
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 734/2021 
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 108Γ 
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σε σχέση με τη συντέλεση της 

διασύνδεσης της Α΄ Φάσης της νήσου Κρήτης 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά τη συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία συνεχίστηκε και στις 
28 Σεπτεμβρίου 2021 και 

Λαμβάνοντας υπόψη 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 134/31.7.2021) και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτού. 

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 108Γ αυτού (εφεξής ο «Νόμος»). 

3. Το Κεφάλαιο Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 
4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185/30.09.2016), όπως ισχύει, 
και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 8 και 18 του νόμου αυτού. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕL 
158 της 14.06.2019 σελ. 54 επ.). 

5. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (ΕΕ L 158 της 14.6.2019). 

6. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, η οποία έλαβε 
χώρα από 25.05.2021 έως και 09.06.2021, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όπως 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής1. 

 
1https://www.rae.gr/2021/06/15/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%A
D%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-
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7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/54341/2610/03.06.2021 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-
304352/09.06.2021) αίτημα παρέκκλισης από διατάξεις της Οδηγίας 2019/944 και του 
Κανονισμού 2019/943, όσον αφορά στη λειτουργία του Υβριδικού Μοντέλου της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης, που κατατέθηκε από τη χώρα προς τη Γενική 
Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

8. Τα αποτελέσματα της Ολομέλειας 22.06.2021 αναφορικά με την επιλογή της δεύτερης 
εναλλακτικής για την υλοποίηση του υβριδικού μοντέλου της Κρήτης, όπως κοινοποιήθηκαν 
στους αρμόδιους φορείς (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-88314/23.06.2021) σε συνέχεια της σχετικής 
Δημόσιας Διαβούλευσης της Αρχής. 

9. Τη διαδικτυακή ημερίδα της ΡΑΕ στις 30.06.2021 αναφορικά με το Υβριδικό μοντέλο 
λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-
2023. 

10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών για το κανονιστικό 
πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης 
κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, η οποία έλαβε χώρα από 11.07.2021 έως και 
20.07.20212 καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 
Αρχής3. 

11. Το από 30.07.2021 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την ΕΧΕ Α.Ε., την ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα «Eισηγήσεις Διαχειριστών - Yβριδικό Μοντέλο 
Κρήτης» για την υποβολή επικαιροποιημένων εισηγήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετ. 10), καθώς και τα άρθρα 
104-108 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134/31.07.2021).  

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-89763/23.9.2021 έγγραφο της ΡΑΕ προς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Δήλη μέρα συντέλεσης της Α’ φάσης της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα». 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310119/28.9.2021 επιστολή ΑΔΜΗΕ προς ΥΠΕΝ «Λειτουργική 
ετοιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με Πελοπόννησο». 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310086/24.9.2021 επιστολή ΑΔΜΗΕ προς ΡΑΕ «Ετοιμότητα 
ΑΔΜΗΕ για τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου 
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα». 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310138/28.9.2021 επιστολή ΔΕΔΔΗΕ προς ΡΑΕ «Δήλη μέρα 
συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ηπειρωτικό 
σύστημα». 

 
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83
%CE%B7%CF%82-22/ 

2 https://www.rae.gr/2021/07/11/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%cf%89%ce%bd-
%ce%b5%ce%b9-3/ 

3 
https://www.rae.gr/2021/07/26/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce
%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-27/ 
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16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310139/28.9.2021 επιστολή ΔΑΠΕΕΠ προς ΡΑΕ «Δήλη μέρα 
συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ηπειρωτικό 
σύστημα». 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310136/28.9.2021 επιστολή ΕΧΕ προς ΡΑΕ «Δήλη μέρα 
συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ηπειρωτικό 
σύστημα».  

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, ο σχεδιασμός λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης ενόψει της ολοκλήρωσης της Α’ 
Φάσης της διασύνδεσης της νήσου με το ηπειρωτικό σύστημα και του χαρακτηρισμού αυτής 
ως Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) υπαγορεύθηκε κατά βάση από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της εν λόγω διασύνδεσης, δεδομένου ότι μόνο το 30% του φορτίου της 
Κρήτης θα μπορεί να καλύπτεται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα), καθώς και από το 
γεγονός ότι η απευθείας συμμετοχή των συμμετεχόντων στην αγορά της Κρήτης θα είχε ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση στις αγορές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ενός σημαντικού 
κόστους ανακατανομής λόγω της τεχνικής συμφόρησης στη διασύνδεση. Σε κάθε περίπτωση, 
η απευθείας συμμετοχή δεν είναι εφικτή επί του παρόντος λόγω της μη ολοκλήρωσης των 
απαιτούμενων υποδομών της νήσου, ώστε να λειτουργήσει η Αγορά Εξισορρόπησης.  

Επειδή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 108Γ του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4821/2021: Ορίστηκε ως Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α΄ 
Φάσης της διασύνδεσης της νήσου η 1η Οκτωβρίου 2021, καθορίστηκαν οι κανόνες 
λειτουργίας και εκκαθάρισης της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζει κατά το μεταβατικό διάστημα από τη Δήλη Ημέρα Συντέλεσης της Α΄ Φάσης 
της διασύνδεσης έως τη Δήλη Ημέρα της Β΄ Φάσης της διασύνδεσης της νήσου με το 
ηπειρωτικό σύστημα και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την τροποποίηση 
των σχετικών κανονιστικών κειμένων. 

Επειδή, ειδικότερα, η θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 του 
άρθρου 108Γ του Νόμου, προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά της Κρήτης ως ΜΣΣ από 1η 
Οκτωβρίου 2021, προϋποθέτει: Α) Την τροποποίηση του Κανονισμού για τη λειτουργία της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (άρθρο 10 παρ. 8 και άρθρο 18 
του ν.4425/2016 ), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (άρθρο 17 παρ. 2, ιστ και άρθρο 
18 του ν.4425/2016), του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (άρθρο 
118Α του Νόμου), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (άρθρο 96 του Νόμου), και του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (άρθρο 128 του Νόμου) Β) τη θέσπιση εγχειριδίων/τεχνικών 
αποφάσεων ιδίως, για τη διαδικασία του προγράμματος κατανομής της Κρήτης και τον 
προσδιορισμό των εφεδρειών και Γ) την ολοκλήρωση και επιτυχή δοκιμή των συστημάτων 
που αναπτύσσονται για το πρόγραμμα κατανομής της Κρήτης, την εκκαθάριση της αγοράς 
της Κρήτης και των διεπαφών των συστημάτων για την ανταλλαγή/αποστολή των 
απαραίτητων δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Διαχειριστών. Περαιτέρω, 
απαιτείται η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των συμβάσεων των ΑΠΕ, καθώς και η σύναψη 
επιχειρησιακών συμβάσεων μεταξύ Διαχειριστών και ΕΧΕ, αλλά και η τροποποίηση των 
Συμβάσεων των Παραγωγών και Εκπροσώπων Φορτίου Κρήτης. 
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Επειδή, η ΡΑΕ ήδη πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4821/2021 και ενόψει της υποβολής 
αιτήματος παρέκκλισης από το ΥΠΕΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 64 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ηγήθηκε πρωτοβουλίας και 
συντόνισε τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων (ήτοι των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 
ΕΧΕ Α.Ε. και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) με σειρά συναντήσεων, εισηγήσεων, διαβουλεύσεων και 
ημερίδας, ώστε να προδιαγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 
Κρήτης μεταξύ της Φάσης Α και της Φάσης Β της διασύνδεσης της νήσου με το ηπειρωτικό 
σύστημα. 

Επειδή, με τη θέσπιση του ν. 4821/2021, ο οποίος περιέλαβε τις ρυθμίσεις για το υβριδικό 
μοντέλο λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης μεταξύ της Φάσης Α και Β της διασύνδεσης, και 
σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ ζήτησε με την από 30/7/2021 επιστολή της 
(σχετ. 11), τις τελικές εισηγήσεις των αρμόδιων Διαχειριστών και της ΕΧΕ Α.Ε. 

Επειδή, περαιτέρω και προκειμένου η ΡΑΕ να διαπιστώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα 
των ως άνω φορέων για τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης κατά τη Δήλη Ημέρα, ήτοι την 
1η Οκτωβρίου 2021, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-89763/23.9.2021 έγγραφό της ζήτησε να 
ενημερωθεί για:  

«την πλήρη τεχνική και επιχειρησιακή σας ετοιμότητα για τη θέση σε εφαρμογή του υβριδικού 
μοντέλου λειτουργίας της αγοράς του ΜΜΣ της Κρήτης από την 01.10.2021.  

Μεταξύ άλλων κρίνεται σκόπιμο όπως ενημερώσετε την Αρχή για την ολοκλήρωση και επιτυχή 
δοκιμή των συστημάτων που αναπτύσσονται για το ενδεικτικό πρόγραμμα κατανομής της 
Κρήτης, την εκκαθάριση της αγοράς της Κρήτης, των διεπαφών των συστημάτων για την 
ανταλλαγή/αποστολή των απαραίτητων δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
Διαχειριστών, καθώς και για την αναγκαιότητα θέσπισης εγχειριδίων/τεχνικών αποφάσεων από 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ιδίως, για τη διαδικασία του ενδεικτικού προγράμματος κατανομής της 
Κρήτης και τον προσδιορισμό των εφεδρειών, με βάση και τις απόψεις που κατατέθηκαν από 
τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ επί του κανονιστικού 
πλαισίου για την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας.  

Σε περίπτωση που απαιτείται, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η μετάθεση της κατά νόμω 
ορισθείσας Δήλης Ημέρας, καλείστε να εξειδικεύσετε τις εναπομένουσες ενέργειες που πρέπει 
να υλοποιηθούν και να προσδιορίσετε -κατά την αρχή του εφικτού- την προτεινόμενη από 
μέρους σας νέα ημερομηνία για τη Δήλη Ημέρα.» 

Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω επιστολής της, η ΡΑΕ έλαβε σχετική ενημέρωση από τους 
Διαχειριστές και την ΕΧΕ (σχετ. 14-17). 

Επειδή, από την αξιολόγηση των επιστολών προκύπτει σαφώς ότι υπολείπονται ενέργειες κυρίως 
σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΧΕ, την ολοκλήρωση των 
διεπαφών και των διαδικασιών αποστολής/ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών όλων των 
τροποποιημένων συστημάτων των φορέων αυτών με τη συμμετοχή και των συμμετεχόντων στην 
αγορά του ΜΣΣ καθώς και την οριστικοποίηση επιχειρησιακών συμφώνων συνεργασίας, όπως 
μεταξύ ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ. Επίσης, η ΡΑΕ κρίνει αναγκαία, για λόγους διαφάνειας της λειτουργίας 
της αγοράς της Κρήτης, την περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών και μεθοδολογιών που θα 
ακολουθεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής του ΜΣΣ της 
Κρήτης σύμφωνα και με σχόλια συμμετεχόντων στη σχετική δημόσια διαβούλευση (σχετ. 10). 
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Επειδή, η ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών θεωρείται απαραίτητη για την διαφανή, αξιόπιστη, 
ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης. 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 108Γ του Νόμου, με απόφαση της 
ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η 
προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 108Γ του Νόμου. 

 

Αποφασίζει: 

1. Την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, 

όπως ισχύει, ώστε ως Δήλη Ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης του ηλεκτρικού 

συστήματος της Κρήτης της Φάσης Α΄ να λογίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021. 

2. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται 

στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.  

 
 
                                                                                   Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

                                                                  Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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