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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 454/2016  
 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) 

 
Η ΡΑΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18η Νοεμβρίου 2016, η οποία συνεχίστηκε 
την 23η Νοεμβρίου 2016, ενέκρινε το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο για το  Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για το έτος 2017 ως ακολούθως: 
 

Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2017 (ποσά σε χιλ.€) 
 

 Κύριος ΕΔΔΗΕ Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ Σύνολα 

Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ 2017 311.780 441.902 753.682 

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 
2017 

301.918 
– Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ 

439.867 
+ Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ 
741.785 

 
 
 

2. Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ κ. Ν. Χατζηαργυρίου στο Συνέδριο 
«Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Ελληνικά Νησιά» 

Στις 24 & 25 Νοεμβρίου στην αίθουσα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)  
πραγματοποιήθηκε διήμερο Συνέδριο με θέμα «Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Ελληνικά 
Νησιά».  
Στόχος  του Συνεδρίου ήταν η διερεύνηση των νέων δυνατοτήτων και η επικαιροποίηση των 
προϋποθέσεων (πολιτικών, οικονομικών, θεσμικών, τεχνολογικών κτλ.)  για την ενεργοποίηση των 
επενδύσεων: στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις, στον ενεργειακό εφοδιασμό, στα συστήματα αποθήκευσης 
και διαχείρισης ενέργειας καθώς και  σε πιλοτικά έργα στα νησιά και στο νησιωτικό χώρο και επιπλέον 
η  χρηματοδότηση έργων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου. 
Διάβασε περισσότερα  
 
 

3. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών Φ/Β εγκαταστάσεων 

22/11/2016 
Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 28 αιτήσεις συνολικής ισχύος 60MW στο πλαίσιο 
της Προκήρυξης της ΡΑΕ για την Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών Φ/Β 
εγκαταστάσεων. 
Ειδικότερα: 

 - Στην πρώτη κατηγορία (Κατηγορία Ι – Φ/Β εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MW), υποβλήθηκαν 14 
αιτήσεις συνολικής ισχύος 6,89 MW 

 - Στην δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία ΙΙ – Φ/Β εγκαταστάσεις με ισχύ >1MW), υποβλήθηκαν 14 
αιτήσεις συνολικής ισχύος 53,18MW 
 

Διάβασε περισσότερα  
 

http://www.deddie.gr/el/kentro-enimerwsis/nea-anakoinwseis/parousiasi-viosimes-energiakes-efarmoges-nisia
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2016/gen/2211.csp
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4. ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση του CEER σχετικά με τις απώλειες ενέργειας στα 
δίκτυα ηλεκτρισμού, ενόψει έκδοσης σχετικής συγκριτικής έκθεσης. 

22/11/2016 
Η ΡΑΕ ανακοίνωσε τη Δημόσια Διαβούλευση του CEER σχετικά με τις απώλειες ενέργειας στα δίκτυα 
ηλεκτρισμού στην οποία θα συμμετάσχει και ο ΔΕΔΔΗΕ συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. 
Λήξη διαβούλευσης  στις 16 Δεκεμβρίου 2016. 
Διάβασε περισσότερα  
 
 

Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ DSOs 

1. EURELECTRIC: Data, Data Everywhere, But Not a Byte to Eat 
28/11/2016 

EURELECTRIC attended the 6th Annual KPMG Global Power & Utilities Conference this month, which 
covered opportunities and disruption occasioned by new technology and ubiquitous data. KPMG stated 
that the main drivers of future value are Data and Analytics with over ¾ of CEO’s surveyed expressing 
concern over the quality of data and a trend towards platforms. Microsoft claimed that on average 
$100 million increase in operating income has been realised by the most digitally transformed 
enterprises. Therefore, the question at hand is could the entire functionality of the power grid be 
defined and adjusted by software in the years to come? 
Read more 
 

2. EURELECTRIC: All you wanted to know about electromobility but were afraid to 
ask 

24/11/2016 
Electromobility is widely recognized as one of the key technologies to decarbonize transport. Even 
though currently only less than 1% of cars in Europe are electric or plug-in hybrid cars, this number is 
likely to increase dramatically until 2030. The development of electromobility as well as the increasing 
number of charging infrastructure and country-specific evolution are collected and communicated on in 
a user friendly manner on the European Alternatives Fuels Observatory website. 
Read more 
 

3. EURELECTRIC: What will the global energy sector look like by 2040? 
23/11/2016 

On 16 October, the International Energy Agency (IEA) released the latest edition of its World Energy 
Outlook (WEO) report which provides the first comprehensive examination of the energy sector in the 
new era opened up by the Paris Agreement. This historical treaty has accelerated the pace of change in 
the energy sector and the World Energy Outlook 2016 is shedding light on how the energy sector will 
look in 2040 if nations abide by their pledges. 
Read more 
 

4. EU throws in the towel over national energy support schemes 
23/11/2016 

EU member states have pressed ahead with a variety of schemes to remunerate energy generators for 
keeping power plants on stand-by, despite warnings from Brussels. It now seems certain that such 
“capacity mechanisms” will remain a fact of life, at least for the foreseeable future. 
Read more 
 
 

  

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN_PUBLIC_CONSULTATIONS/Electric_Power_Losses/BG
http://us12.campaign-archive2.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=c2dcb4d891&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=941752a70d&e=8d644f181a
http://eurelectric.us12.list-manage1.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=b2d4e803d1&e=8d644f181a
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=10598f3a6e&e=8d644f181a
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-throws-in-the-towel-over-national-energy-support-schemes/?utm_source=Daily+News+mailing+list&utm_campaign=2c1f881aa5-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_25&utm_medium=email&utm_term=0_4eff22fd09-2c1f881aa5-105249181
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Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. ENTSO-E Annual Conference 2016 (Brussels, 8 December 2016) 

For most people, December is marked by end of the year celebrations. For ENTSO-E, December 2016 
will be the time of our key event. ENTSO-E annual conference will indeed take place in Brussels on 8 
December, just in time to look more closely at and discuss the European Commission's proposals on 
market design and right after the COP22. 
Read more 
 

2. ENTSO-E Market European Stakeholder Committee (Brussels, 9 December 2016) 

The next meeting of the Market ESC will take place on 9 December 2016, at CEER premises in Brussels, 
Belgium. 
Read more 

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/ENTSO-E-Annual-Conference-2016.aspx?EventWorkshopId=234
https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/mesc-2016-12-09.aspx?EventWorkshopId=269

