
        

                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  256/2018 

Έγκριση του ∆εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 

περιόδου 2018 - 2027 
 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 15η Μαρτίου που συνεχίστηκε και στις 16 
Μαρτίου 2018, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 14, 94, 108 και 108Α. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ Α’  129/27.06.2006, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 

και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016, και 

ιδίως το άρθρο 24 αυτού 

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 57/31.01.2012 (ΦΕΚ 

Β’ 103/31.01.2012) απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταγενέστερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 

ιδίως το άρθρο 229. 

5. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 

(ΦΕΚ Β΄ 104), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος (ΦΕΚ Β’ 

360/04.04.2001). 

7. Την Άδεια Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος (ΦΕΚ Β’ 492/27.04.2001) που 

χορηγήθηκε στον Διαχειριστή του Συστήματος. 
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8. Την υπ’ αριθμ. ΦΑ/Ε 3.2/57/3/3.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής για τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων και άλλων έργων της ΔΕΗ 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΦΕΚ 237/Β’). 

9. Τη Σύμβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Α.Π./Δ5/ΗΛ/Φ1/οικ.8219/03.05.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

10. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς περιόδου 2014-2023 που 

εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 560/2013 (ΦΕΚ Β’ 3297) και 77Α/2014 (ΦΕΚ Β’ 556) αποφάσεις 

της ΡΑΕ. 

11. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς περιόδου 2017-2026 που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 280/2016 (ΦΕΚ Β’ 2534) Απόφαση της ΡΑΕ. 

12. Το Πόρισμα της Επιτροπής εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των 

ΜΔΝ, για τη διασύνδεση των ΜΔΝ των Κυκλάδων που δεν περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ του 

ΕΣΜΗΕ 2017-2026, υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-214167/15.11.2016 

13. Το Πόρισμα της Επιτροπής εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των 

ΜΔΝ, για τη διασύνδεση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα), υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 

Ι-229250/30.11.2017 

14. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-66533/06.02.2017 προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 

«Πρόοδος Υλοποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου 2017-2026 (ΦΕΚ Β’ 2534 /2016)» 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217789/22.02.2017 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Πρόοδος 

υλοποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2017 -2026» 

καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-219791/07.04.2017 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 

«Διασύνδεση Κρήτης με ΕΣΜΗΕ»   

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-197203/09.07.2015 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Διατήρηση 

και ανάπτυξη δυναμικού παραγωγής των νησιών Πάρου, Μυκόνου και Σύρου μετά την 

ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ», όπως επίσης και το νεώτερο έγγραφο της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-228704/15.11.2017 για το εν λόγω θέμα 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-206329/10.05.2016 επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς ΡΑΕ με θέμα 

«Χαρακτηρισμός των έργων των Φάσεων Ι και ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ ως 

έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας». 

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217970/28.02.2017 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή 

της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος της Κρήτης, ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, Φεβρουάριος 2017» 

19. Το Προκαταρκτικό Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2018 - 2027 που 

υποβλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

220313/18.04.2017 έγγραφο και συμπληρώθηκε με τα έγγραφά του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

221372/15.05.2017 και Ι- 221593/19.05.2017. 
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20. Την από 08.05.2017 δημόσια ανακοίνωση - πρόσκληση1 της ΡΑΕ για υποβολή απόψεων επί του 

Σχεδίου ΔΠΑ 2018-2027, τις σχετικές παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν από τους συμμετέχοντες 

στη διαβούλευση και ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 26.06.20172 (υπ’ αρ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ι-222374/13.06.2017, Ι-222381/13.06.2017, Ι-222405/13.06.2017, Ι-

222676/13.06.2017, Ι-221478/17.05.2017). 

21. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-68786/09.08.2017 της Αρχής με την οποία ζητήθηκε η 

Αναθεώρηση του υποβληθέντος ΔΠΑ περιόδου 2018-2027 όπως επίσης και την επιστολή υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-70069/18.12.2017 με την οποία έγινε πρόσθετη υπενθύμιση αναθεώρησης 

του εν λόγω ΔΠΑ    

22. Την υποβολή του αναθεωρημένου ΔΠΑ περιόδου 2018-2027 με την επιστολή της ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-230676/08.01.2018 και την οριστικοποίηση αυτού με την επιστολή της  

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-232077/08.02.2018 

23. Τo από 6.10.2017 Μνημόνιο Συνεργασίας (ΡΑΕ Ι-227182/9.10.2017) μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

και του φορέα του έργου «Euroasia Interconnector Ltd» για την από κοινού μελέτη και 

κατασκευή του τμήματος με κωδικό «3.10.3.  Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη 

και περιφέρειας Αττικής (EL)» του Πανευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) του 

φορέα «Euroasia Interconnector Ltd.» 

24. Την από 10.10.2017 κοινή Απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου 

(ΡΑΕΚ) με θέμα «Cross-Border Cost Allocation Agreement between the Regulatory Authority 

for Energy of Greece (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)»  αναφορικά 

με τον διακρατικό επιμερισμό του κόστους του Πανευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 

(ΕΚΕ) του φορέα «Euroasia Interconnector Ltd.» 

25. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 40394/29.09.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 

150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ)» όπως ισχύει. 

26. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-70900/23.02.2018 της Αρχής με θέμα «Διατήρηση δυναμικού 

παραγωγής στις Κυκλάδες.» 

27. Τη συζήτηση στην Ολομέλεια και την κατ΄αρχάς έγκριση υπό τον όρο υποβολής 

διευκρινιστικών στοιχείων του ΔΠΑ 2018-2027 από την Ολομέλεια της Αρχής στις 28 

Φεβρουαρίου 2018 

28. Tην επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ι-233873/14.03.2018 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 

«Επικαιροποίηση του τελικού σχεδίου ΔΠΑ 2018-2027 όσον αφορά τη ΦΑΣΗ Ι της Κρήτης» 

29. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

προϋπολογισμού καθώς και το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, ως κανονιστικού περιεχομένου, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011. 

                                                 
1 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2017/0805.csp  
2 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2017/2606_lix_0805.csp  
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Σκέφτηκε ως εξής : 

Α.  Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ∆εκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
– Η Αρμοδιότητα της ΡΑΕ 

Ι. Σύμφωνα με την παράγραφο 1(ιγ) του άρθρου 94 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με 

τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ), ο Διαχειριστής «1. (ιγ) Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν Διαβούλευσης με όλους τους 

υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 

ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108.». 

ΙΙ. Ειδικότερα στο άρθρο 108 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι: 

 « 1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ καταθέτει έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν 

προηγούμενης Διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους, δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αφορά την περίοδο με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου 

έτους και βασίζεται στην υφιστάμενη και την προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση. Το 

Πρόγραμμα περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του 

Συστήματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού.  

2. Συγκεκριμένα, το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ: 

 (α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να 

αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων 

υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, 

 (β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα προγράμματα 

ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται 

μέσα στην επόμενη τριετία, 

 (γ) παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για τα σημαντικά έργα μεταφοράς του 

εδαφίου β` ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων με 

το Σύστημα Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, εκτιμώμενων 

χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπ’ όψη έργων. 

3. Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

προβαίνει σε εύλογες παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του παραγωγικού δυναμικού, την 

εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εμπορίου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα επενδυτικά σχέδια 

για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εμβέλειας. 

4. Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του 

ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

παρόντος νόμου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δημοσιεύει το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλεύσεων 

στην ιστοσελίδα της. 

 5. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ καλύπτει όλες τις 

επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι 
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σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 

(διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 

στοιχείο β` του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά 

τη συμφωνία προς το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον 

Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. 

 6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 

του ΕΣΜΗΕ, εκπονεί και δημοσιοποιεί σχετική έκθεση. 

 7. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της κατά την παράγραφο 6, 

διαπιστώνει ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των επενδύσεων που σύμφωνα με 

το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος προγραμματίζεται να εκτελεσθούν εντός 

τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας 

ελέγχου της, η ΡΑΕ λαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) Επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις. 

(β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις εν λόγω επενδύσεις. 

(γ) Υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να 

συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο. 

8. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει του στοιχείου β` της 

προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να υποχρεώσει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα 

από τα εξής: 

(α) χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,  

(β) χρηματοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, 

(γ) να αναλάβει την εργολαβία για την κατασκευή των πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή 

(δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης. 

9. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να 

πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το ΕΣΜΗΕ και καταβάλλει εν 

γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι 

σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 

10. Όταν η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει της παραγράφου 7, το κόστος των εν 

λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τις σχετικές ρυθμίσεις για τα τιμολόγια, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 140.». 

ΙΙΙ.  Επιπρόσθετα στο άρθρο 108 Α΄ του ν. 4001/2011 σχετικά με τη διασύνδεση των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζονται τα παρακάτω: 

« … 2. Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει με απόφασή της τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο 

ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν κοινής εισήγησης 

που υποβάλλεται από τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση 

αυτή βασίζεται σε πόρισμα ομάδας εργασίας που συνίσταται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., βάσει του 
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άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών 

επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν.. Η τεχνικοοικονομική διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει 

προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτόνομης ανάπτυξης του ηλεκτρικού 

συστήματος Μ.Δ.Ν. που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη διεθνή 

εμπειρία από την κατασκευή παρόμοιων έργων…. 

… 

6.  Ο αρμόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση 

της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για την ένταξη του έργου 

διασύνδεσης που έχει κριθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως οικονομικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, με βάση και τα 

ειδικότερα καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης. Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης 

έργου διασύνδεσης Μ.Δ.Ν. που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω επίκλησης 

αδυναμίας του αρμόδιου Διαχειριστή την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω μη 

αποδοχής από τη Ρ.Α.Ε. του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που 

ανάγονται ιδίως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση που επιλέγεται, 

εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, με πρωτοβουλία της Αρχής ή 

κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος τρίτου, η οποία εκκινεί με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Ε. 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον αντίστοιχο Κώδικα Διαχείρισης 

καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με 

τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την παρακολούθηση και υλοποίηση του 

έργου. 

….. 

9. …Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών, ανεξαρτήτως φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο 

ΔΠΑ ή την ανάθεσή του κατά τη διαδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, με 

βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική 

αναστολή, ή σε άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον 

αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραμμα/Σχέδιο 

Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που επιλέγεται μέσω εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 7 

(β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που 

τηρείται για τις ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδρομή της ανωτέρας βίας ή άλλης 

αντικειμενικής αδυναμίας διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογημένης 

εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία 

επιβολής και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

δαπάνες ΥΚΩ που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής.»  

IV. Περαιτέρω στο άρθρο 14 του ν. 4001/2011, σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών και 

παρακολούθηση προγράμματος ανάπτυξης ορίζεται ότι: 

« 1. Η ΡΑΕ, μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς χρήστες, 

αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτίσθηκαν από 
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τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας 

Διαβούλευσης και εξετάζει:  

 (α) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη 

διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτερα δε τις επενδυτικές ανάγκες, 

 (β) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, μη 

δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και 

715/2009 (L 211), και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς 

να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραμμα του. Εάν προκύψει αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία 

ή μη του Προγράμματος Ανάπτυξης με το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον 

Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

713/2009. 

2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται 

για λόγους οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ 

ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 630 εφόσον πρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 

εφόσον πρόκειται για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Επίσης, η 

ΡΑΕ παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και 

των Δικτύων Διανομής για την πραγματοποίηση των συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση 

επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Η 

ΡΑΕ δύναται να καθορίζει προθεσμίες σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που 

καταπίπτουν υπέρ των χρηστών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.». 

V. Συναφώς με τα ανωτέρω, στα άρθρα 228 έως 231 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, 

περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την εκπόνηση και έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος 

Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ). Ειδικότερα στο άρθρο 229 του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ προβλέπεται ότι «Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε 

ετήσια βάση Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ). Συγκεκριμένα, το ΔΠΑ:  

Α) Προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να 

αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων έργων για 

τη διείσδυση των ΑΠΕ.  

Β) Περιέχει όλα τα έργα που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα ΔΠΑ και προσδιορίζει τα νέα έργα 

των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην επόμενη 3ετία.  

Γ) Παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας μέσω της υποβολής Μελέτης Κόστους-Οφέλους 

για τα σημαντικά έργα μεταφοράς του εδαφίου (Β) ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς 

διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων με το Σύστημα Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και εκτιμώμενων χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότησης των 

επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την εκπόνηση της Μελέτης Κόστους – Οφέλους καθώς και τα κριτήρια με βάση τα 

οποία αξιολογείται το όφελος και το κόστος κάθε έργου εξειδικεύονται σε Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες 

σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ», το οποίο εκδίδεται με 

απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος. Για την υποβολή της σχετικής 

εισήγησής του, o Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τη σχετική μεθοδολογία που 
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χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εκτίμηση 

της σχέσης κόστους-οφέλους των έργων που περιλαμβάνονται στο διακοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα 

ανάπτυξης δικτύων.  

Δ) Στην περίπτωση που κάποιο από τα έργα του εδαφίου (Β) ανωτέρω, τεκμηριωμένα προσφέρει 

σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό 

καταναλωτή, δύναται να χαρακτηρίζεται ως «Έργο Μείζονος Σημασίας». Τα Έργα Μείζονος 

Σημασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια με την απόφαση έγκρισης του ΔΠΑ. Η σχέση κόστους-οφέλους 

και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα έργο για να χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος 

Σημασίας καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του εδαφίου (Γ) ανωτέρω. 

Ε) Σε περίπτωση που ένα έργο έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» σε προηγούμενο 

ΔΠΑ και διαπιστωθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, οι οποίες δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να αιτηθεί την 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση από 

τη ΡΑΕ της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου είναι α) η υποβολή επαρκούς 

τεκμηρίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος που θα αποδεικνύει ότι έχει προβεί εγκαίρως σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει την παρατηρούμενη καθυστέρηση και β) η 

υποβολή επαρκούς σχεδίου δράσης για την άρση των αιτιών της καθυστέρησης και τη δημιουργία 

συνθηκών τήρησης του νέου προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ο Διαχειριστής του Συστήματος  «…προσδιορίζει τα έργα 

ανάπτυξης του Συστήματος ώστε να διασφαλίζεται εφεδρεία των στοιχείων του Συστήματος σύμφωνα 

με το Κριτήριο «N-1». Επίσης, εφαρμόζει μεθόδους αντιμετώπισης ανωμαλιών μεγάλης κλίμακας και 

περιορισμού της επίδρασης πολλαπλών διαταραχών στο Σύστημα.». Επιπλέον, στο άρθρο 233 

επισημαίνεται ότι «Σύμφωνα µε το κριτήριο σχεδιασμού «Ν-1» προβλέπεται ότι υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου του Συστήματος, ιδίως γραµµής 

µμεταφοράς, µμετασχηματιστή ή Μονάδας Παραγωγής, δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας 

του Συστήματος και δεν οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια στοιχείων του Συστήματος ή σε διακοπές 

τροφοδοσίας. Μετά την απώλεια ενός στοιχείου, το Σύστημα πρέπει να αναδιαμορφωθεί για να είναι 

σε θέση κατά το δυνατόν να συµμορφωθεί εκ νέου µε το Κριτήριο «Ν-1» μέσα στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο, προκειμένου η απώλεια ενός περαιτέρω στοιχείου να µη θέσει σε κίνδυνο τη ασφάλεια 

λειτουργίας.».  

 

Β.  Αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2018-2027 

1. Ως προς το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων  

Στο ΔΠΑ 2018-2027 που υπεβλήθη από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (υπ’ αριθμ. 19, 22 και 28 σχετικά) 

όπως και στα εγκεκριμένα ΔΠΑ 2014-2023 και 2017-2026, προβλέπεται ότι η διασύνδεση των 

Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) Φάσεις. Με βάση τον αναθεωρημένο τελικό 

σχεδιασμό, η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τις 

νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο, με αναμενόμενη ολοκλήρωση εντός του 2018. 

Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνεται με μικρή χρονική απόκλιση σε 

σχέση με την Α’ Φάση, με αναμενόμενη ολοκλήρωση εντός του 2019 και συγκεκριμένα στο 

τέλος του, και περιλαμβάνει τη σύνδεση Πάρου - Νάξου και τη σύνδεση Νάξου - Μυκόνου. 
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Επιπροσθέτως περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της υποβρύχιας διασύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου 

και Άνδρου-Τήνου, σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα ΔΠΑ 2014 - 2023 και ΔΠΑ 2017 - 2026. 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται, ακόμη μια φορά, σημαντική και συστηματική πλέον υστέρηση 

στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε σχέση με τα κατατεθέντα στο 

πλαίσιο των σχετικών ΔΠΑ χρονοδιαγράμματα, δεδομένο που έχει επισημανθεί κατ΄ 

επανάληψη από την Αρχή (σχετικά 14 και 21) και προς τούτο ζητήθηκε η τεκμηρίωση των 

αποκλίσεων και η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης με γνώμονα πάντα το όφελος του 

τελικού καταναλωτή μέσω της μείωσης των αντίστοιχων ΥΚΩ. Η τεκμηρίωση για τις εν λόγω 

καθυστερήσεις (σχετικό 22) κρίνεται αποδεκτή, ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι βάσει 

και των διατάξεων του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 108Α΄, τα 

χρονοδιαγράμματα των έργων διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων πλέον 

καθίστανται δεσμευτικά για το Διαχειριστή και οποιαδήποτε περαιτέρω αναιτιολόγητη 

καθυστέρηση εκ μέρους του επιφέρει την επιβολή σχετικών κυρώσεων.     

Περαιτέρω, η Γ’ Φάση του Έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την 

πόντιση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου. Όπως αναφέρεται στο υποβληθέν τελικό 

σχέδιο ΔΠΑ 2018-2027, με την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπιστία 

τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων (σελ.74 του ΔΠΑ) για τον προβλεπόμενο 

χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες Ν-1 για την διαδρομή Λαύριο - 

Σύρος.  

Σύμφωνα με το τελευταίο υποβληθέν Τεύχος ΔΠΑ (σχετικό 22), ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποδέχεται 

τη σχετική εισήγηση της Αρχής για επιτάχυνση των διαδικασιών και υλοποίηση της Γ΄ Φάσης 

της διασύνδεσης των Κυκλάδων το συντομότερο δυνατόν και συγκεκριμένα εντός του 2020 

προσαρμόζοντας και τα υποβληθέντα χρονοδιαγράμματα σε αυτήν την κατεύθυνση, εξέλιξη 

που προφανώς ικανοποιεί τις γενικές κατευθύνσεις που έχει θέσει η Αρχή. Υπό το πρίσμα των 

ανωτέρω και με στόχο την ομαλή μετάβαση στην νέα κατάσταση, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφέρει 

στη σελίδα 74 του ΔΠΑ ότι «…Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά την κατασκευή όλων των 

φάσεων του έργου, θα πρέπει να διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό στα νησιά, ώστε να μπορούν 

να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά (όπως π.χ. βλάβη στον Υ/Σ Σύρου κλπ.). Στην 

κατεύθυνση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ έχει 

δρομολογήσει διαδικασίες για τον καθορισμό των ΑΣΠ που θα παραμείνουν στα νησιά σε ψυχρή 

εφεδρεία και των αντίστοιχων οικονομικών και λειτουργικών όρων».    

Επισημαίνεται ότι για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας διατήρησης δυναμικού καθώς και τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, η ΡΑΕ με το 26ο σχετικό έχει ζητήσει και αναμένει την υποβολή 

σχετικής μελέτης από τους Διαχειριστές σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. για το ύψος του 

παραγωγικού δυναμικού, τη θέση του, την ακριβή κατάσταση ετοιμότητάς του (χρόνος ένταξης 

από εντολή), τις ειδικότερες απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και για τις 

υπηρεσίες που είναι απαραίτητες να εξυπηρετήσει το δυναμικό αυτό για κάθε φάση 

κατασκευής της διασύνδεσης των Κυκλάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες μονάδες 

στα εν λόγω νησιά εμπίπτουν στις κοινοτικές Οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων από μεσαίου και μεγάλου 

μεγέθους μονάδες καύσης. 
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2. Ως προς το έργο διασύνδεσης της Κρήτης  

Στο πλαίσιο της έγκρισης του ΔΠΑ 2017-2026 και έπειτα από εξέταση διάφορων 

εναλλακτικών σεναρίων διασύνδεσης, η ΡΑΕ ενέκρινε τη διασύνδεση του νησιού σε δύο 

φάσεις ως εξής: 

 Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV, ικανότητας 2×200MVA (~2x140MW), Κρήτη – 

Πελοπόννησος 

 Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2×350MW μέχρι του επιπέδου 2×500MW, Κρήτη 

– Αττική 

Μάλιστα, ως προς τη συνολική μεταφορική ικανότητα της διασύνδεσης, η ΡΑΕ διατύπωσε την 

άποψη ότι ένα έργο τέτοιας στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι το 

έργο διασύνδεσης της Κρήτης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του 

νησιού τουλάχιστον σε βάθος 20ετίας, κάτι που διασφαλίζεται με την κατά το δυνατόν 

παράλληλη υλοποίηση των δύο φάσεων. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η συσχέτισή του με την 

ενδεχόμενη ανάγκη διασύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ και άλλων μη διασυνδεδεμένων νησιών στο 

σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου. 

Αναφορικά με τη Φάση Ι, η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 280/2016 Απόφασή της για την έγκριση του 

ΔΠΑ 2017-2026, ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να τροποποιήσει το σχεδιασμό του έργου με 

υπογειοποίηση των τμημάτων του έργου, καθώς και να προβεί σε μεταβολή της χωροθέτησής 

του, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και απαιτήσεις 

που θα προκύψουν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, με στόχο την αμεσότερη 

εκτέλεσή του και την ελαχιστοποίηση τυχόν δυσμενών επιπτώσεών του στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον, χωρίς, ωστόσο, παράλληλα να μειώνεται σημαντικά η μεταφορική 

ικανότητά του. 

Κατά την πορεία της περιβαλλοντικής ωρίμανσης του εν λόγω έργου, η ΡΑΕ έγινε κοινωνός 

τοπικών αντιδράσεων εναντίον του σχεδιασμού του έργου, δεδομένο που αποτυπώθηκε και 

στην Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του (σχετικό 25). Λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω, ο ΑΔΜΗΕ με το έγγραφό το υπ΄αριθμ. Ι-230676/08.01.2018 κατέγραψε τις 

υπογειοποιήσεις του έργου στις οποίες έχει προβεί αποσκοπώντας στην εξάλειψη των 

αντιδράσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περαιτέρω υιοθέτηση καλωδιακών λύσεων θα 

θέσει εν αμφιβόλω την έγκαιρη υλοποίηση του έργου και θα περιορίσει σημαντικά τη 

μεταφορική ικανότητά του (στα 100-120MW σε σχέση με τα υφιστάμενα 150-180 MW). H 

ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει θετικά οποιαδήποτε επιλογή τροποποίησης του 

σχεδιασμού του έργου που θα μπορούσε να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του υπό 

την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα μεταβληθεί καθόλου ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής του 

όπως έχει τεθεί (Α΄ εξάμηνο του 2020) και η μεταφορική ικανότητά του σημαντικά. 

Προς τούτο, επιπρόσθετο προβληματισμό δημιούργησε η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος της 

Κρήτης που υποβλήθηκε με το 18ο σχετικό που διενεργήθηκε από κοινή ομάδα εργασίας των 

αρμόδιων Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Από τη μελέτη εξάγονται 

ανησυχητικά  αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία ενόψει εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών 

2010/75 και 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών 

ορισμένων ρύπων από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης και βάσει του ιστορικού 

εξέλιξης της ζήτησης του νησιού και των αιχμιακών φορτίων του θα προκύψουν ζητήματα 
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επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του για την περίοδο από το 2020 και μετά. Τα εν 

λόγω πορίσματα καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα αφενός της έγκαιρης υλοποίησης της 

Φάσης Ι του έργου και επιπρόσθετα της επιτάχυνσης της Φάσης ΙΙ του έργου διασύνδεσης της 

Κρήτης. 

Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου, η ΡΑΕ με την υπ΄αριθμ. 280/2016 Απόφασή της για την 

έγκριση του ΔΠΑ 2017-2026 ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να προβεί στις κατωτέρω 

ενέργειες: «i) Έναρξη εκπόνησης της μελέτης βυθού εντός του έτους 2016… και επίσπευση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου., και ii) Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 

με βάση τα αποτελέσματα αναλυτικότερων μελετών και διερευνήσεων, θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συντμηθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της Φάσης ΙΙ του έργου της 

διασύνδεσης της Κρήτης, με σκοπό αυτή να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του 2021.» 

Από την αξιολόγηση του Τελικού Σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2018-2027 διαπιστώνεται ότι η 

Μελέτη Βυθού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (ποσοστό υλοποίησης εργασιών 49%), ενώ και το 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023. Προφανώς 

και υπό το πρίσμα της ανωτέρω μελέτης επάρκειας, η επιτάχυνση της Φάσης ΙΙ κρίνεται 

περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ και καταληκτική ημερομηνία ηλέκτρισης του έργου δεν 

μπορεί να είναι μεταγενέστερη του Β΄ εξαμήνου 2021. Συνεπώς η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επίτευξης της συγκεκριμένης στοχοθεσίας.       

Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ, όπως έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά με την υλοποίηση του Έργου 

Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ (Project of Common Interest - PCI) κατά τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό 347/2013 για την ηλεκτρική διασύνδεση  Ισραήλ - Κύπρου - 

Ελλάδας του φορέα Euroasia Interconnector Ltd., η οποία περιλαμβάνει αντίστοιχο, με αυτό 

της Φάσης ΙΙ του ΔΠΑ, σχεδιασμό έργου διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, θεωρεί ότι η 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος δεν δικαιολογεί την υλοποίηση και των δύο έργων με 

επακόλουθο την επιβάρυνση του καταναλωτή με το σχετικό κόστος που θα προκύπτει από τις 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις χρήσης του ΕΣΜΗΕ, και βάσει τούτου ζήτησε μετ’ επιτάσεως να 

διερευνηθούν οι συνεργασίες και συνέργειες που κρίνονται αναγκαίες αναφορικά με την από 

κοινού υλοποίηση του έργου. Υπό αυτήν την προσέγγιση, η Αρχή αντιμετώπισε καταρχήν 

ιδιαιτέρως θετικά την υποβολή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding, 23ο 

σχετικό) από τα δύο μέρη για την από κοινού υλοποίηση του έργου και, λαμβάνοντας υπόψη 

κατά βάση το μνημόνιο αυτό, κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τον Επιμερισμό του Κόστους του έργου στα δύο κράτη (24ο σχετικό), η 

οποία προβλέπει την από κοινού (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Euroasia Interconnector Ltd) ανάληψη της 

υποχρέωσης κατασκευής του έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής με βάση το σχεδιασμό 

που προβλέπεται στο έργο PCI και για μέγιστη μεταφορική ικανότητα τα 1000MW. Υπό αυτό 

το πρίσμα θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κρίνεται από την Αρχή μη αποδεκτή η περαιτέρω 

παράλληλη προώθηση δύο παρόμοιων αλλά διακριτών έργων διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής 

από τους ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Euroasia Interconnector Ltd, με ανεξάρτητες και όχι από κοινού 

συντονισμένες ενέργειες και μελέτες.  

Συνεπώς, η εκ νέου υποβολή στο πλαίσιο του υπό έγκριση ΔΠΑ 2018-2027 δύο προτάσεων για 

τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, με αναφορά σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, 

και Φορείς Υλοποίησης, καθώς και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά (μεταφορική 

ικανότητα)  δεν μπορεί να τύχει έγκρισης από την Αρχή. Όπως έχει αναδειχθεί στην ανωτέρω 
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κοινή απόφαση της ΡΑΕ με τη ΡΑΕΚ, το έργο της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης 

αντιμετωπίζεται από την Αρχή ως μοναδικό και ενιαίο στην οντότητά του, υλοποιούμενο από 

το σχήμα, όπως αυτό έχει προδιαγραφεί στο υποβληθέν Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ 

ΑΔΜΗΕ A.E. και Euroasia Interconnector Ltd. (23ο σχετικό) με μεταφορική ικανότητα τα 

1000MW και με ορίζοντα υλοποίησης σε κάθε περίπτωση όχι μεταγενέστερο του τέλους του 

2021, και μόνον ως τέτοιο μπορεί να εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος ΔΠΑ περιόδου 2018-

2027. Με βάσει τα ανωτέρω και με γνώμονα την άμεση υλοποίηση του έργου, θα πρέπει η 

διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders Agreement) να ολοκληρωθεί άμεσα 

και το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου 2018 και να παρουσιαστούν στην Αρχή το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών και του συνόλου του έργου, ο 

(οριστικός) φορέας υλοποίησής του και ο τρόπος χρηματοδότησής του.     

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου Δ’ του άρθρου 229 του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις οποίες: «Δ. Στην περίπτωση που κάποιο από τα έργα του 

εδαφίου (Β) ανωτέρω, τεκμηριωμένα προσφέρει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφελος σε 

σχέση με το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή, δύναται να χαρακτηρίζεται ως «Έργο 

Μείζονος Σημασίας». Τα Έργα Μείζονος Σημασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια με την απόφαση 

έγκρισης του ΔΠΑ. Η σχέση κόστους-οφέλους και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 

ένα έργο για να χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του 

εδαφίου (Γ) ανωτέρω.», η ΡΑΕ σύμφωνα με την πάγια θέση της για τα έργα διασύνδεσης Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, αντιμετωπίζει το εν λόγω έργο (Φάση ΙΙ διασύνδεσης της Κρήτης), 

ως Έργο Μείζονος Σημασίας σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 

του ΕΣΜΗΕ, δεδομένου του οφέλους που θα αποφέρει στον τελικό καταναλωτή μέσω της 

μείωσης της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα πάντα το δημόσιο 

συμφέρον, η ΡΑΕ αντιμετώπισε ευνοϊκά, στο πλαίσιο του Κανονισμού 347/2013 στην Κοινή 

Απόφαση με τη ΡΑΕΚ, το τμήμα του έργου του Φορέα Euroasia Interconnector Ltd που αφορά 

τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική αξιολογώντας τη μελέτη κόστους – οφέλους που 

υποβλήθηκε και εκτιμώντας τα σημαντικά οφέλη που αποφέρει στον τελικό καταναλωτή και εν 

γένει στην εθνική οικονομία.     

Τέλος, για τη διαρκή ενημέρωση του Ρυθμιστή σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου 

διασύνδεσης της Κρήτης στο σύνολό του και τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας σχετικά με την 

πρόοδό του, ζητήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να υποβάλει στη ΡΑΕ, εντός τακτής προθεσμίας 

από την κοινοποίηση της Απόφασης υπ’ αριθμ. 280/2016 της ΡΑΕ, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών σε σχέση με την προώθηση της υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

υποχρεώθηκε να υποβάλλει, ανά δίμηνο, στη ΡΑΕ, αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις 

οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τον 

προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του. Δυστυχώς από την υφιστάμενη αλληλογραφία 

(σχετικά 14 και 15) διαπιστώνεται ότι η ενημέρωση της Αρχής από το Διαχειριστή δεν γίνεται 

με συνέπεια, συνεπώς θα πρέπει να υπομνησθεί  εκ νέου η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης 

από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..  

Συνολικά, αναφορικά με τα έργα διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, η ΡΑΕ κρίνει ότι πρέπει να εγκρίνει το ΔΠΑ 2018-2027, ως 

προς την Φάση Ι του έργου διασύνδεσης της Κρήτης. Ως προς την Φάση ΙΙ της διασύνδεσης 

της Κρήτης, το έργο εγκρίνεται με βάση τη μεταφορική ισχύ των 1000MW ενώ θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα ώστε να α) ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2018 η συμφωνία μετόχων 
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του έργου μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της Euroasia Interconnector Ltd. και σε συνέχεια 

αυτής β) να επανυποβληθεί άμεσα και στο πλαίσιο του ΔΠΑ 2019-2028 προς έγκριση η 

πρόταση υλοποίησης της Φάσης ΙΙ του έργου (Φορέας υλοποίησης, μετοχική σύνθεση, 

λεπτομέρειες σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματα, μορφή χρηματοδότησης) με απαραίτητη 

προϋπόθεση την σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της διασύνδεσης και θέσης σε λειτουργία 

εντός του 2021.  

3. Ως προς την επέκταση του Συστήματος στην Πελοπόννησο 

Επί του ζητήματος αυτού, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επισημαίνει ότι τα έργα επέκτασης των 400kV στην 

Πελοπόννησο συνεχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις κυρίως για λόγους αδειοδότησης 

και αντιδράσεων τοπικών φορέων και κατοίκων (22ο σχετικό). Μεγαλύτερη αδειοδοτική 

ωριμότητα παρουσιάζει η διασύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τα κυκλώματα 400kV στην 

πλευρά του Αντιρρίου, με το νέο χρονοδιάγραμμα αυτής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) να 

προβλέπει ολοκλήρωση στο Β’ εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας απόκλιση ενός (1) έτους σε 

σχέση με το εγκριθέν ΔΠΑ περιόδου 2017-2026 λόγω αδυναμίας εξασφάλισης της θέσης του 

τερματικού ζεύξης του εναέριου με το καλωδιακό τμήμα στην περιοχή των Πατρών.  

Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αδυναμία επίσπευσης των έργων 

αυτών και λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που απομένουν να γίνουν στη φάση αυτή για 

την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και των ενεργειών που έχουν ήδη αναληφθεί, το 

προτεινόμενο από το Διαχειριστή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται εύλογο. 

Ωστόσο, η ΡΑΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα και σε κάθε 

περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω διασύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τα 

κυκλώματα 400kV στην πλευρά του Αντιρρίου πριν την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της 

Κρήτης από τον Υ/Σ Μολάων, για την αποφυγή ενεργοποίησης λειτουργικών περιορισμών στο 

Σύστημα. 

4. Ως προς την παρακολούθηση της προόδου των έργων (monitoring) 

Από τον έλεγχο του υποβληθέντος ΔΠΑ διαπιστώθηκε ότι εν γένει δεν παρουσιάζεται 

αναλυτικά η πρόοδος των έργων, ιδίως της πρώτης τριετίας του προηγούμενου εγκεκριμένου 

ΔΠΑ 2017-2026, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζεται μεταβολή των ήδη εγκεκριμένων 

χρονοδιαγραμμάτων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση για τους λόγους που οδήγησαν σε χρονικές 

αποκλίσεις. Ως προς το ζήτημα αυτό η θέση της Αρχής είναι ότι εφεξής θα πρέπει να γίνεται 

ανασκόπηση της προόδου των εγκεκριμένων έργων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ξεχωριστή 

ενότητα του τεύχους ΔΠΑ, όπου θα επισημαίνονται επαρκώς οι τυχόν αποκλίσεις, καθώς και 

θα τεκμηριώνονται με συγκεκριμένα και σαφή στοιχεία οι λόγοι καθυστέρησης υλοποίησής 

τους αλλά και οι ενέργειες στις οποίες τυχόν προέβη ή πρόκειται να προβεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για 

την εξάλειψη των λόγων καθυστέρησης και έγκαιρης υλοποίησης των έργων.   

5. Ως προς την ενσωμάτωση στο υποβληθέν ΔΠΑ των πορισμάτων της Επιτροπής 

εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ  

Η ΡΑΕ έχοντας ως προτεραιότητα την εφαρμογή της πολιτικής Διασύνδεσης των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νήσων, εφόσον συνοδεύεται με οφέλη προς τον τελικό καταναλωτή, ζήτησε 

από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να λάβει υπόψη και να εξετάσει άμεσα τα πορίσματα που έχει 
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καταθέσει η «Επιτροπή Εξέτασης της Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των 

ΜΔΝ» η οποία συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 469/2015 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

959/31.12.2015, εφεξής «η Επιτροπή») και να υποβάλλει εγκαίρως σχετικές εισηγήσεις για τα 

έργα διασύνδεσης των ΜΔΝ, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 108 Α‘ 

του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, ούτως ώστε, εφόσον διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η 

αναγκαιότητα διασύνδεσης, τα έργα αυτά να εντάσσονται στο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ, βάσει 

Αποφάσεων της ΡΑΕ.  

Συνεπώς και αναφορικά με το πόρισμα για τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ 

των Κυκλάδων, το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους Διαχειριστές η Επιτροπή (12ο σχετικό), η 

ΡΑΕ αποδέχεται κατ’ αρχήν την ενσωμάτωσή του στο υποβληθέν ΔΠΑ 2018-2027 και 

προτίθεται να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την περαιτέρω αξιολόγησή του από τους αρμόδιους 

Διαχειριστές με σκοπό την υποβολή οριστικής τελικής εισήγησης προς την Αρχή. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, προτείνεται ο Διαχειριστής να αξιολογήσει και το νεότερο Πόρισμα της 

Επιτροπής (13ο σχετικό) σχετικά με τη διασύνδεση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου 

(Δωδεκάνησα) και να αποφασίσει τεκμηριωμένα για τη συμπερίληψη του ή μη στο υπό 

διαβούλευση επί του παρόντος σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2019-2028.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει : 

Α.  Την έγκριση υπό όρους του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ), που 

υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 19 σχετικό και επικαιροποιήθηκε 

με τα 22 και 28 σχετικά, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και υποδείξεις για ενέργειες 

που αφορούν συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

τους και ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα: 

 Α1.  Σε σχέση με τη Φάση Ι του έργου διασύνδεσης της Κρήτης: 

Η διασύνδεση της Κρήτης με καλώδια AC από τον Υποσταθμό Μολάων θα 

κατασκευαστεί όπως προτείνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τη μέγιστη δυνατή 

υπογειοποίηση των προτεινόμενων ή άλλων τμημάτων του έργου καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη μεταβολή της χωροθέτησης των επιμέρους έργων της, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις και απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του. Σε κάθε 

περίπτωση ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται δεσμευτικά για το Α΄ 

Εξάμηνο του 2020. 

Α2.  Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου διασύνδεσης της Κρήτης: 

Το έργο της Φάσης ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική εγκρίνεται με 

μεταφορική ικανότητα τα 1000MW. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ από 

κοινού με τον φορέα Euroasia Interconnector Ltd, θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις 

απαραίτητες πρωτοβουλίες και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε προ της 

30ης Απριλίου 2018 να α) ολοκληρωθεί η συμφωνία μετόχων του έργου και παράλληλα 

β) να επανυποβάλλουν προς έγκριση στο πλαίσιο του ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 την 

οριστική πρόταση υλοποίησης της Φάσης ΙΙ του έργου με σαφή και δεσμευτικά 

χρονοδιαγράμματα, τρόπο χρηματοδότησης και τεχνικά χαρακτηριστικά / λεπτομέρειες 
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του σχεδιασμού του έργου.  Πρόνοια θα πρέπει να υπάρξει για την σύντμηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης της διασύνδεσης το αργότερο μέχρι το τέλος του 2021.  

Το έργο χαρακτηρίζεται από τη ΡΑΕ Έργο Μείζονος Σημασίας κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 229 του ΚΔΕΣΜΗΕ και των άρθρων 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 

340/2014 Απόφασης της ΡΑΕ για τον υπολογισμό του εσόδου του Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ, δεδομένου του οφέλους που θα αποφέρει στον τελικό καταναλωτή μέσω 

της μείωσης της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ. 

Α3.  Σε σχέση με το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων: 

 Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δεσμεύεται για την υλοποίηση της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων ως εξής: 

α) Α΄ Φάση: Ολοκλήρωση στο Α’ Εξάμηνο του 2018 

β) Β΄ Φάση: Ολοκλήρωση στο Β΄ Εξάμηνο του 2019 

γ) Γ΄ Φάση: Ολοκλήρωση στο Β΄ Εξάμηνο του 2020. 

Α4. Πρόσθετες Ενέργειες σχετικά με τα έργα της διασύνδεσης της Κρήτης και των 

Κυκλάδων: 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα πρέπει να υποβάλει ανά δίμηνο, 

αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμάτων που 

έχουν επιτευχθεί, των ενδεχόμενων προβλημάτων που αντιμετώπισε και τη 

μεθοδολογία που επέλεξε για την επίλυσή τους, καθώς και τον προγραμματισμό των 

επόμενων ενεργειών του με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.  

Επίσης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το Διαχειριστή ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και με 

την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε., θα πρέπει να ολοκληρώσει και υποβάλλει άμεσα 

μελέτες για το ύψος του παραγωγικού δυναμικού, τη θέση του, την ακριβή κατάσταση 

ετοιμότητάς του (χρόνος ένταξης από εντολή), τις ειδικότερες απαιτήσεις και τεχνικά 

χαρακτηριστικά, για τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες να εξυπηρετήσει για κάθε 

φάση κατασκευής της διασύνδεσης της Κρήτης και των Κυκλάδων, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι υφιστάμενες μονάδες στα εν λόγω νησιά εμπίπτουν στις κοινοτικές 

Οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό 

των εκπομπών ορισμένων ρύπων από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης.  

Τέλος και ειδικά για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΔΠΑ 2019-2028 θα πρέπει να 

υποβληθεί πρόσθετη μελέτη από κοινού με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις ενισχύσεις του 

δικτύου της Κρήτης πέραν του νέου Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) που κρίνονται 

επιβεβλημένες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση του νησιού με 

ηλεκτρική ενέργεια μετά το πέρας των διασυνδέσεων και ιδίως της Φάσης ΙΙ.    

 

Β.  Ενσωμάτωση Πορισμάτων της Επιτροπής εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου 

ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ  

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να συνεργαστούν για την από κοινού 

εισήγηση αναφορικά με το πόρισμα για τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των 

ΜΔΝ των Κυκλάδων, το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους Διαχειριστές η εν λόγω 
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Επιτροπή, και συμπερίληψη του έργου στο επόμενο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028. 

Περαιτέρω, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα πρέπει με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να προχωρήσει και στην από 

κοινού αξιολόγηση του τελευταίου Πορίσματος της Επιτροπής σχετικά με τη διασύνδεση 

των νησιών του Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα) και να αποφασίσει τεκμηριωμένα για τη 

συμπερίληψη του ή μη στο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028.   

Γ. Παρακολούθηση της προόδου των έργων (monitoring) 

Εφεξής στο υποβληθέν προς έγκριση ΔΠΑ στην Αρχή θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση 

της προόδου των εγκεκριμένων έργων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ξεχωριστή ενότητα του 

τεύχους όπου θα αναφέρονται τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

καθώς και θα τεκμηριώνεται με απτά στοιχεία τυχόν καθυστέρηση υλοποίησής τους, αλλά 

και οι ενέργειες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την εξάλειψη των λόγων καθυστέρησης και 

έγκαιρης υλοποίησης των έργων.  

  

Δ.  Συναφείς ενέργειες της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 108 και 

108 Α΄ του ν.4001/2011, θα παρακολουθεί επισταμένως την εκτέλεση του ΔΠΑ, και ιδίως 

την εκτέλεση των έργων των διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης που εντάσσονται στα 

έργα πρώτης τριετίας, και θα προβαίνει σε κάθε, κατά περίπτωση, αναγκαία ενέργεια, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των έργων αυτών εντός των εγκεκριμένων 

χρονοδιαγραμμάτων τους. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΡΑΕ θα προβεί σε υποβολή, προ της 31ης Μαΐου 2018, 

σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον τρόπο 

υπολογισμού της ρήτρας καθυστέρησης υλοποίησης διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένου 

Νησιού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρθρ. 108 Α΄ του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει, 

βάσει των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης της ρήτρας 

αυτής. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης συνιστούν τα παρακάτω: 

1. Κύριο Τεύχος του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 2018-2027, Διεύθυνση Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, Μάρτιος 2018 

2. Παράρτημα Ι του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 2018-2027 με τίτλο «Πίνακες Έργων 

Ανάπτυξης του Συστήματος και Εκτίμησης Κόστους», Διεύθυνση Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, Μάρτιος 2018 

3. Χάρτης του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 2018-2027, Διεύθυνση Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, Μάρτιος 2018 

H παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να δημοσιευτεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                    Αθήνα,  16 Μαρτίου 2018 

                                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

                                                                                                           Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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