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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2018/103 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018 

 

Θέμα:  Αίτημα παροχής πληροφοριών και εγγράφων για τον υπό προετοιμασία νέο 

μακροχρόνιο μηχανισμό επάρκειας ισχύος 

Σχετ.:  α) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων 

για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 

β) Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

(ΦΕΚ Α΄ 34) και ιδίως τα αρ. 1-4 και 42 επ. 

γ) «Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα» που κυρώθηκε με το Ν. 3422/2005 

(ΦΕΚ Α΄ 303) και ιδίως το αρ. 4 αυτής 

δ) ΚΥΑ 11764/653/16.3.2006 (ΦΕΚ Β' 327) 

ε) Οδηγία 2003/4/ΕΕ  

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ, 

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε εντεινόμενα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τη 

διαπραγμάτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

χορήγηση ενίσχυσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέσω ενός μηχανισμού διαθεσιμότητας 

ισχύος. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα τέτοιο σχέδιο ενίσχυσης όπως προκύπτει 

τόσο από το ως άνω δημοσιεύματα όσο και από το κείμενο του Εθνικού Σχεδιασμού για την 

Ενέργεια και το Κλίμα που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ (για παράδειγμα στις σελ. 175 και 
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178 αναφέρεται ότι ο υπό διαμόρφωση μακροχρόνιος μηχανισμός επάρκειας ισχύος έχει λάβει 

μέριμνα για την απόκριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας). 

Είναι προφανές ότι η Ένωσή μας και τα μέλη της, εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε 

όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας και μετέχουν στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης από μηχανισμούς ως ο 

ανωτέρω. Αυτό πιθανόν να συμβεί με ποικίλους τρόπους όπως ενδεικτικά ο επηρεασμός των τιμών 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση ή μη σε αυτή την ενίσχυση των σταθμών Α.Π.Ε., 

των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή και των Φορέων Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ο επηρεασμός των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. κλπ.  

Επειδή με βάση τα ανωτέρω σχετικά, έχουμε προφανές ενδιαφέρον και δικαίωμα να λάβουμε 

πληροφόρηση επί του ζητήματος αυτού,  

αιτούμαστε 

όπως μας χορηγήσετε  

 αντίγραφο της πρότασης της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ως 

άνω υπό διαμόρφωση μακροχρόνιο μηχανισμό επάρκειας ισχύος στην Ελληνική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, και  

 τυχόν απαντήσεις και λοιπή σχετική αλληλογραφία της Επιτροπής με την Ελληνική Κυβέρνηση. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου  

Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 


