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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Μεθοδολογία υπολογισμού της 
Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες 
διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016 

20/10/2016 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016». Η δημόσια 
διαβούλευση διήρκησε από 13 έως 20 Οκτωβρίου 2016. 
 
Διάβασε περισσότερα 
 
 

2. Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14Α του 
ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εγκατάσταση μονάδων 
ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό 
ενέργειας 

 20/10/2016 
Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με 
ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας (άρθρο 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει), ιδίως μετά 
την τροποποίηση του πλαισίου που επέφερε ο ν. 4414/2016 και προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει 
προς τον Υπουργό ΠΕΝ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ως άνω διατάξεις, θέτει σήμερα σε 
δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο κωδικοποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τις πρότυπες 
συμβάσεις ενεργειακού και εικονικού συμψηφισμού, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις απόψεις, 
προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων. 
Κύριος στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, 
καθώς και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που δίνει την δυνατότητα σε 
συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 
και ισχύει, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις μονάδων 
παραγωγής με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μία ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την μονάδα παραγωγής (virtual 
net metering). 
Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεών της η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το πόρισμα της ομάδας εργασίας 
του ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2004 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με 
συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του νόμου3468/2006», το οποίο 
διαμορφώθηκε κατόπιν και των σχετικών προτάσεων των Διαχειριστών του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
και Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς και του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις 
απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση NetMet_consultation@rae.gr, μέχρι και τη Δευτέρα 31 
Οκτωβρίου 2016. 
 
 
 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=8242
http://www.rae.gr/site/system/docs/consultations/04092015/201016_1.csp?viewMode=normal
http://www.rae.gr/site/system/docs/consultations/04092015/201016_1.csp?viewMode=normal
http://www.rae.gr/site/system/docs/consultations/04092015/201016_3.csp?viewMode=normal
http://www.rae.gr/site/system/docs/consultations/04092015/201016_2.csp?viewMode=normal
mailto:NetMet_consultation@rae.gr
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Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ DSO’s 
 

1. European Commission Directorate General for Ener : New energy measures 
could trigger a 1% boost to the EU’s GDP 

24/10/16 

New energy measures set to be announced later this year could boost the EU's GDP by 1% by 2030, 
pumping an additional €190 billion into the EU's economy and creating up to 900,000 new jobs.  

The new package of measures will cover renewable energy, energy efficiency - in particular the 
buildings sector, electricity market design and governance of the EU's Energy Union strategy.  

'Our energy system is undergoing a revolution which will change the way we consume and produce 
energy, and future-proof our economy. But to take this revolution forward we need to go much 
faster and much further,' EU Climate Action and Energy Commissioner, Miguel Arias Cañete said at 
the Business Europe Power Market event in Brussels on 24 October.  

By 2030 half of all electricity generated in Europe will be renewable, and by 2050 electricity will be 
entirely carbon-free. The new renewables directive the Commission will propose is set to focus on 
creating the right conditions for renewables to meet these goals.  

Meanwhile, in electricity markets, a technological revolution will allow consumers to become active 
players in the market by responding to different price signals and choosing when they use energy. 
This could mean access to cheaper energy when wind farms and solar panels are producing 
electricity, for example.  

Consumers will also find it easier to generate their own electricity and store energy. Meanwhile, 
measures will aim to promote online price comparison tools, and enable consumers to easily switch 
suppliers if they find a better deal.  

The new measures will also herald business opportunities with rising prospects for medium and 
small sized electricity generation, and better management of electricity demand which will help 
drive down costs.  

 

Commissioner Arias Cañete's speech 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3526_en.htm
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2. EURELECTRIC: Innovation delivers real benefits for customers and network 
operators 

20/10/2016 
EURELECTRIC was present at the Low Carbon Networks & Innovation Conference (LCNI) in Manchester, 

which discussed how incentivising distribution network operators to deliver innovation projects can 

identify significant benefits for all distribution network stakeholders. Across three days, various UK 

network operators and stakeholders presented their views on innovation and the results of their 

innovation projects. 

Read more 

 

3. EURELECTRIC: What does the future hold for Network Codes? 
18/10/2016 

On 14 October 2016 EURELECTRIC responded to the European Commission (EC)’s consultation on the 
establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2017 
and beyond. EURELECTRIC confirms that the implementation of network codes (NCs) is the backbone of 
the market integration process and the governance process must ensure coherent and good-quality 
codes. Stakeholders’ involvement should be strengthened – especially in developing, amending and 
monitoring the electricity NCs – and the convergence of markets across Europe should be a number one 
priority throughout the entire development and implementation process of the NCs. 
 
Read more 
 
 
 
 

  

http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=4cc864e395&e=0c02f65afe
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20text%20in%20Ares%20APL_PC_2106.pdf
http://us12.campaign-archive2.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=0b09e059b4&e=0c02f65afe
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Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. EURELECTRIC Conference, Annual Winter Package Impact on DSOs (07.11.2016, 

Brussels) 

Innovation incentives in DSO regulatory frameworks, the new DSO role and the concept of a new “DSO 
entity” are key topics in the new energy market design. As the European Commission prepares its 
ambitious legislative initiative for the end of this year, this conference will be a unique opportunity to 
hear forward-looking views from high-level speakers on these issues. On this occasion, EURELECTRIC 
will present its views on innovation incentives for DSOs, electric vehicles charging infrastructure and 
electricity storage.  
Moreover, EURELECTRIC would also like to exchange views with relevant stakeholders on the European 
Commission’s announcement during the 31st EU Electricity Regulatory Forum of a creation of an EU-
level DSO entity that will provide the expertise for driving the new EU electricity market. EURELECTRIC 
is highly interested in following the developments of such an entity and therefore intends to engage all 
involved parties in this event. 
Read more 
 

2. CEER Specialised Training on Renewables and Electricity Market Design (Brussels, 
28-29 November 2016) 

Renewable electricity generation levels have increased dramatically in Europe over the last decade, 
particularly in the form of wind and solar power, such that renewables are now a central part of 
Europe’s electricity mix. In many Member States this has been driven by Government policy as part of 
the agenda to address climate change. The increase in intermittent renewable generation poses major 
technical and regulatory challenges to Europe’s energy regulators in overseeing both energy networks 
and markets in consumers’ interests. This CEER course addresses these emerging regulatory issues. 
Read more 
 

http://www.eurelectric.org/events/2016/winter-package-impact-on-dsos/
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/TRAINING/RES_and_Market_Design_Nov_2016/CO

