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Αρ. Πρωτ. 48/2021 

Αθόνα, 11/10/2021 

 

Σχόλια Green Tank ςτο νομοςχέδιο για την ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 

2018/2002 (ενεργειακή απόδοςη) 
 
Α. Για την ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ για την Ενεργειακή Απόδοςη 

Ο ρόλοσ τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ εύναι θεμελιώδουσ ςημαςύασ ςτη μϊχη ενϊντια ςτην 

εντεινόμενη κλιματικό κρύςη. Η μεύωςη τησ ζότηςησ ενϋργειασ ςχετύζεται ϊμεςα με την επύτευξη 

των ςτόχων μεύωςησ των εκπομπών ςτο δρόμο προσ την κλιματικό ουδετερότητα.  

 

Η ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 2018/2002 για την ενεργειακό απόδοςη που περιλαμβϊνεται ςτο 

ευρωπαώκό νομοθετικό πλαύςιο «Καθαρό Ενϋργεια για όλουσ» του 2018 εύναι καθυςτερημϋνη και 

θα δημιουργόςει περιπλοκϋσ για δύο βαςικούσ λόγουσ. Πρώτον, διότι όδη από τισ 14 Ιουλύου 2021 

ςτο πλαύςιο του “fit for 55” η  Ευρωπαώκό Επιτροπό κατϋθεςε πρόταςη αναθεώρηςόσ τησ η οπούα 

εύναι ςαφώσ πιο φιλόδοξη από την 2018/2002. Δεύτερον, διότι το νομοςχϋδιο που ενςωματώνει 

την οδηγύα εύναι ςυμβατό με το Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) του 2019, τη 

ςτιγμό που η ελληνικό κυβϋρνηςη ϋχει εκκινόςει -και ςωςτϊ-, τη διαδικαςύα αναθεώρηςόσ του 

προκειμϋνου η Ελλϊδα να ςυμμορφωθεύ με τον νϋο ευρωπαώκό κλιματικό ςτόχο για μεύωςη των 

καθαρών εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% το 2030 ςε ςχϋςη με τα 

επύπεδα του 1990. Ο ςτόχοσ δε αυτόσ του -55%, ςύμφωνα με τισ ανακοινώςεισ τησ ηγεςύασ του 

ΤΠΕΝ, πρόκειται να εφαρμοςτεύ και ςε εθνικό επύπεδο, πρϊγμα που θα αποτυπωθεύ ςτον 

επερχόμενο πρώτο εθνικό κλιματικό νόμο. Πρόκειται για μια πολύ ςημαντικό ενύςχυςη τησ 

κλιματικόσ φιλοδοξύασ ςε ςχϋςη με τισ δεςμεύςεισ του υφιςτϊμενου ΕΕΚ του 2019. Καθώσ εύναι 

βϋβαιο ότι τόςο η ςυμμόρφωςη με την υπό αναθεώρηςη ευρωπαώκό οδηγύα για την ενεργειακό 

απόδοςη, όςο, κυρύωσ, η αύξηςη τησ κλιματικόσ φιλοδοξύασ για το 2030 ςε εθνικό επύπεδο θα 

απαιτόςει αυξημϋνη ενεργειακό απόδοςη ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ ςε ςχϋςη με τισ 

αντύςτοιχεσ δεςμεύςεισ του υφιςτϊμενου ΕΕΚ, θα ϋπρεπε το νομοςχϋδιο να περιλαμβϊνει πιο 

φιλόδοξεσ δεςμεύςεισ από αυτϋσ που αυτό τη ςτιγμό περιϋχει.  

 

Ειδικότερα ςχόλια:  

 Ο ςτόχοσ ενεργειακόσ απόδοςησ για το 2030 που περιλαμβϊνεται ςτο νομοςχϋδιο (16,5 

εκατομμύρια ΣΙΠ ςτην τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ ό 38,3% ςε ςχϋςη με τα ςενϊρια του 

2007 για το 2030) εύναι πιο φιλόδοξοσ από τον αντύςτοιχο ευρωπαώκό του 36-37% που 

περιλαμβϊνεται ςτην πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την αναθεώρηςη τησ 

οδηγύασ 2018/2002 αλλϊ ταυτύζεται με αυτόν του υφιςτϊμενου ΕΕΚ, που τελεύ υπό 

αναθεώρηςη. Επιπλϋον, η πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον νϋο ςτόχο 

ενεργειακόσ απόδοςησ εύναι ςυμβατό με τον κλιματικό ςτόχο μεύωςησ των καθαρών 

εκπομπών κατϊ 55% για το 2030, δεν εύναι όμωσ ςυμβατό με τον ςτόχο ςυγκρϊτηςησ τησ 

θερμοκραςύασ ςτον 1,5°C ο οπούοσ θα απαιτούςε μεύωςη καθαρών εκπομπών κατϊ 
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τουλϊχιςτον 65%. Κατϊ ςυνϋπεια προτεύνεται ο νϋοσ εθνικόσ ςτόχοσ ενεργειακόσ 

απόδοςησ να κυμανθεύ ςτα επύπεδα του 45%. Ένασ τϋτοιοσ θα ϋχει και ςημαντικϊ 

οικονομικϊ οφϋλη καθώσ θα μειώςει την εξϊρτηςη από ειςαγωγϋσ ενεργειακών προώόντων 

δημιουργώντασ παρϊλληλα και νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ.  

 

 Επιπλϋον, η υποχρϋωςη για 0,8% ετόςια εξοικονόμηςη ενϋργειασ τησ μϋςησ ετόςιασ 

κατανϊλωςησ τησ τελευταύασ τριετούσ περιόδου που θεςπύζεται ςτο νομοςχϋδιο, εύναι 

επύςησ ςυμβατό με το υφιςτϊμενο ΕΕΚ, αλλϊ όχι και με την πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ για την αναθεώρηςη τησ Οδηγύασ η οπούα επιβϊλλει ετόςια εξοικονόμηςη 1,5%. 

Προτεύνεται η αύξηςη του ςτόχου τουλϊχιςτον ςτα επύπεδα τησ πρόταςησ τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ.   

 

 Επιπροςθϋτωσ, το νομοςχϋδιο ςτο ϊρθρο 6 περιλαμβϊνει την πρόβλεψη τησ υπό 

ενςωμϊτωςη οδηγύασ 2018/2002 για ανακαύνιςη του 3% του ςυνολικού εμβαδού δαπϋδου 

θερμαινόμενων ό ψυχόμενων κτιρύων που εύναι ιδιοκτηςύασ τησ κεντρικόσ δημόςιασ 

διούκηςησ. Ωςτόςο δεν περιλαμβϊνει την πρόβλεψη τησ πρόταςησ τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ για την υπό αναθεώρηςη οδηγύα για ετόςια μεύωςη τησ ζότηςησ ςε ενϋργεια του 

δημοςύου τομϋα κατϊ 1,7% η οπούα ενιςχύει τον υποδειγματικό ρόλο που μπορεύ και 

πρϋπει να παύξει ο δημόςιοσ τομϋασ ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ. Προτεύνεται ςυνεπώσ η 

προςθόκη μιασ τϋτοια δϋςμευςησ και ςτο ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο.   

 

 Επύςησ, η πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την αναθεωρημϋνη οδηγύα ειςϊγει μια 

νϋα γενικό διϊταξη με ςτόχο την ιςχυροπούηςη τησ νομικόσ βϊςησ για την εφαρμογό τησ 

Αρχό τησ Προτεραιότητασ  ςτην Ενεργειακό Απόδοςη (Efficiency first principle). ύμφωνα 

με αυτόν, τα κρϊτη μϋλη θα πρϋπει να διαςφαλύζουν ότι οι λύςεισ ενεργειακόσ απόδοςησ 

λαμβϊνονται υπόψη ςτισ ςημαντικϋσ αποφϊςεισ ςχεδιαςμού, πολιτικόσ και επενδύςεων 

που αφορούν τουσ ακόλουθουσ τομεύσ: α) ενεργειακϊ ςυςτόματα, και β) μη ενεργειακού 

τομεύσ, όταν οι εν λόγω τομεύσ ϋχουν αντύκτυπο ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ και ςτην 

ενεργειακό απόδοςη. Προτεύνεται η προςθόκη αντύςτοιχησ πρόβλεψησ και ςτο 

ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο. 

 

 Απουςιϊζει από το νομοςχϋδιο πρόβλεψη για τη διοχϋτευςη ςτα κρϊτη μϋλη μϋςω του νϋου 

Κοινωνικού Σαμεύου για το Κλύμα (Social Climate Fund) των μελλοντικών εςόδων από το 

νϋο Ευρωπαώκό ύςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών που δημιουργεύται για τουσ 

τομεύσ των κτιρύων και των μεταφορών. Σα ϋςοδα αυτϊ θα ςτηρύξουν τα κρϊτη μϋλη ςτην 

εκπλόρωςη τησ υποχρϋωςόσ τουσ να εφαρμόςουν μϋτρα ενεργειακόσ απόδοςησ και μϋτρα 

πολιτικόσ ςτο πλαύςιο τησ υποχρϋωςησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ κατϊ προτεραιότητα 

μεταξύ των ευϊλωτων πελατών και των ατόμων που πλόττονται από ενεργειακό φτώχεια, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που ζουν ςε αγροτικϋσ και απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ. 

Προτεύνεται το νομοςχϋδιο να ςυμπεριλϊβει προβλϋψεισ για τη χρόςη αυτών των πόρων ςε 
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εναρμόνιςη με την πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την αναθεώρηςη τησ οδηγύασ 

για την ενεργειακό απόδοςη.  

 

Επύςησ, ςε εναρμόνιςη με την πρόταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την αναθεώρηςη τησ 

οδηγύασ για την ενεργειακό απόδοςη, προτεύνεται το νομοςχϋδιο να ςυμπεριλϊβει: 

 

 Προβλϋψεισ για την εφαρμογό ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ενϋργειασ ωσ προκαθοριςμϋνη 

υποχρϋωςη για μεγϊλουσ καταναλωτϋσ ενϋργειασ ςε εναρμόνιςη. 

 αφϋςτερεσ και αυςτηρότερεσ απαιτόςεισ για την εξαςφϊλιςη τησ απαραύτητησ τεχνικόσ 

επϊρκειασ για τουσ παρόχουσ ενεργειακών υπηρεςιών, τουσ ενεργειακούσ ελεγκτϋσ, τουσ 

διαχειριςτϋσ ενϋργειασ και τουσ εγκαταςτϊτεσ (μϋςω τακτικόσ αξιολόγηςησ τησ 

αποτελεςματικότητασ των ςυςτημϊτων και διαςφαλύζοντασ ότι ανταποκρύνονται ςτισ 

ανϊγκεσ τησ αγορϊσ). 

 Προώποθϋςεισ για την ανακαύνιςη μη οικιςτικών κτιρύων μεγϊλησ κλύμακασ, ώςτε να 

εκτιμϊται η ςκοπιμότητα πραγματοπούηςησ τησ ανακαύνιςησ μϋςω ςυμβϊςεων 

ενεργειακόσ απόδοςησ. 

 Τποχρϋωςη υποβολόσ ϋκθεςησ για επενδύςεισ ενεργειακόσ απόδοςησ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυμβϊςεων ενεργειακόσ απόδοςησ που ϋχουν ςυναφθεύ. 

 

Β. Μέροσ Δ’, Άρθρα 36-40 που αφορούν τισ ενεργειακέσ κοινότητεσ  

Εντοπύζονται ρυθμύςεισ που κινούνται ςε θετικό κατεύθυνςη, όπωσ η αύξηςη του ορύου για τον 

εικονικό ενεργειακό ςυμψηφιςμό και τον περιοριςμό τησ προτεραιότητασ των ομαδοποιημϋνων 

αιτημϊτων για ςύνδεςη. Άλλεσ ρυθμύςεισ προκαλούν προβληματιςμό, όπωσ η κατϊργηςη τησ 

πρόβλεψησ για την πλειοψηφικό ςυμμετοχό των φυςικών προςώπων ςτισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα καθώσ και η δυνατότητα μεταβύβαςησ των ςταθμών των ενεργειακών 

κοινοτότων ςε φυςικϊ ό και νομικϊ πρόςωπα.  

 

ε κϊθε περύπτωςη για την ορθό περαιτϋρω ανϊπτυξη του θεςμού εύναι αναγκαύεσ ςυνολικότερεσ 

ρυθμύςεισ ςτο πλαύςιο τησ ενςωμϊτωςησ των Οδηγιών 2018/2001 για τισ ΑΠΕ (Renewables 

Energy Directive II, REDII) και 2019/944 για τουσ κοινούσ κανόνεσ για την εςωτερικό αγορϊ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (Internal Electricity Market Directive, IEMD).  

 

Ειδικότερα ςχόλια: 

  

Άρθρο 36: Με την αφαύρεςη τησ πρόβλεψησ του β’ εδαφύου τησ παρ.4 του αρ.6 του ν.4513/2018 

για πλειοψηφικό ςυμμετοχό των φυςικών προςώπων ςε ενεργειακϋσ κοινότητεσ κερδοςκοπικού 

χαρακτόρα (δηλαδό ΕΚΟΙΝ που διανϋμουν πλεονϊςματα χρόςησ) τόςο κατϊ τη ςύςταςη όςο και 

καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ΕΚΟΙΝ, ουςιαςτικϊ περιορύζεται η υποχρϋωςη πλειοψηφικόσ ςυμμετοχόσ 

των φυςικών προςώπων μόνο κατϊ τον χρόνο διανομόσ των πλεοναςμϊτων.  
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Άρθρο 37: Η τροποπούηςη ςτον 4513/2018 που επϋρχεται με αυτό το ϊρθρο αφαιρεύ ωσ αιτύα 

λύςησ μιασ ΕΚΟΙΝ την απώλεια πλειοψηφικόσ ςυμμετοχόσ φυςικών προςώπων ςε αυτόν. Έτςι δεν 

διαλύεται μια ΕΚΟΙΝ αν αποχωρόςει ϋνα φυςικό πρόςωπο που εύναι μϋλοσ τησ. 

 

Οι τροποποιόςεισ ςτον 4513/2018 που επϋρχονται με αυτό και το προηγούμενο ϊρθρο ουςιαςτικϊ 

διευκολύνουν τισ εταιρύεσ καθώσ αύρουν την υποχρϋωςη τησ πλειοψηφικόσ ςυμμετοχόσ φυςικών 

προςώπων για τη ςύςταςη μιασ ΕΚΟΙΝ κερδοςκοπικού χαρακτόρα όπωσ και αυτό για τη 

διατόρηςη τησ πλειοψηφύασ από φυςικϊ πρόςωπα καθ’όλη τη διϊρκεια ζωόσ τησ ΕΚΟΙΝ, 

περιορύζοντϊσ την μόνο ςτον χρόνο διανομόσ των πλεοναςμϊτων χρόςησ. Οι τροποποιόςεισ αυτϋσ 

αντύκειται ςτο πνεύμα του θεςμού των ΕΚΟΙΝ που εύναι η ενύςχυςη τησ ενεργειακόσ δημοκρατύασ 

μϋςω τησ ενεργού ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ενεργειακό μετϊβαςη. 

  

Ωςτόςο, ςτο ϊρθρο 37 θετικό εύναι η πρόβλεψη ότι εφόςον μια ΕΚΟΙΝ μεταςχηματιςτεύ ςε κϊποια 

εταιρικό μορφό χϊνει τα προνόμια που διϋπουν την ΕΚΟΙΝ και ειδικότερα την τιμό αποζημύωςησ 

τησ παραγόμενησ ενϋργειασ και την προτεραιότητα αξιολόγηςησ για χορόγηςη ϊδειασ παραγωγόσ 

ό Βεβαύωςησ Παραγωγού ό Βεβαύωςησ Ειδικών Έργων ό για χορόγηςη οριςτικόσ προςφορϊσ 

ςύνδεςησ  

 

Άρθρο 38: Καταργεύ την προτεραιότητα που εύχαν τα κοινϊ αιτόματα ομϊδασ ενεργειακών 

κοινοτότων για χορόγηςη προςφορϊσ ςύνδεςησ προσ τον ΑΔΜΗΕ από 01.01.2021. Η 

προτεραιότητα ωςτόςο παραμϋνει για τισ αιτόςεισ ομϊδων ΕΚΟΙΝ που εύχαν γύνει μϋχρι και 

31.12.2020.  

 

Πρόκειται για μια θετικό πρόβλεψη, καθώσ αποπειρϊται να περιορύςει από το 2021 και μετϊ τισ 

ςτρεβλώςεισ που δημιουργούνται ςτην αγορϊ από την προτεραιότητα που εύχαν τα 

ομαδοποιημϋνα ϋργα ενεργειακών κοινοτότων κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Δεν αντιμετωπύζεται 

όμωσ ικανοποιητικϊ η κατϊςταςη που ϋχει όδη δημιουργηθεύ το προηγούμενο διϊςτημα, και που 

ϋχει προκαλϋςει ςτρεβλώςεισ και αδικύεσ όχι μόνο εντόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ αλλϊ και 

μεταξύ των ενεργειακών κοινοτότων. Οι ςτρεβλώςεισ προκύπτουν από την απόπειρα εταιριών 

ΑΠΕ να εκμεταλλευτούν το νομικό πλαύςιο των ενεργειακών κοινοτότων προκειμϋνου να 

παρακϊμψουν τον ανταγωνιςμό και να αποκτόςουν τόςο τισ διευκολύνςεισ ςτην αδειοδοτικό 

διαδικαςύα όςο και τισ υψηλϋσ εγγυημϋνεσ τιμϋσ που προςφϋρονται ςτισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ.  

 

Άρθρο 39: Κρύνεται ωσ θετικό η αύξηςη του ορύου ιςχύοσ ςταθμών εικονικού ενεργειακού 

ςυμψηφιςμού από ΕΚΟΙΝ που ςτόχο ϋχουν την κϊλυψη ιδύων αναγκών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από 

1 ςε 3 MW καθώσ αυτό θα επιτρϋπει ςε περιςςότερουσ πολύτεσ να αξιοποιόςουν τισ ΑΠΕ και να 

προςτατευθούν παρϊλληλα από αυξομειώςεισ των τιμών τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςαν αυτϋσ που 

βιώνουμε αυτόν την περύοδο.  

 

Άρθρο 40: Με αυτό το ϊρθρο τροποποιούνται οι προώποθϋςεισ μεταβύβαςησ αδειών ςταθμών 

παραγωγόσ από ΑΠΕ, ΗΘΤΑ και υβριδικών ςταθμών που ανόκουν ςε ΕΚΟΙΝ. τον 4513/5018 
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επιτρεπόταν η μεταφορϊ αδειών ςταθμών μόνο μεταξύ ΕΚΟΙΝ, όχι μόνο του ύδιου χαρακτόρα αλλϊ 

και από ΕΚΟΙΝ κερδοςκοπικού χαρακτόρα ςε ΕΚΟΙΝ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα. ε κϊθε 

περύπτωςη η μεταφορϊ αδειών μεταξύ ΕΚΟΙΝ επιτρεπόταν με την προώπόθεςη ότι ϋχουν ϋδρα 

ςτην ύδια Περιφϋρεια. Με την τροποπούηςη του ϊρθρου 40 του νομοςχεδύου, ειδικϊ για την 

περύπτωςη ΕΚΟΙΝ ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ επιτρϋπεται η μεταφορϊ ςταθμών και ςε ΕΚΟΙΝ με 

ϋδρα ςε όμορεσ Περιφϋρειεσ. Η κυριότερη όμωσ αλλαγό που επιφϋρει το νομοςχϋδιο ςε ςχϋςη με 

τον νόμο 4513/2018 εύναι ότι πλϋον οι ΕΚΟΙΝ θα ϋχουν τη δυνατότητα να μεταβιβϊζουν ςταθμούσ, 

εκτόσ από ϊλλεσ ΕΚΟΙΝ, και ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα. Αυτό η τροποπούηςη από τη μύα μεριϊ 

προςφϋρει μεγαλύτερη ευελιξύα ςτισ μεταβιβϊςεισ αλλϊ από την ϊλλη μεριϊ, αποδυναμώνει τον 

θεςμό των ΕΚΟΙΝ επιτρϋποντασ δυνητικϊ τον περιοριςμό τουσ μϋςω τησ μεταφορϊσ ςταθμών 

ςτην κυριότητα φυςικών ό νομικών προςώπων. Η τελευταύα δε αναφορϊ ςτο ϊρθρο ότι οι 

μεταφορϋσ αδειών ςταθμών ΕΚΟΙΝ ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα πραγματοποιούνται με βϊςη «το 

τϋταρτο και πϋμπτο εδϊφιο τησ παρ. 7 του ϊρθρου 9 του ν. 4513/2018» εύναι ακατανόητη καθώσ 

το ϊρθρο 9 του ν. 4513/2018 ϋχει μόνο 6 παραγρϊφουσ.  

 

Επιπλϋον, ανηςυχητικό εύναι το γεγονόσ ότι ςτην περύπτωςη μεταβύβαςησ ΕΚΟΙΝ ςε φυςικϊ ό 

νομικϊ πρόςωπα, το νομοςχϋδιο δεν διευκρινύζει αν χϊνονται τα προνόμια τησ ΕΚΟΙΝ, αν δηλαδό 

ιςχύουν οι προβλϋψεισ του ϊρθρου 37 του νομοςχεδύου.  Καθώσ τα προνόμια των ΕΚΟΙΝ υπϊρχουν 

για να ενιςχύςουν τη ςυμμετοχό των πολιτών και των δόμων ςε ΕΚΟΙΝ, θα όταν ιδιαιτϋρωσ 

προβληματικό να διατηρούνταν αυτϊ τα προνόμια και ςτην περύπτωςη μεταβύβαςησ ςταθμών 

ΕΚΟΙΝ ςε φυςικϊ η νομικϊ πρόςωπα.   

 

Γ. Μέροσ Ε’ Εφαρμογή των από 1ησ Σεπτεμβρίου 2021 δεςμεύςεων τησ Ελληνικήσ 

Δημοκρατίασ και τησ υπ’ αρ. EC(2008)824 Απόφαςησ τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ 

αναφορικά με την υπόθεςη COMP/AT.38.700 

 

Η ςυμφωνύα μεταξύ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και τησ Ελλϊδασ, η οπούα μεταφϋρεται ςτα ϊρθρα 44-

47, καλύπτει τισ εκκρεμότητεσ τησ Ελλϊδασ και τησ ΔΕΗ ςε ςχϋςη με την αντιμονοπωλιακό 

υπόθεςη για την πρόςβαςη ιδιωτών ςτη λιγνιτικό παραγωγό τησ ΔΕΗ που ξεκύνηςε ουςιαςτικϊ το 

2008. Πρόκειται για μια υπόθεςη που περιλϊμβανε πολλϊ ςτϊδια τα οπούα εύχαν πολύ μεγϊλο, 

αρνητικό αντύκτυπο ςτην εθνικό ενεργειακό πολιτικό καθώσ καθυςτϋρηςαν τη μετϊβαςη ςτη 

μεταλιγνιτικό περύοδο τόςο ςε εθνικό όςο και ςε περιφερειακό επύπεδο. Οι επιπτώςεισ αυτών των 

καθυςτερόςεων εύναι ορατϋσ ιδιαύτερα αυτό την περύοδο που η χώρα αντιμετωπύζει μια τερϊςτια 

αύξηςη των τιμών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτοιχύζοντασ εκατοντϊδεσ εκατομμύρια ευρώ ςτην εθνικό 

οικονομύα. Η αύξηςη αυτό θα όταν ςαφώσ χαμηλότερη αν η Ελλϊδα εύχε προλϊβει να αναπτύξει 

περιςςότερεσ ενεργειακϋσ υποδομϋσ ΑΠΕ και αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, κϊτι που 

καθυςτϋρηςε καθώσ πολύτιμοσ χρόνοσ χϊθηκε ςτισ προςπϊθειεσ διαιώνιςησ του λιγνιτικού 

μοντϋλου ηλεκτροπαραγωγόσ. Επιπλϋον, ολϋθριεσ εύναι οι ςυνϋπειεσ των καθυςτερόςεων ςτη 

ςτροφό τησ ενεργειακόσ πολιτικόσ ςε βιώςιμη κατεύθυνςη και για τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ και 

οικονομύεσ των λιγνιτικών περιοχών τησ χώρασ οι οπούεσ καλούνται ςόμερα μϋςα ςε ελϊχιςτο 

χρόνο να πραγματοποιόςουν τερϊςτιεσ αλλαγϋσ προκειμϋνου να επιβιώςουν. Χαρακτηριςτικϊ 
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παραδεύγματα «λύςεων» που επιχειρόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ διευθϋτηςησ τησ αντιμονοπωλιακόσ 

υπόθεςησ, ςε αυτό την πορεύα των 13 ετών αποτελούν η αποτυχημϋνη απόπειρα πώληςησ τησ 

«μικρόσ ΔΕΗ» το 2014 και οι δύο αποτυχημϋνεσ απόπειρεσ πώληςησ το 2019 τμόματοσ (30% και 

40% αντύςτοιχα) του λιγνιτικού χαρτοφυλακύου τησ ΔΕΗ. Αν οποιαδόποτε από αυτϋσ τισ 

προςπϊθειεσ όταν επιτυχόσ, θα καθυςτερούςε ακόμα περιςςότερο η απόφαςη για την 

απεξϊρτηςη τησ χώρασ από τον ρυπογόνο και ζημιογόνο λιγνύτη με ακόμα μεγαλύτερεσ αρνητικϋσ 

ςυνϋπειεσ. Και ναι μεν οι ελληνικϋσ κυβερνόςεισ που διαχειρύςτηκαν αυτϋσ τισ τρεισ προςπϊθειεσ 

πώληςησ και μϋςω αυτόσ παρϊταςησ ζωόσ του λιγνιτικού μοντϋλου ηλεκτροπαραγωγόσ φϋρουν 

μεγϊλο μερύδιο ευθύνησ, αλλϊ ϋνα ακόμα μεγαλύτερο μερύδιο ευθύνησ βαρύνει την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό. Η τελευταύα, ακόμα και μετϊ την απόφαςη για απολιγνιτοπούηςη και την εν τοισ 

πρϊγμαςι ραγδαύα μεύωςη τησ λιγνιτικόσ ηλεκτροπαραγωγόσ, επϋμεινε ςτην εφαρμογό μιασ 

εντελώσ παρωχημϋνησ απόφαςησ του Ευρωπαώκού Δικαςτηρύου που βαςιζόταν ςε ξεπεραςμϋνα 

δεδομϋνα τησ προηγούμενησ δεκαετύασ και όταν αδύνατο να εκπληρώςει τον κεντρικό τησ ςτόχο,  

ο οπούοσ όταν η ενύςχυςη του ανταγωνιςμού μϋςω τησ πρόςβαςησ ςτον «φθηνό» (τότε) λιγνύτη, το 

κόςτοσ του οπούου όμωσ εκτοξεύθηκε ανεπιςτρεπτύ ϋκτοτε.  

 

Σα ϊρθρα 48 και 49 του νομοςχεδύου που καταργούν οριςτικϊ και αμετϊκλητα την υποχρϋωςη για 

αποεπϋνδυςη του λιγνιτικού χαρτοφυλακύου τησ ΔΕΗ και τα λοιπϊ διαρθρωτικϊ μϋτρα για την 

πρόςβαςη ςτον λιγνύτη και το περαιτϋρω ϊνοιγμα τησ χονδρεμπορικόσ αγορϊσ ηλεκτριςμού, 

αποτελούν ουςιαςτικϊ παραδοχό αποτυχύασ αυτών των ολϋθριων επιλογών που ταλϊνιςαν την 

ενεργειακό πολιτικό τησ χώρασ για 13 χρόνια.  

 

Ειδικότερα ςχόλια: 

 Η ςυμφωνύα μεταξύ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ διευκρινύζει 

ςαφώσ ότι η ηλεκτρικό ενϋργεια με την οπούα θα προμηθεύει η ΔΕΗ τουσ αγοραςτϋσ δεν 

επιβϊλλεται να προϋρχεται από την καύςη λιγνύτη (εδϊφιο 7, ςελύδα 7). Μπορεύ κϊλλιςτα η 

ΔΕΗ να διοχετεύει  ηλεκτρικό ενϋργεια από το υπόλοιπο ενεργειακό χαρτοφυλϊκιό τησ 

(ΑΠΕ, υδροηλεκτρικϊ, ορυκτό αϋριο) ςτουσ αγοραςτϋσ των πακϋτων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

προκειμϋνου να ικανοποιόςει τουσ όρουσ τησ ςυμφωνύασ. Η λιγνιτικό παραγωγό κϊθε 

τριμόνου μεταξύ 4ου τριμόνου 2020 και 4ου τριμόνου, εύτε του 2022 (το νωρύτερο) εύτε του 

2023 (το αργότερο), προςδιορύζει πρακτικϊ μόνο τον όγκο των πακϋτων ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ που πρϋπει να διαθϋτει η ΔΕΗ ςτην προθεςμιακό αγορϊ η ΔΕΗ κατϊ τη διϊρκεια 

των περιόδων πώληςησ και θα βαύνει μειούμενη καθώσ υλοποιούνται οι εθνικϋσ δεςμεύςεισ 

απόςυρςησ των λιγνιτικών μονϊδων. Πρόκειται για μια πολύ ςημαντικό ρύθμιςη η οπούα 

ςτην ουςύα εγγυϊται ότι η ςυμφωνύα δεν επιβϊλλει τη ςυνϋχιςη τησ χρόςησ λιγνύτη ςε 

αντύθεςη με όλεσ τισ προηγούμενεσ ςτο παρελθόν ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ αντιμονοπωλιακόσ 

υπόθεςησ. Ωςτόςο, το νομοςχϋδιο δεν περιλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διευκρύνιςη. 

Προτείνεται λοιπόν να προςτεθεί ξεχωριςτό εδάφιο ςτο άρθρο 45 που να αποδίδει 

με ακρίβεια τον αντίςτοιχο όρο 7 τησ Συμφωνίασ που υπεγράφη με την Ευρωπαΰκή 

Επιτροπή την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 και ςυγκεκριμένα: “For the avoidance of 
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doubt these Commitments do not oblige PPC to supply any of the volumes under these 

products with lignite-fired power generation”.  

 

 Σο νομοςχϋδιο ορύζει ςωςτϊ ότι για λόγουσ διαφϊνειασ βαςικϊ ςτοιχεύα που 

περιλαμβϊνονται ςτισ τριμηνιαύεσ αναφορϋσ που καταρτύζει ο Εντολοδόχοσ 

Παρακολούθηςησ και υποβϊλλει ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό και, ςε μη εμπιςτευτικό 

μορφό, ςτο ελληνικό δημόςιο και τη ΡΑΕ αναρτώνται με ανακούνωςη ςτην ιςτοςελύδα του 

ΤΠΕΝ. Εκτόσ όμωσ από τισ ποςότητεσ που πουλόθηκαν και τισ ενδεχόμενεσ αποκλύςεισ από 

τισ ςυμφωνηθεύςεσ, τα υπό δημοςιοποίηςη ςτοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν και τισ 

τιμέσ πώληςησ των αντίςτοιχων πακέτων ηλεκτρικήσ ενέργειασ, είτε ςτο Ελληνικό 

είτε ςτο Ευρωπαΰκό Χρηματιςτήριο Ενέργειασ, δηλαδή το βαςικό περιεχόμενο των 

Ελληνικών Συμβολαίων Μελλοντικήσ Εκπλήρωςησ (ΕΣΜΕ).     

   

την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 46 περιγρϊφεται ότι ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα δεν 

επιτευχθεύ και διατηρηθεύ η Καθαρό Θϋςη Πωλητό από τη ΔΕΗ, η ποςότητα απόκλιςησ 

μεταφϋρεται ςτο αντύςτοιχο Ε..Μ.Ε. του επόμενου ϋτουσ εφαρμογόσ εντόσ τησ περιόδου 

δεςμεύςεων. Δεν αναφϋρεται όμωσ τι ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη που η ΔΕΗ μια περύοδο ςτην 

οπούα πρϋπει να ϋχει καθαρό θϋςη πωλητό πουλόςει μεγαλύτερη ποςότητα ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ από τη ςυμφωνημϋνη η οπούα υπολογύζεται με βϊςη τη λιγνιτικό τησ 

ηλεκτροπαραγωγό το αντύςτοιχο τρύμηνο του προηγούμενου ϋτουσ. ύμφωνα με 

δημοςιεύματα αυτό ακριβώσ ςυνϋβη κατϊ την πώληςη του πρώτου πακϋτου ενϋργειασ την 

περύοδο μεταξύ 17 και 28 επτεμβρύου 2021, όπου η ΔΕΗ εκτιμϊται ότι πούληςε 970 GWh 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ τη ςτιγμό που η υποχρϋωςό τησ με βϊςη τη ςυμφωνύα με την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό όταν για 893 GWh. Προτείνεται να διευκρινιςτεί ότι η πλεονάζουςα ποςότητα 

που πιθανόν να πωλείται μία περίοδο από τη ΔΕΗ θα μειώνει αναλογικά την ελάχιςτη 

ποςότητα που πρέπει να πωληθεί την αμέςωσ επόμενη περίοδο. 
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