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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη ρύθμιση θεμάτων ρευματοκλοπών 

18/07/2016 
H ΡΑΕ, στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) 
και σε συνέχεια της σχετικής 2ηςδιαβούλευσης του εν λόγω Κώδικα, προτίθεται να προβεί σε ρύθμιση 
μεταβατικού χαρακτήρα με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών στο 
Δίκτυο Διανομής. 
Αντικείμενο της ρύθμισης είναι η καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος των ρευματοκλοπών και ο προσδιορισμός των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να 
ακολουθούνται, από το αρχικό στάδιο του ελέγχου για τη διαπίστωση ρευματοκλοπής έως και την 
εκτίμηση της μη καταλογισθείσας ενέργειας, τον προσδιορισμό της αξίας της και τη διαχείριση των 
εσόδων, με τους εξής απώτερους στόχους: 
 

 Ανάσχεση του φαινομένου των ρευματοκλοπών.  
 Αποζημίωση των προσώπων που υφίστανται οικονομικές συνέπειες λόγω των 

ρευματοκλοπών. 
 Αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές. 

 

Λόγω της έξαρσης του φαινομένου των ρευματοκλοπών και δεδομένου ότι οι πρακτικές που 
εφαρμόζονται σήμερα βάσει εσωτερικών οδηγιών της εταιρείας διανομής δεν ανταποκρίνονται 
επαρκώς στις τρέχουσες συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση του ολοκληρωμένου 
Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών βάσει των προβλέψεων του Κώδικα θα καθυστερήσει, η ΡΑΕ θεωρεί 
αναγκαία την άμεση ρύθμιση του ζητήματος. 
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 2ης διαβούλευσης σε σχέση με τη 
διάταξη του σχεδίου του Κώδικα για τις ρευματοκλοπές (άρθρο 95), η ΡΑΕ ζήτησε από τον Διαχειριστή 
του Δικτύου να υποβάλει αναλυτική εισήγησή του για τη ρύθμιση του ζητήματος μεταβατικά, έως την 
έκδοση του σχετικού εγχειριδίου του Κώδικα. 
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή και ζητά τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους 
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση kdd_consultation@rae.gr,ή εγγράφως, μέχρι και τη Τετάρτη27 Ιουλίου 
2016. 
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς 
και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων 
αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. 

2. Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρώτη έκδοση του Κώδικα 
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

15/07/2016 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 140 παρ. 2 του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/27.05.2016), με τον οποίο θεσπίστηκε μηχανισμός 
πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση μέσω δημοπρασιών, 
θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. για τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με: 

 το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών 
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

 τα δημοπρατούμενα προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, 
 τον τύπο και τη διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των δημοπρασιών (ενδεικτικά υποβολή 

δηλώσεων αγοράς και κατάρτιση αποτελεσμάτων), 
 το μηχανισμό καταμερισμού των προθεσμιακών προϊόντων, 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/021215.csp?viewMode=normal
mailto:kdd_consultation@rae.gr
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 τη δευτερογενή αγορά, 
 τις δηλώσεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσμιακών μηνιαίων υποπροϊόντων, 
 τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμών συναλλαγών. 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 26.08.2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη 
διεύθυνση elecodes-system@rae.grή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, 
η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και 
παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. 

3. Έγκριση της έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου 
ενεργειακής απόδοσης, έτους 2015. 

15/07/2016 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη εγκρίθηκε η έκθεση 
προόδου του έτους 2015 σχετικά με την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής 
απόδοσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.4342/2015  Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην 
«Διαύγεια» (βλέπε εδώ ) και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 1940/ 29.06.2016). 
 

Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ DSO’s 

1. European Commission shows ambition for low-emission transport, electro-
mobility is part of the solution 

20/07/2016 
EDSO for Smart Grids welcomes today’s publication of the European Strategy for Low-Emission Mobility 
by the European Commission as an opportunity to refocus attention on electro-mobility as an obvious 
solution for making Europe’s transport clean, more efficient and less dependent on imported fossil fuels. 
Read More 

2. EURELECTRIC welcomes ESD proposal – Value of Electricity recognised in 
Commission Low-Emission Mobility Strategy 

20/07/2016 

EURELECTRIC welcomes the publication of the legislative proposal to revise the Effort Sharing Decision 
(ESD) by the European Commission. We believe that together, with the proposal to revise the EU ETS, it 
maintains the EU on track towards the decarbonisation of the European economy following the 
successful outcome of the Paris Climate Change Summit last year.  
The legislative proposal includes national targets for EU Member States to reduce greenhouse gas 
emissions in those sectors of the economy not falling under the EU ETS covering the period 2021-2030. 
It was accompanied by a Commission Communication on a European Strategy for Low-Emission 
Mobility as well as a legislative proposal on how to integrate the land use sector into the EU 2030 
Climate and Energy Framework. 
Read more 

3. EURELECTRIC: EEX Energy Breakfast presents new flexibility products to better 
integrate renewables into the market 

20/07/2016 

On 5 July, the European Energy Exchange AG (EEX) organized in cooperation with the Saxony’s Brussels 
Liaison Office an energy breakfast meeting. Gathering around 50 Brussels representatives from the 
European Commission, national regulatory authorities, utilities and energy associations, this breakfast 
was an opportunity for EEX to present its views on the European Energy Market Design and give an 
overview of its “Energiewende” products. EURELECTRIC values the development of those flexibility 
products that contribute to the integration of intermittent RES. They should nevertheless not be seen as 
a tool to ensure longer term security of supply. 

mailto:elecodes-system@rae.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9C04653%CE%A08-%CE%A54%CE%9A?inline=true
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_en.pdf
http://www.edsoforsmartgrids.eu/european-commission-shows-ambition-for-low-emission-transport-electro-mobility-is-part-of-the-solution/
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=a304f099b6&e=0c02f65afe
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Read more 

4. EURELECTRIC: Pre-qualification requirements crucial in RES auctions 
19/07/2016 

AURES, a European funded research project on auctions for renewable energy support (RES) in the EU, 
has published a report on Auctions for Renewable Energy Support: Lessons Learnt from International 
Experiences. The report considers the main trends, experiences and lessons learnt from renewable 
energy auctions in eight EU and four non-EU countries. “One of our key findings is that setting penalties 
does not guarantee project realisation. We see that pre-qualification requirements, such as a proof of a 
building permit, play a crucial role for selecting realisable projects, especially when dealing with 
unexperienced bidders,” said Fabian Wigand, consultant at Ecofys, a lead partner for this AURES 
consortium report. 
Read more 
 

5. CEER promotes cross-authority cooperation on consumer issues 
Two latest CEER publications illustrate how CEER works to develop competitive retail markets that 
benefit consumers.  

CEER identifies commercial barriers to switching 
The CEER report on commercial barriers to switching identifies perceived and actual commercial 
barriers to switching and encourages the removal of switching barriers so that consumers can engage 
and exert their choice.  

Harmonised definitions of retail metrics 
CEER is currently consulting on its draft Handbook on harmonised definitions of retail market metrics 
which provides a guide for national regulators to evaluate the performance of their national retail 
energy markets though common retail market metrics.  

Listening to consumers 
Furthermore, CEER’s dedicated annual customer conference provides a platform for consumer body 
engagement on EU energy market issues. The recent 2016 customer conference, opened by European 
Commission Vice President Maroš Šef ovi , focused on consumers as key energy market players. The 
conference highlighted that informed and active consumers are key to a successful energy transition. 
Consumer bodies testimonials and the European Commission’s Consumer Market Scoreboard findings 
for energy markets set the scene to discuss the themes of listening to consumers, empowering 
consumers and engaging consumers. 

CEER promotes multi-sectoral, cross-authority cooperation to advance EU goals 
CEER's new Partnership for the Enforcement of Energy Rights (PEER) initiative to enhance multi-
sectoral, cross-authority collaboration to help protect consumers in the new energy transition in a 
digital world was warmly welcomed. Our PEER initiative, which promotes a cross-sectoral, cross-
authority form of cooperation at EU level, recognises the need for more inter-authority cooperation on 
issues such as smart meters, the Internet of Things, data privacy, data protection and Alternative 
Dispute Resolution. CEER stands ready to lead the way in developing cooperation with mandated 
authorities such as consumer protection agencies, ombudsmen and data protection authorities which 
will help protect consumers. 

  

http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=6574266306&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=c0d44f1bc0&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=c0d44f1bc0&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=94e7bedc9f&e=0c02f65afe
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN_PUBLIC_CONSULTATIONS/PC_Handbook/BG
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Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

1. CIGRE Session 2016 (21-26.08.2016, Paris - France) 

The CIGRE Session provides a unique opportunity to listen to contributions from international senior 
executives as well as experts and specialists through official presentations, panel discussions, technical 
meetings and poster sessions.  
In parallel of the Session, a Technical Exhibition is held in the same location on levels 1, 2 and 3. The 
exhibition offers the opportunity to all visitors, including CIGRE delegates, to discover new services, 
tools, equipment and materials as well as the most advanced technologies in the field of power 
systems. 
The CIGRE Session and its Technical Exhibition bring together more than 8500 senior executives, 
engineers and experts from the worlwide Power Industry.  
4 main strategic directions for CIGRE technical activities are: 

 The Electrical Power System of the Future: super grids, smart grids... 
 Making best use of the existing power system 
 Focus on environment and sustainability 
 Communication on power system issues to the audience 

For more information on Session 2016: http://www.cigre.org/Events/Session/Session-2016. 
 

2. FSR & HERI Conference on European Energy Law (30.09. 2016, Athens - Greece) 

The Athens conference on European Energy Law is the first joint initiative between the Hellenic Energy 
Regulation Institute and the Energy Law & Policy Area of the Florence School of Regulation. The 
conference will be opened with a keynote speech on the future of the EU Energy Market and the major 
challenges ahead. This will be followed by four sessions in which academics, institutional 
representatives, and key market players will consider the pressing questions which have arisen from 
recent developments in the energy sector. 
Find out more  

http://www.cigre2016.com/form/
http://www.cigre.org/Events/Session/Session-2016
http://fsr.eui.eu/event/fsr-heri-conference-european-energy-law/
http://fsr.eui.eu/event/fsr-heri-conference-european-energy-law/

	ΔΣΡ ΤΕΥΧΟΣ
	Ευρωπαϊκά θέματα για DSOs - Ελληνική αγορά ενέργειας 25 07 2016

