεξαρτητοποίησής του. Ουσιαστικά, οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται από τον ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν χαίρουν 

πλήρους ανεξαρτησίας σε σχέση µε τα συµφέροντα της ∆ηµόσιας Επιχείρησης και η 

τυπική, ακόµα, ανεξαρτησία των µελών του πρώτου από τη δεύτερη αποτελεί 

αντικείµενο επιφυλάξεων, κυρίως από θεωρητική σκοπιά. Στον αντίποδα, η νεοπαγής 

οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου εξασφαλίζει στον ∆ΕΣΦΑ σοβαρά εχέγγυα 

ανεξαρτησίας από την ∆ΕΠΑ, καθότι του ανατίθεται χωρίς περιορισµούς ο έλεγχος 

ολόκληρου του τοµέα του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και, ταυτόχρονα, 

προβλέπονται επιπλέον στοιχεία νοµικής ανεξαρτησίας του από την µητρική Εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Το τρίτο ενεργειακό πακέτο 
 

5.1. Γενικά 
 

Το δεύτερο ενεργειακό πακέτο, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω, αποτέλεσε ένα 

ακόµα καθοριστικό βήµα προς την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο όσον αφορά τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και τον 

τοµέα του φυσικού αερίου. Σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό τα 25 (πριν το 2007) 

κράτη της Ε.Ε. ενσωµάτωσαν στην εθνική τους νοµοθεσία τις Οδηγίες και τους 

σχετικούς Κανονισµούς66. Στην ίδια λογική και τα δύο τελευταία (από 1-1-2007) µέλη 

της Ε.Ε. κινήθηκαν προς την κατεύθυνση ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Όµως, η εφαρµογή της νοµοθεσίας των οδηγιών δεύτερης γενιάς απέδειξε στην 

πράξη την αδυναµία67 της ταχείας και ορθής επίτευξης της ουσιαστικής απελευθέρωσης 

της αγοράς ενέργειας αλλά και της τόνωσης του ανταγωνισµού και, εν τέλει, της 

επίτευξης ανταγωνιστικών τιµών στον τοµέα της ενέργειας (Πανάγος, 2011)68. 

Τον Οκτώβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Hampton Court 

εξήγγειλε µία «αληθή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική». Ανταποκρινόµενη στην 

εξαγγελία αυτή, η Επιτροπή δηµοσίευσε στις 8 Μαρτίου 2006 Πράσινη Βίβλο69 σχετικά 

µε τη χάραξη µίας κοινής συνεπούς ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Στις 10 Ιανουαρίου 2007, µε την Έκθεσή της µε τον τίτλο «Προοπτικές για την 

εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM 

841/2006) τόνισε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για µία ακόµα 

φορά τη σηµασία της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της 

δηµιουργίας ίσων όρων ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις ενέργειας70.  

                                                 
66 Για έναν αναλυτικό κατάλογο των νοµοθετικών µέτρων ενσωµάτωσης του 2ου ενεργειακού πακέτου 
των 25 κρατών-µελών της Ε.Ε. βλ. Παράρτηµα 3. 
67 Για «δοµική αποτυχία» («structural failing» στο πρωτότυπο) κάνει λόγο µνηµόνιο της Επιτροπής της 
19-9-2007. 
68 Όπως αναφέρει ο Jacopo Toritti σε µελέτη του, οι ακαδηµαϊκές συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από 
τις θετικές και αρνητικές οικονοµικές συνέπειες της ενεργειακής πολιτικής, τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισµό, τα αποτελέσµατα της φιλελευθεροποίησης της ενεργειακής αγοράς, τις αλλαγές στο ρόλο 
και τη συνεργασία των ρυθµιστών, τις επιλογές των καταναλωτών και τους σχετικούς κινδύνους. 
69 COM(2008) 782 τελικό, Βρυξέλλες 13-11-2008. 
70 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, H. M. Barroso εξήρε τη σηµασία της ενεργειακής πολιτικής από την 
οικοδόµηση ακόµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνέδεσε µε τις κλιµατικές αλλαγές, ενώ ο τότε 
Επίτροπος για τα θέµατα ενέργειας A. Piebalgs παροµοίασε τις νέες προοπτικές στον ενεργειακό τοµέα 
µε «µία νέα βιοµηχανική επανάσταση». 
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω φιλοσοφίας προτάθηκε µία νέα δέσµη µέτρων σε 

τριπλό άξονα: την τόνωση του τοµέα των ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόµηση 20% της συνολικής κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας έως το 2020) και, κυριότατα, την επίτευξη µίας «πραγµατικής 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας».71 Σχετικά µε το τελευταίο στοιχείο, ιδιαίτερη αναφορά 

έγινε στο ρόλο της ρύθµισης και την ανάγκη θέσπισης ισχυρότερου ανεξάρτητου 

ρυθµιστικού ελέγχου, αλλά και στην ανάγκη τόνωσης του ανταγωνισµού µέσω ενός 

αποτελεσµατικότερου διαχωρισµού των επιχειρήσεων στον εν λόγω τοµέα. Στην ίδια 

έκθεση, πιο αναλυτικά, σηµειώθηκε ότι «ο νοµικός και ο επιχειρησιακός/λειτουργικός 

διαχωρισµός αποδεικνύεται ανεπαρκής για την εξάλειψη των συγκρούσεων 

συµφερόντων» (Πανάγος, 2011) και υπερτονίστηκε η ανάγκη για αποδοτικότερο 

(ιδιοκτησιακό) διαχωρισµό. 

Παράλληλα µε την Έκθεσή της, η Επιτροπή εκπόνησε ανάλυση επιπτώσεων.72  

 

5.2. Οι αρχικές Προτάσεις της Επιτροπής 
 

Μέσα στο ανωτέρω κλίµα και κατόπιν των θετικών αντιδράσεων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο73, το Συµβούλιο74 αλλά και το CEER75, η Επιτροπή 

προχώρησε, στις 19-9-2007, στη διατύπωση προτάσεων για την τροποποίηση των 

Οδηγιών του 2003 που αφορούσαν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

                                                 
71 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Επισκόπηση του 2007 (EU Strategic Energy Review), κατέθεσε αναλυτικές 
παρατηρήσεις για τη σηµασία της ολοκληρωµένης ενεργειακής αγοράς και για τη σύνδεσή της µε τις 
απόλυτες επιταγές της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριµένα, οι «ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας» και 
η αντίστοιχη υποδοµή, η επίτευξη «ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων» και η «βελτιωµένη 
ευρωπαϊκή οικονοµική απόδοση» µέσω µιας «ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ενεργειακή και 
κλιµατική ασφάλεια» αποτέλεσαν βασικές συνιστώσες της νέας ενεργειακής στρατηγικής. Στο πλαίσιο 
αυτό ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε και στην παροχή κινήτρων προς στήριξη των επενδύσεων στον 
ενεργειακό τοµέα και, κατά συνέπεια, στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και στον πλήρη 
διαχωρισµό των επιχειρήσεων αυτής (βλ. κατωτέρω). 
72 Η ανάλυση επιπτώσεων περιέλαβε διαβούλευση των εµπλεκοµένων παραγόντων, µε συµπλήρωση 339 
ερωτηµατολογίων από οργανισµούς 19 χωρών και 73 ερωτηµατολογίων από οργανισµούς µη 
συνδεόµενους µε συγκεκριµένη χώρα αλλά και µε πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε 56 πρόσθετους 
εµπλεκόµενους παράγοντες, κυρίως εταιρίες (πηγή: αιτιολογική έκθεση Πρότασης). 
73 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε ψήφισµά του στις 10 Ιουλίου 2007 εξέφρασε µε τη σειρά του ισχυρή 
πολιτική στήριξη υπέρ µίας κοινής ενεργειακής πολιτικής και τόνισε την ανάγκη λήψης 
συµπληρωµατικών µέτρων για την άµβλυνση των διαφορετικοτήτων στις εσωτερικές αγορές ενέργειας. 
74 Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει επιπλέον µέτρα σχετικά 
µε το διαχωρισµό των επιχειρήσεων, την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου µηχανισµού συνεργασίας αυτών, τη δηµιουργία µηχανισµού για τους διαχειριστές 
µεταφοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και της ασφάλειας του εφοδιασµού. 
75 Το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) επιδοκίµασε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007. 
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και των αντίστοιχων Κανονισµών. Οι προτάσεις αυτές της Επιτροπής συµπεριέλαβαν 

εκτενή αιτιολογική έκθεση, στην οποία αναφέρθηκαν διεξοδικά οι λόγοι για την ανάγκη 

εκ νέου νοµοθέτησης, ενώ συνοδεύτηκαν και από µελέτη επιπτώσεων για τη νέα δέσµη 

δευτερογενούς δικαίου. 

Πιο αναλυτικά, η αιτιολογική έκθεση των προτάσεων76 ξεκινά µε την παραδοχή 

ότι «η ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο αποτελούν το οξυγόνο της ευηµερίας της 

Ευρώπης» για να συνεχίσει µε τη διαπίστωση της σηµασίας µίας ανταγωνιστικής και 

αποδοτικής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προκειµένου 

για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών από φαινόµενα κερδοσκοπίας αλλά και για 

την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Στα ανωτέρω προστίθεται και το ζήτηµα της 

κλιµατικής απειλής και της ανάγκης αντιµετώπισής του αλλά και η σηµασία 

κατοχύρωσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού της ηπείρου. 

Κατόπιν µίας σύντοµης ιστορικής αναφοράς στις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις ωφέλειες από 

αυτές για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τη διαπίστωση µη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ανάπτυξης ουσιαστικά ανταγωνιστικών αγορών, η Επιτροπή προβαίνει 

στην αναφορά των βασικών αξόνων της Πρότασής της περί ανάγκης τροποποίησης της 

κειµένης νοµοθεσίας, την οποία οργανώνει σε έξι αυτοτελή κεφάλαια. 

 

5.2.1. Το ζήτηµα του διαχωρισµού των επιχειρήσεων 
Το θέµα που τίθεται πρώτο είναι αυτό του διαχωρισµού των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας. Αναφέρεται ο έως τώρα (2007) κείµενος 

νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός και αναγνωρίζεται η σηµασία του αλλά και τα 

προβλήµατα που ενδέχεται αυτός να εµφανίσει, όταν υπάρχει ισχυρή καθετοποιηµένη 

επιχείρηση, τµήµα της οποίας είναι και ο διαχειριστής µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα, 

για την τελευταία αυτή περίπτωση προβάλλονται οι προνοµιακές συµπεριφορές που 

δύνανται να προκύψουν και η αδυναµία αµερόληπτης παροχής πληροφοριών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η λύση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι η 

υιοθέτηση του µοντέλου του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού (το λεγόµενο 

«ownership unbundling» - OU). Η επιλογή αυτή ανάγεται σε προτίµηση της Επιτροπής 

                                                 
76 Η ίδια αιτιολογική έκθεση επαναλαµβάνεται στην πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας 03/54, 
της Οδηγίας 03/55, του Κανονισµού 1228/03 και του Κανονισµού 1775/2005 αλλά και στον Κανονισµό 
για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 
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και αναλύεται στη δέσµευση από τα κράτη-µέλη να «διασφαλίζουν ότι το ίδιο πρόσωπο 

ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν έλεγχο σε επιχείρηση προµήθειας και, 

ταυτόχρονα, να κατέχουν τυχόν συµµετοχή ή να ασκούν τυχόν δικαίωµα σε διαχειριστή 

συστήµατος µεταφοράς ή σε σύστηµα µεταφοράς». 

Σε συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες αντιδράσεις (καθώς σε πολλά κράτη – 

µέλη η αγορά ενέργειας ουσιαστικά µονοπωλείτο από ισχυρές καθετοποιηµένες 

επιχειρήσεις), η Επιτροπή, αφού τονίσει ότι το µοντέλο OU αποτελεί την προτιµότερη 

επιλογή, δίνει και εναλλακτική επιλογή: Τον ανεξάρτητο διαχειριστή συστήµατος 

(«Independent System Operator» - ISO).  Πρόκειται για µία επιλογή που επιτρέπει σε 

καθετοποιηµένες εταιρίες να διατηρούν την ιδιοκτησία των δικτυακών πάγιων 

στοιχείων τους, απαιτεί, όµως, για το ίδιο το δίκτυο µεταφοράς να διευθύνεται από 

ανεξάρτητη επιχείρηση ή οντότητα εντελώς διακεκριµένη από την καθετοποιηµένη 

εταιρία, η οποία θα πρέπει να επιτελεί όλες τις λειτουργίες ενός φορέα εκµετάλλευσης 

δικτύου, µε τρόπο ώστε να προσφέρει υψηλές εγγυήσεις ως προς την ανεξαρτησία 

δράσης της.77 

Οι προαναφερθείσες δύο επιλογές διαχωρισµού «εφαρµόζονται κατά τον ίδιο 

τρόπο στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου». 

 

5.2.2. Η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών ρυθµιστικών αρχών 
Το δεύτερο κεφάλαιο της αιτιολογικής έκθεσης που προηγείται των εν αναφορά 

Προτάσεων της Επιτροπής είναι αφιερωµένο στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, 

τονίζοντας ευθύς εξαρχής τη σηµασία τους και την ανάγκη ενίσχυσής τους. Όπως 

προαναφέρθηκε, η δεύτερη δέσµη Οδηγιών – σε αντίθεση µε την πρώτη, επέβαλλε στα 

κράτη-µέλη την υποχρέωση σύστασης ρυθµιστικών αρχών. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, 

υφίσταται υψηλή διαφοροποίηση ανάµεσα στο βαθµό λειτουργικότητας, εξουσίας και 

ισχύος των ρυθµιστικών αρχών ανά κράτος, αλλά απαιτείται αδιαµφισβήτητα ενίσχυσή 

τους εν γένει, καθότι έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αµφιβολίας η συµβολή τους στην 

ορθή λειτουργία της αγοράς. 

Σε συνάφεια µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει αφενός την εντονότερη 

συνεργασία µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, 

                                                 
77 Πηγή: Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης COM (2007) 528 τελικό. 
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αφετέρου, την ενίσχυση των εξουσιών τους.78 Ολοκληρώνοντας τη σκέψη της, η 

Επιτροπή υπερτονίζει τη σηµασία ανεξάρτητης λειτουργίας των αρχών αυτών και την 

ανάγει σε «καίριας σηµασίας αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και θεµελιώδη 

προϋπόθεση διασφάλισης εµπιστοσύνης της αγοράς». Προς το σκοπό αυτό, προτείνει 

την ύπαρξη νοµικής προσωπικότητας για τις αρχές αυτές, τη δηµοσιονοµική τους 

αυτονοµία, τους κατάλληλους ανθρώπινους και χρηµατοδοτικούς πόρους και την 

ανεξάρτητη διαχείριση. 

 

5.2.3. Η πρόβλεψη για Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Οργανισµό 
Στο τρίτο κεφάλαιο της αιτιολογίας της, η Επιτροπή προχωρά ένα βήµα πιο 

πέρα στην αναγνώριση ανάγκης ρύθµισης και γεφύρωσης του «κανονιστικού χάσµατος 

σε διασυνοριακά ζητήµατα». Κάνοντας µία σύντοµη αναφορά στα – προαναφερθέντα – 

Fora της Λισσαβόνας και της Μαδρίτης και στον – αποτελεσµατικό αλλά 

περιορισµένο79 – ρόλο της ERGEG, καταλήγει στη σύγχρονη πολυπλοκότητα του 

ενεργειακού τοµέα και τη σύνδεσή του µε µεγάλα και διαφορετικά οικονοµικά 

συµφέροντα. Επιπλέον, η Επιτροπή καταθέτει την άποψη ότι ούτε η ίδια αποτελεί 

εµπειρογνώµονα που να δύναται να προβεί στις αποφασιστικές κινήσεις που 

απαιτούνται.  

Καταλήγει, λοιπόν, στην ανάγκη ίδρυσης µίας «χωριστής οντότητας, 

ανεξάρτητης και έξω από την Επιτροπή», η οποία θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει 

προτάσεις στην Επιτροπή και να λαµβάνει µεµονωµένες κανονιστικές αποφάσεις, 

απονέµοντάς της µία σειρά από σηµαντικές αρµοδιότητες, περί ελέγχου της 

συνεργασίας των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, περί κανονιστικής εποπτείας της 

συνεργασίας µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, περί λήψης συγκεκριµένων 

αποφάσεων και περί γενικού συµβουλευτικού ρόλου της. 

 

                                                 
78 Ειδικότερα όσον αφορά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των διαχειριστών συστηµάτων προς 
τους κειµένους κανόνες, την επανεξέταση των επενδυτικών τους σχεδίων, την παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων διαφάνειας, την παρακολούθηση του επιπέδου ανοίγµατος της αγοράς και ανταγωνισµού 
και τη διασφάλιση αποτελεσµατικότητας των µέτρων προστασίας των καταναλωτών. Επίσης, τονίζεται η 
ανάγκη δυνατότητας πρόσβασης των ρυθµιστικών αρχών σε πληροφορίες κάθε είδους και η αντίστοιχη 
υποχρέωση των εταιριών προς παροχή πληροφοριών. 
79 Αναφέρει την πρακτική ανάγκη οµοφωνίας µεταξύ των 27 ρυθµιστικών αρχών στα πλαίσια της 
ERGEG και την παραγωγή µη δεσµευτικών κωδίκων αλλά και την προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας µε 
«σταδιακή σύγκλιση» µε συνακόλουθη την αδυναµία ουσιαστικής λήψης απόφασης, καθότι, εξάλλου, 
πρόκειται για συµβουλευτική οµάδα. 
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5.2.4. Η πρόβλεψη συνεργασίας των εθνικών διαχειριστών 
Το τέταρτο κεφάλαιο της αιτιολογικής έκθεσης της Επιτροπής εισάγει µία 

ιδιάζουσας σηµασίας έννοια, αυτήν της «συνεργασίας µεταξύ των διαχειριστών 

συστηµάτων µεταφοράς», µέσω της θέσπισης ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου. 

Αναφορά γίνεται σε παλαιότερες προσπάθειες µε πρωτοβουλία των ίδιων των 

ευρωπαίων διαχειριστών (ETSO και GTE) αλλά και στην αδυναµία των πρωτοβουλιών 

αυτών να επιτύχουν τον αναγκαίο βαθµό συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό προτείνεται 

η ενίσχυση της συνεργασίας αυτής µε νέα αποστολή και επικέντρωση στα 

προτεινόµενα ζητήµατα της ανάπτυξης κωδίκων, την άσκηση εποπτείας κ.ο.κ. µέσω της 

εκπόνησης προγράµµατος εργασίας. 

 

Το πέµπτο και έκτο κεφάλαιο της εν αναφορά αιτιολογικής έκθεσης αφορούν 

γενικότερα και ειδικότερα ζητήµατα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς και 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. 

 

 

Πιστή στις αρχές που αποτέλεσαν τη βασική αιτιολογία της νέας νοµοθέτησης, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαµόρφωσε τέσσερις προτάσεις τροποποιητικές των δύο 

Οδηγιών και δύο Κανονισµών του 2ου ενεργειακού πακέτου αλλά και στην πρόταση για 

σύσταση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών αρχών Ενέργειας80.  

 

                                                 
80 Στις Προτάσεις τροποποίησης των δύο Οδηγιών, δίνοντας έµφαση στη σταδιακή υλοποίηση µίας 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου µε σκοπό την παροχή «πραγµατικών 
επιλογών στους ευρωπαίους καταναλωτές», προτείνει τις µεταβολές των άρθρων των προηγουµένων  
Οδηγιών που αφορούν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Έτσι, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 
τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των επιχειρήσεων, προκρίνοντας 
(νέα άρθρα 8 και 7 αντίστοιχα) το µοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού και την εναλλακτική (άρθρα 
10 και 9 αντίστοιχα) που προαναφέρθηκε και θέτοντας νέους κανόνες στη λειτουργία και τις 
αρµοδιότητες των διαχειριστών µεταφοράς. Επίσης, προτείνει την τροποποίηση των άρθρων περί 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών (άρθρα 22α και 24α αντίστοιχα), θέτοντας τις νέες προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας και απονέµοντας νέες αρµοδιότητες. Στην Πρόταση περί Κανονισµού για τη σύσταση 
Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, το Προοίµιο αντανακλά τις 
προαναφερθείσες διαπιστώσεις για τη σηµασία συντονισµού και συνεργασίας των εθνικών ρυθµιστών 
και η κυρίως Πρόταση περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του 
Οργανισµού αυτού. Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δύο τροποποιητικές Προτάσεις των 
τεχνικών Κανονισµών 1228 και 1775 περί πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου αντίστοιχα. 
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5.2.5. Η Μελέτη Επιπτώσεων 
Η έκδοση των Προτάσεων της Επιτροπής συνοδεύτηκε από αναλυτική µελέτη 

επιπτώσεων εν αναφορά µε την εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου. Σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο, η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του ενεργειακού κλάδου, 

ευλόγως προβλέφθηκε ότι θα οδηγούσε σε ένα θετικό αποτέλεσµα στην τιµολογιακή 

πολιτική και το ΑΕΠ της Ένωσης, µε επιπλέον θετικές συνέπειες για την οικονοµία 

γενικά. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των προτεινόµενων τροποποιήσεων και 

ρυθµίσεων, κρίνονται µάλλον περιορισµένες, αλλά η πιθανή «ενεργειακή φτώχεια»81 

πιθανόν να καταπολεµηθεί µε τη µείωση των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας και του 

φυσικού αερίου, συνακόλουθα µε την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. 

Στον περιβαλλοντικό τοµέα, µε την ίδια λογική, η λειτουργία της ενεργειακής 

αγοράς στη βάση του ορθολογικού ανταγωνισµού προβλέπεται να έχει θετικά 

αποτελέσµατα, µειώνοντας τα περιθώρια κερδοσκοπικών συµπεριφορών που 

ανακύπτουν στα πλαίσια µονοπωλιακών αγορών και διατίθενται επιθετικά προς την 

αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

5.3. Αντιδράσεις - Τροπολογίες82 
 

Μετά την έκδοση των Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19-9-2007), 

όπως αναλύθηκε ανωτέρω, υπήρξε, όπως ήταν αναµενόµενο, µία σειρά από αντιδράσεις 

από τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη σχετικά µε το περιεχόµενο και το πνεύµα των 

προτεινόµενων τροποποιητικών ρυθµίσεων.  

Αρκετές αντιδράσεις υπήρξαν και πολλές απόψεις δηµοσιοποιήθηκαν σχετικά 

µε την υφή και τη δράση του Οργανισµού για τη Συνεργασία των Ρυθµιστικών Αρχών 

Ενέργειας83. Από αρκετά κράτη-µέλη (συµπεριλαµβανοµένης και της χώρας µας) 

                                                 
81 «Potential energy poverty» στο πρωτότυπο. 
82 Βασικές πηγές για τις ιδιαίτερες αντιδράσεις των κρατών-µελών αποτέλεσαν non papers και ανεπίσηµα 
έγγραφα που µου παραχωρήθηκαν από τον επιβλέποντά µου, ∆ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος τα 
κατείχε δυνάµει του ρόλου που διαδραµάτισε ως επιστηµονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά τη διαµόρφωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου. 
83 Ήταν σαφές σε όλα τα κράτη-µέλη ότι ο κυοφορούµενος ΟΣΡΑΕ ιδρυόταν στα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως επιβλέπων και συντονίζων τη δράση των εθνικών ρυθµιστικών 
αρχών, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Κράτη όπως η Ισπανία, η ∆ανία, η Πολωνία 
και η Σλοβακία τάχθηκαν υπέρ του αποκλειστικά συµβουλευτικού ρόλου του. Αντιθέτως, το Ηνωµένο 
Βασίλειο τόνισε ότι οι αρµοδιότητές του θα έπρεπε να είναι ευρύτερες. Τέλος, η γερµανική πλευρά 
εξέφρασε ρητώς την άποψή της για σαφή διαχωρισµό των περιπτώσεων εθνικού και διασυνοριακού 
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προτάθηκαν τροπολογίες αναφορικά µε το βαθµό εξάρτησής του προς σύσταση 

οργανισµού από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, τον τρόπο 

επιλογής των µελών του, τη διάρκεια της θητείας τους, το είδος και την έκταση των 

αρµοδιοτήτων του κ.ο.κ.  

Πέρα από το ζήτηµα του ΟΣΡΑΕ, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις από τα 

κράτη-µέλη στο ζήτηµα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών (αν και κάποια κράτη 

αιτήθηκαν περιορισµό του προτεινόµενου ευρέος φάσµατος αρµοδιοτήτων τους) και 

στα ζητήµατα της ασφάλειας εφοδιασµού. Αρκετές αντιπροσωπείες κρατών 

υποστήριξαν ότι θα ήταν ορθότερο να αντιµετωπισθούν µε διαφορετικό τρόπο οι τοµείς 

ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

Το σηµείο, όµως, εκείνο που γέννησε τις µεγαλύτερες αντιδράσεις και 

διχογνωµίες µεταξύ των κρατών-µελών ήταν το αναδυόµενο αίτηµα του 

αποτελεσµατικότερου (= ιδιοκτησιακού) διαχωρισµού των επιχειρήσεων του τοµέα 

µεταφοράς της ενέργειας. Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, οι ισχυρές (έως λίαν 

προσφάτως µονοπωλιακές), καθετοποιηµένες, ως επί το πλείστον δηµόσιες 

επιχειρήσεις, κυρίως στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούσαν τροχοπέδη 

στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς και τα επιβαλλόµενα από την πρώτη και 

δεύτερη γενιά Οδηγιών µοντέλα του λειτουργικού και νοµικού διαχωρισµού ακόµα 

είχαν συναντήσει έντονες αντιδράσεις. 

Εννέα κράτη (Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ιταλία, ∆ανία, Πολωνία, Ισπανία, 

Ιρλανδία, Ρουµανία και Σουηδία) τάχθηκαν εξαρχής υπέρ του πλήρους ιδιοκτησιακού 

διαχωρισµού, µε αντιρρήσεις ακόµα και για την πρόβλεψη της δεύτερης εναλλακτικής. 

Όµως, µία άλλη οµάδα κρατών ήταν από την αρχή επιφυλακτική προς ένα τόσο 

φιλελεύθερο µοντέλο. Έτσι, στις 29-1-2008, οκτώ κράτη µέλη και, πιο συγκεκριµένα, η 

Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Λουξεµβούργο, η Λετονία 

και η Σλοβακία (αρχικά συντασσόταν και η Κύπρος) απέστειλαν κοινό αίτηµα στον 

τότε Επίτροπο για τα ζητήµατα ενέργειας Andris Piebalgs, µε σκοπό την τροπολογία 

των επερχόµενων Οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο όσον 

αφορά τον προτεινόµενο επιχειρησιακό διαχωρισµό.  

Τα οκτώ κράτη-µέλη χαρακτήρισαν την πρόταση περί ιδιοκτησιακού 

διαχωρισµού ως µέτρο αµφιβόλου νοµιµότητας, προοπτικής και αποδοτικότητας. Πιο 

                                                                                                                                               
ενδιαφέροντος, ενώ σοβαρές επιφυλάξεις για τις αρµοδιότητες του Οργανισµού στα διασυνοριακά 
θέµατα εξέφρασαν και η Ιταλία, η Γαλλία και η Πολωνία. 
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συγκεκριµένα, θεώρησαν ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός ως έννοια αντιπαρατίθεται 

στις συνταγµατικές επιταγές περί ελευθερίας της ιδιοκτησίας και της ελεύθερης 

κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Επίσης, αµφισβήτησαν τα οικονοµικά οφέλη του 

προτεινόµενου µοντέλου, σηµειώνοντας ότι δεν βλέπουν σαφή σχέση ανάµεσα στο 

µοντέλο ιδιοκτησιακού διαχωρισµού και τα επίπεδα των τιµών ή τις επενδυτικές 

κινήσεις και ισχυρίστηκαν ότι δύναται να επιφέρει αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. 

Προχωρώντας στην παραχωρούµενη από την Πρόταση της Επιτροπής 

εναλλακτική µορφή µοντέλου διαχωρισµού (το µοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή 

του συστήµατος – ISO που προαναφέρθηκε), θεωρούν ότι πρόκειται και πάλι για µία 

µορφή ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, καθότι επιβάλλει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό του 

τµήµατος εκείνου της εµπλεκοµένης επιχείρησης που αναλαµβάνει τη διαχείριση 

υποδοµής. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, καταλήγουν ότι δεν προσφέρεται µία ουσιαστική 

εναλλακτική επιλογή για τα κράτη που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να προβούν στον 

καθαρό ιδιοκτησιακό διαχωρισµό. 

Κατά συνέπεια, τα οκτώ κράτη-µέλη δηλώνουν προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο 

ότι προχώρησαν στη διαµόρφωση µίας νέας εναλλακτικής πρότασης, σεβόµενα τον 

απαιτούµενο διαχωρισµό µεταξύ των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της παραγωγής 

και προµήθειας και των ελεγχόµενων δραστηριοτήτων της µεταφοράς και διανοµής 

(τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο). 

Έτσι, γεννήθηκε το µοντέλο του «ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς» 

(«Independent Transmission Operator» – ITO). Η κύρια διαφορά µεταξύ του νοµικού 

καθεστώτος που διέπει τον ανεξάρτητο διαχειριστή µεταφοράς και το διαχειριστή υπό 

καθεστώς πλήρους διαχωρισµού είναι ότι στη µετοχική σύνθεση του πρώτου µπορεί να 

συµµετέχει και η καθετοποιηµένη επιχείρηση. Μάλιστα, δεν τίθεται καν ζήτηµα 

ποσοστού συµµετοχής της εν λόγω επιχείρησης στη µετοχική σύνθεση του ITO 

(Πανάγος, 2011).  

Με το µοντέλο αυτό εισάγεται ένα σύστηµα πολύ λιγότερο «δραστικό» από 

αυτό που προέκρινε η Επιτροπή ως αποφασιστικό βήµα προς την κατεύθυνση 

φιλελευθεροποίησης της αγοράς ενέργειας. Οι λόγοι για την πρόταση αυτή των 

κρατών-µελών είναι µάλλον σαφείς, παρά το γεγονός ότι προέρχονται από οκτώ κράτη 

µε σαφώς διαφορετική οργάνωση της ενεργειακής τους αγοράς. Κυρίως η γερµανική 

πλευρά προέταξε τον κίνδυνο αυξηµένου κόστους από την ιδιοκτησιακή διάσπαση των 

µεγάλων καθετοποιηµένων επιχειρήσεων, µε αρνητικές επιπτώσεις στις τιµές αγοράς 
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και τους καταναλωτές. Από την πλευρά της η Γαλλία επεχείρησε ουσιαστικά τη µη 

αποδυνάµωση των τέως κρατικών µονοπωλίων της στον ενεργειακό τοµέα (EDF, 

GDF). Πάντως, το γεγονός παραµένει ότι, παρά την τολµηρή πρόταση της Επιτροπής, 

αριθµός κρατών – µελών ικανός να αποτελέσει «blocking minority» αρνήθηκαν να 

αποδεχτούν την εν αναφορά πρόταση. 

 

5.4. Η τελική συµφωνία  
 

Στο Συµβούλιο Ενέργειας που έγινε στις 28-2-2008 συζητήθηκαν οι Προτάσεις 

της Επιτροπής (από 19-9-2007), το αίτηµα των οκτώ κρατών-µελών προς υιοθέτηση 

τρίτης εναλλακτικής πρότασης unbundling καθώς και non-papers (από 5 και 19-2-2008) 

της Επιτροπής84 σχετικά µε την 3η εναλλακτική πρόταση και non paper της Μεγάλης 

Βρετανίας, η οποία υπήρξε ο πιο ένθερµος υποστηρικτής του µοντέλου πλήρους 

ιδιοκτησιακού διαχωρισµού. 

Η έντονη αντιπαράθεση µεταξύ των κρατών-µελών που διάκειντο φιλικά προς 

το πιο φιλελεύθερο µοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού και των οκτώ κρατών που 

διατύπωσαν τη νέα πρόταση ήταν παρούσα. Η Σλοβενική Προεδρία, παρά το γεγονός 

ότι σε εθνικό επίπεδο υποστήριζε το πρώτο µοντέλο και ότι ανέφερε ότι τα δύο 

προτεινόµενα µοντέλα από την Επιτροπή θα έπρεπε να συνεχίσουν να αποτελούν τις 

προτιµώµενες επιλογές, στην προσπάθειά της να επιτύχει συµβιβαστική λύση προέβη 

στην πρόσκληση προς τα κράτη-µέλη για «λεπτοµερή εξέταση» της τρίτης 

εναλλακτικής πρότασης. Κατόπιν έντονων διαφωνιών, η µόνη απόφαση στην οποία 

κατέληξε το Συµβούλιο ήταν να παραπεµφθεί το θέµα για περαιτέρω µελέτη σε επίπεδο 

οµάδων εργασίας και COREPER και να επιδιωχθεί πολιτική συµφωνία στο επόµενο 

Συµβούλιο Ενέργειας της 6 Ιουνίου 2008. 

Στο Λουξεµβούργο, όπου έλαβε χώρα το επόµενο Συµβούλιο Ενέργειας, ελήφθη 

εν τέλει η απόφαση για την έγκριση των Προτάσεων της Επιτροπής για την 

                                                 
84 Τα δύο non papers της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσαν τη βάση προς συζήτηση. Και στα δύο, η 
Επιτροπή θέτει απαράβατους όρους για την αποδοχή οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης: τον 
αποτελεσµατικό διαχωρισµό και στις δύο αγορές (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), την 
ουσιαστική ανεξαρτησία των διαχειριστών από τις καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, τη θεσµική τους 
δυνατότητα να απαιτούν από αυτές να προβαίνουν σε επενδύσεις δικτύου, την περιφερειακή συνεργασία 
και, φυσικά, την αποφυγή οποιουδήποτε είδους «πισωγυρίσµατος» από το 2ο ενεργειακό πακέτο. Εν 
γένει, στη δεύτερη αναφορά της, η Επιτροπή φάνηκε πολύ πιο θετική προς την πρόταση των 8 από ό,τι 
στην πρώτη, χωρίς όµως να εγκαταλείψει τις αρχές που προαναφέρθηκαν. 
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τροποποίηση των δύο οδηγιών και δύο κανονισµών του 2003-2005, καθώς και για τη 

σύσταση του νέου Οργανισµού για τη Συνεργασία των Ρυθµιστικών Αρχών. Η λήψη 

απόφασης χαιρετίστηκε µε ιδιαίτερα ενθουσιώδη σχόλια από τον Πρόεδρο του 

Συµβουλίου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως «εξαιρετικό επίτευγµα», «απαραίτητο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς». Η τρίτη εναλλακτική πρόταση, κατόπιν 

πολλών διαπραγµατεύσεων, έγινε τελικά αποδεκτή µε τους όρους που είχε θέσει η 

Επιτροπή στα µνηµόνιά της και ο δρόµος άνοιξε για την επίσηµη, πλέον, κατοχύρωση 

των νέων ρυθµίσεων. 

 

5.5. Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων τρίτης γενιάς 
 

Το «τρίτο ενεργειακό πακέτο», η νέα, δηλαδή, και τελευταία δέσµη Οδηγιών 

και Κανονισµών για τα ενεργειακά ζητήµατα (το οποίο υποστηρίχθηκε µε ενθουσιώδη 

σχόλια σε διάφορες εκδηλώσεις85) ψηφίστηκε τελικά στις 13 Ιουλίου 2009 και 

δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.86,87  

 

5.5.1. Η νέα Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια 
Η Οδηγία 2009/72 της 13ης Ιουλίου 2009 αποτελεί την τελευταία και πιο 

ολοκληρωµένη απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει δυνατή µία 

ολοκληρωµένη και ισχυρή ενιαία, εσωτερική αγορά ενέργειας που να βασίζεται στο 

φιλελεύθερο δόγµα του ανταγωνισµού και της ελεύθερης οικονοµίας. Κατά βάση, οι 

διαφοροποιήσεις από την αντίστοιχη Πρόταση της Επιτροπής του 2007, όπως αυτή 

αναλύθηκε ανωτέρω, είναι αρκετά περιορισµένες. 

                                                 
85 Βλ. π.χ. λόγο του Επιτρόπου για τα θέµατα Ενέργειας Andris Piebalgs στο ευρωπαϊκό συνέδριο 
ενεργειακού και περιβαλλοντικού δικαίου και πολιτικής στις Βρυξέλλες στις 22-1-2009, όπου γίνεται 
λόγος για «ενεργειακή επανάσταση» και υποστηρίζεται ότι «για πρώτη φορά η Ευρώπη παίρνει 
συνειδητή απόφαση να διευθύνει συλλογικά το ενεργειακό της µέλλον». 
86 L 211/15-8-2009. 
87 Πρόκειται για την Οδηγία 2009/72/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ», την Οδηγία 2009/73/ΕΚ 
«σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ», τον Κανονισµό 713/2009 «για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των 
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας» και δύο τεχνικούς Κανονισµούς (714 και 715/2009) που αντικατέστησαν 
αντίστοιχα τους Κανονισµούς 1228/2003 για τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο και τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 1175/2005 για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς 
φυσικού αερίου. 
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Όπως και οι αντίστοιχες Οδηγίες των δύο πρώτων ενεργειακών πακέτων, το 

Προοίµιο της νέας Οδηγίας περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις των Ευρωπαίων ηγετών 

σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας µίας ουσιαστικά ανοιχτής ενεργειακής αγοράς, 

προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών αλλά και της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η 

πραγµατικά, λοιπόν, «λειτουργούσα εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», η 

«ασφάλεια του εφοδιασµού», η ουσιαστική ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών 

αρχών αλλά και ο «αποτελεσµατικός διαχωρισµός των δικτύων» µε ό,τι αυτός απαιτεί 

και συνεπάγεται ανάγονται σε θεµελιώδεις στόχους της νέας νοµοθετικής 

πρωτοβουλίας της Ε.Ε. 

Ήδη το πρώτο άρθρο της Οδηγίας καθιστά σαφείς τους στόχους της: «η 

παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη µεταφορά, 

τη διανοµή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των 

καταναλωτών, µε στόχο τη βελτίωση και την ολοκλήρωση ανταγωνιστικών αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα». 

Μετά τους – εµπλουτισµένους – ορισµούς και τους γενικούς οργανωτικούς 

κανόνες, η ρύθµιση της αγοράς εκκινεί µε την αναφορά στα δύο συστήµατα 

παραγωγής, ήτοι τον κανόνα χορήγησης αδειών και την εξαιρετική διαδικασία της 

πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Σε γενικές γραµµές ακολουθείται το µοντέλο 

που είχε τεθεί ήδη από το 1999 και υιοθετήθηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες από τα 

κράτη-µέλη. 

Το ζήτηµα της διαχείρισης µεταφοράς, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελεί την πιο κρίσιµη µεταβολή που επιφέρει το νέο νοµοθετικό πακέτο, 

καταλαµβάνει τον κύριο όγκο της Οδηγίας. Στο άρθρο 9 εισάγεται το προαναφερθέν 

µοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού (ownership unbundling – OU), το 

µοντέλο που προέκρινε ως προτιµώµενο η Επιτροπή, και το οποίο απαιτεί από το 

διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς να έχει στην ιδιοκτησία του ολόκληρο το 

σύστηµα και να µην έχει κανενός είδους εξάρτηση ή σχέση µε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους ανταγωνιστικούς τοµείς της παραγωγής και προµήθειας. 

Στην παράγραφο 8 του εν αναφορά άρθρου εισάγονται οι εξαιρέσεις που 

προβλέφθηκαν από την Επιτροπή, η πρώτη εξαρχής και η δεύτερη κατόπιν της 

προαναλυθείσας κίνησης µέρους των κρατών-µελών. Έτσι, «εφόσον στις 3 

Σεπτεµβρίου 2009 το σύστηµα µεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωµένη 

επιχείρηση, ένα κράτος-µέλος δύναται να αποφασίσει να µην εφαρµόσει την 
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παράγραφο 1». Σε αυτήν, δε, την περίπτωση, οι δυνατότητες που δίνονται στα κράτη 

µέλη είναι α) ο ορισµός «ανεξάρτητου διαχειριστή συστήµατος» και β) η συµµόρφωση 

«προς τις διατάξεις του κεφαλαίου V». 

Το σύστηµα ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήµατος (Independent System 

Operator – ISO) προβλέπεται στο άρθρο 13 της Οδηγίας. Εφόσον ισχύει η προϋπόθεση 

που προαναφέρθηκε και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, τα κράτη-µέλη δύνανται 

να προβούν σε διορισµό ανεξάρτητου διαχειριστή συστήµατος, εφόσον, όµως, 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου 

άρθρου και οι οποίες αφορούν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και ικανότητας 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των υποψηφίων διαχειριστών. 

Στο κεφάλαιο V, ήτοι στα άρθρα 17 επ., θεσµοθετείται το τρίτο προτεινόµενο 

µοντέλο διαχωρισµού, ο λεγόµενος ανεξάρτητος διαχειριστής µεταφοράς (Independent 

Transmission Operator – ITO). Πρόκειται για το µοντέλο που, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτέλεσε αίτηµα οκτώ κρατών-µελών που δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε ένα 

µοντέλο πλήρους διαχωρισµού, για λόγους που σχετίζονται, κυριότατα, µε την ισχύ και 

την επιρροή των καθέτως ολοκληρωµένων – τέως µονοπωλιακών – κρατικών τους 

επιχειρήσεων ενέργειας88.  

Εξαρχής είναι φανερή η ειδική µέριµνα του Ευρωπαίου νοµοθέτη προς τον 

σκοπό της εξάλειψης όσον το δυνατό περισσοτέρων εµποδίων της ουσιαστικής 

απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, ακόµα και για το τρίτο αυτό µοντέλο. Στις 

παραγράφους και τα άρθρα που ακολουθούν δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο βαθµό 

ανεξαρτησίας του διαχειριστή και σε αυτό το µοντέλο, απαιτώντας την κατοχή από 

αυτόν κάθε είδους πόρων απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του (πάγια 

στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου µεταφοράς, προσλήψεις προσωπικού και 

σχετικές απαγορεύσεις στις ανταλλαγές προσωπικού µε την καθέτως ολοκληρωµένη 

επιχείρηση ενέργειας).   

Ο νοµικός διαχωρισµός που είχε επιβληθεί ήδη µε τη δεύτερη γενιά Οδηγιών 

διατηρείται και ενισχύεται: Το άρθρο 18 προβλέπει ότι ο διαχειριστής του συστήµατος 

µεταφοράς «διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 

ολοκληρωµένη επιχείρηση» και «έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην 

κεφαλαιαγορά». Επίσης, «οι θυγατρικές της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης που 

                                                 
88 Από τα 27 κράτη-µέλη της Ε.Ε., 17 θα εφαρµόσουν ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, 7 θα επιλέξουν το 
µοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς και 3 (Κύπρος, Λουξεµβούργο, Μάλτα) έχουν 
εξαιρεθεί προς το παρόν από την εφαρµογή της Οδηγίας (πηγή: ενηµερωτική παρουσίαση ∆ΕΗ). 
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εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή εφοδιασµού δεν έχουν καµία άµεση ή έµµεση 

συµµετοχή στον διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς» και «η συνολική δοµή 

διαχείρισης και το εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς πρέπει 

να διασφαλίζουν ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή…». Στο άρθρο 19 της εν 

λόγω Οδηγίας προβλέπονται και ειδικές διατάξεις για την ανεξαρτησία του προσωπικού 

του διαχειριστή. 

Στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72 εισάγεται ένας ακόµα νέος όρος, αυτός του 

«εποπτικού οργάνου»89 του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς. 

Στο άρθρο 22 της Οδηγίας ανατίθεται αρµοδιότητα στους διαχειριστές 

µεταφοράς σχετική µε την κατάθεση από αυτούς κάθε έτος στη ρυθµιστική αρχή 

δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης του δικτύου, η οποία κρίνεται αναµφισβήτητης 

σηµασίας και καθιστά κοµβικό τον ρόλο των διαχειριστών. 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές το τοπίο που δηµιουργεί η τρίτη Οδηγία για 

την ηλεκτρική ενέργεια, όσον αφορά το διαχωρισµό των επιχειρήσεων στον τοµέα της 

µεταφοράς. Για τους διαχειριστές συστηµάτων διανοµής, οι διατάξεις ουσιαστικά 

επαναλαµβάνουν τις διατάξεις της προηγούµενης Οδηγίας και το ίδιο συµβαίνει και για 

το λογιστικό διαχωρισµό και για την πρόσβαση στο σύστηµα. 

Νέα και ιδιαιτέρως σηµαντικά στοιχεία εισάγονται στα άρθρα 35 επ. της 

Οδηγίας 2009/72, όπου περιέχονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε το διορισµό και την 

ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών. Χαρακτηριστική της νέας έννοιας που 

αποδίδει ο ευρωπαίος νοµοθέτης στην υφή και το ρόλο των αρχών αυτών είναι η παρ. 4 

του άρθρου 35, όπου ορίζεται ρητώς ότι «τα κράτη-µέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία 

της ρυθµιστικής αρχής και διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της µε αµεροληψία και 

διαφάνεια». Η Οδηγία θέτει τις απαράβατες συνθήκες για την ανεξαρτησία των αρχών 

αυτών και, πιο συγκεκριµένα, τη διακριτή νοµική της προσωπικότητα, την 

ανεξαρτησία, τα ασυµβίβαστα και τη θητεία (άπαξ ανανεώσιµη παρά την αρχική 

πρόταση της Επιτροπής για µη ανανεώσιµο) των µελών της και την αυτονοµία στη 

λήψη αποφάσεων. Κατόπιν, καθορίζονται οι αρµοδιότητες της αρχής µε γνώµονα τα 

συµφέροντα των καταναλωτών αλλά και την προώθηση της ελευθερίας και του 

ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας. Ιδιαίτερα, µάλιστα, καθήκοντα εποπτείας 

                                                 
89 Το εποπτικό όργανο καθίσταται υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων «που µπορεί να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην αξία των παγίων στοιχείων…» και αποτελείται από µέλη που εκπροσωπούν την 
ολοκληρωµένη επιχείρηση και µέλη που εκπροσωπούν τρίτους µετόχους. 
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ανατίθενται στη ρυθµιστική αρχή, εφόσον έχει υιοθετηθεί το µοντέλο ITO (άρθρο 37 

παρ. 3). 

∆έον  να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε., σε 

Παράρτηµα της Οδηγίας, λαµβάνονται µέτρα «για την προστασία των καταναλωτών» 

που έχουν να κάνουν µε την ελευθερία επιλογής παρόχου, τα στοιχεία της σύµβασης, τη 

λήψη πληροφοριών, την επιλογή µεθόδων πληρωµής και τη µη επιβάρυνση σε 

περίπτωση αλλαγής προµηθευτή. 

Η νέα Οδηγία έθεσε ως προθεσµία ενσωµάτωσης των διατάξεών της στο 

εσωτερικό δίκαιο των κρατών – µελών την 3-3-2011. 

 

5.5.2. Η νέα Οδηγία για το Φυσικό Αέριο 
Στα ίδια πλαίσιο κινείται και η Οδηγία 2009/73/ΕΚ που ήλθε µε τη σειρά της να 

επιβάλλει τους νέους κανόνες στην αγορά φυσικού αερίου.  

Το ζήτηµα του διαχωρισµού των επιχειρήσεων επαναλαµβάνεται σχεδόν 

αυτολεξεί και στην Οδηγία αυτή.90 

Τις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις µε την Οδηγία 2009/72 εισάγει και η Οδηγία 

2009/73 για το ζήτηµα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών. Η ανεξαρτησία τους τίθεται 

και πάλι ως πρώτη προτεραιότητα και οι αρµοδιότητές τους αναλύονται λεπτοµερώς. 

Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο µε την προαναφερθείσα Οδηγία, το Παράρτηµα της 

νέας Οδηγίας για το φυσικό αέριο περιέχει «µέτρα για την προστασία των 

καταναλωτών» µε ιδιαίτερη έµφαση τα δικαιώµατα των τελευταίων στη σύναψη 

συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου. 

Προθεσµία ενσωµάτωσης τίθεται και εδώ η 3-3-2011. 

 

5.5.3. Η ίδρυση του ACER 
Με τον Κανονισµό 713/2009 ιδρύθηκε ο «Οργανισµός Συνεργασίας 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας» («Agency for the Cooperation of Energy Regulators» -

ACER). Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί και πάλι θεµελιώδη 

                                                 
90 Στο άρθρο 9 θεσµοθετείται το µοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, στο άρθρο 14 το 
µοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήµατος, ενώ στο άρθρο 17 εισάγεται το κατόπιν αιτήµατος 
των οκτώ προαναφερθέντων κρατών-µελών µοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς, µε όλα τα 
στοιχεία, εχέγγυα και όρους ανεξαρτησίας του προβλέπονται και για τους αντίστοιχους διαχειριστές της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εποπτικό όργανο προβλέπεται και εδώ, όπως και ενισχυµένος νοµικός 
διαχωρισµός και αυξηµένες αρµοδιότητες. 
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σκοπό στο Προοίµιο του Κανονισµού. Αναφορά γίνεται στο ρόλο, το έργο και τη 

σηµασία της ERGEG, αλλά τονίζεται ότι «η εθελοντική συνεργασία εθνικών 

ρυθµιστικών αρχών θα πρέπει πλέον να ενταχθεί σε µία κοινοτική δοµή µε σαφείς 

αρµοδιότητες και µε εξουσία έκδοσης ατοµικών ρυθµιστικών αποφάσεων σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις». Εξαίρεται η σηµασία της στενής συνεργασίας των 

κρατών-µελών και τονίζεται η ανάγκη ρυθµιστικού, συντονιστικού και εποπτικού 

ρόλου του ιδρυόµενου Οργανισµού, καθώς και η αρµοδιότητά του να διατυπώνει 

συστάσεις «για να συνδράµει τις ρυθµιστικές αρχές και τους παράγοντες της 

αγοράς…». 

Κατά το άρθρο 2 του εν λόγω Κανονισµού, «ο Οργανισµός είναι κοινοτικό 

όργανο µε νοµική προσωπικότητα». Το άρθρο 3 ρυθµίζει τη σύνθεσή του (∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, Ρυθµιστικό Συµβούλιο, ∆ιευθυντής και Συµβούλιο Προσφυγών), ενώ το 

άρθρο 4 καθιερώνει αρµοδιότητα του Οργανισµού να διατυπώνει γνώµες και συστάσεις 

προς τους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς, προς τις ρυθµιστικές αρχές, προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο και Επιτροπή, αλλά και να εκδίδει ατοµικές 

αποφάσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και να υποβάλλει στην Επιτροπή µη 

δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές-πλαίσιο. 

Τα ιδιαίτερα καθήκοντα του Οργανισµού εν σχέση µε τους διαχειριστές και τις 

εθνικές ρυθµιστικές αρχές αναφέρονται διεξοδικά στα επόµενα άρθρα, ενώ στη 

συνέχεια αναλύεται η σύνθεση και τα καθήκοντα καθενός από τα προαναφερθέντα 

όργανα του Οργανισµού. Τέλος, το κεφάλαιο IV του Κανονισµού περιέχει τις διατάξεις 

σχετικά µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση του Οργανισµού, ήτοι τα έσοδά του 

(επιδότηση από την Ε.Ε., τέλη, εθελοντικές συνεισφορές, κληροδοτήµατα), τα έξοδα 

(δαπάνες προσωπικού και υποδοµής) και τα σχετικά µε την κατάρτιση, την εκτέλεση 

και τον έλεγχο του Προϋπολογισµού. 

Με απόφαση των κρατών-µελών στις 7-12-2009 (L 322/39/9-12-2009) 

καθορίστηκε ως έδρα του Οργανισµού η Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας. Η υπογραφή της 

συµφωνίας έγινε στις 26-11-2010 στην Λιουµπλιάνα µεταξύ του Υπουργού 

Εξωτερικών της Σλοβενίας και του ∆ιευθυντή του ACER91. 

 

                                                 
91 Για τους εθνικούς ρυθµιστές µέλη του ACER, βλ. Παράρτηµα 2. 
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5.5.4. ENTSO – E/G  
Οι Κανονισµοί 714 και 715/2009, οι οποίοι ρυθµίζουν τα πιο ειδικά ζητήµατα 

πρόσβασης στα δίκτυα και διασυνοριακών συναλλαγών για την ηλεκτρική ενέργεια και 

το φυσικό αέριο αντίστοιχα, κάνουν αναφορά και σε ένα – ήδη υφιστάµενο – 

ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και, 

αντίστοιχα, φυσικού αερίου («European Network of Transmission System Operators for 

Electricity/for Gas» - ENTSO-E και ENTSO-G).  

Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από το 1999 οι εθνικοί διαχειριστές συστηµάτων 

µεταφοράς είχαν συµπράξει αυτοβούλως, ενισχύοντας τη συνεργασία τους εν όψει της 

απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, αλλά η Επιτροπή, µε την Πρότασή της από το 

2007, έκρινε ότι απαιτείται µία πιο συντονισµένη προσπάθεια στον ιδιαίτερα 

νευραλγικό αυτόν τοµέα. Στις 27 Ιουνίου του 2008 υπογράφτηκε µεταξύ των εθνικών 

διαχειριστών συµφωνία για την ίδρυση του ENTSO-E στην Πράγα και η ίδρυσή του 

έγινε τελικά στις 19 ∆εκεµβρίου 2008 στις Βρυξέλλες, ενώ άρχισε τη λειτουργία του 

την 1η Ιουλίου του 2009. Κύριοι στόχοι του ∆ικτύου είναι η εκπόνηση κωδίκων 

δικτύου, ο συντονισµός των λειτουργιών του δικτύου αλλά και η εκπόνηση ενός 

10ετούς αναπτυξιακού σχεδίου για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό τη 

σταδιακή ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού διασυνοριακού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, 

ενόψει της πραγµατικής ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αυτή τη 

στιγµή, το ENTSO-E αποτελείται από 42 εθνικούς διαχειριστές από 34 χώρες της 

Ευρώπης (µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα µε τον ∆ΕΣΜΗΕ). 

Στο ίδιο πλαίσιο, το ∆ίκτυο για το φυσικό αέριο ENTSO-G ιδρύθηκε την 1η 

∆εκεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες και έχει ως µέλη 31 εθνικούς διαχειριστές από 21 

χώρες (µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα µε τον ∆ΕΣΦΑ). Οι στόχοι του ENTSO-G 

είναι ανάλογοι µε τους ανωτέρω. 

Με τους Κανονισµούς που προαναφέρθηκαν, ο ρόλος των ENTSO-E & G 

ανάγεται σε θεµελιώδους σηµασίας για το συντονισµό των εθνικών διαχειριστών και 

την επίτευξη κοινής πολιτικής στα ζητήµατα διαχείρισης δικτύων ανά την Ευρώπη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η ενσωµάτωση του 3ου ε.π. στην ελληνική 
έννοµη τάξη 

 

6.1. Οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς92 
 

Οι Προτάσεις της Επιτροπής του 2007 γέννησαν διάφορες αντιδράσεις στην 

εσωτερική – κυρίως πολιτική αλλά και επιστηµονική – ζωή της Ελλάδας. Στην 

συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Estoril της Πορτογαλίας (5 και 6 Οκτωβρίου 2007) η 

ελληνική πλευρά είχε ήδη σαφείς απόψεις περί των προτεινόµενων τροποποιήσεων. Το 

µοντέλο διαχωρισµού των επιχειρήσεων του τοµέα µεταφοράς της ενέργειας αποτέλεσε 

από την αρχή ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική πολιτεία, η οποία εξαρχής – 

και παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε τη σηµασία του αποτελεσµατικού διαχωρισµού – 

επιφυλάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης τρίτης λύσης. Η ελληνική πλευρά, επίσης, θεώρησε 

δέουσα τη διαφορετική ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτής του 

φυσικού αερίου, λόγω της πρόσφατης εισαγωγής του φυσικού αερίου στην οικονοµική 

και κοινωνική ζωή της χώρας. Όσον αφορά τον ACER, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι 

ο ρόλος του θα πρέπει να περιορίζεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µη εύρεσης 

λύσης µεταξύ των εµπλεκοµένων ρυθµιστών και το ίδιο επικουρικός θεώρησε ότι θα 

έπρεπε να είναι και ο ρόλος του δικτύου ENTSO. 

Στις 31-10-2007, ειδικό ενηµερωτικό σηµείωµα στάλθηκε στον τότε Υπουργό 

Ανάπτυξης σχετικά µε τις ελληνικές θέσεις για τα ζητήµατα που τέθηκαν στις 

Προτάσεις της Επιτροπής του 2007: Για το θέµα του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, η 

χώρα µας από την αρχή στάθηκε επιφυλακτική απέναντι στον πλήρη διαχωρισµό και 

ισχυρίστηκε ότι θα έπρεπε να συζητηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο ενώ, για την ώρα, το 

νοµοθετικό πλαίσιο που εφαρµόζεται κρίνεται επαρκές. Όσον αφορά τη σύσταση του 

ΟΣΡΑΕ (ACER), η Ελλάδα τόνισε ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ενιαία 

ισχυροποίηση των εθνικών ρυθµιστικών αρχών αλλά, εν τέλει, διάκειτο θετικά απέναντι 

στην ίδρυση συντονιστικού Οργανισµού. Εν αναφορά, δε, µε τα συντονιστικά 

ευρωπαϊκά δίκτυα, η χώρα µας τοποθετήθηκε θετικά όσον αφορά την ηλεκτρική 

ενέργεια αλλά θεώρησε άνευ ουσίας την ίδρυση του αντίστοιχου δικτύου για το φυσικό 

                                                 
92 Βασικές πηγές για τις ιδιαίτερες αντιδράσεις των επιµέρους φορέων της ελληνικής διοίκησης 
αποτέλεσαν ανεπίσηµα έγγραφα που µου παραχωρήθηκαν από τον επιβλέποντά µου, ∆ρ. Ιωάννη 
Παπαδόπουλο, ο οποίος τα κατείχε δυνάµει του ρόλου που διαδραµάτισε ως επιστηµονικός συνεργάτης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαµόρφωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου. 
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αέριο, αντανακλώντας σαφώς την περιορισµένη εµπειρία της χώρας σε αυτόν τον 

ενεργειακό τοµέα (όπως προαναφέρθηκε, το άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου 

συντελέστηκε µόλις το 2005). 

Πέρα από τον αυστηρό κρατικό τοµέα, διάφορες απόψεις διατυπώθηκαν από 

όλους τους άµεσα εµπλεκόµενους στον τοµέα της ενέργειας. 

Η ΡΑΕ τάχθηκε από την αρχή υπέρ της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας της 

Ε.Ε. Για τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν την ενίσχυση των εξουσιών των 

ενεργειακών ρυθµιστών ήταν λίαν θετική, όπως ήταν εξάλλου αναµενόµενο. Για το 

ζήτηµα του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε την 

αποτελεσµατικότητά του σε όλα τα κράτη που έχει εφαρµοστεί, παρά ταύτα 

αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της χώρας και επιφυλάχθηκε για µία συζήτηση περί της 

εφαρµοσιµότητας του µοντέλου ISO στην Ελλάδα. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο ∆ΕΣΜΗΕ, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες 

εφαρµογής του µοντέλου του πλήρους διαχωρισµού στην Ελλάδα και καταλήγοντας 

στη δυνατότητα εφαρµογής της δεύτερης λύσης της Επιτροπής. Πάντως, η ανεξαρτησία 

της επιχείρησης από την ∆ΕΗ θεωρήθηκε εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την 

ορθή λειτουργία του ∆ΕΣΜΗΕ. Για το µοντέλο του ITO, ο εκπρόσωπος του ∆ΕΣΜΗΕ 

αµφισβήτησε την εφαρµοσιµότητά του µε θετικά αποτελέσµατα από την Ελλάδα, λόγω 

του διαφορετικού µοντέλου διοίκησης της χώρας µας εν σχέση µε την πρωτοστάτη του 

τρίτου µοντέλου Γαλλία. 

Ο ∆ΕΣΦΑ µε τη σειρά του φάνηκε από την αρχή θετικός προς το µοντέλο του 

ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, αν και χαρακτήρισε την αποδοχή της Πρότασης ως 

«πολιτική επιλογή». 

Η καθετοποιηµένη επιχείρηση της ∆ΕΗ χαρακτήρισε από την αρχή ως µη 

ρεαλιστική λύση την επιλογή του µοντέλου OU και τάχθηκε υπέρ της τρίτης επιλογής. 

Μάλιστα, η ∆ΕΗ έθεσε επί τάπητος ιδιαίτερα στοιχεία της ελληνικής πραγµατικότητας 

(π.χ. γεωµορφολογία της χώρας) για να υποστηρίξει ότι οι δαπάνες της επιχείρησης 

είναι µεγάλες και η αποξένωσή της από την ιδιοκτησία του δικτύου µη θεµιτή. Επίσης, 

διατύπωσε επιφυλάξεις για τη µη προβλεπόµενη αποζηµίωση για την αιτούµενη 

µεταφορά παγίων στοιχείων από αυτήν στο διαχειριστή και, εν γένει, παρατήρησε µία 

«αποδυνάµωση των εθνικών κρατών» προς όφελος των ευρωπαϊκών θεσµών µέσω της 

νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής νοµοθεσίας. 
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Όσον αφορά τον ACER και τα ENTSO-E και ENTSO-G, οι περισσότεροι 

παράγοντες εµφανίστηκαν επιφυλακτικοί και τάχθηκαν υπέρ µίας πιο συντηρητικής, 

περιορισµένης και επικουρικής λειτουργίας τους. 

Εν γένει, η ελληνική άποψη, όπως εκφράστηκε και µέσω της Μόνιµης 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας της χώρας στο Συµβούλιο των Βρυξελλών στις 2-6-2008, 

αναπτύχθηκε γύρω από την επιλογή διαφορετικού µοντέλου όσον αφορά το διαχωρισµό 

των επιχειρήσεων και, γενικά, υπήρξε θετική αν και συγκρατηµένη προς τη νέα δέσµη 

µέτρων της Ε.Ε.  

Μετά την ψήφιση των νέων Οδηγιών και Κανονισµών και παρά την επιτυχία 

των οκτώ κρατών-µελών να περάσουν το τρίτο εναλλακτικό µοντέλο διαχωρισµού ITO, 

η ενσωµάτωση των νοµοθετηµάτων αποδείχθηκε µάλλον δύσκολη υπόθεση. Όπως 

προαναφέρθηκε, η προθεσµία ενσωµάτωσης του τρίτου ενεργειακού πακέτου από τα 

κράτη-µέλη στο εθνικό τους δίκαιο εξέπνεε στις 3 Μαρτίου 2011. Λόγω, όµως, των 

ιδιαιτεροτήτων των νέων νοµοθετικών διατάξεων, κανένα από τα 27 κράτη-µέλη δεν 

είχε ενσωµατώσει το δευτερογενές δίκαιο έως την 3-3-11. 

 

6.2. Η νέα ελληνική νοµοθεσία: Νόµος 4001/2011 
 

Στη χώρα µας, το αίτηµα πολλών εµπλεκοµένων φορέων για εξ ολοκλήρου 

ανανέωση της ενεργειακής νοµοθεσίας µε την έκδοση ενός νέου, πλήρους νόµου για τη 

ρύθµιση και των δύο αγορών (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) έγινε από την 

αρχή αποδεκτό. Κατόπιν πολλαπλών και ιδιαίτερα χρονοβόρων διαπραγµατεύσεων µε 

τους εµπλεκοµένους φορείς και εν τω µέσω της έντονης οικονοµικής κρίσης που 

πλήττει τη χώρα τα τελευταία δύο έτη, το νοµοσχέδιο κατατέθηκε αρχικά προς δηµόσια 

διαβούλευση και µετά το τέλος αυτής, τον Ιούνιο του 2011, στη Βουλή προς συζήτηση. 

∆εν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων σχετικά µε τα βασικά 

στοιχεία του νέου νοµοθετήµατος. Αιχµή του δόρατος αποτέλεσε για µία ακόµα φορά 

το ζήτηµα του διαχωρισµού των επιχειρήσεων του τοµέα της µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου και το συναφές υιοθετούµενο µοντέλο, µε αρκετές φωνές 

να υποστηρίζουν ως αποτελεσµατικότερη τη λύση του πλήρους ιδιοκτησιακού 

διαχωρισµού. 

Στις 7 Αυγούστου εν τέλει ολοκληρώθηκε η νοµοθετική διαδικασία µε την 

ψήφιση του σχετικού Νόµου, ο οποίος δηµοσιεύτηκε µε αριθµό 4001/2011 στο ΦΕΚ 
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179/Α/22-8-2011 µε τίτλο «Νόµος για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις». 

Η αιτιολογική έκθεση του νέου Νόµου συνοψίζει τα βασικά στοιχεία της 

ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αποδίδει τη δέουσα 

σηµασία στα ενεργειακά ζητήµατα και την επίδρασή τους στην οικονοµική ανάπτυξη 

γενικά. ∆εν λείπει η ιστορική αναδροµή στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και, 

εν συνεχεία, η έκθεση εστιάζει στα βασικά σηµεία του νέου νόµου, τα οποία αποτελούν 

και τα σηµεία-τοµή των νέων ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων. Το ζήτηµα του 

επιχειρησιακού διαχωρισµού προκρίνεται πάραυτα και πραγµατοποιείται ενδελεχής 

αναφορά στα τρία προτεινόµενα µοντέλα. Εν συνεχεία παρατίθενται οι λόγοι της 

θεσµικής αναβάθµισης του εθνικού ρυθµιστή (ΡΑΕ), όπως αυτή εισάγεται µε τις νέες 

ρυθµίσεις ενώ, κατόπιν τούτων, παρατίθενται οι βασικές παράµετροι των νέων 

ρυθµίσεων των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και οι λόγοι επιλογής 

τους. Τέλος, ζητήµατα ρύθµισης των δικτύων διανοµής και αδειοδοτικών διαδικασιών 

αποτελούν επίσης πεδίο ρύθµισης του νέου Νόµου. 

 

6.2.1. Οι νέες διατάξεις για τη ΡΑΕ 
Πιο συγκεκριµένα, ήδη το πρώτο άρθρο του Νόµου παραπέµπει στην 3η δέσµη 

των ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου. Μετά την παράθεση αναλυτικών και νέων ορισµών 

στο άρθρο 2, ακολουθεί το «µέρος πρώτο» του Νόµου που αφορά τις ρυθµίσεις περί 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Η ΡΑΕ καθίσταται, παράλληλα µε τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, φορέας άσκησης της κρατικής 

εποπτείας επί των «Ενεργειακών ∆ραστηριοτήτων» (άρθρο 3) αλλά, επιπλέον, 

θεσπίζεται τεκµήριο υπέρ της ΡΑΕ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων ελέγχου, 

ρύθµισης και εποπτείας της ενεργειακής αγοράς (άρθρο 4). Η ΡΑΕ αποκτά πλέον ίδια 

νοµική προσωπικότητα (άρθρο 5) και πλήρη αυτονοµία κατά την εκπόνηση και 

εκτέλεση του προϋπολογισµού της (άρθρο 6) και ορίζεται ότι και τα επτά, πλέον, µέλη 

της (αντί για τα τρία από τα επτά κατά την έως τώρα ισχύουσα νοµοθεσία) διορίζονται 

κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, ενώ 

κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας υπόκειται σε δηµοσιότητα (άρθρο 7). Εν 

συνεχεία, επανακαθορίζεται το νοµικό καθεστώς των µελών της ΡΑΕ, ώστε ο Πρόεδρος 

και οι δύο Αντιπρόεδροι της Αρχής να ασκούν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς 
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αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ και τα υπόλοιπα µέλη της δύνανται πλέον να 

αναλαµβάνουν µόνο διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα (άρθρο 10).  Κατά το άρθρο 

11, στην πειθαρχική διαδικασία κατά των µελών της ΡΑΕ πλέον δεν υφίσταται 

αποφασιστική ανάµειξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. ενώ για πρώτη φορά ανατίθεται στην 

Αρχή και αποφασιστική αρµοδιότητα επί της διαδικασίας αδειοδοτήσεων (άρθρο 13). 

Ιδιαίτερης σηµασίας κρίνεται το άρθρο 19, σύµφωνα µε το οποίο η ΡΑΕ πιστοποιεί τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν ως διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και για τις δύο 

ενεργειακές αγορές. Επιπλέον, θεσπίζεται αρµοδιότητα της ΡΑΕ για γενική 

παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας (άρθρο 22) και για επιβολή 

κατάλληλων µέτρων σε επιχειρήσεις µε σκοπό τον υγιή ανταγωνισµό (άρθρο 23). 

Καθορίζονται τα µέσα που διαθέτει η Αρχή προς άσκηση των αρµοδιοτήτων της 

(άρθρα 27-32) αλλά και ειδικότερα στοιχεία της δράσης της και, τέλος, ζητήµατα 

γραµµατειακής υποστήριξης (άρθρα 39-44) και Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 

και ∆ιαχείρισης (άρθρο 45). 

 

6.2.2. Η οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Το µεγάλο «στοίχηµα» για την ελληνική πολιτεία αποτέλεσε η νεοπαγής 

οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µιας αγοράς, δηλαδή, η οποία, παρά τις 

επανειληµµένες προσπάθειες (1999, 2005 κ.λ.π.) και τα δειλά ανοίγµατα σε νέους 

προµηθευτές, απέχει ακόµα πολύ από την ουσιαστική απελευθέρωση και την πλήρως 

ανταγωνιστική λειτουργία της. Η καθιέρωση ως διαχειριστή µεταφοράς του ∆ΕΣΜΗΕ 

Α.Ε., µίας εταιρίας που ανήκει κατά πλειοψηφία στο ελληνικό δηµόσιο αλλά και κατά 

µεγάλο ποσοστό στην παραγωγό, καθετοποιηµένη και ισχυρή ∆ΕΗ, παρά τις θετικές 

συνέπειες στη λειτουργία της αγοράς, κατά γενική οµολογία δεν κατέστη ως τώρα 

δυνατή να εξασφαλίσει συνθήκες απόλυτου και πλήρους ανταγωνισµού στη λειτουργία 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, η κατά γενική οµολογία έλλειψη ενός 

σαφούς θεσµικού πλαισίου για την πραγµατοποίηση επενδύσεων από τους ιδιώτες και η 

ανυπαρξία οικονοµιών κλίµακας για την εκτέλεση µεγάλων έργων υποδοµής στη 

µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (λ.χ. διασύνδεση νησιών) αποτελούν αποτρεπτικούς 

παράγοντες για την εισδοχή ιδιωτών στην αγορά, µε αντίστοιχες επιπτώσεις. 

Όλα τα ανωτέρω αλλά και η σηµασία της υιοθέτησης του φιλελεύθερου 

µοντέλου σε µεγάλο βαθµό στην εν λόγω αγορά (χωρίς βέβαια την ακύρωση της 

κρατικής παρέµβασης και την κατάργηση των στοιχείων ΥΚΩ στη λειτουργία της, 
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λόγω της αναγκαιότητας οµαλής παροχής του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας) 

περιελήφθησαν στις συζητήσεις στη Βουλή κατά την ψήφιση του νοµοσχεδίου αλλά 

και πριν από την εισαγωγή του προς ψήφιση. 

Ο νέος Νόµος αφιερώνει το τέταρτο µέρος του (άρθρα 94-143) στην «οργάνωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». Εκκινεί µε µία αναφορά στα βασικά καθήκοντα του 

∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 

και µετά την πρόβλεψη και της έκδοσης κώδικα διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ από τη ΡΑΕ, 

προχωρά στη σύσταση του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (άρθρο 97). Πρόκειται για ΑΕ, 

θυγατρική της ∆ΕΗ, που λαµβάνει την επωνυµία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ) Α.Ε.» και αντιστοιχεί στο µοντέλο 

«Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 

ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής». 

Η επιλογή, λοιπόν, της ελληνικής πολιτείας για το διαχωρισµό των 

επιχειρήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι το τρίτο µοντέλο ITO 

(Independent Transmission Operator). Χωρίς να υπάρξει πλήρης ιδιοκτησιακός 

διαχωρισµός, καθότι ο Α∆ΜΗΕ ιδρύεται ως θυγατρική της ∆ΕΗ, λαµβάνονται 

ιδιαίτερες προβλέψεις για την ανεξάρτητη λειτουργία του. Μεταβιβάζονται εντός τριών 

µηνών στη νέα εταιρία η κυριότητα του συστήµατος µεταφοράς από τη ∆ΕΗ (µε 

απόσχιση του κλάδου Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς – άρθρο 98) και οι οργανωτικές 

µονάδες διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος 

µεταφοράς καθώς και τα αντίστοιχα πάγια και προσωπικό από τον ∆ΕΣΜΗΕ (άρθρο 

99). Στο άρθρο 100 του Νόµου, προβλέπονται οι ρητές προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο 

Α∆ΜΗΕ δύναται να συνεργάζεται µε τη ∆ΕΗ, ενώ στο άρθρο 101 µεταφέρονται οι 

απαιτήσεις του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/72 σχετικά µε τους όρους ανεξαρτησίας 

του ∆ιαχειριστή (ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, εξουσίες άντλησης 

κεφαλαίων, επάρκεια πόρων, ανεξαρτησία από άλλες θυγατρικές της ∆ΕΗ, ουσιαστική 

ανεξαρτησία διαχείρισης κατά το καταστατικό, απαγόρευση διακρίσεων, άσκηση 

υγιούς ανταγωνισµού, έλεγχος από τη ΡΑΕ). Στα επόµενα άρθρα ρυθµίζεται το ζήτηµα 

της µεταφοράς προσωπικού από τον ∆ΕΣΜΗΕ στον Α∆ΜΗΕ και η ανεξαρτησία αυτού 

(άρθρο 105), ενώ στα άρθρα 106 επ. προβλέπεται η σύσταση του εποπτικού 

συµβουλίου, το πρόγραµµα συµµόρφωσης και η εξουσία λήψης αποφάσεων για 

επενδύσεις, σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο του τέταρτου µέρους του Νόµου θεσµοθετείται ο κατά 

γενικό κανόνα αλλά µε την επιφύλαξη των προηγουµένων διατάξεων πλήρης 

διαχωρισµός των επιχειρήσεων στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε 

αυξηµένα εχέγγυα ανεξαρτησίας, όπως και η δυνατότητα της ΡΑΕ µε αιτιολογηµένη 

απόφαση να αναθέτει σε τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο τη διαχείριση του συστήµατος 

µεταφοράς σε περίπτωση που ο Α∆ΜΗΕ παραβεί τις υποχρεώσεις ανεξαρτησίας του 

(άρθρο 111). Εξάλλου, η ΡΑΕ, όπως προαναφέρθηκε, καθίσταται αρµόδια προς 

πιστοποίηση του υποψήφιου διαχειριστή (άρθρο 113). Στις ακόλουθες διατάξεις 

ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διαφάνεια λειτουργίας του τοµέα της µεταφοράς. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο του ίδιου µέρους του Νόµου (άρθρα 117 επ.) 

προβλέπεται η µετατροπή του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. σε «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε.», ο οποίος θα συνεχίσει τη λειτουργία των αρµοδιοτήτων 

εκείνων του ∆ΕΣΜΗΕ που δεν θα µεταβιβασθούν στον Α∆ΜΗΕ (ηµερήσιος 

ενεργειακός προγραµµατισµός, συνεργασία µε Α∆ΜΗΕ, τήρηση µητρώου 

συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παροχή πληροφοριών, είσπραξη 

τελών κ.ο.κ.). 

Όσον δε αφορά το δίκτυο διανοµής, η κυριότητά του παραµένει στη ∆ΕΗ 

(άρθρο 122) και η διαχείρισή του παραχωρείται στον «∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) Α.Ε.». 

 

 6.2.3. Η οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου 
Το τρίτο µέρος του Ν. 4001/2011 (άρθρα 60-93) αφιερώνεται στην «οργάνωση 

της αγοράς φυσικού αερίου», η οποία διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό πλέον από την 

αντίστοιχη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή παρουσιάστηκε ανωτέρω. Ήδη, 

από την ενσωµάτωση του 2ου ενεργειακού πακέτου, το οποίο οδήγησε στην 

απελευθέρωση για πρώτη φορά της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα µας, η θέση του 

ελληνικού διαχειριστή του συστήµατος φυσικού αερίου ∆ΕΣΦΑ είχε σαφώς 

περισσότερα στοιχεία ανεξαρτησίας από την αντίστοιχη θέση του ∆ΕΣΜΗΕ. 

Με τις νέες νοµοθετικές διατάξεις, η διαφορά καθίσταται σαφέστερη: Ήδη από 

την αιτιολογική έκθεση του νέου Νόµου, το µοντέλο που αναφέρεται ότι υιοθετείται 

τόσο στα ανεξάρτητα συστήµατα φυσικού αερίου (υποχρεωτικά, λόγω της διατύπωσης 

της Οδηγίας 2009/73) όσο και στο εθνικό σύστηµα φυσικού αερίου, είναι αυτό του 

πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού. Το άρθρο 61 του Νόµου 4001/2011 
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επαναλαµβάνει ουσιαστικά τη διατύπωση της Οδηγίας, ορίζοντας ότι «κάθε επιχείρηση 

που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ασκεί τις 

αρµοδιότητες του διαχειριστή του εν λόγω Συστήµατος», αν και στη δεύτερη 

παράγραφο του ίδιου άρθρου κάνει λόγο και για πιθανές «εξαιρέσεις». Οι όροι και 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ακόλουθων άρθρων είναι σαφείς, ενώ και η 

πιστοποίηση του άρθρου 64 ανατίθεται και πάλι στη ΡΑΕ. 

Ο ∆ΕΣΦΑ παραµένει διαχειριστής του όλου εθνικού συστήµατος φυσικού 

αερίου (άρθρο 67) και οι αρµοδιότητές του επαναπροσδιορίζονται (άρθρο 68), όπως 

επίσης και το περιεχόµενο του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και του Μητρώου 

Χρηστών ΕΣΦΑ (άρθρα 69-73). 

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφής η πρόθεση του νοµοθέτη να εισαγάγει το 

µοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού στην αγορά φ.α. Παρόλα αυτά, για 

την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής και για να διαδραµατίσει τον ρόλο του 

πραγµατικά ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς ο ∆ΕΣΦΑ, απαιτείται η πλήρης 

νοµική αποσύνδεσή του από την µητρική ∆ΕΠΑ. Προς το σκοπό αυτό στρέφονται οι 

κρατικές προσπάθειες πώλησης-αποκρατικοποίησης του ∆ΕΣΦΑ (αλλά και της 

∆ΕΠΑ), µε πιθανούς αγοραστές για τον πρώτο εταιρίες που δεν σχετίζονται µε κανέναν 

τρόπο µε εταιρίες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο τοµέας της ενέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο διήλθε 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες από θεµελιώδεις µεταβολές και αναπροσαρµογές. 

Ιδιαίτερα µέσα στο ιδιόµορφο µόρφωµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κινείται 

αποφασιστικά προς την κατεύθυνση µίας κοινής εσωτερικής οικονοµίας, ο ενεργειακός 

τοµέας ανήλθε σε θεµελιώδες στοιχείο της εσωτερικής αγοράς και προσεγγίστηκε µε 

ιδιαίτερη σπουδή και ενδιαφέρον. 

Η συντονισµένη ευρωπαϊκή προσπάθεια ξεκίνησε στα µέσα του 1990, µε µία 

πρώτη δέσµη Οδηγιών για τη ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου, οι οποίες έθεσαν τη βάση για µία ενιαία, φιλελεύθερη και ανταγωνιστική 

ενεργειακή αγορά, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τοµέα 

καθώς και τις τεράστιες διαφορετικότητες στην οργάνωση των εσωτερικών αγορών των 

κρατών-µελών. 

Επτά χρόνια αργότερα, η ευρωπαϊκή πολιτική και οικονοµική ηγεσία φαίνεται 

να κατέληξε στη διαπίστωση ότι η πρώτη γενιά κανόνων δεν απέφερε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα και προχώρησε στη διατύπωση νέων, πιο δεσµευτικών κανόνων µε 

σκοπό την εντονότερη ώθηση της ενεργειακής αγοράς προς τη φιλελευθεροποίηση και 

τον πλήρη ανταγωνισµό. 

Όµως, παρά τις όποιες θετικές συνέπειες, ο νευραλγικός τοµέας της ενέργειας 

παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό άνισα διαρθρωµένος και ετεροπροσδιοριζόµενος, γεγονός 

που, εν τω µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης που έχει αντιµετωπίσει η 

παγκόσµια οικονοµία, οδήγησε την Ένωση στην υιοθέτηση µίας τρίτης δέσµης 

Οδηγιών και Κανονισµών στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. Μίας νοµοθετικής 

δέσµης µε σαφέστερες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιλογές (χωρίς, βέβαια, 

να λείπουν και κάποιοι συµβιβασµοί), η οποία καλείται να εξοµαλύνει τις διαφορές 

µεταξύ των κρατών-µελών, να εξασφαλίσει την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό (λόγω και 

των παγκόσµιων αναδιατάξεων στον τοµέα) και να κάνει πραγµατικότητα την ενιαία 

εσωτερική αγορά ενέργειας. 

Το νέο – και τελευταίο – ενεργειακό πακέτο αναµένεται να «κάνει 

πραγµατικότητα την υποθετική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να εξασφαλίσει µεγαλύτερη 

ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού». «Θα οδηγήσει στην αλληλεγγύη και στην 
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ασφάλεια – αξίες που βρίσκονται στα θεµέλια της κοινής ευρωπαϊκής εµπειρίας…» 

(Jersy Buzek, 2009). 

 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η ελληνική πλευρά ανταποκρίθηκε άλλοτε άµεσα 

και άλλοτε µε επιφύλαξη, αλλά και άλλοτε κατ’ ουσίαν και άλλοτε µόνο τυπικά, στις 

ευρωπαϊκές επιταγές. Από το 1999, µε τον νόµο-τοµή 2773 που οδήγησε στην ίδρυση 

της ΡΑΕ, µίας ανεξάρτητης αρχής που έχει να παρουσιάσει πραγµατικό έργο στον 

τοµέα της ενεργειακής ρύθµισης, µέχρι τον πρόσφατο Νόµο 4001 της 22ας Αυγούστου 

2011 που κάνει κάποια αποφασιστικά βήµατα, κυρίως στην αγορά φυσικού αερίου, αν 

και προστατεύει σε µεγάλο βαθµό το κατεστηµένο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η 

Ελλάδα παρακολούθησε τις µεγάλες αλλαγές που υπαγορεύτηκαν όχι µόνο από την 

ευρωπαϊκή αλλά και από την εθνική πραγµατικότητα. Πλέον, µε ένα νέο νοµοθετικό 

κείµενο που αντικατέστησε όλη την προηγούµενη νοµοθεσία και εν τω µέσω µίας 

οικονοµικής συγκυρίας που καλεί για ορθές και επιτυχείς αλλαγές σε κάθε οικονοµικό 

τοµέα, η χώρα µας καλείται να εφαρµόσει µε σπουδή και ρεαλισµό τα νέα µέτρα και να 

επιδιώξει την εξοµάλυνση των συνθηκών λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς µε 

γνώµονα το συµφέρον των καταναλωτών αλλά και το δόγµα της ελεύθερης 

ανταγωνιστικής οικονοµίας, το οποίο δύναται να δώσει ώθηση στην ελληνική 

οικονοµία εν γένει, χωρίς, βέβαια, να αλλοιώσει το κοινωνικό – παροχικό πρόσωπο της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. 

Τα βήµατα που έχουν πραγµατωθεί από την ελληνική πολιτεία είναι 

αναµφισβήτητα σηµαντικά. Μία απόλυτα µονοπωλιακή αγορά έχει αρχίσει να κάνει τα 

πρώτα ανοίγµατα, προσελκύοντας τα βλέµµατα ιδιωτών. Η δράση της ΡΑΕ, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι ιδιαίτερα σηµαντική: Οι εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής 

παρουσιάζουν ανάγλυφα την κατάσταση και πιέζουν µε όποια µέσα είναι διαθέσιµα 

στην Αρχή προς την κατεύθυνση των απαραίτητων µεταβολών για µία ουσιαστικά 

ανταγωνιστική αγορά. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρισθούν τα ουσιαστικά 

προβλήµατα στη λειτουργία της Αρχής. Ως µία γενική αποστροφή, η πρόβλεψη ίδρυσης 

ανεξάρτητης αρχής για τον τοµέα της ενέργειας πριν ακόµα αυτό κατασταθεί 

υποχρεωτικό από τις ευρωπαϊκές επιταγές, κινδύνευσε να µείνει «κενό γράµµα». Η 

Αρχή στην αρχική της µορφή στερείτο, σε µεγάλο βαθµό, διοικητικής και οικονοµικής 

αυτοτέλειας και ο έλεγχος στα µέλη της (µέσω της επιλογής τους από την κρατική 

εξουσία) και στη δράση της (λόγω της γενικής εποπτείας του κράτους) της στερούσαν 
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τα ουσιαστικά οφέλη της ανεξαρτησίας. Οι διατάξεις των νόµων που ήλθαν να 

ενσωµατώσουν τη δεύτερη δέσµη οδηγιών, το 2005, κινήθηκαν προς την ενίσχυση των 

στοιχείων που θα εξασφάλιζαν στη ΡΑΕ την απαιτούµενη «ελεύθερη βούληση» αλλά, 

στην πραγµατικότητα, οι ρηξικέλευθες µεταβολές στις αρµοδιότητες, τη δράση και τα 

νοµικά χαρακτηριστικά της Αρχής έλαβαν χώρα µόλις κατά το τρέχον έτος, όπου η 

χώρα – εν τω µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης που έχει γνωρίσει – κλήθηκε 

να ενσωµατώσει το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε. Ένα νοµοθετικό πακέτο που, για 

πρώτη φορά, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ουσιαστική ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθµιστών, αποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο την – µέσω συλλογικής ευρωπαϊκής 

πρακτικής – αποκτηθείσα συνείδηση αξίας τους. 

Επίσης, η κατά την τελευταία δεκαετία και πενταετία δράση των ∆ΕΣΜΗΕ και 

∆ΕΣΦΑ αντίστοιχα, ως διαχειριστών των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην αποσύνδεση των 

µονοπωλιακών αυτών δραστηριοτήτων από τους ανταγωνιστικούς τοµείς της 

ενεργειακής αγοράς. Το γεγονός, βέβαια, παραµένει ότι η αγορά φυσικού αερίου, ως 

λίαν προσφάτως ιδρυθείσα µε βάση, κυρίως, τους κοινοτικούς κανόνες, αποτέλεσε από 

την αρχή αγορά πιο ανοιχτή στις νέες προκλήσεις και µε µεγαλύτερα εχέγγυα 

φιλελεύθερης και ανταγωνιστικής λειτουργίας. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε και 

ανωτέρω, η ουσιαστική ελευθερία κινήσεων του ∆ΕΣΜΗΕ έχει αµφισβητηθεί 

πολλάκις, καθότι η εξάρτησή του από την ισχυρή και µονοπωλιακά λειτουργούσα για 

50 χρόνια ∆ΕΗ του στερούσε την απαιτούµενη ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων. 

Επίσης, η παντοδυναµία της τελευταίας στην ενεργειακή αγορά δύνατο να οδηγεί σε 

στρεβλώσεις την ανταγωνιστική λειτουργία της και να προκαλεί πιέσεις στους 

εµπλεκοµένους παίκτες (και στις µη ανταγωνιστικές δραστηριότητες µεταφοράς και 

διανοµής), αποτελώντας τροχοπέδη στην εισδοχή νέων ιδιωτών επενδυτών στην αγορά 

ηλεκτρισµού. Οι πιο πρόσφατες, όµως, ρυθµίσεις φέρουν τις εγγυήσεις για µία, έστω 

σταδιακή, µεγαλύτερη απελευθέρωση και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε όλα τα 

οφέλη που αυτή συνεπάγεται και µε σεβασµό, πάντα, στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

πραγµατικότητας.   

Το νέο µοντέλο ευρωπαϊκής ενεργειακής συνεργασίας, σε επίπεδο ρυθµιστών 

µέσω του ACER αλλά και σε επίπεδο διαχειριστών (ENTSO-E & G), παρέχει µία νέα 

πλατφόρµα επικοινωνίας και συντονισµού και την προοπτική εξάλειψης των µεγάλων 

αντιθέσεων στην οργάνωση των εσωτερικών ενεργειακών αγορών, γεγονός που 



Τελική Εργασία – Βασιλική Μανωλοπούλου, Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης ΕΣ∆∆ 77 

αποτελούσε ανέκαθεν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας. Εξάλλου, ο ενεργειακός τοµέας, όπως και οι περισσότεροι οικονοµικοί και 

κοινωνικοί τοµείς πλέον, δεν δύναται να περιοριστεί ενδοσυνοριακά, αλλά αποτελεί 

αναπόφευκτα σηµείο επαφής µεταξύ των εθνικών κρατών, όχι µόνο µέσα στο στενό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

ΜΕΛΗ της Οµάδας Ευρωπαϊκών Ρυθµιστών Ενέργειας ERGEG (*) 
 
 

ΚΡΑΤΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ Energie-Control GmbH (E-Control) 

ΒΕΛΓΙΟ 
Commission pour la Régulation de l’Electricité et du Gaz 

(CREG) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC) 

ΓΑΛΛΙΑ Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Bundesnetzagentur/Federal Network Agency for Electricity, 

Gas, Telecommunications, Posts and Railway (BNetzA) 

∆ΑΝΙΑ Energitilsynet-Danish Energy Regulatory Authority (DERA) 

ΕΛΛΑ∆Α 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας/Regulatory Authority for Energy  

(ΡΑΕ/RAE) 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
Konkurentiasmet-Estonian Competition Authority- 

Energy Regulatory Dept (ECA) 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ Commission for Electricity Regulation (CER) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
La Comisión Nacional de Energia/National Energy Commission 

(CNE) 

ΙΤΑΛΙΑ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 

ΚΥΠΡΟΣ Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija/Public Utilities 

Commission (PUC) 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/National 

Control Commission for Prices and Energy (NCC) 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Institut Luxembourgeoisde de Régulation (ILR) 

ΜΑΛΤΑ Malta Resources Authority (MRA) 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Energiekamer/Office of Energy Regulation 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Magyar Energia Hivatal/Hungarian Energy Office (MEH/HEO) 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
Urząd Regulacji Energetyki/The Energy Regulatory Office of 

Poland (URE) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos/Energy Services 

Regulatory Authority (ERSE) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul 

Energiei/Romanian Energy regulatory Authority (ANRE) 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Úrad pre reguláciu siet’ových odvetví/Regulatory Office for 

Network Industries (URSO/RONI) 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Javna Agencija Republike Slovenije za energijo/Energy Agency 

of the Republic of Slovenia (AGEN) 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Energimarknadsinpektionen/Energy Markets Inspectorate (EI) 

ΤΣΕΧΙΑ Energetický Regulačni Úřad/Energy Regulatory Authority 
(ERÙ/ERO) 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Energiamarkkinavirasto-The Energy Market Authority (EMV) 

 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Directorate-General for Transport and Energy and 
Directorate General for Competition  

(DG TREN, DG Competition) 

 
 
 
 

Παρατηρητές 
 
 

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ Orkustofinun/National Energy Authority 

ΚΡΟΑΤΙΑ Croatian Energy Regulatory Agency (HERA) 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Norges vassdrags-og energidirektorat/Norwegian Water 

Resources and Energy Directorate (NVE) 

ΤΟΥΡΚΙΑ Energy Market Regulatory Authority of Turkey (EMRA) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Πηγή: http://www.wikipedia.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΜΕΛΗ του Οργανισµού για τη Συνεργασία των Ρυθµιστών Ενέργειας ACER (**) 
 

ΚΡΑΤΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Energie-Control GmbH (E-Control)  
Rudolfsplatz 13a 

1010 Vienna 
Tel: +43 1 24 7 240 

Fax: +43 1 24 7 24-900 
E-mail: info@e-control.at 
Web: www.e-control.at 

ΒΕΛΓΙΟ 

Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz 
(CREG) 

Rue de l'Industrie, 26  
1040 Bruxelles 

Tel: +32 2 289 76 11 
Fax:+32 2 289 76 09 
E-mail: info@creg.be 

Web: http://www.creg.be 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC) 
Dondukov 8-10 

Sofia 1000 
Tel: +3592 988 87 30 
Fax:+3592 988 87 82 
E-mail: dker@dker.bg 

Web: href://www.dker.bg 

ΓΑΛΛΙΑ 

Commission de Régulation de l'Energie (CRE) 
15, rue Pasquier 

75379 Paris Cedex 02 
Tel: +33 1 44 50 41 00 
Fax:+33 1 44 50 41 11 
E-mail: com@cre.fr 

Web: http://www.cre.fr 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Federal Network Agency for Electricity, Gas, 
Telecommunications, Posts and Railway 

(Bundesnetzagentur - BNetzA) 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 

Tel: +49 228 14 0 
Fax: +49 228 14 8872 

E-Mail: poststelle@bnetza.de 
Web: http://www.bundesnetzagentur.de 

∆ΑΝΙΑ 

Energitilsynet - Danish Energy Regulatory Authority 
(DERA) 

Nyropsgade 30 
DK-1780 Copenhagen V 



Τελική Εργασία – Βασιλική Μανωλοπούλου, Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης ΕΣ∆∆ 86 

Tel: +45 72 26 80 70  
Fax: +45 33 32 61 44  

E-mail: et@ks.dk  
Web: http://www.dera.dk 

ΕΛΛΑ∆Α 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας / 
Regulatory Authority for Energy (PAE / RAE) 

Peiraios 132 
11854 Athens 

Tel: +30 210 372 74 00 
Fax: +30 210 325 54 60 

E-mail: info@rae.gr 
Web: http://www.rae.gr 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority - 
Energy Regulatory Dept (ECA) 

Auna str. 6 
10317 Tallinn  

Tel: +372 667 2400 
Fax: +372 667 2401 

E-mail: info@konkurentsiamet.ee 
Web: http://www.konkurentsiamet.ee 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) 
9, Millbank 

London SW1P 3GE 
Tel: +44 207 901 70 00 
Fax:+44 207 901 70 66 

E-mail: media@ofgem.gov.uk 
Web: http://www.ofgem.gov.uk 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Commission for Energy Regulation (CER) 
The Exchange 

Belgard Square North, Tallaght 
Dublin 24 

Tel: +353 1 4000 800 
Fax: +353 1 4000 850 
E-mail: info@cer.ie 

Web: http://www.cer.ie 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

La Comisión Nacional de Energía /  
National Energy Commission (CNE) 

Calle Alcalá 47 
28014 Madrid 

Tel: +34 91 432 96 00 
Fax: +34 91 577 62 18 

E-mail: dre@cne.es 
Web: http://www.cne.es 

ΙΤΑΛΙΑ 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 
5 Piazza Cavour 
20121 Milano 

Tel: +39 02 65 56 52 01 
Fax: +39 02 65 56 52 78 

E-mail: info@autorita.energia.it 
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Web: http://www.autorita.energia.it 

ΚΥΠΡΟΣ 

Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) 
81-83 Griva Digeni Avenue Iakovidi Building, 3rd Floor 

1080 Nicosia 
Tel: +357 22 666363 
Fax: +357 22 667763 

E-mail: cioannou@cera.org.cy 
Web: http://www.cera.cy 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija / 
Public Utilities Commission (PUC) 

Brivibas str. 55 
Riga, LV-1010 

Tel: +371 7097200 
Fax: +371 7097277 

E-mail: sprk@sprk.gov.lv 
Web: http://www.sprk.gov.lv 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / 
National Control Commission for Prices and Energy (NCC) 

Algirdo st. 27 
LT-03219 Vilnius 

Tel/Fax: +370 5 2135270 
E-mail: rastine.komisija@regula.is.lt 

Web: http://www.regula.lt 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) 
45, allée Scheffer 

L-2922 Luxembourg 
Tel: +352 4588 45 1 

Fax: +352 4588 45 88 
E-mail: ilr@ilr.lu 

Web: http://www.ilr.lu 

ΜΑΛΤΑ 

Malta Resources Authority (MRA) 
Millenia, 2nd floor Aldo Moro Road 

Marsa 
Tel: +356 21220619 
Fax: +356 22955200 

E-mail: enquiry@mra.org.net 
Web: http://www.mra.org.mt 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Dutch office of energy regulation (Nma) 
Muzentoren 

Wijnhaven 24 
2511 WB The Hague 
Tel: +31 70 330 35 00 
Fax: +31 70 330 35 70 

E-mail: info@nmanet.nl 
Web: http://www.dte.nl 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office (MEH / 

HEO) 
II. János Pál pápa Tér 7 
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1081 Budapest 
Tel: +36 1 4597701 
Fax: +36 1 4597702 

E-mail: eh@eh.gov.hu 
Web: http://www.eh.gov.hu 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Urząd Regulacji Energetyki / 
The Energy Regulatory Office of Poland (URE / ERO) 

64 Chlodna Str. 
00-872 Warsaw 

Tel: +48 22 6616302 
Fax: +48 22 6616300 

E-mail: ure@ure.gov.pl 
Web: http://www.ure.gov.pl 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos / 
Energy Services Regulatory Authority (ERSE) 

Edifício Restelo 
Rua Dom Cristóvão da Gama nº 1 

1400-113 Lisboa 
Tel: +351 21 303 32 00 
Fax: +351 21 303 32 01 

E-mail: erse@erse.pt 
Web: http://www.erse.pt 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul 
Energiei/ 

Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE) 
Constantin Nacu Str., 3 
020995 Bucharest 37 
Tel: +40 21 311 22 44 
Fax: +40 21 312 43 65 
E-mail: anre@anre.ro 

Web: http://www.anre.ro 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) / 
Regulatory Office for Network Industries (RONI) 

Bajkalska 27 
821 01 Bratislava 

Tel: +421 2 58100436 
Fax: +421 2 58100479 

Web: http://www.urso.gov.sk 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Javna Agencija Republike Slovenije za energijo / 
Energy Agency of the Republic of Slovenia 

Strossmayerjeva ulica 30 
2000 Maribor 

Tel: +386 2 2340300 
Fax: +386 2 2340320 

E-mail: info@agen-rs.si 
Web: http://www.agen-rs.si 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets 

Inspectorate(EI) 
Box 155, 631 03 Eskilstuna 
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Visiting address: Kungsgatan 43 
Tel: +46 16 16 27 00 
Fax: +46 16 16 27 01 

E-mail:registrator@ei.se 
Web: http://www.ei.se 

ΤΣΕΧΙΑ 

Energetický Regulační Úřad (ERÚ) / 
Energy Regulatory Office (ERO) 

Masarykovo námĕstí 5 
586 01 Jihlava 

Tel: +420 567 580111, +420 564 578111 
Fax: +420 567 580640 

E-mail: eru@eru.cz  
Web: http://www.eru.cz 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Energiamarkkinavirasto - The Energy Market Authorit y 
(EMV) 

Lintulahdenkatu 10 
00500 Helsinki 

Tel: +358 10 60 5000 
Fax: +358 9 62 21 911 

E-mail: virasto@energiamarkkinavirasto.fi 
Web: http://www.energiamarkkinavirasto.fi 

 
 

+      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ     ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(**) Πηγή: http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 25 ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΜΕ ΤΟ 2Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ  

(Ο∆ΗΓΙΕΣ 2003/54 ΕΚ ΚΑΙ 2003/55 ΕΚ) 
(ΕΩΣ ΤΟ 2008) (***) 

 
 

ΚΡΑΤΟΣ- 
ΜΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Elektrizitätswirtshafts und 
organisationgesetz (Νόµος για την 
ενέργεια) και τοπικοί Νόµοι για την 
ενέργεια (Κρατίδια) Energie-
Regulierungsbehördengesetz (Νόµος για 
την ρυθµιστική αρχή ενέργειας) 

Gaswirtschaftsgesetz (Νόµος για το 
φυσικό αέριο) 
Energie-
Regulierungsbehördengesetz 
(Νόµος για την ρυθµιστική αρχή 
ενέργειας) 

ΒΕΛΓΙΟ 

Ν. 29.04.1999 σχετικός µε την 
οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν. 01.06.2005 

Ν. 12.04.1969 σχετικός µε τη 
µεταφορά προϊόντων δυσικού 
αερίου και άλλων από αγωγούς 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
01.06.2005 

ΓΑΛΛΙΑ 

Ν. 2000-108/10.02.2000 (ηλεκτρική ενέργεια) 
Ν. 2003-8/03.01.2003 (φυσικό αέριο και ηλ. ενέργεια) 
Ν. 2004-803/09.08.2004 (φυσικό αέριο και ηλ. ενέργεια) 
Ν. 2005-781/13.07.2005 (Νόµος σχετικός µε την ενέργεια) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Gesetz über die Energieversorgung (Energiewirtschaftssgesetz-EnWG) -  
07.07.2005 

∆ΑΝΙΑ Elforsyningsloven Naturgasforsyningsloven 

ΕΛΛΑ∆Α Ν. 2773/1999 – Ν. 3426/2005, 
Ν.3175/2003 

Ν. 3428/2005 

ΕΣΘΟΝΙΑ Elektrituruseadus Maagaasiseadus 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Ν. για την ενέργεια 1989, Ν. 2000, Ν. 
για την ενέργεια 2005, Οδηγία για την 
ενέργεια (NI) 1992, όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
335/2005, Οδηγία για την ενέργεια (NI) 
2003 

Ν. για το φυσικό αέριο 1986, 
τροποποίηση 1995, Ν. για το 
πετρέλαιο 1998, Ν. 2000, Νόµος 
για την ενέργεια 2005, Οδηγία για 
το φυσικό αέριο (NI)1996 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Ν. σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια 
1999, Νοµοθετικά Κείµενα 511/2005, 
287/2005, 60/2005, 632/2003, 328/2003, 
304/2003, 217/2002, 145/2002, 
445/2000, 49/2000 

όχι 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Ν. για την ηλεκτρική ενέργιεα 54/1997, 
Ν. 34/1998, Β.∆ιάταγµα 1955/2000, 
Β.∆ιάταγµα 1434/2002 

όχι 

ΙΤΑΛΙΑ 
Π.∆. 79/1999 για την ενσωµάτωση της 
Οδηγία 96/92, Ν. 239/2004 για την 
ενσωµάτωση της Οδηγίας 03/54 

Π.∆. 164/2000 για την 
ενσωµάτωση της Οδηγίας 98/30, 
Ν. 239/2004 για την ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 03/55 
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ΚΥΠΡΟΣ Ν. 122(Ι)/2003 και 239(Ι)/2004 όχι 

ΛΕΤΟΝΙΑ Elektroenergijias tirgus likums Energetikas likums 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Ν. για την ενέργεια 2002, όπως 
τροποποιήθηκε το 2004 

Ν. για το φυσικό αέριο 2001, όπως 
τροποποιήθηκε το 2005 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ όχι όχι 

ΜΑΛΤΑ Ηλεκτρική Ενέργεια L.N. 164/2003, 
L.N. 511/2004 

Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Elektricietswet 1998 όπως 
τροποποιήθηκε 

Gaswet 2001 όπως τροποποιήθηκε 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Ν. για την ηλ. ενέργεια CX 2001, Π.∆. 
180/2002 (VIII.23.), 181/2002 
(VIII.23.), 182/2002 (VIII.23.), 
183/2002 (VIII.23.), 56/2002 (XII.29), 
107/2004 (IV.27.) 

N. για το φυσικό αέριο XLII 2003, 
Π.∆. 111/2003 (VII.29.), 112/2003 
(29.07), 219/2003 (11.12), 81/2003 
(10.12) 

ΠΟΛΩΝΙΑ Νόµος για την ενέργεια 10.04.1997, όπως τροποποιήθηκε το 2005 αριθ. 62 
τµήµα 552 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Π.∆. 182/1995, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆. 56/1997 
Η Οδηγία 03/54 δεν έχει ενσωµατωθεί 

όχι 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Ν. 656/2004 σχετικά µε τον τοµέα της ενέργειας 
Ν. 276/2001 σχετικά µε τη ρύθµιση των βιοµηχανικών δικτύων 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Νόµος για την ενέργεια, όπως τροποποιήθηκε 23.04.2004 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Ellag 2005:404 Naturgaslag 2004:403 

ΤΣΕΧΙΑ Νόµος σχετικά µε την ενέργεια 458/2000, όπως τροποποιήθηκε στις 
28.02.2005 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Ν. σχετικά µε την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας 386/1995, ∆ιάταγµα σχετικά 
µε την αγορά ηλ. ενέργειας 518/1995 

Ν. σχετικά µε την αγορά φυσικού 
αερίου 508/2000, ∆ιάταγµα 
σχετικά µε την αγορά φυσικού 
αερίου 622/2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
(***)  Πηγή: «Ενέργεια και ∆ίκαιο» τεύχος 10ο έτος 5ο Β΄ εξάµηνο 2008 
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