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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. *** / 2019 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ 
 

Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια 

Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. ***/2019 

«Λειτουργικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», η οποία 

διήρκησε από τις 20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2020. 

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια 

Διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν 

είχαν υποβληθεί στην τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και ως εκ τούτου 

αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.  

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια 

που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια 

πλήρους διαφάνειας. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και αφορούν το προοίμιο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το 

μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ 

στηρίζεται για την έκδοση του εν λόγω Προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στα 

πλαίσια της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν θα τύχουν περαιτέρω 

επεξεργασίας.  

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν 

σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η 

ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια 

διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.     
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Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που 

υπέβαλαν σχόλια, ήτοι: 

1. Λειτουργός Συμμόρφωσης ΒΡΔ Διανομής ΑΗΚ για τον Λειτουργικό 

Διαχωρισμό της ΑΗΚ.   

Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί τέσσερα (4) σχόλια όπως καταγράφονται 

στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.   
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2020 επί του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής 

Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. ***/2019 «Λειτουργικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»   
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερόμενου 
Κεφάλαιο

/Θέμα 
Αρ. Σελ./ 
Αρ. Παρ. 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις Ενδιαφερόμενου Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

1 
Λειτουργός 

Συμμόρφωσης ΒΡΔ 
Διανομής ΑΗΚ  

Εισαγωγή 
και 

κείμενο 

Εισαγωγή 
και παρ. 1 

 
1. Στα σημεία που αναφέρεται ότι έχει λάβει υπόψην της η ΡΑΕΚ, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και 
αναφορά στις Εκθέσεις Συμμόρφωσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης της ΑΗΚ, καθώς για το θέμα του 
ΚΕΕΜ είχε γίνει αναφορά στην πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ από τους 
Λειτουργούς Συμμόρφωσης τον Μάιο 2016 καθώς επίσης και αναλυτικότερα στην τρίτη Έκθεση 
Συμμόρφωσης που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ τον Δεκέμβριο 2016 από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης 
Διανομής. Συγκεκριμένα, στην τελευταία αναφέρεται ότι «Επίσης έχει καταγραφεί και αποσταλεί στη 
ΡΑΕΚ το καθεστώς λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και Επιδιόρθωσης Μετρητών (ΚΕΕΜ) με εισήγηση 
όπως αυτό να υπαχθεί κάτω από την διεύθυνση του ΙΣΔ» (Παρ. 1.3). 
 
2. Με τον όρο «Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ)» να αντικατασταθεί και ο όρος «βασική ΕΜ» 
που αναφέρεται στην Παράγραφο Β της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2014. 
 
3. Η χρήση του όρου «Επιχειρηματική Μονάδα» να παραμείνει στη Ρυθμιστική Απόφαση, αλλά να 
επεξηγηθεί ως έχει και εφαρμόζεται σήμερα (μετά από έγκριση της ΡΑΕΚ), δηλαδή να περιγραφεί η 
ύπαρξη και λειτουργία δύο ξεχωριστών Επιχειρηματικών Μονάδων (ΕΜ), της ΕΜ Δικτύων και της ΕΜ 
Παραγωγής- Προμήθειας, έτσι ώστε αφενός να συνάδει και να στοιχειοθετείται η ύπαρξη τους στη βάση 
των Ρυθμιστικών Αποφάσεων, και αφετέρου να μην παρερμηνεύεται το νόημα που υπάρχει στα σχόλια 
της Διαβούλευσης που είχε γίνει στα πλαίσια της ΡΑ 04/2014, τα οποία έχουν επισυναφθεί στην ΡΑ 
04/2014 και χρησιμοποιούν τον όρο «ΕΜ» όπως ισχύει σήμερα (και όχι υπό την έννοια της ΒΡΔ). 
 
4. Σε συνέχεια του σημείου 3 πιο πάνω, θα μπορούσε να γίνει, εάν κρίνεται σκόπιμο, και συνοπτική 
αναφορά στην ύπαρξη των δύο Μεικτών Ειδικών Υποεπιτροπών (ΜΕΥ) της ΑΗΚ, την ΜΕΥ Δικτύων και 
την ΜΕΥ Παραγωγής – Προμήθειας, στις οποίες εκπροσωπούνται οι δύο Επιχειρηματικές Μονάδες της 
ΑΗΚ διά των Εκτελεστικών Διευθυντών τους. 
 

βλ. πιο πάνω 

      

      
 
Σημειώσεις: 
 
▪ Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης.   
▪ Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης.  
▪ Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης. 
▪ Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.  
▪ Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης. 


