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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86
παράγραφος 3,
Έχοντας παράσχει στις ελληνικές αρχές και στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
(στο εξής: «∆ΕΗ»), µε επιστολές της 1ης Απριλίου 2004, της 3ης Μαΐου 2004, της 21ης
Σεπτεµβρίου 2005 και της 18ης Οκτωβρίου 2006, αντιστοίχως, την ευκαιρία να
γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί των αιτιάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή σε
σχέση µε την ελληνική νοµοθεσία για τα δικαιώµατα εξόρυξης λιγνίτη,
Eκτιµώντας τα ακόλουθα:

**************
1.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1.

1.

Η επιχείρηση

Η ∆ΕΗ είναι εταιρεία η οποία εδρεύει στον ∆ήµο της Αθήνας, στην Ελλάδα. Είναι
µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα από την άποψη των
πάγιων στοιχείων ενεργητικού1, και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και
στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του λιγνίτη. Στα τέλη του 2006, η ∆ΕΗ
απασχολούσε 26.208 εργαζόµενους. Το 2006, η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε συνολικά
έσοδα ύψους 4.787 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της µετά τους φόρους ανήλθαν σε 22
εκατ. ευρώ.
1.1.1.

Το καταστατικό της εταιρείας

2.

Η ∆ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 µε τον ελληνικό νόµο 14682 ως δηµόσια επιχείρηση
ανήκουσα κατά 100% στο ∆ηµόσιο και έχουσα αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής,
µεταφοράς και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

3.

Το 1996, µε το νόµο 2414/1996 περί εκσυγχρονισµού των δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών εξουσιοδοτήθηκε η Ελληνική ∆ηµοκρατία να µετατρέψει τη ∆ΕΗ σε
µετοχική εταιρεία, της οποίας αποκλειστικός µέτοχος θα ήταν το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

4.

Την 1η Ιανουαρίου 2001, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ελληνικού νόµου 2773/1999
σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε τον οποίο µεταξύ

1

Το συνολικό ενεργητικό της ∆ΕΗ στα τέλη του 2006 έφτανε στα 12.938 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τα
ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2006 που δηµοσιεύτηκαν από τη ∆ΕΗ στις 30 Μαρτίου
2007 (είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της ∆ΕΗ: http://www.dei.gr).

2

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τόµος Α, τεύχος 169.
5

άλλων ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία ΕΚ 96/923 (πρώτη οδηγία
της ΕΚ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), και δυνάµει του
προεδρικού διατάγµατος 333/2000, η ∆ΕΗ µετετράπη σε «ανώνυµη εταιρεία» µε
µετοχικό κεφάλαιο ύψους 222 δισεκατοµµυρίων δραχµών (650 εκατ. ευρώ). Στις 12
∆εκεµβρίου 2001, η ∆ΕΗ εξέδωσε για πρώτη φορά µετοχές στο Χρηµατιστήριο
Αξιών της Αθήνας, καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London
Stock Exchange) υπό τη µορφή «Global Depositary Receipts» (∆ιεθνή Αποθετήρια
Έγγραφα). Ακολούθως, η Ελληνική ∆ηµοκρατία πώλησε µερικές από τις µετοχές
της, τον ∆εκέµβριο του 2002 και τον Οκτώβριο του 2003.
5.

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 του νόµου 2773/1999, η συµµετοχή του
∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθ’ οιονδήποτε χρόνο δεν µπορεί
να είναι κατώτερη του 51% των µετοχών της εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου, ακόµη
και µετά από κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η ∆ΕΗ ελέγχεται από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σηµερινοί µέτοχοι της ∆ΕΗ είναι οι παρατιθέµενοι στον
κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας 1– Μέτοχοι της ∆ΕΗ στις 31.12.2006
Ποσοστό
µετοχών

Μέτοχος
Ελληνικό ∆ηµόσιο

51,12

ΟAΠ –∆ΕΗ (πρόκειται για το συνταξιοδοτικό ταµείο του
προσωπικού της ∆ΕΗ)4

3,81

Fidelity Investments

5

Μετοχές σε ελεύθερη διαπραγµάτευση. Χρηµατιστήρια Αθηνών και
Λονδίνου

6.

40,07

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού της ∆ΕΗ, που εγκρίθηκε µε το προεδρικό
διάταγµα 333/2000, αν ένας µέτοχος αποκτήσει πάνω από το 5% του µετοχικού
κεφαλαίου της ∆ΕΗ, δεν έχει δικαιώµατα ψήφου στη γενική συνέλευση των µετόχων
για το ποσοστό που υπερβαίνει το 5%. Το όριο αυτό δεν ισχύει για το ελληνικό
κράτος.
1.1.2.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας

7.

Η ∆ΕΗ δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Η ∆ΕΗ αναπτύσσει οικονοµική
δραστηριότητα κυρίως στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του λιγνίτη. Το
2005, η ∆ΕΗ παρήγαγε το 96% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ελλάδα5

3

Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1996
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Επίσηµη Εφηµερίδα
(ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20).

4

Το συνταξιοδοτικό ταµείο του προσωπικού της ∆ΕΗ (Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ)
δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ελληνικού νόµου 2773/1999 για την ιδιωτικοποίηση της
∆ΕΗ, που ορίζει ότι ο οργανισµός αυτός είναι πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.

5
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και 97% του λιγνίτη που παρήχθη στην Ελλάδα6. Η ∆ΕΗ δραστηριοποιείται επίσης
σε άλλες αγορές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τεχνικές µελέτες, η παροχή συµβουλών
και τεχνικών εµπορικών υπηρεσιών.
8.

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ∆ΕΗ είναι η επιχείρηση που
είχε κατά το παρελθόν εκ του νόµου το µονοπώλιο στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας και αποτελεί σήµερα τον κυριότερο παραγωγό και προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα. Προκειµένου για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η
∆ΕΗ είναι ο βασικός προµηθευτής για τους επιλέγοντες πελάτες και, βάσει του
ελληνικού κανονιστικού πλαισίου, είναι υποχρεωµένη να επιτελεί και µια σειρά
πρόσθετων καθηκόντων. Πρώτον, η ∆ΕΗ είναι αποκλειστικός προµηθευτής όλων
των µη επιλεγόντων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 26 παράγραφος 1 του
νόµου 2773/1999) στην Ελλάδα. ∆εύτερον, η ∆ΕΗ αποτελεί τον προµηθευτή που
λειτουργεί σαν «τελευταίο καταφύγιο» (last resort) για τους επιλέγοντες πελάτες
στην περίπτωση που αδυνατούν να βρουν άλλον προµηθευτή (άρθρο 26 παράγραφος
2 του νόµου 2773/1999). Τρίτον και τελευταίο, η ∆ΕΗ αποτελεί τον αποκλειστικό
προµηθευτή και αγοραστή χονδρικής για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά (άρθρο 11
παράγραφος 3 του νόµου 2773/1999). Εκτός από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει
στον τοµέα της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ∆ΕΗ είναι
αποκλειστικός ιδιοκτήτης των στοιχείων ενεργητικού του δικτύου µεταφοράς και
διανοµής στο υπόψη κράτος µέλος, διαχειρίζεται το δίκτυο διανοµής αλλά όχι και το
δίκτυο µεταφοράς. Ειδικότερα, η διαχείριση του δικτύου µεταφοράς γίνεται από τον
∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας),
ο οποίος ανήκει κατά 51% στο ελληνικό ∆ηµόσιο και κατά 49% στους παραγωγούς,
ανάλογα µε το ενεργητικό ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν (στην ουσία σήµερα
πρόκειται για τη ∆ΕΗ).

9.

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα του λιγνίτη, η ∆ΕΗ είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη
στην Ελλάδα, ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Κοινότητα και ο
πέµπτος µεγαλύτερος στον κόσµο7.

10. Ενώ ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων στους τοµείς της παραγωγής και
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και του λιγνίτη ασκείται από την ίδια τη ∆ΕΗ, η
∆ΕΗ ασκεί επίσης τις εν λόγω δραστηριότητες αλλά και άλλες µέσω θυγατρικών8.
Στον πίνακα που ακολουθεί, µε βάση το πλέον πρόσφατο ετήσιο δελτίο της ∆ΕΗ,
εµφανίζονται οι κύριες θυγατρικές και οι µειοψηφούντες µέτοχοι της ∆ΕΗ.

∆ΕΗ Α.Ε.

100 %

100 %

∆ΕΗ ΡΟ∆ΟΣ
Α.Ε.

∆ΕΗ
Ανανεώσιµες
Α.Ε.

49,00 %

∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
∆ιαχειριστής
Ελλην. Συστ. Μεταφ.
Ηλ. Ενέργειαςr
Α.Ε.

28,60 %

100 %

100 %

ΛΑΡΚΟ Α.Ε
Γεν. Μεταλλευτ.
και
Μεταλλουργικήl
Α.Ε.

∆ΕΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε

∆ΕΗ
Κρήτη Α.Ε.

6

Η ∆ΕΗ παρήγαγε 67,3 εκατ. τόνους λιγνίτη το 2005 (πηγή: ∆ΕΗ) επί συνόλου 69,1 εκατ. τόνων
λιγνίτη που είχε παραχθεί στην Ελλάδα το 2005 (πγηή: Έκθεση Eurocoal Market 1/2007)

7
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Ειδικότερα, οι εταιρείες «∆ΕΗ Ρόδος», «∆ΕΗ Ανανεώσιµες» και «Wind PPC» ασχολούνται µε την
WIND PPC
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ΛΑΡΚΟ δραστηριοποιείταιHOLDING
στο NVµεταλλευτικό κλάδο
(εκµεταλλευόµενη ένα µικρό ορυχείο, βλ. σηµείο 1.2.3).

50 % - 1 ΜΕΤΟΧΗ

7

11. Το έτος 20069, η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε συνολικά έσοδα ύψους 4.787 εκατ. ευρώ,
περιλαµβανοµένων 4.442 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ενέργειας (κυρίως ηλεκτρικής
ενέργειας). Πραγµατοποίησε κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, γνωστά
διεθνώς ως «EBITDA», ύψους 740 εκατ. ευρώ και κέρδη µετά τους τόκους ύψους 22
εκατ. ευρώ. Η µείωση των κερδών της ∆ΕΗ το 2005 και 2006 οφείλεται κατά κύριο
λόγο, σύµφωνα µε τα ετήσια δελτία και τα δελτία τύπου της ∆ΕΗ10, στην αύξηση
των τιµών ρευστών καυσίµων και φυσικού αερίου που αγοράζονται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην αύξηση της δαπάνης για αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας11 που ήταν υψηλότερες από την αύξηση των λιανικών εσόδων
στα αντίστοιχα έτη12.
Πίνακας 2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της ∆ΕΗ13
Έτος

2002

2003

2004

2005

2006

Κύκλος εργασιών
(σε χιλιάδες ευρώ)

3,420,706

3,897,519

4,095,013

4,290,900

4,787,400

EBITDA (σε

1,027,849

1,138,328

1,210,058

906,800

739,700

479,962

304,628

293,126

135,700

22,100

10,486,241

10,459,418

11,216,125

12,662,600

12,938,100

χιλιάδες ευρώ)
Κέρδη µετά τους
φόρους (σε χιλιάδες
ευρώ)
Ενεργητικό (σε
χιλιάδες ευρώ)

1.2.

Ελληνικός κλάδος λιγνίτη
1.2.1.

Εισαγωγικά στοιχεία για το λιγνίτη

12. Ο λιγνίτης είναι στερεό καύσιµο που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρόλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την
θέρµανση κατοικιών και για ορισµένες βιοµηχανικές διαδικασίες. Τα πιο πρόσφατα

9

Πηγή: ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2006 που δηµοσιεύθηκαν από τη ∆ΕΗ στις 30
Μαρτίου 2007.

10

Πηγή: δικτυακός τόπος ∆ΕΗ: (www.dei.gr). Για το 2007, βλ. ιδίως δελτίο τύπου που εκδόθηκε από τη
∆ΕΗ στις 27 Μαρτίου 2007 για τα αποτελέσµατα όσον αφορά το 2006.

11

Από το 2005 και µετά, η ∆ΕΗ ήταν υποχρεωµένη να προµηθεύεται ηλεκτρισµό για τους πελάτες
λιανικής µέσω µιας υποχρεωτικής «αγοράς της επόµενης ηµέρας» - («day-ahead market»), βλ. σηµείο
103. Αυτό υπογραµµίστηκε στην επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης Απριλίου 2007, σηµείο 3.6.

12

Η ∆ΕΗ θεωρεί ότι η αύξηση των τιµολογίων πώλησης ρεύµατος λιανικής δεν ήταν επαρκής για την
κάλυψη της αύξησης της δαπάνης για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής. Αυτό
υπογραµµίζεται στην επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης Απριλίου 2007, σηµείοσκέψη 3.6.

13

Πηγή: Ετήσια δελτία της ∆ΕΗ για τα έτη 2002 έως 2005, ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα για
το 2006 που δηµοσιεύθηκαν από τη ∆ΕΗ στις 30 Μαρτίου 2007.
8

διαθέσιµα στοιχεία14 δείχνουν ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει
περίπου 93,3% της συνολικής κατανάλωσης λιγνίτη στην ΕΕ-25, οι βιοµηχανικές
διαδικασίες αντιπροσωπεύουν 2,4%, οι µονάδες παραγωγής συσσωµατωµάτων 3,6%
και η θέρµανση κατοικιών 0,4%. Αυτές οι αναλογίες κατανάλωσης λιγνίτη ισχύουν
επίσης και για τα περισσότερα κράτη µέλη15, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας,
σχεδόν το σύνολο του λιγνίτη χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
13. Ο λιγνίτης έχει τη χαµηλότερη θερµογόνο αξία από όλες τις κατηγορίες άνθρακα
(ανθρακίτης, ασφαλτούχος, υποασφαλτούχος άνθρακας, φαιάνθρακας/λιγνίτης): αυτό
οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε υγρασία, την πτητικότητα και την
χαµηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα16. Αυτό σηµαίνει ότι οι µονάδες που
χρησιµοποιούν ως καύσιµο το λιγνίτη έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την καύση λιγνίτη
και είναι ιδιαίτερα δαπανηρό να µετατραπούν σε µονάδες καύσης άνθρακα17. Αυτό
σηµαίνει επίσης ότι ο λιγνίτης είναι ακατάλληλος για µεταφορά σε µεγάλες
αποστάσεις18. Πράγµατι, όλες οι µονάδες λιγνίτη της Κοινότητας βρίσκονται κοντά
σε λιγνιτωρυχεία και οι εξαγωγές λιγνίτη µεταξύ των κρατών µελών είναι σχεδόν
ανύπαρκτες (οι εξαγωγές αυτές αντιπροσώπευαν ποσοστό χαµηλότερο από 0,1% της
συνολικής κατανάλωσης)19. Επίσης, οι εισαγωγές από και οι εξαγωγές προς τρίτες
χώρες αντιπροσώπευαν ποσοστό χαµηλότερο του 0,3% της συνολικής κατανάλωσης
της ΕΕ20. Η Ελλάδα δεν έχει πραγµατοποιήσει ούτε εισαγωγές ούτε εξαγωγές λιγνίτη
τα τελευταία έτη21.

14

Βλ. την έκθεση για τον άνθρακα 2003-2004 που δηµοσιεύθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών
και
Ενέργειας
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
∆ιατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/energy/coal/market_pricing/reports_en.htm

15

Βλ. την έκθεση για τον άνθρακα 2003-2004, βλ., υποσηµ.14

16

17

18

19

20

Βλ. τη δηµοσίευση του ΟΟΣΑ 2004 µε τίτλο "International coal trade –contributing to suitable energy
supply" (∆ιεθνές εµπόριο άνθρακα – συµβάλλοντας στον ενδεδειγµένο ενεργειακό εφοδιασµό). Οι
ταξινοµήσεις του άνθρακα εξετάζονται στο κεφάλαιο 2, µε τίτλο «σύντοµο ιστορικό». Βλ. επίσης την
έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο «Χρησιµοποίηση
άνθρακα χαµηλής ποιότητας – διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης» που εκδόθηκε το 2002 και το οποίο
περιγράφει διάφορα είδη ανθράκων χαµηλής ποιότητας (ορθο-λιγνίτης, µετα-λιγνίτης και υποασφαλτούχοι άνθρακες) και τους συγκρίνει µε άλλα είδη ανθράκων (στη σελίδα 15) ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά τους (και ιδίως τη θερµογόνο αξία τους): διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.unece.org/ie/se/coal/code.html.
Βλ. επίσης υπόθεση IV M.402 PowerGen/NRG Energy/Morrison Knudsen/Mibrag.
Οµοίως, στο κεφάλαιο 2 της δηµοσίευσης του ΟΟΣΑ 2004 µε τίτλο "International coal trade –
contributing to suitable energy supply", µε τίτλο "σύντοµο ιστορικό ", στο τµήµα "ποιότητα άνθρακα ",
η έκθεση αναφέρει:: "Ο φαιάνθρακας (λιγνίτης) έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και υψηλή
περιεκτικότητα σε υγρασία. Είναι ακατάλληλος για µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις και για το λόγο
αυτό χρησιµοποιείται σε ευρεία κλίµακα για την παραγωγή ηλεκτρισµού σε θέσεις που βρίσκονται
κοντά σε ορυχεία".
Η µόνη πηγή εξαγωγών εντός της ΕΕ25 αφορούν ορισµένους ειδικούς λιγνίτες (µε εξαιρετική
θερµογόνο αξία για λιγνίτες) που τυγχάνουν εκµετάλλευσης στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. Βλ. την
έκθεση για τον άνθρακα του 2003-2004 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Ενέργειας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
∆ιατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/energy/coal/market_pricing/reports_en.htm. ∆είχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει
πραγµατοποιήσει εισαγωγές ή εξαγωγές λιγνίτη κατά τα έτη αυτά.
Και πάλι η µόνη πηγή εξαγωγών στην ΕΕ25 είναι ορισµένοι ειδικοί λιγνίτες (µε εξαιρετική θερµογόνο
αξία για λιγνίτες) που τυγχάνουν εκµετάλλευσης στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. Επίσης, υπάρχουν λίγες
εισαγωγές από λίγες τρίτες χώρες. Βλ. επίσης την έκθεση για τον άνθρακα του 2003-2004 που
δηµοσιεύθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9

14. Συνεπώς, ο λιγνίτης είναι στερεό καύσιµο που παράγεται κατά κύριο λόγο σε τοπικό
επίπεδο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε λιγνίτη οι οποίες βρίσκονται κοντά σε
λιγνιτωρυχεία.
15. Η Ελλάδα είναι η πέµπτη µεγαλύτερη χώρα παραγωγής λιγνίτη στον κόσµο και
δεύτερη µεγαλύτερη χώρα παραγωγής λιγνίτη στην Κοινότητα µετά τη Γερµανία,
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Λαµβάνοντας υπόψη τις πολύ
περιορισµένες εισαγωγές και εξαγωγές λιγνίτη, η κατανάλωση σε κάθε κράτος µέλος
είναι σχεδόν ίση µε την παραγωγή.
Πίνακας 3 Παραγωγή λιγνίτη στα κράτη µέλη µε τη µεγαλύτερη παραγωγή22
Ποσότητες (Mt)

Γερµανία

Ελλάδα

Πολωνία

Τσεχική
∆ηµοκρατία

Ρουµανία

Παραγωγή 2006

176,3

64,2

61,3

48,7

µ.δ.σ.

Παραγωγή 2005

178

69,1

61,9

49

31,6

16. Οι γειτονικές περιοχές της Ελλάδας διαθέτουν κοιτάσµατα λιγνίτη και ορισµένες εξ
αυτών τα εκµεταλλεύονται όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα23. Ωστόσο,
τα κοιτάσµατα της Βουλγαρίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας είναι πολύ
αποµακρυσµένα (τουλάχιστον 100 χιλ. από τα σύνορα της Ελλάδας24), γίνεται δε
εκµετάλλευσή τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας25) και, συνεπώς, η
παραγωγή τους είναι απίθανο να µεταφέρεται στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι ποσότητες
∆ιατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/energy/coal/market_pricing/reports_en.htm. ∆είχνει και
αυτή ότι η Ελλάδα δεν είχε πραγµατοποιήσει εισαγωγές ή εξαγωγές λιγνίτη κατά τα έτη αυτά.
21

Η ίδια πηγή. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη βάση δεδοµένων ανά χώρα που είναι διαθέσιµη στο
δικτυακό τόπο της IEA στη διεύθυνση: http://www.iea.org.

22

Πηγή: Euracoal, βλ. επίσης ειδικές εκθέσεις και στοιχεία στο σχετικό δικτυακό της τόπο στη
διεύθυνση: http://euracoal.be/newsite/overview.php.

23

Η Τουρκία δεν παρουσιάζεται δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του λιγνίτη της παράγεται στην
Ανατολία.

24

Βλ. επίσης την έκθεση της Eurocoal µε τίτλο "Coal industry across Europe 2005" (βιοµηχανία
άνθρακα
στην
Ευρώπη
το
2005)
που
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://euracoal.be/newsite/overview.php. Περιλαµβάνει παρουσίαση κάθε εθνικής αγοράς, καθώς και
χάρτες των κυριοτέρων σηµείων παραγωγής.

25

Η εταιρεία ηλεκτρισµού EPS (βλ. www.eps.co.yu) εκµεταλλεύεται το σύνολο σχεδόν του λιγνίτη της
Σερβίας και παράγει ηλεκτρισµό µε την καύση του. Η ηλεκτρική εταιρεία του Κοσσυφοπεδίου (ΚΕΚ)
εκµεταλλεύεται επίσης το σύνολο του λιγνίτη του Κοσσυφοπεδίου µε την καύση του για την
παραγωγή ηλεκτρισµού· το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων της προσωρινής αυτοδιοίκησης του
Κοσσυφοπεδίου προκήρυξε το 2006 διαγωνισµό για σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέου
ορυχείου για τον εφοδιασµό των τοπικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, την κατασκευή νέων µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής και την αναβάθµιση των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων (η ∆ΕΗ αναφέρει στο
ετήσιο δελτίο του 2006 ότι συµµετέχει στη διαδικασία αυτή). Στη Βουλγαρία (βλ. έκθεση της Eurocal
για τη βιοµηχανία άνθρακα της Ευρώπης 2005), η κατάσταση σχετικά µε τα κυριότερα κοιτάσµατα
έχει ως εξής: στο νότιο-δυτικό τµήµα η Bobov Dol Mines EAD εξορύσσει φαιάνθρακα που
χρησιµοποιείται στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού Bobov Dol, και στην κεντρική Βουλγαρία, η
Mini Maritsa Itzok EAD εκµεταλλεύεται κοιτάσµατα λιγνίτη που χρησιµοποιούνται στις µονάδες
παραγωγής ηλεκτρισµού Maritsa Iztok 1, 2 και 3.
10

που παράγονται στα πλησιέστερα ορυχεία (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), Αλβανία) είτε είναι πολύ µικρές (στην περίπτωση της
Αλβανίας) είτε η εξόρυξη γίνεται κατά κύριο λόγο από την τοπική εταιρεία
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκµεταλλεύεται τον λιγνίτη για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας (στην περίπτωση της ΠΓ∆Μ26). Έτσι υπάρχουν περιορισµένα
περιθώρια εισαγωγών λιγνίτη στην Ελλάδα από παραµεθόριες χώρες µε κοντινά
κοιτάσµατα λιγνίτη. Πράγµατι, όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα δεν έχει
πραγµατοποιήσει εισαγωγές λιγνίτη στο παρελθόν. Όσον αφορά την ΠΓ∆Μ
ειδικότερα, η ∆ΕΗ επιβεβαίωσε27 το 2007 ότι η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων
λιγνίτη στην ΠΓ∆Μ πραγµατοποιείται κυρίως από την τοπική επιχείρηση παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας […].
Πίνακας 4 Παραγωγή λιγνίτη σε γειτονικές χώρες της Ελλάδας28
Ποσότητες (Mt)
Σερβία
Αλβανία
ΠΓ∆Μ
0,1

Παραγωγή 2004

8

24,1

Βουλγαρία
23,7

17. Εν κατακλείδι, η Ελλάδα είναι, µε απόσταση, ο µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη της
περιοχής και η προµήθεια της χώρας σε λιγνίτη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την
τοπική παραγωγή, δηλαδή από τα κοιτάσµατα που βρίσκονται εντός της ελληνικής
επικράτειας.
1.2.2.

Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο

18. Μέχρι το 1973, το νοµικό πλαίσιο όσον αφορά τις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη
στην Ελλάδα αποτελείτο από µεµονωµένες αποφάσεις µε τις οποίες παραχωρούντο
δικαιώµατα αναζήτησης και εκµετάλλευσης λιγνίτη, όπως το νοµοθετικό διάταγµα
(Ν∆) 4029 της 12/13 Νοεµβρίου 1959 (βλ. σηµείο 37 της παρούσας απόφασης). Το
1973, εκδόθηκε ο µεταλλευτικός κώδικας (Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 210/1973) και
θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο για τις εξορυκτικές δραστηριότητες λιγνίτη στην
Ελλάδα. Το 1975, µε το νόµο 134/1975, θεσπίστηκαν χωριστά ειδικοί κανόνες για τη
∆ΕΗ.
19. Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, το εθνικό νοµικό πλαίσιο καλύπτει δύο τύπους
κοιτασµάτων: αφενός, τα κοιτάσµατα που ανήκουν σε ιδιώτες, οι οποίοι µπορούν να
τα εκµεταλλεύονται ελεύθερα29, και, αφετέρου, τα δηµόσια κοιτάσµατα (που
26

27

Πηγή: "Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας – ∆ιεξοδική επισκόπηση του
επενδυτικού κλίµατος και της διάρθρωσης της αγοράς στον ενεργειακό τοµέα" που δηµοσιεύθηκε το
2006 από τη Γραµµατεία του Χάρτη Ενέργειας και διατίθεται στη διεύθυνση: www.encharter.org. Το
τµήµα για τον ηλεκτρισµό και την εκµετάλλευση λιγνίτη παρουσιάζεται στις σελίδες 25 έως 28:
αναφέρει ότι "η ELEM έχει στην ιδιοκτησία της τα ορυχεία άνθρακα (δηλαδή λιγνίτη) από τα οποία
πραγµατοποιεί τον εφοδιασµό της" και δείχνει ότι το δύο ορυχεία της (Suvodol -91 εκατ. τόνοι
αποθεµάτων και Oslomej -14 εκατ. τόνοι αποθεµάτων) παράγουν 7,35 Μt, ενώ τα δύο άλλα (ιδιωτικά)
ορυχεία (RIK Berovo και Piskupstine) παράγουν µόλις 0,18 Mt. Η εταιρεία ηλεκτρισµού ELEM (βλ.
www.elem.co.mk) επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό και αναφέρει ότι προχωρεί στην αξιοποίηση και
άλλων κοιτασµάτων (Brod-Gneotino και Zivojno) σε ορυχεία.
[…]

28

Πηγή: Euracoal, βλ. ιδίως εκθέσεις και στοιχεία που υπάρχουν στο σχετικό δικτυακό τόπο:
http://euracoal.be/newsite/overview.php.

29

Η εκµετάλλευση των λιγνιτωρυχείων ιδιωτικής ιδιοκτησίας υπόκειται στο νοµοθετικό διάταγµα αριθ.
210/1973.
11

ανήκουν στο ελληνικό ∆ηµόσιο), για τα οποία το ελληνικό ∆ηµόσιο παραχωρεί
δικαιώµατα αναζήτησης και εκµετάλλευσης. Στην πράξη, µε βάση τα στοιχεία που οι
ελληνικές αρχές έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή30, υπάρχουν εννιά (9) µικρά
κοιτάσµατα ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τριάντα οκτώ (38) δηµόσια κοιτάσµατα
ποικίλων µεγεθών (κατάλογος των ορυχείων παρατίθεται στην ενότητα 1.2.3).
20. Ο ελληνικός µεταλλευτικός κώδικας, και ιδίως τα άρθρα 143 και 144, προβλέπει τη
δυνατότητα παραχώρησης δικαιωµάτων τόσο αναζήτησης όσο και εκµετάλλευσης
των δηµόσιων κοιτασµάτων. Κατά τις ελληνικές αρχές31, δεν είναι ορθολογικό από
οικονοµική άποψη και, συνεπώς, ούτε συµφέρον να υποβάλλεται προσφορά για
δικαιώµατα αναζήτησης χωρίς ταυτόχρονη υποβολή προσφοράς για δικαιώµατα
εκµετάλλευσης. Το άρθρο 144 του µεταλλευτικού κώδικα προβλέπει διαδικασία
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση των σχετικών δικαιωµάτων
(παράγραφος 2 του υπόψη άρθρου) ή την απευθείας ανάθεση σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις, εφόσον αυτή εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον (παράγραφος 3 του
υπόψη άρθρου). Κατά την άποψη των ελληνικών αρχών32, τα προαναφερθέντα
άρθρα του µεταλλευτικού κώδικα εφαρµόζονται σε όλους όσους δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριµένη αγορά. Παρόλα αυτά, το τρέχον καθεστώς των δηµόσιων
κοιτασµάτων λιγνίτη στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω αρχές.
Πρώτον, οι άδειες για µερικά από τα δηµόσια κοιτάσµατα τα οποία έχουν ήδη
αποτελέσει αντικείµενο αδειοδότησης χορηγήθηκαν αρχικά βάσει νοµικών πλαισίων
τα οποία βρίσκονταν σε ισχύ πριν από τον υφιστάµενο µεταλλευτικό κώδικα και δεν
προέβλεπαν τη δυνατότητα διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισµού (µέσω απευθείας
παραχώρησης των δικαιωµάτων, βλ. σηµείοσηµείο 34 της παρούσας απόφασης).
∆εύτερον, µετά τη θέση σε ισχύ του σηµερινού µεταλλευτικού κώδικα, είναι
περισσότερες οι άδειες που χορηγήθηκαν µε απόφαση του υπουργικού συµβουλίου
σε σύγκριση µε εκείνες που χορηγήθηκαν µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού (βλ.
σηµείοσηµείο 35 της παρούσας απόφασης). Τρίτον, στην περίπτωση της ∆ΕΗ,
χρησιµοποιήθηκε αυτοτελής νοµική βάση για τη χορήγηση αδειών µε αντικείµενο τα
δηµόσια κοιτάσµατα (βλ. σηµείοσηµείο. 36 και επόµ. της παρούσας απόφασης).
21. Ειδικότερα, προκειµένου για τη ∆ΕΗ, ο νόµος 134/1975 ορίζει στο άρθρο 3
παράγραφος 3 τα εξής:
«∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας δηµοσιευοµένης δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται να ορίζωνται εκάστοτε περιοχαί
καθ’ απάσαν την χώραν εις ας η ∆ΕΗ θα έχη το αποκλειστικόν δικαίωµα
αναζητήσεως, ερεύνης και εκµεταλλεύσεως στερεών καυσίµων ορυκτών
υλών».
22. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µετά την έναρξη ισχύος του τρέχοντος µεταλλευτικού κώδικα,
η ∆ΕΗ (και µόνον η ∆ΕΗ) εξασφάλισε δικαιώµατα για την αναζήτηση και
εκµετάλλευση ορυχείων επί τη βάσει του νόµου 134/1975. Μολονότι στις
περισσότερες περιπτώσεις παραχωρήθηκαν στη ∆ΕΗ δικαιώµατα τόσο αναζήτησης
όσο και εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων, σε δύο περιπτώσεις (κοιτάσµατα

30

Πηγή: Απάντηση στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή και επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
της 22ας Νοεµβρίου 2005.

31

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005, απάντηση στην ερώτηση 2.

32

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005, απάντηση στην ερώτηση 2.
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∆ράµας και Ελασσόνας), η Ελληνική ∆ηµοκρατία παραχώρησε µόνο δικαιώµατα
αναζήτησης33.
23. Στην επιστολή της 20ής Ιουνίου 2006, η Ελληνική ∆ηµοκρατία πληροφόρησε την
Επιτροπή ότι προτίθεται να τροποποιήσει τους νόµους µε τους οποίους ιδρύονται τα
δικαιώµατα αναζήτησης και εκµετάλλευσης λιγνίτη, δηλαδή το νόµο 134/75 και το
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 4029/59. Πρώτον, η Ελληνική ∆ηµοκρατία σκόπευε να
καταργήσει «σύντοµα» το άρθρο 3, παράγραφος 3 του νόµου 134/75, που επιτρέπει
την παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης και εκµετάλλευσης στη ∆ΕΗ (και µόνον
σε αυτή) µε υπουργικές αποφάσεις. Τα υφιστάµενα δικαιώµατα της ∆ΕΗ επρόκειτο
να διατηρηθούν και να επεκταθούν σύµφωνα µε µεταβατικές διατάξεις «συνεκτικές
προς το άρθρο 144 παράγραφος 3 του µεταλλευτικού κώδικα».34 Παράλληλα, το
άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόµου 4029/59 επρόκειτο να τροποποιηθεί έτσι ώστε η
∆ΕΗ να µη διαθέτει αποκλειστικά δικαιώµατα για ολόκληρο το νοµό Αρκαδίας αλλά
µόνον για την περιοχή Μεγαλόπολης35. Ωστόσο, στη µετέπειτα επιστολή της και
στην τελευταία επιστολή της της 25ης Ιανουαρίου 2007, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
επιβεβαίωσε απλώς την πρόθεση αυτή χωρίς να επιβεβαιώσει ότι είχε τροποποιήσει
τους ανωτέρω νόµους.
24. Στην ενότητα 1.2.4 παρέχονται λεπτοµερή στοιχεία για το σύνολο των αποφάσεων
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε αντικείµενο δηµόσια κοιτάσµατα.
1.2.3.

Ο κατάλογος των κοιτασµάτων λιγνίτη στην Ελλάδα

25. Ο λιγνίτης βρίσκεται σε µεγάλη αφθονία στο ελληνικό υπέδαφος. Πράγµατι, τα
αποθέµατα του συνόλου των κοιτασµάτων, σύµφωνα µε το ελληνικό Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), υπολογίζονται σε 4.590
εκατοµµύρια τόνους. Από τα αποθέµατα αυτά, µόνον 3.656 εκατ. τόνοι είναι
εκµεταλλεύσιµοι σήµερα, στοιχείο που προκύπτει από τις επιστολές της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ. Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, µε βάση τα συνολικά κοιτάσµατα
στην Ελλάδα και τους αναµενόµενους ρυθµούς κατανάλωσης στο µέλλον,
υπολογίζεται ότι η εγχώρια προσφορά λιγνίτη επαρκεί για περισσότερα από 50
χρόνια36.
26. Στον πίνακα 5 που ακολουθεί παρέχεται κατάλογος όλων των αποδεδειγµένων
κοιτασµάτων λιγνίτη της Ελλάδας, την 1η Ιανουαρίου 2007, µε αναφορά, για κάθε
ένα από αυτά, του ιδιοκτήτη και των αντίστοιχων δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ή και
αναζήτησης και του σηµερινού χρήστη ή αγοραστή λιγνίτη όταν το κοίτασµα είναι
τυγχάνει εκµετάλλευσης.
33

Σύµφωνα µε την επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005, «µε τον τρόπο αυτό
το Ελληνικό ∆ηµόσιο χρησιµοποιούσε τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της ∆ΕΗ σαν
συµπληρωµατικές προς το έργο µε το οποίο ήταν επιφορτισµένο το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών) (για παράδειγµα στη ∆ράµα και στην Ελασσόνα υπήρχαν
προκαταρκτικές αρχικές έρευνες του ΙΓΜΕ, που κλήθηκε να συνεχίσει η ∆ΕΗ το 1985 και το 1994
αντίστοιχα). Έτσι, η νοµική βάση για την απόκτηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης από τη ∆ΕΗ υπήρξε
ως σήµερα η παραχώρηση βάσει του νόµου 134/1975».

34

Παράγραφος 3.2 της επιστολής της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 20ής Ιουνίου 2006.

35

Παράγραφος 3.3 της επιστολής της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 20ής Ιουνίου 2006.

36

Βλ. δικτυακό τόπο της ∆ΕΗ: http://www.dei.gr, στο τµήµα σχετικά µε τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της ∆ΕΗ.
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27. Από τον κατάλογο αυτόν προκύπτει ότι τα κοιτάσµατα που ανήκουν σε ιδιώτες
αντιπροσωπεύουν αµελητέο τµήµα των συνολικών αποθεµάτων όλων των
κοιτασµάτων: αντιστοιχούν σε 85 εκατ. τόνους αποθεµάτων, δηλαδή σε ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 1,9% των συνολικών αποθεµάτων και το 2,3% των τρεχόντων
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων. Με άλλα λόγια, το ελληνικό δηµόσιο ελέγχει την
πρόσβαση στο σύνολο, ουσιαστικά, των ελληνικών κοιτασµάτων, και οι κρατικές
αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση των δικαιωµάτων αναζήτησης και
εκµετάλλευσης των δηµόσιων κοιτασµάτων ασκούν καθοριστική επίδραση στον
ελληνικό κλάδο λιγνίτη. Οι εν λόγω αποφάσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί.
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Πίνακας 5: Κατάλογος των κοιτασµάτων λιγνίτη στην Ελλάδα
Κατηγορίες κοιτασµάτων, µε
βάση το καθεστώς υπό το
οποίο τελούν

Αποθέµατα
(εκατ. τόνοι)
επί συνόλου
4382 Mt

Ποσοστό των
συνολικών
αποθεµάτων

Ποσοστό των
δηµόσιων
αποθεµάτων για
τα οποία έχει
χορηγηθεί άδεια
αναζήτησης

Ποσοστό των
δηµόσιων
αποθεµάτων για
τα οποία έχει
χορηγηθεί άδεια
εκµετάλλευσης

∆ηµόσια κοιτάσµατα για τα
οποία έχουν παραχωρηθεί στη
∆ΕΗ δικαιώµατα αναζήτησης
και εκµετάλλευσης

2106,3

48,1%

62,6%

90,9%

Ονοµασία κοιτάσµατος

Αποθέµατα των
κοιτασµάτων (σε
εκατ. τόνους)

Χρήστης/αγοραστής του λιγνίτη

Κύριο πεδίο Πτολεµαΐδας

528

∆ΕΗ

Νότιο πεδίο Πτολεµαΐδας

591

∆ΕΗ

Πτολεµαΐδα - Καρδιά

417

∆ΕΗ

Αµύνταιο

378

∆ΕΗ

140,2

∆ΕΗ

3 κοιτάσµατα Μεγαλόπολης

254

∆ΕΗ

Αχλάδα 1&2

103

∆ΕΗ

ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ/Βεύη

90

Υπό πλειστηριασµό

Αµύνταιο/Βεγόρα

15

Θα
επανακαθοριστούν

Σύνολο=10,8

Ανενεργό*

∆ράµα

900

Η απόφαση
εκκρεµεί

Ελασσόνα

146

Η απόφαση
εκκρεµεί

Σέρβια

540

Μη εκµεταλλεύσιµο

Ορεστιάδα

130

4 κοιτάσµατα Φλώρινας

∆ηµόσια κοιτάσµατα για τα
οποία έχουν παραχωρηθεί
δικαιώµατα αναζήτησης και
εκµετάλλευσης σε άλλες
οντότητες πλην της ∆ΕΗ

210,5

4,8%

6,3%

9,1%

Επτά πολύ µικρά κοιτάσµατα
∆ηµόσια κοιτάσµατα για τα
οποία έχουν παραχωρηθεί µόνο
δικαιώµατα αναζήτησης στη
∆ΕΗ

1046

∆ηµόσια κοιτάσµατα για τα
οποία ∆ΕΝ έχουν παραχωρηθεί
δικαιώµατα

934

23,9%

21,3%

31,1%

∆εν ισχύει

∆εν ισχύει

∆εν ισχύει

Άλλα κοιτάσµατα (<60Mt)
Κοιτάσµατα ιδιωτικής
ιδιοκτησίας

85

1,9%

∆εν ισχύει

∆εν ισχύει

Κορώνη
Καλάβρυτα
Σέρβια - ΛΑΡΚΟ

Σύνολο=394
27

Ανενεργό

24,1

Ανενεργό

7

ΛΑΡΚΟ (παραγωγή
σιδηρονικελίου)

7 άλλα (απόθεµα µικρότερο από 10Mt)

33,9

Ανενεργό

* Μόνο ένα πολύ µικρό κοίτασµα είναι ενεργό (0,6Mt).
Πηγή του πίνακα 5: οι πέντε πρώτες στήλες στηρίζονται στα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ελληνική ∆ηµοκρατία στην επιστολή της της 24.01.2007, ενώ οι τρεις τελευταίες
στήλες στηρίζονται σε στοιχεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου
2005, καθώς και σε πληροφορίες από τη ∆ΕΗ για την τελευταία στήλη. Τα στοιχεία των µεµονωµένων κοιτασµάτων δεν αντιστοιχούν στο άθροισµα των στοιχείων της δεύτερης
στήλης λόγω των ετεροχρονισµένων σχετικών απαντήσεων που δόθηκαν από τις ελληνικές αρχές. Ο όρος «εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα» είναι αυτός που χρησιµοποιείται από τις
ελληνικές αρχές και από τη ∆ΕΗ στις απαντήσεις τους προς την Επιτροπή. Κατά βάση περιλαµβάνει όλα τα κοιτάσµατα µε εξαίρεση τα δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία ∆ΕΝ έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα. […]
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28. Τα περισσότερα κοιτάσµατα βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, τα τρία κοιτάσµατα της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη και τα περισσότερα
κοιτάσµατα ιδιωτικής ιδιοκτησίας βρίσκονται στην Πελοπόννησο· λίγα µικρά
κοιτάσµατα για τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης
βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα, στην Κρήτη και τη Ρόδο· όλα τα υπόλοιπα
κοιτάσµατα βρίσκονται στον Βορρά (ως επί το πλείστον στη ∆υτική Μακεδονία).
Στο χάρτη που ακολουθεί εµφανίζονται οι κύριες περιοχές µε τα υπό εκµετάλλευση
και τα εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα, όπως τα έχει καταγράψει η ∆ΕΗ.

1.2.4.

Οι αποφάσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε τα
δηµόσια κοιτάσµατα

29. Με βάση τις διάφορες αποφάσεις των ελληνικέων αρχών σε σχέση µε τα δηµόσια
κοιτάσµατα, από τα τριάντα οκτώ (38) δηµόσια κοιτάσµατα που η Ελλάδα αναφέρει
στα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία διαβίβασε στην Επιτροπή37, για δύο (2) από
αυτά (∆ράµα και Ελασσόνα) έχουν χορηγηθεί µόνο άδειες αναζήτησης, για είκοσι
ένα (21) δηµόσια κοιτάσµατα έχουν χορηγηθεί άδειες τόσο αναζήτησης όσο και
εκµετάλλευσης, ενώ για δεκαπέντε (15) άλλα από τα αναφερόµενα δηµόσια
κοιτάσµατα δεν έχει ακόµη υπάρξει αδειοδότηση, αλλά η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει
λάβει αιτήσεις για ορισµένα από αυτά. Στις υποενότητες που ακολουθούν εξηγούνται
οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε σχέση µε τις εν λόγω τρεις κατηγορίες δηµόσιων
κοιτασµάτων και καθίσταται σαφές ότι η ∆ΕΗ έχει λάβει τα αποκλειστικά
δικαιώµατα για το σύνολο, ουσιαστικά, των εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων.

37

Πηγή: στην απάντηση στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή εντοπίστηκαν 32 κοιτάσµατα και έξι
ακόµη κοιτάσµατα στην επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005..
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1.2.4.1.

Τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας για τα
οποία έχουν παραχωρηθεί µόνο δικαιώµατα αναζήτησης

30. Τα δύο κοιτάσµατα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί µόνο δικαιώµατα αναζήτησης
είναι το πολύ µεγάλου µεγέθους κοίτασµα της ∆ράµας (µε αποθέµατα 900Mt την
1.1.2004) και το µεσαίου µεγέθους κοίτασµα της Ελασσόνας (µε αποθέµατα 146Mt
την 1.1.2004). Η Ελληνική ∆ηµοκρατία παραχώρησε τα εν λόγω δικαιώµατα στη
∆ΕΗ βάσει του νόµου 134/1975 τα έτη 1985 και 1994, αντιστοίχως38. Η ισχύς των
προαναφερθέντων δικαιωµάτων ανανεώθηκε για πρώτη φορά το 199739.
31. Με αίτηση την οποία υπέβαλε το 1998, η ∆ΕΗ ζητούσε να παραταθεί η ισχύς των
δικαιωµάτων τόσο αναζήτησης όσο και εκµετάλλευσης τα οποία κατείχε για τα
λιγνιτικά κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας. Με την απόφαση αριθ. ∆9A/Φ52.Φ70/οικ.12783/51/19.08.1999, ο Υπουργός Ανάπτυξης παρέτεινε τα
δικαιώµατα αναζήτησης για τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας µέχρι τις
25.07.2005 και τις 04.08.2005, αντιστοίχως, ενώ αναφορικά µε την παραχώρηση
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης αποφάσισε τα εξής: «Η εκχώρηση ή όχι του
αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης των λιγνιτοφόρων λεκανών ∆ράµας και
Ελασσόνας, κατ’ αποκλειστικότητα στη ∆ΕΗ, θα εξετασθεί ύστερα από αίτησή της,
αφού διερευνηθούν όλες εκείνες οι παράµετροι (µεταλλευτικές, περιβαλλοντικές,
οικονοµικές και κοινωνικές) που θα καθορίσουν αλληλοεξαρτώµενες την
εκµεταλλευσιµότητα των εντοπισθέντων κοιτασµάτων και µας γνωστοποιηθούν τα
σχετικά αποτελέσµατα προκειµένου να αξιολογηθούν.»
32. Η ισχύς των δικαιωµάτων αναζήτησης για τα κοιτάσµατα ∆ράµας και Ελασσόνας
έληξε στις 25 Ιουλίου 2005 και στις 04 Αυγούστου 2005, αντιστοίχως. Οι ελληνικές
αρχές, στην επιστολή τους µε ηµεροµηνία 22 Νοεµβρίου 2005, επισηµαίνουν ότι τα
αποτελέσµατα των µέχρι τούδε εργασιών αναζήτησης από µέρους της ∆ΕΗ σε σχέση
µε τα κοιτάσµατα ∆ράµας και Ελασσόνας είναι επαρκή ώστε να δικαιολογούν την
εκµετάλλευση. Στην ίδια επιστολή οι ελληνικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι
εξετάζουν τώρα σχέδια για την εκµετάλλευση των δύο πεδίων. Στην επιστολή τουςς
της 20ής Ιουνίου 2006, οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα πραγµατοποιούσαν
δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για τα δύο κοιτάσµατα. Στην επιστολή της 24ης
Ιανουαρίου 2007, ω ανέφεραν ότι δεν θα προκηρυσσόταν ο διαγωνισµός πριν από
την έκδοση απόφασης για την περάτωση της παρούσας διαδικασίας. Στην επιστολή
της 19ης Ιανουαρίου 2007, η ∆ΕΗ διαπίστωνε40 ότι ζηµιωνόταν οικονοµικά από τη
ρύθµιση σχετικά µε την αναζήτηση στα πεδία ∆ράµας και Ελασσόνας από αυτήν αντί
του ΙΓME41, δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα αναζήτησης είχαν εκχωρηθεί χωριστά από
τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης.

38

39

Με υπουργική απόφαση αριθ. F34.14/4231 της 19ης Ιουλίου 1985, παραχωρήθηκε στη ∆ΕΗ το
αποκλειστικό δικαίωµα αναζήτησης και έρευνας για στερεά καύσιµα στη Λεκάνη της ∆ράµας, ενώ
µε την υπουργική απόφαση ∆9/A/F70/12954, της 27ης Ιουλίου 1994 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
τεύχος Β, ΦΕΚ 603, της 4ης Αυγούστου 1994), παραχωρήθηκε στη ∆ΕΗ το αποκλειστικό δικαίωµα
αναζήτησης και έρευνας για στερεά καύσιµα στη Λεκάνη της Ελασσόνας.
Με τις υπουργικές αποφάσεις ∆9-A/F52/9381/151 της 2ας Ιουλίου 1997 (Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, τεύχος Β, ΦΕΚ 567, της 10ης Ιουλίου 1997) και ∆9/A/F70/11981/199 της 2ας Ιουλίου
1997 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος B, ΦΕΚ 567, της 10ης Ιουλίου 1997) ανανεώθηκαν τα
δικαιώµατα αναζήτησης στις Λεκάνες της ∆ράµας και της Ελασσόνας, αντιστοίχως.

40

Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.2.

41

Το IΓME είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η επιστολή της
∆ΕΗ και η επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007 (παράγραφος 2.1)
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1.2.4.2.

Τα δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία έχουν εκχωρηθεί
δικαιώµατα τόσο αναζήτησης όσο και εκµετάλλευσης

33. Σε ό,τι αφορά τα δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί δικαιώµατα
τόσο αναζήτησης όσο και εκµετάλλευσης, µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ τριών
οµάδων κοιτασµάτων: η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τρία (3) κοιτάσµατα µικρού ή
µεσαίου µεγέθους για τα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια σε τρεις οντότητες, στις
οποίες δεν περιλαµβάνεται η ∆ΕΗ· η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει επτά (7) πολύ
µικρά ορυχεία, για τα οποία έχουν λάβει άδεια άλλες οντότητες, διαφορετικές από τις
προηγούµενες· τέλος, η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει έντεκα (11) κοιτάσµατα µεγάλου
και µεσαίου µεγέθους, για τα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια στη ∆ΕΗ. Στα σηµεία
που ακολουθούν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των εν λόγω τριών οµάδων, τα
οποία συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 6: οι διαφορές µεταξύ των δηµόσιων κοιτασµάτων για τα οποία έχουν
παραχωρηθεί από την Ελληνική ∆ηµοκρατία δικαιώµατα τόσο αναζήτησης όσο και
εκµετάλλευσης
Αριθµός
κοιτασµάτων
Πρώτη οµάδα

3

∆εύτερη οµάδα

7

Τρίτη οµάδα

11

Περίοδος
παραχώρησης των
δικαιωµάτων
Προ του ∆εύτερου
Παγκόσµιου
Πολέµου
Μετά το 1985
Από το 1959 και
µετά

Μέγεθος
κοιτάσµατος

Ιδιοκτήτης των
δικαιωµάτων

Μικρού και
µεσαίου µεγέθους
(σύνολο 210,5Mt)
Πολύ µικρού
µεγέθους
(σύνολο 11Mt)
Μεγάλου και
µεσαίου µεγέθους
(σύνολο 2106Mt)

Ιδιώτες
Ιδιώτες
∆ΕΗ

34. Με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει η Ελληνική ∆ηµοκρατία, τα δικαιώµατα που
έχουν παραχωρηθεί σε οντότητες της πρώτης οµάδας αφορούσαν τρία µικρού και
µεσαίου µεγέθους ορυχεία στο Νοµό Φλώρινας (∆υτική Μακεδονία) και η εκχώρησή
τους έγινε πριν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Τα αποθέµατα των εν λόγω
τριών ορυχείων ανέρχονταν συνολικά σε 210,5Mt την 1.1.200742. Πρόκειται για τα
ορυχεία της Αχλάδας 1&2, για τα οποία τα δικαιώµατα ανήκουν σήµερα στην
εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε., το ορυχείο της Βεύης, για το οποίο τα
δικαιώµατα ανήκουν σήµερα στην εταιρεία ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε., και το ορυχείο του
Αµυνταίου/Βεγόρα, για το οποίο τα δικαιώµατα ανήκουν σήµερα στην εταιρεία
Λιγνιτωρυχεία Αµυνταίου Α.Ε.. Τον Ιούλιο του 2003, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
εξέδωσε αποφάσεις µε τις οποίες αφαιρούνταν από τις εταιρείες ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.
και Λιγνιτωρυχεία Αµυνταίου Α.Ε. τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης που τους είχαν
παραχωρηθεί για τα δηµόσια λιγνιτικά κοιτάσµατα της Βεύης και του Αµύνταιου
(Βεγόρα), αντιστοίχως, µε το σκεπτικό ότι οι υπόψη εταιρείες δεν είχαν τηρήσει τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω εταιρείες προσέβαλαν τις αποφάσεις αυτές
ενώπιον της ελληνικής ∆ικαιοσύνης. Στις 24 Μαΐου 2006, το Υπουργείο Ανάπτυξης
αναφέρουν ότι η αναζήτηση των κοιτασµάτων θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί από το IΓME παρόλο
που δεν είναι σαφές πώς θα µπορούσαν να έχουν χορηγηθεί στο ΙΓΜΕ τα εν λόγω δικαιώµατα
αναζήτησης βάσει του µεταλλευτικού κώδικα. Στις επιστολές δεν διευκρινίζει ούτε κατά πόσο η ∆ΕΗ
αποζηµιώθηκε για τις δαπάνες αναζήτησης, αλλά αναφέρει ότι δεν ήταν λογικό από οικονοµική
άποψη να δηµοπρατηθούν χωριστά τα δικαιώµατα αναζήτησης και εκµετάλλευσης.
42

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007.
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δηµοσίευσε τους όρους διαγωνισµού µε σκοπό την εκ νέου παραχώρηση των
δικαιωµάτων για το κοίτασµα της Βεύης (το µεγαλύτερο από τα δύο κοιτάσµατα): η
προθεσµία για την υποβολή των προσφορών ήταν η 28η Ιουλίου 200643. Μέχρι τις 29
Σεπτεµβρίου 2006 το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε λάβει προσφορές από έξι
υποψηφίους44. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δήλωσε ότι προτίθεται να προκηρύξει
διαγωνισµό για το κοίτασµα της Βεγόρας µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού για
το κοίτασµα της Βεύης.
35. Με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει η Ελληνική ∆ηµοκρατία, τα δικαιώµατα για
τα επτά πολύ µικρά κοιτάσµατα (δεύτερη οµάδα) χορηγήθηκαν από το 1985 και µετά
σε πέντε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα και σε δύο φυσικά πρόσωπα. Η
τελευταία από τις σχετικές εκχωρήσεις δικαιωµάτων πραγµατοποιήθηκε το 199945.
Το κάθε κοίτασµα αντιστοιχεί το πολύ σε 3 εκατ. τόνους αποθεµάτων, ενώ το σύνολο
των αποθεµάτων δεν υπερβαίνει τους 11Mt. Από τις επτά εκχωρήσεις δικαιωµάτων
για τα συγκεκριµένα πολύ µικρά κοιτάσµατα, οι δύο έγιναν µέσω πλειοδοτικού
διαγωνισµού και οι πέντε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (χωρίς
διαγωνισµό), ενώ, σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, µόνο µία εκχώρηση εξ αυτών
ήταν ενεργή στα τέλη του 2005 46.
36. Τρίτον, η παραχώρηση των δικαιωµάτων στη ∆ΕΗ (τρίτη οµάδα) πραγµατοποιήθηκε
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (τα σχετικά συνολικά αποθέµατα ανέρχονταν
σε 2.106Mt την 1.1.200747). Οι νοµικές πράξεις µε τις οποίες παραχωρήθηκαν στη
∆ΕΗ συνδυασµένα δικαιώµατα αναζήτησης και εκµετάλλευσης παρατίθενται στα
σηµεία που ακολουθούν.
Αποφάσεις για την παραχώρηση στη ∆ΕΗ αποκλειστικών δικαιωµάτων αναζήτησης
και εκµετάλλευσης
37. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του νοµοθετικού διατάγµατος (στο εξής: «Ν.∆.») 4029 της
12ης/13ης Νοεµβρίου 195948, η ∆ΕΗ έχει αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης
λιγνίτη στο νοµό Αρκαδίας (κατ’ ουσία πρόκειται για τα κοιτάσµατα της λεκάνης της
Μεγαλόπολης). Η ισχύς των εν λόγω δικαιωµάτων ανανεώθηκε για τελευταία φορά
το 1976, και η Ελληνική ∆ηµοκρατία αναφέρει στην απάντησή της στην επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή ότι η ισχύς τους θα λήξει στις 05.03.2026 και ότι
43

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 20ής Ιουνίου 2006, παράγραφοι 3.5 και 3.6.

44

Φαξ του υπουργείου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Ανταγωνισµού, της 19ης Οκτωβρίου
2006. Επιπλέον, η ∆ΕΗ χορήγησε στην επιστολή της της 4ης Απριλίου 2007 τον κατάλογο των έξι
υποψηφίων: AKMI ATE, TERNA ΑΕ, µία Κοινοπραξία (Damco Energy Α.Ε.-Techninvest ΑΕ –
METE ΑΕ), ∆ΕΗ ΑΕ, Βασιλική Τοσκάνη ΑΕ και µία άλλη κοινή επιχείρηση (AKTOR ATE,
METKA, ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ, Power Genertéion and Supplies ΑΕ).

45

Σύµφωνα µε την επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005, τα ακόλουθα
κοιτάσµατα είχαν εκχωρηθεί από το 1985 και µετά: Μοσχοπόταµος (1985, 3Mt), Χαροκόπος (1986,
3Mt), Παλαιοχώρι Καλαβρύτων (1989, 2Mt), Τύρφη Αντιφιλίππων (1991, 0,7Mt), Αγνάντι (1992,
1Mt), Προσήλιον (1995, 0.6Mt), Σιούστα Καρπερού (1999, 0,5Mt).

46

Σύµφωνα µε την επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22ας Νοεµβρίου 2005, µόνο τα
κοιτάσµατα στη θέση Αγνάντι (1992, 1Mt) και Σιούστα Καρπερού (1999, 0.5Mt) παραχωρήθηκαν
µέσω διαγωνισµών, και µόνο η εταιρεία που κατείχε τα δικαιώµατα του κοιτάσµατος του Προσηλίου
ήταν ενεργή στα τέλη του 2005.

47

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007.

48

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, ΦΕΚ 250.
20

επιτρέπεται ανανέωσή τους από πλευράς Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για περίοδο είκοσι
πέντε ετών. Συγκεκριµένα, το άρθρο 22 του Ν.∆. 4029/1959 ορίζει τα εξής:
“1. Εις την ∆ηµοσίαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) ανήκει κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωµα της ερεύνης και εκµεταλλεύσεως λιγνιτών εις
περιοχάς κειµένας εντός του Νοµού Αρκαδίας τας οποίας θέλει εκάστοτε
ορίζει ο Υπουργός της Βιοµηχανίας δι’ αποφάσεων του δηµοσιευοµένων εις
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από της δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των κατά την
προηγουµένην παράγραφον αποφάσεων ανακαλούνται αυτοδικαίως αι άδειαι
ερευνών προς αναζήτησιν λιγνιτών εις τας περιοχάς τας οριζοµένας δια των
ως άνω αποφάσεων, λυοµένων και των τυχόν υφισταµένων µισθώσεων και
υποµισθώσεων αυτών.»49.
38. Συνεπεία του νόµου 134 της 23ης/29ης Αυγούστου 197550 περί συγχωνεύσεως εις
την ∆ηµοσίαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) της Α.Ε. Ελληνικής Μεταλλευτικής
και Βιοµηχανικής Εταιρείας Λιγνιτωρυχείων Πτολεµαΐδος (ΛΙΠΤΟΛ), περιήλθαν
στη ∆ΕΗ τα δικαιώµατα της ΛΙΠΤΟΛ όσον αφορά την αναζήτηση, εξόρυξη και
εκµετάλλευση λιγνίτη στις λιγνιτοφόρες περιοχές της Πτολεµαΐδας. Αντιστοίχως, τα
δικαιώµατα για τα τρία µεγάλα κοιτάσµατα της περιοχής της Πτολεµαΐδας (Νότιο
πεδίο, κύριο πεδίο και πεδίο Καρδιάς, βλ. "Πίνακας 5: Κατάλογος των κοιτασµάτων
λιγνίτη στην Ελλάδα” παραχωρήθηκαν στη ∆ΕΗ (άρθρο 3 παράγραφος 1). Η ισχύς
των εν λόγω δικαιωµάτων ανανεώθηκε για τελευταία φορά το 1976, και οι ελληνικές
αρχές αναφέρουν στην απάντησή τους στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή ότι η
ισχύς τους θα λήξει στις 05 Μαρτόυ 2026 και ότι η ισχύς τους µπορεί να παραταθεί
από το ελληνικό δηµόσιο για περίοδο είκοσι πέντε ετών.
39. Ο ίδιος νόµος 134/1975 ορίζει επίσης στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι:
«∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας δηµοσιευοµένων δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται να ορίζωνται εκάστοτε περιοχαί καθ’
απάσαν την χώραν εις ας η ∆ΕΗ θα έχη το αποκλειστικόν δικαίωµα
αναζητήσεως, ερεύνης και εκµεταλλεύσεως στερεών καυσίµων ορυκτών
υλών».
40. Οι ακριβείς περιοχές στις οποίες η ∆ΕΗ διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για την
αναζήτηση και εκµετάλλευση λιγνίτη καθορίζονται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας
µε αποφάσεις οι οποίες δηµοσιεύονται στην ελληνική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
41. Βάσει του νόµου 134/1975, εξεδόθη το 1976 υπουργική απόφαση 51 µε την οποία
καθορίστηκε η περιοχή στην οποία η ∆ΕΗ «διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για την
αναζήτηση και εκµετάλλευση στερεών καυσίµων υλών» (λιγνίτη)» στις περιοχές
Αµυνταίου και Προσήλιου-Τριγωνικού. Και πάλι βάσει του νόµου 134/1975, µε
άλλη υπουργική απόφαση του 198852 καθορίστηκε η περιοχή στην οποία η ∆ΕΗ
49

Μετάφραση που χορηγήθηκε από τη ∆ΕΗ και επισυνάφθηκε στην επιστολή της 30ής Μαΐου 2003.

50

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος Α, ΦΕΚ 180.

51

Απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος B, ΦΕΚ 282, της 3ης Μαρτίου 1976.

52

Απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος B, ΦΕΚ 596, της 24ης Αυγούστου 1988.
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«διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για την αναζήτηση και εκµετάλλευση στερεών
καυσίµων υλών» (λιγνίτη) στις λεκάνες Αµυνταίου και Κοµνηνών. Η εν λόγω
υπουργική απόφαση παραπέµπει σε δύο προηγούµενες αποφάσεις µε αντικείµενο τις
ίδιες λεκάνες. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην «απόφαση αριθ. 7020/922/220 της
10ης Φεβρουαρίου 1976 του Υπουργείου Βιοµηχανίας, µε την οποία παραχωρήθηκε
στη ∆ΕΗ το αποκλειστικό δικαίωµα αναζήτησης και έρευνας για στερεά καύσιµα
στη λεκάνη του Αµυνταίου, καθώς και στην απόφαση αριθ. 42812/6383/956 της 4ης
Ιουλίου 1979 του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας, µε την οποία επίσης
παραχωρήθηκε στη ∆ΕΗ ανάλογο δικαίωµα έρευνας στην περιοχή των Κοµνηνών.»
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, στην απάντησή της στην επίσηµη προειδοποιητική
επιστολή, ανέφερε ότι η ισχύς των εν λόγω δικαιωµάτων λήγει στις 23.08.2018. Τα
υπόψη δικαιώµατα αφορούν τα ορυχεία του Αµυνταίου τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στον “Πίνακας 5: Κατάλογος των κοιτασµάτων λιγνίτη στην
Ελλάδα”.
42. Οµοίως επί τη βάσει του νόµου 134/1975, µε άλλη υπουργική απόφαση του 199453
καθορίστηκε η περιοχή στην οποία η ∆ΕΗ «διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για την
έρευνα και εκµετάλλευση στερεών καυσίµων υλών» (λιγνίτη) στη λεκάνη της
Φλώρινας. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, στην απάντησή της στην επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή, ανέφερε ότι η ισχύς των εν λόγω δικαιωµάτων λήγει στις
21.08.2024. Τα υπόψη δικαιώµατα αφορούν τα ορυχεία της Φλώρινας τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στον “Πίνακας 5: Κατάλογος των κοιτασµάτων λιγνίτη στην
Ελλάδα”.
1.2.4.3.

Τα υπόλοιπα δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία ∆ΕΝ έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα

43. Τα δεκαπέντε (15) άλλα δηµόσια κοιτάσµατα που προσδιορίζονται από τις ελληνικές
αρχές στα στοιχεία τα οποία υπέβαλε στην Επιτροπή54 δεν έχουν αποτελέσει ακόµα
αντικείµενο αδειοδότησης, αλλά η Ελλάδα ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε δύο
αιτήσεις που έχει λάβει στα τέλη του 2005. Η µία αίτηση υποβλήθηκε από τη ∆ΕΗ
Α.Ε. για κοίτασµα στην περιοχή της Πελλάνας, στον Νοµό Λακωνίας, στην
13Mt
Πελοπόννησο (µε αποθέµατα 31Mt σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ55 και
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές) και η οποία
απερρίφθη, όπως ενηµέρωσαν τον Ιανουάριο του 2007 οι ελληνικές αρχές56. Η άλλη
αίτηση είχε υποβληθεί από ιδιώτη στις 24 Ιουνίου 2005 για µια µεγάλη έκταση (626
τετρ. χιλ. στον Νοµό Φθιώτιδας) και δεν αντιστοιχεί σε κάποιο κοίτασµα (άρα ούτε
και σε απόθεµα) το οποίο έχει εντοπιστεί από το ΙΓΜΕ: οι ελληνικές αρχές δεν
έδωσαν κάποια πληροφορία για τυχόν απόφαση που έλαβαν σχετικά µε την αίτηση
αυτή. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν ενηµέρωσε την Επιτροπή για άλλες αιτήσεις που
έλαβε σχετικά µε την εκµετάλλευση κοιτασµάτων λιγνίτη.
53

Απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος B, ΦΕΚ 633, της 22ας Αυγούστου 1994.

54

Πηγή: Απάντηση στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή και επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
της 22ας Νοεµβρίου 2005.

55

Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

56

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.8.
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1.2.4.4.

Συµπέρασµα σχετικά µε την εκχώρηση δικαιωµάτων για τα
δηµόσια κοιτάσµατα

44. Συνεπώς, από το 1975 και εξής, η Ελληνική ∆ηµοκρατία µεταβίβασε στη ∆ΕΗ τα
δικαιώµατα αναζήτησης και εξόρυξης για τα µεγάλα υπάρχοντα δηµόσια ορυχεία
στην περιοχή της Πτολεµαΐδας τα οποία δεν εκµεταλλευόταν ήδη η ∆ΕΗ, έχει
δεεκχωρήσει χωρίς διαγωνισµό και αποκλειστικά στη ∆ΕΗ νέα δικαιώµατα
αναζήτησης και εκµετάλλευσης για δηµόσια κοιτάσµατα λιγνίτη, µε εξαίρεση λίγα
κοιτάσµατα πολύ µικρού µεγέθους. Το αποτέλεσµα είναι ότι, µε εξαίρεση ορισµένα
πολύ µικρά ορυχεία και δύο ορυχεία µεσαίου µεγέθους, για τα οποία τα δικαιώµατα
εκχωρήθηκαν σε άλλες οντότητες πριν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο,
ουσιαστικά το σύνολο των αποθεµάτων λιγνίτη στην Ελλάδα βρίσκεται υπό τον
έλεγχο της ∆ΕΗ.
45. Ειδικότερα, η ∆ΕΗ κατέχει σήµερα τα δικαιώµατα αναζήτησης για το σύνολο σχεδόν
(94%) των δηµόσιων αποθεµάτων λιγνίτη για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
αναζήτησης. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για το σύνολο των εκµεταλλεύσιµων
αποθεµάτων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την Ελληνική ∆ηµοκρατία στις
απαντήσεις της, συνάγεται ότι η ∆ΕΗ κατέχει πλέον τα δικαιώµατα αναζήτησης για
το 94% των εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων.
46. Επιπλέον, η ∆ΕΗ κατέχει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για την πλειονότητα (91%)
των δηµόσιων αποθεµάτων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης.
Υπάρχουν µερικά εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από
τις ελληνικές αρχές στις απαντήσεις τους, για τα οποία δεν έχουν ακόµη χορηγηθεί
άδειες εκµετάλλευσης (πρόκειται βασικά για τα κοιτάσµατα ∆ράµας και
Ελασσόνας). Εποµένως, η ∆ΕΗ κατέχει σήµερα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για το
62% περίπου των εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων. Η ∆ΕΗ θα κατέχει δικαιώµατα
εκµετάλλευσης για το 94% των εν λόγω εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων εάν της
εκχωρηθούν τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τα κοιτάσµατα ∆ράµας και
Ελασσόνας,
όπως
προβλέπει
η
απόφαση
αριθ.
∆9A/Φ52.Φ70/οικ.12783/51/19.08.1999 του Υπουργείου Ανάπτυξης (βλ. σηµείο. 31
της παρούσας απόφασης).
47. Τέλος, το ζωηρό ενδιαφέρον της ∆ΕΗ για την επέκταση των δικαιωµάτων
κατέχει καταδεικνύεται από τη διατήρηση της αίτησης της εταιρείας για
εκµετάλλευση των κοιτασµάτων ∆ράµας και Ελασσόνας, καθώς και από
επιπρόσθετη αίτησή της για την εκχώρηση των δικαιωµάτων αναζήτησης
εκµετάλλευσης σε σχέση ένα άλλο κοίτασµα (βλ. σηµείο. 43).
1.2.5.

που
την
την
και

Η παραγωγή λιγνίτη και οι επιπτώσεις από την κατοχή
των δικαιωµάτων από τη ∆ΕΗ

48. Η εξόρυξη λιγνίτη παρουσίασε αύξηση µέχρι το 2002, παρέµεινε σχετικώς σταθερή
κατά την περίοδο 2002-2005 και εµφάνισε µείωση το 2006, όπως διαπιστώνεται στον
πίνακα που ακολουθεί. Η µείωση που εµφανίστηκε το 2006 οφείλεται ιδίως στις
επιπτώσεις των κανόνων για την αγορά χονδρικής (βλ. σηµείο 106).
Πίνακας 757 : Παραγωγή λιγνίτη στην Ελλάδα σε εκατοµµύρια τόνους
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Πηγή: Η ∆ΕΗ για τα έτη µέχρι το 2002, International Emergy Agency - IEA για το 2003, Eurocoal
για την περίοδο 2004-2006
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49. Τα αποκλειστικά δικαιώµατα εξόρυξης που έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ καλύπτουν
το 94% των κοιτασµάτων για τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί δικαιώµατα
εκµετάλλευσης. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται οι ετήσιες ποσότητες λιγνίτη
που εξορύσσονται από τη ∆ΕΗ, καθώς και το ποσοστό που οι εξορύξεις λιγνίτη της
∆ΕΗ αντιπροσωπεύουν σε σχέση µε τη συνολική εξόρυξη λιγνίτη στην Ελλάδα κατά
τις ίδιες χρονικές περιόδους. Όπως και η συνολική εξόρυξη λιγνίτη, η εξόρυξη
λιγνίτη από τη ∆ΕΗ παρουσίασε αύξηση µέχρι το 2002, διατηρήθηκε σχετικά
σταθερή κατά την περίοδο 2002-2005 για να σηµειώσει κάµψη το 2006. Η ∆ΕΗ
απέδοσε τη µείωση της εξόρυξης λιγνίτη το 2006 σε εξωτερικούς παράγοντες58.
Πίνακας 8: Όγκος του λιγνίτη που εξορύσσει η ∆ΕΗ και ποσοστά συνολικών
εξορύξεων59
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Λιγνίτης προερχόµενος από ορυχεία
της ∆ΕΗ (σε εκατ. τόνους)

61,91

64,77

68,3

68,0

69,9

67.2

62,5

Ποσοστό επί της συνολικής
ποσότητας λιγνίτη που εξορύσσεται
στην Ελλάδα (%)

97,8

97,9

97,2

99,6

97,2

97,3

97,4

50. Η ∆ΕΗ έχει αναπτύξει ορυχεία σε περιοχές µε κοιτάσµατα για τα οποία έχει λάβει
δικαιώµατα εκµετάλλευσης (υπάρχουν αρκετά ορυχεία σε κάθε περιοχή µε
κοιτάσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 5). Η ∆ΕΗ εξακολουθεί να αναπτύσσει
νέα ορυχεία σε ορισµένες περιοχές µε κοιτάσµατα60 Τα ορυχεία λιγνίτη της ∆ΕΗ61
είναι υπαίθρια, κοντά σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ και ο
λιγνίτης µεταφέρεται µε ιµάντες µεταφοράς. Η ∆ΕΗ παράγει το σύνολο σχεδόν του
λιγνίτη που παράγεται στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο το µερίδιο παραγωγής
της ∆ΕΗ είναι µεγαλύτερο από το µερίδιο των υπό εκµετάλλευση αποθεµάτων που
της αναλογεί είναι ότι τα δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία τα δικαιώµατα έχουν
58

Πηγή: Επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης Απριλίου 2007, παράγραφος 1.1. Η ∆ΕΗ εξήγησε ότι το 2006 ήταν
ένα ιδιόµορφο έτος και ότι η µείωση της εξόρυξης λιγνίτη το 2006 οφειλόταν σε δύο κυρίως
παράγοντες της αγοράς ηλεκτρισµού: πρώτον, ένας αριθµός µονάδων καύσης λιγνίτη ήταν
προσωρινά εκτός λειτουργίας ενώ σε άλλες διεξάγονταν εκτεταµένες εργασίες συντήρησης (και
συνεπώς δεν χρειάζονταν λιγνίτη) και, δεύτερον, οι εισαγωγές και οι µονάδες υδροηλεκτρικής
ενέργειας κάλυπταν ένα υψηλότερο από το συνηθισµένο µέρος ζήτησης ηλεκτρισµού (µειώνοντας
έτσι τη ζήτηση για την παραγωγή ενέργειας µε καύση λιγνίτη, βλ. σηµείο 105.2 για τους κανόνες της
αγοράς που δίνουν προτεραιότητα στις εισαγωγές και στην παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς
σταθµούς έναντι των λιγνιτικών µονάδων).

59

Πηγή: ∆ΕΗ όσον αφορά τα στοιχεία για τη δική της παραγωγή και τη συνολική παραγωγή για τα έτη
µέχρι το 2002, ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ) για τη συνολική παραγωγή το 2003, Eurocoal
για τη συνολική παραγωγή για τα έτη µετά το 2003.

60

Παραδείγµατος χάρη στο ετήσιο δελτίο του 2006, η ∆ΕΗ αναφέρει ότι το 2006 ανέπτυξε δύο νέα
ορυχεία, τα "∆ηµήτριος Υψηλάντης" και "Κλειδί".

61

Τα βασικότερα κέντρα ορυχείων είναι τα τέσσερα ορυχεία στη ∆υτική Μακεδονία (Κύριο πεδίο,
Νότιο πεδίο, πεδίο Καρδιάς και πεδίο Αµυνταίου) και το κέντρο της Μεγαλόπολης. Υπάρχουν άλλα
µικρότερα ορυχεία στην περιοχή της Φλώρινας, όπως το ορυχείο της Μαυροπηγής το οποίο η ∆ΕΗ
άρχισε να εκµεταλλεύεται το 2005.
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εκχωρηθεί σε άλλες οντότητες πλην της ∆ΕΗ και τα ορυχεία που ανήκουν σε ιδιώτες
δεν αποτελούν αξιόλογη εναλλακτική πηγή για την παραγωγή λιγνίτη.
51. Ειδικότερα, τα ορυχεία ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι, καταρχάς, µάλλον µικρού
µεγέθους (το µέσο µέγεθος των συγκεκριµένων ορυχείων είναι περίπου 9 εκατ.
τόνοι). Στο παρελθόν, τα εν λόγω ορυχεία εφοδίαζαν τη ∆ΕΗ µε µικροποσότητες
λιγνίτη. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, τα ορυχεία αυτά δεν αποτελούν σήµερα
αντικείµενο εκµετάλλευσης62, µε εξαίρεση ένα εξ αυτών, τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε, θυγατρική
της ∆ΕΗ στην οποία έχει µειοψηφική συµµετοχή)· η ΛΑΡΚΟ καταναλώνει ένα
µέρος της παραγωγής της για τη δική της µονάδα παραγωγής σιδηρονικελίου και
εφοδιάζει µε [0-500] χιλ. τόνους λιγνίτη ετησίως τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της ∆ΕΗ 63.
52. Σε ό,τι αφορά τα δέκα (10) δηµόσια κοιτάσµατα για τα οποία τα δικαιώµατα έχουν
εκχωρηθεί σε άλλες οντότητες πλην της ∆ΕΗ, µόνο τα τρία κοιτάσµατα που
µνηµονεύονται στο σηµείο. 34 αντιπροσωπεύουν ποσότητες που δεν είναι αµελητέες
και αποτελούσαν αντικείµενο εκµετάλλευσης στο πρόσφατο παρελθόν. Τα εν λόγω
τρία κοιτάσµατα βρίσκονται στη Φλώρινα (∆υτική Μακεδονία). Στα τέλη του 2001,
η ∆ΕΗ συνήψε συµβάσεις προµήθειας [0-10]ετούς διάρκειας µε τους ιδιοκτήτες των
δύο µεγαλύτερων κοιτασµάτων (της Αχλάδας και της Βεύης), µε αντικείµενο την
αγορά από τον Ιούλιο του 2002 και µετά λιγνίτη, που θα χρησιµοποιείτο στη µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ στη Μελίτη της Φλώρινας. Στη διάρκεια αυτών των [010] ετών συµβάσεων , η ∆ΕΗ αναµένει ότι θα προµηθεύεται από τα δύο αυτά
κοιτάσµατα το [0-100%] περίπου του λιγνίτη που χρειάζεται για τον σταθµό της
Φλώρινας, ενώ το [0-40]% περίπου του λιγνίτη θα προέρχεται από κοιτάσµατα για τα
οποία η ∆ΕΗ κατέχει αποκλειστικά δικαιώµατα64. Όσον αφορά, τις δύο άδειες
εκµετάλλευσης της Βεύης και της Βεγόρας, αφαιρέθηκαν τα δικαιώµατα που είχαν
εκχωρηθεί το 2003 (βλ. σηµείο 34) και έκτοτε µόνο το κοίτασµα της Αχλάδας
αποτελεί αντικείµενο εκµετάλλευσης.
53. Συνεπώς, ο λιγνίτης παράγεται κατά κύριο λόγο από τη ∆ΕΗ ή αγοράζεται από τη
∆ΕΗ και χρησιµοποιείται στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ όπως
εµφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η ∆ΕΗ είχε προβλέψει65 στις αρχές του
2007 ότι η κατανάλωση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα
παρουσίαζε ανάκαµψη το 2007 υπερβαίνοντας [65-70]εκατ. τόνους.
Πίνακας 9: Η χρήση του λιγνίτη που εξορύσσεται στην Ελλάδα66

62

63

64

Επιστολή της ∆ΕΗ της 30ής Μαΐου 2003, σ.31.
Στην επιστολή της 4ης Απριλίου 2007 (παράγραφος 1.2), η ∆ΕΗ ανέφερε ότι η ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
εφοδιάζει τη ∆ΕΗ µε [0-50.000] τόνους λιγνίτη σε µηνιαία βάση.
Επιστολή της ∆ΕΗ της 30ής Μαΐου 2003, απάντηση στην ερώτηση 33.

65

Στην επιστολή της της 4ης Απριλίου 2007, παράγραφος 1.1, η ∆ΕΗ ανέφερε ότι ανέµενε µείωση της
παραγωγής ηλεκτρισµού από υδροηλεκτρικές µονάδες και των εισαγωγών ηλεκτρισµού (ιδίως των
εισαγωγών από τη Βουλγαρία λόγω της παύσης λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου του
Kozloduy) το 2007 έναντι του 2006. Συνεπώς, η ∆ΕΗ ανέµενε ότι θα υπήρχε µεγαλύτερη παραγωγή
ηλεκτρισµού µε καύση λιγνίτη το 2007 έναντι του 2006 (βλ. σηµείο 49).

66

Πηγή: Επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης Απριλίου 2007 για τη χρήση λιγνίτη σε δικές της µονάδες
παραγωγής ενέργειας, πηγές του πίνακα 7 για τη συνολική παραγωγή στην Ελλάδα.
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2002

2003

2004

2005

2006

Λιγνίτης που χρησιµοποιείται ως καύσιµο για τις
µονάδες παραγωγής ενέργειας της ∆ΕΗ (εκατ. τόνοι)

68,3

69,8

70,2

69,4

63,7

Συνολική ποσότητα λιγνίτη που εξορύσσεται στην
Ελλάδα (εκατ. τόνοι)

70,3

68,3

71,9

69,1

64,2

54. Το 2007, η ∆ΕΗ ανέφερε67 ότι θα ήταν σε θέση να προµηθεύεται λιγνίτη για τη
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της στη Φλώρινα […]. Όσον αφορά την προµήθεια από
το ορυχείο της Αχλάδας, η ∆ΕΗ ανέφερε68 ότι η σύµβαση µεταξύ της ∆ΕΗ και των
Λιγνιτωρυχείων της Αχλάδας Α.Ε. ισχύει µέχρι τις 31.05.2007, αλλά επρόκειτο να
ανανεωθεί και οι ελληνικές αρχές ανέφεραν69 ότι τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης των
Λιγνιτωρυχείων της Αχλάδας […]έληγαν στις 31.12.2008 […].
55. […]70.
56. Όσον αφορά το κοίτασµα της Βεύης, για το οποίο η χορήγηση των δικαιωµάτων
είναι εν εξελίξει, η Ελληνική ∆ηµοκρατία δήλωσε71 ότι ο κάτοχος της άδειας δεν θα
είναι υποχρεωµένος να διαθέτει την παραγωγή λιγνίτη στη ∆ΕΗ και ότι το ποσό των
αποθεµάτων ήταν επαρκές για την τροφοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας δυναµικότητας 400 MW επί 30 χρόνια. Η ∆ΕΗ πληροφόρησε την
Επιτροπή72 ότι εξετάζει την κατασκευή µιας νέας λιγνητικής µονάδας στην περιοχή
[…].
57. Συνολικά, η ∆ΕΗ παράγει όλο σχεδόν το λιγνίτη που εξορύσσεται σήµερα στην
Ελλάδα και αγοράζει το µεγαλύτερο µέρος της περιορισµένης παραγωγής λιγνίτη
των ελάχιστων άλλων ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής λιγνίτη73. Εξάλλου, η
∆ΕΗ χρησιµοποιεί το σύνολο του λιγνίτη που παράγει και αγοράζει µε σκοπό την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια, όπως εξηγείται στην επόµενη ενότητα.
Τέλος, η ∆ΕΗ έχει προγραµµατίσει να αποκτήσει την άδεια εκµετάλλευσης του
µόνου ορυχείου (Βεύη) για το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει διαδικασία εκχώρησης των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης […].
1.3.

Ο ελληνικός κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας

58. Η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε το 2006 σε 59,8TWh. Ενώ η
κατανάλωση αυξανόταν µε αρκετά γρήγορους ρυθµούς κατά την περίοδο 1999-2004
(4,7% ετησίως), η αύξηση της κατανάλωσης σηµείωσε επιβράδυνση κατά την
περίοδο 2004-2006 (1,8% κατά µέσο όρο ετησίως). Η κατανάλωση καλύπτεται κατά
67

Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.12.
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Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.12.
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Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.13.
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Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.15.
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Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.13.
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Πράγµατι, στο ετήσιο δελτίο της ∆ΕΗ για το 2005 αναφέρεται ότι «η ∆ΕΗ έχει σήµερα την
αποκλειστική χρήση των λιγνιτωρυχείων».
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κύριο λόγο από την εγχώρια παραγωγή και από 4,2TWh καθαρών εισαγωγών74. Οι
εισαγωγές εµφανίζουν αύξηση από το 2003. Στον πίνακα που ακολουθεί
απεικονίζεται η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το καθαρό υπόλοιπο των
συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας µε δίκτυα του εξωτερικού και η συνολική
κατανάλωση για µερικά από τα τελευταία χρόνια:
Πίνακας 275: Εισαγωγές και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
GWH
Παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας
Ως ποσοστό της
συνολικής
κατανάλωσης
Καθαρές
εισαγωγές
Ως ποσοστό της
συνολικής
κατανάλωσης
Συνολική
κατανάλωση

1997

1999

2001

2003

2004

2005

2006

39.429

44.889

48.798

54.400

53.824

54.669

55.573

96%

99%

95%

96%

95%

94%%

93%

1.746

546

2.500

2.100

2.821

3.781

4.205

4%

1%

5%

4%

5%

6%

7%

40.995

45.435

51.298

56.500

56.645

58.450

59.778

ΑΎΞΗΣΗ
ΤΟ 2006
-1,2%

+11,2%

+2,3%

59. Στην ακόλουθη ενότητα περιγράφεται, πρώτον, το νοµοθετικό πλαίσιο και, δεύτερον,
η κατάσταση των πραγµάτων όσον αφορά τις διάφορες συνιστώσες του ελληνικού
κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, αρχίζοντας από τις πηγές εφοδιασµού
(ηλεκτροπαραγωγή και εισαγωγές), συνεχίζοντας µε το εµπόριο χονδρικής, τη
µεταφορά και τέλος µε την προσφορά σε επίπεδο λιανικής.
1.3.1.

Εισαγωγή στο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

60. Προ δέκα ετών, ο ελληνικός κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείτο ουσιαστικά
από ένα µονοπώλιο κάθετης ολοκλήρωσης, δηλαδή τη ∆ΕΗ, το οποίο ασκούσε το
σύνολο των δραστηριοτήτων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή,
προµήθεια, µεταφορά και διανοµή) υπό την επίβλεψη των αρµόδιων υπουργείων.
61. Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ελληνικό κλάδο ηλεκτρικής
ενέργειας υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, δεδοµένου ότι η
Ελληνική ∆ηµοκρατία κατέβαλε προσπάθειες για την εφαρµογή των οδηγιών και
κανονισµών της ΕΕ σχετικά µε την απελευθέρωση και τη θέσπιση κοινών κανόνων
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
έπρεπε καταρχάς να ενσωµατώσει στην εθνική της νοµοθεσία την οδηγία 96/92 µέχρι
την 1η Φεβρουαρίου 2001 και ακολούθως την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της
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Πηγή: Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007 για το 2004-2006, πίνακας 3.

75

Πηγή: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τα έτη µέχρι το 2001, UCTE (εισαγωγές) και ∆ΕΗ
(ηλεκτροπαραγωγή) για το 2003, Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007 για
τα έτη 2004-2006 (πίνακας 3).
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οδηγίας 96/92/EΚ 76 µέχρι την 1η Ιουλίου 2004.Λόγω µη ενσωµάτωσης της οδηγίας
2003/54/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο κινήθηκε διαδικασία παράβασης77. Η Ελληνική
∆ηµοκρατία όφειλε επίσης να θέσει σε εφαρµογή, µέχρι την 1η Ιουλίου 2004, τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο
για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας78.
62. Οι κυριότεροι νόµοι που µεταβάλλουν το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο ηλεκτρισµού
είναι ο νόµος 2773/199979, ο νόµος 3175/2003 και ο νόµος 3426/2005. Με τον πρώτο
εκ των προαναφερθέντων νόµο (2773/1999) και µε τους εκτελεστικούς νόµους
εφαρµογής του θεσπίστηκαν, µεταξύ άλλων, οι πρώτες ρυθµίσεις απελευθέρωσης της
αγοράς (καθιέρωση της δυνατότητας άσκησης ανταγωνισµού όσον αφορά την
παραγωγή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ µεγάλους πελάτες) και
συγκροτήθηκε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (στο εξής: «ΡΑΕ»), καθώς και µία
αυτοτελής, σε σχέση µε τη ∆ΕΗ, οντότητα µε την ονοµασία «∆ιαχειριστής
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (∆ΕΣΜΗΕ)80, ο οποίος
επιφορτίστηκε µε δραστηριότητες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δεύτερος εκ
των προαναφερθέντων νόµων (3175/2003) προέβλεπε µεταξύ άλλων τη δηµιουργία
αγοράς χονδρικής (περιλαµβανοµένης µιας υποχρεωτικής «αγοράς της επόµενης
ηµέρας» - «day-ahead market»)· επίσης, µε αυτόν διευρύνθηκε η έννοια των
«προµηθευτών» ώστε να συµπεριλαµβάνει τους εµπόρους και όχι µόνο τους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθιερώθηκε µηχανισµός εξισορρόπησης,
διευρύνθηκε το πεδίο ανταγωνισµού όσον αφορά την προµήθεια σε επίπεδο λιανικής
κατά τρόπον ώστε να καλύπτεται το σύνολο των µη οικιακών πελατών από 1ης
Ιουλίου 2004 και καθιερώθηκε µηχανισµός διεξαγωγής διαγωνισµών µε αντικείµενο
το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του
συστήµατος. Με σκοπό τη ρύθµιση επιµέρους συναφών ζητηµάτων εκδόθηκε µια
σειρά επιπλέον νόµων81. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2005 ψηφίστηκε από τη Βουλή νέος
νόµος (3426/2005), ο οποίος επέφερε νέες ουσιαστικές µεταβολές στο σχετικό
76

, ΕΕ L 176 της 15.7. 2003, σ. 37.
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Η Επιτροπή έστειλε επίσηµη προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2004 για µη
γνωστοποίηση εθνικών µέτρων µε σκοπό την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας περί
ηλεκτρικής ενέργειας 2003/54/EK καθώς και της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57). Στις 4
Απριλίου 2006, η Επιτροπή έστειλε ακόµη µια επίσηµη προειδοποιητική επιστολή λόγω της µη
ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία ορισµένων διατάξεων των υπόψη οδηγιών . Στις 15 ∆εκεµβρίου
2006 εστάλη στην Ελλάδα αιτιολογηµένη γνώµη. Στις 11 ∆εκεµβρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε να
περατώσει τη διαδικασία παράβασης (βλ. ενότητα “3.2 ∆ιαδικασία σχετικά µε την οδηγία
2003/54/ΕΚ”).

78

ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1

79

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 286/A/1999.

80

Ο ∆ΕΣΜΗΕ συγκροτήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2000 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 328/2000. Το
∆ιάταγµα αποφάσιζε µεταξύ άλλων ότι το ∆ηµόσιο θα πρέπει πάντοτε να κατέχει ποσοστό
τουλάχιστον 51% του κεφαλαίου του ∆ΕΣΜΗΕ, ότι ιδιοκτήτης του δικτύου παραµένει η ∆ΕΗ, ο δε
∆ΕΣΜΗΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του δικτύου και του συστήµατος.

81

Παραδείγµατος χάρη, ο νόµος 2941/2003 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 201/A/12.09.2001) και ο
νόµος 3377/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 202/A/19.08.2005) αντιµετώπιζαν µεταξύ άλλων τη
αδειοδότηση των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ που λειτουργούσαν ήδη πριν την
απελευθέρωση της αγοράς (βλ. ενότητα 1.3.2).
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νοµοθετικό πλαίσιο: µε το νόµο αυτό καθίστανται επιλέγοντες όλοι οι οικιακοί
πελάτες από 1ης Ιουλίου 2007, τροποποιείται το καθεστώς αδειοδότησης για την
παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται διαχωρισµός των
δραστηριοτήτων δικτύου διανοµής από τις άλλες δραστηριότητες της ∆ΕΗ µε τη
σύσταση πριν την 1η Ιουλίου 2007 µιας αυτοτελούς σε σχέση µε τη ∆ΕΗ οντότητας
µε την ονοµασία "∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής
Ενέργειας", στον οποίο επρόκειτο να ενσωµατωθεί ο ∆ΕΣΜΗΕ . Ο νόµος 3426/2005
υποχρεώνει επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης να προσδιορίσει τις υποχρεώσεις
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
63. Σε ότι αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις, παρά τις διαδοχικές επεκτάσεις των
αρµοδιοτήτων του ρυθµιστικού φορέα ΡAE82, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξακολουθεί
να αποτελεί τον κυριότερο ρυθµιστικό φορέα του τοµέα: θεσπίζει πολλά από τα
µέτρα εφαρµογής που απαιτούνται από το νοµοθετικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις
διαδικασίες αδειοδότησης, την έγκριση των τιµολογίων και τις υποχρεώσεις
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Το Υπουργείο έχει επίσης την εξουσία να αποφασίζει
σχετικά µε την παραχώρηση όλων των αδειών. Ο κανονιστικός φορέας ΡΑΕ έχει ως
κύριο καθήκον τη συνεχή παρακολούθηση του τοµέα, τη σύνταξη εκθέσεων83 και
την έκδοση µη δεσµευτικών γνωµοδοτήσεων προς το Υπουργείο σχετικά µε το
παράγωγο δίκαιο84. Το Υπουργείο χρειάζεται, ωστόσο τη "σύµφωνη γνώµη " της
ΡAE όσον αφορά ορισµένες ειδικές περιπτώσεις85. Όσον αφορά την παρακολούθηση
του κλάδου, η ΡΑΕ οφείλει να υποβάλλει έκθεση ανά διετία σχετικά µε την
ασφάλεια του εφοδιασµού να εγκρίνει τις µελέτες επάρκειας της παραγωγής που
εκπονούνται από τον ∆ΕΣΜΗΕ για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο ∆ΕΣΜΗΕ θα πρέπει
να προκηρύξει διαγωνισµούς για τη δηµιουργία νέου δυναµικού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ πρέπει επίσης να παρακολουθεί τις δραστηριότητες
των κατόχων αδειών και µπορεί να επιβάλει πρόστιµα σε ορισµένες περιπτώσεις.
Τέλος, η ΡΑΕ µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα διαιτησίας όταν υπάρχουν
διαφορές µεταξύ των µερών σε θέµατα ηλεκτρικής ενέργειας και µπορεί να
παραλαµβάνει και να αποφασίζει σχετικά µε καταγγελίες κατά των διαχειριστών του
συστήµατος µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και του ιδιοκτήτη του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας86.
64. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση του
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η κατάσταση των αγορών για τις δύο
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
82

Με τον νόµο 2773/1999 έγινε η σύσταση της ΡΑΕ και καθορίστηκαν οι πρώτες αρµοδιότητες και τα
καθήκοντά της. Ο νόµος 2837/2000 προέβλεπε µεταξύ άλλων ότι η ΡΑΕ διαθέτει δικούς της
χρηµατοοικονοµικούς πόρους. Ο νόµος 3426/2005 ανέθετε νέες αρµοδιότητες και καθήκοντα στην
ΡΑΕ:.

83

Ειδικότερα, η ΡΑΕ οφείλει να καταρτίζει εκθέσεις για την κατάσταση του ανταγωνισµού, το επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών κ.λπ.

84

Περιλαµβάνονται κανονισµοί για θέµατα όπως οι κανόνες για πρόσβαση τρίτων, άδειες και τιµολόγια
λιανικής.

85

Η ΡΑΕ χορηγεί "σύµφωνη γνώµη" σε περιπτώσεις τροποποίησης του κώδικα διαχείρισης συστήµατος,
του κώδικα συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και του κώδικα διαχείρισης του δικτύου διανοµής,
καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ή τροποποίησης των µεθοδολογιών για τα τιµολόγια πρόσβασης
σε δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.

86

Οι αποφάσεις της ΡΑΕ υπόκεινται στο δικαστικό έλεγχο από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών.
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(ενότητα 1.3.2) και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (ενότητα 1.3.3.), για το
χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας (ενότητα 1.3.4), για τη µεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας (ενότητα 1.3.5) και για τη λιανική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
(ενότητα 1.3.6).
65. Αξίζει να επισηµανθεί ήδη σε αυτό το σηµείο ότι το ελληνικό νοµοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο κάνει διάκριση µεταξύ του «διασυνδεδεµένου συστήµατος» και
του «µη διασυνδεδεµένου συστήµατος» ,το οποίο καλείται επίσης «αυτόνοµα
νησιά». Με τον όρο «διασυνδεδεµένο σύστηµα» νοείται το σύστηµα µε το οποίο
ηλεκτροδοτείται η ηπειρωτική Ελλάδα και ορισµένα κοντινά νησιά τα οποία
συνδέονται µε την ηπειρωτική χώρα. Το “µη διασυνδεδεµένο σύστηµα ” καλύπτει το
σύνολο των "αυτόνοµων νησιών" που δεν περιλαµβάνονται στο "διασυνδεδεµένο
σύστηµα" 87, δηλαδή που δεν συνδέονται µε την ηπειρωτική χώρα. ∆εν υπάρχουν
ανταναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των δύο συστηµάτων, πράγµα που
σηµαίνει ότι στην πράξη είναι διαφορετικές αγορές, θα µπορούσε µάλιστα να
θεωρηθεί ότι κάθε νησί του µη διασυνδεδµένου συστήµατος αποτελεί χωριστή
αγορά. Το «µη διασυνδεδεµένο σύστηµα» υπόκειται σε µια σειρά ειδικών κανόνων.
Παραδείγµατος χάρη, οι διαδικασίες χορήγησης αδειών για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαφορετικές, ενώ στο «µη διασυνδεδεµένο σύστηµα»
δεν επιτρέπεται ακόµη ο ανταγωνισµός στον τοµέα της λιανικής προµήθειας, όπως
εξηγείται κατωτέρω στις αντίστοιχες ενότητες.
1.3.2.
1.3.2.1.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκατεστηµένη ισχύς

66. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 14GW (12,3GW στο
«διασυνδεδεµένο σύστηµα» και 1,7GW στο «µη διασυνδεδεµένο σύστηµα» (δηλαδή
στα «αυτόνοµα νησιά»).Ο Πίνακας 11: Εγκατεστηµένη ισχύς ανά τεχνολογία »,
περιλαµβάνει στοιχεία για τα µερίδια των διαφόρων τύπων τεχνολογίας που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οι µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη αντιστοιχούν σε ποσοστό ελαφρώς
κατώτερο του 45% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα. Από τότε που η τελευταία λιγνιτική µονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 2003
(η µονάδα Φλώρινας ισχύος 330MW), οι βασικές µεταβολές ήταν οι προσθήκες νέων
µονάδων φυσικού αερίου στο διασυνδεδεµένο σύστηµα: της µονάδας «Ήρων» του
οµίλου ΓΕΚ88 ισχύος 147MW το 2004, της µονάδας «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης»
ισχύος 390 MW της «Ελληνικά Πετρέλαια» το 2005 και της µονάδας φυσικού
αερίου συνδυασµένου κύκλου (CCGT) "Λαύριο V" ισχύος 385MW της ∆ΕΗ το
2006.
Πίνακας 1189: Εγκατεστηµένη ισχύς ανά τεχνολογία
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Εδώ ανήκουν οι µεγαλύτερες νήσοι Κρήτη και Ρόδος.
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Ο Όµιλος ΓΕΚ (www.gek.gr) έχει αρκετές θυγατρικές: την Ήρων, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και
λειτουργεί σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο (µέχρι στιγµής µία µονάδα 147MW) και την
Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. η οποία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί αιολικά πάρκα
(εγκατεστηµένης ισχύος 109MW στα τέλη του 2006, 58MW υπό κατασκευή που θα ολοκληρωθούν το
2007) και υδροηλεκτρικούς σταθµούς (15MW υπό κατασκευή που θα ολοκληρωθούν το 2007).
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Ο πίνακας σχηµατίστηκε µε την προσθήκη της ισχύος των διαφόρων φορέων που έχουν στην
ιδιοκτησία τους µονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα: της ∆ΕΗ, επιχειρήσεων που κατέχουν
µονάδες φυσικού αερίου πλην της ∆ΕΗ (Ήρων και Ελληνικά Πετρέλαια), τις επιχειρήσεις που
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67. Όλη σχεδόν η ισχύς που ήταν εγκατεστηµένη στην Ελλάδα στα τέλη του 2006 ανήκε
στη ∆ΕΗ. Οι µόνες εξαιρέσεις ήταν δύο µονάδες φυσικού αερίου και ένας αριθµός
µονάδων µικρού µεγέθους συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού
(ΣΘΗ) και µονάδες στηριζόµενες στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Η ∆ΕΗ κατασκεύαζε ορισµένες νέες µονάδες συνολικής ισχύος ελαφρά χαµηλότερης
των 900MW90. ∆ύο άλλες αξιόλογες µονάδες (µια µονάδα φυσικού αερίου ισχύος
κατέχουν µονάδες συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (ΣΘΗ) καθώς και των
µονάδων που στηρίζονται στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Τα στοιχεία
προέρχονται από τη ∆ΕΗ (πληροφορίες που χορηγήθηκαν στις επιστολές της προς την Επιτροπή και
τα ετήσια δελτία για το 2004 και 2005) για το χαρτοφυλάκιο της ∆ΕΗ, τις ελληνικές αρχές όσον
αφορά την ισχύ που προέρχεται από µονάδες καύσης φυσικού αερίου της Ήρων και της Ελληνικά
Πετρέλαια (Ενεργειακή Θεσσαλονίκης), την ετήσια έκθεση 2006 του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
(πίνακας 26 για το 2005 και τις αντίστοιχες παραγράφους που δεν προέβλεπαν τη λειτουργία άλλων
µονάδων ΣΘΗ για το 2006) για στοιχεία σχετικά µε ιδιοκτήτες µονάδων ΣΘΗ, την ετήσια έκθεση του
ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (πίνακες 14, 15 και 21) για τα στοιχεία όσον αφορά ιδιοκτήτες µονάδων ΑΠΕ.
Για τα έτη 2002-2004, ο πίνακας αυτός δεν περιλαµβάνει τις µονάδες ΣΘΗ και τις µονάδες που
χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που ανήκουν σε µέρη πλην της ∆ΕΗ, δεδοµένου ότι τα
στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιµα. Τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί.
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Σύµφωνα µε το ετήσιο δελτίο της ∆ΕΗ για το 2004, η ∆ΕΗ κατασκεύαζε τέσσερις υδροηλεκτρικούς
σταθµούς συνολικής ισχύος 354MW (Μεσοχώρα 162MW, Ιλαρίων 153MW, Μετσιοβίτικος 29MW
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430MW και µια µονάδα ΣΘΗ ισχύος 330 MW) ήταν υπό κατασκευή από άλλο
φορέα εκµετάλλευσης (βλ. υποσηµειώσεις 99 και 106). Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζεται η ισχύς του διασυνδεδεµένου συστήµατος ανά φορέα εκµετάλλευσης
κατά την περίοδο 2004-2006. Όσον αφορά το µη διασυνδεδεµένο σύστηµα, η ∆ΕΗ
έχει το αποκλειστικό δικαίωµα κατασκευής και λειτουργίας µονάδων εκτός αυτών
που στηρίζονται στη χρήση ΑΠΕ, πράγµα που σηµαίνει ότι στην πράξη το µερίδιο
των άλλων φορέων συνίσταται στο µερίδιο της αιολικής ενέργειας (βλ. προηγούµενο
πίνακα). Συνολικά, στο τέλος του 2006 η ∆ΕΗ είχε στην ιδιοκτησία της ποσοστό άνω
του 90% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος τόσο στο διασυνδεδεµένο όσο και
στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα.
Πίνακας 1291: Εγκατεστηµένη ισχύς ανά φορέα εκµετάλλευσης στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα
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100%
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100%
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(εισαγωγές)

850

850
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68. .Παρά τα σχέδια ανταγωνιστών της ∆ΕΗ για την κατασκευή περαιτέρω µονάδων στο
"διασυνδεδεµένο σύστηµα", η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σηµαντικά στα
και Σµόκοβο 10MW) καθώς και ένα αιολικό πάρκο στη Ρόδο ισχύος 28MW. Στο ετήσιο δελτίο της
για το 2006, η ∆ΕΗ ανέφερε ότι κατασκεύασε δύο περαιτέρω θερµοηλεκτρικές µονάδες 46,6MW
εκάστη στη µονάδα Αθερινόλακκου, ότι οι µονάδες αυτές ήταν ήδη έτοιµες κατά 50% και ότι µία από
τις µονάδες αυτές θα ετίθετο σε λειτουργία τον Αύγουστο 2007. Στο ετήσιο δελτίο του 2006, η ∆ΕΗ
ανέφερε επίσης ότι σκόπευε κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2007 να υπογράψει σύµβαση για την
κατασκευή µιας νέας µονάδας 370-420MW συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο στο σταθµό του
Αλιβερίου και ότι η µονάδα αναµενόταν να τεθεί σε λειτουργία το θέρος του 2009.
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H εγκατεστηµένη ισχύς για ένα δεδοµένο έτος ισούται µε την εγκατεστηµένη ισχύ στο τέλος του
έτους. Οι πηγές για τον πίνακα αυτό είναι εξής: η ∆ΕΗ (πληροφορίες που χορηγήθηκαν στις
επιστολές της προς την Επιτροπή και ετήσια δελτία για το 2004 και 2005) για το χαρτοφυλάκιο τη
∆ΕΗ, οι δηλώσεις της ΓΕΚ που περιλαµβάνονται στο δικτυακό της τόπο (www.gek.gr) για την
Ήρων (η Ήρων Θερµοηλεκτρική έχει στην ιδιοκτησία της µια µονάδα 147MW καθώς και µονάδες
ΑΠΕ 109MW), οι ελληνικές αρχές και η έκθεση του ΟΟΣΑ (πίνακας 26) για τα Ελληνικά Πετρέλαια
(έχει στην ιδιοκτησία της τη µονάδα Ενεργειακή Θεσσαλονίκης ισχύος 390MW και µια µονάδα ΣΘΗ
ισχύος 50MW σε διυλιστήριο), η ετήσια έκθεση 2006 του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (πίνακας 26 για το
2005 και αντίστοιχες παραγράφοι που δεν προβλεπόταν ένταξη στο δίκτυο άλλων µονάδων ΣΘΗ για
το 2006) για τα στοιχεία όσον αφορά ιδιοκτήτες µονάδων ΑΠΕ (αφαιρούµενης της ισχύος ΣΘΗ της
επιχείρησης Ελληνικά Πετρέλαια), η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (πίνακες 14, 15 και
21) όσον αφορά τα στοιχεία για ιδιοκτήτες µονάδων ΑΠΕ (αφαιρούµενης της ισχύος ΑΠΕ της Ήρων
και µε την παραδοχή ότι δεν υπάρχουν µεταβολές από το 2005 στο 2006) Τα ποσοστά έχουν
στρογγυλοποιηθεί.
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επόµενα χρόνια. Το Νοέµβριο 2007, η ∆ΕΗ αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για την
κατασκευή, µέσα στα επόµενα χρόνια, θερµικών µονάδων ισχύος 3300 MW
συµπεριλαµβανοµένων των δύο νέων µονάδων µε καύση λιγνίτη92. Η ∆ΕΗ
ανακοίνωσε επίσης ότι θα χτίσει µία υδροηλεκτρική µονάδα επιπλέον ισχύος 285
MW 93. Συνολικά η ∆ΕΗ υπολογίζει ότι το µερίδιό της εγκατεστηµένης ισχύος στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα θα παραµείνει άνω του 75% µέχρι το 201194
1.3.2.2.

Οι διαδικασίες αδειοδότησης για νέες µονάδες

(α) Εισαγωγή
69. Πριν από την έκδοση του νόµου 2773/1999, οι περισσότερες µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής κατασκευάζονταν από τη ∆ΕΗ και µόνο µερικές, µικρού
µεγέθους µονάδες του τύπου ΣΘΗ ή ΑΠΕ λάµβαναν κατ’ εξαίρεση άδεια
λειτουργίας βάσει ειδικών καθεστώτων95. Η δηµιουργία νέων µονάδων της ∆ΕΗ
επετράπη στο πλαίσιο πενταετών και δεκαετών προγραµµάτων ανάπτυξης τα οποία
εγκρίθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΗ και από τον υπουργό
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν υπουργό Ανάπτυξης).
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Η ∆ΕΗ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της, στις 13 Νοεµβρίου 2007, ότι το διοικητικό της συµβούλιο
αποφάσισε να υποβάλει αίτηση στην ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για άδειες σχετικά µε πέντε
νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής: µία µονάδα καύσης φυσικού αερίου ισχύος 800 MW που θα
εγκατασταθεί µέχρι το 2011 στη Μεγαλόπολη, µία µονάδα καύσης λιγνίτη ισχύος 450 MW που θα
εγκατασταθεί µέχρι το 2012 στη Μελίτη, µία µονάδα καύσης λιγνίτη ισχύος 450 MW στην οποία
χρησιµοποιείται τεχνολογία ρευστοστερεάς κλίνης που θα εγκατασταθεί µέχρι το 2012 στην ΚοζάνηΠτολεµαϊδα, µία µονάδα καύσης λιθάνθρακα ισχύος 700-800 MW που θα εγκατασταθεί µέχρι το 2013
στο Αλιβέρι και µία µονάδα καύσης λιθάνθρακα ισχύος 700-800 MW που θα εγκατασταθεί µέχρι το
2014 στη Λάρυµνα. Οι προαναφερθείσες ηµεροµηνίες για αυτές τις εγκαταστάσεις ανακοινώθηκαν
κατά την παρουσίαση, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο κ. Τ. Αθανασόπουλο, του
"στρατηγικού προγράµµατος της ∆ΕΗ" στις 21.11.2007 (που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της
∆ΕΗ).
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Στην προαναφερόµενη στην υποσηµείωση 92 παρουσίαση ανακοινώθηκε επίσης ότι η ∆ΕΗ
προτίθεται να κατασκευάσει δύο υδροηλεκτρικούς σταθµούς (ισχύος 125 MW στη Συκιά και160 MW
στο Πευκόφυτο) πέραν των υδροηλεκτρικών σταθµών που βρίσκονται υπό κατασκευή και θα είναι
έτοιµοι περίπου το 2009-2010 (βλ. υποσ 89).
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Στο ηλεκτρονικό της µήνυµα της 8ης Φεβρουαρίου 2008 προς τη Γ∆ Ανταγωνισµού, η ∆ΕΗ αναφέρει
ότι αναµένει η ισχύς της να µειωθεί ελαφρά σε 10854 MW, ενώ η ισχύς των ανεξάρτητων παραγωγών
ενέργειας θα αυξηθεί σε 2131 MW. Αν θεωρηθεί ότι η ισχύς ΑΠΕ διπλασιάζεται ανερχόµενη σε 1000
MW, τότε η ισχύς της ∆ΕΗ θα αντιπροσωπεύει το 77% της εγκατεστηµένης ισχύος στο διασυνδεµένο
σύστηµα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ίδια η ∆ΕΗ θα κατασκευάσει ένα µέρος από της πρόσθετη
ισχύ ΑΠΕ. Αν ληφθεί υπόψη η πραγµατική διασυνδεδεµένη ισχύς, την οποία η ∆ΕΗ υπολογίζει σε
2000 MW έως το 2011, τότε η εγκατεστηµένη ισχύς της ∆ΕΗ θα εξακολουθεί το 2001 να
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 68% της συνολικής ισχύος (ηλεκτροπαραγωγή + διασύνδεση)
εξαιρουµένης της πρόσθετης ισχύος ΑΠΕ.
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Παραδείγµατος χάρη, το 1994, µε τον ελληνικό νόµο 2244/1994 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τεύχος Α, ΦΕΚ 168) επετράπη στις ιδιωτικές εταιρείες να είναι ιδιοκτήτριες
µόνο µονάδων στηριζόµενων στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή του τύπου ΣΘΗ· οι εν λόγω
µονάδες αντιστοιχούσαν σε συνολική ισχύ 223 MW. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν µπορούσαν να πωλούν
ελεύθερα την παραγωγή τους. Ειδικότερα, οι διαχειριστές του συστήµατος µεταφοράς ή διανοµής
είχαν λάβει βάσει νόµου την εντολή να απορροφούν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειες που
παραγόταν από ανανεώσιµες πηγές και από µικρές µονάδες του τύπου ΣΘΗ και να καταβάλουν γι’
αυτήν τιµή καθοριζόµενη από το κράτος.
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70. Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για την απελευθέρωση της αγοράς παραγωγής και
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθιερώθηκε µε το νόµο 2773/1999 νέο καθεστώς
για τις αδειοδοτήσεις. Συγκεκριµένα, η ∆ΕΗ έλαβε ενιαία άδεια
ηλεκτροπαραγωγής96 για τις µονάδες οι οποίες λειτουργούσαν ήδη ή βρίσκονταν υπό
κατασκευή τον καιρό εκείνο. Για κάθε νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής απαιτείτο
ατοµική άδεια. Παρόλα αυτά, χρησιµοποιήθηκαν δύο άλλες διαδικασίες για τη
χορήγηση πρόσθετων αδειών για νέες µονάδες: αφενός, η ∆ΕΗ έλαβε χωριστή
συνολική άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αντικατάσταση των
µονάδων της δυνάµει του νόµου 3175/2003 (όπως εξηγείται σσηµείο. 79) και,
αφετέρου, µε τον ίδιο νόµο, άνοιξε ο δρόµος για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε
σκοπό τη διασφάλιση ισχύος, χορηγώντας έτσι άδειες και χρηµατοδοτώντας τη
διαθεσιµότητα µονάδων (δηλαδή επιχορηγώντας την κατασκευή των µονάδων
αυτών) που θα εξασφάλιζαν την ασφάλεια εφοδιασµού του συστήµατος (βλ. σηµείο
80). Με τον νόµο 3426/2005 τελειοποιήθηκαν περαιτέρω οι κανόνες. Επιπλέον, τα
σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τις ΑΠΕ και για µονάδες ΣΘΗ
είχαν πάντοτε διαφορετική αντιµετώπιση.
71. Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται πρώτα οι ειδικοί κανόνες για τις ΑΠΕ
και τις άλλες µονάδες που δεν ανταγωνίζονται στην αγορά χονδρικής και στη
συνέχεια θα εξεταστεί η διαδικασία αδειοδότησης για άλλες µονάδες.
(β) Άδειες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και µονάδες ΣΘΗ
72. Τα σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση ΑΕΠ (ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας) και µονάδες ΣΘΗ αντιµετωπίζονταν πάντα διαφορετικά. Πριν την
ελευθέρωση της αγοράς, οι άδειες λειτουργίας για µικρές µονάδες τύπου ΑΕΠ και
ΣΘΗ που εκµεταλλεύονταν φορείς εκτός της ∆ΕΗ χορηγούντο µε βάση ειδικά
καθεστώτα. Με τον νόµο 2773/1999 δόθηκε στις µονάδες ΑΕΠ ένα ειδικό καθεστώς
στην απελευθερωµένη αγορά: είχαν προτεραιότητα αποστολής εάν η ισχύς τους ήταν
χαµηλότερη από 50MW (έτσι µπορούσαν να πωλήσουν το σύνολο της παραγωγής
τους), η τιµή στην οποία πωλούσαν την παραγωγή τους ήταν ρυθµιζόµενη και δεν
απαιτούντο αιτήσεις αδειοδότησης για πολύ µικρά σχέδια. Η παραγωγή των µονάδων
ΣΘΗ αγοραζόταν µε βάση ρυθµιζόµενες τιµές97. Με τον νόµο 3486/2006
θεσπίστηκαν αρκετές τροποποιήσεις µε σκοπό να διευκολυνθεί ακόµα περισσότερο η
ανάπτυξή τους98: καταργήθηκε το όριο των 50MW για τις αποστολές κατά
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Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 42 του νόµου 2773/1999, χορηγήθηκε στη ∆ΕΗ Α.Ε. ενιαία άδεια για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία καλύπτει µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ιδιοκτησίας ∆ΕΗ ή
µονάδες οι οποίες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου 2773/1999 βρίσκονταν σε λειτουργία ή
ήταν υπό κατασκευή επί τη βάσει πενταετούς ή δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης. Στην υπουργική
απόφαση αριθ. Υ.Α.∆5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 92/B/2002), η οποία
εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 42 του νόµου 2773/1999, καθορίζονταν οι όροι και οι προϋποθέσεις για
τη χορήγηση της ενιαίας άδειας παραγωγής στη ∆ΕΗ Α.Ε.. Με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του νόµου
2941/2003 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 201/A/12.09.2001), που τροποποίησε το άρθρο 42 του
νόµου 2773/1999, χορηγήθηκε στη ∆ΕΗ Α.Ε. εκ του νόµου προσωρινή ενιαία άδεια παραγωγής, η
οποία θα ίσχυε µέχρι τις 31.07.2005 και αφορούσε τις µονάδες τις οποίες κάλυπτε η ενιαία άδεια
παραγωγής. Με το άρθρο 24 του νόµου 3377/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 202/A/19.08.2005),
η ισχύς της εν λόγω προσωρινής άδειας παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.2008.
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Στην πράξη, µόνο η υπερβάλλουσα παραγωγή των µονάδων ΣΘΗ αγοράζεται σε τιµή ρυθµιζόµενη
από το κράτος δεδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες µονάδων ΣΘΗ καταναλώνουν επίσης ένα µέρος της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.

98

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφοι 4.16 έως 4.19.
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προτεραιότητα, έγινε ελκυστικότερη η τιµή για την αγορά της παραγωγής των
µονάδων ΑΠΕ και ΣΘΗ (73 ευρώ/MWh για την αιολική ενέργεια, τη γεωθερµική
ενέργεια και την ενέργεια ΣΘΗ και 230 ευρώ/MWh ή και περισσότερο για ηλιακή
ενέργεια), βελτιώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης και αυξήθηκαν τα όρια κάτω από
τα οποία δεν ήταν απαραίτητη η χορήγηση αδειών.
73. Στα τέλη του 2005, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα υπήρχε περίπου εγκατεστηµένη
ισχύς 600MW από ΑΠΕ (εκ των οποίων αιολική ενέργεια 405,8MW) και 216MW
εγκατεστηµένη ισχύς από ΣΘΗ (6 αυτοπαραγωγοί)99. Αυτό αντιπροσώπευε ποσοστό
5% και 2% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Η
Ελληνική ∆ηµοκρατία είχε επίσης χορηγήσει άδειες για πρόσθετη ισχύ ΑΕΠ και για
πρόσθετη ισχύ 520MW από ΣΘΗ (βλ. Πίνακα 13). Μια νέα µονάδα ΣΘΗ ήταν υπό
κατασκευή στις αρχές του 2007 και αναµενόταν να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2007100.
Στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα η εγκατεστηµένη ισχύς ΑΕΠ ήταν κυρίως αιολική
ενέργεια (154,2MW) ενώ η ισχύς ΣΘΗ ήταν ελάχιστη ή και ανύπαρκτη101.
74. Στην πράξη, αυτό το κανονιστικό σύστηµα σηµαίνει ότι τα σχέδια ΑΠΕ και ΣΘΗ δεν
ασκούσαν άµεσο ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής: όποιο κι αν ήταν το επίπεδό
της, η παραγωγή των µονάδων τύπου ΑΠΕ και ΣΘΗ αγοραζόταν σε ρυθµιζόµενες
τιµές.
(γ)

Άδειες για µονάδες εκτός εκείνων τύπου ΑΠΕ και ΣΘΗ

75. Η γενική διαδικασία αδειοδότησης για µεµονωµένες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
προσδιορίστηκε αρχικά στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόµου 2773/99. Ορίζει ότι:
“η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν
νοµίµως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή ”102. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου
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Πηγή: Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (πίνακες 14, 15 και 26). Οι έξι ιδιοκτήτες µονάδων ΣΘΗ
είναι η Motor Oil Hellas (49,1MW), η Αλουµίνιον της Ελλάδος (11,6MW), η βιοµηχανία Φωσφορικά
Λιπάσµατα Α.Ε. (33MW), η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (50,1MW), η Ελληνική Βιοµηχανία Ζαχάρεως
Α.Ε. (56MW) και η Kavala OIL S.A. (16,5MW).
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Στις 28 Μαρτίου 2007, η επιχείρηση Μυτιληναίος εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο ανέφερε ότι
κατασκεύαζε µονάδα ΣΘΗ ισχύος 334MW που επρόκειτο να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του
2007.
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Πηγή: Έκθεση του ΟΟΣΑ του 2006 για την Ελλάδα (πίνακες 14, 15 και 26). Η ∆ΕΗ αναφέρει στα
ετήσια δελτία της ότι έχει στην ιδιοκτησία της 30MW, δηλαδή περίπου ένα πέµπτο της συνολικής
ισχύος µονάδων µε βάση ΑΠΕ.
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Το άρθρο 10 («Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής») προβλέπει τα εξής:
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση να
λαµβάνουν άδεια παραγωγής τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από:
α. Εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 900 KW. Οι εφεδρικοί αυτοί
σταθµοί λειτουργούν µόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
βλάβης ή αδυναµίας του δικτύου.
β. Σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 2 MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή
ερευνητικούς φορείς µε σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραµατικούς.
γ. Σταθµούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
για λόγους πιστοποίησης ή µετρήσεων και για όσο χρονικό διάστηµα διεξάγονται µετρήσεις ή
διενεργείται πιστοποίηση.
2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις διαπιστώνεται
µε απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισµό Αδειών.
3. Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 20 KW εξαιρούνται από την υποχρέωση.
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ορίζει τα εξής: “η άδεια παραγωγής χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα
από γνώµη της ΡAE, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο νόµο αυτόν και στον κανονισµό αδειών.” Στο ίδιο άρθρο παρατίθενται τα
κριτήρια βάσει των οποίων η ΡAE σχηµατίζει τη γνώµη της. Οι κανόνες αυτοί
συµπληρώθηκαν από αρκετά διατάγµατα103 οι δε λεπτοµέρειες εφαρµογής τους
θεσπίστηκαν µε το νόµο 3426/2005. Όσον αφορά τα µη διασυνδεδεµένα νησιά, οι
διαδοχικοί νόµοι µείωσαν σταδιακά το ιστορικό µονοπώλιο της ∆ΕΗ όσον αφορά
την παραγωγή ηλεκτρισµού. ∆εδοµένου ότι µόνο το "διασυνδεδεµένο σύστηµα " έχει
σηµασία για την παρούσα απόφαση (βλ. σηµείο 65), οι επόµενες παράγραφοι
επικεντρώνονται µόνο σε αυτό το τµήµα του συστήµατος.
76. Καταρχήν, για το διασυνδεδεµένο σύστηµα, οποιαδήποτε επιχείρηση (είτε η ∆ΕΗ
είτε άλλη επιχείρηση) δύναται να υποβάλει αίτηση για άδεια ηλεκτροπαραγωγής για
οποιονδήποτε τύπο τεχνολογίας που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την εκάστοτε
νέα µονάδα104. Η ∆ΕΗ και ορισµένες ιδιωτικές επιχειρήσεις ζήτησαν και έλαβαν
άδεια για ηλεκτροπαραγωγή. Η ∆ΕΗ έλαβε ατοµικές άδειες για την κατασκευή
µερικών νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το φυσικό αέριο105, ενώ 11
οντότητες έλαβαν άδειες οµοίως για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το
φυσικό αέριο106. Ωστόσο, από αυτές τις 11 οντότητες, µέχρι σήµερα µόνο µία άρχισε
να κατασκευάζει µονάδα ηλεκτροπαραγωγής (πρόκειται για την «Ελληνικά
Πετρέλαια», για τη µονάδα της «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης», βλ. σηµείο 66) και µία
ακόµη (η «Μυτιληναίος107») ανακοίνωσε το Μάρτιο του 2007 ότι είχε αρχίσει να
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Οι σχετικοί κανόνες συγκεκριµενοποιούνται περαιτέρω στον ««Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και
Προµήθειας. Ηλεκτρικής Ενέργειας», που εξεδόθη µε την υπουργική απόφαση αριθ.
∆5/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ. 17951/8.12.2000 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 1498/B/8.12.2000). Για τα
«αυτόνοµα νησιά» ισχύει ειδικό σύστηµα αδειοδότησης.

104

Ειδική περίπτωση εν προκειµένω αποτελεί η Αττική, δεδοµένου ότι το άρθρο 5 του νόµου 2244/1994
απαγορεύει τη δηµιουργία και εκµετάλλευση νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που στηρίζονται στη
χρήση στερεών καυσίµων, µε εξαίρεση τη βιοµάζα και τις µονάδες που στηρίζονται στη χρήση υγρών
καυσίµων.
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Στις 16.7.2003, ο υπουργός Ανάπτυξης χορήγησε στη ∆ΕΗ Α.Ε. την άδεια ηλεκτροπαραγωγής αριθ.
Α.Π. ∆5/ΗΛ/Α/Φ7/770/12555 για µια µονάδα φυσικού αερίου, συνδυασµένου κύκλου, ισχύος 400
MW, στο Λαύριο. Στις 4.11.2003, ο υπουργός Ανάπτυξης χορήγησε στη ∆ΕΗ Α.Ε. την άδεια
ηλεκτροπαραγωγής αριθ. Α.Π. ∆5/ΗΛ/Α/Φ7/19660 για την εγκατάσταση µονάδας αεριοστροβίλου
συνολικής ισχύος 120 MW µέχρις ότου ανατεθεί η κατασκευή της µονάδας συνδυασµένου κύκλου
ονοµαστικής ισχύος 400 MW του Λαυρίου.
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Σελ. 5 της απάντησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή. Οι άδειες
που χορηγήθηκαν αφορούσαν σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου µεσαίου και µεγάλου
µεγέθους, συνολικής κατά προσέγγιση ισχύος 4.114 MW στο διασυνδεδεµένο σύστηµα.
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Στις 28 Μαρτίου 2007, η ελληνική εταιρεία Μυτιληναίος εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο ανακοίνωνε
τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης µε την ισπανική εταιρεία Endesa µε σκοπό την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και την προµήθεια της Ελλάδας και άλλων αγορών στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι η κοινή επιχείρηση θα διαθέτει τη µονάδα ΣΘΗ της
Μυτηλιναίος που είναι υπό κατασκευή (βλ. υποσηµείωση 101), µία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής
φυσικού αερίου 430MW που βρίσκεται υπό κατασκευή και η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2009,
µία µονάδα καύσης άνθρακα 600MW και ένα χαρτοφυλάκιο σχεδίων για µονάδες µε βάση
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε ταυτόχρονα και από την Endesa
απαριθµεί τα ίδια στοιχεία ενεργητικού ηλεκτροπαραγωγής. Η κοινή επιχείρηση θα κατέχεται σε
ποσοστό 50,01% από την ENdesa και κατά 49,99% από την Μυτηλιναίος.
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κατασκευάζει µία νέα µονάδα108. Οι προαναφερθείσες έντεκα άδειες µε αποδέκτες
δυνητικούς ανταγωνιστές της ∆ΕΗ χορηγήθηκαν έπειτα από πρόσκληση υποβολής
προσφορών που προκηρύχθηκε από τη ΡΑΕ το 2001, η οποία, κατά απροσδόκητο
τρόπο (δεδοµένης της ουδετερότητας της νοµοθεσίας έναντι των διαφόρων τύπων
τεχνολογίας) απέκλεισε τις µονάδες που στηρίζονταν στη χρήση ορισµένων τύπων
τεχνολογίας, ιδίως δε τις λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής109. Από το 2001
εκδόθηκαν πρόσθετες άδειες για µονάδες συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου,
καθώς και για µία µονάδα αεριοστροβίλου ανοικτού κυκλώµατος. Συνολικά, µέχρι το
Μάρτιο του 2006 εκδόθηκαν 21 άδειες συνολικής ισχύος 5930MW (βλ. πίνακα που
ακολουθεί), αλλά υλοποιήθηκε κατασκευή µίας µόνο µονάδας και, ένα έτος
αργότερα εξαγγέλθηκε η κατασκευή µιας άλλης110.
Πίνακας 13111 Άδειες ηλεκτροπαραγωγής που χορηγήθηκαν µέχρι το Μάρτιο 2006
για µονάδες πλην εκείνων που στηρίζονται σε ΑΠΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο
φυσικό αέριο
Αεριοστρόβιλοι ανοικτού κυκλώµατος
(µία µονάδα)
Μονάδες ΣΘΗ από αυτοπαραγωγούς
Σύνολο µονάδων µεγάλης ισχύος

ΙΣΧΎΣ
(MW)
5 190
220
520
5 930

77. Τρεις αυτοτελείς ατοµικές αιτήσεις υποβλήθηκαν για λιγνιτικές µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής σύµφωνα µε τη διαδικασία αδειοδότησης και όλες
απορρίφθηκαν. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αιτήσεων, η ΡΑΕ κατέληγε µεταξύ
άλλων στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές δυνατότητες των αιτούντων ήταν
ανεπαρκείς, καθώς και ότι οι ποσότητες λιγνίτη για τα συγκεκριµένα σχέδια είτε δεν
ήταν επαρκείς είτε δεν αποδεικνύονταν στον βαθµό που επιβαλλόταν. Ακόµη, η ΡΑΕ
συνιστούσε µεν την απόρριψη των πρώτων δύο αιτήσεων, µε το σκεπτικό ότι τα
108

109

Παράλληλα, η ∆ΕΗ έχει αναθέσει την κατασκευή ή/και έχει εντάξει στο δίκτυό της δυναµικό άνω των
1.800MW από µονάδες φυσικού αερίου από το 1999 (επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 20ής
Ιουνίου 2006, απάντηση στην ερώτηση 15).
Η ελληνική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκήρυξε το 2001 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
έως τις 19 Φεβρουαρίου για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρόσκληση
αναφέρεται ρητά ότι:
“(κ)ατά την παρούσα φάση η ΡΑΕ θα εξετάσει αιτήσεις για άδεια παραγωγής από:
Θερµοηλεκτρικές µονάδες φυσικού αερίου
Υδροηλεκτρικές µονάδες κάθε µεγέθους
Μονάδες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Μικρές µονάδες συµπαραγωγής και αυτοπαραγωγής ”.
Στο δελτίου τύπου που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2001 από την ΡΑΕ µετά την επιλογή των
προσφορών αναφέρεται ότι όλα τα σχέδια που επελέγησαν αφορούαν µονάδες φυσικού αερίου. Στο
δελτίου τύπου δηλώνεται ρητά ότι δεν εξετάστηκαν οι λιγνικές µονάδς διότι δεν περιλαµβάνονταν
στους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η ΡΑΕ δεν προκήρυξε άλλες προσκλήσεις
υποβολής αιτήσεων για νέα ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. .

110

Μονάδα ισχύος 430MW της Μυτηλιναίος (βλ. υποσηµείωση 103).

111

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στον πίνακα 23 της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2006 για
την Ελλάδα.
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συγκεκριµένα σχέδια θα οδηγούσαν σε µεγαλύτερη αύξηση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε σύγκριση µε τις µονάδες φυσικού αερίου, αλλά δεν
θεώρησε κρίσιµο το ζήτηµα των εκποµπών CO2 προκειµένου να απορρίψει την
τελευταία αίτηση112. Μία άλλη αίτηση (από την EFT Hellas) για µία µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής µε καύση λιγνίτη εξακολουθούσε να εκκρεµεί το 2007113. Η
∆ΕΗ ανέφερε ότι για αυτή την τελευταία αίτηση είχε δοθεί θετική γνώµη από την
ΡAE114. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για το κοίτασµα λιγνίτη της Βεύης
προσέφερε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε ανταγωνιστές της ∆ΕΗ να αποκτήσουν
πρόσβαση σε κάποια ποσότητα λιγνίτη και αρκετοί από αυτούς έχουν την πρόθεση
να κατασκευάσουν νέες µονάδες καύσης λιγνίτη115. Ήδη, ένας υποψήφιος που
ζήτησε τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος της Βεύης, η «Ήρων
Θερµοηλεκτρική» υπέβαλε αίτηση στις 26 Μαρτίου 2007 για τη χορήγηση άδειας
ηλεκτροπαραγωγής για µονάδα µε µικτή καύση λιγνίτη/βοµάζας ισχύος 460MW. Η
διαδικασία αυτή εξετάζεται αναλυτικότερα στα σηµεία 211 και 224 .
78. Μέχρι στιγµής το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει χορηγήσει νέες άδειες µόνο για
µονάδες καύσης φυσικού αερίου.
79. Ανεξάρτητα από τις γενικές ρυθµίσεις που ισχύουν για τη χορήγηση ατοµικών
αδειών για νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23
παράγραφος 12 του νόµου 3175/2003, η ∆ΕΗ έλαβε συνολική «άδεια
ηλεκτροπαραγωγής για µέγιστη συνολική ισχύ 1600MW προκειµένου να προβεί
στην ανανέωση και αντικατάσταση του δυναµικού παλαιών µονάδων». Οι ελληνικές
αρχές επισηµαίνουν ότι «η αντικατάσταση αυτή θα γίνει για τα 1200 MW από
µονάδες φυσικού αερίου και µόνο για τα 400 MW από λιγνιτικές µονάδες» 116, πλην
112

Πηγή: Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απαντήσεις στις ερωτήσεις 5 και 7. Το
2001, η ΡΑΕ εξέδωσε την απόφαση αριθ. PA-0894/3.4.2001 µε την οποία απέρριπτε την αίτηση αριθ.
Γ 105/17.12.2001 της εταιρείας Pure Energy Hellas Α.Ε. για µονάδα συνδυασµένου κύκλου (IGCC)
µε καύση αερίου σύνθεσης παραγόµενου από εγχώριο λιγνίτη στη θέση Κουµουθέκρα του ∆ήµου
Ζαχάρως του Νοµού Ηλείας, ισχύος 130 MW. Το 2004, η ΡΑΕ εξέδωσε την απόφαση αριθ. PA1893/2.6.2004 µε την οποία απέρριπτε την αίτηση αριθ. Γ. 448/17.3.2003 της εταιρείας Bio Park Α.Ε.
για µονάδα ανακυκλοφορούσας ρευστοστερεάς κλίνης (circulating fluidised bed-CFB) µε καύσιµο
λιγνίτη σε θέση κοντά στο χωριό Βεγόρα του Νοµού Φλώρινας, ισχύος 128 MW. Το 2005, η ΡΑΕ
εξέδωσε τη γνώµη αριθ. PA-2850/11.10.2005 µε την οποία απέρριπτε την αίτηση αριθ. Γ
915/13.4.2005 της εταιρείας Ελληνική Ενέργεια Ηρακλής Α.Ε. για ατµοηλεκτρική µονάδα
υπερκρίσιµου κύκλου µε καύσιµο λιγνίτη σε θέση κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Ακριτοχωρίου του
∆ήµου Κορώνης του Νοµού Μεσσηνίας, ισχύος 600 MW.

113

Η αίτηση αριθ. Γ 1077/18.7.2005 υποβλήθηκε από την εταιρεία EFT Hellas Α.Ε. και αφορά άδεια
ηλεκτροπαραγωγής για µονάδα µε µεικτή καύση λιγνίτη/βιοµάζας (CFB) ισχύος 200 MW εντός των
ορίων του ∆ήµου Αµυνταίου του Νοµού Φλώρινας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης, ο λιγνίτης
θα προέρχεται από τοπικά λιγνιτωρυχεία της περιοχής του Αµυνταίου (Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.)
και δευτερευόντως από εισαγωγές λιγνίτη µπρικετοποιηµένης µορφής.

114

Επιστολή της της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 3.1.

115

Βλ. υποσηµείωση 44 για τον κατάλογο των έξι υποψηφίων για τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του
κοιτάσµατος της Βεύης. Ένας προσφέρων (TERNA), συµπεριέλαβε στην προσφορά του
επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάζει την κατασκευή λιγνιτικής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
Επιπλέον, ένας άλλος υποψήφιος (Κοινοπραξία Μυτιληναίος-Endesa) ανέφερε ότι σκόπευε να
κατασκευάσει µονάδα καύσης άνθρακα 600MW (βλ. υποσηµείωση 103). Τέλος, ένας τρίτος
προσφέρων, η "Ήρων Θερµοηλεκτρική" υπέβαλε αίτηση στις 26 Μαρτίου 2007 για άδεια µιας
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 460MW µε συνδυασµένη καύση λιγνίτη και βιοµάζας.

116

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απάντηση στην ερώτηση 4.
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όµως το άρθρο 23 του νόµου 3175/2003 δεν προσδιορίζει σε κανένα σηµείο του τις
τεχνολογίες που οφείλει να χρησιµοποιήσει η ∆ΕΗ117. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν
ότι η ∆ΕΗ έχει ήδη αποφασίσει να κατασκευάσει µία λιγνιτική µονάδα ισχύος [300500]MW118. Η ∆ΕΗ ανέφερε ότι η νέα αυτή µονάδα ενδέχεται να κατασκευαστεί
στην περιοχή της Φλωρίνης […]119. Το Νοέµβριο του 2007 η ∆ΕΗ ανακοίνωσε ότι
αποφάσισε να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης για άδειες
ηλεκτροπαραγωγής για δύο µονάδες καύσης λιγνίτη ισχύος 450 MW, µε την
ονοµασία Φλώρινα ΙΙ και Πτολεµαΐδα V120.
80. Τέλος, η Ελλάδα θέσπισε αυτοτελή διαδικασία υποβολής προσφορών µε σκοπό τη
διασφάλιση εφεδρείας ισχύος, βάσει της οποίας χορηγείται άδεια για νέες µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µε τις οποίες εξυπηρετείται αποκλειστικά η ασφάλεια του
συστήµατος ηλεκτροδότησης121. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 του νόµου
2773/99, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 παράγραφος 9 του νόµου 3175/03, ο
∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(∆ΕΣΜΗΕ) δύναται να διεξάγει διαγωνισµούς µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων
διαθεσιµότητας ισχύος «προκειµένου να διασφαλίζεται µακροχρόνια η
διαθεσιµότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών
περιθωρίων εφεδρείας ισχύος». Βάσει των εν λόγω συµφωνιών µε αντικείµενο τη
διαθεσιµότητα ισχύος, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται, έναντι
οικονοµικού ανταλλάγµατος, να παρέχουν σε µελλοντικό χρόνο διαθεσιµότητα
ηλεκτρικής ισχύος νέων µονάδων παραγωγής για ορισµένο µέγεθος ισχύος και για
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώθηκε µε το νόµο 3426. Για
την πρώτη εφαρµογή, η ανώτατη ισχύς βάσει των συµφωνιών που συνάπτονται µε
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ορίζεται σε 900 MW. Η εν λόγω ισχύς δύναται να
επαυξηθεί κατά 400 MW κατ’ ανώτατο όριο. Ο ∆ΕΣΜΗΕ πρόκειται να οργανώσει
ειδικό διαγωνισµό για κάθε παρτίδα (η ∆ΕΗ αποκλείεται για την πρώτη παρτίδα των
900MW, ενώ σε σχέση µε τη δεύτερη παρτίδα των 400MW ισχύει γι’ αυτήν ανώτατο
όριο 200MW). Οι µονάδες που θα επιλεγούν µε την οργάνωση των διαγωνισµών
αυτών θα ανταγωνίζονται τις µονάδες της ∆ΕΗ στην αγορά χονδρικής. Στις 22
Φεβρουαρίου 2007, τέσσερις υποψήφιοι122 υπέβαλαν προσφορές για την πρώτη
παρτίδα.
81. ∆εδοµένου ότι ο πρώτος τέτοιος διαγωνισµός δεν επρόκειτο να προκηρυχθεί άµεσα
και ότι η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει κατεπείγουσες ανάγκες, ο ∆ΕΣΜΗΕ διεξήγαγε
117

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ∆ΕΗ είναι αναγκασµένη να αποσύρει 610MW από λιγνιτικές µονάδες τα
επόµενα [5-15] έτη, και συγκεκριµένα από το [2010-2020] µέχρι το [2010-2020] (επιστολή της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απάντηση στην ερώτηση 10).

118

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απάντηση στην ερώτηση 10.

119

Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 2.13.

120

Βλ. υποσηµείωση. 92

121

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απάντηση στην ερώτηση 14.

122

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που δόθηκαν από τη ∆ΕΗ στις 4 Απριλίου 2007, οι τέσσερις υποψήφιοι
ήταν η Ήρων Θερµοηλεκτρική (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ) και τρεις κοινές επιχειρήσεις
περιλαµβανοµένων ιταλικών και ισπανικών η ηλεκτροπαραγωγών µε έλληνες εταίρους: η Ενεργειακή
Θίσβης (στην οποία συµµετέχουν η Edison, η Ελληνική Τεχνοδοµική και η Βιοχάλκο), η Κόρινθος
Ενεργειακή (στην οποία συµµετέχουν οι Iberdrola και η Motor Oil) και η Ενέλκο (στην οποία
συµµετέχουν η Enel και ο Όµιλος Κοπελούζου).
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στα τέλη του 2003 χωριστό διαγωνισµό (από τον οποίο αποκλείστηκε η ∆ΕΗ) υπό
την εποπτεία της ΡΑΕ, ο οποίος οδήγησε στην επιλογή της εταιρείας Ήρων
Θερµοηλεκτρική για την κατασκευή µονάδας µε καύσιµο το φυσικό αέριο, ισχύος
150MW, η οποία ήταν πράγµατι διαθέσιµη στα τέλη του 2004. Σύµφωνα µε τις
ελληνικές αρχές123, σε αντίθεση µε τις µονάδες που θα επιλεγούν µε την
προαναφερθείσα διαδικασία, η µονάδα αυτή θα αποσκοπεί κυρίως στην κάλυψη
εφεδρείας έκτακτων αναγκών και θα µπορεί να πραγµατοποιεί µόνο περιστασιακές
πωλήσεις στην αγορά χονδρικής όταν ο ∆ΕΣΜΗΕ θεωρήσει ότι οι πωλούµενες
ποσότητες δεν είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της
αξιοπιστίας του συστήµατος124. Συνεπώς, η µονάδα αυτή δεν ασκεί στο στάδιο αυτό
ανταγωνιστική πίεση στις µονάδες της ∆ΕΗ στην αγορά χονδρικής.
82. Κατά συνέπεια, το σύστηµα αδειοδότησης για µονάδες εκτός του τύπου ΑΠΕ και
ΣΘΗ είναι πλέον ανοικτό σε όλους, αλλά εξακολουθεί να επιφυλάσσεται ειδική
µεταχείριση στη ∆ΕΗ και έχει µέχρι σήµερα οδηγήσει µόνο στη χορήγηση αδειών
ηλεκτροπαραγωγής για µονάδες φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τη ∆ΕΗ, η οποία έχει
λάβει άδεια για την κατασκευή λιγνιτικών µονάδων.
(δ)
Συµπέρασµα
ηλεκτροπαραγωγής

για

τη

χορήγηση

αδειών

για

µονάδες

83. Συνολικά, µε το σύστηµα αδειοδότησης γίνεται διάκριση µεταξύ, αφενός, των
µονάδων που δεν ανταγωνίζονται στην αγορά χονδρικής (µονάδες τύπου ΑΕΠ και
ΣΘΗ και µία µονάδα εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής) και, αφετέρου, άλλων µονάδων
που ανταγωνίζονται στην αγορά χονδρικής. Η δεύτερη κατηγορία είναι πλέον
ανοικτή σε όλους, αλλά εξακολουθεί να επιφυλάσσει ειδική µεταχείριση στη ∆ΕΗ
και έχει µέχρι σήµερα οδηγήσει µόνο στη χορήγηση αδειών ηλεκτροπαραγωγής για
µονάδες φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τη ∆ΕΗ, η οποία έχει λάβει άδεια για την
κατασκευή λιγνιτικών µονάδων.
1.3.2.3.

Πραγµατική παραγωγή και ο ειδικός ρόλος του λιγνίτη

84. Λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει µία µόνο σηµαντική µονάδα125 στην Ελλάδα που
συµβάλλει στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δεν ανήκει στη
∆ΕΗ, η πραγµατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εξασφαλίζεται
αποκλειστικά από τις µονάδες της ∆ΕΗ. Οι εναλλακτικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
είναι η µονάδα της εταιρείας Ενεργειακή Θεσσαλονίκης και µικρές µονάδες τύπου
ΣΘΗ και ΑΠΕ που παράγουν ποσοστό χαµηλότερο από 4% της συνολικής
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται τα µερίδια
επί της πραγµατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αντιπροσωπεύουν οι
διάφορες πηγές ενέργειας, διακρίνοντας µεταξύ της ∆ΕΗ και των άλλων µερών.

123

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 4.6.

124

Τον Ιανουάριο του 2007, η GEW (βλ. www.gek.gr) ανακοίνωσε ότι η Ήρων θα άρχιζε την
πραγµατοποίηση πωλήσεων στην αγορά της επόµενης µέρας (day-ahead market).

125

Πρόκειται για την µονάδα φυσικού αερίου ισχύος 390MW Ενεργειακή Θεσσαλονίκης της εταιρείας
Ελληνικά Πετρέλαια. Η µονάδα φυσικού αερίου της Ήρων Θερµοηλεκτρική ισχύος 147MW
συµβάλλει κυρίως στη δηµιουργία εφεδρικής ισχύος και, συνεπώς, δεν έχει µεγάλη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Πίνακας 14126: Πραγµατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
2004

2005

2006127

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ
Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί

47.532

47.493

45.694

- Λιγνιτικοί

32.388

31.977

29.095

7.088
8.055
4.921

7.862
7.654
5.367

8.043
8.557
6.276

76

74

61

52.529

52.934

52.031

1.295

1.735

3.542

19
1.276
53.824

298
1.437
54.669

1.588
1.954
55.573

57,2%

54,7%

48,7%

60,2%

58,5%

52,4%

66,0%

64,7%

59,7%

96,86%

96,83%

93,6%

99,96%

99,4%

97,0%

- Πετρελαϊκοί
- Φυσικού αερίου
Υδροηλεκτρικοί σταθµοί
Εναλλακτικές µορφές ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
- Θερµικά
- ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ποσοστό λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής επί του γενικού
συνόλου κατανάλωσης
Ποσοστό λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής επί της συνολικής
ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής
Ποσοστό λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής επί της συνολικής
ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα
Ηλεκτροπαραγωγή της ∆ΕΗ ως
ποσοστό της συνολικής
ηλεκτροπαραγωγής
Ηλεκτροπαραγωγή της ∆ΕΗ ως
ποσοστό της συνολικής
ηλεκτροπαραγωγής εκτός των ΑΠΕ

85. Ο ανωτέρω “Πίνακας 14: Πραγµατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
δείχνει πρώτον τη δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα. Η ∆ΕΗ παράγει άνω του 93% της συνολικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. ∆εύτερον, εάν ληφθούν υπόψη µόνο οι πηγές
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι τιµές των οποίων δεν είναι ρυθµιζόµενες
(δηλαδή εκτός των ΑΠΕ), η ∆ΕΗ αντιπροσωπεύει ποσοστό 97%128 της ηλεκτρικής
ενέργειας το 2006, σχεδόν πέντε έτη µετά την απελευθέρωση της αγοράς.
86. Ο ανωτέρω “Πίνακας 14: Πραγµατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
, σε σύγκριση µε τον “Πίνακας 11: Εγκατεστηµένη ισχύς ανά τεχνολογία ", δείχνει
126

Πηγή: Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, πίνακας 3.

127

Προσωρινά δωδεκάµηνα στοιχεία.

128

Το υπόλοιπο 3%, που αντιστοιχούσε σε ποσό ελαφρά υψηλότερο των 1500GWh, είχε παραχθεί από
την Ενεργειακή Θεσσαλονίκης (πηγή: Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου
2007, παράγραφος 4.2).
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επίσης τον πολύ ειδικό ρόλο του λιγνίτη στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Στα λεγόµενα
«αυτόνοµα νησιά» δεν υπάρχουν αξιόλογες εναλλακτικές δυνατότητες για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε τις µονάδες που χρησιµοποιούν ως
καύσιµο το πετρέλαιο. Ωστόσο, στο "διασυνδεδεµένο σύστηµα" υπάρχουν µονάδες
που λειτουργούν µε διάφορα καύσιµα και οι µονάδες που λειτουργούν µε λιγνίτη
αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλότερο ποσοστό της πραγµατικής παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (περίπου 60%129) σε σχέση µε την εγκατεστηµένη ισχύ (43%). Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν ότι οι λιγνιτικές µονάδες προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια βασικού
φορτίου και ότι είναι οι µονάδες που προορίζονται να λειτουργούν αδιαλείπτως ή
σχεδόν αδιαλείπτως. Επειδή είναι φυσικό οι φθηνότερες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
να λειτουργούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες130, το παραπάνω στοιχείο
υποδηλώνει ότι οι λιγνιτικές µονάδες είναι οι πιο φθηνές από τις µονάδες που είναι
διαθέσιµες.
87.

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται το µέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από τη ∆ΕΗ (σε ευρώ/MW). Τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα
επιβεβαιώνουν το ότι οι λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι αισθητά
λιγότερο δαπανηρές από τις υπόλοιπες.

Πίνακας 15131: Κόστος παραγωγής των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο της ∆ΕΗ
∆ιασυνδεδεµένο σύστηµα
ΠΕΤΡΕ- ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΙΟ ΑΕΡΙΟ
Μέσο κόστος µονάδας €/MWh

[30-60]

[50-80]

Μη διασυνδεδεµένα νησιά

Υ∆ΡΟΗΛΕ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΤΙΖΕΛ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
[20-50]
[30-60]
[90-120]

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

88. Αυτό επιβεβαιώνεται από δηλώσεις της ∆ΕΗ στα ετήσια δελτία της σύµφωνα µε τις
οποίες "διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα χαµηλού κόστους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε βασικό καύσιµο τον λιγνίτη"132. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι
129

Στην πραγµατικότητα, το επίπεδο ήταν υψηλότερο από 60% όλα τα έτη εκτός από το 2006. Όσον
αφορά το 2006, η ∆ΕΗ θεώρησε ότι η µείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές
µονάδες το 2006 οφειλόταν σε ειδικές περιστάσεις και ανέµενε ότι στις αρχές του 2007 η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση λιγνίτη θα αυξανόταν και πάλι το 2007 για να φθάσει σχεδόν [20-40]
TWh (Πηγή: Επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης Απριλίου 2007, ενότητα 1.1). Βλ. αιτιολογικές σκέψεις 49 και
53 για περισσότερες λεπτοµέρειες. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ∆ΕΗ στις 8 Φεβρουαρίου 2008
προκύπτει ότι το τελικό ποσοστό για το 2006 ήταν [55-60]%, ενώ για το 2007 η παραγωγή ενέργειας
µε καύση λιγνίτη αντιπροσώπευε το [60-65]% της συνολικής παραγωγής στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα, δηλ. και πάλι περισσότερο του 60%.

130

Οι υδροηλεκτρικές µονάδες αποτελούν ειδική περίπτωση δεδοµένου ότι εξαρτώνται από το ποσό του
διαθέσιµου ύδατος, αλλά όλες οι άλλες µονάδες µπορούν θεωρητικά να λειτουργούν αδιαλείπτως,
αναλόγως του κόστους του καυσίµου.

131

Οι πληροφορίες δόθηκαν από τη ∆ΕΗ για το 2001. Εν τω µεταξύ, το κόστος του πετρελαίου του
ντίζελ και του φυσικού αερίου στις αγορές χονδρικής αυξήθηκε αισθητά ενώ η προµήθεια λιγνίτη
παρέµεινε αµετάβλητη (κυρίως εσωτερική παραγωγή στα ορυχεία που εκµεταλλεύεται η ∆ΕΗ). Το
κόστος του λιγνίτη εξακολουθεί να συµβαδίζει µε την τιµή στην οποία η ∆ΕΗ προσέφερε την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση λιγνίτη στην αγορά της επόµενης ηµέρας (βλ. σηµείο 89).

132

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις της ∆ΕΗ για το 2003 και 2004, εισαγωγικό τµήµα "η ∆ΕΗ σήµερα ". Στο
αντίστοιχο τµήµα του ετησίου δελτίου για το 2005 αναφέρει ότι "δεδοµένου ότι η εταιρεία
εκµεταλλεύεται σχεδόν το σύνολο του [λιγνίτη] από ορυχεία που έχει στην ιδιοκτησία της, το κόστος
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στα τέλη του 2006 ο λιγνίτης είναι "καίριας σηµασίας στρατηγικό καύσιµο για τη
∆ΕΗ", ιδίως χάρη: "στο χαµηλό κόστος εξόρυξης χάρη στις υπαίθριες εγκαταστάσεις
εξόρυξης και τις συνολικές συνθήκες των ορυχείων, το σταθερό κόστος σε σύγκριση
µε το κόστος αγοράς άλλων πηγών καυσίµων, και ιδίως πετρελαίου και φυσικού
αερίου, τη χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο που τον καθιστά λιγότερη επιβλαβή από
περιβαλλοντική άποψη στα λιγνιτωρυχεία και στις γύρω περιοχές"133.
89. Το πλεονέκτηµα της ∆ΕΗ που οφείλεται στο λιγνίτη είναι επίσης προφανές στις
προσφορές που υποβάλλει στην αγορά χονδρικής: οι προσφορές αυτές υποβάλλονται
συνήθως σε τιµές που φθάνουν κατά µέσο όρο σε [20-50] €/MWh134.
90. Στα τέλη του 2005, η ∆ΕΗ είχε υπό την κυριότητά της και εκµεταλλευόταν επτά
λιγνιτικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 5.288
MW, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 43% περίπου της συνολικής εγκατεστηµένης
ισχύος ηλεκτροπαραγωγής στο «διασυνδεδεµένο σύστηµα» και το 38% της
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Αυτοί οι
σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε λιγνίτη βρίσκονται κοντά στα
ορυχεία για τα οποία η ∆ΕΗ διαθέτει αποκλειστικά δικαιώµατα, ώστε να
περιορίζεται το κόστος µεταφοράς και να διευκολύνεται η προµήθεια λιγνίτη. Η ∆ΕΗ
έχει σχεδιάσει τους λιγνιτικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής της έτσι ώστε να
καταναλώνουν τον λιγνίτη που παράγεται στα γειτονικά ορυχεία, λαµβάνοντας
υπόψη την ειδική θερµογόνο αξία και τα άλλα χαρακτηριστικά του, προκειµένου να
µεγιστοποιείται η αποτελεσµατικότητα των εργασιών και να ελαχιστοποιούνται οι
εκποµπές ρύπων. Η αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής ενός θερµικού σταθµού
είναι περίπου 45 έτη, και η ∆ΕΗ δεν σχεδιάζει να θέσει εκτός λειτουργίας κανέναν
από τους σταθµούς παραγωγής της πριν από το 2010135.
91. Η ∆ΕΗ έχει κατασκευάσει και εκµεταλλεύεται τις ακόλουθες µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν µε λιγνίτη136:
- Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής της Μεγαλόπολης (συνολικής ισχύος
850MW), που τροφοδοτούνται από τα λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπολης
(περίπου 250 εκατ. τόνοι αποθεµάτων λιγνίτη, δηλαδή αναλογία περίπου
300kt αποθεµάτων ανά MW εγκατεστηµένης ισχύος).
- Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής της Πτολεµαΐδας, ΛΙΠΤΟΛ (ΛΚ∆Μ),
Καρδιάς και Αγίου ∆ηµητρίου (συνολικής ισχύος 3.508MW), που
τροφοδοτούνται από τα λιγνιτωρυχεία του κυρίου πεδίου της
Πτολεµαΐδας, του πεδίου Καρδιάς και του νότιου πεδίου (από κοινού
παραγωγή λιγνίτη είναι το σηµαντικότερο κόστος που φέρει γι’ αυτή τη συγκεκριµένη πηγή
θερµοηλεκτρικής παραγωγής ".
133

Πηγή: Παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Καβουρίδη, αντιπροέδρου της Euracoal, πρώην Γενικού
∆ιευθυντή των ορυχείων στη ∆ΕΗ (βλ. ετήσια έκθεση ∆ΕΗ), στον τρίτο διάλογο για τον άνθρακα στις
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2006. ∆ιατίθεται στο διακτυακό τόπο της Euracoal www.euracoal.be.

134

Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 5.10.

135

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 22.11.2005, απάντηση στην ερώτηση 10. Βλ. επίσης τον
πίνακα 16.

136

Τεχνικές παρουσιάσεις και φωτογραφίες των λιγνιτικών µονάδων διατίθενται στη διεύθυνση:
http://www.industcards.com/st-coal-greece.htm
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περίπου 1.500 εκατ. τόνοι αποθεµάτων λιγνίτη, δηλαδή αναλογία περίπου
400kt αποθεµάτων ανά MW εγκατεστηµένης ισχύος).
- Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής Αµυνταίου – Φιλώτα (συνολικής ισχύος
600MW), που τροφοδοτούνται από το λιγνιτωρυχείο του Αµυνταίου
(περίπου 375 εκατ. τόνοι αποθεµάτων, δηλαδή αναλογία περίπου 600kt
αποθεµάτων ανά MW εγκατεστηµένης ισχύος).
- Σταθµός ηλεκτροπαραγωγής Φλώρινας-Μελίτης (330MW) ο οποίος
λειτουργεί µε το λιγνίτη που προµηθεύει το ιδιωτικής ιδιοκτησίας
ορυχείο της Αχλάδας (περίπου 100 εκατ. τόνοι λιγνίτη αποθεµάτων,
δηλαδή αναλογία περίπου 300kt αποθεµάτων ανά MW εγκατεστηµένης
ισχύος) και από ένα από τα ορυχεία της ∆ΕΗ στην περιοχή της
Φλώρινας, που καλείται επίσης Αχλάδα137.
Πίνακας 16138: Λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ
ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΊ∆ΑΣ
ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΑΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
A
ΑΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
B
ΣΥΝΟΛΟ

Μονάδα

Εγκατεστηµένη
ισχύς (MW)

Αποδιδόµενη
ισχύς (MW)

I
II
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
I
I
II
III
IV

10
33
70
125
125
300
300
300
325
325
300
300
310
310
375
300
300
330
125
125
300
300

8
30
64
116
116
274
275
275
300
300
274
274
283
283
342
273
273
292
113
113
270
260

5 288

4 808

Αναµενόµενο έτος λήξης
χρόνου ζωής (µε βάση
εναποµείναντα αποθέµατα)
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2010-2030]
[2020-2040]
[2020-2040]
[2020-2040]
[2020-2040]
[2030-2050]
[2020-2040]
[2020-2040]
[2030-2050]
[2010-2020]
[2010-2020]
[2010-2020]
[2020-2040]

92. Κατά το παρελθόν, η ∆ΕΗ προέβαινε τακτικά στην κατασκευή νέων µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη, και οι τελευταίες µονάδες που ετέθησαν
σε λειτουργία ήταν ο ατµοηλεκτρικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής «Μεγαλόπολη
Β», ισχύος 300MW (Μονάδα IV) το 1991, η µονάδα V, ισχύος 375MW, στον
ατµοηλεκτρικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του Αγίου ∆ηµητρίου το 1997 και ο
137

138

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός και η κατασκευή του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής της
Φλώρινας στηριζόταν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των κοιτασµάτων της περιοχής, έτσι ώστε
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο λιγνίτης όλων αυτών των κοιτασµάτων.
Πηγή: Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, πίνακας 2.
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ατµοηλεκτρικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 330MW, στη Μελίτη
(«Φλώρινα 1») το 2003. Χρειάστηκαν δέκα περίπου χρόνια από τον προγραµµατισµό
µέχρι τη θέση σε λειτουργία (περιλαµβανοµένων πέντε ετών για την κατασκευή) των
τελευταίων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ139.
93. Η τακτική αυτή προσθήκη νέων µονάδων συνάδει µε το χαµηλό κόστος της
ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το λιγνίτη και µπορεί να αναµένει κανείς ότι θα
συνεχιστεί στο µέλλον, λαµβανοµένου υπόψη του σταθερού ενδιαφέροντος που έχει
εκδηλώσει η ∆ΕΗ (βλ. ενότητα 1.2.4) για την απόκτηση νέων δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης για άλλα κοιτάσµατα λιγνίτη, την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων
αυτών και την κατασκευή νέων λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής για την
καύση του λιγνίτη αυτού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας140. Με άλλα λόγια,
το ανταγωνιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο λιγνίτης για τη ∆ΕΗ είναι σταθερό.
94. Όσον αφορά τους ανταγωνιστές της ∆ΕΗ, δεν είχαν ακόµη την ευκαιρία να
κατασκευάσουν τέτοιες λιγνιτικές µονάδες. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ
αναγνώρισαν ότι οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ ενδιαφέρονται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας µε την καύση λιγνίτη τουλάχιστον για να έχουν ποικιλία πηγών
καυσίµων για την διαφοροποίηση των κινδύνων τους141.
1.3.3.

Εισαγωγές

95. Λόγω της ανυπαρξίας αξιόλογων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που να
ανταγωνίζονται εκείνες της ∆ΕΗ, οι εισαγωγές αποτελούν θεωρητικώς πηγή
ανταγωνισµού για τη ∆ΕΗ. Παρόλα αυτά, όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική
σκέψη 1.3, οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον περιορισµένο µερίδιο της
συνολικής κατανάλωσης (7%). Στις παραγράφους που ακολουθούν εξηγούνται οι
τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατό να εισαχθεί ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα142.
96. Το ελληνικό διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς συνδέεται µε τα συστήµατα
µεταφοράς της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της ΠΓ∆Μ, στη Βόρεια Ελλάδα,
καθώς και µε την Ιταλία143. Η συνολική ισχύς των βόρειων διασυνδέσεων είναι
600MW. Η διασύνδεση µε την Ιταλία περιλαµβάνει µια γραµµή µεταφοράς συνεχούς
139

Η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής του Αγίου ∆ηµητρίου V σχεδιάστηκε το 1990, κατασκευαζόταν από το
1993 έως το 1997 και άρχισε να λειτουργεί το 1997. Η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Μελίτης
σχεδιάστηκε το 1994, ανατέθηκε η κατασκευή της το 1998 και άρχισε να λειτουργεί το 2003. Πηγές:
Απάντηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην προειδοποιητική επιστολή, παράγραφος 5.7·
πληροφορίες από τους κατασκευαστές· (Alstom) στη διεύθυνση:
http://www.power.alstom.com/home/turnkey_plants/turnkey_plant___steam/fossil_fuel_condensing/ca
se_studies/Florina/6764.EN.php?languageId=EN&dir=/home/turnkey_plants/turnkey_plant___steam/f
ossil_fuel_condensing/case_studies/Florina/.
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[…]

141

Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 1.3, επιστολή της ∆ΕΗ
της 19ης Ιανουαρίου 2007, παράγραφος 3.3.

142

Πηγή: ΡΑΕ.

143

Μέχρι τα τέλη του 2004, το ελληνικό δίκτυο δεν λειτουργούσε σε συγχρονισµό µε την UCTE
(Ένωση Συντονισµού Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που καλύπτει τα περισσότερα από τα
κράτη µέλη της ΕΕ) λόγω ζηµιών στα δίκτυα µεταφοράς της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
από τις εµπόλεµες συγκρούσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η εν λόγω σύνδεση
αποκαταστάθηκε στα τέλη του 2004.
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ρεύµατος (DC ή «ΣΡ»), µέγιστης ισχύος 500MW144. Εποµένως, η συνολική ισχύς
διασύνδεσης ισούται µε 1100MW. Υπό κατασκευή βρίσκεται νέα διασύνδεση (της
τάξεως των 200MW), που θα συνδέει το ελληνικό δίκτυο µε το τουρκικό και η οποία
αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2008145.
97. Οι εισαγωγείς µπορούν να είναι είτε µεγάλοι επιλέγοντες πελάτες είτε προµηθευτές
χονδρικής. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια προµηθευτή µε
σκοπό την εισαγωγή, την οποία χορηγεί ο Υπουργός Ανάπτυξης· 12 τέτοιες άδειες
έχουν χορηγηθεί µέχρι στιγµής146. Παρά το γεγονός ότι οποιοσδήποτε προµηθευτής
που διαθέτει σχετική άδεια νοµιµοποιείται να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια στην
Ελλάδα, µόνο η ∆ΕΗ έχει το δικαίωµα να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια από την
Ελλάδα147. Παρόλα αυτά, όµως, η µεταφορά εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι
περιορισµένη λόγω του περιορισµένου δυναµικού των διασυνδέσεων ηλεκτρικής
ενέργειας. Επιπροσθέτως, στη ∆ΕΗ αναγνωρίζονται προνοµιακά δικαιώµατα επί του
δυναµικού εισαγωγής, τα οποία καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του δυναµικού
διασύνδεσης στη βόρεια µεθόριο της χώρας.
98. Ειδικότερα, το δυναµικό εισαγωγής 600MW στις βόρειες διασυνδέσεις της Ελλάδας
κατανέµεται148 ως εξής149: 200MW είναι διαθέσιµα σε άλλες οντότητες πλην της
∆ΕΗ για ετήσια κατανοµή και η παραχώρησή τους σε πελάτες και σε
αδειοδοτηθέντες προµηθευτές εκτός της ∆ΕΗ γίνεται µε διαγωνισµό150. Το
µεγαλύτερο µέρος της εναποµένουσας ισχύος παραχωρείται στη ∆ΕΗ151. Βάσει της
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, ο κανονισµός (EK) αριθ. 1228/2003
εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2007 στις ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ
της Ελλάδας και της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ. Εξάλλου, δεδοµένου ότι η Βουλγαρία
144

145

Η ισχύς για εισαγωγές από την Ιταλία στην Ελλάδα ισούται µε 500MW, ενώ η ισχύς για εξαγωγές
από την Ελλάδα στην Ιταλία δεν υπερβαίνει τα 300MW λόγω περιορισµών που υφίστανται στο
εσωτερικό του ιταλικού δικτύου.
Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παράρτηµα.

146

Μέχρι τα τέλη του 2005 (πηγή: επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 21ης Νοεµβρίου 2005), ο
υπουργός Ανάπτυξης είχε χορηγήσει 12 άδειες εισαγωγής για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,
οι οποίες αφορούν συνολική ισχύ 2.658MW.

147

Ο ελληνικός κώδικας διαχείρισης του δικτύου ορίζει ότι µόνο οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
έχουν το δικαίωµα να εξάγουν ηλεκτρική ενέργεια ή να τη µεταφέρουν διαµέσου της ελληνικής
επικράτειας.

148

Η κατανοµή δεν γίνεται για κάθε διασύνδεση χωριστά αλλά από κοινού για το σύνολο των
διασυνδέσεων.

149

Οι σχετικοί κανόνες περιλαµβάνουν τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 177 του κώδικα
διαχείρισης του δικτύου (ΦΕΚ B 1440/2001) και υπουργική απόφαση της 22ας Οκτωβρίου 2001.

150

Το 2004, µεγάλοι επιλέγοντες πελάτες (τρεις επιχειρήσεις) εξασφάλισαν 103MW ενώ κάποιοι
προµηθευτές (πέντε επιχειρήσεις) εξασφάλισαν 97 MW. Το 2005, µεγάλοι επιλέγοντες πελάτες
(τέσσερεις επιχειρήσεις) εξασφάλισαν 149MW ενώ κάποιοι προµηθευτές (τρεις επιχειρήσεις)
εξασφάλισαν 51MW.

151

Πιο συγκεκριµένα, 220MW παραχωρούνται στη ∆ΕΗ σε ετήσια βάση και 150MW παραχωρούνται
στη ∆ΕΗ σε ηµερήσια βάση. Οι προµηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση
στα εναποµένοντα 30MW σε ηµερήσια βάση, καθώς και στην τυχόν ισχύ η οποία παραχωρείται σε
ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της δηλώνει την προηγούµενη ηµέρα ότι δεν
πρόκειται να τη χρησιµοποιήσει. Συνεπώς, συνολικά, άλλες οντότητες πλην της ∆ΕΗ διαθέτουν
κατοχυρωµένη πρόσβαση µόνο σε 220MW σε ετήσια βάση και σε 30MW σε ηµερήσια βάση.
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είναι κράτος µέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2007, ο κανονισµός (EK) αριθ
1228/2003 είναι επίσης εφαρµοστέος στις ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Κατά συνέπεια, η κατανοµή ισχύος στις βόρειες
διασυνδέσεις θα πρέπει στο εγγύς µέλλον να γίνεται επί ίσοις όροις.
99. Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση Ιταλίας/Ελλάδας, η ισχύς έχει επιµερισθεί µεταξύ του
διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς της Ιταλίας και της Ελλάδας. Το ήµισυ της
ισχύος κατανέµεται από τον διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς (∆ΣΜ) της
Ιταλίας. Το υπόλοιπο µισό κατανέµεται από τον ∆ΕΣΜΗΕ µε διαδικασία
πλειστηριασµού, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι αδειοδοτηθέντες
προµηθευτές στην Ελλάδα και οι Έλληνες επιλέγοντες πελάτες. Στην πράξη, η
ικανότητα εισαγωγής από την Ιταλία στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τα 300MW.
100. Συνολικά, µέγιστη ισχύς 500MW µπορεί σήµερα θεωρητικώς να χρησιµοποιηθεί για
εισαγωγές από άλλες οντότητες πλην της ∆ΕΗ, ενώ τέτοιες οντότητες αναµένεται να
έχουν πρόσβαση στο εγγύς µέλλον σε 900MW. Για λόγους σύγκρισης επισηµαίνεται
ότι η εγχώρια εγκατεστηµένη ισχύς είναι 12.058MW. Με άλλα λόγια, η εισαγωγική
ισχύς αντιστοιχεί στο 7,5% της συνολικής εγχώριας εγκατεστηµένης ισχύος και στο
6,9% του αθροίσµατος της συνολικής εγχώριας ισχύος και της εισαγωγικής ισχύος
(12.958MW).
101. Στην πράξη, η ΡΑΕ έχει δηλώσει ότι η διασύνδεση Ιταλίας/Ελλάδας χρησιµοποιείτο
ως επί το πλείστον για εξαγωγές προς την Ιταλία, ενώ οι βόρειες διασυνδέσεις
χρησιµοποιούνταν ως επί το πλείστον για εισαγωγές µε προορισµό την Ελλάδα.
Ειδικότερα, η υψηλή τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ιταλική αγορά χονδρικής
καθιστούσε µη ελκυστικές από εµπορική άποψη τις εισαγωγές από την Ιταλία στην
Ελλάδα. Το 2006, η κατάσταση αυτή άλλαξε και οι εισαγωγές από την Ιταλία έγιναν
πολύ συχνότερες. Παρόλα αυτά, οι εισαγωγές αντιστοιχούν µόνο στο 7% της
συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή περίπου στο µερίδιο το οποίο αποτελούν σε
σύγκριση µε το άθροισµα της συνολικής εγχώριας ισχύος και της εισαγωγικής
ισχύος.
102. Εν κατακλείδι, οι εισαγωγές αποτελούν περιορισµένη πηγή ανταγωνισµού.
1.3.4.

Αγορά χονδρικής

103. Η εφαρµογή του νόµου 3175/2003 οδήγησε στην καθιέρωση τον Μάιο του 2005 του
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας152. Με
τον εν λόγω κώδικα συγκροτήθηκε, από τον Μάιο του 2005 και εντεύθεν,
υποχρεωτικός µηχανισµός χονδρικής ("pool") της "επόµενης ηµέρας" ("day-ahead
market") για όλους τους πωλητές και τους αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα. Με άλλα λόγια, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα όλοι οι
πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοεφοδιαζόµενοι
πελάτες και εισαγωγείς) υποχρεούνται να πωλούν την ηλεκτρική τους ενέργεια που
είναι διαθέσιµη την επόµενη ηµέρα σε ωριαία βάση, ενώ όλοι οι αγοραστές
(λιανοπωλητές ηλεκτρικής ενέργειας, φορείς εκµετάλλευσης υδροηλεκτρικών
σταθµών παραγωγής, εξαγωγείς και αυτοεφοδιαζόµενοι πελάτες) υποχρεούνται να
αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σε ωριαία βάση προκειµένου να καλύπτουν τις
152

Η παρουσίαση της ηµερήσιας αγοράς χονδρικής στο σηµείο 104 στηρίζεται σε στοιχεία που
διατέθηκαν από την Ελληνική ∆ηµοκρατία µε την επιστολή της µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2007,
παράγραφοι 5.1 έως 5.12. Ο κώδικας εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 9 Μαΐου 2005 και
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Μαΐου 2005.
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ανάγκες τους της επόµενης ηµέρας. Ο ∆ΕΣΜΗΕ φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία
της αγοράς αυτής.
104. Κάθε ηµέρα, πωλητές και αγοραστές υποβάλλουν καµπύλες προσφοράς και ζήτησης
για έκαστη ώρα της επόµενης ηµέρας. Μία καµπύλη προσφοράς στηρίζεται στις
µονάδες παραγωγής που ανήκουν στον εκάστοτε πωλητή153 ή/και στις εισαγωγές που
αυτός έχει εξασφαλίσει154 και αυξάνεται σε συνάρτηση µε την προσφερόµενη ισχύ.
Μία καµπύλη ζήτησης µειώνεται σε συνάρτηση µε τη ζητούµενη ποσότητα. Ένας
άλλος περιοριστικός παράγοντας για την καµπύλη προσφοράς συνίσταται στον
κανόνα ότι η παραγωγή κάθε µονάδας δεν πρέπει να προσφέρεται σε τιµή
χαµηλότερη από το µεταβλητό της κόστος. Με βάση την προσφορά και ζήτηση
πωλητών και αγοραστών, ο ∆ΕΣΜΗΕ αποφασίζει την τιµή της αγοράς, τις
αποστολές των διαφόρων µονάδων και τις ποσότητες εισαγωγών και εξαγωγών.
105. Οι κανόνες που διέπουν τον καθορισµό τιµών και ποσοτήτων µεταβλήθηκαν
σταδιακά από την έναρξη λειτουργίας της αγοράς το 2005. Από τον Ιανουάριο του
2006 και εξής, µετά την έκδοση της απόφασης O-12592155 της ΡΑΕ, οι κανόνες
αυτοί είχαν ως εξής:
105.1.
Για κάθε ώρα, η αγοραία τιµή συστήµατος («ΑΤΣ») καθορίζεται µε τον
ακόλουθο τρόπο: η συνολική ζήτηση προσδιορίζεται µε βάση το σηµείο τοµής
µεταξύ της καµπύλης ζήτησης της αγοράς (άθροιση των καµπυλών προσφοράς
όλων των αγοραστών) και της καµπύλης προσφοράς της αγοράς (άθροιση των
καµπυλών ζήτησης όλων των πωλητών), αφού προηγουµένως έχει δοθεί
προτεραιότητα σε ορισµένους πωλητές (ηλεκτροπαραγωγή µε βάση
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ηλεκτροπαραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής
θερµότητας-ηλεκτρισµού («ΣΘΗ»), υποχρεωτικές υδροηλεκτρικές µονάδες,
εισαγωγές και εξαγωγές) έναντι των υπολοίπων πωλητών (κυρίως όλων των
θερµικών µονάδων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που λειτουργούν µε βάση τον
λιγνίτη, το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο). Η αγοραία τιµή προσδιορίζεται
ακολούθως µε βάση την πιο ακριβή από τις επιλεγείσες προσφορές προµήθειας.
105.2.
Για κάθε ώρα, η αποστολή (δηλαδή η ποσότητα που παράγεται από την
κάθε µονάδα) αποφασίζεται µε βάση το αποτέλεσµα του µηχανισµού
προσδιορισµού της τιµής και µε αύξηση, εφόσον είναι αναγκαίο, της παραγωγής
µονάδων που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο ελάχιστης σταθερής
ηλεκτροπαραγωγής και αντίστοιχη µείωση της ποσότητας που προµηθεύουν
άλλες µονάδες.
105.3.
Για κάθε ώρα, οι µεν πωλητές λαµβάνουν χρηµατικό ποσό ίσο µε τη
συνολική παραγωγή, µε βάση την εκάστοτε αποστολή πολλαπλασιαζόµενη επί
την ΑΤΣ, οι δε αγοραστές πληρώνουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στην
κατανάλωσή τους πολλαπλασιαζόµενη επί την ΑΤΣ.
153

Ο «µηχανισµός χονδρικής» υποχρεώνει κάθε πωλητή να συνδέει τις προσφορές ηλεκτρικής ενέργειας
(π.χ. 50MW έναντι 50 €/MWh) µε συγκεκριµένες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Από αυτή την άποψη,
οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από διαφορετικές πρακτικές: ο
ίδιος κανόνας ισχύει στο πλαίσιο του συστήµατος ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας,
αλλά στη Γερµανία και στις Κάτω Χώρες δεν ισχύει παρόµοια απαίτηση.

154

Τούτο προϋποθέτει την εξασφάλιση από τους εισαγωγείς κρατήσεων ισχύος µέσω πλειστηριασµών
στις διασυνδέσεις µε την Ιταλία ή στη βόρεια µεθόριο.

155

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως II/31/17.01.2006.
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106. Οι ποσότητες που διεκπεραιώνονται από τον µηχανισµό χονδρικής ισούνται µε τη
συνολική κατανάλωση στην Ελλάδα. Οι τιµές έχουν µεταβληθεί σηµαντικά από τότε
που τέθηκε σε λειτουργία ο µηχανισµός χονδρικής: η ΑΤΣ ήταν κατά µέσο όρο
43,13€/MWh το 2005 ενώ το 2006 η ΑΤΣ ήταν κατά µέσο όρο 64,13€/MWh.
107. Η ∆ΕΗ θεωρεί156 ότι η αύξηση της τιµής χονδρικής οφείλεται στην καθιέρωση του
νέου καθεστώτος το 2006. Η ∆ΕΗ εκτιµά ότι η αύξηση αυτή οφείλεται ιδίως στο
γεγονός ότι η τεχνική ελάχιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των µονάδων δεν
λαµβάνεται πλέον υπόψη για την κατάρτιση της αξιοκρατικής κατάταξης µε σκοπό
τον υπολογισµό της ΑΤΣ (σηµείο 105.1). Η ∆ΕΗ εξηγεί ακόµη ότι η προτεραιότητα
που παραχωρείται στις εισαγωγές αναγκάζει τους αγοραστές να τις αγοράζουν τη
νύχτα παρά το γεγονός ότι θα ήταν πιο συµφέρουσα η εκµετάλλευση λιγνιτικών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, των οποίων η παραγωγή προσφέρεται σε χαµηλότερες
τιµές (περίπου [20-50] €/MWh σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ). Η ∆ΕΗ προσθέτει ότι οι
ισχύοντες κανόνες ευνοούν τη µονάδα του µοναδικού ανταγωνιστή της, δηλαδή της
Ενεργειακής Θεσσαλονίκης και της παρέχουν τη δυνατότητα να πωλεί µεγαλύτερες
ποσότητες στον µηχανισµό χονδρικής157. Από κοινού, τα δικαιώµατα προτεραιότητας
και οι αυξηµένες πωλήσεις ως αποτέλεσµα του καθεστώτος που απολαµβάνουν οι
χονδρικοί προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πλην της ∆ΕΗ (εισαγωγές και
ανταγωνιστές) εξηγούν τη µείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον
λιγνίτη το 2006 σε σύγκριση µε το 2005 και τη µείωση των πωλήσεων της ∆ΕΗ.
108. Ανεξαρτήτως των κανόνων, από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι οι πωλήσεις
της ∆ΕΗ αντιπροσώπευαν κατά το παρελθόν ποσοστό τουλάχιστον 85% της
συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διακινήθηκε µέσω της αγοράς
χονδρικής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό
συµπεριλαµβάνει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από πλευράς ∆ΕΗ και όχι τις
εισαγωγές που η ∆ΕΗ πραγµατοποιεί (βλ. σηµείο. 98)158.
Πίνακας 17159: Η αγορά χονδρικής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα

156

Πηγή: επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, σκέψη 5.1 έως 5.12, και επιστολή της ∆ΕΗ της
4ης Απριλίου 2007, σκέψη 3.2 έως 3.5.

157

Πηγή: επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2006, σκέψη 5.10, και επιστολή της ∆ΕΗ της 4ης
Απριλίου 2007, σκέψη 3.5.

158

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε η ∆ΕΗ στις 8 Φεβρουαρίου 2008, µεταξύ 2006-2007 οι
εισαγωγές της αντιπροσώπευαν περισσότερο από 60% του συνόλου των εισαγωγών: το 2006 η ∆ΕΗ
εισήγαγε 2.838GWh ενώ άλλες επιχειρήσεις εισήγαγαν 1660 GWh, το δε 2007 η ∆ΕΗ εισήγαγε 2.732
GWh, ενώ άλλες επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν εισαγωγές ύψους 1632 GWh.

159

∆εν υπήρξε καθόλη την περίοδο ενιαία πηγή παροχής των στοιχείων που ήταν αναγκαία για τη
σύνταξη αυτού του πίνακα. Ως εκ τούτου οι πηγές παροχής στοιχείων για τον πίνακα ποικίλαν ανά
έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για το 2004, τα στοιχεία αναφέρονται σε µια «δυνητική αγορά
χονδρικής» και αντιστοιχούν στο σύνολο της παραχθείσας και εισαχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ενεργές συναλλαγές χονδρικής. Τα στοιχεία για το υπόψη έτος
προέρχονται από την ετήσια έκθεση (δελτίο) της ∆ΕΗ για το 2004 και από την επιστολή της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007. Για το έτος 2005, τα στοιχεία προέρχονται από
τον δικτυακό τόπο του ∆ΕΣΜΗΕ και από το ετήσιο δελτίο της ∆ΕΗ. Για το έτος 2005, η λειτουργία
του µηχανισµού χονδρικής καλύπτει µόνο το χρονικό διάστηµα από τον Μάιο και µετά. Για το 2006
και το 2007 τα στοιχεία παρασχέθηκαν από τη ∆ΕΗ µε το ηλεκτρονικό της µήνυµα της 8ης
Φεβρουαρίου 2008. Η κατανάλωση περιλαµβάνει την τελική κατανάλωση καθώς και την άντληση
στους υδροηλεκτρικούς σταθµούς.
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2004
Ηλεκτροπαραγωγή της ∆ΕΗ
Ηλεκτροπαραγωγή από τρίτους
- Θερµικές µονάδες
- Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)- RES
Εισαγωγές της Ελλάδας
ΣΥΝΟΛΟ ηλεκτρικής ενέργειας
(παραγωγή + εισαγωγές)
Κατανάλωση
Εξαγωγές
ΣΥΝΟΛΟ ηλεκτρικής ενέργειας
(κατανάλωση + εξαγωγές)
Παραγωγή της ∆ΕΗ ως ποσοστό του συνόλου
της

2005

2006

2007

48 057

48,309

47,278

48,881

844

1,310

3,318

3,737

91
753
4,853

374
936
5,616

1,797
1,521
4,498

1,991
1,746
4,364

53,754

55,235

55,094

56,982

51,721

53,400

53,987

56,647

2,033

1,835

1,107

334

53,754

55,235

55,094

56,982

89.4 %

87.5%

85.8%

85.8%

109. Η ∆ΕΗ εξακολούθησε να προµηθεύει πλέον του 85%160 της αγοράς χονδρικής και
εποµένως, ενόψει και των εµποδίων στην είσοδο, να δεσπόζει σε αυτή την αγορά το
2007, δηλαδή έξι έτη µετά την απελευθέρωση και παρά τα µέτρα που θεσπίστηκαν
προς όφελος των ανταγωνιστών της. Εξάλλου η ∆ΕΗ δεν αναµένει µείωση του
µεριδίου αγοράς της κάτω του 70% έως το 2014161 παρά τις προσδοκίες της για
σηµαντική είσοδο στην αγορά, ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
ισχύος διασύνδεσης.
1.3.5.

Μεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα

110. Σύµφωνα µε τον νόµο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
2773/1999, το δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο υψηλής τάσης)
ανήκει αποκλειστικά στη ∆ΕΗ. Στο ελληνικό ∆ηµόσιο ανήκει το 51% και στη ∆ΕΗ
το 49%162 του ∆ΕΣΜΗΕ, δηλαδή του φορέα διαχείρισης του συστήµατος µεταφοράς
υψηλής τάσης. Ο ∆ΕΣΜΗΕ διαχειρίζεται το σύστηµα (δηλαδή φροντίζει για τη
διατήρηση ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο δίκτυο). Η ∆ΕΗ διορίζει
δύο (από τα επτά) µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΕΣΜΗΕ.
111. Στη ∆ΕΗ ανήκει επίσης αποκλειστικά το δίκτυο διανοµής (δίκτυο µεσαίας και
χαµηλής τάσης), του οποίου είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια, καθώς και το δίκτυο
160

Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ∆ΕΗ στις 8 Φεβρουαρίου 2008 προέκυπτε ότι αν ληφθούν υπόψη οι
εισαγωγές που πραγµατοποίησε, η ∆ΕΗ εφοδίασε 91% της αγοράς χονδρικής τόσο το 2006 όσο και
το 2007.

161

Βλ. την παρουσίαση των "στρατηγικών προτεραιοτήτων της ∆ΕΗ" στην οποία προέβη στις
21.11.2007 ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος κ.Τ.Αθανασόπουλος (διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο
της ∆ΕΗ).

162

Το υπόλοιπο 51% ανήκει στο ∆ηµόσιο. Προβλέπεται παραχώρηση τµήµατος του µεριδίου του
∆ΕΣΜΗΕ που κατέχει η ∆ΕΗ στους αδειοδοτηθέντες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα µε
την ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής του καθένα εξ αυτών κατά την είσοδό τους στην αγορά.
Εποµένως, προς το παρόν η ∆ΕΗ εξακολουθεί να κατέχει το συγκεκριµένο µερίδιο.
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των µη διασυνδεδεµένων νησιών. Η ∆ΕΗ οφείλει να προβεί, πριν από την 1η Ιουλίου
2007, στη σύσταση αυτοτελούς εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται τόσο το δίκτυο
διανοµής όσο και το δίκτυο µεταφοράς (βλ. σηµείο 62).
1.3.6.

Λιανική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

112. Προ της απελευθέρωσης, η ∆ΕΗ ήταν ο µοναδικός προµηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας, µε εξαίρεση την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση από µέρους
λιγοστών βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
113. Σε ό,τι αφορά την προµήθεια λιανικής, η Ελληνική ∆ηµοκρατία εισήγαγε για πρώτη
φορά το στοιχείο του ανταγωνισµού στη λιανική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το
2001163, καθιστώντας δυνατό τον ανταγωνισµό µε αντικείµενο το σύνολο των
πελατών που είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο υψηλής ή µεσαίας τάσης. ∆εδοµένου
ότι δεν υπάρχουν τέτοια δίκτυα στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, δεν υπήρχαν
επιλέγοντες πελάτες στα νησιά αυτά, και ανταγωνισµός για την προµήθεια λιανικής
ήταν δυνατό να διεξαχθεί αποκλειστικά και µόνο στο «διασυνδεδεµένο σύστηµα».
Εποµένως, το µέγεθος της επιλέγουσας αγοράς ήταν της τάξεως των 15TWh σε
ετήσια βάση. Με τον νόµο 3175/03 η έννοια των επιλεγόντων πελατών διευρύνθηκε
ώστε να καλύπτει το σύνολο των εµπορικών πελατών, µε εξαίρεση τα µη
διασυνδεδεµένα νησιά, όπου ο ανταγωνισµός εξακολουθεί να µην είναι δυνατός.
Αντιστοίχως, σήµερα επιτρέπεται ο ανταγωνισµός σε επίπεδο λιανικής για όλους
τους µη οικιακούς πελάτες στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ή 40TWh ετησίως. Η
µη επιλέγουσα αγορά ανέρχεται σε περίπου 15TWh ετησίως164. Οι εν λόγω πελάτες
κατέστησαν επιλέγοντες από 1ης Ιουλίου 2007 (βλ. σηµείο. 62).
114. Αρχικά, η ∆ΕΗ έχασε λίγους πελάτες, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες τους σε
ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από εισαγωγές. Οι πελάτες αυτοί τους οποίους
απώλεσε η ∆ΕΗ αντιπροσώπευαν 398GWh το 2004, ήτοι 1% περίπου των
επιλεγόντων πελατών. Επιπροσθέτως, υπάρχουν µερικοί πελάτες που παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση. Συνολικά, η ∆ΕΗ προµήθευσε το 97% του
συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκε στην Ελλάδα το 2004165. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία για τον
ανταγωνισµό στην αγορά λιανικής. Μετά την έναρξη λειτουργίας της υποχρεωτικής
«αγοράς της επόµενης ηµέρας» το 2005, η ∆ΕΗ και οι ανταγωνιστές της
προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους λιανικούς πελάτες τους προβαίνοντας σε
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της επόµενης ηµέρας, ενώ οι
αυτοπαραγωγοί αγοράζουν και πωλούν οµοίως την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγουν διαµέσου της ίδιας αυτής αγοράς.
Πίνακας 3: Μερίδιο αγοράς της ∆ΕΗ όσον αφορά την προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας σε επιλέγοντες πελάτες
Μερίδιο αγοράς (%)

2000

2001

2002

2003

2004

163

Υπουργική απόφαση αριθ. ∆5/ΗΛ’B/Φ1/οικ.337, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος B, ΦΕΚ 2,
της 16ης Ιανουαρίου 2001.

164

Το 2004, οι οικιακοί πελάτες του διασυνδεδεµένου συστήµατος κατανάλωσαν 15,2TWh και οι
πελάτες των «αυτόνοµων νησιών» 4,4TWh.

165

Πηγή: Έκθεση του ΟΟΣΑ του 2006 για την Ελλάδα.
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Επιλέγοντες πελάτες µη
συµπεριλαµβανοµένης της αυτοπαραγωγής
(εκτίµηση της ΡΑΕ)

100%

100%

100%

Επιλέγοντες πελάτες συµπεριλαµβανοµένης
της αυτοπαραγωγής (εκτίµηση της ∆ΕΗ)

93,8%

94,6%

93,8%

98%

97%

µ.δ.

µ.δ.

115. Τα τιµολόγια της ∆ΕΗ στην αγορά λιανικής υπόκεινται σε κρατική ρύθµιση. Η
ελληνική νοµοθεσία166 ορίζει ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, βάσει σύστασης της ΡΑΕ,
εγκρίνει τα τιµολόγια που η ∆ΕΗ εφαρµόζει τόσο για τους µη επιλέγοντες όσο και
για τους επιλέγοντες πελάτες167. Εποµένως, το σύνολο των τιµολογίων προµήθειας
της ∆ΕΗ ρυθµίζονται και καθορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από
γνωµοδότηση της ΡΑΕ168.
116. Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ169, το βασικό πρόβληµα µε τα εν λόγω τιµολόγια από την αρχή
του 2006 ήταν ότι η αύξησή τους ήταν µικρή παρά τη σηµαντική αύξηση της τιµής
χονδρικής (βλ. σηµείο. 106). Ουσιαστικά, η αύξηση των τιµών χονδρικής είχε ως
συνέπεια τη διόγκωση του κόστους προµήθειας σε σχέση µε τις πωλήσεις λιανικής
της ∆ΕΗ170. Η ∆ΕΗ υποστηρίζει επίσης ότι η αναντιστοιχία µεταξύ των τιµών
χονδρικής και των τιµολογίων λιανικής έχει οδηγήσει στην «επάνοδο στη ∆ΕΗ των
επιλεγόντων πελατών που είχαν επιλέξει άλλους προµηθευτές, διότι οι προµηθευτές
αυτοί προτιµούν την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα και την πληρωµή
στην υψηλότερη οριακή τιµή του συστήµατος» («τιµή µηχανισµού χονδρικής») αντί
της εισόδου στην αγορά λιανικής. Με άλλα λόγια, το µερίδιο αγοράς της ∆ΕΗ στην
αγορά επιλεγόντων πελατών δεν ελαττώθηκε περαιτέρω αλλά, απεναντίας, αυξήθηκε
κατά το 2006. Η απόκλιση µεταξύ τιµολογίων λιανικής πώλησης που υπόκεινται σε
ρύθµιση και κόστους προµήθειας στο επίπεδο της χονδρικής παρέµεινε ένα ζήτηµα
για τη ∆ΕΗ στο τέλος τους 2007171

166

Άρθρο 29 του νόµου 2773/1999 και άρθρο 14 του Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες-1η ΈκδοσηΕπιλέγοντες Πελάτες, ΦΕΚ 270/2001.

167

Ο νόµος ορίζει ότι η ρυθµιστική αρχή ρυθµίζει υποχρεωτικά τα τιµολόγια ενός προµηθευτή ο οποίος
προµηθεύει ποσοστό άνω του 70% της συνολικής κατανάλωσης.

168

Η έγκριση αυτή βασίζεται στη µέθοδο του µακροχρόνιου οριακού κόστους. Συγκεκριµένα, η ∆ΕΗ
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ετήσια αύξηση των στοιχείων κόστους, όπως είναι τα ποσοστά
πληθωρισµού και οι µεταβολές στις τιµές των ενεργειακών καυσίµων. Εν συνεχεία, η απόφαση
λαµβάνει τη µορφή έγκρισης του ποσοστού µεταβολής όλων των επιπέδων και παραµέτρων των
τιµολογίων. Τα τιµολόγια καθορίζονται ανά κατηγορία πελάτη (π.χ. βιοµηχανικοί, εµπορικοί,
οικιακοί, κ.ο.κ.).

169

Επιστολή της ∆ΕΗ της 19ης Ιανουαρίου 2007, σκέψη 5.10.

170

Ειδικότερα, τα ενοποιηµένα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της ∆ΕΗ για το 2006 εµφανίζουν
ραγδαία αύξηση της αγοράς ποσοτήτων ενέργειας από 240 εκατ. ευρώ το 2005 σε 523 εκατ. ευρώ το
2006. Η ∆ΕΗ εξηγεί ότι «η αύξηση αυτή κατά 118,3% οφείλεται πρωτίστως στην πώληση
µεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους στον µηχανισµό χονδρικής, καθώς και
στην αύξηση της οριακής τιµής του συστήµατος» (ανακοίνωση τύπου της 27ης Μαρτίου 2007).

171

Βλ. την παρουσίαση των "στρατηγικών προτεραιοτήτων της ∆ΕΗ" στην οποία προέβη στις
21.11.2007 ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος κ.Τ.Αθανασόπουλος (διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο
της ∆ΕΗ).
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2.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
2.1.

Η καταγγελία και η επίσηµη προειδοποιητική επιστολή

117. Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία µε την οποία ενηµερωνόταν για το γεγονός ότι η
Ελληνική ∆ηµοκρατία, µε βάση το νοµοθετικό διάταγµα 4029/1959 και τον νόµο
134/1975, είχε χορηγήσει στη ∆ΕΗ αποκλειστική δωρεάν άδεια για την εξόρυξη και
εκµετάλλευση λιγνίτη. Τα υπόψη κρατικά µέτρα καταγγέλλονταν ως αντίθετα προς
το άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της
συνθήκης ΕΚ. Ο καταγγέλλων υπέβαλε αίτηµα για την εµπιστευτική µεταχείριση της
ταυτότητάς του.
118. Η Επιτροπή διερεύνησε τα επίµαχα πραγµατικά περιστατικά και απέστειλε αιτήσεις
παροχής πληροφοριακών στοιχείων, µεταξύ άλλων, στη ∆ΕΗ, που απάντησε µε
επιστολές της 23ης Μαΐου 2003, της 30ής Μαΐου 2003 και της 11ης Ιουλίου 2003,
και στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, που απάντησε µε επιστολή της 25ης Ιουνίου
2003.
119. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έστειλε επίσηµη προειδοποιητική επιστολή, µε
ηµεροµηνία 1η Απριλίου 2004, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, ενηµερώνοντάς την για
τις αιτιάσεις της Επιτροπής αναφορικά µε τα επίµαχα µέτρα και παρέχοντάς της την
ευκαιρία να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή απέστειλε στις 5 Μαΐου 2004
αντίγραφο της εν λόγω επιστολής στη ∆ΕΗ και της παρέσχε τη δυνατότητα να
διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτής.
120. Ειδικότερα, η επίσηµη προειδοποιητική επιστολή έκανε λόγο για την καταγγελία την
οποία είχε λάβει η Επιτροπή και πληροφορούσε την Ελληνική ∆ηµοκρατία ότι τα
κρατικά µέτρα µε τα οποία παραχωρήθηκαν στη ∆ΕΗ αποκλειστικά δικαιώµατα για
την εξόρυξη και εκµετάλλευση λιγνίτη ενδέχεται να αντιβαίνουν στο άρθρο 86 της
συνθήκης σε συνδυασµό µε το άρθρο 82, δεδοµένου ότι ήταν ικανά να οδηγήσουν
τη ∆ΕΗ σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της. ∆υνάµει των εν λόγω κρατικών
µέτρων, η ∆ΕΗ εθεωρείτο ικανή, ιδίως, να επεκτείνει τη δεσπόζουσα θέση την οποία
κατείχε ήδη στην αγορά προµήθειας λιγνίτη και στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας προς επιλέγοντες πελάτες στην Ελλάδα ή, αν µη τι άλλο, να διατηρήσει τη
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα επίπεδο
το οποίο η ∆ΕΗ δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει χωρίς την κατάχρηση της
δεσπόζουσας θέσης της.
121. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ απάντησαν και διατύπωσαν τις παρατηρήσεις
τους επί της επίσηµης προειδοποιητικής επιστολής µε επιστολές οι οποίες αµφότερες
είχαν ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 2004.
2.2.

Οι απαντήσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
2.2.1.

Αναφορικά µε την αγορά προµήθειας λιγνίτη

122. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, στην επιστολή της τής 5ης Ιουλίου 2004, διατείνεται ότι η
Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς
προµήθειας λιγνίτη και, πιο συγκεκριµένα, ότι το σύνολο της παραγωγής λιγνίτη της
∆ΕΗ χρησιµοποιείται για τις δικές της µονάδες παραγωγής, οι οποίες βρίσκονται
δίπλα στα λιγνιτωρυχεία κι έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιγνιτικών πεδίων όπου έχουν κατασκευασθεί. Ακόµη,
η Ελληνική ∆ηµοκρατία επισηµαίνει ότι η εκµετάλλευση λιγνίτη προϋποθέτει
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µακροχρόνιες επενδύσεις, των οποίων η διάρκεια είναι ίδια µε εκείνη της µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής στην οποία θα χρησιµοποιηθεί ο λιγνίτης, καθώς επίσης ότι οι
δυσκολίες που συνδέονται µε τη µεταφορά του λιγνίτη καθιστούν αναγκαία την
κάθετη ολοκλήρωση. Η ελληνική κυβέρνηση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ∆ΕΗ
δεν είναι δυνατό να δεσπόζει σε µια αγορά στην οποία δεν δραστηριοποιείται ούτε
πραγµατικά ούτε δυνητικά ως πωλητής.
2.2.2.

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα της ∆ΕΗ για την
εκµετάλλευση λιγνίτη

123. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 2004,
αναφέρει ότι τα δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ δεν είναι
αποκλειστικά για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά είναι αποκλειστικά
µόνο ως προς συγκεκριµένα κοιτάσµατα λιγνίτη. Επισηµαίνει επίσης ότι υπάρχουν
και άλλοι παίκτες στην αγορά λιγνίτη. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία επισηµαίνει ότι
υπάρχουν, αφενός, ιδιωτικά κοιτάσµατα, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι ελεύθεροι να
τα εκµεταλλεύονται, και, αφετέρου, δηµόσια κοιτάσµατα. Προκειµένου για τα
δηµόσια κοιτάσµατα, το ∆ηµόσιο έχει παραχωρήσει δύο είδη δικαιωµάτων σε σχέση
µε αυτά. Ο πρώτος τύπος αφορά δικαιώµατα µίσθωσης µε σκοπό την εξόρυξη, τα
οποία έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αµυνταίου Α.Ε.», στην
περιοχή του Αµυνταίου, και στις εταιρείες «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» και
«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.», στην περιοχή της Φλώρινας. Ο δεύτερος τύπος αφορά
δικαιώµατα εκµετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ για τις περιοχές του
Αµυνταίου, της Φλώρινας, της Πτολεµαΐδας και της Αρκαδίας. Η Ελληνική
∆ηµοκρατία επισηµαίνει ακόµη ότι η ∆ΕΗ κατέχει δικαιώµατα εξόρυξης επί του
50% περίπου των βέβαιων αποθεµάτων. Τα εν λόγω δικαιώµατα εξόρυξης
αντιστοιχούν, κατά τις ελληνικές αρχές, στο 60% περίπου (65% κατά τη ∆ΕΗ) των
αξιόλογων εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων λιγνίτη που είναι κατάλληλα για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. οι ελληνικές αρχές τονίζουν επίσης ότι υπάρχουν
και άλλα βέβαια αποθέµατα λιγνίτη, συνολικού ύψους 1.980 εκατοµµυρίων τόνων,
για τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης· σε αυτά
περιλαµβάνονται τα δύο κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας, για τα οποία η
∆ΕΗ διαθέτει τα δικαιώµατα αναζήτησης.
124. Οι ελληνικές αρχές επισηµαίνουν στην ίδια επιστολή ότι πρέπει να γίνει διάκριση
µεταξύ των κοιτασµάτων για τα οποία έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ δικαιώµατα
εκµετάλλευσης και εκείνων για τα οποία η ∆ΕΗ διαθέτει µόνο τα δικαιώµατα
αναζήτησης (∆ράµα και Ελασσόνα)172. Υποστηρίζεται δε ότι το γεγονός ότι έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα αναζήτησης δεν συνεπάγεται αυτοµάτως τη µεταγενέστερη
παραχώρηση και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. Οι ελληνικές αρχές επισηµαίνουν
επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ∆ΕΗ δεν περιλαµβάνει καµία νέα λιγνιτική
µονάδα στην Ελασσόνα και τη ∆ράµα.
125. Οι ελληνικές αρχές εξηγούν ότι η µακρά διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης λιγνίτη συνδέεται µε την επίτευξη «εύλογης απόδοσης» επί των
σχετικών επενδύσεων. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης στηρίζονται
οπωσδήποτε σε διάρκεια ισχύος 40-50 ετών, µε βάση την αναµενόµενη διάρκεια
ζωής µιας µονάδας παραγωγής ενέργειας. Υπό αυτήν την έννοια, τα δικαιώµατα που
έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ δεν συνιστούν προνοµιακή µεταχείριση.
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Όπως εξηγείται στην ενότητα 1.2, τα εν λόγω δύο κοιτάσµατα αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος
των εναποµενόντων εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων.
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126. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία επισηµαίνει ακόµη στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 5
Ιουλίου 2004 ότι το τέλος ύψους 6% µε το οποίο επιβαρύνονται τα ορυχεία ιδιωτικής
εκµετάλλευσης επιβάλλεται όταν ο λιγνίτης πωλείται σε τρίτους και όχι όταν
προορίζεται για ίδια χρήση, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της ∆ΕΗ. Εποµένως,
δεν είναι δυνατό να συγκριθεί η κατάσταση των ιδιωτικών ορυχείων µε εκείνη της
∆ΕΗ, καθώς το ανωτέρω στοιχείο συνεπάγεται δύο διαφορετικά είδη µεταχείρισης.
Υποστηρίζεται δε ότι τα δύο ορυχεία ιδιωτικής εκµετάλλευσης δεν είναι
αντιπροσωπευτικά, διότι δηµιουργήθηκαν πριν από πολύν καιρό, όταν ο λιγνίτης
χρησιµοποιείτο ακόµη για θέρµανση. Υποστηρίζεται ότι δεν υφίσταται νοµική
υποχρέωση για την επιβολή τέλους στη ∆ΕΗ, ενώ τα ορυχεία που ανήκουν σε
ιδιώτες και προµηθεύουν τη ∆ΕΗ δεν πληρώνουν τέτοιο τέλος στο κράτος. Η
Ελληνική ∆ηµοκρατία επισηµαίνει επίσης στην ίδια επιστολή ότι η ∆ΕΗ είναι
υποχρεωµένη να πληρώνει ειδικό τέλος, που ισούται µε το 0,4% του κύκλου
εργασιών της και το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη της
ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας στις περιοχές στις οποίες η ∆ΕΗ εξορύσσει
λιγνίτη.
127. Η ∆ΕΗ έχει παραδεχθεί ότι δεν πληρώνει τέλος ανάλογο µε αυτό που πληρώνουν τα
άλλα ορυχεία, αλλά υποστηρίζει ότι τούτο οφείλεται στο ότι η ∆ΕΗ δεν εµπορεύεται
τον λιγνίτη αλλά τον χρησιµοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την
ίδια. Η ∆ΕΗ αναφέρει ότι, µε βάση τα στοιχεία που έχει διαθέσει η «Ευρωπαϊκή
ένωση άνθρακα και λιγνίτη» («European Association for Coal and Lignite» «Eurocoal»), δηλαδή ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών
βιοµηχανιών άνθρακα, το σύστηµα πληρωµής είναι παρόµοιο µε το σύστηµα
πληρωµής που ισχύει σε άλλα κράτη µέλη.
128. Ωστόσο, η ∆ΕΗ απορρίπτει τον ισχυρισµό ότι δεν καταβάλλει κανένα τίµηµα ή
τέλος, ενώ τα µικρά ορυχεία ιδιωτικής εκµετάλλευσης καταβάλλουν στο κράτος το
6% των συνολικών τους δαπανών εξόρυξης σε ετήσια βάση. Η ∆ΕΗ συµφωνεί µε τις
εξηγήσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και προσθέτει ότι το τέλος του 6% που
επιβάλλεται στα ορυχεία ιδιωτικής εκµετάλλευσης στην πραγµατικότητα βαρύνει την
ίδια τη ∆ΕΗ, αφού η ∆ΕΗ εξαρτάται από την παραγωγή των εν λόγω ορυχείων (το
2003, οι προµήθειες από τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε. αντιστοιχούσαν στο [6090] % των αναγκών της ∆ΕΗ για τη µονάδα της Φλώρινας). Έπειτα, τα ορυχεία
µετακυλίουν το τέλος στη ∆ΕΗ, ενώ η ίδια αδυνατεί να το µετακυλήσει µε τη σειρά
της στους καταναλωτές, επιλέγοντες και µη, δεδοµένου ότι τα τιµολόγια
καθορίζονται δια νόµου.
2.2.3.

Αναφορικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη

129. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νοµοθετική απαγόρευση της
κατασκευής µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε βάση τον λιγνίτη και ότι οποιοσδήποτε
νεοεισερχόµενος στην υπόψη αγορά µπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης αδείας
για την κατασκευή τέτοιων µονάδων. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διατυπώνει την
εκτίµηση ότι οι νεοεισερχόµενοι προτιµούν να χρησιµοποιούν άλλους τύπους
καυσίµων, όπως είναι το φυσικό αέριο, διότι οι τύποι αυτοί προϋποθέτουν επενδύσεις
λιγότερο χρονοβόρες και µικρότερης κλίµακας. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία επισηµαίνει
επίσης ότι η ∆ΕΗ είναι ο µόνος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιεί
λιγνίτη επειδή είναι ο κατεστηµένος παραγωγός173 και επειδή η ∆ΕΗ δεν είχε µέχρι
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Παράγραφος 5.7 της απάντησης στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή: «Η παραγωγή της ∆ΕΗ µε
βάση τον λιγνίτη αποτελεί κατάλοιπο των ηµερών όταν η ∆ΕΗ ήταν η εθνική επιχείρηση
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σήµερα επαρκή χρόνο για την απόσβεση των µεγαλύτερης κλίµακας αποσβέσεων
που απαιτούνται (ανά kW εγκατεστηµένης ισχύος) για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε καύσιµο τον λιγνίτη174.
130. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία σηµειώνει επίσης ότι τα τιµολόγια της ∆ΕΗ υπόκεινται σε
κρατικό έλεγχο διότι η ∆ΕΗ εφοδιάζει ποσοστό άνω του 70% της επιλέγουσας
αγοράς και υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παραδέχεται πως το τρέχον επίπεδο των
τιµολογίων δεν συνιστά φραγµό για την είσοδο στην υπό εξέταση αγορά.
2.3.

Τα πρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Ελληνική
∆ηµοκρατία
µετά
την
απάντηση
στην
επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή

131. Η Επιτροπή απέστειλε στις 21 Σεπτεµβρίου 2005 επιστολή µε την οποία ζητούσε
διευκρινίσεις σχετικά µε µια σειρά πραγµατικών περιστατικών. Η Ελληνική
∆ηµοκρατία απάντησε µε επιστολές της 22ας Νοεµβρίου 2005 και της 28ης
Νοεµβρίου 2005 (η δεύτερη επιστολή περιείχε παραρτήµατα αναφερόµενα στην
πρώτη). Η Ελληνική ∆ηµοκρατία έστειλε ακόµη µία επιστολή στις 20 Ιουνίου 2006,
µε την οποία παρείχε πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. Με τις επιστολές αυτές η
Ελληνική ∆ηµοκρατία υπέβαλε µια σειρά νέων πραγµατικών δεδοµένων.
131.1.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε για πρώτη φορά τα επτά µικρά
κοιτάσµατα για τα οποία παραχωρήθηκαν δικαιώµατα µετά το 1985 (βλ. σηµείο.
35).
131.2.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε ότι εσκόπευε να τροποποιήσει τους
νόµους 134/75 και 4029/59 (βλ. σηµείο. 23).
131.3.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διέθεσε στοιχεία σχετικά µε την αίτηση της ∆ΕΗ
για την αναζήτηση και την εκµετάλλευση ενός άλλου λιγνιτικού κοιτάσµατος
στην Πελλάνα, καθώς επίσης σχετικά µε µία αίτηση άλλης επιχείρησης για µία
περιοχή η οποία δεν αντιστοιχεί σε κανένα κοίτασµα το οποίο να έχει
προσδιορισθεί από το ΙΓΜΕ σύµφωνα µε την προηγούµενη επιστολή της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (βλ. σηµείο. 43).
131.4.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία
επανεκχώρησης των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για το κοίτασµα της Βεύης
µέσω δηµόσιου διαγωνισµού και ότι παρόµοια διαδικασία θα ακολουθούσε για
το µικρότερο κοίτασµα της Βεγόρας (βλ. σηµείο. 34).
131.5.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε ότι τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της
Ελασσόνας έχουν πλέον αποτελέσει αντικείµενο επαρκών εργασιών αναζήτησης
ώστε να µπορεί να ξεκινήσει η εκµετάλλευσή τους και επιβεβαίωνε τη
διατήρηση του ενδιαφέροντος της ∆ΕΗ για την εκµετάλλευσή τους (βλ. τις
αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 31 και 32).
131.6.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρείχε επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε
τον κατάλογο των αδειών για νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής των οποίων η
χορήγηση είχε γίνει δεκτή ή απορριφθεί. Ειδικότερα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
ηλεκτρισµού. Τον καιρό εκείνο, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους φυσικούς πόρους της Ελλάδας, οι
µονάδες µε καύσιµο τον λιγνίτη αποτελούσαν την καλύτερη στρατηγική για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας».
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Η Ελληνική ∆ηµοκρατία παραπέµπει σε έκθεση της ΡΑΕ, της 12ης Οκτωβρίου 2002, σε σχέση µε τις
προβλέψεις για τη ζήτηση µέχρι το 2005. Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, το µέσο κόστος κατασκευής
µιας µονάδας µε καύσιµο το φυσικό αέριο είναι 530$ ανά kW εγκατεστηµένης ισχύος σε σύγκριση µε
1250$ ανά kW εγκατεστηµένης ισχύος για µια µονάδα µε καύσιµο τον λιγνίτη.
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δεν έκανε λόγο για καµία επιπλέον άδεια για µονάδες που να µετέχουν στον
ανταγωνισµό στις αγορές χονδρικής (αλλά µόνο για ορισµένες µικρής κλίµακας
µονάδες, θερµικές, συµπαραγωγής ή εφεδρικές), εξηγούσε τους λόγους
απόρριψης τριών αιτήσεων που αφορούσαν λιγνιτικές µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής και επεσήµαινε ότι µια άλλη παρόµοια αίτηση αποτελούσε
αντικείµενο εξέτασης (βλ. σηµείο. 76).
131.7.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία εξηγούσε ότι η ∆ΕΗ έλαβε ενιαία συνολική
άδεια ηλεκτροπαραγωγής µε σκοπό την ανανέωση ισχύος 1600MW και ότι έχει
ήδη αποφασίσει να κατασκευάσει µια νέα µονάδα ισχύος [300-500] MW µε
καύσιµο τον λιγνίτη στο πλαίσιο αυτό (βλ. σηµείο. 79). Η Ελληνική ∆ηµοκρατία
ανέφερε επίσης ότι από το 1999 και µετά η ∆ΕΗ είχε αναθέσει την κατασκευή
ή/και εντάξει στο δίκτυό της δυναµικό άνω των 1800MW από µονάδες φυσικού
αερίου.
131.8.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε ότι η µονάδα της Ήρων
Θερµοηλεκτρική, ισχύος 150MW, µε καύσιµο το φυσικό αέριο, η οποία
εξυπηρετούσε αποκλειστικά την ασφάλεια του συστήµατος ηλεκτροδότησης,
τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2004 και ότι η µονάδα της εταιρείας
Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, ισχύος 390MW, µε καύσιµο το φυσικό αέριο,
βρισκόταν στο στάδιο των δοκιµών στα τέλη του 2005 (βλ. σηµεία 67 και 80).
131.9.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία γνωστοποίησε ότι θεσπίστηκε ένας νέος νόµος,
ο 3426/2005, µε σκοπό την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των
διατάξεων της οδηγίας της ΕΚ 2003/54 (βλ. σηµείο. 62). Η Ελληνική
∆ηµοκρατία γνωστοποίησε επίσης ότι η εφαρµογή του εν λόγω νέου νόµου είχε
ήδη οδηγήσει στη διεξαγωγή ενός πρώτου διαγωνισµού, από τον οποίον
αποκλείστηκε η ∆ΕΗ, µε αντικείµενο την ανάθεση της κατασκευής νέων
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε σκοπό τη διασφάλιση της κάλυψης των
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.
131.10.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριζε ότι ο ελληνικός λιγνίτης έχει
χαµηλότερη θερµογόνο αξία σε σύγκριση µε τον λιγνίτη που εξορύσσεται σε
άλλες χώρες και ότι το σχετικό περιβαλλοντικό κόστος (κόστος εκποµπής
διοξειδίου του άνθρακα) έχει καταστήσει τον λιγνίτη λιγότερο ελκυστικό ως
καύσιµο.
131.11.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διατύπωνε την εκτίµηση ότι οι µονάδες µε
καύσιµο τον άνθρακα δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη για περισσότερες
µονάδες που να εξυπηρετούν την αιχµή φορτίου στο ελληνικό σύστηµα
ηλεκτροδότησης. Επεσήµαινε δε σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα ότι οι
µονάδες αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από µειωµένη ευελιξία σε σύγκριση
µε τις µονάδες συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (µικρότερη ταχύτητα και
συχνότητα εκκίνησης, χαµηλότερος ρυθµός ανόδου και καθόδου της
παρεχόµενης ισχύος). Η Ελληνική ∆ηµοκρατία επεσήµαινε επίσης ότι η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο το λιγνίτη αντιπροσωπεύει
συρρικνούµενο µερίδιο της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής.
131.12.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διέθεσε επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε
τις χορηγηθείσες άδειες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία
παρέθεσε επίσης στοιχεία για την παραχώρηση ικανότητας µεταφοράς στις
βόρειες διασυνδέσεις, χωρίς ωστόσο να αναφέρει καµία ουσιαστική εξέλιξη
όσον αφορά τον ανταγωνισµό στον τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

57

2.4.

Η συµπληρωµατική επίσηµη προειδοποιητική επιστολή

132. Η Επιτροπή απέστειλε συµπληρωµατική επίσηµη προειδοποιητική επιστολή στις 18
Οκτωβρίου 2006. Στην επιστολή αυτή αποσαφηνίζονταν τα συµπεράσµατα τα οποία
η Επιτροπή εξήγαγε από τα νέα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονταν στις
επιστολές των ετών 2005 και 2006, και ιδίως διευκρινιζόταν ότι τα εν λόγω νέα
πληροφοριακά στοιχεία δεν είχαν µεταβάλει τις αιτιάσεις της Επιτροπής, όπως
εξηγείται σσηµείο. 120. Στην επιστολή επαναδιατυπωνόταν και αποσαφηνιζόταν σε
µεγαλύτερο βαθµό το σκεπτικό της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
132.1.
Το άρθρο 86 παράγραφος 1 εφαρµόζεται στην παρούσα υπόθεση, διότι η
∆ΕΗ είναι δηµόσια επιχείρηση. Συνεπώς, για να εφαρµοσθεί το άρθρο 86 δεν
είναι αναγκαίο να καταδειχθεί ότι η ∆ΕΗ κατέχει ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα.
132.2.
Οι ρυθµίσεις σχετικά µε την εκµετάλλευση και την αναζήτηση λιγνίτη τις
οποίες θέσπισε η Ελλάδα δηµιουργούν ανισότητα ευκαιριών στην αγορά
παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, µε την
παραχώρηση και τη διατήρηση σε ισχύ οιονεί µονοπωλιακών δικαιωµάτων τα
οποία παρέχουν στη δηµόσια επιχείρηση ∆ΕΗ προνοµιακή πρόσβαση στην
εκµετάλλευση λιγνίτη και, κατ’ επέκταση, σε ηλεκτρική ενέργεια µε βάση τον
λιγνίτη, η Ελληνική ∆ηµοκρατία διασφάλισε την προνοµιακή πρόσβαση της
∆ΕΗ στο φθηνότερο διαθέσιµο καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, πράγµα που επέτρεψε στην εν λόγω εταιρεία να διατηρήσει τη
δεσπόζουσα θέση της στη συγκεκριµένη αγορά σε επίπεδο που δεν απείχε πολύ
από το µονοπώλιο, µε τον αποκλεισµό ή την παρακώλυση της εισόδου νέων
ανταγωνιστών στην αγορά.
132.3.
Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, αν η ανισότητα ευκαιριών µεταξύ
επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η στρέβλωση του ανταγωνισµού αποτελούν
συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 86
παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82175.
132.4.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις
σχετικά µε την εκµετάλλευση και την αναζήτηση λιγνίτη τις οποίες θέσπισε η
Ελληνική ∆ηµοκρατία συνιστούν παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 82 και κάλεσε την Ελληνική ∆ηµοκρατία να διατυπώσει
τις παρατηρήσεις της σχετικά και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης πριν από
τις 18 ∆εκεµβρίου 2006.
132.5.
Η Επιτροπή κάλεσε επίσης την Ελληνική ∆ηµοκρατία να αναστείλει την
εφαρµογή οποιουδήποτε µέτρου το οποίο θα µπορούσε να επιδεινώσει την
κατάσταση και να ενηµερώσει την Επιτροπή, ειδικότερα, για κάθε µέτρο το
οποίο ενδεχοµένως θα ληφθεί σε σχέση µε τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και
Ελασσόνας.
133. Ταυτόχρονα δόθηκε και στη ∆ΕΗ η ευκαιρία να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις της
εντός της ίδιας προθεσµίας. Τόσο η Ελληνική ∆ηµοκρατία όσο και η ∆ΕΗ ζήτησαν
παράταση της προθεσµίας, η οποία παρατάθηκε πράγµατι µέχρι τις 19 Ιανουαρίου
2007.

175

Βλ. Υπόθεση C-462/99 Connect AustriaΣυλλογή 2003, I-5197, σκέψη. 84.
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2.5.

Οι απαντήσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ στη
συµπληρωµατική επίσηµη προειδοποιητική επιστολή

134. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία απάντησε µε επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2007. Σε αυτήν
παρείχε επικαιροποιηµένα στοιχεία για ορισµένες αντικειµενικές εξελίξεις, εξέφραζε
αντιρρήσεις για το σκεπτικό της υπόθεσης και διατύπωνε για άλλη µια φορά την
άποψή της ότι δεν υπήρξε παράβαση.
135. Σε ό,τι αφορά τις αντικειµενικές εξελίξεις, η Ελληνική ∆ηµοκρατία επεσήµαινε ιδίως
τα εακόλουθα:
135.1.
η ποσότητα των αποθεµάτων δηµόσιων κοιτασµάτων για τα οποία έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης έχει ελαττωθεί ελαφρώς, ενώ δεν είναι
βέβαιη η εκµεταλλευσιµότητα ορισµένων κοιτασµάτων για τα οποία η ∆ΕΗ
κατέχει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης (βλ. Πίνακας 5: Κατάλογος των
κοιτασµάτων λιγνίτη στην Ελλάδα)·
135.2.
η αίτηση της ∆ΕΗ σε σχέση µε το λιγνιτικό κοίτασµα στην Πελλάνα
απορρίφθηκε (βλ. σηµείο. 43) ·
135.3.

η ∆ΕΗ έλαβε προσφορές για την προµήθεια λιγνίτη από γειτονικές χώρες·

135.4.
η ισχύς των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για το κοίτασµα της Αχλάδας
και η σύµβαση προµήθειας που η ∆ΕΗ έχει συνάψει µε την επιχείρηση που
εκµεταλλεύεται το κοίτασµα αυτό αναµένεται να παραταθούν (βλ. σηµείο. 53) ·
135.5.
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανεκχώρησης των
δικαιωµάτων για το κοίτασµα της Βεύης, η οποία αναµένεται να οδηγήσει στην
κατασκευή νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής (βλ. σηµείο. 55) ·
135.6.
οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ ενδιαφέρονται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε βάση τον λιγνίτη µόνο επειδή επιδιώκουν να έχουν διάφορες πηγές
καυσίµων ούτως ώστε να διαφοροποιούν τους κινδύνους στους οποίους
υπόκεινται (βλ. σηµείο. 93) ·
135.7.
το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε µία εντελώς νέα
µονάδα ανέρχεται σε [75-85] €/MWh για τις µονάδες που χρησιµοποιούν ως
καύσιµο τον λιγνίτη και [65-75] €/MWh για τις µονάδες που χρησιµοποιούν ως
καύσιµο το φυσικό αέριο· συγχρόνως, η κρατικώς ρυθµιζόµενη τιµή µε σκοπό
την ενθάρρυνση της κατασκευής µονάδων στηριζόµενων σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν [70-80] €/MWh για όλες τις µη ηλιακές µονάδες ΑΠΕ
(βλ. σηµείο. 72) ·
135.8.
η αγορά χονδρικής βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία και µέσω αυτής
έχουν πραγµατοποιηθεί ανταλλαγές οι οποίες κάλυπταν το σύνολο σχεδόν της
κατανάλωσης στο διασυνδεδεµένο σύστηµα το 2006·στην εν λόγω αγορά, η
µονάδα της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης προµήθευσε 1,5TWh το 2006 (2,6% της
συνολικής παραγωγής) ·
135.9.
η ιδιοκτήτρια της έτερης µεγάλης µονάδας που δεν ανήκει στη ∆ΕΗ,
δηλαδή η Ήρων Θερµοηλεκτρική, πραγµατοποίησε το 2006 πωλήσεις ύψους 34
εκατ. €·
135.10.
οι διαγωνισµοί για ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής που διεξήχθησαν το
2006 ή προβλέπεται να διεξαχθούν στο µέλλον δεν αφορούν εφεδρική ισχύ αλλά
αποβλέπουν στην κατοχύρωση του ασφαλούς εφοδιασµού (βλ. σηµείο. 80).
136. Σε ό,τι αφορά το σκεπτικό της υπόθεσης, η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριζε τα
ακόλουθα:
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136.1.
η θεωρία της επέκτασης της δεσπόζουσας θέσης, την οποία εφάρµοσε η
Επιτροπή, προϋποθέτει την ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωµάτων τόσο στην
πρώτη όσο και στη δεύτερη αγορά. Εξάλλου, στην πλειονότητα των υποθέσεων
που καλύπτονται από τη συναφή νοµολογία, οι δύο σχετικές αγορές τελούν σε
οριζόντια και όχι κάθετη σχέση·
136.2.
η σχετική αγορά για την προµήθεια λιγνίτη είναι ευρύτερη της εθνικής, µε
βάση τα νέα στοιχεία που έχει υποβάλει η Ελληνική ∆ηµοκρατία (βλ. σηµείο.
135.3) ·
136.3.
τα µέτρα για τα οποία έχει αντίρρηση η Επιτροπή θεσπίστηκαν προ της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία ξεκίνησε το 2001),
και η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τις παλαιές διατάξεις του
νόµου 134/75 και του διατάγµατος 4029/1959 αναφορικά µε τη ∆ΕΗ·
136.4.
το επιχείρηµα σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της ηλεκτροπαραγωγής
µε βάση τον λιγνίτη καταρρίπτεται από µια σειρά στοιχείων: η
ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον λιγνίτη αντιπροσωπεύει ένα σταδιακά
συρρικνούµενο µερίδιο της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα και
είναι ρυπογόνος· οι λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ θα τεθούν εκτός λειτουργίας
από το [2010-2020] και µετά, και η ∆ΕΗ σκοπεύει να αντικαταστήσει µόνο
µερικές από αυτές· το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε νέες
µονάδες καταδεικνύει τα µειονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν τις µονάδες που
χρησιµοποιούν ως καύσιµο τον λιγνίτη (βλ. σηµείο. 135.7), και η ίδια η
Επιτροπή έχει παραδεχθεί στην τελική έκθεση της τοµεακής έρευνας που
διεξήγαγε ότι η ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον λιγνίτη χαρακτηρίζεται από
υψηλότερο πάγιο κόστος176·
136.5.
η Επιτροπή δεν λαµβάνει υπόψη ότι υπάρχουν πολλά κοιτάσµατα µικρού
µεγέθους, εκ των οποίων το σηµαντικότερο εκτιµάται σε 4,5Mt και βρίσκεται
στην Ασέα·
136.6.
η ∆ΕΗ υπεβλήθη σε δαπάνες λόγω της συµφωνίας για τις εργασίες
αναζήτησης στα πεδία της ∆ράµας και της Ελασσόνας, για τα οποία είχε την
ευθύνη η ίδια αντί του ΙΓΜΕ (βλ. σηµείο. 32). Επιπλέον, η ∆ΕΗ δεν βρίσκεται
σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας,
λόγω του ότι υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πλέον αποκτήσει
σχετική πείρα στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
διαθέτουν πείρα στον τοµέα της εκµετάλλευσης λιγνίτη σε άλλες αγορές, ενώ οι
πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις εργασίες αναζήτησης στα υπόψη δύο
κοιτάσµατα θα είναι διαθέσιµες στο σύνολο των επιχειρήσεων.
137. Η ∆ΕΗ υπέβαλε παρατηρήσεις επί της συµπληρωµατικής επίσηµης προειδοποιητικής
επιστολής µε επιστολή της 19ης Ιανουαρίου 2007. Η ∆ΕΗ υπέβαλε επίσης
επικαιροποιηµένα στοιχεία για ορισµένες αντικειµενικές εξελίξεις, εξέφραζε
αντιρρήσεις για το σκεπτικό της υπόθεσης και διατύπωνε για άλλη µια φορά την
άποψή της ότι δεν υπήρξε παράβαση.
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Στην παράγραφο 1.3 της επιστολής της µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2007, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
παρέπεµπε στις παραγράφους 368-370 της τελικής έκθεσης της έρευνας για τον τοµέα της ενέργειας, η
οποία δηµοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου 2007. Η τελική έκθεση της
έρευνας για τον τοµέα της ενέργειας είναι διαθέσιµη στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.
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138. Σε ό,τι αφορά τις αντικειµενικές εξελίξεις, η ∆ΕΗ επικαλέστηκε στοιχεία ίδια µε
εκείνα των ελληνικών αρχών (βλ. σηµεία. 135.1 έως 135.10) και προσέθεσε ένα
επιπλέον στοιχείο σε σχέση µε την αγορά χονδρικής: η ∆ΕΗ υποστήριξε ότι οι
διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ το 2006 ήταν επιζήµιες για τη ∆ΕΗ και για τις
λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (βλ. σηµείο. 107). Η ∆ΕΗ υποστήριξε ακόµη
ότι οι εν λόγω διατάξεις είχαν ως αποτέλεσµα να επιστρέψουν στη ∆ΕΗ επιλέγοντες
πελάτες οι οποίοι προηγουµένως αγόραζαν ηλεκτρική ενέργεια από ανταγωνιστές
της ∆ΕΗ (βλ. σηµείο. 115).
139. Σε ό,τι αφορά το σκεπτικό της υπόθεσης, η ∆ΕΗ προέβαλε επιχειρήµατα ίδια µε
εκείνα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (βλ. τις αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 136.1 έως
136.6), µε εξαίρεση ένα επιχείρηµα (αιτιολογική σκέψη αριθ. 136.5).
140. Η ∆ΕΗ έστειλε νέα επιστολή στις 4 Απριλίου 2007 προκειµένου να παράσχει
επικαιροποιηµένη ενηµέρωση σχετικά µε ορισµένες αντικειµενικές εξελίξεις που
σχετίζονται µε την εξόρυξη λιγνίτη (βλ. τις αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 49, 53 και 55),
τις δυνητικές εισαγωγές λιγνίτη (βλ. τις αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 16 και 55, και τον
πίνακα 9), την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. τα σηµεία. 73, 76 και 77) και τα
αποτελέσµατα της ∆ΕΗ (βλ. σηµείο. 11).
2.6.

Άλλες επιστολές

141. Στις 19 Οκτωβρίου 2006, το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας πληροφόρησε µε
τηλεοµοιοτυπία τη Γ∆ Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είχε λάβει έξι
προσφορές για το κοίτασµα της Βεύης και ρωτούσε αν, µε γνώµονα την παρούσα
διαδικασία, το Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί να συµβληθεί µε τη ∆ηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ ΑΕ), σε περίπτωση που υπερισχύσει η δική της
προσφορά.
142. Σε επιστολή της 8ης Νοεµβρίου 2006 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας177,
η Γ∆ Ανταγωνισµού αναφερόταν στη συµπληρωµατική επίσηµη προειδοποιητική
επιστολή και ανέφερε ότι, κατά την άποψή της, η παραχώρηση του συγκεκριµένου
κοιτάσµατος στη ∆ΕΗ για περαιτέρω εκµετάλλευση υπήρχε περίπτωση να
επιβαρύνει την κατάσταση όσον αφορά την εκµετάλλευση λιγνίτη µε σκοπό την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
143. Στις 8 Φεβρουαρίου 2008 η ∆ΕΗ υπεβαλε στη Γ∆ Ανταγωνισµού ορισµένα
επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την ελληνική αγορά για την περίοδο 20062007.
3.

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
3.1.

∆ιαδικασία βάσει της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων

144. Εκ παραλλήλου µε τη διαδικασία που οδήγησε στην παρούσα απόφαση, η Επιτροπή
διεξάγει από το 2003 έρευνα µε αντικείµενο εικαζόµενη κρατική ενίσχυση υπέρ της
∆ΕΗ έπειτα από καταγγελίες τις οποίες έλαβε. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διερευνά
καταγγελίες σχετικά µε την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης υπέρ της ∆ΕΗ στο πλαίσιο
της χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης λιγνίτη, για την οποία προβλέπεται
αποζηµίωση υπό µορφή ειδικού τέλους λιγνίτη µε βάση τον συνολικό ετήσιο κύκλο
εργασιών της ∆ΕΗ, ενώ ένας αριθµός µικρών επιχειρήσεων φαίνεται ότι βαρύνεται
177

Η Γ∆ Ανταγωνισµού απέστειλε µια πρώτη απάντηση στα αγγλικά στις 8 Νοεµβρίου 2006 και
ελληνική µετάφραση στις 15 Νοεµβρίου 2006.
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είτε µε ετήσιο µίσθωµα είτε µε ένα τέλος το οποίο υπολογίζεται µε βάση τον όγκο
πωλήσεων λιγνίτη. Ειδικότερα, η έρευνα αφορά το κατά πόσον η Ελληνική
∆ηµοκρατία, παραιτούµενη από έσοδα που θα µπορούσε να αντλήσει από την
εκµετάλλευση λιγνίτη από πλευράς ∆ΕΗ, χορηγεί στη ∆ΕΗ ενίσχυση, καθώς και το
κατά πόσον η ενίσχυση αυτή συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά.
145. Σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, η Επιτροπή απέστειλε στις 28 Οκτωβρίου 2004
στην Ελληνική ∆ηµοκρατία επιστολή προκαταρκτικής εκτίµησης υπό το πρίσµα της
νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, καλώντας τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν
τυχόν παρατηρήσεις τους.
146. Σε αντίθεση µε την παρούσα διαδικασία, η διαδικασία που κινήθηκε βάσει των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις δεν καλύπτει το ζήτηµα του κατά πόσον η
παραχώρηση από την Ελληνική ∆ηµοκρατία στη ∆ΕΗ αποκλειστικών δικαιωµάτων
για την εκµετάλλευση λιγνίτη συνιστά παραβίαση του άρθρου 86 ΕΚ σε συνδυασµό
µε το άρθρο 82. Αντιστρόφως, η παρούσα διαδικασία δεν αφορά το ζήτηµα της
καταβολής από τη ∆ΕΗ και από άλλες επιχειρήσεις εκµετάλλευσης λιγνίτη τελών για
την εκµετάλλευση δηµόσιων κοιτασµάτων, ζήτηµα το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο
της διαδικασίας βάσει της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.
147. Ανεξάρτητα από αυτό, υπενθυµίζεται ότι στις 16 Οκτωβρίου 2002 η Επιτροπή
ενέκρινε κρατική ενίσχυση, υπό µορφή επιχορηγήσεων, ύψους 1.430 εκατ. ευρώ
προς όφελος της ∆ΕΗ για λανθάνον κόστος το οποίο επωµίστηκε η ∆ΕΗ συνεπεία
της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας178. Το µεγαλύτερο µέρος του
εν λόγω ποσού (929 εκατ. €) προοριζόταν για την κάλυψη επενδύσεων σε λιγότερο
ανταγωνιστικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής του διασυνδεδεµένου συστήµατος,
δηλαδή, ως επί το πλείστον, σε υδροηλεκτρικές µονάδες, αλλά και σε µικρό αριθµό
θερµικών µονάδων που χρησιµοποιούν ως καύσιµο τον λιγνίτη179. Κατά την
Ελληνική ∆ηµοκρατία, οι περισσότερες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον
λιγνίτη δεν είχαν λανθάνον κόστος. Ο υπολογισµός του λανθάνοντος κόστους έγινε
µε βάση την υπολειπόµενη λογιστική αξία των µονάδων µείον τις επενδυτικές
ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί από την Κοινότητα ή από την ελληνική Kυβέρνηση
και τα αναµενόµενα έσοδα από τη µελλοντική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι
τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της µονάδας µε βάση την παραδοχή ότι η αγορά θα
ήταν απελευθερωµένη και ότι οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζονταν σε
παραγωγή µε καύσιµο το φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ενέκρινε τη
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε µια σειρά υδροηλεκτρικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής και στις λιγοστές εκείνες λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
οι οποίες δεν θεωρήθηκαν ανταγωνιστικές.

178

Απόφαση σχετικά µε κρατική ενίσχυση N133/2001, κοινοποιηθείσα βάσει του άρθρου 24 της οδηγίας
96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

179

Οι λιγνιτικές µονάδες για τις οποίες η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριξε ότι είχαν λανθάνον κόστος
είναι η µονάδα 43MW της ΛΙΠΤΟΛ, ο µονάδα Α 550MW στη Μεγαλόπολη και η µονάδα 600MW
στο Αµύνταιο. Τα ποσά του λανθάνοντος κόστους που αντιστοιχούν στις εν λόγω µονάδες είναι από
τα χαµηλότερα ανά µονάδα σε απόλυτους όρους και ισοδυναµούσαν από κοινού µε ποσοστό
κατώτερο του 3% του συνολικού λανθάνοντος κόστους. Επιπλέον, τα ποσά ανά MW εγκατεστηµένης
ισχύος ήταν πολύ χαµηλότερα από αυτά που ίσχυαν για όλες τις άλλες µονάδες.
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3.2.

∆ιαδικασία σχετικά µε την οδηγία 2003/54/ΕΚ

148. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 13 Οκτωβρίου 2004 επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή προς την Ελληνική ∆ηµοκρατία, καλώντας τη να
ενσωµατώσει στην ελληνική νοµοθεσία τη δεύτερη οδηγία περί ηλεκτρικής ενέργειας
(2003/54/ΕΚ), δεδοµένου ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν είχε προβεί στην
ενσωµάτωση αυτή εντός της ταχθείσας προθεσµίας. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2005, η
Ελληνική ∆ηµοκρατία θέσπισε το νόµο 3426/2005 µε σκοπό την ενσωµάτωση της
οδηγίας στην εσωτερική νοµοθεσία.
149. Στις 4 Απριλίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε και άλλη επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή προς την Ελληνική ∆ηµοκρατία για µη ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία ορισµένων στοιχείων της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, ιδίως σε σχέση
µε την παράλειψη κοινοποίησης υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας και σε σχέση µε
τον µη διαχωρισµό ή τον ανεπαρκή διαχωρισµό, από άποψη νοµικού πλαισίου και
διοίκησης, των φορέων διαχείρισης του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος
διανοµής, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην Ελληνική ∆ηµοκρατία στις 15
∆εκεµβρίου 2006. Στις 11 ∆εκεµβρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη
διαδικασία παράβασης.
4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

150. Η συνθήκη ΕΚ, περιλαµβανοµένων των άρθρων 86 και 82, εφαρµόζεται ως προς την
Ελληνική ∆ηµοκρατία και στην ελληνική επικράτεια από την ηµεροµηνία
προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1981. Ως
εκ τούτου, η παρούσα απόφαση αφορά µόνο το χρονικό διάστηµα µετά την ανωτέρω
ηµεροµηνία. Παρόλα αυτά, το σκεπτικό της παρούσας υπόθεσης συνδέεται άµεσα µε
την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Θα µπορούσε
εποµένως να υποστηριχθεί, µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου180, ότι για την
παρούσα υπόθεση έχει επίσης σηµασία η περίοδος µετά το 1994, οπόταν
εγκαινιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απελευθέρωση του κλάδου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Αν ληφθεί υπόψη ότι το 1996, µε την έκδοση της οδηγίας
96/92/ΕΚ, κατέστη σαφές για την Ελλάδα ότι θα ήταν υποχρεωµένη να
απελευθερώσει την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι δυνατό να
παραβλεφθούν στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι πρακτικές της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας από το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο και µετά.
4.1.

Εφαρµογή του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ

151. Το άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ181 ορίζει τα εξής:
180

Υπόθεση C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water κ.λπ. Συλλογή [2005] σκέψη 75-79.

181

Για την περίοδο προ της 23ης Ιουλίου 2002, η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα δεν εφαρµόζεται στην παρούσα υπόθεση. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σηµείο α) του
παραρτήµατος I, η εν λόγω συνθήκη ορίζει ότι η «δραστηριότης της Επιτροπής όσον αφορά […] το
λιγνίτη, εκτός εκείνου που χρησιµοποιείται για την κατασκευή πλίνθων […] δεν ασκείται παρά µόνο
κατά το µέτρο που θα το απαιτούσαν αισθητές διαταραχές στην αγορά των καυσίµων οφειλόµενες
στα προϊόντα αυτά». Στην παρούσα υπόθεση, ο λιγνίτης χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες που βρίσκονται κοντά σε λιγνιτωρυχεία, και τα
µέτρα που αφορούν τον λιγνίτη δεν προκαλούσαν αξιόλογες διαταραχές στην αγορά των καυσίµων.
Τα µέτρα που αφορούν τον λιγνίτη προκαλούν αισθητές διαταραχές στην αγορά παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως εξηγείται διεξοδικότερα κατωτέρω.
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«Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τους
κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως προς εκείνους των άρθρων 12 και 81
µέχρι και 89, ως προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες
χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα».
152. Το άρθρο 86 παράγραφος 1 εφαρµόζεται στις δηµόσιες επιχειρήσεις και στις
επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα.
Το ∆ικαστήριο έχει ορίσει τη δηµόσια επιχείρηση ως «[…] κάθε επιχείρηση στην
οποία το δηµόσιο δύναται να ασκήσει άµεσα ή έµµεσα αποφασιστική επιρροή. (…).
[…] Τεκµαίρεται ότι υπάρχει αποφασιστική επιρροή όταν το δηµόσιο άµεσα ή
έµµεσα έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου […].»182. Η ∆ΕΗ είναι δηµόσια
επιχείρηση, δεδοµένου ότι ελέγχεται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία, όπως εξηγείται
στοσηµείο 5..
153. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, το ∆ικαστήριο έχει
αποφανθεί ότι η έννοια της επιχείρησης περιλαµβάνει κάθε οντότητα που αναπτύσσει
οικονοµική δραστηριότητα183. Η ∆ΕΗ είναι επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων
86 και 82 της συνθήκης ΕΚ, εφόσον αναπτύσσει τις οικονοµικές δραστηριότητες της
εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
154. Συνεπώς, η ∆ΕΗ είναι «δηµόσια επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 86 και
εποµένως τα µέτρα που έλαβε η Ελληνική ∆ηµοκρατία υπέρ της ∆ΕΗ εµπίπτουν στο
εν λόγω άρθρο.
4.2.

Κρατικό µέτρο αντίθετο προς τα άρθρα 82 και 86

155. Το άρθρο 86 παράγραφος 1 ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν
µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της συνθήκης, ιδίως προς εκείνους των άρθρων 12
και 81 έως 89. Συνεπώς, το άρθρο 86 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρµόζεται σε
συνδυασµό µε άλλες διατάξεις της συνθήκης ΕΚ. Στην παρούσα υπόθεση, τα
αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης που παραχωρήθηκαν στη ∆ΕΗ συνιστούν
παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82.
156. Το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ ορίζει τα εξής:
«Είναι ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που
δύναται να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική
εκµετάλλευση από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους
εντός της κοινής αγοράς ή σηµαντικού τµήµατός της.
Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως:
α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη δικαίων τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων
όρων συναλλαγής·
β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως
επί ζηµία των καταναλωτών·

182
183

Υποθέσεις 188-190/80 Γαλλία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο κατά Επιτροπής Συλλογή 1982 I-2545, ,
σκέψη 25.
Βλ., ιδίως, την υπόθεση C-41/90 Höfner και Elser Συλλογή 1991 I-1979· Poucet και Pistre Συλλογή
1993, I-637· και Fédération Française des Sociétés d'Assurance και λοιποί κατά Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche Συλλογή 1995, I-4013). Για την πλέον πρόσφατη νοµολογία, βλ. την
υπόθεση C-218/00 Cisal de Battistello Venanzio Συλλογή 2002, I-691, σκέψεις 22 και 23.
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γ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδυνάµων παροχών έναντι των εµπορικώς
συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση στον
ανταγωνισµό·
δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συµβάσεως από την αποδοχή, εκ µέρους των
συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύµφωνα µε τις
εµπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.».
157. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ένα µέτρο κράτους µέλους παραβιάζει
το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 όταν η άσκηση και µόνο
των αποκλειστικών δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση την
άγει σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεώς της ή όταν τα δικαιώµατα αυτά είναι
ικανά να δηµιουργήσουν µια τέτοια κατάσταση, που οδηγεί εκ των πραγµάτων την
επιχείρηση αυτή σε τέτοια καταχρηστική συµπεριφορά184. Το ∆ικαστήριο έχει ακόµη
αποφανθεί ότι αν η ανισότητα ευκαιριών µεταξύ επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η
στρέβλωση του ανταγωνισµού αποτελούν συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό
αποτελεί παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82185.
4.2.1.

Σχετικές αγορές

158. Το υπό εξέταση κρατικό µέτρο αφορά την αγορά προµήθειας λιγνίτη και τη χονδρική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
4.2.1.1.

Σχετικές αγορές προϊόντος

159. Η σχετική αγορά προϊόντος περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που
θεωρούνται ως εναλλάξιµα ή υποκατάστατα από τους καταναλωτές, λόγω των
χαρακτηριστικών των προϊόντων, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία
προορίζονται186.
160. Το υπό εξέταση κρατικό µέτρο αφορά δύο αγορές.
161. Πρώτον, σε παλαιότερες αποφάσεις187, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
υφίσταται χωριστή αγορά προϊόντος για την προµήθεια λιγνίτη. Όπως εξηγείται στην
ενότητα µε τον τίτλο «1.2.1 Εισαγωγικά στοιχεία για το λιγνίτη», ο λιγνίτης ως
προϊόν είναι ένα καύσιµο το οποίο συνήθως δεν µεταφέρεται σε µεγάλες αποστάσεις:
συνήθως ο εφοδιασµός γίνεται απευθείας από κοιτάσµατα κοντά στα σηµεία
κατανάλωσης, τα οποία ως επί το πλείστον είναι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη η εµπορία λιγνίτη εκτός ενός τέτοιου άµεσου και
κοντινού πλαισίου προµήθειας. Συνεπώς, στην Ελλάδα η προµήθεια λιγνίτη είναι
άµεσα συνυφασµένη µε την παραγωγή λιγνίτη από ελληνικά κοιτάσµατα, είτε
ιδιωτικά είτε δηµόσια, καθώς επίσης, δυνητικά, µε την παραγωγή από κοιτάσµατα
περιοχών γειτονικών χωρών. Επειδή τα ιδιωτικά ορυχεία αντιπροσωπεύουν µόνο το
2% των εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων στην Ελλάδα, η υπόψη αγορά συνδέεται
184

C-163/96 Raso Συλλογή 1998, I-533, σκέψη 27-29.
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C-462/99 Connect Austria , σκέψη 84.

186

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του
κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, (ΕΕ C 372, 9.12.1997, , σ. 5), σηµείο 7.

187

Στην περίπτωση IV M.402 PowerGen/NRG Energy/Morrison Knudsen/Mibrag, η Επιτροπή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι υπήρχε χωριστή αγορά προϊόντος για τον λιγνίτη (φαιάνθρακα).
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στενά και επηρεάζεται από τις άδειες εκµετάλλευσης λιγνίτη που χορηγεί η ελληνική
Κυβέρνηση.
162. Η δεύτερη αγορά περιλαµβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής και την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διασυνδέσεων µε
σκοπό τη µεταπώληση (στο εξής: "αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας").
163. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον λιγνίτη αποτελεί τµήµα της αγοράς
παραγωγής και χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι καταρχήν
αυτοτελής σε σχέση µε τη λιανική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας188. Σήµερα, η
αγορά χονδρικής στην Ελλάδα συνίσταται σε ένα υποχρεωτικό συγκεντρωτικό
µηχανισµό χονδρικής (pool), στο πλαίσιο του οποίου πωλείται το σύνολο της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και των εισαγωγών (βλ. την ενότητα 1.3.4).
164. Παρόλα αυτά, η χονδρική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν εκ των
πραγµάτων δυνατή στην Ελλάδα µόλις από τον Μάιο του 2005 και µετά, οπότε
δηµιουργήθηκε ο υποχρεωτικός µηχανισµός χονδρικής. Προ του Μαΐου του 2005, η
∆ΕΗ ήταν ο οιονεί αποκλειστικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιορισµένη
παραγωγή των υπολοίπων Ελλήνων παραγωγών επωλείτο στον ∆ΕΣΜΗΕ σε
υποκείµενες σε κρατική ρύθµιση τιµές, και η µοναδική εναλλακτική πηγή χονδρικής
προµήθειας ήταν οι εισαγωγές, οι οποίες χρησιµοποιούνταν απευθείας για τη λιανική
προµήθεια. Εποµένως, το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και των
εισαγωγών χρησιµοποιείτο απευθείας για τη λιανική προµήθεια. Λαµβανοµένου
υπόψη του προαναφερθέντος εξελικτικού σταδίου του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα, το τµήµα αγοράς που αφορά την παραγωγή και χονδρική προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ενωµένο µε το τµήµα αγοράς που αφορούσε την
προµήθεια σε επίπεδο λιανικής µέχρι τον Μάιο του 2005. Συνεπώς, µέχρι τον Μάιο
του 2005, η δεύτερη σχετική αγορά, δηλαδή η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που
επηρεάζεται από τον λιγνίτη, συνίστατο εκ των πραγµάτων στην προµήθεια εγχώρια
παραγόµενης καθώς και εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες
πελάτες189.
165. Με βάση τα προεκτεθέντα αλλά και τα πληροφοριακά στοιχεία που είχαν
διαβιβασθεί στην Επιτροπή µέχρι τότε, η δεύτερη αγορά που αποτελεί αντικείµενο
της παρούσας διαδικασίας οριζόταν στις επίσηµες προειδοποιητικές επιστολές190 ως
η αγορά ηλεκτροπαραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες
πελάτες. Η ανάλυση που περιείχαν οι εν λόγω επιστολές βασιζόταν στην κατάσταση
και τα δεδοµένα των ετών µέχρι το 2004, όπως αυτά έχουν γνωστοποιηθεί από την
Ελληνική ∆ηµοκρατία και τη ∆ΕΗ. Από την ανάλυση αυτή συναγόταν ότι το µερίδιο
της ∆ΕΗ επί της συνολικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από την άποψη
188

Βλ. για παράδειγµα τις υποθέσεις COMP/M.2847 Verbund/Energie Allianz, COMP/M.3268 Sydkraft
Graninge, COMP/M.3440 EDP/ENI/GDP και COMP/M.3729 EdF/AEM/Edison.

189

Αναφορικά µε τη λιανική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, οι µη επιλέγοντες πελάτες στην Ελλάδα
µπορούν νοµίµως να προµηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται αποκλειστικά και µόνο
από τη ∆ΕΗ. Συνεπώς, η άσκηση ανταγωνισµού είναι δυνατή µόνο στην αγορά των επιλεγόντων
πελατών.

190

Βλ. την επίσηµη προειδοποιητική επιστολή, παράγραφοι 36-38, όπου η επακόλουθη αγορά ορίζεται
ως η «προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες πελάτες», καθώς και τη συµπληρωµατική
επίσηµη προειδοποιητική επιστολή, παράγραφοι 32-34, όπου διευκρινιζόταν ότι ως επακόλουθη
αγορά νοείτο η «παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της προµήθειάς της σε επιλέγοντες πελάτες».
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της παραγωγής και των εισαγωγών191 όσο και από την άποψη της προµήθειας σε
επίπεδο λιανικής ελάχιστα απείχε από το µονοπώλιο192. Εποµένως, η ανάλυση της
αγοράς ηλεκτροπαραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες
πελάτες για τα έτη µέχρι το 2004 οδηγούσε σε συµπεράσµατα ίδια µε εκείνα της
ανάλυσης που θα µπορούσε να είχε διεξαχθεί για τη δυνητική - τότε - αγορά
χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
166. Πάντως, τον Μάιο του 2005 η αγορά χονδρικής συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητος και
υποχρεωτικός συγκεντρωτικός µηχανισµός χονδρικής (pool), µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί χωριστό τµήµα αγοράς για τη χονδρική προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας. Η πληροφορία αυτή παρεσχέθη από την Ελληνική ∆ηµοκρατία και τη
∆ΕΗ για πρώτη φορά στις απαντήσεις τους προς τη συµπληρωµατική επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2007. Λαµβανοµένης υπόψη της
εξέλιξης αυτής της ελληνικής αγοράς, την οποία έχουν επισηµάνει οι ελληνικές
αρχές, η παρούσα απόφαση θεωρεί ότι η δεύτερη σχετική αγορά είναι η αγορά
χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, στην παρούσα απόφαση
θα διερευνηθούν τα επιχειρήµατα που έχει διατυπώσει η Ελληνική ∆ηµοκρατία µε
βάση τον αρχικό ορισµό της σχετικής αγοράς.
4.2.1.2.

Σχετικές γεωγραφικές αγορές

167. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι
οικείες επιχειρήσεις στην προσφορά και ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, στην οποία
οι όροι ανταγωνισµού είναι αρκετά οµοιογενείς και που µπορεί να διακριθεί από
γειτονικές περιοχές λόγω του ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι αισθητά
διαφορετικές στις εν λόγω περιοχές193.
168. Σε ό,τι αφορά την προµήθεια λιγνίτη, η σχετική γεωγραφική αγορά είναι εθνικών
διαστάσεων.
169. Αναφορικά µε την προµήθεια λιγνίτη, σε παλαιότερες αποφάσεις194 η Επιτροπή
θεώρησε ότι η αγορά προµήθειας λιγνίτη δεν υπερβαίνει την εθνική κλίµακα, χωρίς
να αποκλείεται µάλιστα να είναι περιφερειακών διαστάσεων. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, οι εισαγωγές και εξαγωγές λιγνίτη είναι ανύπαρκτες (βλ. σηµείο. 13). Όπως
εξηγείται στην ενότητα «1.2.1 Εισαγωγικά στοιχεία για το λιγνίτη», το γεγονός αυτό
οφείλεται στα χαρακτηριστικά του λιγνίτη. Εντούτοις, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η
∆ΕΗ έχουν υποστηρίξει ότι η ∆ΕΗ έχει λάβει προσφορές για την προµήθεια λιγνίτη
από αλλοδαπούς προµηθευτές και ότι υπάρχει ενδεχόµενο πραγµατοποίησης
εισαγωγών. ∆εν διευκρίνισαν από ποιους προµηθευτές προέρχονται οι εν λόγω
191

Η άποψη αυτή είναι ισοδύναµη µε την ανάλυση της δυνητικής - τότε - αγοράς χονδρικής προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.

192

Για το τελευταίο έτος της εν λόγω περιόδου (2004), το µερίδιο της ∆ΕΗ επί της συνολικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 97%, το µερίδιο της ∆ΕΗ επί της συνολικής κατανάλωσης ήταν περίπου
93% (89% για την ηλεκτροπαραγωγή + τα δύο τρίτα των εισαγωγών, οι οποίες πραγµατοποιούνταν
κατά βάση στα βόρεια σύνορα της χώρας, όπου η ∆ΕΗ ελέγχει τα δύο τρίτα των δικαιωµάτων
δυναµικότητας, ήτοι το 4% περίπου της συνολικής κατανάλωσης)· το µερίδιο της ∆ΕΗ επί των
συνολικών πωλήσεων προς επιλέγοντες πελάτες ήταν 97%.

193

Ανακοίνωση της Επιτροπής περί του ορισµού της σχετικής αγοράς (βλ. την υποσηµείωση 186), παρ. 8.

194

Βλ. επί παραδείγµατι την απόφαση της Επιτροπής της 27.06.1994 επί της υπόθεσης M.402
PowerGen/NRG Energy/Morrison Knudsen/Mibrag.
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προσφορές, αλλά ανέφεραν τρεις περιοχές παραγωγής ([…]) από όπου θα
µπορούσαν να προέλθουν τέτοιες προµήθειες. Η ∆ΕΗ γνωστοποίησε επίσης µία
προσφορά προµήθειας την οποία έλαβε σε σχέση µε περιορισµένες ποσότητες
λιγνίτη (συγκεκριµένα για [500 – 1000] χιλιάδες τόνους) από […] για απροσδιόριστο
χρονικό διάστηµα. Μια τέτοια ποσότητα σαφώς δεν θα ήταν αρκετή για να καλύψει
τις ανάγκες των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ (αντιστοιχεί στο
1% περίπου της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης λιγνίτη στην Ελλάδα). Όπως
εξηγείται στο σηµείο. 16, από τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η
Επιτροπή προκύπτει ότι τα περιθώρια προµήθειας λιγνίτη από τέτοιες περιοχές, αν
υποτεθεί ότι θα υπάρξει πράγµατι τέτοια προµήθεια, είναι πολύ περιορισµένα: τα
µεγάλα κοιτάσµατα βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση ή τελούν υπό την
εκµετάλλευση παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας µε κάθετη ολοκλήρωση, οι οποίοι
κατά πάσα πιθανότητα θα προτιµούσαν να χρησιµοποιήσουν τον λιγνίτη που
παράγουν µε σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντί να τον πωλήσουν σε
κάποιον άλλον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας195. Εποµένως, η γεωγραφική έκταση
της αγοράς προµήθειας λιγνίτη δεν υπερβαίνει το εθνικό επίπεδο.
170. Παρόλα αυτά, θα ήταν ενδεχοµένως δυνατό να προσδιορισθούν αρκετές
γεωγραφικές αγορές στο εσωτερικό της Ελλάδας, αντίστοιχες µε τις διάφορες
περιοχές εξόρυξης ή ακόµη και µε την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο εκάστοτε
ορυχείο, δεδοµένου ότι το κόστος µεταφοράς του λιγνίτη είναι υψηλό σε σχέση µε τη
θερµογόνο του αξία, µε συνέπεια η µεταφορά του λιγνίτη σε µεγάλες αποστάσεις να
είναι οικονοµικά ασύµφορη. Πλην όµως, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης
δεν είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα γεωγραφικά
όρια της αγοράς προµήθειας του λιγνίτη που εξορύσσεται στην Ελλάδα, δεδοµένου
ότι τα συµπεράσµατα της ανάλυσης δεν θα µεταβάλλονταν.
171. Η γεωγραφική αγορά σε σχέση µε τη χονδρική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
ταυτίζεται µε «την εδαφική κάλυψη του διασυνδεδεµένου συστήµατος».
172. Σε ό,τι αφορά τη χονδρική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή, σε
παλαιότερες αποφάσεις της196, δέχεται συνήθως ότι η αγορά χονδρικής προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την
περαιτέρω µεταπώληση) είναι εθνικής ή και µικρότερης έκτασης. Το συµπέρασµα
αυτό επιβεβαιώνεται στην τελική έκθεση της τοµεακής έρευνας σχετικά µε τις
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2007197.
Στην Ελλάδα, η κατάσταση που υπάρχει έχει προκύψει κυρίως από το γεγονός ότι το
δυναµικό εισαγωγής και οι πραγµατικές εισαγωγές αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος
της ζήτησης. Στην Ελλάδα µπορεί να γίνει µία περαιτέρω διάκριση µεταξύ του
«διασυνδεδεµένου συστήµατος», που συµπεριλαµβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα και
τα διασυνδεδεµένα νησιά, και του «µη διασυνδεδεµένου συστήµατος». ∆εδοµένου
ότι στο «µη διασυνδεδεµένο σύστηµα» δεν είναι δυνατή η άσκηση ανταγωνισµού σε
195

Τούτο συµβαδίζει µε τα πληροφοριακά στοιχεία που έχει υποβάλει η ∆ΕΗ […] (βλ. την υποσηµείωση
αριθ. 27).

196

Βλ. επί παραδείγµατι για τη Γαλλία την απόφαση της Επιτροπής της 28/09/1999 επί της υπόθεσης
COMP/M.1557, EDF/LOUIS DREYFUS, (ΕΕ C 323 της 11.11.1999, σ. 11). Βλ. ακόµη τις υποθέσεις
COMP/M.2847 Verbund/Energie Allianz, COMP/M.3268 Sydkraft Graninge, COMP/M.3440
EDP/ENI/GDP και COMP/M.3729 EdF/AEM/Edison για αρκετές άλλες αγορές.

197

Η τελική έκθεση της έρευνας για τον τοµέα της ενέργειας είναι δηµοσιευµένη στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.
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επίπεδο χονδρικής198, η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και µόνο το
«διασυνδεδεµένο σύστηµα». Συνεπώς, η γεωγραφική έκταση της αγοράς χονδρικής
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης
ταυτίζεται µε την εδαφική κάλυψη του «διασυνδεδεµένου συστήµατος».
4.2.2.

∆εσπόζουσα θέση

173. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, η δεσπόζουσα θέση που αναφέρεται στο άρθρο 82
αφορά τη θέση οικονοµικής ισχύος που κατέχει µια επιχείρηση και η οποία της
επιτρέπει να εµποδίζει τη διατήρηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη σχετική
αγορά και της παρέχει τη δυνατότητα να συµπεριφέρεται σε σηµαντικό βαθµό
ανεξάρτητα έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και, σε τελική ανάλυση,
των καταναλωτών199.
4.2.2.1.

Λιγνίτης

174. Όπως αναγνωρίζει και η ίδια η ∆ΕΗ, υπάρχει περιορισµένος ανταγωνισµός στην
αγορά προµήθειας λιγνίτη στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο της
παραγωγής της ∆ΕΗ καταναλώνεται από την ίδια, ενώ η µικρή παραγωγή άλλων
επιχειρήσεων (µέσω της εκµετάλλευσης ιδιωτικών κοιτασµάτων ή δηµόσιων
κοιτασµάτων από µέρους άλλων επιχειρήσεων πλην της ∆ΕΗ) είτε
αυτοκαταναλώνεται είτε πωλείται στη ∆ΕΗ. Το µερίδιο της ∆ΕΗ επί της συνολικής
παραγωγής λιγνίτη ήταν σταθερά πάνω από το 97% από το έτος 2000 και εφεξής (βλ.
τον Πίνακας 8).. Τα περιθώρια για ανταγωνιστικό εφοδιασµό από το εξωτερικό είναι
πολύ περιορισµένα (βλ. σηµείο. 16), και δεν συνεπάγονται υπολογίσιµη άσκηση
πίεσης επί της ∆ΕΗ. Εξάλλου, οι δυνατότητες για ανταγωνιστικό εφοδιασµό στην
Ελλάδα είναι περιορισµένες και αβέβαιες. Τα τρία εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα που
δεν αποτελούν προς το παρόν αντικείµενο εκµετάλλευσης (Βεύης, ∆ράµας και
Ελασσόνας), αντιπροσωπεύουν από κοινού λιγότερο από τα δύο τρίτα των
συνολικών αποθεµάτων της ∆ΕΗ. Κατά συνέπεια η ∆ΕΗ θα εξακολουθήσει, σε κάθε
περίπτωση, να ελέγχει σηµαντικό µερίδιο των προµηθειών. Αυτός ο πρόσθετος
(δυνητικός) εφοδιασµός στην Ελλάδα δεν θα είναι διαθέσιµος για πολλά χρόνια.
Εξάλλου, η ∆ΕΗ, µε εξαίρεση την περίπτωση αποκλεισµού της από τους
διαγωνισµούς, έχει σαφές οικονοµικό κίνητρο να επικρατήσει των ανταγωνιστών της
στους διαγωνισµούς προκειµένου να διατηρήσει τον έλεγχο των κοιτασµάτων
λιγνίτη. Με αυτά τα δεδοµένα η ∆ΕΗ θεωρείται ως κατέχουσα δεσπόζουσα θέση
στην αγορά λιγνίτη στην Ελλάδα.
175. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστηρίζει ότι η ∆ΕΗ δεν είναι δυνατό να δεσπόζει σε µια
αγορά στην οποία δεν δραστηριοποιείται ούτε πραγµατικά ούτε δυνητικά ως
πωλητής. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο γεγονός
ότι η ∆ΕΗ έχει ήδη µονοπωλήσει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα κι έχει µεθοδεύσει
την κάθετη ολοκλήρωσή της. Η εν λόγω κάθετη ολοκλήρωση δεν αναιρεί το γεγονός
ότι η ∆ΕΗ είναι δυνητικά ενεργή στη συγκεκριµένη αγορά. Ειδικότερα, σύµφωνα µε
τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, «αρκεί να µπορεί να προσδιορισθεί µια εν δυνάµει,
ενδεχοµένως και υποθετική, αγορά», ενώ το γεγονός ότι µία υπηρεσία ή ένα προϊόν
δεν διατίθεται ξεχωριστά στο εµπόριο δεν αποκλείει άνευ ετέρου την πιθανότητα
υπάρξεως µιας χωριστής αγοράς200. Το σκεπτικό αυτό ακολουθήθηκε επίσης από την
198

Βλ. σηµείο. 65.

199

Βλ. την υπόθεση 27/76 United Brands Συλλογή 1978, σελ. 207, σκέψη 65 και 66.
Βλ. την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2004, IMS Health, υπόθεση C-418/01, ιδίως
σκέψη 43 και 44.

200
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Επιτροπή όταν απαίτησε από τη ∆ΕΗ να διαχωρίσει από λογιστική άποψη τις
δραστηριότητές της στον τοµέα του λιγνίτη από τις δραστηριότητές της στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας201. Το ίδιο σκεπτικό έχει ακόµη εφαρµοσθεί σε άλλους
κλάδους στους οποίους παρατηρείται κάθετη ολοκλήρωση202.
176. Εν κατακλείδι, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η ∆ΕΗ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην
ελληνική αγορά προµήθειας λιγνίτη.
4.2.2.2.

Χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

177. Όπως εξηγείται στις ενότητες 1.3.2203 και 1.3.4. το µερίδιο της ∆ΕΗ στην αγορά
χονδρικής προµήθειας παραµένει πάνω από το 85%. Η κατάσταση αυτή δεν
επηρεάστηκε σηµαντικά από τη θέση σε λειτουργία της πρώτης εναλλακτικής
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η οποία µνηµονεύεται στις ίδιες ενότητες, και δεν
υπάρχει προοπτική για κάποια νέα είσοδο ικανή να αποσπάσει αξιόλογο µερίδιο
αγοράς από τη ∆ΕΗ204. Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το 7% της συνολικής
κατανάλωσης και, παρά µία πρόσφατη αύξηση, δεν ασκούν ουσιαστική
ανταγωνιστική πίεση, διότι ο όγκος τους υπόκειται σε περιορισµό λόγω του ότι το
συνολικό δυναµικό εισαγωγής περιορίζεται σήµερα σε 900MW, πράγµα που
σηµαίνει ότι οι εισαγωγές είναι ικανές να καλύψουν το 10% περίπου κατ’ ανώτατο
όριο της συνολικής ζήτησης αιχµής205. Η αναµενόµενη αύξηση κατά 200MW της
ικανότητας διασύνδεσης το 2008 δεν πρόκειται να µεταβάλει ουσιωδώς αυτή την
κατάσταση206.
178. Εποµένως, η ∆ΕΗ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
4.2.3.

Σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς

179. Η επηρεαζόµενη αγορά είναι η ελληνική αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του
90% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. ∆εδοµένου ότι
οι αντικειµενικές συνθήκες ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς στο

201

Απόφαση της Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την προσφυγή στο ∆ικαστήριο κατά της
Ελλάδας εξαιτίας της µη δηµοσίευσης χωριστών λογαριασµών για την εξόρυξη λιγνίτη και για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά παράβαση των απαιτήσεων της οδηγίας 96/92 περί
απελευθερώσεως της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

202

Για παράδειγµα, το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει ανακύψει και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Βλ.
π.χ. την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση HU/2004/0096 της 20ής Οκτωβρίου 2004.

203

Βλ. ειδικότερα σηµεία 66 έως 68.

204

Η ίδια η ∆ΕΗ αναµένει ότι θα εξακολουθήσει να αντιπροσωπεύει περισσότερο από 75% της
εγκατεστηµένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα έως το 2011 (βλ. υποσηµείωση 93).

205

Το στοιχείο αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι το σύνολο της ικανότητας διασύνδεσης θα
χρησιµοποιείτο για εισαγωγές, ενώ στην πραγµατικότητα ένα µέρος του χρησιµοποιείται για
εξαγωγές. Η ζήτηση αιχµής κυµάνθηκε µεταξύ 7500 και 9500MW το 2005.

206

Η ίδια η ∆ΕΗ αναµένει ότι θα εξακολουθήσει να αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της συνολικής
ισχύος (ηλεκτροπαραγωγή + διασυνδεδεµένη ισχύς) έως το 2011 (βλ. υποσηµείωση 93).
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διασυνδεδεµένο σύστηµα207, η αγορά αυτή αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής
αγοράς.
4.2.4.
4.2.4.1.

Ασυµβίβαστος χαρακτήρας του κρατικού µέτρου
Το νοµικό πλαίσιο

180. Στην παρούσα υπόθεση, το άρθρο 82 πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασµό µε το
άρθρο 86. Όπως εξηγείται πιο πάνω, ένα µέτρο κράτους µέλους παραβιάζει το άρθρο
86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 όταν η άσκηση και µόνο των
αποκλειστικών δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση την άγει
σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεώς της ή όταν τα δικαιώµατα αυτά είναι ικανά
να δηµιουργήσουν µια τέτοια κατάσταση, που οδηγεί εκ των πραγµάτων την
επιχείρηση αυτή σε τέτοια καταχρηστική συµπεριφορά208.
181. Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού που
προβλέπει η συνθήκη µπορεί να επιτευχθεί µόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ισότητα
ευκαιριών µεταξύ των διαφόρων επιχειρηµατιών209. Αν η ανισότητα ευκαιριών
µεταξύ επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η στρέβλωση του ανταγωνισµού αποτελούν
συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 86
παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82210.
182. Επιπλέον, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, υπάρχει κατάχρηση κατά
την έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης όταν η συµπεριφορά επιχειρήσεως
κατέχουσας δεσπόζουσα θέση σε δεδοµένη αγορά τείνει να επεκτείνει,
στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό, την εν λόγω θέση σε γειτονική αλλά χωριστή
αγορά211. Το ∆ικαστήριο εφάρµοσε την ανωτέρω αρχή και έκρινε ότι υπάρχει
παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82, σε
περίπτωση που το επίµαχο κρατικό µέτρο επέτρεψε στη δεσπόζουσα επιχείρηση να
στρεβλώσει τον ανταγωνισµό σε γειτονική αγορά, πράγµα που, αν δεν υπήρχε το
µέτρο, δεν θα µπορούσε να επιτύχει χωρίς να παραβεί το άρθρο 82212.
183. Σε συµφωνία µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ213, η Ελληνική ∆ηµοκρατία συµφωνεί ότι
δεν είναι απαραίτητο να εξετασθεί το κατά πόσον η ∆ΕΗ έχει όντως διαπράξει
κατάχρηση.

207

208

Βλ. ιδίως σηµεία 65 και 76
C-163/96 Raso (1998] Συλλογή I-533, παράγραφοι 27-29.

209

Υπόθεση C-202/88 Γαλλία κατά Επιτροπής [1991] Συλλογή I-1223, σκέψη 51 και υπόθεση C-18/88
GB-Inno-BM [1991] Συλλογή I-5941, σκέψη 25.

210

Υπόθεση C-462/99, Connect Austria, σκέψη 84.

211

Υπόθεση C-462/99, Connect Austria, σκέψη 82.

212

Υπόθεση C-18/88 RTT Συλλογή 1991, I-5941, σκέψη 20. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα, βλ. επίσης την
υπόθεση C-462/99 Connect Austria.

213

Υπόθεση C-163/96 Raso Συλλογή 1998, I-533, σκέψη 27-29.
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4.2.4.2.

Τα κρατικά µέτρα

184. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 37 και επόµ., η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει
θεσπίσει µια σειρά ρυθµίσεων µε τις οποίες παραχωρούνται στη ∆ΕΗ αποκλειστικά
δικαιώµατα για όλα τα αξιόλογα δηµόσια κοιτάσµατα λιγνίτη για τα οποία έχει γίνει
παραχώρηση δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε το νοµοθετικό διάταγµα 4029 της 12ης/13ης
Νοεµβρίου 1959, η ∆ΕΗ έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης λιγνίτη
στο νοµό Αρκαδίας. ∆υνάµει του νόµου 134 της 23ης/29ης Αυγούστου 1975, η ∆ΕΗ
έχει τα δικαιώµατα αναζήτησης, εξόρυξης και εκµετάλλευσης λιγνίτη στα
λιγνιτοφόρα πεδία της Πτολεµαΐδας. Επιπροσθέτως, βάσει του νόµου 134/1975,
καθορίστηκαν µε υπουργικές αποφάσεις του 1976, του 1988 και του 1994 οι περιοχές
στις οποίες η ∆ΕΗ «διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για την αναζήτηση και
εκµετάλλευση στερεών καυσίµων υλών» (λιγνίτη), αντιστοίχως, στις περιοχές
Αµυνταίου και Προσήλιου-Τριγωνικού, στις λεκάνες Αµυνταίου και Κοµνηνών και
στη λεκάνη της Φλώρινας. Η ∆ΕΗ εξασφάλισε όλες τις σχετικές άδειες χωρίς
διαγωνισµό.
4.2.4.3.

Ανάλυση

185. Οι σχετικές αποφάσεις συνιστούν µέτρα για την παραχώρηση στη ∆ΕΗ των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για όλα τα αξιόλογα δηµόσια κοιτάσµατα λιγνίτη για τα
οποία έχει γίνει παραχώρηση δικαιωµάτων. Ειδικότερα, καλύπτουν αποθέµατα
2106Mt, δηλαδή το 91% των συνολικών αποθεµάτων για τα οποία έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης έως σήµερα (βλ. σηµείο. 46). Εξάλλου, η
Ελληνική ∆ηµοκρατία ακολούθως διατήρησε σε ισχύ τα εν λόγω µέτρα µε το να µην
παραχωρήσει δικαιώµατα για κανένα αξιόλογο κοίτασµα, παρά τις δυνατότητες που
παρείχε ο µεταλλευτικός κώδικας· αντ’ αυτού χορήγησε δικαιώµατα σε άλλες
επιχειρήσεις µόνο για κοιτάσµατα µε αµελητέα αποθέµατα. Ειδικότερα, εκ του
εναποµένοντος ποσοστού 9% των συνολικών αποθεµάτων για τα οποία έχουν
παραχωρηθεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης, οι εκχωρήσεις δικαιωµάτων για τα
περισσότερα από τα αποθέµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν πριν από τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο (πρόκειται για τα τρία κοιτάσµατα που αναφέρονται στον
αιτιολογική σκέψη αριθ. 34, τα οποία αντιστοιχούν σε αποθέµατα 208Mt)214, ενώ σε
άλλες επιχειρήσεις έχουν παραχωρηθεί δικαιώµατα µόνο για κοιτάσµατα µε
αµελητέα αποθέµατα από το έτος 1985 και µετά (πρόκειται για αποθέµατα 11Mt ή
0,4% των εκχωρηθέντων αποθεµάτων).
186. Επιπλέον, η ∆ΕΗ εξασφάλισε δικαιώµατα αναζήτησης χωρίς διαγωνισµό για τα
υπόλοιπα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα (κατά βάση της ∆ράµας και της Ελασσόνας)
για τα οποία δεν έχουν ακόµη εκχωρηθεί τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Η απόφαση
περί παράτασης της ισχύος των δικαιωµάτων αναζήτησης για τα συγκεκριµένα
κοιτάσµατα διαλαµβάνει τους όρους υπό τους οποίους η ∆ΕΗ µπορεί να ζητήσει και
να εξασφαλίσει δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τα υπόψη κοιτάσµατα (βλ. σηµείο.
31). Εποµένως, η υπόψη απόφαση περιάγει τη ∆ΕΗ σε προνοµιακή θέση για την

214

Το γεγονός ότι το κοίτασµα της Βεύης είναι τώρα και πάλι διαθέσιµο για παραχώρηση δικαιωµάτων
σε άλλες επιχειρήσεις πλην της ∆ΕΗ δεν µεταβάλλει την κατάσταση, διότι η εξέλιξη αυτή αφενός µεν
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο γεγονός ότι ο προηγούµενος κάτοχος των δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης δεν συµµορφώθηκε πλήρως µε τις υποχρεώσεις του, αφετέρου δε δεν σηµαίνει ότι
περισσότερα κοιτάσµατα θα είναι διαθέσιµα προς εκµετάλλευση σε άλλες επιχειρήσεις πλην της ∆ΕΗ
(το µερίδιο των συνολικών υπό εκµετάλλευση αποθεµάτων λιγνίτη της ∆ΕΗ θα παραµείνει στο 91%
τουλάχιστον).
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εξασφάλιση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης
εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα.

για

τα

εναποµένοντα

διαθέσιµα

187. Όπως εξηγείται στην ενότητα “1.3.2.3 Πραγµατική παραγωγή και ο ειδικός ρόλος
του λιγνίτη”, οι µονάδες που χρησιµοποιούν ως καύσιµο τον λιγνίτη είναι αυτές που
χρησιµοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αντιπροσωπεύουν το
60% περίπου της πραγµατικής ηλεκτροπαραγωγής η οποία χρησιµοποιείται για την
τροφοδότηση του διασυνδεδεµένου συστήµατος. Ως εκ τούτου, τα δικαιώµατα για
την εκµετάλλευση λιγνίτη επηρεάζουν τη χονδρική προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της Ελλάδας.
188. Οι λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι οι φθηνότερες στην Ελλάδα, πράγµα
που επιβεβαιώνεται, µεταξύ άλλων, από το ότι, παρόλο που οι µονάδες αυτές
ισοδυναµούν µε το 43% του δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής που είναι διαθέσιµο στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα, ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου της
παραγωγής. Κάποια άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα
του λιγνίτη ως καυσίµου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφονται
στην ενότητα 1.3.2.3. Εξάλλου, το συγκριτικό αυτό πλεονέκτηµα δεν πρόκειται να
εκλείψει. Συγκεκριµένα, η ∆ΕΗ έχει ήδη προγραµµατίσει την αντικατάσταση των
λιγνιτικών µονάδων που είναι υποχρεωµένη να αποσύρει στο εγγύς µέλλον και ήδη
επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για µια σειρά κοιτασµάτων
(στη Βεύη, τη ∆ράµα και την Ελασσόνα) για τα οποία θα ήταν αναγκασµένη να
κατασκευάσει εντελώς καινούργιες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Λόγω του υψηλού
κόστους µεταφοράς, οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής κατασκευάζονται δίπλα στα
κοιτάσµατα. Συνεπώς, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µέσω της παραχώρησης στη ∆ΕΗ
και της διατήρησης σε ισχύ οιονεί µονοπωλιακών δικαιωµάτων για την
εκµετάλλευση λιγνίτη και, κατ’ επέκταση, προνοµιακής πρόσβασης στη φθηνότερη
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενίσχυσε τη δεσπόζουσα θέση της ∆ΕΗ στην αγορά
χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την έννοια ότι, χάρη στα
δικαιώµατα αυτά, η ∆ΕΗ είναι ικανή να διατηρήσει ένα οιονεί µονοπωλιακό µερίδιο
αγοράς στην υπόψη επακόλουθη αγορά, παρά τα µέτρα απελευθέρωσης που έχουν
ληφθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε σκοπό το άνοιγµα της υπόψη αγοράς
στον ανταγωνισµό.
189. Επειδή η ∆ΕΗ είναι η πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση στον τοµέα της παραγωγής
και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν είναι
δυνατό να συµπεράνει κανείς ότι τα υπό εξέταση κρατικά µέτρα επέτρεψαν στη ∆ΕΗ
να δηµιουργήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της. Παρόλα αυτά, τα κρατικά
µέτρα έχουν εν πάση περιπτώσει ως συνέπεια να παρεµποδίζεται η είσοδος νέων
επιχειρήσεων στην αγορά, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται ή να διατηρείται η θέση της
∆ΕΗ στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγµατι, µετά την
πάροδο πέντε και πλέον ετών από την απελευθέρωση, µόνο µία επιχείρηση
κατασκεύασε νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής προκειµένου να συναγωνισθεί τη ∆ΕΗ
στην αγορά χονδρικής προµήθειας, ενώ το ∆ηµόσιο είναι υποχρεωµένο να διεξάγει
διαγωνισµούς µε κρατική επιχορήγηση για την ενίσχυση της ασφάλειας του
εφοδιασµού, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα σε ανταγωνιστές της ∆ΕΗ για την
κατασκευή νέων µονάδων. Τα υπό εξέταση κρατικά µέτρα επαυξάνουν σε σηµαντικό
βαθµό τους φραγµούς για την είσοδο στην αγορά και περιάγουν τους ανταγωνιστές
σε µειονεκτική ανταγωνιστική θέση µέσω της διαµόρφωσης άνισων ευκαιριών
µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή
καύσιµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας215. Τούτο δε ισχύει ανεξάρτητα από
215

Υπόθεση C-462/99, Connect Austria, σκέψη 81-85.
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τα άλλα εµπόδια που ενδεχοµένως φράσσουν την είσοδο στη συγκεκριµένη αγορά.
Τα εν λόγω κρατικά µέτρα θα αποτελούσαν οµοίως εµπόδιο για την είσοδο ακόµη
και αν υποτεθεί ότι η ∆ΕΗ θα πλήρωνε κάποιο αντίτιµο ή δικαιώµατα
εκµετάλλευσης, αφού θα παρέµενε το στοιχείο της άνισης µεταχείρισης216.
190. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µέσω της παραχώρησης και
διατήρησης οιονεί µονοπωλιακών δικαιωµάτων για την αναζήτηση και
εκµετάλλευση λιγνίτη και, κατ’ επέκταση, προνοµιακής πρόσβασης στη φθηνότερη
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει δηµιουργήσει µία κατάσταση άνισων ευκαιριών
µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, µε αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού προς όφελος της
δηµόσιας επιχείρησης ∆ΕΗ και τη συνακόλουθη ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης
της στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιχειρηµατολογία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
σχετικά µε το πλαίσιο ανάλυσης
191. Στις επιστολές της, η Ελληνική ∆ηµοκρατία παραπέµπει στη νοµολογία (ιδίως στις
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου σχετικά µε την υπόθεση RTT217, την υπόθεση για την
οδηγία περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών218 και την υπόθεση Connect Austria219,
στις αποφάσεις της Επιτροπής220 σχετικά µε τις υποθέσεις κινητής τηλεφωνίας GSM
στην Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και σε ένα σχέδιο απόφασης της Επιτροπής
σχετικά µε τη γερµανική νοµοθεσία περί ταχυδροµείων το οποίο αφορά τις υπηρεσίες
προετοιµασίας ταχυδροµείου), µε στόχο να καταδείξει ότι η θεωρία της επέκτασης
δεσπόζουσας θέσης προϋποθέτει την ύπαρξη τριών στοιχείων:
(α)

Αποκλειστικά δικαιώµατα
Η Ελλάδα υποστήριξε ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία (βλ. τις παραπάνω
παραποµπές), πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώµατα και στις δύο
σχετικές αγορές. Επιπλέον αµφισβήτησε την ύπαρξη αποκλειστικών
δικαιωµάτων.

(β)

216

∆ύο αγορές

∆εν µπορεί να αποκλεισθεί ότι η καταβολή από τη ∆ΕΗ κάποιου αντιτίµου ή δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης για τα δικαιώµατα εξόρυξης λιγνίτη θα εξάλειφε κάποιο άλλο εµπόδιο για την είσοδο
στην αγορά. Και πάλι, όµως, η συγκεκριµένη πτυχή του θέµατος εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας
βάσει της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.

217

Υπόθεση C-18/88 RTT.

218

Υποθέσεις C-271, 281, 289/90, οδηγία περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Συλλογή 1992, I-5833.

219

C-462/99 Connect Austria , σκέψη 84. Ουσιαστικά, στη συγκεκριµένη υπόθεση το επίµαχο µέτρο δεν
ήταν ένα «αποκλειστικό δικαίωµα», αλλά ένα µέτρο για την παραχώρηση επιπλέον συχνοτήτων στη
δεσπόζουσα επιχείρηση χωρίς αυτή να είναι υποχρεωµένη να καταβάλει κάποιο αντίτιµο για τις
συχνότητες αυτές.

220

Απόφαση της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 που αφορά τους όρους που έχουν επιβληθεί στον
δεύτερο φορέα εκµετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας GSM στην Ισπανία (ΕΕ L 76, 18.3.1997, σ. 19) και
απόφαση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 που αφορά τους όρους που έχουν επιβληθεί στο
δεύτερο φορέα εκµετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας GSM στην Ιταλία (ΕΕ L 280, 23.11.1995, σ. 49).
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Κατά την άποψη των ελληνικών αρχών, για να µπορεί να εφαρµοσθεί η
θεωρία της επέκτασης δεσπόζουσας θέσης πρέπει η επιχείρηση η οποία
απολαµβάνει αποκλειστικά δικαιώµατα να δραστηριοποιείται σε δύο
όµορες αγορές κι επιπλέον να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε µία από αυτές.
Oι ελληνικές αρχές υποστηρίξαν ότι στην παρούσα υπόθεση οι δύο
σχετικές αγορές είναι η αγορά της προµήθειας λιγνίτη («πωλήσεις
λιγνίτη») και η αγορά «παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ελλάδα
ισχυρίζεται ότι η ∆ΕΗ δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα της
προµήθειας λιγνίτη και ότι δεν είναι δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά
προµήθειας λιγνίτη, λόγω του ότι η εκµετάλλευση λιγνίτη από τη ∆ΕΗ
είναι συνυφασµένη µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε την
επιφύλαξη του ζητήµατος της χωριστής τήρησης λογιστικών στοιχείων.
Η Ελλάδα υποστήριξε ακόµη ότι στις περισσότερες από τις υποθέσεις που
συγκροτούν τη συναφή νοµολογία (βλ. τις ανωτέρω παραποµπές), οι
αγορές βρίσκονταν σε οριζόντια και όχι σε κάθετη σχέση µεταξύ τους.
(γ)

Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ των εικαζόµενων αποκλειστικών δικαιωµάτων
και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέση.
Η Ελλάδα αναγνώρισε ότι, µε βάση τη συναφή νοµολογία, η κατάχρηση
µπορεί να είναι δυνητική και να µην έχει κατ’ ανάγκη εκδηλωθεί ήδη.
Ισχυρίζεται, όµως, ότι στην υπόθεση RTT221 η δεσπόζουσα επιχείρηση
ασκούσε ρυθµιστικά καθήκοντα έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ στην
περίπτωση της ∆ΕΗ δεν υπάρχει άσκηση τέτοιων ρυθµιστικών
καθηκόντων.
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, τα πραγµατικά περιστατικά
της παρούσας υπόθεσης διαφέρουν από τα πραγµατικά περιστατικά στην
υπόθεση Connect-Austria και στην υπόθεση για την οδηγία σχετικά µε τις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

192. Τα ανωτέρω επιχειρήµατα δεν θεωρούνται πειστικά.
193. Σε ό,τι αφορά το επιχείρηµα για τα αποκλειστικά δικαιώµατα, δεν είναι απαραίτητο
να εξακριβωθεί κατά πόσον τα δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ είναι
αποκλειστικά. Καταρχάς, όπως εξηγείται στην ενότητα 4.1, για να είναι εφαρµοστέο
το άρθρο 86, αρκεί η ∆ΕΗ να είναι δηµόσια επιχείρηση, πράγµα το οποίο ισχύει εν
προκειµένω. ∆εύτερον, το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι αν η ανισότητα ευκαιριών
µεταξύ επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η στρέβλωση του ανταγωνισµού, αποτελούν
συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 86
παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82222. Το ∆ικαστήριο δεν απεφάνθη ότι οι
άνισες ευκαιρίες πρέπει να απορρέουναπό αποκλειστικό δικαίωµα, αλλά έκρινε
απλώς ότι «αν η ανισότητα ευκαιριών µεταξύ επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η
στρέβλωση του ανταγωνισµού αποτελούν συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό
αποτελεί παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82
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222

Υπόθεση C-18/88 RTT [1991] Συλλογή I-5941.
C-462/99 Connect Austria , σκέψη 84.
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ΕΚ»223. Εποµένως, η εφαρµογή της θεωρίας της επέκτασης δεσπόζουσας θέσης δεν
προϋποθέτει την ύπαρξη αποκλειστικού δικαιώµατος.
194. Το επιχείρηµα περί ανυπαρξίας δύο αγορών έχει ήδη καταρριφθεί (βλ. τις ανωτέρω
ενότητες 4.2.1 και 4.2.2). Υφίστανται δύο διαφορετικές αγορές: η αγορά προµήθειας
λιγνίτη και η αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ∆ΕΗ κατέχει
δεσπόζουσα θέση σε αµφότερες τις αγορές. Σε ό,τι αφορά τη σχέση µεταξύ των
αγορών, αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι οριζόντια· αυτό που έχει σηµασία είναι
το κατά πόσον τα επίµαχα µέτρα δηµιουργούν ανισότητα ευκαιριών και, κατ’
επέκταση, στρέβλωση του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, στην υπόθεση RTT οι δύο
αγορές (εκµετάλλευση δικτύου τηλεπικοινωνιών και προµήθεια εξοπλισµού)
τελούσαν σε ορισµένες αγορές σε «κάθετη σχέση» προ της απελευθέρωσης.
195. Προκειµένου για την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ του κρατικού µέτρου και της
κατάχρησης, πρέπει να σηµειωθεί ότι, ενώ η υπόθεση RTT αφορούσε πράγµατι µία
περίπτωση κατά την οποία η δεσπόζουσα επιχείρηση ήταν επιφορτισµένη µε
ρυθµιστικά καθήκοντα σε γειτονική αγορά, το ∆ικαστήριο στην απόφασή του δεν
απεφάνθη ότι η άσκηση τέτοιων ρυθµιστικών καθηκόντων αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρµογή της θεωρίας της επέκτασης της δεσπόζουσας θέσης. Το ∆ικαστήριο
έκρινε γενικά ότι αν «η επέκταση της δεσπόζουσας θέσης της δηµοσίας επιχειρήσεως
ή της επιχειρήσεως στην οποία το κράτος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα είναι αποτέλεσµα κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό συνιστά παράβαση
του άρθρου [86] σε συνδυασµό µε το άρθρο [82] της συνθήκης» εφόσον δεν υπάρχει
αντικειµενική δικαιολογία224.
196. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση µε αντικείµενο την οδηγία για τις τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες225, η οποία αφορούσε την αρµοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει οδηγίες
για τον ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η σχετική αναφορά
στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή συµπεριελήφθη προκειµένου να
επισηµανθεί ότι το ∆ικαστήριο υπενθύµισε τα συµπεράσµατα στα οποία είχε
καταλήξει στην υπόθεση RTT226 και εφάρµοσε το ίδιο σκεπτικό στην πιο ακραία
µορφή επέκτασης δεσπόζουσας θέσης που κατείχε ένα µονοπώλιο στην αγορά της
συγκρότησης και εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων στη γειτονική αγορά
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει την εφαρµογή σε
άλλες περιπτώσεις της θεωρίας της επέκτασης δεσπόζουσας θέσης.
197. Ειδικότερα, η δικαστική απόφαση στην υπόθεση Connect Austria, η οποία είχε ως
αντικείµενο την αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αφορά µία λιγότερο ακραία
περίπτωση. Αναφερόµενο στην υπόθεση RTT, το ∆ικαστήριο επανέλαβε ότι «ένα
κράτος µέλος παραβιάζει τις απαγορεύσεις που επιβάλλει το άρθρο 86, παράγραφος
1 της συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, όταν λαµβάνει
νοµοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό µέτρο που δηµιουργεί κατάσταση
223

C-462/99 Connect Austria , σκέψη 84. Ουσιαστικά, στη συγκεκριµένη υπόθεση το επίµαχο µέτρο δεν
ήταν ένα «αποκλειστικό δικαίωµα», αλλά ένα µέτρο για την παραχώρηση επιπλέον συχνοτήτων στη
δεσπόζουσα επιχείρηση χωρίς αυτή να είναι υποχρεωµένη να καταβάλει κάποιο αντίτιµο για τις
συχνότητες αυτές.

224

Υπόθεση C-18/88, RTT, σκέψεις 21 και 24.
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Υποθέσεις C-271, 281, 289/90, οδηγία περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Υποθέσεις C-271, 281, 289/90, οδηγία περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σκέψη 36.
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αναγκάζουσα την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα να προβεί σε καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσεώς της.
[...] Το ίδιο ισχύει, όταν η συµπεριφορά επιχειρήσεως κατέχουσας δεσπόζουσα θέση
σε δεδοµένη αγορά τείνει να επεκτείνει, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό, την εν
λόγω θέση σε γειτονική αλλά χωριστή αγορά»227.
198. Το ∆ικαστήριο υπενθύµιζε επίσης ότι «καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού, όπως το
προβλεπόµενο από τη Συνθήκη, µπορεί να επιτευχθεί µόνον εφόσον εξασφαλίζεται η
ισότητα ευκαιριών µεταξύ των διαφόρων επιχειρηµατιών […]. Αν η ανισότητα
ευκαιριών µεταξύ επιχειρηµατιών και, συνεπώς, η στρέβλωση του ανταγωνισµού
αποτελούν συνέπεια κρατικού µέτρου, το µέτρο αυτό αποτελεί παράβαση του
άρθρου 86, παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ»228.
199. Στην παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών, δεδοµένου ότι, εξαιτίας των
κρατικών µέτρων, οι άλλες επιχειρήσεις πλην της ∆ΕΗ δεν διαθέτουν επαρκή
πρόσβαση σε λιγνίτη, ο οποίος αποτελεί πρωτογενή πηγή ενέργειας για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ, σε αντίθεση µε τη ∆ΕΗ, δεν τους έχει
επιτραπεί µέχρι σήµερα να κατασκευάσουν µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο
τον λιγνίτη (εν µέρει) εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε λιγνίτη (βλ. σηµείο. 76).
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, ο λιγνίτης, λόγω του συγκριτικά χαµηλού κόστους του,
αποτελεί την κύρια πρωτογενή πηγή ενέργειας για την παραγωγή και προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες πελάτες στην Ελλάδα. Η έκταση των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης λιγνίτη που έχει εξασφαλίσει η ∆ΕΗ είναι τέτοια
(σχεδόν αποκλειστική), ώστε να είναι περιορισµένες οι ευκαιρίες για τους
ανταγωνιστές της ∆ΕΗ να επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ παραδέχονται αν µη τι άλλο ότι ένας
ανταγωνιστής χρειάζεται λιγνίτη για να διαφοροποιήσει το φάσµα καυσίµων που
χρησιµοποιεί και για να µετάσχει στον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής (βλ.
τοσηµείο.94). Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισµού στην
επακόλουθη αγορά της χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που
παρέχει στη ∆ΕΗ τη δυνατότητα να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της παρά την
απελευθέρωση της αγοράς, η οποία οδήγησε στην κατάργηση του αποκλειστικού
δικαιώµατος που κατείχε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Επιχειρηµατολογία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
αναφορικά µε την εκµετάλλευση λιγνίτη
200. Στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2007, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
υπογράµµιζε ότι η Επιτροπή δεν λαµβάνει υπόψη το ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός
µικροκοιτασµάτων (εκ των οποίων το σηµαντικότερο είναι ένα κοίτασµα 4,5Mt στην
Ασέα), ότι η εκµεταλλευσιµότητα µερικών από τα κοιτάσµατα της ∆ΕΗ είναι
αµφίβολη και ότι τα κοιτάσµατα της ∆ΕΗ σιγά-σιγά εξαντλούνται. Η Ελληνική
∆ηµοκρατία υποστήριζε ακόµη ότι η ∆ΕΗ δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε
σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις για την απόκτηση των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης
για τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας, και τούτο επειδή στην Ελλάδα
υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις µε σχετική πείρα, υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν πείρα στον τοµέα της εκµετάλλευσης λιγνίτη σε
άλλες αγορές, ενώ οι πληροφορίες που θα αντληθούν από τις εργασίες αναζήτησης
227

Υπόθεση C-462/99, Connect Austria, σκέψεις 80 και 81.
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Υπόθεση C-462/99, Connect Austria, σκέψεις 82, 83 και 84.
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µε αντικείµενο τα υπόψη κοιτάσµατα θα είναι προσιτές στο σύνολο των
επιχειρήσεων.
201. Η ∆ΕΗ τασσόταν υπέρ των ανωτέρω επιχειρηµάτων στην επιστολή της της 19ης
Ιανουαρίου 2007. Επιπλέον, η ∆ΕΗ υποστήριζε ότι υφίστατο οικονοµική ζηµία από
το καθεστώς αναζήτησης των πεδίων της ∆ράµας και της Ελασσόνας, για τα οποία
έφερε η ίδια τη σχετική ευθύνη αντί του ΙΓΜΕ (βλ. σηµείο. 32).
202. Τα ανωτέρω επιχειρήµατα δεν θεωρούνται πειστικά.
203. Πρώτον, όσον αφορά τα µικροκοιτάσµατα, τα στοιχεία που έχει διαβιβάσει η
Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν περιλαµβάνουν κατάλογο των κοιτασµάτων αυτών· η
Ελληνική ∆ηµοκρατία ανέφερε δύο τέτοια κοιτάσµατα στην απάντησή της στην
επίσηµη προειδοποιητική επιστολή229· επίσης ανέφερε στην επιστολή της µε
ηµεροµηνία 21 Νοεµβρίου 2005 (βλ. σηµείο. 35) επτά κοιτάσµατα για τα οποία
χορηγήθηκαν δικαιώµατα από το 1985 και µετά, καθώς και το κοίτασµα της Ασέας,
το οποίο, κατ’ αυτήν, είναι το µεγαλύτερο. Όλα τα εν λόγω κοιτάσµατα µαζί
αντιστοιχούν σε αποθέµατα που δεν υπερβαίνουν τα 20 εκατοµµύρια τόνους και
είναι διασκορπισµένα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η ποσότητα λιγνίτη
που απαιτείται ως προµήθεια για την λειτουργία µιας λιγνιτικής µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της (η οποία κατά τη ∆ΕΗ είναι
συνήθως 40-45 έτη) είναι της τάξεως των δεκάδων εκατοµµυρίων τόνων230. Αν
ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι εφικτή η µεταφορά του λιγνίτη σε µεγάλες αποστάσεις
και ότι τα µικροκοιτάσµατα είναι διασκορπισµένα στην ελληνική επικράτεια,
συνάγεται ότι τα κοιτάσµατα αυτά είναι υπερβολικά µικρά (το µεγαλύτερο εξ αυτών
αντιστοιχεί σε αποθέµατα 4,5Mt σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές), µε αποτέλεσµα
να µην µπορούν να αποτελέσουν ρεαλιστική πηγή εφοδιασµού µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής. Εποµένως, τα µικροκοιτάσµατα δεν επηρεάζουν την ανάλυση
της παρούσας υπόθεσης.
204. Σε ό,τι αφορά την εκµεταλλευσιµότητα των κοιτασµάτων της ∆ΕΗ, είναι αληθές ότι
η παραγωγή ενός κοιτάσµατος µπορεί στην πράξη να αποδειχθεί κατώτερη από
αυτήν που αναµενόταν κατά τον χρόνο χορήγησης των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης.
Παρόλα αυτά, το στοιχείο αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι η ∆ΕΗ έχει ήδη λάβει
τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για το 91% του συνόλου των αποθεµάτων για τα
οποία έχουν χορηγηθεί τέτοια δικαιώµατα. Το ίδιο επιχείρηµα ισχύει για τη σταδιακή
εξάντληση των υπό εκµετάλλευση κοιτασµάτων.
205. Σε ό,τι αφορά το κόστος που συνεπάγονται για τη ∆ΕΗ οι εργασίες αναζήτησης µε
αντικείµενο τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας, το κόστος αυτό δεν είναι
δυνατό να αποτελέσει «αντιστάθµισµα» για τα µέτρα τα οποία στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό και, κατ’ επέκταση, παραβιάζουν το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε
229

Στη γραπτή απάντηση στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή αναφέρονται, στον πίνακα µετά την
παράγραφο 4.1, δύο κοιτάσµατα µε αποθέµατα κάτω των 5 εκατ. τόνων: Πλακιάς (1Mt) και
Λευκόγεια (1Mt).
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Επί παραδείγµατι, οι ελλληνικές αρχές εκτιµουν ότι το κοίτασµα 90Mt της Βεύης µπορεί να
προµηθεύει λιγνίτη σε µία λιγνιτική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής 400MW καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
της. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία αναµένει ότι θα εξορύσσονται 2 εκατ. τόνοι λιγνίτη
κατά µέσον όρο ετησίως. Η ποσότητα αυτή ισούται πράγµατι µε τη µέση ετήσια παραγωγή του
ορυχείου της Αχλάδας, που αποτελεί τη βασική πηγή εφοδιασµού για τη λιγνιτική µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 330MW της ∆ΕΗ στη Μελίτη.
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συνδυασµό µε το άρθρο 82231. Προς το παρόν, δεν έχουν ακόµη παραχωρηθεί τα
δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τα εν λόγω δύο κοιτάσµατα, αλλά, σε περίπτωση που
παραχωρηθούν στη ∆ΕΗ (έστω και µέσω δηµόσιου διαγωνισµού), θα είχαν ως
συνέπεια να διατηρήσει η ∆ΕΗ το πλεονέκτηµα που απολαµβάνει στην αγορά
χονδρικής· επιπλέον, λαµβανοµένου υπόψη ότι σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές δεν
υπάρχουν επί του παρόντος άλλα αξιόλογα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα, µία τέτοια
εξέλιξη θα οδηγούσε ουσιαστικά σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Εν
προκειµένω, δεν έχει σηµασία το κατά πόσον η ∆ΕΗ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση
έναντι των ανταγωνιστών της για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων για τα
συγκεκριµένα κοιτάσµατα· η παραχώρηση οποιωνδήποτε πρόσθετων αποθεµάτων
στη ∆ΕΗ θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση, δεδοµένου ότι τα εναποµένοντα
ορυχεία αντιπροσωπεύουν µικρότερο τµήµα σε σύγκριση µε εκείνα που η ∆ΕΗ
εκµεταλλεύεται ήδη.
Επιχειρηµατολογία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως
της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη
206. Στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 2004, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
διατεινόταν ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη το ότι οποιαδήποτε επιχείρηση
µπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια µε αντικείµενο την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υποστήριζαν ότι η άποψη της
Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον
λιγνίτη έχει χαµηλότερο κόστος δεν λαµβάνει υπόψη το κόστος αναζήτησης και
εξόρυξης, το αυξηµένο κόστος κατασκευής µιας λιγνιτικής µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής σε σύγκριση µε τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το
φυσικό αέριο και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εξόρυξη λιγνίτη. Η
Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριζε ακόµη ότι για τους προαναφερθέντες λόγους οι
εναλλακτικές
επιχειρήσεις
προτιµούν
να
κατασκευάζουν
µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το φυσικό αέριο. Η ∆ΕΗ, στην επιστολή της µε την ίδια
ηµεροµηνία, προσθέτει ότι οι περισσότερες από τις µονάδες της δεν έχουν
αποσβεσθεί πλήρως και ότι εκείνες που έχουν αποσβεσθεί χαρακτηρίζονται από
υψηλότατο κόστος συντήρησης. Στην ίδια επιστολή της 5ης Ιουλίου 2004, η
Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριζε ακόµη ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ∆ΕΗ δεν
προβλέπει την κατασκευή πρόσθετων λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
207. Στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 22 Νοεµβρίου 2005, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
προσέθετε ότι ο ελληνικός λιγνίτης έχει χαµηλότερη θερµογόνο αξία σε σύγκριση µε
τον λιγνίτη που εξορύσσεται σε άλλες χώρες και ότι το σχετικό περιβαλλοντικό
κόστος (κόστος εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα) έχει καταστήσει τον λιγνίτη
λιγότερο ελκυστικό ως καύσιµο. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διατύπωνε επίσης την
εκτίµηση ότι οι µονάδες µε καύσιµο τον λιγνίτη δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη
για περισσότερες µονάδες που να εξυπηρετούν την αιχµή φορτίου στο ελληνικό
σύστηµα ηλεκτροδότησης. Επεσήµαινε δε σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα ότι οι
µονάδες αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από µειωµένη ευελιξία σε σύγκριση µε
τις µονάδες συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (µικρότερη ταχύτητα και
συχνότητα εκκίνησης, χαµηλότερος ρυθµός ανόδου και καθόδου της παρεχόµενης
231

Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώµατος της ∆ΕΗ να λάβει αποζηµίωση για τα
έξοδα στα οποία υποβάλλεται εξαιτίας των εργασιών αναζήτησης στα εν λόγω δύο κοιτάσµατα.
Παρόλα αυτά, η πιθανή καταβολή αποζηµίωσης για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνάδει µε τους
κανόνες της συνθήκης, ιδίως δε µε το άρθρο 87.
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ισχύος). Το τελευταίο αυτό επιχείρηµα αποσύρθηκε στην επόµενη επιστολή της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, οπότε δεν εξετάζεται εδώ.
208. Στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2007, η Ελληνική ∆ηµοκρατία
υπογράµµιζε ότι το θέµα της ανταγωνιστικότητας της ηλεκτροπαραγωγής µε βάση
τον λιγνίτη αντικρούεται από αρκετά στοιχεία: η ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον
λιγνίτη αντιπροσωπεύει ένα σταδιακά συρρικνούµενο µερίδιο της συνολικής
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα· η ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον λιγνίτη είναι
ρυπογόνος· οι λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ πρόκειται να αποσυρθούν σταδιακά από
το [2010-2020] και µετά ενώ η ∆ΕΗ σκοπεύει να αντικαταστήσει µόνο µερικές εξ
αυτών· το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε νέες µονάδες καταδεικνύει τη
µειονεξία των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (βλ. σηµείο. 135.7 ανωτέρω)·
η ίδια δε η Επιτροπή έχει παραδεχθεί στην τελική της έκθεση σχετικά µε την
τοµεακή έρευνα που διεξήγαγε ότι η ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον λιγνίτη
προϋποθέτει αυξηµένα πάγια κόστη.
209. Η ∆ΕΗ συντάχθηκε µε τα ανωτέρω επιχειρήµατα στις επιστολές της. Επιπλέον, στην
επιστολή της µε ηµεροµηνία 19 Ιανουαρίου 2007, η ∆ΕΗ υποστήριζε ότι το
καθεστώς που διέπει την αγορά χονδρικής ήταν επιζήµιο για τις λιγνιτικές µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής. Εξάλλου, στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 4 Απριλίου 2007, η
∆ΕΗ επέµενε ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στην
αγορά χονδρικής καθώς και πλήθος σχεδίων για επενδύσεις στον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής, ακόµη και από πλευράς ορισµένων µεγάλων επιχειρήσεων του
εξωτερικού. Σχετικά µε το θέµα αυτό η ∆ΕΗ αναφερόταν ιδίως στη συµµετοχή
ξένων εταιρειών στον διαγωνισµό για την εγκατάσταση ισχύος που προκήρυξε ο
∆ΕΣΜΗΕ, σε ανακοινώσεις της Endesa και του εντόπιου εταίρου της, δηλαδή της
εταιρείας µε την επωνυµία «Μυτιληναίος», σχετικά µε το σχέδιό τους για την
κατασκευή νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 412MW, καθώς επίσης στην
άποψη της Μυτιληναίος ότι δεν θα ήταν πλέον αναγκαία η διεξαγωγή διαγωνισµών
από µέρους του ∆ΕΣΜΗΕ.
210. Τα ανωτέρω επιχειρήµατα δεν θεωρούνται πειστικά.
211. Πρώτον, αναφορικά µε τη δυνατότητα που έχουν άλλες επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην υπό εξέταση αγορά να εξασφαλίσουν άδειες για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον λιγνίτη, είναι γεγονός (βλ. την ενότητα
1.3.2.2) ότι µέχρι σήµερα έχουν ληφθεί από εναλλακτικές επιχειρήσεις αποκλειστικά
και µόνο άδειες για µονάδες φυσικού αερίου, ενώ η ∆ΕΗ έλαβε άδεια για την
ανανέωση των λιγνιτικών της µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή προκειµένου να
κατασκευάσει νέες λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε αντικατάσταση των
µονάδων που είναι αναγκασµένη να αποσύρει. Οι αιτήσεις άλλων επιχειρήσεων για
την κατασκευή λιγνιτικών µονάδων απορρίφθηκαν στο σύνολό τους µε το σκεπτικό,
µεταξύ άλλων, ότι οι οικονοµικές δυνατότητες των αιτούντων ήταν ανεπαρκείς,
καθώς και ότι οι ποσότητες λιγνίτη για τα συγκεκριµένα σχέδια είτε δεν ήταν
επαρκείς είτε δεν αποδεικνύονταν στον βαθµό που επιβάλλετο. Το γεγονός ότι οι
αιτήσεις απορρίφθηκαν, µεταξύ άλλων, λόγω της έλλειψης επαρκών ποσοτήτων
λιγνίτη (ή λόγω της έλλειψης αποδείξεων για την ύπαρξή τους) καταδεικνύει τη
δυσκολία των εναλλακτικών επιχειρήσεων να κατασκευάσουν λιγνιτικές µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής τη στιγµή κατά την οποία δεν διαθέτουν πρόσβαση σε µεγάλα
ορυχεία, ακόµη και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια.
Επιπροσθέτως, η ποιοτική στάθµη των αιτούντων θα µπορούσε να είναι διαφορετική
εάν αυτοί διέθεταν πρόσβαση σε µεγαλύτερα ορυχεία, ενώ ο αριθµός των
υποβληθεισών αιτήσεων θα µπορούσε να είναι πολύ µεγαλύτερος αν ο λιγνίτης ήταν
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διαθέσιµος και αν για τη χορήγηση των αδειών ηλεκτροπαραγωγής η αρµόδια
ρυθµιστική αρχή είχε προκηρύξει δηµόσιο διαγωνισµό, όπως συνέβη για το φυσικό
αέριο232. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν αρκετές αιτήσεις για νέες µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη φανερώνει εν πάση περιπτώσει ότι και
άλλες επιχειρήσεις εκτός της ∆ΕΗ ενδιαφέρονται για την κατασκευή τέτοιων
µονάδων, και µάλλον υπάρχουν ενδείξεις ότι η έλλειψη πρόσβασης σε
ικανοποιητικού µεγέθους ορυχεία που να µην έχουν παραχωρηθεί ήδη στη ∆ΕΗ
εµποδίζει τις επιχειρήσεις αυτές να καταστρώσουν σχέδια τόσο µεγάλης κλίµακας,
ώστε να είναι ικανά να συναγωνισθούν τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει
η ∆ΕΗ.
212. Η ίδια η ∆ΕΗ εξακολουθεί να θεωρεί τις λιγνιτικές µονάδες ανταγωνιστικές, ακόµη
και όταν είναι υποχρεωµένη να τις αντικαταστήσει και να επωµισθεί το κόστος και
την καθυστέρηση που συνεπάγεται η κατασκευή νέων. Ειδικότερα, η ∆ΕΗ έχει ήδη
προγραµµατίσει την κατασκευή δύο νέων µονάδων233 ισχύος 400MW, προς
αντικατάσταση κάποιων µονάδων που προβλέπεται να αποσυρθούν, και είναι
επιπλέον διατεθειµένη να επωµισθεί το κόστος εκµετάλλευσης ενός επιπρόσθετου
κοιτάσµατος (στη Βεύη), […] (βλ. σηµείο. 79). Εξάλλου, η ∆ΕΗ εξακολουθεί να
ενδιαφέρεται για την εκµετάλλευση των πεδίων της ∆ράµας και της Ελασσόνας,
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής εκεί κοντά.
Εποµένως, η ∆ΕΗ όχι µόνο θεωρεί οικονοµικά συµφέρουσα την κατασκευή µιας
καινούργιας µονάδας παρά το υποτιθέµενο αυξηµένο κόστος κατασκευής και τον
µακρύτερο χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή της234, αλλά επιπλέον είναι
διατεθειµένη να επωµισθεί το κόστος της ανάπτυξης καινούργιων συγκροτηµάτων
νέων ορυχείων και νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριµένα, υπάρχουν
πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες η ∆ΕΗ εκπονεί µελέτη σκοπιµότητας για την
εγκατάσταση δύο λιγνιτικών µονάδων ισχύος 250 MW στην Ελασσόνα235, δηλαδή σε
σχέση µε ένα κοίτασµα λιγνίτη για το οποίο τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης δεν έχουν
παραχωρηθεί ακόµη.
213. Η συµπεριφορά της ∆ΕΗ στην πράξη καταδεικνύει, συνεπώς, πέραν πάσης
αµφιβολίας ότι ο λιγνίτης εξακολουθεί να είναι236 ένα πολύ ελκυστικό καύσιµο, και
µάλιστα το πιο ελκυστικό από όλα τα είδη καυσίµου.
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Η Ήρων Θερµοηλεκτρική ΑΕ πληροφόρησε στις 11 Ιουλίου 2003 την Επιτροπή ότι δεν είχε υποβάλει
αίτηση για να της χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης λιγνίτη ή άδεια εξόρυξης, µεταξύ άλλων λόγων,
λόγω του ότι «η ΡΑΕ δεν έχει κάνει δεκτές αιτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που
στηρίζονται στη χρήση άλλων καυσίµων πλην του φυσικού αερίου». Κάποιες άλλες εταιρείες, π.χ. η
Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων ΑΕ (επιστολή της 11ης Ιουλίου 2003) και η Alfa-Alfa
Holdings (επιστολή της 11ης Ιουλίου 2003), δήλωσαν ότι, εάν είχαν πρόσβαση σε λιγνίτη, θα
εξέταζαν παροµοίως το ενδεχόµενο κατασκευής λιγνιτικής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
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Βλ. σηµείο 68.
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Το ίδιο ισχύει για το κόστος συντήρησης, στο µέτρο που αυτό δεν έχει ήδη συµπεριληφθεί από τη
∆ΕΗ στον υπολογισµό του µεταβλητού κόστους, για τον οποίον παρατίθενται στοιχεία στον.πίνακα
15.
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Η IEA αναφέρει στην έκθεσή της του 2002 σχετικά µε την ελληνική ενεργειακή πολιτική σε βάθος
(IEA/SLT/CERT(2002)8 σ. 69) ότι η ∆ΕΗ µελετούσε τη σκοπιµότητα των προαναφερόµενων
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Όπως εξηγείται λεπτοµερειακά στην ενότητα 1.3.2.3, από τα στοιχεία της ∆ΕΗ για τα κόστη της και
για τις πωλήσεις της στην αγορά χονδρικής προέκυψε ότι οι υφιστάµενες µονάδες είναι πολύ
ανταγωνιστικές στην αγορά χονδρικής. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας
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214. Προκειµένου για τη χαµηλή θερµογόνο αξία του ελληνικού λιγνίτη, το στοιχείο αυτό
δεν σηµαίνει ότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικός στην ελληνική αγορά.
Πράγµατι, δεν έχει νόηµα εν προκειµένω η σύγκριση της θερµογόνου αξίας του
ελληνικού λιγνίτη και του λιγνίτη που εξορύσσεται σε άλλα κράτη µέλη· αυτό που
έχει σηµασία είναι η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη σε σύγκριση µε άλλα είδη
καυσίµων
και τεχνολογίας που είναι διαθέσιµα στην Ελλάδα, και η
ανταγωνιστικότητα αυτή εξακολουθεί να ισχύει παρά τη µειωµένη θερµογόνο αξία .
Εξάλλου, όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος (π.χ. το κόστος εκποµπής CO2), η
Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ δεν έχουν αποδείξει ότι το κόστος αυτό είναι τόσο
µεγάλο ώστε να καθιστά την ηλεκτροπαραγωγή µε βάση τον λιγνίτη µη
ανταγωνιστική σε σύγκριση µε άλλες πηγές ηλεκτροπαραγωγής (ιδίως φυσικό αέριο)
στην Ελλάδα. Όπως η Ελληνική ∆ηµοκρατία αναγνώριζε στην επιστολή της µε
ηµεροµηνία 22 Νοεµβρίου 2005, τα επιχειρήµατα σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα
άλλων καυσίµων και τεχνολογιών δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε σαφή συµπεράσµατα·
το κόστος του φυσικού αερίου µάλλον καθιστά τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε
βάση το φυσικό αέριο και πάλι πιο ακριβές σε σύγκριση µε τις λιγνιτικές µονάδες,
παρά το µεγαλύτερο κόστος εκποµπής CO2 που βαρύνει τις λιγνιτικές µονάδες. Το
γεγονός ότι η ∆ΕΗ έχει κατασκευάσει έναν αριθµό µονάδων φυσικού αερίου και ότι
ένας κάτοχος αδείας έχει κατασκευάσει άλλη µία τέτοια µονάδα δεν αποδεικνύει ότι
οι ανταγωνιστές είναι πεπεισµένοι ότι οι µονάδες φυσικού αερίου ενδείκνυνται
περισσότερο για µια εισχώρηση στην ελληνική αγορά προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως υποστηρίζεται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία. Αν µη τι άλλο, η
περιορισµένη εγκατάσταση δυναµικού από µέρους ανταγωνιστών της ∆ΕΗ (παρά
τον µεγάλο αριθµό αδειών που έχουν χορηγηθεί – βλ. τον πίνακα 13) καταδεικνύει
ότι συναντούν µεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά µε
τεχνολογίες οι οποίες να στηρίζονται στη χρήση άλλων καυσίµων πλην του λιγνίτη.
∆εδοµένου ότι η ∆ΕΗ και οι ανταγωνιστές της υποστηρίζουν ότι ο λιγνίτης παρέχει
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και δεδοµένου ότι αρκετοί από αυτούς σχεδιάζουν
να κατασκευάσουν νέες λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µόλις αποκτήσουν
πρόσβαση σε κάποιες ποσότητες λιγνίτη, η κατάσταση αυτή µπορεί επίσης να
ερµηνευθεί ως ενδεικτική του ότι η πραγµατοποίηση επενδύσεων από µέρους
ανταγωνιστών στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη είναι
ακόµη πιο αναγκαία προκειµένου να µπορέσουν αυτοί να εισέλθουν στην ελληνική
αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι εναλλακτικές επιλογές έχουν
αποδειχθεί δυσχερείς, παρά την ύπαρξη κατασκευαστικού, περιβαλλοντικού και
λοιπού κόστους.
215. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ αναγνωρίζουν αν µη τι άλλο ότι οι ανταγωνιστές
χρειάζονται τον λιγνίτη για να διαφοροποιήσουν το φάσµα καυσίµων που
χρησιµοποιούν και για να συµµετάσχουν στον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής
(βλ. σηµείο. 94). Ειδικότερα, οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ237 υποστηρίζουν ακριβώς ότι
του ΟΟΣΑ ανέφερε στην έκθεσή του τού 2006 σχετικά µε την Ελλάδα ότι η πλέον πρόσφατη µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη «επιτυγχάνει τις χαµηλότερες τιµές µεταξύ όλων των
θερµικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει το χαµηλό κόστος
του λιγνίτη ως καυσίµου και τη συγκριτικά υψηλή αποτελεσµατικότητα της µονάδας της Φλώρινας».
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Παραδείγµατος χάρη, η εταιρεία Αλουµίνιον της Ελλάδος, η οποία παράγει µια ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας για αυτοκατανάλωση, σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 10 Ιουλίου 2003, επισηµαίνει ότι
«(γ)ια να υπάρχει ανταγωνισµός, οι επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια θα έπρεπε να µπορούν να
χρησιµοποιήσουν έναν συνδυασµό καυσίµων παρόµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιεί η ∆ΕΗ (~70%
στερεά καύσιµα, ~10% υδροηλεκτρική ενέργεια, ~10% φυσικό αέριο και ~10% υγρά καύσιµα).
Σήµερα, οι µόνες αιτήσεις για ηλεκτροπαραγωγή τις οποίες κάνει δεκτές προς εξέταση η ΡΑΕ
(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) είναι αυτές που στηρίζονται στη χρήση φυσικού αερίου και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.».
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χρειάζονται έναν συνδυασµό µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ότι οι λιγνιτικές
µονάδες αποτελούν τις µονάδες βασικού φορτίου που τους λείπουν.
216. Η αντίξοη προς τον ανταγωνισµό επίδραση της προνοµιακής πρόσβασης της ∆ΕΗ
στο λιγνίτη επισηµαινόταν ήδη από τον ΟΟΣΑ στην έκθεσή του του 2001 σχετικά µε
τη «ρυθµιστική µεταρρύθµιση» στην Ελλάδα238, όπου υπογραµµιζόταν ότι «η
προνοµιακή πρόσβαση της ∆ΕΗ σε λιγνίτη ενδέχεται να αποθαρρύνει την είσοδο
άλλων ανταγωνιστών στην αγορά, όχι µόνο επειδή ένας νεοεισερχόµενος θα
επιθυµούσε ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει λιγνιτικές µονάδες, αλλά και επειδή θα
έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια ικανή να
ανταγωνισθεί επιτυχώς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη χαµηλού
κόστους. Η προσφορά λιγνίτη προς πώληση σε άλλες ηλεκτροπαραγωγικές
επιχειρήσεις θα παρείχε στο κράτος τη δυνατότητα να καθορίζει την αγοραία τιµή για
τα σχετικά δικαιώµατα εξόρυξης, πράγµα που επίσης θα έθετε τέλος στον φόβο ότι
το µηδενικό ύψος των δικαιωµάτων είναι πιθανό να συνιστά κρατική ενίσχυση».
Εξάλλου, η ίδια η ∆ΕΗ, σε όλα τα ετήσια δελτία της, αναγνώριζε τα εξής239 :
“Η ∆ΕΗ Α.Ε. […] απολαύει του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του
χαµηλού κόστους χάρη στη χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.».
217. Τα ανωτέρω πορίσµατα επιβεβαιώνονταν εκ νέου στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2006
για την Ελλάδα, όπου αναφερόταν ότι «ο ελληνικός λιγνίτης είναι ένα ανταγωνιστικό
καύσιµο υπό τις τρέχουσες συνθήκες». Στην έκθεση επισηµαινόταν ότι «η
κυβέρνηση θα µπορούσε να εξετάσει το ενδεχόµενο να επιτρέψει σε ακόµη µια
επιχείρηση να κατασκευάσει µονάδα ηλεκτροπαραγωγής η οποία θα χρησιµοποιεί
λιγνίτη από τα συγκεκριµένα κοιτάσµατα, είτε µε τη µεταβίβαση δικαιωµάτων
εξόρυξης είτε µε τη χρήση λιγνίτη εξορυσσόµενου από τη ∆ΕΗ». Στην έκθεση
διατυπωνόταν επίσης η σύσταση «να διασφαλισθεί η παροχή πλήρους
πληροφόρησης σχετικά µε το κόστος του λιγνίτη που παράγει η ∆ΕΗ, ώστε να
αυξηθεί η διαφάνεια στη διαµόρφωση των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, και να
µπορέσουν δυνητικοί φορείς εκµετάλλευσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής πλην της
∆ΕΗ να αποκτήσουν πλήρηπρόσβαση, υπό όρους ελεύθερης αγοράς, στα κοιτάσµατα
λιγνίτη της ∆ΕΗ».
218. Τούτο συµβαδίζει µε τις υφιστάµενες εκτιµήσεις της ανταγωνιστικότητας της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο τον λιγνίτη σε σύγκριση µε άλλες
πηγές ηλεκτροπαραγωγής. Για παράδειγµα, η Επιτροπή ανέφερε στην ανακοίνωσή
της µε τον τίτλο «Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» το εκτιµώµενο κόστος
ηλεκτροπαραγωγής για τις διάφορες βασικές πηγές (καύσιµα και τεχνολογίες) που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας240.
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Έκθεση του ΟΟΣΑ “Μεταρρύθµιση ρυθµιστικού πλαισίου – Ελλάδα”, Μάιος 2000, σχετ.:
DAFFE/CLP.WP2(2000)5, σ. 14.
∆ελτίο για το έτος 2004, σ. 3. Παρόµοιες δηλώσεις διατυπώνονταν επανειληµµένα από τη ∆ΕΗ στα
παλαιότερα δελτία (εκθέσεις) της.

COM/2007/0001 - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο - Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Τα αριθµητικά δεδοµένα που παρατίθενται στο
παράρτηµα 2 της εν λόγω ανακοίνωσης σχετικά µε το κόστος των διαφόρων πηγών ηλεκτρικής
ενέργειας στηρίζονται στην έκθεση του 2005 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (ΙΕΑ) και του
Οργανισµού για την Πυρηνική Ενέργεια (NEA) σχετικά µε το «Προβλεπόµενο κόστος της παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας»,
που
είναι
διαθέσιµη
στη
διεύθυνση
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2005/ElecCost.pdf
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219. Όσον αφορά το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη
αντιπροσωπεύει ένα σταδιακά συρρικνούµενο µερίδιο της συνολικής
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή είναι µία αναγκαιότητα ανεξάρτητα
από την ανταγωνιστικότητα της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη, λόγω
του ότι η κατανάλωση εξακολουθεί να αυξάνεται σε ετήσια βάση (σε ποσοστό πάνω
από 2% κατά µέσο όρο), ενώ το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής έχει παραµείνει
σταθερό από το 2003. Αυτό που έχει σηµασία είναι η σχέση µεταξύ δυναµικού και
ηλεκτροπαραγωγής: είναι γεγονός ότι η ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο τον λιγνίτη
ισοδυναµεί ακόµη µε το 60% περίπου της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί στο 43% µόλις της
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στο εν λόγω σύστηµα.
220. Επίσης, είναι αληθές ότι οι λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ θα
αποσυρθούν σταδιακά από το [2010-2020] και µετά· συγκεκριµένα, [100-400] MW
εγκατεστηµένης ισχύος µε καύσιµο τον λιγνίτη θα αποσυρθούν το [2010-2030],
[200-500]MW το [2010-2030], κ.ο.κ. (βλ. τον πίνακα 16). Πλην όµως, η µεταβολή
αυτή θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά και όχι βραχυπρόθεσµα (µείζονες αποσύρσεις
προγραµµατίζονται µόλις για το έτος [2010-2025] και µετά). Εξάλλου, η ∆ΕΗ έχει
ήδη προγραµµατίσει να αντικαταστήσει 900MW ισχύος µε καύσιµο τον λιγνίτη έως
το 2012 και έχει ήδη εξασφαλίσει συνολική άδεια η οποία καλύπτει 1600MW και
αφορά την αντικατάσταση υφιστάµενου δυναµικού στο πλαίσιο των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που η εταιρεία διαθέτει ήδη (βλ. την παρ. 79). Συνεπώς,
βραχυπρόθεσµα, η ∆ΕΗ δεν πρόκειται να υποστεί σοβαρή αποδυνάµωση του
πλεονεκτήµατος που απολαµβάνει χάρη στις λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
221. Αναφορικά µε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε νέες µονάδες το οποίο
έχει επισηµανθεί από την Ελληνική ∆ηµοκρατία (βλ. σηµείο. 135.7 παραπάνω), το
κόστος αυτό δεν συµβαδίζει µε άλλες εκτιµήσεις, για τις οποίες γίνεται λόγος
παραπάνω. Εξάλλου, τόσο η ∆ΕΗ όσο και οι ανταγωνιστές της ενδιαφέρονται για
την κατασκευή νέων λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής παρά το γεγονός ότι οι
τιµές στην ελληνική αγορά υπολείπονται κατά πολύ των εκτιµήσεων για το κόστος
στις οποίες προβαίνει η Ελληνική ∆ηµοκρατία241· υπό αυτή την έννοια, οι
επιχειρήσεις µοιάζουν να διαφωνούν µε τις εκτιµήσεις για το κόστος τις οποίες
επικαλείται η Ελληνική ∆ηµοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι τόσο η
∆ΕΗ όσο και οι ανταγωνιστές της ενδιαφέρονται για την κατασκευή νέων λιγνιτικών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής είναι µία αδιαµφισβήτητη ένδειξη για την
ανταγωνιστικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην ελληνική
αγορά.
222. Σε ό,τι αφορά το επιχείρηµα ότι η ίδια η Επιτροπή παραδεχόταν στην τελική έκθεση
της τοµεακής έρευνας που διεξήγαγε ότι η ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο τον λιγνίτη
προϋποθέτει υψηλότερο πάγιο κόστος, τούτο είναι αληθές. Παρόλα αυτά, όπως
εξηγείται στην προαναφερθείσα έκθεση, το στοιχείο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί υπό
το πρίσµα της «καµπύλης αξίας» των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Στις
241

Η τιµή του «µηχανισµού χονδρικής» ήταν 64€/MWh κατά µέσο όρο το 2006 (βλ. την σηµείο 106),
ενώ η Ελληνική ∆ηµοκρατία διατύπωνε την εκτίµηση (στην σηµείο 3.3 της απάντησής της στη
συµπληρωµατική επίσηµη προειδοποιητική επιστολή) ότι το συνολικό κόστος µιας νέας λιγνιτικής
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν [75-85] €/MWh. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία διατύπωνε επίσης την
εκτίµηση ότι το συνολικό κόστος µιας νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο
θα ήταν [70-80] €/MWh, ενώ ο µοναδικός ανταγωνιστής της ∆ΕΗ κατέγραψε το 2006 αξιόλογα κέρδη
από τη µονάδα φυσικού αερίου που εκµεταλλευόταν, µε την τιµή στο επίπεδο των 64€/MWh.
Συνεπώς, οι εκτιµήσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας φαίνονται υπερβολικές.
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βραχυπρόθεσµες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η τιµή διαµορφώνεται µε βάση τα
µεταβλητά κόστη των µονάδων παραγωγής, οι οποίες κατατάσσονται µε βάση τα
µεταβλητά τους κόστη: η τιµή ισούται µε το µεταβλητό κόστος των ακριβότερων
µονάδων οι οποίες καλούνται να καλύψουν τη ζήτηση µε τη σειρά κατάταξης των
µονάδων. Ωστόσο, µε τον συγκεκριµένο µηχανισµό διαµόρφωσης των τιµών
εξασφαλίζεται η κάλυψη του πάγιου κόστους των τεχνολογιών που απαιτούν τις
µεγαλύτερες επενδύσεις242, διότι οι τεχνολογίες µε το υψηλότερο πάγιο κόστος είναι
αυτές µε το χαµηλότερο µεταβλητό κόστος, ενώ οι τεχνολογίες µε το χαµηλότερο
πάγιο κόστος είναι αυτές µε το υψηλότερο µεταβλητό κόστος, αλλά και επειδή η
ζήτηση αυξοµειώνεται µεταξύ των ωρών αιχµής και των υπολοίπων ωρών, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται ότι υπάρχει οπωσδήποτε ένας αριθµός ωρών κατά τις οποίες η τιµή
καθορίζεται από «άλλες µονάδες παραγωγής»243. Συνεπώς, το επιχείρηµα ότι η
ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο τον λιγνίτη χαρακτηρίζεται από υψηλότερα πάγια
κόστη δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον
λιγνίτη σε σύγκριση µε άλλες πηγές ηλεκτροπαραγωγής. Η ανταγωνιστικότητα
εξαρτάται πρωτίστως από το άθροισµα του σταθερού και του µεταβλητού κόστους,
και τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα της
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη στην ελληνική αγορά.
223. Αυτοτελώς, είναι ενδεχοµένως αληθές ότι οι κανόνες που διέπουν την αγορά
χονδρικής αποβαίνουν σε βάρος της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο τον λιγνίτη κατά
τις νυχτερινές ώρες, όπως υποστηρίζει η ∆ΕΗ. Όµως, το στοιχείο αυτό οφείλεται
στην προτεραιότητα που αποδίδεται στις εισαγωγές και στους κανόνες που ισχύουν
για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των µονάδων παραγωγής. ∆εν αλλοιώνει δε
το γεγονός ότι οι λιγνιτικές µονάδες παραµένουν οι πλέον ανταγωνιστικές θερµικές
µονάδες. Στην πραγµατικότητα, παρά τους εν λόγω κανόνες, οι συγκεκριµένες
µονάδες εξακολουθούν να παράγουν το 60% περίπου της συνολικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι κάποιο άλλο µέτρο είναι
πιθανό να οδηγεί σε οριακή µείωση της χρήσης λιγνιτικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής δεν εξαλείφει την παραβίαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 82. Τα µέτρα επιτρέπουν στη ∆ΕΗ να διατηρεί τη
δεσπόζουσα θέση της.
224. Τέλος, η δήλωση της ∆ΕΗ ότι η είσοδος στην αγορά είναι πλέον ευχερής δεν
συµβαδίζει µε τα γεγονότα. Ναι µεν µία κοινή επιχείρηση (Endesa-Μυτιληναίος),
στην οποία µετέχει µία ξένη επιχείρηση, αποφάσισε να κατασκευάσει µια µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο χωρίς να λάβει επιδότηση µέσω του
διαγωνισµού που διοργάνωσε ο ∆ΕΣΜΗΕ, αλλά τέσσερις άλλοι ανταγωνιστές της
∆ΕΗ (περιλαµβανοµένων τριών κοινών επιχειρήσεων στις οποίες µετέχουν ξένοι
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας) εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον διαγωνισµό
που διοργανώνει ο ∆ΕΣΜΗΕ (και από τη λήψη επιδοτήσεων) προκειµένου να
εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, το σχέδιο της Endesa-Μυτιληναίος,
όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής, θα είναι µόλις η δεύτερη εµπορική
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της οποίας η κατασκευή θα έχει αποφασισθεί στην
αγορά πέντε και πλέον έτη µετά την απελευθέρωση. Τούτο φανερώνει ότι η είσοδος
242

Τούτο επιβεβαιώνεται από µελέτη µε αντικείµενο έξι ευρωπαϊκές αγορές χονδρικής η οποία
εκπονήθηκε κατά παραγγελία της Επιτροπής και δηµοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 2007: βλ. την έκθεση
της
London
Economics
στη
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.
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Οι µονάδες µε το υψηλότερο µεταβλητό κόστος είναι συνήθως παλαιές µονάδες των οποίων το πάγιο
κόστος έχει αποσβεσθεί πλήρως και οι οποίες συνεπώς δεν απαιτούν συνεισφορά στο πάγιο κόστος.
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στην αγορά παραµένει δυσχερής όταν υπάρχει πρόσβαση µόνο στο φυσικό αέριο ως
καύσιµο. Συγχρόνως, δύο ανταγωνιστές της ∆ΕΗ είναι έτοιµοι να κατασκευάσουν
λιγνιτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής χωρίς επιδότηση τώρα που θα είναι πλέον
διαθέσιµες ορισµένες ποσότητες λιγνίτη από το κοίτασµα της Βεύης· συγκεκριµένα,
η ΤΕΡΝΑ υπέβαλε αίτηση για το κοίτασµα της Βεύης και συµπεριέλαβε στο
επιχειρηµατικό της σχέδιο την κατασκευή µιας λιγνιτικής µονάδας, ενώ η Ήρων
Θερµοηλεκτρική υπέβαλε αίτηση για το κοίτασµα της Βεύης και υπέβαλε αίτηση τον
Μάρτιο του 2007 προκειµένου να της χορηγηθεί άδεια για µία λιγνιτική µονάδα. Τα
ανωτέρω γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ χρειάζονται τον
λιγνίτη προκειµένου να µπορούν να µετάσχουν στον ανταγωνισµό στην αγορά
χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναγνωρίζουν η Ελληνική
∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ.
225. Συµπερασµατικώς, τα πραγµατικά περιστατικά της παρούσας υπόθεσης
αποδεικνύουν ότι ο λιγνίτης αποτελεί την πλέον ανταγωνιστική πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας και ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µε τη µη παραχώρηση σε εναλλακτικές
επιχειρήσεις επαρκούς πρόσβασης στον λιγνίτη, προστατεύει τη θέση της ∆ΕΗ και
επεκτείνει τη δεσπόζουσα θέση της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιχειρηµατολογία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
σχετικά µε την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
226. Συµπληρωµατικώς, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ υποστήριζαν στις
απαντήσεις τους στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή ότι τα ακόλουθα
πραγµατικά στοιχεία διαψεύδουν την επέκταση της δεσπόζουσας θέσης από µέρους
της ∆ΕΗ: η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα· το γεγονός ότι
έχουν οργανωθεί διαγωνισµοί για την εγκατάσταση δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής
µε αποκλεισµό της ∆ΕΗ· και το γεγονός ότι ακόµη και τα τιµολόγια της ∆ΕΗ για
επιλέγοντες πελάτες ρυθµίζονται από το κράτος. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά το
θέµα των ρυθµιζόµενων τιµολογίων, η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει υποστηρίξει ότι τα
δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ δεν συνιστούν εµπόδιο για την είσοδο
στην υπό εξέταση αγορά, δεδοµένου ότι τα τιµολόγια που ισχύουν για τους µη
επιλέγοντες και τους επιλέγοντες πελάτες καθορίζονται από το κράτος, εφόσον η
∆ΕΗ εφοδιάζει ποσοστό άνω του 70% της επιλέγουσας αγοράς. Η ∆ΕΗ συντάχθηκε
µε το επιχείρηµα αυτό, επισηµαίνοντας ότι η ίδια δεν έχει την ευχέρεια να µειώσει τις
τιµές. Εξάλλου, η ∆ΕΗ ανέφερε ότι τα τιµολόγια δεν αποτελούν εµπόδιο για την
είσοδο στην αγορά και ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή συµφωνεί µε αυτόν τον
ισχυρισµό. Τα εν λόγω επιχειρήµατα δεν διατυπώθηκαν εκ νέου ούτε αναπτύχθηκαν
περαιτέρω σε µεταγενέστερες επιστολές, µε εξαίρεση τη διατύπωση από µέρους της
∆ΕΗ της εκτίµησης ότι το επίπεδο των τιµολογίων ήταν ενδεχοµένως κατά το
παρελθόν τόσο χαµηλό ώστε να καθιστά αδύνατη ακόµη και την παραµονή νέων
ανταγωνιστών στην αγορά λιανικής προµήθειας, αν υποτεθεί ότι έχουν πράγµατι
εισέλθει νέοι ανταγωνιστές στην εν λόγω αγορά (βλ. σηµείο. 116).
227. Τα ανωτέρω επιχειρήµατα δεν θεωρούνται πειστικά. Μερικά από αυτά αναφέρονται
στον αρχικό ορισµό της δεύτερης επηρεαζόµενης αγοράς (παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και προµήθειά της σε επιλέγοντες πελάτες - βλ. σηµείο. 164) και θα
εξετασθούν στη συνέχεια σε σχέση µε τη χρονική περίοδο (προ του Μαΐου 2005) για
την οποία ίσχυε ο εν λόγω ορισµός.
228. Πρώτον, δεν είναι σαφές πώς το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση της ζήτησης για
ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι δυνατό να αναιρεί το συµπέρασµα περί
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παραβίασης του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82. Η αύξηση
της ζήτησης εξηγείται από το γεγονός ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια
εξελίσσεται παράλληλα µε την οικονοµική ανάπτυξη, και µάλιστα αυξάνεται
σταθερά κάθε χρόνο, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Εντούτοις, η αύξηση
αυτή δεν µεταβάλλει το σηµαντικό πλεονέκτηµα που η ∆ΕΗ απολαµβάνει έναντι των
ανταγωνιστών της, καθώς διαθέτει µοναδική πρόσβαση σε πολύ σηµαντικά
αποθέµατα της φθηνότερης πηγής καυσίµου για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου της συνολικής πραγµατικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα (βλ. την παράγραφο 85).
Συνεπώς, η διατήρηση της προνοµιακής πρόσβασης σε λιγνίτη και σε ηλεκτρική
ενέργεια µε βάση τον λιγνίτη έχει ως αποτέλεσµα την προστασία της δεσπόζουσας
θέσης της ∆ΕΗ, µε την όρθωση εµποδίων για την είσοδο άλλων προµηθευτών στην
αγορά, ακόµη και υπό συνθήκες αύξησης της ζήτησης.
229. Όσον αφορά το θέµα των δηµόσιων διαγωνισµών για την εγκατάσταση νέου
δυναµικού: Ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούτο, σύµφωνα µε τον νόµο 3175/2003, να
συµβάλλει στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού και να οργανώσει για
τον σκοπό αυτό διαγωνισµούς µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών για τη διαθεσιµότητα
ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, από τους οποίους αποκλείστηκε η ∆ΕΗ. Πράγµατι,
πέντε και πλέον έτη µετά την απελευθέρωση της αγοράς, µόνο µία οντότητα
κατασκεύασε νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής προκειµένου να ανταγωνισθεί τη ∆ΕΗ
στην αγορά χονδρικής244. Το γεγονός ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία είναι αναγκασµένη
να οργανώνει διαγωνισµούς µε σκοπό την ασφάλεια του εφοδιασµού και να
προσφέρει επιδοτήσεις προκειµένου να ενθαρρύνει την κατασκευή νέων µονάδων
από µέρους ανταγωνιστών της ∆ΕΗ απλώς καθιστά ανάγλυφη τη δυσκολία των
ανταγωνιστών της ∆ΕΗ να εισέλθουν στην ελληνική αγορά χονδρικής χωρίς να
έχουν πρόσβαση σε λιγνίτη.
230. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των υποκείµενων σε κρατική ρύθµιση τιµολογίων, είναι
σκόπιµο να επισηµανθεί µια σειρά στοιχείων για την περίοδο πριν από τον Μάιο του
2005.
231. Πρώτον, ο καθορισµός των τιµολογίων στην Ελλάδα και η σχέση του µε την
κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού δεν εµπίπτει στο αντικείµενο της παρούσας
απόφασης.
232. ∆εύτερον, η Επιτροπή δεν αµφισβητεί το ότι τα υποκείµενα σε κρατική ρύθµιση
τιµολόγια ενδέχεται να είχαν µέχρι τώρα συνέπειες για την είσοδο στην αγορά.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή ανέφερε στην επίσηµη προειδοποιητική επιστολή της ότι
«[ό]πως προκύπτει από την έρευνα της Επιτροπής, οι δυνητικοί ανταγωνιστές δεν
θεωρούν όλοι το επίπεδο των τιµών ως τον κύριο λόγο που αποτρέπει την είσοδο
στην ελληνική αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας». Η Επιτροπή επισηµαίνει
ότι η ∆ΕΗ θεωρούσε ότι τα υποκείµενα σε κρατική ρύθµιση τιµολόγια είχαν
συνέπειες για την είσοδο στην αγορά λιανικής προµήθειας245.
244

Όπως εξηγείται στο σηµείο αριθ. 81, η µονάδα της Ήρων Α.Ε. κατασκευάστηκε για λόγους εφεδρείας
και έχει περιορισµένη µόνο δυνατότητα να εφοδιάζει την αγορά χονδρικής.

245

Στην επιστολή της τής 11ης Ιουλίου 2003 (σ. 5), η ∆ΕΗ δήλωνε ότι «(ε)πειδή τα τιµολόγια της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπως καθορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
συγκαταλέγονται σήµερα στα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς
ότι τα τιµολόγια αυτά είναι ενδεχοµένως πιο συµφέροντα από τις τιµές που θα ήταν σε θέση να
προσφέρουν οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».
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233. Τρίτον, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι υπόψη φραγµοί για την είσοδο στην αγορά οι
οποίοι σχετίζονται µε τα τιµολόγια ενδέχεται να έχουν επιτείνει τις επιπτώσεις των
µέτρων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Τούτο οφείλεται στο
γεγονός ότι, κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τα υποκείµενα σε κρατική
ρύθµιση τιµολόγια βασίζονταν στο κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
∆ΕΗ, συµπεριλαµβανοµένης της χαµηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
µε καύσιµο τον λιγνίτη, στην οποία δεν είχαν πρόσβαση οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ246.
Εποµένως, τα υποκείµενα σε κρατική ρύθµιση τιµολόγια ενίσχυσαν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που η ∆ΕΗ αποκοµίζει από τις λιγνιτικές της µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής.
Εφόσον
δεν
διέθεταν
ανάλογο
χαρτοφυλάκιο
ηλεκτροπαραγωγής, οι νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις δυσκολεύονταν να
ανταγωνισθούν τη ∆ΕΗ όσον αφορά την προµήθεια λιανικής.
234. Ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που εµποδίζουν την είσοδο στην αγορά δεν απαλλάσσει την Ελληνική
∆ηµοκρατία από την υποχρέωσή της να εφαρµόζει τις διατάξεις της συνθήκης
αναφορικά µε τα µέτρα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Κατά
συνέπεια, τα υποκείµενα σε κρατική ρύθµιση τιµολόγια δεν αµβλύνουν την
παραβίαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 εξαιτίας των
µέτρων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης.
Επιχειρηµατολογία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ΕΗ
σχετικά µε τη θέσπιση των µέτρων και µε τη µη θέσπιση
πρόσθετων µέτρων έκτοτε
235. Στις επιστολές τους, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η ∆ΕΗ επεσήµαιναν ότι τα επίµαχα
µέτρα είχαν θεσπισθεί πριν από την ουσιαστική απελευθέρωση της υπό εξέταση
αγοράς το 2001.
236. Μολονότι τούτο ευσταθεί, το άρθρο 86 παράγραφος 1 ορίζει ότι «τα κράτη µέλη δεν
θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της παρούσας
συνθήκης». Το πρόβληµα συνίσταται στη διατήρηση του πλεονεκτήµατος που έχει
παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ, το οποίο συνεπάγεται ανισότητα ευκαιριών µεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
∆εδοµένου ότι η ∆ΕΗ ήδη κατέχει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης επί των µισών από
τα συνολικά αποθέµατα λιγνίτη και επί του 60% και πλέον του συνόλου των
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων, η διατήρηση του εν λόγω πλεονεκτήµατος θα
ενισχυθεί περαιτέρω σε περίπτωση που η ∆ΕΗ εξασφάλιζε, έστω και µέσω ανοικτών
δηµόσιων διαγωνισµών, δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τα επιπλέον κοιτάσµατα για
τα οποία η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει αποφασίσει να χορηγήσει δικαιώµατα
εκµετάλλευσης.
246 Τα τιµολόγια υπολογίζονταν µε βάση το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ (βλ. την
υποσηµείωση αριθ. 168), συµπεριλαµβανοµένης της χαµηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε καύσιµο τον λιγνίτη, στην οποία δεν είχαν πρόσβαση οι ανταγωνιστές. Με τον τρόπο
αυτό προέκυπτε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη ∆ΕΗ, η οποία το παραδεχόταν στην έκθεσή της
για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2001 - 31 ∆εκεµβρίου 2002 (έκθεση του Μαΐου 2003, που η ∆ΕΗ
διέθεσε ως παράρτηµα της επιστολής της µε ηµεροµηνία 30 Μαΐου 2003). Στις σελίδες 44 και 45 της
εν λόγω έκθεσης αναφέρονται τα εξής: ««Εξάλλου, τα τιµολόγια στην Ελλάδα είναι σήµερα
χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους βιοµηχανικούς
πελάτες. Σε τέτοια επίπεδα, δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν ικανό κίνητρο για την εγκατάσταση
νέου δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής. [...] Εκτιµούµε ότι τα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα, το
χαµηλό µας κόστος ηλεκτροπαραγωγής και η εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουµε στην ελληνική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µας περιάγουν σε πλεονεκτική θέση προκειµένου να επωφεληθούµε των
προοπτικών δυνητικής ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς.».
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237. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστήριξε ακόµη ότι η νοµοθεσία την οποία επικαλείται η
Επιτροπή (νόµος 134/75 και νοµοθετικό διάταγµα 4029/1959) είχε περιέλθει σε
αχρηστία. Πλην όµως, η νοµοθεσία στην οποία βασίστηκε η χορήγηση δικαιωµάτων
στη ∆ΕΗ (νόµος 134/75 και νοµοθετικό διάταγµα 4029/1959) δεν έχει περιέλθει σε
αχρηστία, δεδοµένου ότι η ∆ΕΗ εξακολουθεί να απολαµβάνει τα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης που της χορηγήθηκαν επί τη βάσει των εν λόγω νοµικών πράξεων, οι
οποίες δεν έχουν καταργηθεί τυπικώς. Με τη διατήρηση των δικαιωµάτων αυτών και
µε τη µη παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης επί αξιόλογων κοιτασµάτων σε
ανταγωνιστές της ∆ΕΗ, η Ελληνική ∆ηµοκρατία δηµιουργεί ανισότητα ευκαιριών
µεταξύ επιχειρήσεων στην επακόλουθη αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας.
4.2.4.4.

Συµπέρασµα

238. Με την παραχώρηση και τη διατήρηση σε ισχύ οιονεί µονοπωλιακών δικαιωµάτων
τα οποία παρέχουν στη δηµόσια επιχείρηση ∆ΕΗ προνοµιακή πρόσβαση στην
εκµετάλλευση λιγνίτη και, κατ’ επέκταση, σε ηλεκτρική ενέργεια µε βάση τον
λιγνίτη, η Ελληνική ∆ηµοκρατία διασφάλισε την προνοµιακή πρόσβαση της ∆ΕΗ
στο φθηνότερο διαθέσιµο καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πράγµα
που επέτρεψε στην εν λόγω εταιρεία να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της στην
αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο που δεν απείχε πολύ
από το µονοπώλιο, µε τον αποκλεισµό ή την παρακώλυση της εισόδου νέων
ανταγωνιστών στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέσχε
στη ∆ΕΗ τη δυνατότητα να προασπίσει την οιονεί µονοπωλιακή θέση της στην
αγορά, παρά την απελευθέρωση της αγοράς χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης
της στην εν λόγω αγορά.
4.2.5.

Έλλειψη θεµελίωσης επί του άρθρου 86 παράγραφος 2

239. Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που είναι
επιφορτισµένες µε την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος
υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισµού κατά το µέτρο που η εφαρµογή των
κανόνων αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης
αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Το εν λόγω άρθρο µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον
εφόσον γίνει επίκλησή του από το οικείο κράτος µέλος ή από την οικεία επιχείρηση
και µόνον εφόσον έχει καταδειχθεί η συνδροµή των σχετικών προϋποθέσεων247.
240. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν επικαλέστηκε τη διάταξη αυτή για να δικαιολογήσει τη
θέσπιση των νοµοθετικών µέτρων µε τα οποία παραχωρήθηκαν δικαιώµατα εξόρυξης
λιγνίτη στη ∆ΕΗ.
4.2.6.

Επηρεασµός των συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών

241. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, αρκεί να διαπιστωθεί «ένα απλό δυνητικό αποτέλεσµα
της συµπεριφοράς της επιχείρησης» στο εµπόριο εντός της κοινής αγοράς248
247

Βλ. την υπόθεση 155/73 Sacchi της 30ής Απριλίου 1974, σκέψη 15· υπόθεση 41/80 British
Telecommunications της 20ής Μαρτίου 1985, σκέψη 33· υπόθεση T-260/94 Air Inter της 19ης Ιουνίου
1997, σκέψη 138.

248

C-41/90 Höfner, Συλλογή 1991 I-2015, σκέψη 32-33· C-179/90 Porto di Genova, Συλλογή 1991 I5889, σκέψη20.
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προκειµένου να συναχθεί ότι επηρεάζεται όπως απαιτείται το εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών. Αρκεί, κατά συνέπεια, η καταχρηστική συµπεριφορά να είναι ικανή
να επιφέρειτέτοιο αποτέλεσµα249.
242. Επίσης, η έννοια του εµπορίου είναι ευρύτερη από αυτή των διασυνοριακών
συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες και εκτείνεται σε κάθε διασυνοριακή
οικονοµική δραστηριότητα, περιλαµβανοµένης της εγκατάστασης250.
243. Η συµπεριφορά της επιχείρησης και τα επίµαχα κρατικά µέτρα καθιστούν
δυσχερέστερη την είσοδο στην αγορά προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών.
244. Η συµπεριφορά της επιχείρησης ή τα κρατικά µέτρα επηρεάζουν επίσης αισθητά το
διακρατικό εµπόριο, δεδοµένου ότι έχουν συνέπειες για τους δυνητικούς
νεοεισερχόµενους, όπως η καταγγέλλουσα αλλά και άλλες επιχειρήσεις, που
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα. Στους εν λόγω δυνητικούς νεοεισερχόµενους συγκαταλέγονται όλες
εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, εξαιτίας των κρατικών µέτρων υπέρ της ∆ΕΗ,
αποθαρρύνονται από το να επενδύσουν στην παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που έχουν ζητήσει και
λάβει άδειες για την παραγωγή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις δεν κάνουν ακόµη χρήση των αδειών που έχουν λάβει, πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα.
4.2.7.

Μέτρα αποκατάστασης

245. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν έχει προτείνει µέτρα αποκατάστασης τα οποία να
εξαλείφουν τις επιπτώσεις της υπό εξέταση παράβασης, παρά το ότι η Επιτροπή την
κάλεσε να το πράξει τον Οκτώβριο του 2006. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δήλωσε
απλώς ότι θα διεξαγάγει στο µέλλον ανοικτούς διαγωνισµούς για τη χορήγηση νέων
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης επί κοιτασµάτων λιγνίτη και ότι θα συνεχίσει να
εφαρµόζει την πολιτική της σε σχέση µε τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας: «η
Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν θεωρεί ότι συντρέχει θέµα οποιασδήποτε παραβίασης
κοινοτικών κανόνων που να δικαιολογεί τη λήψη πρόσθετων µέτρων»251.
246. Τα κρατικά µέτρα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης παράγουν
αποτελέσµατα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και εκδηλώνονται στην αγορά
προµήθειας λιγνίτη καθώς επίσης, πρωτίστως, στην αγορά χονδρικής προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σχετικά µέτρα αποκατάστασης πρέπει να διασφαλίζουν την
εξάλειψη των επιπτώσεων της υπό εξέταση παράβασης Τούτο είναι δυνατό να
επιτευχθεί µόνον εφόσον οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ έχουν πρόσβαση σε επαρκείς
ποσότητες λιγνίτη και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο τον λιγνίτη,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνισθούν τη ∆ΕΗ στην αγορά χονδρικής
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το συντριπτικό επιχείρηµα για τον
249

C-322/81, Michelin, Συλλογή 1983, σ. 3461,σκέψη 32.
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C-309/99, Wouters, σκέψη 95· C-475/99, Ambulanz Glöckner, σκέψη 49· συνεκδικαζόµενες
υποθέσεις C-215/96 και C-216/96 Bagnasco, σκέψη 51· C-55/96, Job Centre, σκέψη 37· C-41/90,
Höfner και Elser, σκέψη 33.
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Επιστολή της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παρ. 7.2.
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τερµατισµό της παράβασης παραµένει ισχυρό ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξέλιξη
τυχόν επέλθει στην εθνική πολιτική της Ελλάδας όσον αφορά το αν πρέπει ή όχι να
εκχωρηθούν πρόσθετα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη υπό το πρίσµα της
προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της ασφάλειας της
προµήθειας. Από αυτή την άποψη, η σχετική εθνική πολιτική δεν επηρεάζεται
καθόλου από την παρούσα απόφαση καθώς είναι σαφές ότι η πρόσβαση στο λιγνίτη
για τις ανάγκες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα διατηρήσει σε κάθε
περίπτωση τη σηµασία της ως προς τη δυνατότητα άσκησης πραγµατικού
ανταγωνισµού στην αγορά χονδρικής.
247. Σύµφωνα µε τη σηµερινή εθνική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε την
εκµετάλλευση των δηµόσιων κοιτασµάτων λιγνίτη στην ελληνική επικράτειά , στα
αποθέµατα λιγνίτη που µπορούν να τεθούν στη διάθεση ανταγωνιστών της ∆ΕΗ
συµπεριλαµβάνονται τόσο ήδη διαθέσιµα252 εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα λιγνίτη όσο
και εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα λιγνίτη που είναι δυνατό να καταστούν διαθέσιµα
στο ορατό µέλλον253. Συνεπώς, τα αποθέµατα λιγνίτη που µπορούν να διατεθούν σε
ανταγωνιστές της ∆ΕΗ και τα οποία δεν εκµεταλλεύεται σήµερα η ίδια ισοδυναµούν
επί του παρόντος µόνο µε το 40% των συνολικών εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων
λιγνίτη254. Στην παρούσα φάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το µερίδιο αυτό των
συνολικών εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων λιγνίτη µπορεί να θεωρηθεί ως το
ελάχιστο µερίδιο που πρέπει να διατεθεί σε ανταγωνιστές της ∆ΕΗ προκειµένου να
διασφαλισθεί ουσιαστικά η ικανότητα των ανταγωνιστών αυτών να ασκήσουν
ανταγωνιστικές πιέσεις στη ∆ΕΗ στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας255. Το µερίδιο αυτό των συνολικών εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων λιγνίτη
που µπορεί να διατεθεί σε ανταγωνιστές θα µπορούσε να αυξηθεί µακροπρόθεσµα σε
περίπτωση που τα εναποµένοντα αποθέµατα λιγνίτη, για τα οποία δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί ακόµη εργασίες αναζήτησης, αποδειχθεί ότι είναι
εκµεταλλεύσιµα256. Το ίδιο ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των εκµεταλλεύσιµων
252

Πρόκειται κατ’ ουσία για τα κοιτάσµατα της Αχλάδας και της Βεύης.
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Πρόκειται κατ’ ουσία για τα κοιτάσµατα της ∆ράµας και της Ελασσόνας.
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Η εν λόγω αναλογία 40% δεν λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ∆ΕΗ µπορεί να προµηθεύεται προς το
παρόν λιγνίτη από το ορυχείο της Αχλάδας, του οποίου τα αποθέµατα ισοδυναµούν µε το 3% των
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων. Συνεπώς, στην πράξη η δυνητική πρόσβαση είναι επί του παρόντος
ελαφρώς κατώτερη του 40% των συνολικών εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων.
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Η ισχύς από καύση λιγνίτη είναι απαραίτητη στους ανταγωνιστές της ∆ΕΗ για δύο λόγους. Πρώτον
γιατί είναι ανάγκη το χαρτοφυλάκιο ηλεκτροπαραγωγής τους να περιλαµβάνει κάποιες µονάδες ισχύος
βασικού φορτίου (βλ. σηµείο 215), οποιαδήποτε δε άλλη διαθέσιµη ισχύς βασικού φορτίου είναι
περιορισµένη. ∆εύτερον, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ανταγωνιστική πίεση στη ∆ΕΗ σε
περιόδoυς εκτός αιχµής (οπότε η ισχύς µε καύση λιγνίτη αναµένεται να ορίσει την τιµή υπό τον όρο
ότι η πίεση επί της παραγωγής µε καύση λιγνίτη δεν επιβάλλει προσφυγή σε πολύ ακριβότερες
µονάδες καύσης αερίου). Tο µεγαλύτερο τµήµα ισχύος βασικού φορτίου καλύπτεται από καύση
λιγνίτη, ενώ η υπόλοιπη κάλυψη συντελείται (εν µέρει) από υδροηλεκτρικούς σταθµούς και ΑΠΕ (βλ.
πίνακα 14). Αν, λοιπόν, υποτεθεί ότι η αναλογία µεταξύ αποθεµάτων λιγνίτη και παραγωγής ισχύος µε
καύση λιγνίτη είναι σε µεγάλο βαθµό η ίδια σε όλους τους σταθµούς, τότε 40% των κοιτασµάτων
λιγνίτη αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 40% της παραγωγής βασικού φορτίου, τουλάχιστον όµως το
ένα τρίτο της. Αυτό κρίνεται ως το ελάχιστο επιβαλλόµενο όριο άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων σε
περιόδους εκτός αιχµής και επιτρέπει στους ανταγωνιστές να έχουν επάρκεια παραγωγής βασικού
φορτίου ώστε να σχηµατίσουν ισορροπηµένα χαρτοφυλάκια παραγωγής.
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Τα συνολικά αποθέµατα τα οποία δεν εκµεταλλεύεται η ∆ΕΗ ισοδυναµούν µε το 52% όλων των
αποθεµάτων λιγνίτη, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµάτων της Αχλάδας, που συνιστούν το 2,4%
του συνόλου των αποθεµάτων.
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κοιτασµάτων που έχουν εκχωρηθεί θα πρέπει να καταστεί διαθέσιµο και στην
περίπτωση που η Ελληνική ∆ηµοκρατία αποφασίσει να µην καταστήσει διαθέσιµα
πρόσθετα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα ή αποφασίσει να το πράξει σε βαθµό πιο
περιορισµένο σε σχέση µε αυτό που προβλέπεται σήµερα.
248. Με γνώµονα τα προεκτεθέντα δεδοµένα, για να εξασφαλισθεί η εξάλειψη των
επιπτώσεων της παράβασης, επιβάλλεται να θεσπισθούν οπωσδήποτε µέτρα που να
διασφαλίζουν ότι οι ανταγωνιστές της ∆ΕΗ θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λιγνίτη.
Είναι ευθύνη της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στο πλαίσιο του συνόλου της πολιτικής
τηςσχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα, να
καθορίσει συγκεκριµένα µέτρα που θα επιτρέψουν την ενδεδειγµένη πρόσβαση στο
λιγνίτη θέτοντας έτσι τέλος στην παράβαση. Η Επιτροπή µπορεί σε αυτή τη φάση να
αναφέρει ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγµατα δυνητικών συγκεκριµένων µέτρων
που θα µπορούσε να θεσπίσει η Ελληνική ∆ηµοκρατία, είτε σωρευτικά είτε
αυτοτελώς:
248.1.
η Ελληνική ∆ηµοκρατία θα µπορούσε να προβεί σε νέα εκχώρηση
ορισµένων από τα δικαιώµατα των οποίων απολαύει σήµερα η ∆ΕΗ· στην
περίπτωση αυτή και δεδοµένου ότι τα κοιτάσµατα συνδέονται µε τις κοντινές
µονάδες παραγωγής, η πρόσβαση στα κοιτάσµατα θα πρέπει να συνδυαστεί µε
µεταβίβαση της κυριότητας ή της δικαιοχρησίας της αντίστοιχης µονάδας·
248.2.
η Ελληνική ∆ηµοκρατία θα µπορούσε να µεθοδεύσει τη χορήγηση νέων
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης σε ανταγωνιστές της ∆ΕΗ·.αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι η ∆ΕΗ δεν αποκτά αυτά τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης εκτός αν
δεν υπάρξει άλλη αξιόπιστη προσφορά. Περαιτέρω αυτό το µέτρο θα µπορούσε να
συνοδεύεται , αναφορικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το φως του
άρθρου 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, από την οργάνωση δηµόσιων διαδικασιών
επιλογής χωρίς διακρίσεις για τη µελλοντική κατασκευή λιγνιτικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιµοποιούν λιγνίτη από κοιτάσµατα που πρόκειται να
εκχωρηθούν, αποκλειοµένης όµως της ∆ΕΗ..
249. Είναι επιβεβληµένο η Ελληνική ∆ηµοκρατία να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα µε
στόχο την εξάλειψη των συνεπειών της παράβασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν η
Ελληνική ∆ηµοκρατία αναθεωρήσει την πολιτική της ως προς το να επιτρέπει
περαιτέρω δικαιώµατα εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων στην Ελλάδα ώστε
να λάβει υπόψη της την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, τα µέτρα θα πρέπει·να ευθυγραµµιστούν µε
αυτή την αναθεωρηµένη πολιτική.
250. Τέλος, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να διασφαλισθεί η λήψη
µέτρων µε τα οποία να ενισχύεται άµεσα ο ανταγωνισµός στην αγορά χονδρικής
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή έχει επίγνωση του ότι, σε περίπτωση
που τα µέτρα αποκατάστασης συνίστανται στην εκχώρηση νέων δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης επί διαθέσιµων εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων λιγνίτη σε
ανταγωνιστές της ∆ΕΗ, ο αντίκτυπος των υπόψη µέτρων αποκατάστασης δεν
πρόκειται να εκδηλωθεί αµέσως257. Προκειµένου να αποτραπεί η διατήρηση των
257

Η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων αυτών δεν θα ξεκινήσει αµέσως, και θα απαιτηθούν αρκετά έτη για
να καταστεί δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο λιγνίτη προερχόµενο από τα
συγκεκριµένα κοιτάσµατα• η κατασκευή µιας νέας µονάδας απαιτεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
πέντε ετών µε βάση την πλέον πρόσφατη πείρα (βλ. την σηµείο. 92), ενώ για την αδειοδότηση τέτοιων
µονάδων απαιτείται τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος. Παραδείγµατος χάρη, για τα κοιτάσµατα της
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επιπτώσεων των υπό εξέταση παράνοµων µέτρων επί τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα
και να δοθεί ένα κίνητρο για την ταχεία θέση σε εφαρµογή των αναγκαίων
διορθωτικών µέτρων, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθούν µεταβατικές ρυθµίσεις. Για
παράδειγµα, είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να παραχωρηθεί στους µελλοντικούς
ιδιοκτήτες των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που συναγωνίζονται τις
µονάδες της ∆ΕΗ πρόσβαση σε ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο τον λιγνίτη σε
επίπεδο κόστους, µέχρι να είναι αυτοί σε θέση να ανταγωνισθούν τη ∆ΕΗ µε τις
µονάδες που θα εκµεταλλεύονται. Σε περίπτωση που τα µέτρα που η Ελληνική
∆ηµοκρατία θα λάβει µε στόχο την αποτελεσµατική εξάλειψη των συνεπειών της
παράβασης πρόκειται να αποδόσουν µόνον µετά από µερικά χρόνια, τότε είναι
επιβεβληµένο να θεσπίσει αποτελεσµατικά µεταβατικά µέτρα
251. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία πρέπει εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης να ενηµερώσει την Επιτροπή, σχετικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για να
συµµορφωθεί µε την παρούσα απόφαση. ∆εδοµένου ότι τα αναγκαία µέσα αποκατάστασης
ενδέχεται να συνεπάγονται τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου και την µεθόδευση, σε
ορισµένες περιπτώσεις, µεταβατικών ρυθµίσεων, κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί στην
Ελλάδα συµπληρωµατική προθεσµία για τη θέσπιση και εφαρµογή των σχετικών µέτρων. Η
προθεσµία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (2+6) µήνες από την κοινοποίηση της
παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να απέχει από την θέσπιση
µέτρων που ενδέχεται να επιδεινώσουν την σηµερινή κατάσταση πραγµάτων.

252. Αν η Ελληνική ∆ηµοκρατία παραλείψει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της εντός της
ταχθείσας προθεσµίας, και ιδίως αν τα προβλεπόµενα και εφαρµοζόµενα µέτρα δεν αποβούν
ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή επιφυλάσσεται ως προς τη δυνατότητα είτε να προβεί σε
ενέργειες δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης είτε να εκδόσει περαιτέρω απόφαση
δυνάµει του άρθρου 86 της συνθήκης θεσπίζοντας ειδικά µέτρα για τη διόρθωση των
δυσµενών για τον ανταγωνισµό συνεπειών της παρούσας παράβασης,

Βεύης, τα δικαιώµατα είναι πιθανό να χορηγηθούν στο άµεσο µέλλον, αλλά η διαδικασία
αδειοδότησης για την αντίστοιχη µονάδα δεν έχει ξεκινήσει, πράγµα που σηµαίνει ότι χρειάζονται
οπωσδήποτε έξι έτη µέχρι να αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε την καύση λιγνίτη
προερχόµενου από το κοίτασµα της Βεύης. Σε ό,τι αφορά τη ∆ράµα και την Ελασσόνα, η διαδικασία
επιλογής για τη χορήγηση των σχετικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ενδέχεται να µην ολοκληρωθεί
πριν από την παρέλευση ενός ή δύο ετών από τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης. Με βάση
την παραδοχή ότι η συγκρότηση λιγνιτωρυχείων και η κατασκευή µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
πραγµατοποιούνται εκ παραλλήλου, ένα τέτοιο µέτρο αποκατάστασης δεν πρόκειται να ασκήσει
επίδραση στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την πάροδο έξι ετών
τουλάχιστον (στην περίπτωση της Βεύης) και δεν πρόκειται να ασκήσει αξιόλογη επίδραση στην
αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (στην περίπτωση της ∆ράµας και της Ελασσόνας)
για επτά µε οκτώ έτη τουλάχιστον.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το άρθρο 22 παράγραφος 1 του νοµοθετικού διατάγµατος 4029/1959, το άρθρο 3
παράγραφος 1 του νόµου 134/1975 και οι υπουργικές αποφάσεις των ετών 1976, 1988 και
1994 (αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που
δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β,ΦΕΚ 282 της 3ης Μαρτίου
1976, τεύχος Β, ΦΕΚ 596 της 24ης Αυγούστου1988 και τεύχος Β, ΦΕΚ 633 της 22ας
Αυγούστου 1994 )αντιβαίνουν στο άρθρο 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82
της συνθήκης ΕΚ, στο µέτρο που παρέχουν και διατηρούν σε ισχύ προνοµιακά δικαιώµατα
υπέρ της ∆ΕΗ για την εκµετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται ανισότητα ευκαιριών µεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε
πρωτογενή καύσιµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται στη ∆ΕΗ η
δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην ελληνική
αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του αποκλεισµού ή της
παρεµπόδισης της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά.
Άρθρο 2
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία καλείται να ενηµερώσει την Επιτροπή, εντός διµήνου από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, σχετικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει µε
σκοπό τη διόρθωση των δυσµενών για τον ανταγωνισµό συνεπειών των κρατικών µέτρων
που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Τα εν λόγω µέτρα θεσπίζονται και εφαρµόζονται εντός οκτώ µηνών από την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης.
Η Ελληνική ∆ηµοκρατία απέχει από την έκδοση οποιουδήποτε µέτρου το οποίο ενδέχεται
να επιδεινώσει την κατάσταση.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2008.
Για την Επιτροπή

Neelie Kroes
Μέλος της Επιτροπής
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