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Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.38711 (2014/N) – Ελλάδα  
 Υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου για το ηλεκτρικό σύστημα στην 

Ελλάδα, κοινοποίηση της 5ης Απριλίου 2014 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση της 5ης Μαΐου 2014, η Ελληνική Δημοκρατία 
κοινοποίησε το προαναφερόμενο μέτρο στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
108 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Στις 19 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η Ελληνική Δημοκρατία απάντησε την 1η Αυγούστου 2014, 
κατόπιν αποδοχής από πλευράς της Επιτροπής ενός αιτήματος για παράταση 
της προθεσμίας. Η Επιτροπή απέστειλε ανεπίσημες ερωτήσεις στις 28 
Αυγούστου 2014, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία απάντησε την 3η 
Σεπτεμβρίου 2014. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(2) Ο μηχανισμός αποζημιώνει ορισμένες επιχειρήσεις του ελληνικού 
διασυνδεδεμένου δικτύου που συνάπτουν συμβάσεις με τον ΑΔΜΗΕ (τον 
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΔΣΜ) με τις 
οποίες συμφωνούν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(«αποβολή φορτίου») για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και εφόσον έχει 
χορηγηθεί η αναφερόμενη προθεσμία ειδοποίησης («εντολή περιορισμού 
ισχύος»). 

(3) Το κοινοποιηθέν σύστημα θα λειτουργήσει για μέγιστη περίοδο τριών ετών.  
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2.1.  Νομική βάση 

(4) Με τα άρθρα 143(Α) έως 143(Γ) του Ν. 4001/20111 («Ενεργειακός Νόμος»), 
όπως θεσπίστηκαν με το άρθρο 17 παράγραφος 11 του Ν. 4203/20132 
(ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013) θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τον ΑΔΜΗΕ, να συνάπτει συμφωνίες για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ορισμένους καταναλωτές (αποζημιώνοντας τους εν λόγω 
καταναλωτές). Ο Ενεργειακός Νόμος προβλέπει επίσης τον τρόπο 
χρηματοδότησης του συστήματος. 

(5) Το άρθρο 143(Α) παράγραφος 2 του Ενεργειακού Νόμου προβλέπει την 
έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίσει: α) ποιες κατηγορίες 
καταναλωτών είναι επιλέξιμες για τη σύναψη συμβάσεων διακοπτόμενου 
φορτίου με τον ΑΔΜΗΕ· β) τις προϋποθέσεις για τη σύναψη των εν λόγω 
συμβάσεων και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων· 
γ) τους λόγους ενεργοποίησης των υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου και δ) 
τον τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης των επιλέξιμων καταναλωτών. Οι 
ελληνικές αρχές υπέβαλαν ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης (εφεξής: 
υπουργική απόφαση) η ψήφιση του οποίου, κατά τα λεγόμενά τους, είναι 
αναγκαία προκειμένου το σύστημα να καταστεί λειτουργικό. 

2.2.  Ιστορικό 

2.2.1. Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) και υπηρεσίες εφεδρείας 

(6) Σε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανάλωση (περιλαμβανομένης της 
αποθήκευσης συν τις εξαγωγές) πρέπει ανά πάσα στιγμή να αντιστοιχεί στην 
παραγωγή (συν τις εισαγωγές)· η παρέμβαση των ΔΣΜ είναι αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διατήρηση του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ισορροπία. Για παράδειγμα, μπορεί η ζήτηση να 
φτάσει στο ανώτατο σημείο, ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός μπορεί να 
τεθεί εκτός λειτουργίας ή ένα καλώδιο διασύνδεσης μπορεί να παρουσιάσει 
βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΔΣΜ πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν εφεδρείες (είτε παραγωγή συμπληρωματικής ηλεκτρικής 
ενέργειας από διαθέσιμους σταθμούς είτε μειώσεις του φορτίου, για 
παράδειγμα από χρήστες διακοπτόμενου φορτίου).  

(7) Υπάρχουν διάφοροι τύποι εφεδρείας, οι οποίοι είναι περισσότερο ή λιγότερο 
πολύτιμοι σύμφωνα με τον χρόνο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στο 
δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, η πρωτογενής εφεδρεία (ή πρωτογενής ρύθμιση) 
είναι η υπηρεσία η οποία προσφέρεται συνήθως από έναν ηλεκτροπαραγωγικό 
σταθμό για τον ενεργό εντοπισμό και αποκατάσταση, εντός ελαχίστων 
δευτερολέπτων, των προβλημάτων αστάθειας της συχνότητας που ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος. Η υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να 
προσφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι δευτερογενείς εφεδρείες είναι εκείνες που διατίθενται με 
σχετικά σύντομη προθεσμία ειδοποίησης (λίγα λεπτά) και χρησιμοποιούνται 

                                                           
1 ΦΕΚ Α 179/2011. 
2 ΦΕΚ Α 235/2013. 
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για την επαναφορά της συχνότητας στην κανονική τιμή των 50 Hz και 
λειτουργία μέσω τηλεχειρισμού. Οι τριτογενείς εφεδρείες διατίθενται σε 
σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (15 έως 60 λεπτά) και 
χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση της δευτερογενούς εφεδρείας.  

(8) Η απόφαση για τον τύπο των εφεδρειών που θα χρησιμοποιηθεί λαμβάνεται 
από τον ΔΣΜ, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
εφεδρειών που απαιτούνται και κατόπιν χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τύπο 
εφεδρειών σύμφωνα με την οικονομική αξιολογική κατάταξή τους (το κόστος 
τους), με τις φθηνότερες εφεδρείες να χρησιμοποιούνται πρώτες. Ένα 
σύστημα συμβατό με την αγορά θα πρέπει επομένως να δίνει προτεραιότητα 
στις φθηνότερες εφεδρείες που ικανοποιούν τις τεχνικές ανάγκες του 
συστήματος. Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι βιομηχανικοί χρήστες 
συνάπτουν συμφωνία με τον ΔΣΜ για την προσωρινή μείωση (ή «διακοπή») 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι αποκλίσεις 
στον εφοδιασμό και την άντληση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο3.  

(9) Οι ΔΣΜ δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν άλλες «επικουρικές υπηρεσίες» 
που δεν σχετίζονται με την εξισορρόπηση της συνολικής προσφοράς και 
ζήτησης σε επίπεδο συστήματος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η 
δυναμικότητα του δικτύου μεταξύ δύο τοποθεσιών (εντός ενός ενιαίου 
συστήματος μεταφοράς) δεν επαρκεί για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
από την τοποθεσία παραγωγής της στην τοποθεσία όπου ζητείται (δηλ. 
υφίσταται «περιορισμός»), ο ΔΣΜ ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα για 
να εξισορροπήσει το σύστημα εκατέρωθεν του περιορισμού («γεωγραφική 
εξισορρόπηση»). 

2.2.2. Οι εμπορικές συμφωνίες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

(10) Η ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε 
έναν μηχανισμό «κοινοπραξίας» υποχρεωτικής συμμετοχής. Κάθε μέρα όλοι 
οι πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. ηλεκτροπαραγωγοί, αυτοπαραγωγοί 
και εισαγωγείς) οφείλουν να δηλώνουν μια τιμή προσφοράς για κάθε ώρα της 
επόμενης ημέρας όσον αφορά τη διαθέσιμη δυναμικότητά τους για την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα. Ένα ανώτατο όριο 150 
ευρώ/MWh έχει επιβληθεί σε όλες τις προσφορές των ηλεκτροπαραγωγών. 
Παράλληλα, όλοι οι αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. λιανοπωλητές, 
εξαγωγείς, καταναλωτές ενέργειας από αντλιοταμιευτήρες και αυτο-
εφοδιαζόμενοι καταναλωτές) οφείλουν να υποβάλλουν δηλώσεις ζήτησης για 
κάθε ώρα της επόμενης ημέρας (δηλ. δεν υποβάλλουν προσφορές με βάση την 
τιμή). Ο συμψηφισμός της αγοράς επόμενης ημέρας παράγει μια οριακή τιμή 
συστήματος (ΟΤΣ) για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, και η τιμή αυτή ισχύει 
για όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς και προμηθευτές. 

(11) Μεταξύ της εκκαθάρισης επόμενης ημέρας και της παράδοσης σε πραγματικό 
χρόνο, ο ΔΣΜ παραγγέλλει στις μονάδες να πραγματοποιούν κατανομή σε 
πραγματικό χρόνο προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συνολικού 

                                                           
3 Επιπλέον, η οδηγία 2009/72/ΕΚ («οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια») αναφέρει (αιτιολογική 
σκέψη 41) ότι «...Τα κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, η ρυθμιστική 
αρχή, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συμβάσεων εφοδιασμού με δυνατότητα διακοπής». 
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συστήματος. Από οικονομικής άποψης, η εν λόγω κατανομή σε πραγματικό 
χρόνο αντικατοπτρίζεται από την εκ των υστέρων αποκατάσταση των 
«αποκλίσεων» (δηλ. αποκλίσεις της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 
τη συμβατική ηλεκτρική ενέργεια από την κοινοπραξία επόμενης ημέρας). Ο 
ΔΣΜ υπολογίζει την οριακή τιμή αποκλίσεων βάσει προσφορών από τις 
μονάδες που κατανέμονται προς εξισορρόπηση. Η εν λόγω οριακή τιμή 
αποκλίσεων αποτελεί την κύρωση για τους ηλεκτροπαραγωγούς που 
αδυνατούν να παραδώσουν την ενέργεια που καλύπτει η σύμβαση από την 
κοινοπραξία επόμενης ημέρας. 

(12) Ο ΔΣΜ είναι ο κύριος του δικτύου και διενεργεί την κατανομή σε πραγματικό 
χρόνο, τον συμψηφισμό της αγοράς αποκλίσεων και την εκκαθάριση όλων 
των λοιπών τελών ή πληρωμών. 

(13) Ενδεικτικές τιμές των αποθεμάτων του συστήματος που απαιτεί επί του 
παρόντος ο ΔΣΜ από τους ηλεκτροπαραγωγούς είναι 70 MW πρωτογενούς 
εφεδρείας, 400 MW δευτερογενούς εφεδρείας ανάντη, 100 MW 
δευτερογενούς εφεδρείας κατάντη, 30 MW δευτερογενούς εφεδρείας ταχείας 
απόκρισης ανάντη, 10 MW δευτερογενούς εφεδρείας ταχείας απόκρισης 
κατάντη και 800 MW τριτογενούς εφεδρείας.  

2.3.  Δικαιούχοι 

(14) Οι επιλέξιμοι πελάτες πρέπει προηγουμένως να καταχωριστούν στο Μητρώο 
Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο ΔΣΜ. Αυτό προϋποθέτει ότι πληρούν 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Οι εγκαταστάσεις τους συνδέονται με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (δηλ. το δίκτυο υψηλής τάσης) ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο μεσαίας 
τάσης. 

• Η διακοπτόμενη ισχύς που παρέχεται σε κάθε τοποθεσία κατανάλωσης πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον σε 5 MW. 

(15) Η διακοπτόμενη ισχύς που παρέχεται σε κάθε τοποθεσία κατανάλωσης 
ισούται με τη διαφορά μεταξύ: 

• Της μέγιστης ωριαίας μετρούμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
κάθε τοποθεσία κατανάλωσης κατά τα προηγούμενα πέντε ημερολογιακά έτη. 

• Του επιπέδου ενεργού ισχύος για το οποίο ο καταναλωτής δηλώνει στη 
Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου ότι μπορεί να μειώσει με ασφάλεια την 
ενεργή ισχύ στην τοποθεσία κατανάλωσης κατόπιν της εντολής περιορισμού 
ισχύος του ΔΣΜ.  

(16) Επί του παρόντος, μόνο οι πελάτες υψηλής και μεσαίας τάσης διαθέτουν 
προηγμένους μετρητές, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την τηλεμέτρηση και τη 
χρήση λύσεων πληροφορικής. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ελέγχων της 
προγραμματισμένης εξάπλωσης των προηγμένων μετρητών σε όλους τους 
καταναλωτές, οι πελάτες χαμηλής τάσης μπορεί τελικά να ενταχθούν στο 
σύστημα διακοπτόμενου φορτίου και η ένταξή τους θα ελεγχθεί μελλοντικά 
από τον ΔΣΜ.  
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(17) Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που συνδέονται στο 
δίκτυο υψηλής τάσης προέρχονται κατά κανόνα από τους ακόλουθους 
κλάδους: μη σιδηρούχα μέταλλα· μη μεταλλικά ορυκτά· σίδηρος και χάλυβας· 
λιγνιτωρυχεία· διυλιστήρια πετρελαίου· τσιμέντο· χημικές ουσίες· και 
άντληση. Οι επιχειρήσεις που συνδέονται στο δίκτυο μεσαίας τάσης 
προέρχονται κατά κανόνα από τους ακόλουθους κλάδους: μη σιδηρούχα 
μέταλλα· μη μεταλλικά ορυκτά· σίδηρος και χάλυβας· τσιμέντο· χαρτί, 
χαρτοπολτός και εκτύπωση· χημικές ουσίες· τρόφιμα και ποτά· υφάσματα· 
νοσοκομεία· ξενοδοχεία· και μεγάλα εμπορικά κτίρια. 

(18) Προκειμένου να λάβουν υποστήριξη στην πράξη, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις 
οφείλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό και να τους κατακυρωθεί Σύμβαση 
Διακοπτόμενου Φορτίου. Η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφεται 
λεπτομερέστερα στο τμήμα 2.5 κατωτέρω. 

2.4.  Η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου 

2.4.1. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης 

(19) Η υπουργική απόφαση ορίζει δύο τύπους υπηρεσιών που θα προμηθεύεται ο 
ΔΣΜ και οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1 κατωτέρω. 
Εντός της προθεσμίας ειδοποίησης που προσδιορίζεται για κάθε υπηρεσία, ο 
δικαιούχος οφείλει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
επίπεδο χαμηλότερο από, ή ίσο με, εκείνο που ορίζεται στην εντολή 
περιορισμού ισχύος. Η διάρκεια των μεμονωμένων συμβάντων αποβολής 
φορτίου (και η συνολική διάρκεια όλων των συμβάντων αποβολής φορτίου 
ανά έτος) δεν μπορεί να υπερβαίνει προκαθορισμένες περιόδους για κάθε 
δικαιούχο, αναλόγως του τύπου υπηρεσίας που παρέχεται. 

Πίνακας 1 Διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου που παρέχονται από τον ΔΣΜ, 
αναλόγως της προθεσμίας ειδοποίησης, διάρκεια κάθε αποβολής φορτίου και μέγιστη διάρκεια 
της αποβολής φορτίου ανά έτος 
Τύπος Προθεσμία 

ειδοποίησης 
Διάρκεια κάθε 
εντολής 
περιορισμού 
ισχύος  

Μέγιστη 
διάρκεια 
αποβολής 
φορτίου ανά 
έτος 

Ελάχιστο 
διάστημα 
μεταξύ δύο 
διαδοχικών 
εντολών 
περιορισμού 
ισχύος 

Μέγιστος 
αριθμός 
εντολών 
περιορισμού 
ισχύος ανά 
μήνα 

1 2 ώρες 48 ώρες  144 ώρες  1 ημέρα 3 
2 5 λεπτά 1 ώρα 24 ώρες  5 ημέρες 4 

 
(20) Ο ΔΣΜ εκδίδει απευθείας εντολές περιορισμού ισχύος προς τους δικαιούχους 

που συνδέονται στο δίκτυο υψηλής τάσης. Στην περίπτωση δικαιούχων που 
συνδέονται στο δίκτυο μεσαίας τάσης, οι εντολές περιορισμού ισχύος 
εκδίδονται από τον αντίστοιχο διαχειριστή του δικτύου, κατόπιν εντολής από 
τον ΔΣΜ.  

(21) Από τη στιγμή της έκδοσης εντολής περιορισμού ισχύος, ο δικαιούχος δεν 
πρέπει να αναπροσαρμόσει την ενεργή ισχύ σε επίπεδα που υπερβαίνουν 
εκείνα που ορίζονται στην εντολή περιορισμού ισχύος έως ότου λάβει σχετική 
εντολή από τον ΔΣΜ ή έως τη λήξη της περιόδου ισχύος που ορίζεται στην 
εντολή περιορισμού ισχύος. Ο δικαιούχος οφείλει επίσης να διασφαλίσει ότι η 
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παροχή της υπηρεσίας δεν θα προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις του ή 
τραυματισμούς στους υπαλλήλους του και οφείλει να χορηγήσει στον ΔΣΜ 
δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου ο τελευταίος να επιβεβαιώσει τη 
συμμόρφωση με τις εντολές περιορισμού ισχύος. 

(22) Οι επιλέξιμοι καταναλωτές οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο ΔΣΜ και 
το οποίο επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές 
αποτελούν τον ετήσιο κατάλογο προεπιλεγμένων υποψηφίων, στους οποίους 
επιτρέπεται η συμμετοχή σε μηνιαίες δημοπρασίες που διοργανώνει ο ΔΣΜ. 

2.4.2. Αποζημίωση 

(23) Η αποζημίωση των δικαιούχων καταβάλλεται σύμφωνα με την ικανότητά τους 
να μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποζημίωση δεν 
εξαρτάται από το πλήθος ή το επίπεδο των χορηγούμενων εντολών 
περιορισμού ισχύος, δηλ. οι δικαιούχοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για την 
πραγματική μείωση της ενεργού ισχύος κατόπιν εντολής περιορισμού ισχύος 
από τον ΔΣΜ. 

(24) Η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 
όπου: 

• το TMCm υποδηλώνει τη συνολική μηνιαία χρηματική αποζημίωση του 
δικαιούχου, εκφρασμένη σε ευρώ (EUR) για τον μήνα «m»· 

• το κ αντιπροσωπεύει έναν συντελεστή που εξαρτάται από το συνολικό πλήθος 
των υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου που παρέχει ο καταναλωτής 
διακοπτόμενου φορτίου· 

• το MILPi υποδηλώνει την τιμή ανά MW του μέγιστου διακοπτόμενου φορτίου 
για την υπηρεσία i, εκφρασμένη σε ευρώ (EUR) και όπως προκύπτει από την 
αντίστοιχη διαδικασία διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (28) 
κατωτέρω· 

• το MILi υποδηλώνει το «μέγιστο διακοπτόμενο φορτίο» ανά MW για την 
υπηρεσία i, υπολογισμένο ως η διαφορά μεταξύ της μέγιστης ωριαία 
μετρούμενης ισχύος των πέντε προηγούμενων ημερολογιακών ετών και της 
«μέγιστης συμφωνηθείσας ισχύος»· 

• το λm αντιπροσωπεύει έναν συντελεστή που εξαρτάται από την ποσότητα της 
ενέργειας που καταναλώνεται κατά τις ώρες αιχμής που προσδιορίζονται στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για τον μήνα «m»· 

• το AILPi υποδηλώνει την τιμή ανά MW του «μέσου διακοπτόμενου φορτίου» 
για την υπηρεσία i, εκφρασμένη σε ευρώ (EUR) και όπως προκύπτει από την 
αντίστοιχη διαδικασία διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (28) 
κατωτέρω· 

• το AILi υποδηλώνει το μέσο διακοπτόμενο φορτίο ανά MW για την υπηρεσία 
i, υπολογισμένο ως η διαφορά μεταξύ της μέσης ωριαία μετρούμενης 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα «m» και της μέγιστης 
συμφωνηθείσας ισχύος. 



7 

(25) Ο ανωτέρω τύπος για την αποζημίωση αποτελείται επομένως από δύο 
στοιχεία: 

• Το πρώτο στοιχείο βασίζεται στο φορτίο αιχμής των τελευταίων πέντε ετών. 
Κατά βάση, το πρώτο στοιχείο αποσκοπεί στην αποζημίωση των 
καταναλωτών για τη μακροπρόθεσμη δυνατότητά τους να μειώνουν το φορτίο 
τους κατόπιν αιτήματος. 

• Το δεύτερο στοιχείο βασίζεται στο μέσο μετρούμενο φορτίο για τον μήνα. 
Αυτό λαμβάνει υπόψη τη μέση μετρούμενη δυνατότητα του καταναλωτή να 
παρέχει υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου για τον μήνα. Ο δεύτερος 
προσθετέος επηρεάζεται επίσης από έναν συντελεστή λm, ο οποίος θεσπίζεται 
για την αποζημίωση καταναλωτών που μπορούν να διακόπτουν το φορτίο 
τους σε συγκεκριμένες ώρες τις οποίες ο ΔΣΜ έχει κρίνει κρίσιμες. 

(26) Ο συντελεστής κ προσδιορίζεται ως εξής: 

Πλήθος παρεχόμενων υπηρεσιών 
διακοπτόμενου φορτίου 

Συντελεστής κ 

1 100% 
2 70% 

 

(27) Ο συντελεστής λm προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσοστό ενέργειας που 
καταναλώνεται κατά τις ώρες 
αιχμής 

Συντελεστής λm 

0 %-30 % 100% 
30 % - 60 % 100% 
60 %-100 % 100% 

 

(28) Οι τιμές MILPi και AILPi που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
υπολογίζονται για κάθε υπηρεσία i που περιλαμβάνεται στις διαδικασίες 
διαγωνισμού, βάσει της ΟΤ (οριακή τιμή) που προέκυψε από τη διαδικασία 
του διαγωνισμού για την υπηρεσία i, ως εξής: 

• MILPi=MP*80 % 
• AILPi=MP*20 % 

 
(29) Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρηματική αποζημίωση για οποιονδήποτε 

μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 15 ευρώ ανά MWh ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο 
σκοπός της εφαρμογής του ανώτατου ορίου επί της μηνιαίας κατανάλωσης 
ενός καταναλωτή είναι να διασφαλιστεί ότι θα αποζημιωθούν μόνο 
καταναλωτές οι οποίοι πράγματι κατανάλωναν ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός 
μήνα και μπορούσαν επομένως να παρέχουν στην πράξη την υπηρεσία 
διακοπτόμενου φορτίου. 
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2.4.3. Κυρώσεις 

(30) Η αδυναμία συμμόρφωσης με μια εντολή περιορισμού ισχύος θα οδηγεί σε 
κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου εκτέλεσης μιας 
σύμβασης διακοπτόμενου φορτίου από πλευράς καταναλωτών οι οποίοι δεν 
έχουν τη δυνατότητα (ή την πρόθεση) να παρέχουν στην πράξη την υπηρεσία.  

(31) Για την πρώτη αδυναμία συμμόρφωσης η κύρωση θα είναι ανάλογη της 
συνολικής αποζημίωσης για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης (δεν θα 
υπερβαίνει ωστόσο το 110% της συνολικής συμβατικής πληρωμής που 
δικαιούνται), σύμφωνα με έναν τύπο που ορίζεται στην υπουργική απόφαση. 
Σε περίπτωση δεύτερης αδυναμίας συμμόρφωσης, η σύμβαση με τον ΔΣΜ 
λύεται αυτομάτως και ο καταναλωτής οφείλει: α) να επιστρέψει όλα τα ποσά 
που του έχουν ήδη καταβληθεί· και β) να καταβάλει επιπροσθέτως ποινή ίση 
με το 20% της συνολικής αποζημίωσης που προκύπτει από τη σύμβαση εάν 
αυτή δεν είχε καταγγελθεί. 

2.5.  Η διαδικασία του διαγωνισμού 

(32) Οι δικαιούχοι επιλέγονται επί τη βάσει δημοπρασιών ενιαίας τιμής, στις 
οποίες επιλέγονται οι προσφορές με τις χαμηλότερες τιμές, δεδομένου του 
όγκου κάθε ζητούμενης υπηρεσίας. Η τιμή της επιλεγόμενης προσφοράς, η 
οποία κυμαίνεται είτε πλήρως είτε εν μέρει έως το όριο της προσφερόμενης 
δυναμικότητας, αποτελεί την οριακή τιμή και την ενιαία τιμή της 
δημοπρασίας. Όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.4.2 ανωτέρω, η οριακή τιμή 
στη δημοπρασία αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα της αποζημίωσης 
που παρέχεται στους δικαιούχους. 

(33) Η τιμή αποθέματος, η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη πάγια τιμή την οποία 
προτίθεται να καταβάλει ο ΔΣΜ για την υπηρεσία, ορίζεται σε περίπου 
100.000 ευρώ/MW/έτος. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, αυτή η μέγιστη 
πληρωμή εναρμονίζεται με εκείνη που ισχύει επί του παρόντος για την 
παραγωγή ενέργειας με καύση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) ηλεκτροπαραγωγής. 

(34) Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συστήματος, το ανώτατο όριο της ποσότητας 
διακοπτόμενης δυναμικότητας για την οποία θα υποβάλει προσφορά ο ΔΣΜ 
θα είναι 1000MW για κάθε υπηρεσία. Το εκτιμώμενο επίπεδο της συνολικής 
διακοπτόμενης δυναμικότητας που θα προσφερθεί (κατόπιν ανεπίσημης 
έρευνας αγοράς που θα διενεργηθεί από τον ΔΣΜ) θα μπορούσε να φτάσει τα 
2.500MW, δηλ. είναι πιθανό να υπερβεί κατά πολύ την απαίτηση του ΔΣΜ 
για κάθε υπηρεσία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 
διαγωνισμών, στην πρώτη δημοπρασία, η οποία αποτελεί μια πιλοτική 
εφαρμογή για τη διαδικασία, θα υποβληθεί προσφορά για 500MW για κάθε 
υπηρεσία. Τέλος, ο ΔΣΜ θα διασφαλίσει ότι η ζητούμενη δυναμικότητα 
διατηρείται διαρκώς σε ένα επίπεδο στο οποίο διασφαλίζεται η ανταγωνιστική 
υποβολή προσφορών, π.χ. μειώνοντας περαιτέρω τους ζητούμενους όγκους 
εάν οι προσφερόμενοι όγκοι είναι χαμηλοί.  
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(35) Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση του ΔΣΜ, περίπου 40 τόποι κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. 
Φαίνεται ότι ελάχιστες μόνο εταιρείες έχουν στην κυριότητά τους και 
λειτουργούν περισσότερους από έναν τόπους κατανάλωσης, ενώ η 
πλειονότητα των τόπων κατανάλωσης υπό εξέταση αντιπροσωπεύουν μία 
μόνο εταιρεία.  

2.6.  Χρηματοδότηση του μέτρου και ροές πληρωμών 

(36) Το κόστος που προκύπτει για τον ΔΣΜ θα ανακτηθεί πλήρως μέσω ειδικού 
τέλους που επιβάλλεται σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στο 
ελληνικό διασυνδεδεμένο δίκτυο, το ειδικό τέλος για την ασφάλεια 
ενεργειακού εφοδιασμού (ΕΤΑΕΕ), το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 143(Β) 
του Ν. 4001/2011. Το ΕΤΑΕΕ ποικίλλει ανά μονάδα παραγωγής, σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο: 

ΕΤΑΕΕ = ΤΣ*ΚΣ*ΣΟΣ 
 
όπου: 

• το ΤΣ υποδηλώνει τον «Τεχνολογικό Συντελεστή», ο οποίος εξαρτάται 
από τον κίνδυνο αστάθειας του συστήματος και ποικίλλει ανάλογα με 
το καύσιμο και την τεχνολογία κάθε μονάδας. 

• Το ΣΟΣ υποδηλώνει τον «Συντελεστή Οικονομικής Συμμετοχής», ο 
οποίος ισούται με τα έσοδα κάθε μονάδας παραγωγής· και 

• το ΚΣ υποδηλώνει τον «Κοινό Συντελεστή», ο οποίος ισούται με 2%. 
 
(37) Τα έσοδα από το ΕΤΑΕΕ θα φυλάσσονται σε έναν ειδικό λογαριασμό τον 

οποίο διαχειρίζεται ο ΔΣΜ, χωριστά από όλους τους άλλους λογαριασμούς 
του ΔΣΜ, και ο οποίος ελέγχεται τακτικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ο 
ΔΣΜ μπορεί να καταβάλλει τη χρηματική αποζημίωση στους φορείς παροχής 
υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου4 μόνο από αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Ο 
ΔΣΜ θα θεσπίσει μια σειρά διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών μηχανισμών του 
και τη συμμόρφωσή τους με το κανονιστικό πλαίσιο. 

(38) Ο προϋπολογισμός του μέτρου καθορίζεται αποκλειστικά από τα έσοδα από 
το ΕΤΑΕΕ. 

• Σε περίπτωση που τα έσοδα αυτά είναι υψηλότερα από το συνολικό ποσό που 
είναι καταβλητέο για το σύστημα διακοπτόμενου φορτίου, το πλεονάζον ποσό 
χρησιμοποιείται βάσει της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, η οποία μπορεί 
επίσης να προτείνει την ανάλογη μείωση του ΕΤΑΕΕ. 

• Σε περίπτωση που τα έσοδα είναι χαμηλότερα από το συνολικό ποσό που 
είναι καταβλητέο για το σύστημα διακοπτόμενου φορτίου, ο ΔΣΜ 
προσαρμόζει αναλογικά τις πληρωμές μέσω χρεωστικών σημειωμάτων προς 
τους συμβεβλημένους καταναλωτές. 

                                                           
4 Ενεργειακός Νόμος, άρθρο 143Γ(3). 
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(39) Το άρθρο 143(Β) του Ν. 4001/2011 αναφέρει επίσης ότι οι ΤΣ ορίζονται με 
τέτοιον τρόπο ώστε «η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την 
επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές 
συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών». 

(40) Ο πίνακας 7 στο προσάρτημα παρουσιάζει συνοπτικά τους ΤΣ που θα 
καθοριστούν στην υπουργική απόφαση. Αυτοί αντιπροσωπεύουν έναν μέσο 
όρο ΤΣ, ο οποίος υπολογίζεται χωριστά για τις υπηρεσίες τύπου 1 και τύπου 2. 
Οι ΤΣ για υπηρεσίες τύπου 1 καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα ιστορικά 
ποσοστά μη διαθεσιμότητας για τεχνολογίες με δυνατότητα κατανομής και 
τους συντελεστές μέσης διαθεσιμότητας ΑΠΕ. Οι ΤΣ για υπηρεσίες τύπου 2 
έχουν υπολογισθεί ως το γινόμενο της μέγιστης δυνατής απώλειας 
δυναμικότητας εντός μίας ώρας για μια συγκεκριμένη τεχνολογία (εκφράζεται 
ως ποσοστό της συνολικής δυναμικότητας) και της πιθανότητας αυτής της 
μέγιστης απώλειας δυναμικότητας. Ο υπολογισμός των ΤΣ ορίζεται στο 
προσάρτημα.  

2.7. Στόχος και εκτίμηση του κράτους μέλους όσον αφορά την αναγκαιότητα 

2.7.1. Στόχος και ανάγκη για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου 

(41) Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΔΣΜ σχετικά με την εκτίμηση της 
«Επάρκειας Δυναμικότητας» για τα έτη 2013-2020, η Ελλάδα απολαύει ενός 
πλεονάσματος εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση 
με την προβλεπόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η έκθεση 
σχετικά με την Επάρκεια Δυναμικότητας που κατάρτισε ο ΔΣΜ προσδιορίζει 
επίσης πιθανούς κινδύνους, περιλαμβανομένης της απροσδόκητης 
συρρίκνωσης της παραγωγής από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και της 
εγγενούς διακύμανσης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, η χρήση των οποίων 
αυξήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς κατά τα τελευταία τρία έτη. Σύμφωνα με τις 
ελληνικές αρχές, ακόμη και αν η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα 
δυναμικότητας διασφαλίζεται από τον ΜΔΕΙ, οι βραχυπρόθεσμες εφεδρείες 
περιορίζονται σε ένα OCGT (150MW). 

(42) Η διείσδυση ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη σε περίπου 
4,3GW συνολικά (εκ των οποίων η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει 1,5GW 
και η ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά 2,4GW). Υπάρχει επίσης 
δυναμικότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας της τάξης περίπου 
των 3,2GW, η παραγωγή της οποίας εξαρτάται από τις υδρολογικές συνθήκες 
και άλλες κοινωνικές ανάγκες (π.χ. άρδευση). Η μεταβλητή παραγωγή 
ενέργειας δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση του συστήματος ιδίως κατά 
τη διάρκεια και μετά τη δύση του ηλίου, όταν η συνεισφορά των 
φωτοβολταϊκών μειώνεται δραματικά, ή σε περίπτωση απρόβλεπτων αλλαγών 
στις καιρικές συνθήκες. 
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(43) Η δυναμικότητα των αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου (CCGT) έχει 
επίσης αυξηθεί τα τελευταία έτη σε 4,9GW. Οι σταθμοί αυτοί έχουν παράσχει 
εφεδρική δυναμικότητα και έχουν συνεισφέρει στη σταθερότητα του 
συστήματος. Ωστόσο, υπήρξαν τέσσερις εθνικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης μεταφοράς φυσικού αερίου το 2012, μία εκ των οποίων (διάρκειας 10 
ημερών τον Φεβρουάριο του 2012) οδήγησε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόμοια κατάσταση αποτράπηκε επίσης 
τον Δεκέμβριο του 2012. Κατόπιν αυτών των κρίσιμων συμβάντων, η ΡΑΕ, η 
Ρυθμιστή Αρχή Ενέργειας, ενσωμάτωσε τον Μάρτιο του 2013 τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 994/2010, σχετικά με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο 
δίκτυο φυσικού αερίου. Η ΡΑΕ έχει ορίσει τους καταναλωτές φυσικού αερίου, 
η κατανάλωση των οποίων θα διακοπεί. 

(44) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι οι υφιστάμενες λιγνιτικές 
μονάδες παλαιώνουν και είναι επιρρεπείς σε διακοπές λειτουργίας. 
Αναφέρουν επίσης ότι παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του εμπορίου έχει 
αυξηθεί, η δυναμικότητα διασύνδεσης παραμένει περιορισμένη και δεν είναι 
δυνατό να εγγυηθεί ότι θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στο ελληνικό σύστημα σε 
περιόδους καταπόνησης του συστήματος (για παράδειγμα, μια έλλειψη 
προσφοράς φυσικού αερίου θα μπορούσε να επηρεάσει επίσης την ικανότητα 
των γειτονικών χωρών να εξάγουν ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα). 
Επιπλέον, η τρέχουσα διασύνδεση αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Παρά 
το γεγονός ότι απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της διασύνδεσης, 
οι επενδύσεις σε γειτονικές χώρες κινούνται με αργούς ρυθμούς και οι 
ανησυχίες για το περιβάλλον καθυστερούν την πραγματοποίηση κρίσιμων 
επενδύσεων στην αναγκαία δυναμικότητα μεταφοράς/διανομής και σε 
υποσταθμούς. 

(45) Ιδίως όσον αφορά την υπηρεσία τύπου 2, η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει 
ότι αυτή μπορεί να καλυφθεί με το διακοπτόμενο φορτίο με τον πιο 
αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Πέραν των περιορισμών στη 
δυναμικότητα διασύνδεσης που περιγράφηκαν ανωτέρω [στην παράγραφο 
(44)], σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η εναπομένουσα δυναμικότητα των 
διασυνδέσεων για την υποβοήθηση ιδίως σε έκτακτες καταστάσεις είναι 
περιορισμένη. Τέλος, παρά το γεγονός ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια 
παρουσιάζει πολύ ταχείς χρόνους απόκρισης, η αξιοπιστία της είναι ελάχιστη, 
όπως καταδεικνύεται από την έκθεση της ΡΑΕ προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή5: 

«Ένας κρίσιμος παράγοντας για την κατανομή των μεριδίων των καυσίμων 
στην ελληνική αγορά είναι το επίπεδο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, το 
οποίο αντανακλά τόσο στοχαστικά στοιχεία (λόγω των αβέβαιων εισροών 
υδάτων) όσο και τη διαχειριστική προσέγγιση που εφαρμόζει η ΔΕΗ. Μετά από 
δύο συνεχόμενα έτη (2009 και 2010) επαρκών, ακόμη και υπέρμετρων, εισροών 
υδάτων, που οδήγησαν σε κλιμάκωση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
και ένα έτος ξηρασίας (2011), το 2012 αναμενόταν να είναι ένα έτος με σχετική 
ξηρασία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οι οποίες ωστόσο αντιστράφηκαν 

                                                           
5 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), «Εθνική έκθεση του 2013 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», 

Δεκέμβριος 2013, ενότητα 3.4.1.  
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αργότερα μέσα στο έτος. Αυτή η αστάθεια στα πρότυπα των εισροών κατέδειξε 
ότι η εναλλαγή και η διάρκεια των κύκλων του νερού γίνονταν λιγότερο 
προβλέψιμες, πιθανότατα λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής... 
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2012 οι εισροές παρέμειναν σε χαμηλότερα 
επίπεδα από το (χειρότερο) σενάριο ξηρασίας κατά 12%, δημιουργώντας 
ανησυχίες για λειψυδρία. Οι υδαταποθήκες, στις αρχές του έτους, έπεσαν σε 
επίπεδα κατώτερα του χειρότερου σεναρίου... Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2011 
το υποχρεωτικό επίπεδο υδάτων έπεσε κάτω από την πρόβλεψη του σεναρίου 
ξηρασίας κατά 28%...» 

(46) Αμφότερες οι υπηρεσίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της υπηρεσίας τύπου 1 είναι η παροχή 
τριτογενούς εφεδρείας [βλ. παράγραφο (7) ανωτέρω]. Σκοπός της υπηρεσίας 
τύπου 2 είναι να υποστηρίζει την παροχή «τριτογενούς εφεδρείας ταχείας 
απόκρισης»6. Βάσει της ανωτέρω συλλογιστικής, παρά το γεγονός ότι ο ΔΣΜ 
προμηθεύεται ήδη υπηρεσίες πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς 
εφεδρείας από ηλεκτροπαραγωγούς [βλ. παράγραφο (13) ανωτέρω], οι 
ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες που προβλέπονται από το 
προτεινόμενο σύστημα είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση, και όχι την 
υποκατάσταση, των υφιστάμενων εφεδρειών που παρέχουν οι 
ηλεκτροπαραγωγοί. Τα ζητήματα γεωγραφικής εξισορρόπησης 
αντιμετωπίζονται επίσης μέσω του προτεινόμενου συστήματος.  

(47) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ανάγκη για μια κανονιστική 
παρέμβαση σε σχέση με αυτό το ζήτημα οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενός 
εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου για την ανταπόκριση στη ζήτηση στην 
αγορά επόμενης ημέρας ή για τις υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου που 
παρέχονται στον ΔΣΜ: 

• δεδομένου ότι οι προμηθευτές και οι καταναλωτές δεν μπορούν να υποβάλουν 
προσφορές στην κοινοπραξία της επόμενης ημέρας, η μοναδική δυνατότητα 
για οποιοδήποτε είδος «συμμετοχής» των καταναλωτών στην αγορά επόμενης 
ημέρας θα ήταν μέσω της εθελοντικής συμπερίληψης μιας ρήτρας 
διακοπτόμενου φορτίου στη σύμβαση προμήθειας. Οι ελληνικές αρχές 
αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν πολύ 
μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ (του 
κατεστημένου λιανοπωλητή ηλεκτρικής ενέργειας), συμφώνησαν να προβούν 
στην πράξη σε στιγμιαία αποβολή φορτίου για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (περίπου μία ώρα)7, συνεισφέροντας σημαντικά στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, δεδομένης της 

                                                           
6 Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι, όπως και οι δευτερογενείς εφεδρείες, οι τριτογενείς 

εφεδρείες ταχείας απόκρισης θεωρούνται επίσης ως εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας. Οι 
τριτογενείς εφεδρείες ταχείας απόκρισης χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του απαιτούμενου 
επιπέδου δευτερογενούς αποθέματος και ενίοτε θεωρούνται ως δευτερογενής εφεδρεία.  

7 Ειδικότερα, οι δύο μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας (μια εγκατάσταση 
μεταλλουργίας αλουμινίου και ένας παραγωγός σιδηρονικελίου), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ 
περίπου της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης των χρηστών υψηλής τάσης, έλαβαν εντολή για ωριαία 
αποβολή φορτίου, συνολικά άνω των 150MW, για περισσότερες από μία συνεχόμενες ημέρες. Από 
άλλους καταναλωτές υψηλής τάσης ζητήθηκε να προβούν σε αποβολή φορτίου περίπου 150MW 
(επομένως, περίπου 300 MW στο σύνολο). 
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απουσίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς και της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, 
οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι αυτά τα «εργαλεία της αγοράς» έχουν 
παραμείνει από τότε ανεκμετάλλευτα. 
 

• Το καλοκαίρι του 2008 ο ΔΣΜ ήρθε σε επαφή με ορισμένους πολύ μεγάλους 
βιομηχανικούς καταναλωτές και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη σημαντική 
συνεισφορά των τελευταίων, μέσω της αποβολής φορτίου, στη σταθερότητα 
του δικτύου σε περιόδους αιχμής φορτίου. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης 
εφαρμοστέου παράγωγου δικαίου, μεταξύ της εκκαθάρισης επόμενης ημέρας 
και της παράδοσης σε πραγματικό χρόνο, η πλευρά της ζήτησης, είτε άμεσα 
είτε μέσω προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να αποζημιωθεί 
νόμιμα για την παροχή υπηρεσιών εκ νέου κατανομής ή εξισορρόπησης προς 
τον ΔΣΜ. Πέραν της έλλειψης αποζημίωσης, η απουσία α) κυρώσεων 
συνδεόμενων με τη μη παροχή της υπηρεσίας, β) ειδικών ρητρών για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της βιομηχανικής διαδικασίας και του εξοπλισμού, 
και γ) τεχνογνωσίας και ανάλογης δέσμευσης από πλευράς του ΔΣΜ και των 
καταναλωτών είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της 
διακοπτόμενης δυναμικότητας να παραμένει πλήρως ανεκμετάλλευτο. 

(48) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συνολική απαίτηση για κάθε υπηρεσία 
διακοπτόμενου φορτίου δεν υπερβαίνει το 1 GW. Ωστόσο, δεδομένου ότι θα 
διενεργούνται διαγωνισμοί σε μηνιαία βάση από τον ΔΣΜ, οι αρχές εκτιμούν 
ότι η μέση απαίτηση θα είναι χαμηλότερη. Ο ΔΣΜ θα αξιολογεί την ανάγκη 
για κάθε υπηρεσία σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη 
διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των διαγωνισμών. 

(49) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα διακοπτόμενου φορτίου 
αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για τρία έτη το μέγιστο, προτού 
ενσωματωθεί ουσιαστικά σε μια νέα διάρθρωση της αγοράς, ανάλογα με τις 
εξελίξεις της αγοράς και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, όπως βελτιώσεις 
στον τομέα του ανταγωνισμού και μεταρρύθμιση των μέτρων της αγοράς και 
του ΜΔΕΙ. Στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης της αγοράς, η ανταπόκριση στη 
ζήτηση αναμένεται να «αξιώσει τη δική της δικαιωματική θέση στην αγορά» 
όσον αφορά τον όγκο και την αποζημίωση. Τα αποτελέσματα των 
δημοπρασιών αναμένεται να συνδράμουν τη ΡΑΕ στις εκτιμήσεις της όσον 
αφορά την πραγματική αγοραία αξία των αποθεμάτων δυναμικότητας, καθώς 
οριστικοποιούν τον νέο σχεδιασμό της αγοράς.  

2.7.2. Ποσοτικοποίηση της ανάγκης για διακοπτόμενο φορτίο 

(50) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, απαιτείται τριτογενής εφεδρεία από σταθμό 
διακοπτόμενου φορτίου (υπηρεσία τύπου 1) δεδομένης της παλαιότητας και 
του επιπέδου διαθεσιμότητας ορισμένων θερμικών σταθμών (κυρίως 
λιγνιτικών), της δυνατότητας αντιμετώπισης απρόβλεπτων περιστάσεων που 
επηρεάζουν τη δυναμικότητα ανά πάσα στιγμή (π.χ. απεργίες, καιρικές 
συνθήκες όσον αφορά τη δυναμικότητα ΑΠΕ) και της πιθανότητας μιας 
κρίσης εφοδιασμού φυσικού αερίου (που θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου). 



14 

(51) Οι ελληνικές αρχές παρουσιάζουν ένα αντιπροσωπευτικό σενάριο («σενάριο 
1») προκειμένου να καταδείξουν την ανάγκη για την υπηρεσία τύπου 1 (βλ. 
πίνακα 2 κατωτέρω). Στο σενάριο 1 θεωρείται ότι υπάρχει κρίση λόγω της 
περιορισμένης διαθεσιμότητας φυσικού αερίου και ΑΠΕ, και ιδίως λόγω της 
ελάχιστης συνεισφορά μονάδων καύσης φυσικού αερίου εξαιτίας οικονομικών 
και τεχνικών λόγων που σχετίζονται είτε με τον τερματικό σταθμό 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα είτε με τους αγωγούς 
αερίου υψηλής πίεσης, για λίγες ημέρες. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν 
κανονικά αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας, κανονική συνεισφορά ΑΠΕ 
για τις νυχτερινές ώρες, κανονική συνεισφορά από διασυνδέσεις και ότι δύο 
λιγνιτικές μονάδες βρίσκονται σε συντήρηση, χωρίς διακοπές λειτουργίας στις 
υπόλοιπες μονάδες. Ως εκ τούτου, υπάρχει έλλειψη 2.600 MW. Οι ελληνικές 
αρχές ισχυρίζονται ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερη 
καθώς, κατά την άποψή τους, τα ίδια προβλήματα εφοδιασμού φυσικού 
αερίου θα υπήρχαν πιθανότατα σε γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα τη 
μηδενική συνεισφορά από εισαγωγές. 

Πίνακας 2 Υποθέσεις σεναρίου 1 

 
Διαθέσιμη 
δυναμικότητα (MW) 

Λιγνίτης 3.800 

Φυσικό αέριο 600 

Πετρέλαιο 400 

Υδροηλεκτρική ενέργεια μεγάλης κλίμακας 1.000 

Καθαρές εισαγωγές 500 

ΑΠΕ 500 

Εφεδρείες -600 

Διαθέσιμη δυναμικότητα  6.100 

Φορτίο για τις ώρες 20:00-24:00 8.700 

Έλλειψη δυναμικότητας  2.600 
 
(52) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τουλάχιστον 1.000MW διακοπτόμενου 

φορτίου θα μπορούσαν να απαιτηθούν για μεγάλες περιόδους (από κάποιες 
ώρες έως ημέρες) για την αντιμετώπιση του ανωτέρου κινδύνου. 

(53) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι υπηρεσίες τύπου 2 αναμένεται γενικά να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση απρόβλεπτης υψηλής ζήτησης αιχμής σε 
συνδυασμό με έλλειψη διαθεσιμότητας ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα, οι 
ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί η διαθεσιμότητα 
τουλάχιστον 1.000MW άμεσου διακοπτόμενου φορτίου με μικρή προθεσμία 
ειδοποίησης (λίγα λεπτά) προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος βλάβης 
των μονάδων CCGT ενώ προσπαθούν να ανταποκριθούν στη βραδινή αιχμή8, 
καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τις συμβατικές μονάδες που συνεχώς 
εκκινούν και διακόπτουν τη λειτουργία τους ανταποκρινόμενες στις 
διακυμάνσεις στην απόδοση ΑΠΕ.  

                                                           
8 Επί του παρόντος, η απαίτηση αφορά αύξηση κατά τη βραδινή περίοδο της τάξης των 2,5GW 

περίπου για διάστημα μιάμισης ώρας. 
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(54) Είναι πιθανό να προκύψουν ζητήματα γεωγραφικής εξισορρόπησης, καθώς 
μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
συγκεντρώνεται στην Αττική, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών βασικού φορτίου είναι εγκατεστημένη στη 
Βόρεια Ελλάδα. Ο ΔΣΜ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε 
ζητημάτων γεωγραφικής εξισορρόπησης.  

2.8.  Δεσμεύσεις του κράτους μέλους 

(55) Η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική φύση των μελλοντικών 
δημοπρασιών, συμπεριλαμβάνοντας πρωτίστως την προσαρμογή της 
ζητούμενης διακοπτόμενης δυναμικότητας.  

2.9.  Θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο 

(56) Η Ελληνική Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν συνιστά 
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. 
Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι το προτεινόμενο μέτρο δεν παρέχει πλεονέκτημα 
στις επιχειρήσεις σε βάρος του ανταγωνισμού, δεν συνεπάγεται τη χρήση 
κρατικών πόρων και δεν είναι επιλεκτικό. 

(57) Η Ελληνική Δημοκρατία ισχυρίζεται επίσης ότι δεν υφίσταται επιλεκτικό 
πλεονέκτημα για ορισμένους ηλεκτροπαραγωγούς εγγενές στο ΕΤΑΕΕ, ήτοι 
στην εισφορά που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του μέτρου.  

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(58) Κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, ένα μέτρο συνιστά 
κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
το μέτρο (α) παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο· (β) χορηγείται 
από το κράτος ή με κρατικούς πόρους· (γ) είναι επιλεκτικό· (δ) επηρεάζει τις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό εντός 
της ΕΕ. 

(59) Η Επιτροπή θα εξετάσει, με τη σειρά της, την ύπαρξη ενίσχυσης κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, πρώτον σε σχέση με το ίδιο το 
μέτρο και δεύτερον, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του μέτρου.  

4. ΎΠΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

4.1.  Χρήση κρατικών πόρων 

(60) Οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβητούν ότι το μέτρο καταλογίζεται στο κράτος, 
αλλά αμφισβητούν το γεγονός ότι το κοινοποιηθέν μέτρο συνεπάγεται την 
άμεση ή έμμεση μεταφορά κρατικών πόρων. 
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(61) Παρά το γεγονός ότι από την υπόθεση PreussenElektra9 προκύπτει ότι δεν 
είναι δυνατό να χαρακτηριστούν όλες οι νομικές διατάξεις που διέπουν τις 
συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών οντοτήτων ως κρατικοί πόροι, η Επιτροπή 
επισημαίνει επίσης ότι η ιδιωτική φύση των πόρων δεν τους αποτρέπει από το 
να θεωρηθούν κρατικοί πόροι κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ10. Αυτό υπογραμμίστηκε επίσης στην απόφαση της υπόθεσης Γαλλία 
κατά Επιτροπής11, στην οποία το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το κριτήριο που έχει σημασία για να εξακριβωθεί αν 
πρόκειται για δημόσιους πόρους είναι, ανεξάρτητα από την αρχική προέλευση 
των πόρων αυτών, ο βαθμός παρέμβασης της δημόσιας αρχής κατά τον 
προσδιορισμό των μέτρων και των τρόπων χρηματοδότησής τους. Επομένως, 
το γεγονός και μόνο ότι ένα σύστημα επιδοτήσεων που ωφελεί ορισμένους 
επιχειρηματίες συγκεκριμένου τομέα χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από 
εισφορές που επιβάλλει η δημόσια αρχή σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες 
δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι το σύστημα αυτό δεν έχει τον χαρακτήρα 
ενίσχυσης χορηγούμενης από το κράτος, κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ12. 

(62) Με βάση αυτή τη νομολογία μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από οιονεί δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή 
εισφορές που επιβάλλονται από το κράτος και διαχειρίζονται και 
κατανέμονται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις συνεπάγονται μεταφορά 
κρατικών πόρων, ακόμη και αν δεν χορηγούνται από τις δημόσιες αρχές αλλά 
από ιδιωτικές οντότητες που ορίζονται από το κράτος και οι οποίες 
διακρίνονται από τις δημόσιες αρχές, όπως υπογράμμισε το Δικαστήριο στην 
υπόθεση Vent de Colère:13 

«Πάντως, έχει κριθεί ότι κεφάλαια τα οποία τροφοδοτούνται μέσω 
υποχρεωτικών εισφορών επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία των κρατών μελών 
και των οποίων η διαχείριση και η κατανομή διέπεται από τη νομοθεσία αυτή 
μπορούν να θεωρούνται κρατικοί πόροι κατά την έννοια του άρθρου 107, 
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, ακόμα και αν υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους είναι 
φορείς που διακρίνονται από τις δημόσιες αρχές (βλ., επ’ αυτού, απόφαση της 
2ας Ιουλίου 1974, 173/73, Ιταλία κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 709, σ. 351, 
σκέψη 35)». 

(63) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το κράτος έχει θεσπίσει, μέσω 
τροποποιήσεων του Ενεργειακού Νόμου, ένα ειδικό τέλος, το ΕΤΑΕΕ, με 
σκοπό τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το 
κράτος έχει αναθέσει στον ΔΣΜ το καθήκον συγκέντρωσης και διαχείρισης 
όλων των χρηματοοικονομικών ροών που σχετίζονται με την αποζημίωση των 

                                                           
9 Απόφαση στην υπόθεση PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160. 
10 Απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 1996, Air France κατά Επιτροπής, T-358/94, EU:T:1996:194, 

σκέψεις 63 έως 65. 
11 Απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, Γαλλία κατά Επιτροπής, T-139/09, EU:T:2012:496, 

σκέψεις 63 και 64.  
12 Απόφαση στην υπόθεση Γαλλία κατά Επιτροπής, παράγραφος (61) ανωτέρω, EU:T:2012:496, 

σκέψη 61. 
13 Απόφαση στην υπόθεση Vent De Colère κ.λπ., C-262/12, EU:C:2013:851, σκέψη 25. 
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υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου και το ETAEE. Επίσης, το κράτος θέσπισε 
λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τον προσδιορισμό του ETAEE, καθώς και 
τη χρήση και τον προορισμό του (βλ. τμήμα 2.6 ανωτέρω).  

(64) Το Δικαστήριο έκρινε επίσης στην υπόθεση Vent de Colère ότι ο μηχανισμός 
ο οποίος αποσκοπεί στην πλήρη αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
επιβάλλεται σε επιχειρήσεις λόγω της υποχρεώσεως αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης από αιολική ενέργεια σε τιμή ανώτερη της αγοραίας 
τιμής και του οποίου η χρηματοδότηση βαρύνει τους τελικούς καταναλωτές, 
όπως ο μηχανισμός που εφαρμόζεται στη Γαλλία, αποτελεί παρέμβαση με 
κρατικούς πόρους. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρωθούν με το ΕΤΑΕΕ 
δεν επαρκούν να καλύψουν το κόστος που προκύπτει από την υποχρέωση του 
ΔΣΜ να καταβάλει αποζημίωση για το σύστημα, ο ΔΣΜ δύναται να μειώσει 
την αποζημίωση που είναι καταβλητέα στους δικαιούχους, προσφέροντας 
στον ΔΣΜ τη συγκεκριμένη προοπτική πλήρους κάλυψης του κόστους του. 

(65) Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι τα έσοδα από το ΕΤΑΕΕ αποτελούν κρατικούς πόρους.  

4.2.  Επιλεκτικότητα του πλεονεκτήματος 

(66) Η Ελληνική Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν είναι 
επιλεκτικό, καθώς οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με βάση αντικειμενικά 
τεχνικά κριτήρια. 

(67) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του μέτρου 
προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο δεν είναι από μόνο του αρκετό για να 
διαπιστωθεί ο γενικός χαρακτήρας του μέτρου ούτε αποκλείει τον επιλεκτικό 
χαρακτήρα αυτού14.  

(68) Η ουσιώδης επιλεκτικότητα ενός μέτρου συνεπάγεται ότι το μέτρο 
εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες επιχειρήσεις (ή ομίλους επιχειρήσεων) ή σε 
ορισμένους κλάδους της οικονομίας σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. 
Πρώτον, το κοινοποιηθέν μέτρο είναι ανοικτό μόνο σε καταναλωτές που 
προσφέρουν διακοπτόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 5MW. Δεύτερον, το μέτρο 
είναι ανοικτό μόνο σε επιχειρήσεις που συνδέονται στο δίκτυο υψηλής και 
μεσαίας τάσης της Ελλάδας, οι οποίες προέρχονται κατά κανόνα από 
περιορισμένους κλάδους της οικονομίας [βλ. παράγραφο (17) ανωτέρω]. 
Καταναλωτές χαμηλής τάσης άνω των 5MW θα εξαιρούνταν έως την 
αναθεώρηση του συστήματος από τον ΔΣΜ [βλ. παράγραφο (16) ανωτέρω], 
ακόμη και αν είχαν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν έξυπνους μετρητές πριν 
από τον χρόνο αναθεώρησης. Τέλος, οι δικαιούχοι θα επιλεχθούν από 
επιλέξιμες επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας διαγωνισμού. 

(69) Ως εκ τούτου, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι, εφόσον το μέτρο χορηγεί 
πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το 
πλεονέκτημα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί επιλεκτικό.  

                                                           
14 Βλ., για παράδειγμα, την απόφαση στην υπόθεση Τ-379/09, Ιταλία κατά Επιτροπής (Συλλογή 

2012, σ. I-0000, σκέψη 47).  
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4.3.  Αντίκτυπος στον ανταγωνισμό και το εμπόριο 

(70) Οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβητούν το γεγονός ότι το κοινοποιηθέν μέτρο 
έχει την ικανότητα να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. 
Ωστόσο, υποστηρίζουν επίσης ότι το μέτρο δεν καταλήγει να είναι σε βάρος 
του ανταγωνισμού. 

(71) Ένα μέτρο που χορηγείται από το Δημόσιο θεωρείται ότι νοθεύει ή απειλεί να 
νοθεύσει τον ανταγωνισμό, όταν είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική 
θέση της δικαιούχου επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες 
ανταγωνίζεται15. Για πρακτικούς λόγους, η νόθευση του ανταγωνισμού, κατά 
την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, τεκμαίρεται μόλις το Δημόσιο 
παράσχει οικονομικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση η οποία 
δραστηριοποιείται σε έναν τομέα όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρχει 
ανταγωνισμός16. 

(72) Οι δικαιούχοι του μέτρου, στους οποίους μπορεί να συγκαταλέγονται 
ιδιαίτερα ενεργοβόροι χρήστες, είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ποικίλες αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό και στις 
οποίες διενεργούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Επομένως, από την 
παράγραφο (71) ανωτέρω προκύπτει ότι το μέτρο απειλεί να στρεβλώσει τον 
ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. 

4.4. Ύπαρξη οικονομικού πλεονεκτήματος 

(73) Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1, το μέτρο 
αυτό καθαυτό δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση μόνον εάν 
δεν παρέχει στους δικαιούχους του οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν υπό τις κανονικές συνθήκες της αγοράς. 

(74) Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν χορηγεί πλεονέκτημα 
στις επιχειρήσεις, διότι (i) το μέτρο ανταποκρίνεται σε μια γνήσια ανάγκη του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας· και (ii) η αποζημίωση για τους χρήστες 
διακοπτόμενου φορτίου συνάδει με το ποσό που θα διατίθετο να καταβάλει 
ένας συνετός φορέας της οικονομίας της αγοράς με παρόμοια ανάγκη 
προκειμένου να την ικανοποιήσει. 

(75)  Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει επίσης ότι οι δικαιούχοι 
αντιμετωπίζουν ένα «σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα», λόγω του οποίου 
η αποζημίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι χορηγεί πλεονέκτημα στους 
δικαιούχους. 

                                                           
15  Απόφαση στην υπόθεση Phillip Morris κατά Επιτροπής, C-730/79, EU:C:1980:209, σκέψη 11). 

Απόφαση στην υπόθεση Alzetta κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 80. 
16  Αυτό αποκλείει τις αγορές που είναι κλειστές στον ανταγωνισμό δυνάμει τόσο της ενωσιακής όσο 

και της εθνικής νομοθεσίας. Απόφαση στην υπόθεση Alzetta κ.λπ. κατά Επιτροπής, παράγραφος 
(71) ανωτέρω,  σκέψεις 141-147. 
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4.4.1. Γνήσια ανάγκη του συστήματος με υπηρεσία προμηθευόμενη στο 
ελάχιστο κόστος 

(76) Τα κριτήρια (i) και (ii) της παραγράφου (74) ανωτέρω εφαρμόστηκαν 
πράγματι από την Επιτροπή στο παρελθόν, για παράδειγμα στα μέτρα NN 
24/201017 και SA.35119 (2012/Ν)18. Σε αυτό το πλαίσιο, και για κάθε μία από 
τις υπηρεσίες τύπου 1 και τύπου 2, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον, υπό τις 
τρέχουσες συνθήκες του διασυνδεδεμένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα: 

• υπάρχει γνήσια ανάγκη διακοπτόμενου φορτίου· 
• δικαιολογείται από τεχνικής άποψης το επίπεδο στο οποίο έχουν καθοριστεί οι 

απαιτήσεις διακοπτόμενου φορτίου· και 
• η υπηρεσία προμηθεύεται με ελάχιστο κόστος για το σύστημα. 

 
(77) Σχετικά με την ανάγκη για κάθε μία από τις υπηρεσίες: 

• Όσον αφορά την υπηρεσία τύπου 1, οι ελληνικές αρχές παρουσίασαν ένα 
μόνο σενάριο (σενάριο 1), το οποίο καταδεικνύει την πιθανή εναπομένουσα 
ανάγκη για διακοπτόμενο φορτίο με σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς 
και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με 
άλλα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο ΔΣΜ. Στο σενάριο 1, η εναπομένουσα 
ανάγκη εκτιμάται σε 2600MW, πολύ παραπάνω από το προτεινόμενο 
ανώτατο όριο για την ποσότητα των 1000MW για την οποία θα υποβληθούν 
προσφορές για την υπηρεσία τύπου 1. Επομένως, ακόμη και αν η πιθανότητα 
μιας μεγάλης διακοπής εφοδιασμού φυσικού αερίου θεωρούνταν μικρή, η 
Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει μια σειρά άλλων πιθανών καταστάσεων (για 
παράδειγμα, κάποιος συνδυασμός: χαμηλής διαθεσιμότητας υδροηλεκτρικής 
ενέργειας ή ΑΠΕ, απεργιών σε λιγνιτικούς σταθμούς και διακοπών 
λειτουργίας σε διασυνδέσεις) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια 
ανάγκη για έως 1000MW διακοπτόμενου φορτίου με σκοπό τη διασφάλιση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού για έως και 48 ώρες.  

• Όσον αφορά την υπηρεσία τύπου 2, η Επιτροπή αναγνωρίζει τα επιχειρήματα 
των ελληνικών αρχών ότι δεδομένες κλιματικές συνθήκες θα μπορούσαν να 
περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της υδροηλεκτρικής ενέργειας, ότι στην 
ελληνική αγορά η δυνατότητα των διασυνδέσεων να ικανοποιήσουν έκτακτες 
ανάγκες είναι περιορισμένη και ότι υφίσταται γνήσια εναπομένουσα ανάγκη 
για διακοπτόμενο φορτίο. Σε περίπτωση βλάβης δύο μονάδων CCGT 400MW 
εντός μίας ώρας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ανάγκη για περίπου 800MW 
διακοπτόμενου φορτίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ανώτατο όριο στην 
προμήθεια των υπηρεσιών τύπου 2 για 1000MW δεν φαίνεται υπερβολικό. 
 

(78) Όσον αφορά αμφότερες τις υπηρεσίες τύπου 1 και τύπου 2, η Επιτροπή 
επισημαίνει επίσης ότι ο ΔΣΜ θα μπορούσε ακόμη και να αποφασίσει να 
προμηθευτεί λιγότερα από 1000MW διακοπτόμενου φορτίου, εάν η εκτίμησή 
του είναι ότι απαιτείται μικρότερη δυναμικότητα. Επομένως, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι υπάρχει γνήσια ανάγκη για αμφότερες τις υπηρεσίες και ότι το 

                                                           
17 C(2010)3222 final 
18 C(2012) D 6779 final 
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επίπεδο στο οποίο έχει οριστεί δικαιολογείται από τεχνικής άποψης. Η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι η άποψη αυτή λαμβάνει υπόψη την ειδική 
κατάσταση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου, υπό τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις της αγοράς, το πεδίο για την απαίτηση ανταπόκρισης 
στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς είναι περιορισμένο.   

(79) Η Επιτροπή αξιολόγησε στη συνέχεια κατά πόσον ο μηχανισμός διαμόρφωσης 
τιμών είναι πραγματικά ανταγωνιστικός και δεν προσαρμόζεται ειδικά για 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε εκ των 
προτέρων, δηλαδή βάσει του σχεδιασμού και των προδιαγραφών του 
διαγωνισμού, και όχι εκ των υστέρων, βάσει των πραγματικών 
αποτελεσμάτων του. 

(80) Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι κύριες τεχνικές απαιτήσεις 
ορίζουν ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο υψηλής 
ή μεσαίας τάσης και να έχουν ελάχιστη διακοπτόμενη δυναμικότητα 5MW. Η 
Ελλάδα υποστηρίζει ότι αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητας προτάθηκαν από τον 
ΔΣΜ. Το πρώτο κριτήριο αναγνωρίζει την ανάγκη για τον ΔΣΜ να είναι σε 
θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις εξ αποστάσεως και να παρακολουθεί εξ 
αποστάσεως την κατανάλωση. Το δεύτερο κριτήριο αποσκοπεί να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης της λειτουργίας του συστήματος, 
τουλάχιστον κατά την αρχική φάση υλοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
οι αποστελλόμενες εντολές για τη διακοπή φορτίου θα δίδονται απευθείας από 
τον ΔΣΜ στον τελικό καταναλωτή, καθώς δεν λειτουργούν επί του παρόντος 
φορείς συγκέντρωσης. 

(81) Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι αντικειμενικά 
δικαιολογημένα και όχι υπερβολικά περιοριστικά. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι: 

• το μέγιστο προσφερόμενο ποσό για κάθε υπηρεσία είναι χαμηλότερο από την 
πιθανή ποσότητα δυναμικού που θα μπορούσε να συμμετάσχει σε 
διαγωνισμούς· 

• το πραγματικό ποσό που προσφέρεται από τον ΔΣΜ θα μπορούσε να είναι 
ακόμη χαμηλότερο από αυτό το μέγιστο ποσό που έχει σχεδιαστεί να είναι 
χαμηλότερο για την πρώτη δημοπρασία· 

• έως και 40 διαφορετικές εταιρείες θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται στους 
διαγωνισμούς· και 

• ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την 
ανταγωνιστικότητα των διαγωνισμών.  

(82) Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για αμφότερες τις υπηρεσίες τύπου 1 
και τύπου 2, ο μηχανισμός του διαγωνισμού μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς 
ανταγωνιστικός, και ότι συνάδει με τον διαγωνισμό τον οποίο θα είχε 
διοργανώσει ένας συνετός φορέας της οικονομίας της αγοράς για την 
απόκτηση των σχετικών υπηρεσιών. 

(83) Περαιτέρω, όσον αφορά τις υπηρεσίες τύπου 1, εφόσον η ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαθέτει αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιες 
αγορές με εύρυθμη λειτουργία στις οποίες οι πάροχοι που ανταποκρίνονται 
από την πλευρά της ζήτησης μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, εάν το 
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μέτρο θεωρηθεί ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το μέτρο θα πληροί τις τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη νομολογιακή προσέγγιση της υπόθεσης Altmark ώστε η 
αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας να μην συνιστά κρατική 
ενίσχυση: 

• Εφόσον η υπηρεσία τύπου 1 αποτελεί γνήσια δημόσια υπηρεσία, οι 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που την παρέχουν καθορίζονται σαφώς στην 
υπουργική απόφαση (βλ. παράγραφο (5)).  

• Οι παράμετροι για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης είναι αντικειμενικές, 
διαφανείς και έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων (βλ. τμήμα 2.4.2). 

• Δεν υπάρχει υπεραντιστάθμιση (δεδομένου ότι η υπηρεσία παρέχεται με τη 
χαμηλότερη τιμή που προέρχεται από διαδικασία υποβολής προσφορών). 

• Οι επιχειρήσεις επιλέγονται με βάση ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών (βλ. τμήμα 2.5). 

 
(84) Τέλος, οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, οι 

δικαιούχοι αντιμετωπίζουν οικονομικό μειονέκτημα ή εμπόδιο το οποίο 
οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη πρόσβασης σε ανταγωνιστική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αντιμετωπίζεται με το κοινοποιηθέν σύστημα. 

(85) Δεν υπήρχε ανάγκη να εξεταστεί λεπτομερώς αυτό το επιχείρημα, δεδομένου 
ότι η Επιτροπή έχει ήδη θεωρήσει στο τμήμα τμήμα Error! Reference source 
not found.Error! Reference source not found. ανωτέρω ότι η προτεινόμενη 
αποζημίωση συνάδει με αυτό που θα μπορούσε να είχε χορηγήσει ένας 
ιδιώτης επενδυτής της αγοράς. Ωστόσο, η νομολογία δεν υποστηρίζει τον 
ισχυρισμό ότι ένα πλεονέκτημα που παρέχεται σε μια επιχείρηση προκειμένου 
να διορθωθεί μια δυσμενής από άποψη ανταγωνισμού κατάσταση δεν συνιστά 
κρατική ενίσχυση.19  

4.4.2. Συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη οικονομικού πλεονεκτήματος 

(86) Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις 
της παραγράφου (76) στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτει ότι το 
κοινοποιηθέν μέτρο δεν χορηγεί οικονομικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.  

4.5. Συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης 

(87) Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο χορηγείται από 
κρατικούς πόρους, είναι επιλεκτικό, επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
και απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ελληνικός ΔΣΜ, ο οποίος 
ενεργεί υπό τις εντολές του κράτους και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προμηθεύεται στην αγορά τις υπηρεσίες 
διακοπτόμενου φορτίου που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 

                                                           
19 Απόφαση στην υπόθεση Ιταλία κατά Επιτροπής, C‑298/00, EU:C:2004:240, σκέψη 61· απόφαση 

στην υπόθεση Alzetta και λοιποί κατά Επιτροπής, παράγραφος (71) ανωτέρω, EU:T:2000:151, σκέψεις 
64 και 101. 
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υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συνέχειας της παροχής στο ελληνικό 
διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι υπηρεσίες αυτές δεν 
θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από τεχνικής άποψης από άλλες, 
φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Η αποζημίωση που χορηγείται από τον ΔΣΜ 
μπορεί να θεωρηθεί ως η αγοραία τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γεγονός 
το οποίο δεν χορηγεί οικονομικό πλεονέκτημα στους φορείς παροχής των εν 
λόγω υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. 

(88) Η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι η διαπίστωση αυτή 
περιορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, όπως 
προκύπτει από μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού 
διασυνδεδεμένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να 
διενεργείται μόνο σε περιορισμένο χρονικό εύρος. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις συμφωνίες της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας (περιλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, της 
ενδοημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης και του ΜΔΕΙ) θα 
μπορούσαν να παράσχουν μια πλατφόρμα με την οποία θα επιτραπεί η 
ανταπόκριση στην πλευρά της ζήτησης για τον απευθείας ανταγωνισμό στο 
πλαίσιο της ηλεκτροπαραγωγής, και η οποία χρησιμοποιείται εξ ορισμού μόνο 
στον βαθμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες, φθηνότερες 
εναλλακτικές λύσεις.  

(89) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι κάθε περαιτέρω 
παράταση του μέτρου θα χρειαζόταν να αξιολογηθεί υπό το φως των 
περιστάσεων που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή. Ομοίως, οι τροποποιήσεις 
του συστήματος υποβολής προσφορών και αποζημίωσης μπορεί να συνιστούν 
κρατική ενίσχυση και θα απαιτούσαν ειδική αξιολόγηση. 

5. ΎΠΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

5.1.  Παραίτηση από κρατικούς πόρους 

(90) Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΕΤΑΕΕ συνιστά κρατικό πόρο (βλ. τμήμα 4 
ανωτέρω). Επομένως, ένα μειωμένο ΕΤΑΕΕ για ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ομίλους επιχειρήσεων συνεπάγεται παραίτηση από κρατικούς πόρους, που 
είναι καταλογιστέα στο κράτος καθώς έχει θεσπιστεί με υπουργική απόφαση.  

5.2.  Ύπαρξη επιλεκτικού πλεονεκτήματος 

(91) Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η έννοια της ενίσχυσης δεν καλύπτει μόνον 
θετικές παροχές, αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες υπό διάφορες μορφές 
ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
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μιας επιχειρήσεως20. Οι μειώσεις αυτές στα τέλη ή τις εισφορές μπορεί να 
οδηγήσουν σε πλεονέκτημα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι επιλεκτικές21. 

(92) Κατά την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικής ενίσχυσης σε αυτά τα μέτρα, 
το πρώτο βήμα της αξιολόγησης της επιλεκτικότητας σχετίζεται με τον 
προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς22. 

(93) Σε δεύτερη φάση, το Δικαστήριο θα εξετάσει «αν23, στο πλαίσιο συγκεκριμένου 
νομικού συστήματος, το μέτρο αυτό συνιστά πλεονέκτημα για ορισμένες 
επιχειρήσεις έναντι άλλων που τελούν σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική 
κατάσταση». Εάν πράγματι συνιστά πλεονέκτημα, το μέτρο θα θεωρηθεί εκ 
πρώτης όψεως επιλεκτικό. Το κατά πόσον δύο όμιλοι επιχειρήσεων είναι 
συγκρίσιμοι ή όχι πρέπει να προσδιορισθεί «από πλευράς του σκοπού που 
επιδιώκεται με το οικείο μέτρο»24. 

(94) Σε περίπτωση που ένα μέτρο είναι εκ πρώτης όψεως επιλεκτικό, το 
Δικαστήριο θα προχωρήσει στην τρίτη φάση της αξιολόγησης και θα εξετάσει 
κατά πόσον η διαφοροποίηση μπορεί να δικαιολογηθεί από «τη φύση ή την 
οικονομία του συστήματος επιβαρύνσεων στο οποίο εντάσσονται». 

(95) Πρώτον, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του πλαισίου αναφοράς. Η άποψη 
της Επιτροπής είναι ότι το ΕΤΑΕΕ έχει δύο κύριους στόχους: (i) τη 
συγκέντρωση εσόδων από μεμονωμένες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες για την 
κάλυψη του κόστους των συμβάσεων διακοπτόμενου φορτίου· και (ii) την εν 
λόγω συγκέντρωση κατά τρόπο που επικεντρώνεται στο κόστος των 
συμβάσεων για συγκεκριμένες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με 
την αξιοπιστία τους25. Δεδομένου του ειδικού στόχου διασφάλισης της 
κάλυψης των εξόδων του συστήματος διακοπτόμενου φορτίου από τους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι το ΕΤΑΕΕ 
μπορεί να θεωρηθεί ως αυτόνομο μέτρο, γεγονός που θα περιόριζε το πλαίσιο 
αναφοράς στο ΕΤΑΕΕ. 

(96) Δεύτερον, δεδομένων των διαφορετικών ποσών ΕΤΑΕΕ που είναι καταβλητέα 
από τους ηλεκτροπαραγωγούς (λόγω των ποικίλλων ΤΣ - βλ. νακα 7 στο 
προσάρτημα - και των εσόδων), το ερώτημα είναι κατά πόσον ο φόρος 
συνεπάγεται πλεονέκτημα για ορισμένες επιχειρήσεις έναντι άλλων που 
τελούν σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση από πλευράς των 
σκοπών που επιδιώκονται με το οικείο μέτρο. 

                                                           
20  Απόφαση στην υπόθεση De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg κατά Ανωτάτης Αρχής 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, C-30/59, EU:C:1961:2, σ. 19. 
21  Υπόθεση SA.31227 (C 35/2010), Δανία – Ενίσχυση με τη μορφή φόρων επί των τυχερών 

παιγνίων μέσω διαδικτύου οι οποίοι προβλέπονται στον δανικό νόμο περί φορολογίας των τυχερών 
παιγνίων (ΕΕ L 68 της 7.3.2012, σ. 3, αιτιολογικές σκέψεις 76-78). 

22  Απόφαση στην υπόθεση Paint Graphos και λοιποί, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-78/08 έως 
C-80/08, EU:C:2011:550, σκέψη 49. 

23  Απόφαση στην υπόθεση British Aggregates Association κατά Επιτροπής, C-487/06 P, 
EU:C:2008:757, σκέψη 82. 

24  Απόφαση στην υπόθεση Πορτογαλία κατά Επιτροπής, C-88/03, EU:C:2006:511, σκέψη 54. 
25  Βλ. παράγραφο (39) ανωτέρω. 
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(97) Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η σαφής πρόθεση των ΤΣ είναι να 
διασφαλιστεί ότι το ΕΤΑΕΕ λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο κάθε κατηγορίας 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι, από πλευράς του σκοπού αυτού, 
οι διάφορες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής δεν τελούν σε συγκρίσιμη 
πραγματική και νομική κατάσταση. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι διάφορες 
τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στην ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα λόγω 
διαφορών στην αξιοπιστία ή λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της 
απόδοσης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι 
μεμονωμένες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με διαφορετικά έσοδα δύνανται, 
υπό όμοιες κατά τα άλλα συνθήκες, να είναι συγκρίσιμες βάσει του σκοπού 
της κάλυψης απλώς των εξόδων των συμβάσεων διακοπτόμενου φορτίου. 
Επομένως, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι το ΕΤΑΕΕ είναι εκ πρώτης όψεως 
επιλεκτικό.  

(98) Τρίτον, ακόμη και αν διαπιστωνόταν ότι οι δύο ομάδες σταθμών είναι 
συγκρίσιμες, το ερώτημα θα ήταν κατά πόσον αυτή η εκ πρώτης όψεως 
επιλεκτικότητα μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φύση και την οικονομία του 
συστήματος επιβαρύνσεων στο οποίο εντάσσεται η διάταξη που εισάγει 
διακρίσεις. 

(99) Ελλείψει οποιασδήποτε διαφοροποίησης με βάση τον τύπο τεχνολογίας, το 
ΕΤΑΕΕ θα ήταν ίσο απλώς, για κάθε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα, με ένα 
ποσοστό (κοινό για όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς) των εσόδων της. Η 
Ελληνκή Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η επιβολή ενός τέλους επί των εσόδων 
κάθε ηλεκτροπαραγωγού είναι μια απλή διαδικασία, η οποία εκμεταλλεύεται 
υφιστάμενους μηχανισμούς εκκαθάρισης που λειτουργούν ορθά στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και δεν εισάγει (για παράδειγμα) νέες και περίπλοκες 
μεθόδους για τον υπολογισμό των κερδών με βάση ένα συγκεκριμένο σταθμό, 
γεγονός το οποίο θα συνεπαγόταν είτε τον χειρισμό των δεδομένων από 
πλευράς των επιχειρήσεων είτε την ανάγκη αυθαίρετων υποθέσεων από 
πλευράς του ΔΣΜ. 

(100) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, από άποψης του σκοπού της άντλησης εσόδων 
από μεμονωμένες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, η επιλεγμένη βάση για τον 
ΣΟΣ θα χρειαζόταν, κατ’ ελάχιστον, να είναι μετρήσιμη στο επίπεδο μιας 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας (και όχι μόνο στο επίπεδο της επιχείρησης, 
όπως θα ίσχυε για τα κέρδη). Επομένως, έχοντας υπόψη τη διοικητική 
δυνατότητα διαχείρισης, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η επιλογή των 
εσόδων ως βάση για τον ΣΟΣ μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη.  

(101) Το ΕΤΑΕΕ ποικίλλει επίσης σύμφωνα με τον τύπο τεχνολογίας, με βάση τους 
ΤΣ. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι πρόθεση είναι η δημοσιονομική 
επιβάρυνση να εξαρτάται κυρίως από τον τύπο ηλεκτροπαραγωγής που 
επιβάλλει την ανάγκη για συμβάσεις διακοπτόμενου φορτίου, ανάλογα με την 
αξιοπιστία τους. Οι ΤΣ πρέπει να αντανακλούν τη συνεισφορά κάθε 
τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής σε αιφνίδιες διακυμάνσεις παραγωγής και 
ανισορροπίες του δικτύου που δικαιολογούν την ανάγκη για υπηρεσίες 
διακοπτόμενου φορτίου, ήτοι αντιστοιχούν σε μια αρχή «αιτιότητας κόστους».  
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(102) Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι σύμφωνα με μια αρχή αιτιότητας κόστους, 
τα τέλη εδράζονται σε ένα ισχυρό οικονομικό σκεπτικό. Στην προκειμένη 
περίπτωση, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ενισχύσουν πρωτοβουλίες για 
επενδύσεις σε περισσότερο αξιόπιστες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, 
μειώνοντας πιθανώς την ανάγκη για το μέτρο αυτό στο μέλλον. Έτσι, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι οι ΤΣ συνάδουν με τη λογική και τη δομή του 
συστήματος.  

(103) Τέλος, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι οι ΤΣ έχουν υπολογιστεί με 
αντικειμενικό τρόπο, ο οποίος συμφωνεί με τη λογική που τους διέπει. Ο 
μαθηματικός τύπος για το ΕΤΑΕΕ ορίζεται στη νομοθεσία και επομένως, 
πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στους ηλεκτροπαραγωγούς.  

(104) Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκ πρώτης όψεως 
επιλεκτικότητα στο ΕΤΑΕΕ μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φύση ή την εν 
γένει οικονομία του οικείου συστήματος.  

5.3.  Συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη ενίσχυσης 

(105) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι διαφοροποιημένες τιμές του ΕΤΑΕΕ 
που είναι καταβλητέο από διάφορους ηλεκτροπαραγωγούς μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συμφωνούν με τη φύση και τη λογική του συστήματος και, 
επομένως, ότι δεν χορηγείται επιλεκτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένους 
ηλεκτροπαραγωγούς και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση κατά 
την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

(106) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το μέτρο και ο μηχανισμός  
χρηματοδότησής του δεν συνιστούν ενίσχυση.  

(107) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαπίστωση αυτή περιορίζεται σε τρία έτη από 
την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, όπως προκύπτει από μια ανάλυση 
της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού διασυνδεδεμένου δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

(108) Εάν η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες δεν 
πρέπει να αποκαλυφθούν σε τρίτους, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά 
την Επιτροπή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα 
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι συμφωνείτε με την 
κοινολόγησή της σε τρίτους και με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της 
επιστολής, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στον δικτυακό τόπο 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm  

Με εκτίμηση,  
Για την Επιτροπή 

 

Joaquín ALMUNIA 
Αντιπρόεδρος
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

(1) Οι Τεχνολογικοί Συντελεστές (ΤΣ) έχουν εκτιμηθεί με βάση τον σχετικό αντίκτυπο κάθε 
τεχνολογίας στην ανάγκη για τους δύο τύπους υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες διακρίνονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρική ενέργεια, ηλιακή 
ενέργεια από φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας, βιομάζα/βιοαέριο και 
λοιπές ΑΠΕ. 

(2) Όσον αφορά την υπηρεσία τύπου 1, οι ΤΣ εκτιμήθηκαν με βάση τη 
διαθεσιμότητα των μονάδων. Για την εκτίμηση της διαθεσιμότητας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι συντελεστές: 

• Για τις θερμικές μονάδες, ο συντελεστής ισοδύναμης απρόβλεπτης μη 
διαθεσιμότητας (EFOR)· 

• για τις ΑΠΕ, ο συντελεστής δυναμικότητας, καθώς αυτός αντιπροσωπεύει την 
αξιοπιστία τους.  

(3) Ο Πίνακας  κατωτέρω παραθέτει τον συντελεστή ισοδύναμης απρόβλεπτης μη 
διαθεσιμότητας (EFOR) για κάθε κατηγορία ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών 
τα τελευταία έτη, όπως εκτιμήθηκε από τον ΔΣΜ.  

Πίνακας 3 Ο συντελεστής ισοδύναμης απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας (EFOR) σε %, 
όπως εκτιμήθηκε από τον ΔΣΜ, για τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στο 
διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ελλάδας, ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογίας  

 2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Λιγνίτης 11,71 11,98 12,79 12,71 11,99 11,88 12,27 14,17 
Πετρέλαιο 8,69 5,48 5,46 4,36 4,52 5,35 8,13  
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια 

12,67 13,55 13,03 13,27 13,89 14,73 15,44 14,47 

Αεριοστρόβιλοι 
συνδυασμένου 
κύκλου 
(CCGT) 

5,67 5,67 5,97 6,20 5,67 6,05 6,31 5,98 

Αεριοστρόβιλοι 
ανοικτού 
κύκλου 
(OCGT) 

10,22 10,22 10,79 10,79 10,81 10,28 7,28 5,13 

 
(4) Ο συντελεστής EFOR για μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες (που ισούται με 

13%) δεν χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό των ΤΣ. Αντιθέτως, 
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής δυναμικότητας, όπως και για άλλες ΑΠΕ. 
Έχοντας υπόψη ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια μεγάλης κλίμακας έχει 
χαρακτηρισθεί εν μέρει ως υποχρεωτικά ύδατα τα οποία «εγχέονται» στο 
σύστημα, ενώ η υπόλοιπη κατανέμεται μέσω διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, οι ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι είναι πιο σωστό να θεωρηθεί 
ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια μεγάλης κλίμακας έχει τον ίδιο συντελεστή 
δυναμικότητας με την υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας, ήτοι 40%. 

(5) Ο  πίνακας 4 παρουσιάζει τους ΤΣ για την υπηρεσία τύπου 1, βάσει 
δεδομένων που παρείχε ο ΔΣΜ, όπως περιγράφηκε ανωτέρω: 
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Πίνακας 4 Τεχνολογικοί συντελεστές για την υπηρεσία τύπου 1 

Κατηγορία 
μονάδας 

παραγωγής 

Συντελεστής μη 
διαθεσιμότητας σε 

(%) 

Τεχνολογικός 
συντελεστής 
για την 
υπηρεσία 

τύπου 1 (%) 

Λιγνίτης 14 3,5 

Πετρέλαιο 8 2,0 
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια 60 14,9 

Φυσικό αέριο 6 1,5 
Αιολική 
ενέργεια 74 18,4 

Φωτοβολταϊκά 83 20,6 
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια 
μικρής 
κλίμακας 60 14,9 

Βιομάζα 47 11,7 

Λοιπές ΑΠΕ 50 12,4 

ΣΥΝΟΛΟ 402 100,0 
 
(6) Όσον αφορά την υπηρεσία τύπου 2, οι τεχνολογίες εκτιμήθηκαν με βάση τον 

αντίκτυπό τους στη δημιουργία της ανάγκης για αυτή την υπηρεσία. Πρώτον, 
εκτιμήθηκε η «μέγιστη απώλεια δυναμικότητας» κάθε τεχνολογίας σε 
διάστημα 1 ώρας, βάσει δεδομένων από τον ΔΣΜ. Δεύτερον, οι ελληνικές 
αρχές εκτίμησαν την πιθανότητα εμφάνισης αυτής της μέγιστης απώλειας 
δυναμικότητας, βάσει δεδομένων από τον ΔΣΜ.  

(7) . Η «μέγιστη απώλεια δυναμικότητας εντός μίας ώρας» εκφράζεται ως 
ποσοστό της συνολικής χρήσης κάθε τεχνολογίας. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση των λιγνιτικών μονάδων, θεωρείται ότι η διακοπή λειτουργίας δύο 
μονάδων, 600 MW, είναι δυνατή σε περίπτωση δυναμικού που λειτουργεί στο 
εύρος των 2000-4000MW, αναλόγως της εποχής και του χρόνου. Αυτό 
σημαίνει ότι η απώλεια δυναμικότητας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15-30%, 
και επομένως έχει επιλεγεί μια τιμή 25%. Ομοίως, ο ΔΣΜ παρείχε εκτιμήσεις 
για τους λοιπούς τύπους τεχνολογιών, με την υψηλότερη να αφορά τα 
φωτοβολταϊκά και την αιολική ενέργεια, που μπορούν να «απολέσουν» 
περίπου 50% και 30% της απόδοσής τους. 

(8) Οι ΤΣ για την υπηρεσία 2 προέκυψαν πολλαπλασιάζοντας τη μέγιστη απώλεια 
δυναμικότητας εντός μίας ώρας (εκφρασμένη σε ποσοστό) με την πιθανότητα 
εμφάνισης της εν λόγω απώλειας. Το αποτέλεσμα αυτού του 
πολλαπλασιασμού εκφράζεται στη συνέχεια σε ποσοστό και αντιπροσωπεύει 
τη σχετική συνεισφορά κάθε τεχνολογίας στη δημιουργία της ανάγκης για την 
υπηρεσία τύπου 2. Ο Πίνακας  παρουσιάζει τους υπολογισμούς των ΤΣ από 
τον ΔΣΜ για την υπηρεσία τύπου 2. 
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Πίνακας 5 Τεχνολογικοί συντελεστές για την υπηρεσία τύπου 2 

Κατηγορία 
μονάδας 

παραγωγής 

(1) Μέγιστη 
απώλεια 

δυναμικότητας 
εντός μίας ώρας 

(%) 

(2) Πιθανότητα 
της εν λόγω 
μέγιστης 
απώλειας 

δυναμικότητας 

(1)*(2) 

Τεχνολογικός 
συντελεστής 
για την 
υπηρεσία 

τύπου 2 (%) 

Λιγνίτης 25 1 25 5,7 

Πετρέλαιο 15 1 15 3,4 
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια 5 

1 
5 1,1 

Φυσικό αέριο 22,5 1 22,5 5,1 
Αιολική 
ενέργεια 30 

3 
90 20,6 

Φωτοβολταϊκά 50 5 250 57,1 
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια 
μικρής 
κλίμακας 10 

1 

10 2,3 

Βιομάζα 10 1 10 2,3 

Λοιπές ΑΠΕ 10 1 10 2,3 

ΣΥΝΟΛΟ     437,5 100 
 
(9) Οι ΤΣ για ολόκληρο το σύστημα υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των ΤΣ για 

κάθε υπηρεσία. Στη συνέχεια η κλίμακα απλώς αναπροσαρμόζεται, όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακας . 

Πίνακας 6 Τεχνολογικοί συντελεστές για αμφότερες τις υπηρεσίες τύπου 1 και τύπου 2 

Κατηγορία μονάδας 
παραγωγής 

Τεχνολογικός 
συντελεστής 
για την 
υπηρεσία 

τύπου 1 (%) 

Τεχνολογικός 
συντελεστής 
για την 
υπηρεσία 

τύπου 2 (%) 

Τεχνολογικός 
συντελεστής για 
αμφότερες τις 
υπηρεσίες (%) 

Τεχνολογικός 
συντελεστής για 
το ειδικό τέλος 
ασφάλειας 
ενεργειακού 
εφοδιασμού 

Λιγνίτης 5,7 3,5 4,6 0,2 

Πετρέλαιο 3,4 2,0 2,7 0,1 

Υδροηλεκτρική ενέργεια 1,1 14,9 8,0 0,4 

Φυσικό αέριο  5,1 1,5 3,3 0,2 
Αιολική ενέργεια 
(χερσαία) 20,6 18,4 19,5 0,9 

Φωτοβολταϊκά 57,1 20,6 38,9 1,8 
Υδροηλεκτρική ενέργεια 
μικρής κλίμακας 2,3 14,9 8,6 0,4 

Βιομάζα-βιοαέριο 2,3 11,7 7,0 0,3 

Λοιπές ΑΠΕ 2,3 12,4 7,4 0,3 
 100,0 100,0 100,0  
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Πίνακας 7 Τεχνολογικοί συντελεστές για το ΕΤΑΕΕ 
Κατηγορία μονάδας παραγωγής Τεχνολογικός συντελεστής 
Λιγνίτης  0,2 
Πετρέλαιο  0,1 
Υδροηλεκτρική ενέργεια  0,4 
Φυσικό αέριο [αεριοστρόβιλοι 
συνδυασμένου κύκλου (CCGT)]  

0,2 

Φυσικό αέριο [αεριοστρόβιλοι 
ανοικτού κύκλου (OCGT)]  

0,2 

Αιολική ενέργεια (χερσαία)  0,9 
Αιολική ενέργεια (υπεράκτια)  0,9 
Υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής 
κλίμακας  

0,4 

Φωτοβολταϊκά � 100kW  1,8 
Φωτοβολταϊκά > 100kW  1,8 
Φωτοβολταϊκά (οροφές)  1,8 
Ηλιοθερμική ενέργεια � 5ΜW  1,8 
Ηλιοθερμική ενέργεια > 5ΜW  1,8 
Γεωθερμική ενέργεια  0,3 
Βιομάζα-βιοαέριο  0,3 
Λοιπές ΑΠΕ  0,3 
ΣΗΘΥΑ < 35 MWe  0,2 
ΣΗΘΥΑ με φυσικό αέριο > 35 MWe – 
τμήμα ΣΗΘΥΑ  

0,2 

ΣΗΘΥΑ με φυσικό αέριο > 35 MWe – 
τμήμα κατανομής  

0,2 

 
 


