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Κύριοι, 

Η ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρική 
ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου (target model). Στο πλαίσιο αυτό 
αναμένεται η ενοποίηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες 
της Ιταλίας  και της Βουλγαρίας έως το 2020. 
 
Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται: “Η ανάπτυξη των διεθνών ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων της χώρας μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα……..” καθώς 
“………αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με το κριτήριο της Barcelona, η ελάχιστη ικανότητα 
εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 10% της 
εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής σε κάθε χώρα)”.  
 
Η τυπική ικανοποίηση του ανωτέρω στόχου 10% από τη χώρα μας δεν πρέπει να μας 
εφησυχάζει. Είναι γνωστό σε όλους μας το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης αξιοπιστίας 
της γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με την Ιταλία, γεγονός που 
ακυρώνει στην πράξη την ουσιαστική ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας μας  με την αντίστοιχη Ιταλική.  
 
Μας προβληματίζει το γεγονός ότι στο κείμενο της Διαβούλευσης δεν γίνεται αφενός η 
παραμικρή αναφορά στο πρόβλημα αξιοπιστίας της γραμμής με την Ιταλία αφετέρου δεν 
προτείνεται η αναβάθμιση της ως αναγκαιότητα και έργο προτεραιότητας στο δεκαετές 
πρόγραμμα. 
 
Είναι σαφές ότι η διαδικασία για να ενταχθεί ένα τέτοιο έργο στο Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του ENTSO η και στα έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI), όπως το 
έργο αναβάθμισης της γραμμής διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, απαιτεί χρόνο και 
αντίστοιχη τεκμηρίωση. Προϋπόθεση όμως είναι να ενταχθεί το έργο στο υπό 
διαβούλευση 10 ετές πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. 
 
Προς υποστήριξη των ανωτέρω σας παραθέτουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
23.11.2017 ,COM(2017) 718 (συνημμένη), προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και άλλους φορείς αναφορικά με την ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας 
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(Communication on strengthening Europe ‘s energy networks) στο πλαίσιο εξέτασης 
αύξησης του ορίου ελάχιστης διασύνδεσης από 10% σε 15%.  
Στην έκθεση καθορίζεται ότι εκείνα τα κράτη μέλη που δεν πληρούν την ικανοποίηση των 
παρακάτω 3 κριτηρίων θα πρέπει να αυξήσουν την δυναμικότητα των διεθνών 
διασυνδέσεων τους. 
Συγκεκριμένα τα 3 κριτήρια που έθεσε είναι τα εξής: 

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να σκοπεύουν στην ελαχιστοποίηση των  διαφορών 
μεταξύ των τιμών των χονδρεμπορικών  αγορών  τους. Όταν υφίσταται διαφορά 
υψηλότερη των 2 Ευρώ/MWH τότε πρέπει σε πρώτη προτεραιότητα να 
ληφθούν μέτρα αύξησης των διεθνών διασυνδέσεων. 

2. Τα κράτη μέλη για τα οποία η ονομαστική δυναμικότητα μεταφοράς των 
υφιστάμενων διασυνδέσεων είναι χαμηλότερη του 30% της φορτίου αιχμής 
πρέπει επειγόντως να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για αύξηση των 
διασυνδέσεων. 

3. Τα κράτη μέλη για τα οποία η ονομαστική δυναμικότητα μεταφοράς των 
υφιστάμενων διασυνδέσεων είναι χαμηλότερη του 30% της ονομαστικής 
εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ πρέπει επειγόντως να διερευνήσουν 
εναλλακτικές λύσεις για αύξηση των διασυνδέσεων. 

 
Το ελληνικό σύστημα προέκυψε ότι δεν ικανοποιεί κανένα από 3 ανωτέρω κριτήρια , 
γεγονός που σημαίνει ότι οι υφιστάμενες διασυνδέσεις δεν επαρκούν και πρέπει 
άμεσα σε προτεραιότητα να αναπτυχθούν οι διασυνδέσεις με εκείνες τις γειτονικές 
αγορές για τις οποίες τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρούνται. 
 
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ως προτεραιότητα για τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε 
πρώτη φάση  η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης με 
την Ιταλία και παράλληλα σε συνεργασία με την TERNA να ενταχθεί στα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης διασύνδεσης καθώς και ο 
διπλασιασμός της δυναμικότητας της.   

 

 

Με εκτίμηση, 

 

  

Κωνσταντίνος Κουκλέλης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

 
   


