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Σχόλια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για το Σχέδιο Νόµου «Λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου (Ενσωµάτωση Οδηγιών 2009/72, 73 και 
άλλες διατάξεις)  
 
 
Βάσει ελέγχου της συµβατότητας των διατάξεων των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/EK οι 
οποίες ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη µε το εν λόγω σχέδιο νόµου, προτείνουµε 
τις ακόλουθες τροποποιήσεις για την πληρέστερη απόδοση και συµµόρφωση του 
νοµοσχεδίου µε τις ανωτέρω Κοινοτικές Οδηγίες.  
 
 
Άρθρο 2 – Ορισµοί 
 
1ο Σχόλιο 
 
Στους ορισµούς που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου θα πρέπει 
να προστεθούν, χάριν συµφωνίας µε τις Οδηγίες 2009/72 και 2009/73, οι κάτωθι ορισµοί: 
 
Πελάτης χονδρικής: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια µε σκοπό τη µεταπώλησή τους εντός ή εκτός του συστήµατος όπου είναι 
εγκατεστηµένο. 
 
Τελικός πελάτης: ο πελάτης που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του 
χρήση. 
 
Μη οικιακός πελάτης: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια που δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένων των 
παραγωγών και των πελατών χονδρικής. 
 
Επιλέγων πελάτης: ο πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράσει φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια από τον προµηθευτή της επιλογής του. 
 
Σύστηµα ή ∆ίκτυο ∆ιανοµής: Tο σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστηµα 
διανοµής φυσικού αερίου. 
 
Στους ορισµούς που αναφέρονται στο τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου ο ορισµός ‘Επιχείρηση 
ηλεκτρικής ενέργειας’ είναι - εκ παραδροµής - ελλιπής και πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: 
 
Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία 
από τις δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας ή αγοράς ηλεκτρικής 
ενεργείας, και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται µε τη 
δραστηριότητα που ασκεί. Στον ορισµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι τελικοί πελάτες.  
 
Επίσης πρέπει να προστεθεί στους ορισµούς του τετάρτου µέρους ο ορισµός του Λειτουργού 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: 
 
Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: το νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον 
ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό.  
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Άρθρο 105 – Καθήκοντα του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας  
 
 
2ο Σχόλιο  
 
Για την πληρέστερη απόδοση της διάταξης του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/72, η οποία 
αναφέρει: 
 
‘Each transmission system operator shall be responsible for: (a) ensuring the long-term ability 
of the system to meet reasonable demands for the transmission of electricity, operating, 
maintaining and developing under economic conditions secure, reliable and efficient 
transmission systems with due regard to the environment’ 
 
προτείνεται η προσθήκη των φράσεων ‘υπό οικονοµικά αποδεκτές συνθήκες’ και 
‘λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον’ στην  παράγραφο 1 του άρθρου 105 η οποία 
δύναται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:  
 
‘Ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί, 
εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της 
χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια υπό οικονοµικά αποδεκτές συνθήκες και µε τρόπο επαρκή, 
ασφαλή, αποδοτικό, και αξιόπιστο, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον’ 
 
 
3ο Σχόλιο 
 
Στο στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής µε την προσθήκη της 
λέξης ‘µεταφοράς’ στο τέλος του πρώτου και δευτέρου εδαφίου.  Το αγγλικό κείµενο στο 
αντίστοιχο στοιχείο (d) του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/72, αναφέρει το εξής:  
 
‘managing electricity flows on the system, taking into account exchanges with other 
interconnected systems. To that end, the transmission system operator shall be responsible 
for ensuring a secure, reliable and efficient electricity system and, in that context, for ensuring 
the availability of all necessary ancillary services, including those provided by demand 
response, insofar as such availability is independent from any other transmission system with 
which its system is interconnected’ 
 
όπου σύµφωνα µε τους ορισµούς της Οδηγίας interconnected systems σηµαίνει: 
 
 ‘a number of transmission and distribution systems linked together by means of one or more 
interconnectors’, δηλαδή το σύστηµα που αποτελείται από αριθµό συστηµάτων µεταφοράς 
και διανοµής τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία ή περισσότερες διασυνδέσεις.  
 
Ως εκ τούτου, προτείνεται το ελληνικό κείµενο να προσαρµοστεί αναλόγως και να 
επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως: 
 
‘διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα, συνεκτιµώντας τις ανταλλαγές 
µε άλλα διασυνδεδεµένα συστήµατα. Για τον σκοπό αυτό µεριµνά για την ασφαλή, αξιόπιστη 
και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος, διασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα 
των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που 
παρέχονται µέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθµό που η διαθεσιµότητά τους δεν 
εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεµένο σύστηµα.’ 
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Άρθρο 119 – Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης αποφάσεων 
 
4ο Σχόλιο 
 
Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθµισης που αφορά την δυνατότητα των 
επενδυτών να εισέλθουν στο µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου (4) η φράση ‘ιδίως τις 
πιθανές επενδυτικές ανάγκες’ η οποία παραλείφθηκε, ενώ προβλέπεται στο αγγλικό κείµενο 
στην παράγραφο (4) του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/72 το οποίο συγκεκριµένα αναφέρει: 
 
‘The regulatory authority shall consult all actual or potential system users on the ten-year 
network development plan in an open and transparent manner. Persons or undertakings 
claiming to be potential system users may be required to substantiate such claims. The 
regulatory authority shall publish the result of the consultation process, in particular possible 
needs for investments.’ 
 
Συνεπώς η παράγραφος (4) πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 
 
‘Η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο του 10ετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
παρόντος νόµου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα της, ιδίως τις πιθανές επενδυτικές ανάγκες.’ 
 
 
 


