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1. Έργα ΔΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ζητείται η υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς 150 kV μεταξύ των Υ/Σ Πάτρα Ι και Πάτρα ΙΙ να αφαιρεθεί από την ομάδα έργων 14.41 και να ενσωματωθεί στην ομάδα έργων 
14.11 και ως εκ τούτου να ολοκληρωθεί εντός της τριετίας  

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Τα έργα υπογειοποιήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών που προβλέπονται στο ΔΠΑ, έχουν αντιμετωπίσει επί σειρά ετών εκτεταμένα προβλήματα με τοπικούς φορείς ως 
προς την υλοποίησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπογειοποίηση των Γ.Μ. στην περιοχή της Μεσσάτιδας, όπου για την επιλογή κατάλληλης όδευσης απαιτήθηκαν 
εκτεταμένες συνομιλίες, επισκέψεις στην περιοχή και προφορικές επαφές που οδήγησαν σε αλλαγές έως την εξεύρεση τεχνικά εφικτής λύσης, καθώς υπάρχει πλήθος αχαρτογράφητων 
δικτύων. Οι επικοινωνίες και η σχετική έρευνα είναι αρκετά χρονοβόρες. Το έργο υπογειοποίησης της Γ.Μ. 2Β/150 kV Πάτρα Ι – Πάτρα ΙΙ πέρα των προαναφερθέντων προβλημάτων 
που προβλέπεται να αντιμετωπίσει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, προϋποθέτει την ολοκλήρωση άλλων σχετιζόμενων έργων στην ευρύτερη περιοχή πριν την ένταξή του στο 
Σύστημα για την ασφαλή τροφοδότηση των Πατρών καθότι θα απαιτηθούν διακοπές τροφοδότησης μεταξύ των δύο υποσταθμών για τις απαραίτητες εργασίες. Η υφιστάμενη 
συμπερίληψη του έργου στην ομάδα έργων 14.41 είναι αρκετά εύλογη δεδομένου των συνθηκών και στο προς υποβολή Σχέδιο ΔΠΑ 2022-2031 το έργο παρουσιάζεται ως ανεξάρτητο 
υποέργο εντός της ομάδας έργων, όπου κατόπιν εκτενών αξιολογήσεων η εκτίμηση ολοκλήρωσης προσδιορίστηκε εντός του 2027. 
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2. Περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των μονάδων των ΜΔΝ  

 

ΔΕΗ Επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν οι αναφερόμενοι στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ περιορισμοί αναφορικά με τη λειτουργία των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων των ΑΗΣ Αθερινόλακκου και 
Λινοπεραμάτων, όπως επίσης και των Αεριοστροβιλικών Μονάδων αθροιστικής ισχύος μεγαλύτερης των  50 MWth σε κοινή καπνοδόχο.  

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Αφαιρέθηκε η συγκεκριμένη αναφορά. Η συγκεκριμένη παράγραφος (1.4) αφορά ουσιαστικά τις νέες διασυνδέσεις, δηλαδή τη διασύνδεση των νήσων των ΝΔ Κυκλάδων, των 

Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου. 
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3. Πιλοτικά έργα του ΑΔΜΗΕ για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών  

 

ΔΕΗ Αναφέρεται ότι η συμπεριλαμβανόμενη στο ΔΠΑ πρόταση του ΑΔΜΗΕ για ανάπτυξη, σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών στη Νάξο και στη Στερεά 
Ελλάδα, δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω γίνεται λόγος για τον τρόπο που θα μπορούσε η πρόταση να καθίσταται εφικτή.  

ΕΣΑΗ Αναφέρεται ότι τα έργα αποθήκευσης πρωτίστως να ανήκουν στους Συμμετέχοντες στην Αγορά και ο Διαχειριστής του Συστήματος να κάνει χρήση αυτών των προϊόντων, πάντα με όρους 
αγοράς, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/944. Ζητείται ο ΑΔΜΗΕ να αποτυπώσει στο ΔΠΑ ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες (σε ποιες περιοχές, για ποια προϊόντα, κλπ.) για 
την εξυπηρέτηση των οποίων κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση έργων αποθήκευσης και από εκεί και πέρα την υλοποίηση και λειτουργία έργων αποθήκευσης να αναλάβουν οι Συμμετέχοντες 
στην αγορά. 

ΤΕΡΝΑ Ζητείται να διευκρινιστεί το καθεστώς ιδιοκτησίας που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ για τα πιλοτικά έργα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944 επιτρέπει ρητώς στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ενέργειας σε δύο περιπτώσεις: (α) όταν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου και (β) όταν κανένα εκ των υπολοίπων μερών της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας δε δύναται εκ των πραγμάτων να προβεί στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης έναντι εύλογου κόστους και εγκαίρως. Αμφότερες οι περιπτώσεις τελούν 
υπό την εποπτεία και τελική έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 
    
Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα κατόπιν έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής για την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς 
τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της διασφάλισης της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήματος μεταφοράς.  
  
Το έργο αποθήκευσης που προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές που θα λειτουργούν ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία 
στο Σύστημα Μεταφοράς. Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνεται στο ΔΠΑ, που τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, με σκοπό να αποκτηθεί σημαντική εμπειρία για τη χρήση 
των συστημάτων αποθήκευσης για την βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος. Επισημαίνεται ότι αν και οι δύο σταθμοί συσσωρευτών θα έχουν διαφορετικές κύριες εφαρμογές, ωστόσο 
προβλέπεται η συντονισμένη λειτουργία τους ώστε το έργο να έχει συνολικά ουδέτερο αποτέλεσμα ως προς την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (market neutral). 
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4. Επάρκεια και διατήρηση εφεδρειών στην Κρήτη 

 

ΔΕΗ Ζητείται να υπάρξει αναφορά στο ΔΠΑ σχετικά με την επάρκεια και τον τρόπο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης. Επίσης ζητείται να περιληφθεί στο ΔΠΑ σχετική αναφορά ως προς την ανάγκη ή μη διατήρησης εφεδρείας θερμικής παραγωγής στο νησί και 
μετά την ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Οι εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με τα ζητήματα επάρκειας του ΕΣΜΗΕ δεν περιλαμβάνονται στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, αλλά δημοσιεύονται στο πλαίσιο 
της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος σε ετήσια βάση. Ειδικά για τα ζητήματα επάρκειας της Κρήτης, αυτά καλύπτονται πλήρως στην κοινή Μελέτη Επάρκειας Ισχύος Κρήτης (έκδοση 
Φεβρουάριος 2018) ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε σε υλοποίηση των προβλεπομένων της με αρ. πρωτ. Ο-65527/21.10.2016 επιστολής της ΡΑΕ προς τους δύο 
Διαχειριστές, βάσει της οποίας συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από στελέχη των δύο Διαχειριστών με σκοπό τη διερεύνηση των ζητημάτων επάρκειας ηλεκτροδότησης 
της Κρήτης και των αναγκών διατήρησης παραγωγικού δυναμικού στη νήσο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διασύνδεσής της με το ΕΣΜΗΕ. 
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5. Διευκρινήσεις στο ΔΠΑ για καταστάσεις μονάδων ιδιοκτησίας ΔΕΗ 

 

ΔΕΗ Ζητείται: 

 Να διευκρινιστεί ότι οι μονάδες Καρδιά Ι, ΙΙ έχουν συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας τους από το καλοκαίρι του 2019 και δεν είναι διαθέσιμες στο Σύστημα. Να 
αναφερθεί στο ΔΠΑ ότι οι μονάδες Αμύνταιο Ι, ΙΙ δεν είναι πλέον διαθέσιμες στο Σύστημα από το φθινόπωρο του 2020. 

 Να συμπεριληφθεί η λειτουργία του ΥΗΣ Μεσοχώρας ο οποίος βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης με προοπτική έναρξης λειτουργίας το 2024. 
 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ Στο προς υποβολή Σχέδιο ΔΠΑ 2022-2031 θα περιληφθεί σχετική αναφορά για τις μονάδες Καρδιά Ι, ΙΙ και Αμύνταιο Ι, ΙΙ. 

Ο ΥΗΣ Μεσοχώρας δεν συμπεριλαμβανόταν στον Πίνακα 5 του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ 2022 – 2031 καθώς, αν και ενδεχομένως βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, 

έως το τέλος του 2020 δεν είχε Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. Στο προς υποβολή Σχέδιο ΔΠΑ 2022-2031 έχει συμπεριληφθεί στο Πίνακα 5. 
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6. Διασύνδεση νησιωτικής Ελλάδας – Μονάδες εφεδρείας 

 

ΔΕΗ Ζητείται: 

 Η άρση της υφιστάμενης ρυθμιστικής εκκρεμότητας σε σχέση με το καθεστώς παραμονής σε εφεδρεία ΑΣΠ νησιών που διασυνδέονται. 

 Η κάλυψη της ανάγκης που περιλαμβάνεται στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ για διατήρηση ή/και ανάπτυξη στους υφιστάμενους χώρους ΑΣΠ/ΤΣΠ, των οποίων προτείνεται η παύση 
λειτουργίας (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και Μήλου) από τον Παραγωγό κατάλληλης υποδομής, για τη δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους 
κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να γίνεται με όρους αγοράς κατόπιν συγκεκριμένης πρόσκλησης του Διαχειριστή για λόγους 
διαφάνειας αλλά και συμμόρφωσης με το ισχύον Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. 

 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Όσον αφορά τα σχόλια για τις ρυθμιστικές εκκρεμότητες σε σχέση με το καθεστώς παραμονής σε εφεδρεία ΑΣΠ νησιών που διασυνδέονται, ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλλει τις απόψεις του στη 
Ρυθμιστική Αρχή (ΑΔΜΗΕ/ΓΡ.Δ/20877/19.12.2018 και ΑΔΜΗΕ/ΓΡ.Δ/20462/19.06.2019) και παραμένει στη διάθεσή της ΡΑΕ για περαιτέρω συνεργασία για την οριστική διευθέτηση του 
ζητήματος.  
Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για διατήρηση ή/και ανάπτυξη στους υφιστάμενους χώρους ΑΣΠ/ΤΣΠ, των οποίων προτείνεται η παύση λειτουργίας (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και 
Μήλου) από τον Παραγωγό κατάλληλης υποδομής, για τη δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης, αφορά την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο υποβρυχίων καλωδιακών 
διασυνδέσεων ΥΤ που τροφοδοτούν το ίδιο νησί. Η εν λόγω πρόταση αφορά την πρόβλεψη των απαραίτητων υποδομών για την υποδοχή φορητών Η/Ζ από την «τράπεζα Η/Ζ της ΔΕΗ 
Α.Ε.» η οποία προορίζεται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα ΜΔΝ και επομένως προτείνεται η επέκταση της χρήσης των Η/Ζ της «τράπεζας Η/Ζ της ΔΕΗ Α.Ε.» κατ’αντιστοιχία με 
το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά» επίσης για διασυνδεδεμένα νησιά σε συνθήκες μείζονος βλάβης του διασυνδετικού τους δικτύου ΥΤ για τις 
οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη της ζήτησης φορτίου από το παραμένον σε λειτουργία διασυνδετικό δίκτυο ΥΤ. 
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7. Επανεξέταση σεναρίων πρόβλεψης ζήτησης ενέργειας 

 

ΔΕΗ Προτείνεται να επανεξεταστούν τα σενάρια πρόβλεψης της συνολικής καθαρής ζήτησης ενέργειας, εφόσον σύμφωνα με τη ΔΕΗ, το 2020 η καθαρή ζήτηση ήταν αισθητώς μειωμένη σε 
σχέση με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΑ 2021-2030. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Στο προς υποβολή Σχέδιο ΔΠΑ 2022 – 2031 συμπεριλαμβάνονται οι επικαιροποιημένες προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας λάβει υπόψη τη σημαντική μείωση 
της ζήτησης κατά το έτος 2020 λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. 
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8. Κατασκευή ΚΥΤ Αργυρούπολης 

 

Δημοτική 
παράταξη 

Ηλιούπολης «Η 
πόλη που 

θέλω» 

Εκφράζεται η αντίθεση για την κατασκευή του ΚΥΤ Αργυρούπολης και ζητείται η εκπόνηση μελέτης για την μεταφορά του ΚΥΤ σε νέα θέση. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

 Επί των παρατηρήσεων που παρατίθενται στην επιστολή της δημοτικής παράταξης Ηλιούπολης «Η πόλη που θέλω» ο ΑΔΜΗΕ εκφράζει κατά σειρά τα ακόλουθα: 

 Επί της πρώτης παρατήρησης και αναφορικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ , τούτες ακύρωσαν τους υποβληθέντες περιβαλλοντικούς όρους λόγω πλημμελειών της οικείας ΜΠΕ. 

 Επί της δεύτερης παρατήρησης ο Διαχειριστής δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα κρίσεων δικαστικών αποφάσεων  

 Επί της τρίτης και τέταρτης παρατήρησης δέον σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των υποδομών μεταφοράς στον Υμηττό έλαβε χώρα δυνάμει νόμιμα συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης 
για λόγους δημόσιας ωφέλειας. 
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9. Εκπόνηση του ΔΠΑ ανά Διετία 

 

ΕΣΑΗ Προτείνεται η εκπόνηση του ΔΠΑ ανά διετία και ως παράδειγμα αναφέρεται το TYNDP του ENTSO-E. 
 
 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα το οποίο θίγει ο ΕΣΑΗ: 
 
Σύμφωνα με τη 2. (ιγ) Παράγραφο, του 94ου Άρθρου του Νόμου 4001/2011 (Φ.Ε.Κ. Α´ 179/22.08.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, “O Διαχειριστής: Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν 
διαβούλευσης με όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108”. Σε εφαρμογή αυτής 
της πρόβλεψης του Νόμου 4001/2011, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπονεί και υποβάλλει στη ΡΑΕ το ΔΠΑ κάθε ημερολογιακό έτος. 
 
Ωστόσο η πρόταση που διατυπώνεται θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει θέμα συζήτησης με τη Ρυθμιστική Αρχή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης αναθεώρησης της σχετικής πρόβλεψης 
για ετήσια εκπόνηση του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ και έχει τεθεί προσφάτως από τον ΑΔΜΗΕ προς την Ρυθμιστική Αρχή. 
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10. Ενσωμάτωση των επενδυτικών σχεδίων έργων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας στα σενάρια του ΔΠΑ 

 

ΤΕΡΝΑ Προτείνεται η ενσωμάτωση και η τεχνικοοικονομική ανάλυση των υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων για έργα αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας, κυρίως αντλησιοταμιευτικών σταθμών, στα 
σενάρια που εξετάζονται στο ΔΠΑ. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Κατά την κατάρτιση του ΔΠΑ λαμβάνονται υπόψη επενδυτικά σχέδια, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο (προσφορά σύνδεσης σε ισχύ), 
και συνεπώς έργα αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας (αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί) τα οποία πληρούν την προαναφερόμενη απαίτηση όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 5  έχουν ληφθεί 
υπόψη στα εξεταζόμενα σενάρια.  
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11. Συμβολή υφιστάμενων έργων ΑΠΕ στη ρύθμιση τάσεων 

 

ΤΕΡΝΑ Ζητείται διευκρίνηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συμφωνείται η ικανότητα παροχής της ρύθμισης τάσης από κάθε σταθμό ΑΠΕ και με το αν οι σταθμοί ΑΠΕ, οι οποίοι θα 
ενταχθούν σε αυτή την οδηγία, θα λάβουν κάποια μορφής αποζημίωση για τη συμβολή τους στη ρύθμιση τάσης. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Η συμβολή στη ρύθμιση τάσης εκάστου Σταθμού παραγωγής από ΑΠΕ θα συμφωνείται με επικοινωνία ΑΔΜΗΕ και Παραγωγού μετά από την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών 
μελετών όπου θα λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογία των μονάδων παραγωγής του Σταθμού ΑΠΕ, το μέγεθος και το σημείο σύνδεσης του στο Σύστημα Μεταφοράς. Για την Ρύθμιση Τάσης 
δεν καταβάλλεται μέχρι σήμερα κάποιας μορφής αποζημίωση.  
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12.  Ποσοτική Αποτύπωση της Κατάστασης του Συστήματος ως προς την Ικανότητά του για την Ενσωμάτωση των Έργων ΑΠΕ και σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ 
 

ΤΕΡΝΑ Ζητείται να συμπεριληφθεί κεφάλαιο στο ΔΠΑ το οποίο θα αποτυπώνει την κατάσταση του Συστήματος όσον αφορά την ικανότητά του για ενσωμάτωση έργων ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι ΑΠΕ του ΕΣΕΚ. Επιπλέον, ζητείται να συμπληρωθεί στο ΔΠΑ αναφορά σχετικά με την ικανότητα διακίνησης ισχύος ΑΠΕ σε ΚΥΤ του Συστήματος.  

ΕΣΑΗ Προτείνεται: 

 το ΔΠΑ να περιλαμβάνει σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ που θα οδηγούν στο στόχο του 55% τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το νέο χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ. 
Επίσης, προτείνεται να περιληφθούν σενάρια για την περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του ΕΣΕΚ. 

 το ΔΠΑ να περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο ή/και μελέτη ώστε να αποτυπώνεται ποσοτικά η κατάσταση του Συστήματος σε ότι αφορά την ικανότητά του για την ενσωμάτωση των 
έργων ΑΠΕ και τα απαραίτητα έργα της χωρικής και της ψηφιακής αναβάθμισής του ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διείσδυσης των ΑΠΕ όπως αυτοί τίθενται από το ΕΣΕΚ 
για το έτος 2030. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα το οποίο θίγουν η ΤΕΡΝΑ και ο ΕΣΑΗ: 
 
Η Ενότητα 3.8 “ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” καλύπτει αυτή την πρόταση, σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές. Η βάση της σχετικής ανάλυσης είναι οι Δεσμευτικές Προσφορές της Σύνδεσης στο Σύστημα. 
 
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, εκπονούνται μελέτες ανάλυσης και λειτουργίας του Ελληνικού 
ηλεκτρικού συστήματος σε συνθήκες πολύ μεγάλης διείσδυσης μονάδων ΑΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη εκπονηθεί Μελέτες Λειτουργίας και Δικτύου του ΕΣΜΗΕ υπό τις 
προϋποθέσεις του ΕΣΕΚ με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων του Συστήματος Μεταφοράς για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ που προβλέπονται στο ΕΣΕΚ. 
 
Η δυνατότητα του Συστήματος να ανταποκριθεί στη μαζική ανάπτυξη των Σταθμών για την Παραγωγή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις ΑΠΕ κυρίως, διερευνάται υπό το πρίσμα: 

 της δυνατότητας της ασφαλούς διακίνησης της παραγομένης ισχύος από το Σύστημα Μεταφοράς και 

 της δυνατότητας της επίτευξης της ασφαλούς και της ευσταθούς λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς. Αυτή η δυνατότητα αφορά και εμπλέκει κυρίως την ικανότητα των 
κατανεμομένων μονάδων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξισορρόπησης μεταξύ της παραγωγής και του φορτίου εξαιτίας της σημαντικής και της απρόβλεπτης στοχαστικότητας 
της παραγωγής από τις ΑΠΕ, αλλά και στις συνθήκες των μεγάλων διαταραχών, στο Σύστημα Μεταφοράς και στην παραγωγή. 

 
Σημειώνεται επίσης ότι στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E TYNDP 2020 το βασικό σενάριο για το οποίο πραγματοποιήθηκε πλήρης ανάλυση βασίζεται στα επιμέρους 
εθνικά σχέδια  για την ενέργεια και το κλίμα. 
 
Για την κατάρτιση του ΔΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 5 της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ, το οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται ρητώς ότι τα 
σενάρια ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ είναι σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει από 
κοινού με τη ΡΑΕ και άλλους φορείς της αγοράς στις επιτροπές που συγκροτεί το ΥΠΕΝ για τη διακυβέρνηση και την παρακολούθηση υλοποίησης του ΕΣΕΚ, ενώ οι όποιες 
αλλαγές/τροποποιήσεις αποφασίζονται στο πλαίσιο των παραπάνω επιτροπών λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του επόμενου προγράμματος ανάπτυξης.  

Οι υποδομές μεταφοράς που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ περιόδου 2022-2031 καλύπτουν τους στόχους διείσδυσης των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού που θέτει το ΕΣΕΚ 
για το έτος 2030. Πράγματι, τα υφιστάμενα ΑΠΕ Συστήματος και Δικτύου (~7,15 GW Α/Π, Φ/Β, Βιομάζα & ΜΥΗΣ χωρίς τα μεγάλα Υδροηλεκτρικά) μαζί με συντηρητικές εκτιμήσεις για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης νέων ΑΠΕ επί των νησιών (2,38 GW) με βάση τα έργα διασύνδεσης που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ 2022-2031 (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο), το 
Σχέδιο Σταδιακής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2,45 GW), τους Σταθμούς με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ΑΔΜΗΕ (3,72 GW) αθροίζουν ήδη συνολικά 15,7 GW που είναι ήδη 
κατά 0,6 GW περισσότερα από όσα προβλέπονται στο ΕΣΕΚ για το έτος 2030 (15,1 GW). 
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13. Επίσπευση της προγραμματιζόμενης νέας Γ.Μ. Β/150 kV Νευροκόπι - Σιδηρόκαστρο 

 

ΤΕΡΝΑ Ζητείται η επίσπευση της κατασκευής της προγραμματιζόμενης νέας Γ.Μ. Β/150 kV Νευροκόπι – Σιδηρόκαστρο για τη βοήθεια στην επιτάχυνση υλοποίησης των σχεδιαζόμενων νέων 
έργων ΑΠΕ της περιοχής. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

 
Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου λαμβάνει υπόψη αφενός την εκπόνηση μελετών, αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων και την διάρκεια κατασκευής μέχρι την ένταξή του στο Σύστημα 
και αφετέρου το σύνολο των έργων που προγραμματίζονται στην επόμενη δεκαετία για την βελτιστοποίηση της υλοποίηση τους. Δεδομένου του μεγάλου μήκους της Γ.Μ. συναρτήσει των 
δύσβατων περιοχών απ’ όπου θα διελεύσει, η εκτίμηση ολοκλήρωσης που περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ 2022-2031 είναι η ταχύτερη δυνατή άνευ δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν. 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επαναξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ώστε να επιταχύνει, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, την υλοποίηση 
των προγραμματιζόμενων έργων. 
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14. Διασύνδεση Δωδεκανήσων και Νησιών Β. Αιγαίου 

 

ΤΕΡΝΑ Προτείνεται η εξέταση ενίσχυσης των προβλεπόμενων διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών Β. Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ με αύξηση της μεταφορικής τους ικανότητας για την 
ανάπτυξη αιολικών θαλάσσιων πάρκων. η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με το ΕΣΜΗΕ μέχρι το 2026. 

ΕΣΑΗ Προτείνεται η επίσπευση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ και η ολοκλήρωσή της έως το έτος 2026. Γίνεται αναφορά στη 
διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για τις διασυνδέσεις. 
 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Ο προγραμματισμός των έργων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ προκύπτει ως αποτέλεσμα της σύνθεσης όλων των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, επιδιώκοντας τη ταχύτερη 
δυνατή υλοποίηση των έργων τηρώντας αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την υψηλότατη αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς. Παράλληλα, επιδιώκεται η μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (ΕΣΠΑ, CEF, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ.), ενώ λαμβάνεται υπόψη ο απαραίτητος χρόνος που απαιτούν οι εκτεταμένες 
αδειοδοτικές διαδικασίες όλων των σχετικών έργων που περιλαμβάνουν τη γνωμοδότηση δεκάδων αρμόδιων φορέων της πολιτείας καθώς επίσης ο χρόνος για διαβούλευση με τις τοπικές 
κοινωνίες σχετικά με τα απαραίτητα έργα επί των νησιών.  
Το έργο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και νησιών Β. Αιγαίου είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο που συνδυάζει τεχνολογίες μεταφοράς συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, 
εγκατάσταση διατάξεων ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς για πρώτη φορά στο ελληνικό σύστημα (phase shifter), την πόντιση περίπου 1.900 km υποθαλάσσιων καλωδίων με πολλαπλές 
διασταυρώσεις με υφιστάμενα καλώδια ΥΤ και άλλα δίκτυα, την εύρεση και αδειοδότηση κατάλληλων χώρων για εγκατάσταση 8 νέων Υποσταθμών Υψηλής τάσης επί νησιών κ.α. Όπως 
αναφέρθηκε η κρίσιμη διαδρομή των μεγάλων και πολύπλοκων έργων νησιωτικών διασυνδέσεων καθορίζεται από τους χρόνους των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (περιβαλλοντική, άδειες 
χρήσης αιγιαλού-θαλάσσιου χώρου, απαλλοτριώσεις, κατά τόπους άδειες εργασιών) και έχουν ληφθεί υπόψη ιστορικά στοιχεία του χρονικού διαστήματος που αυτές απαιτούν από 
παρόμοια εκτελεσθέντα έργα. 
Ο χρονικός προγραμματισμός των νησιωτικών διασυνδέσεων που περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ περιόδου 2022-2031 βρίσκεται σε συμφωνία με το ΕΣΕΚ, ενώ λαμβάνει υπόψη το σύνολο 
των έργων που προγραμματίζονται στην επόμενη δεκαετία για την βελτιστοποίηση της υλοποίησής τους. Όπως αποτυπώνεται στο ΔΠΑ, η υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης των 
Δωδεκανήσων και νησιών Β. Αιγαίου προγραμματίζεται σε φάσεις με στόχο αφενός την προτεραιότητα στη διακήρυξη του τμήματος του έργου το οποίο αφορά στη διασύνδεση μεγάλων 
νησιών (Ρόδος, Κως, Λέσβος), μέσω της οποίας θα τροφοδοτηθεί (ακτινικά σε πρώτη φάση) το σημαντικότερο μέρος (60%) του φορτίου των προς διασύνδεση Νήσων, ώστε να αντληθούν 
άμεσα οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών ΥΚΩ και αφετέρου την τμηματική δημοπράτηση του έργου με στόχο τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων (αύξηση 
ανταγωνισμού) και κατ’ επέκταση την επίτευξη χαμηλότερου τιμήματος για το κόστος του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από τους διαγωνισμούς των Α’, Β’ και Γ’ Φάσεων 
των Κυκλάδων και Α’ και Β΄ Φάσεων της Κρήτης.  
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των εν λόγω έργων και τη συμβολή αυτών στην επίτευξη εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επαναξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ώστε να επιταχύνει, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό το προηγούμενο διάστημα 
προχωρήσαμε στην επίσπευση του προγραμματισμού για την υλοποίηση έργων νησιωτικών διασυνδέσεων σε σχέση με τις αρχικές ημερομηνίες που περιλαμβάνονταν σε προηγούμενα 
ΔΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται το έργο της 2ης  καλωδιακής διασύνδεσης Λαυρίου-Σύρου που ολοκληρώθηκε εντός του 2020, έναντι της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας ένταξης το 
2022Β (εγκεκριμένο ΔΠΑ 2017-2026) και το έργο διασύνδεσης της νήσου Σαντορίνης που έχει επαναπρογραμματιστεί για το 2023Α, έναντι προγραμματισμένης ημερομηνίας ένταξης το 
2023Β στα προηγούμενα ΔΠΑ.  
 
Αναφορικά με το σχόλιο για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο και τους φορείς της αγοράς ήδη εξετάζει το πλαίσιο επιτάχυνσης των 
διαδικασιών για την ένταξη των Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων στο ΕΣΜΗΕ, διεξάγοντας μελέτες και  διερευνώντας  τις προοπτικές ανάπτυξης των έργων διασύνδεσης των Θαλάσσιων 
Αιολικών Πάρκων στην χώρα προκειμένου να εντάξει στον σχεδιασμό του αναγκαίες προβλέψεις για τις υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς στις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. 
Παράλληλα έχει υποβάλλει τις απόψεις του για τη διαμόρφωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου να ωριμάσουν τέτοιου είδους προκαταρκτικές μελέτες και να είναι σε θέση 
και ο ΑΔΜΗΕ να αποτυπώσει σαφείς προβλέψεις στο ΔΠΑ. 
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15. Συγκεντρωτικός Πίνακας Διασυνοριακών ή εντός των Συνόρων Έργων PCI τα οποία αφορούν την Ελλάδα 
 

 

ΕΣΑΗ Προτείνεται το ΔΠΑ να περιλαμβάνει συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα αποτυπώνονται τα διασυνοριακά έργα ή/και τα εντός των συνόρων έργα PCI (Project of Common Interest) τα 
οποία αφορούν την Ελλάδα, η αδειοδοτική κατάστασή τους και η φάση της υλοποίησής τους. 
 
 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

Ο ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει αναφορά στα έργα PCI, στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ στην ενότητα 3.9.4 όπου παρουσιάζονται όλα τα διασυνοριακά έργα Ελληνικού 
ενδιαφέροντος που εντάσσονται στον ισχύοντα κατάλογο. Η αδειοδοτική κατάσταση και η φάση υλοποίησης των έργων που προωθούνται από τον ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι του ΔΠΑ.   
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16. Ενότητα για την Ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων του Διαχειριστή του Συστήματος στην Αγορά του Ηλεκτρισμού 
 

ΕΣΑΗ Προτείνεται η ενότητα για την Αγορά Εξισορρόπησης να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την ενσωμάτωση της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά 
(πλατφόρμες MARI και PICASSO). Επίσης προτείνεται το ΔΠΑ να δίνει πληροφορίες για τις έως τώρα δράσεις στην κατεύθυνση υλοποίησης των εργαλείων αγοράς, τί προβλήματα έχουν 
και τα επόμενα βήματα. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

 
Αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα το οποίο θίγει ο ΕΣΑΗ: 
 
Η Ενότητα 3.3.9.5 αναφέρεται στην Αγορά της Εξισορρόπησης και ειδικότερα στα έργα που απαιτούνται για να λειτουργήσει αυτή αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, ολοκλήρωσε τη σχετική υποδομή για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης εντός του 2020, για την εφαρμογή του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας το οποίο είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό μοντέλο - στόχο (target model).  Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει στο IGCC, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό έργο υλοποίησης της Διαδικασίας 
Συμψηφισμού Ανισορροπιών μεταξύ Διαχειριστών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Imbalance Netting) και αναμένεται εντός του 2021 τα συστήματα του Διαχειριστή να είναι 
έτοιμα για τη σύνδεση με την κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα. 
Αναφορικά με το PICASSO, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό έργο υλοποίησης της ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από αυτόματη εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας, και το 
MARI, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό έργο υλοποίησης της ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από χειροκίνητη εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας, όλοι οι Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς, βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος που έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας του  ENTSO-E, θα συνδεθούν με τις αντίστοιχες πλατφόρμες 
έως τον Ιούλιο του 2024.  
Ο ΑΔΜΗΕ, όπως και άλλοι Διαχειριστές, σκοπεύει να αιτηθεί παρέκκλιση από το τρέχον χρονοδιάγραμμα για την ένταξη στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ενέργειας 
εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη (MARI) και αυτόματη (PICASSO) ενεργοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2195. Το αίτημα παρέκκλισης θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για όλους τους διαχειριστές θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
των έργων MARI και PICASSO. 
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17. Αγορά Εξισορρόπησης 
 

ΤΕΡΝΑ Ζητείται να διαμορφωθούν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ και να τεθούν σε εφαρμογή όσον το 
δυνατόν συντομότερα. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ Με βάση το ισχύον πλαίσιο δεν προβλέπεται η κατάρτιση Τεχνικής Απόφασης ειδικά για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ. Στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 

περιγράφονται διακριτά από τις λοιπές κατηγορίες Μονάδων οι κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί από πρακτικής άποψης η συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών 

προδιαγραφών σχετικά με την συμμετοχή των Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης.  
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18. Εκτιμήσεις για νέες μονάδες ορυκτού αερίου 
 

Green Tank Η προσέγγιση του ΔΠΑ όσον αφορά τις νέες μονάδες ορυκτού αερίου αναφέρεται ως λανθασμένη και αντιρεαλιστική. Αναφέρονται οι λόγοι αυτής της εκτίμησης καθώς και η σημαντική 
απόκλιση μεταξύ του ΔΠΑ 2022-2031, της Μελέτης Επάρκειας 2020-2030 και το ΕΣΕΚ ως προς τις νέες υποδομές ορυκτού αερίου. 

Παρατηρήσεις 
ΑΔΜΗΕ 

 
Στο Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2022-2031 και ειδικότερα στην ενότητα 2.2.3 «Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής» παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες για τις Αδειοδοτημένες 
Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα με Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ έως το Δεκέμβριο 2020. Με την παράθεση των συγκεκριμένων μονάδων, ο ΑΔΜΗΕ σε 
καμία περίπτωση δεν εκφέρει άποψη αναφορικά με την αναγκαιότητα ή την πιθανότητα υλοποίησης των εν λόγω έργων. Εξάλλου, στο παρελθόν έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης σε 
πλήθος μονάδων, οι οποίες εν τέλει δεν υλοποιήθηκαν. 
Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις και τα σενάρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του εκάστοτε ΔΠΑ αλλά και της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την ίδια περίοδο ταυτίζονται. Για 
τους σκοπούς του τρέχοντος ΔΠΑ, σε συμφωνία με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ, έχει θεωρηθεί ότι πέραν από τις μονάδες που ήδη τελούν υπό κατασκευή (η μονάδα Πτολεμαϊδα V της ΔΕΗ 
Α.Ε. και η νέα μονάδα φυσικού αερίου στον Αγ. Νικόλαο), μέχρι τα τέλη της δεκαετίας θα έχει ενταχθεί άλλη μία από τις αδειοδοτημένες μονάδες φυσικού αερίου (ΦΑ). Δεδομένου ότι δεν 
είναι γνωστό, ποια από τις αδειοδοτημένες μονάδες θα κατασκευαστεί ή εάν θα υλοποιηθεί μέσα στον υπό εξέταση χρονικό ορίζοντα, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει μέσω σεναρίων την επίπτωση 
από τις πιθανές διαφορετικές τοποθεσίες υλοποίησης της δεύτερης μονάδας ΦΑ, αλλά και από τη μη υλοποίησή της. 

 
 
 
 
 


