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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 838/2018 

 

Ορισµός, κατ’ εφαρµογή της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 816/2018, 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ- 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑ∆ΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ» ως φορέα 
για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή του έργου υπ’ αριθµ. 3.10.3 
«Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 
Αττικής (EL)» που αποτελεί τµήµα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 
«EUROASIA Interconnector», υπό όρους και προϋποθέσεις  

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 10 Σεπτεµβρίου 2018, και  

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4, 21, 

22, 23 και 25 αυτού.   

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 

2003/54/ΕΚ» (L 211/55), (εφεξής η «Οδηγία»). 

3. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 347/2013 «Σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές 

για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 

714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού, (εφεξής ο 

«Κανονισµός»). 

4. Την Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 816/2018, καθώς και όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο προοίµιο και στο αιτιολογικό της.  

5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2014 (2014/536/ΕΕ) 

για την παραχώρηση στην Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέκκλισης από ορισµένες 

διατάξεις της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό C(2014) 5902. 
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6. Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (απόφαση 

ΡΑΕ  511/2018, ΦΕΚ Β΄2309/2018) και ιδίως το άρθρο 229. 

7. Το ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2018 - 2027, το οποίο εγκρίθηκε µε την 

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 256/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1570/08.05.2018) καθώς και το ∆ΠΑ 

του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017 - 2026, το οποίο είχε εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. 280/2016 

Απόφαση ΡΑΕ  (ΦΕΚ Β΄ 2534/17.08.2016). 

8. Την υπ’ αριθµ. ΗΛ/Β/ΦΒ/2954/οικ.184578 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 

4450/18.12.2017) µε θέµα «Χαρακτηρισµός των έργων Φάσεων Ι και ΙΙ της 

∆ιασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ, που έχει ενταχθεί στο ∆εκαετές Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης 2017-2026, ως έργων γενικότερης σηµασίας για την οικονοµία της Χώρας». 

9. Τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος της Κρήτης για την περίοδο 2017 – 2030 - Α΄ Μέρος 

(αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-237610/01.06.2018). 

10. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τους όρους 

πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και 

την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1228/2003. 

11. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 340/2014 Απόφαση ΡΑΕ µε θέµα «Μεθοδολογία 

υπολογισµού απαιτούµενου εσόδου του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», (ΦΕΚ Β΄ 1778/30.06.2014). 

12.  Το από 06.10.2017 Μνηµόνιο Συνεργασίας (ΡΑΕ Ι-227182/9.10.2017) µεταξύ της 

Α∆ΜΗΕ ΑΕ και του φορέα υλοποίησης του έργου Euroasia Interconnector Ltd για 

την από κοινού κατασκευή του έργου. 

13. Την υπ’ αριθµ. 847/2017 Απόφαση ΡΑΕ µε θέµα «∆ιασυνοριακός Επιµερισµός 

κόστους του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος “EUROASIA Interconnector 

(Ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός)” µεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου» (ΦΕΚ 

Β΄ 906/15.03.2018), στην οποία προσαρτάται η από 10.10.2017 κοινή Απόφαση των 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας (ΡΑΕ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ) µε θέµα 

«Cross-Border Cost Allocation Agreement between the Regulatory Authority for 

Energy of Greece (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)» 

(εφεξής: «CBCA»). 

14. Την από 10.07.2018 συγκεντρωτική έκθεση του Οργανισµού Συνεργασίας 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (Αgency for the Cooperation of Energy Regulators, 

ΑCER) µε τίτλο «Consolidated report on the progress of electricity and gas projects 

of common interest», η οποία δηµοσιεύθηκε στις 11.07.2018, σχετικά µε την πρόοδο 

υλοποίησης των έργων κοινού ενδιαφέροντος στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του 

φυσικού αερίου.  

15. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-242744/13.07.2018 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς την 

EuroAsia Interconnector Ltd. (αρ. πρωτ. Α∆ΜΗΕ ΓΡ.∆./20456/11.07.2018) µε θέµα 
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"∆ιασύνδεση Αττικής - Κρήτης", στην οποία επισυνάπτεται σχέδιο συµφωνίας 

µετόχων.  

16. Την υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-245247/10.9.2018 επιστολή της Α∆ΜΗΕ A.E. µε την οποία 

γνωστοποιείται η σύσταση της Ανώνυµης εταιρείας ειδικού σκοπού µε την επωνυµία 

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», σε συµµόρφωση µε την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 

816/2018, καθώς και τα συνηµµένα στην επιστολή έγγραφα και ιδίως την από 

10.9.2018 βεβαίωση για την εγγραφή της στο Βιοµηχανικό και Εµπορικό 

Επιµελητήριο Αθηνών.  

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, κατά τα διαλαµβανόµενα στην απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 816/2018, προς 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκαιρη υλοποίηση των 

έργων κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος και των καταναλωτών, µέσω της διασφάλισης του απρόσκοπτου 

ενεργειακού εφοδιασµού της νήσου Κρήτης, η ΡΑΕ, σύµφωνα µε την Οδηγία 

2009/72/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΕ) 347/2013, αποφάσισε την εφαρµογή µέτρων 

και κανόνων για την ταχύτατη δυνατή υλοποίηση της διασύνδεσης της νήσου 

Κρήτης µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα (ΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα την υλοποίηση του 

Έργου υπ’ αριθµ. 3.10.3 «Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και 

περιφέρειας Αττικής (EL)» που αποτελεί τµήµα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 

«EUROASIA Interconnector». Ειδικότερα, για τους λόγους που αναλυτικά 

αναφέρονται στο αιτιολογικό της ως άνω απόφασης, και ιδίως για την 

αποκατάσταση της αρρυθµίας που έχει δηµιουργηθεί στην υλοποίηση του έργου 

διασύνδεσης της νήσου Κρήτης και κατ’ επέκταση στην ενεργειακή αγορά, αλλά και 

προκειµένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος µη επάρκειας ενεργειακού εφοδιασµού µιας 

ενεργειακά αποµονωµένης περιοχής της χώρας κατά τα προσεχή έτη, η ΡΑΕ, σε 

συνέχεια των διαπραγµατεύσεων που έλαβαν χώρα µε τους εµπλεκόµενους φορείς 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε σειρά µέτρων και καθόρισε όρους για τη 

συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων, τόσο µε τις εκ του εφαρµοστέου πλαισίου 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους για την προώθηση της υλοποίησης του έργου, όσο 

και µε όρους και προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στην από 10.10.2017 κοινή Απόφαση 

των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας (ΡΑΕ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τον 

επιµερισµό του κόστους του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος “EUROASIA 

Interconnector”, βάσει και του από 06.10.2017 µεταξύ των Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και 

Euroasia Interconnector Ltd. συναφθέντος Μνηµονίου Συνεργασίας (MoU). 

 

Επειδή, µε την ως άνω απόφαση ετέθη αυστηρό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση 

των µέτρων αυτών, καθώς κρίθηκε από τον Ρυθµιστή ότι, βάσει των πραγµατικών 

συνθηκών που συνέτρεχαν κατά τον κρίσιµο χρόνο λήψης των αποφάσεων σε σχέση 

µε την υλοποίηση του έργου, και λαµβάνοντας υπόψη την κρισιµότητα του εθνικού 

ζητήµατος της επάρκειας ενεργειακού εφοδιασµού της νήσου Κρήτης, καθώς και τη 

συναρτώµενη µε αυτήν µέγιστη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση 
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του έργου, όπως επιβεβαιώθηκε και µε την από 11.07.2018 δηµοσιευθείσα 

συγκεντρωτική έκθεση του Οργανισµού (Σχετ. 14), δεν ήταν επιτρεπτή οποιαδήποτε 

περαιτέρω καθυστέρηση, η οποία θα έθετε τη χώρα σε δυσµενή θέση, 

δηµιουργώντας µη αναστρέψιµη κατάσταση για τους καταναλωτές µιας 

αποµονωµένης ενεργειακά περιοχής της, µε επακόλουθες δυσµενείς συνέπειες και 

για την εθνική οικονοµία λόγω των επιβαρύνσεων µε το αυξηµένο κόστος των 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αλλά και µε το κόστος λήψης έκτακτων 

µέτρων για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναµικού του νησιού. Περαιτέρω, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο αιτιολογικό της απόφασης ΡΑΕ 816/2018, η 

καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης 

για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενεργειακών 

αγορών και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού στην Ένωση, όπως οι στόχοι 

αυτοί έχουν καθορισθεί τόσο µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 347/2013, όσο και ειδικότερα 

για την Ελλάδα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 536/2014/ΕΕ. Για το 

λόγο άλλωστε αυτό και ο ενωσιακός νοµοθέτης, στο πλαίσιο διασφάλισης της 

ταχείας και έγκαιρης για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού υλοποίησης των 

Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, παράλληλα µε τη στενή παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της προόδου υλοποίησής τους, προέβλεψε αφενός στο άρθρο 5 του 

Κανονισµού την επέλευση συγκεκριµένων έννοµων συνεπειών σε περίπτωση που η 

θέση σε λειτουργία ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος παρουσιάζει καθυστέρηση σε 

σχέση µε το πρόγραµµα υλοποίησης, αφετέρου στο άρθρο 4 της Απόφασης 

536/2014 αποζηµιωτικές ρήτρες για τις περιπτώσεις των εν λόγω Έργων που 

αφορούν στη διασύνδεση ενεργειακά αποµονωµένων νησιών του ελλαδικού χώρου. 

 

Επειδή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 229 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ, το έργο 

έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σηµασίας µε την υπ’ αριθµ. 256/2018 

απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης (∆ΠΑ) 

του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), περιόδου 

2018-2027, καθώς κρίθηκε ότι εισφέρει σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό όφελος σε 

σχέση µε το κόστος του, ιδίως ως προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω της 

µείωσης της επιβάρυνσής τους από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), καθώς 

και εν γένει στην εθνική οικονοµία της χώρας, αλλά και διασφαλίζει τη µείωση της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του νησιού µέσω της παύσης λειτουργίας των 

πετρελαϊκών σταθµών. Συναφώς, το συνολικό έργο της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης, 

που έχει ενταχθεί στο ∆ΠΑ περιόδου 2017-2026, έχει ενόψει των ανωτέρω και 

δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 3175/2003, χαρακτηρισθεί, µε 

απόφαση του αρµόδιου Υπουργού (Σχετ. 8) ως έργο γενικότερης σηµασίας για την 

οικονοµία της Χώρας. Περαιτέρω, κατά τα αντιστοίχως προβλεπόµενα στον 

Κανονισµό για την παροχή κινήτρων για την επιτυχή και εντός χρονοδιαγράµµατος 

ολοκλήρωση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, αναγνωρίζεται για το έργο 3.10.3 

και λόγω του χαρακτηρισµού του ως Έργο Μείζονος Σηµασίας και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Απόφαση 340/2014 της ΡΑΕ (Σχετ. 11) επιπλέον απόδοση η οποία 

θα παρέχεται από την αρχικά προβλεπόµενη ηλέκτριση του έργου, και κατά µέγιστο 

για 12 χρόνια. 
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Επειδή, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο διατακτικό της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ 

αριθµ. 816/2018, απαρχή των µέτρων αποτέλεσε η ανάθεση στην εταιρεία 

«Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε.» (Α∆ΜΗΕ 

Α.Ε.) να συστήσει, έως την 10η Σεπτεµβρίου 2018, εταιρεία ειδικού σκοπού 

(«SPV») εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση και 

κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 3.10.3 «Γραµµή µεταφοράς 

µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)», και να γνωστοποιήσει 

εντός της ίδιας προθεσµίας τα στοιχεία αυτής στην Αρχή, προκειµένου η εν λόγω 

εταιρεία ειδικού σκοπού να ορισθεί από τη ΡΑΕ ως φορέας για την κατασκευή και 

χρηµατοδότηση του ανωτέρω έργου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται 

στο διατακτικό της απόφασης αυτής.  

 

Επειδή, η Α∆ΜΗΕ, σε συµµόρφωση µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 816/2018 της ΡΑΕ, 

γνωστοποίησε στη ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-245247/10.9.2018 επιστολή της, 

τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας ειδικού σκοπού, θυγατρικής 100% της Α∆ΜΗΕ 

ΑΕ, µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΡΙΑ∆ΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ.», η οποία συστάθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 4994/2018 συµβολαιογραφική πράξη και εγγράφηκε µε αριθµό ΓΕΜΗ 

147415301000 στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, µε µετοχικό 

κεφάλαιο ύψους 200.000.000 ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Καταστατικού της 

ανωτέρω εταιρείας που δηµοσιεύονται στην ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό 

Εµπορικό Μητρώο της σύστασής της, αποκλειστικός σκοπός και αντικείµενο της 

αυτής αποτελεί «(i) η χρηµατοδότηση και κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος 

υπ’ αριθµ. 3.10.3 «Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 

Αττικής (EL)» κατά τα προβλεπόµενα στην απόφαση 816/2018 της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας (ΡΑΕ), του οποίου την κυριότητα και διαχείριση µετά την ολοκλήρωσή του 

η Εταιρεία θα µεταβιβάσει στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4001/2011, τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, την άδεια 

διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και το εν γένει νοµικό και 

ρυθµιστικό πλαίσιο όπως θα ισχύει κάθε φορά, (ii) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης 

δραστηριότητας και συναφούς πράξης και ενέργειας, για την εκτέλεση του Έργου και 

κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το σκοπό της Εταιρείας 

ή υπηρετεί την µε οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή του, συµπεριλαµβανοµένης και της 

σύναψης δανειακών και άλλων χρηµατοοικονοµικών συµβάσεων µε πιστωτικά 

ιδρύµατα ή συνδεδεµένες εταιρείες, (iii) η ανάκτηση του κόστους κατασκευής του 

έργου πλέον της εγκεκριµένης απόδοσης, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο 

Μείζονος Σηµασίας» (PMI), όπως θα καθοριστούν από τις σχετικές αποφάσεις της 

ΡΑΕ και το σχετικό ρυθµιστικό πλαίσιο.» 

 

Επειδή, κατόπιν της σύστασης της εταιρείας ειδικού σκοπού δύνανται να 

ενεργοποιηθούν και να τεθούν σε εφαρµογή και οι λοιποί κανόνες και όροι που 

τίθενται µε την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 816/2018, προκειµένου να διασφαλισθεί η 

σύµπραξη και συνεργασία και της Euroasia Interconnector Ltd., όπως προβλέπεται 

στην ανωτέρω διακρατική συµφωνία «CBCA», αλλά ενδεχοµένως και άλλων 

ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ



 6

Ευρωπαίων ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

χρηµατοδοτικών φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό, εξ 

απόψεως χρονικού ορίζοντα υλοποίησης και οικονοµικότητας κατασκευής του 

έργου, αποτέλεσµα ως προς την υλοποίηση του έργου.  

 

Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 816/2018, η 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. θα έχει κυρίαρχη πλειοψηφική συµµετοχή που θα ανέρχεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του µετοχικού κεφαλαίου του 

συσταθέντος κατά τα ανωτέρω SPV, και ως προς την οποία προβλέπεται η υπό 

συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις διάθεση σε τρίτα πρόσωπα εντός 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος σηµαντικού ποσοστού συµµετοχής στην εν 

λόγω εταιρεία ειδικού σκοπού, ήτοι µέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%). 

Ειδικότερα, προβλέπεται δικαίωµα της Euroasia Interconnector Ltd ή θυγατρικής 

αυτής, για την αγορά µετοχών του SPV σε ποσοστό έως τριάντα εννέα τοις εκατό 

(39%) κατά προτεραιότητα έναντι τρίτων για διάστηµα τριών µηνών από τη 

σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού. Για το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) ή για 

την περίπτωση που η Euroasia Interconnector Ltd ή θυγατρική αυτής επιλέξει να µην 

ασκήσει το δικαίωµα αγοράς του ως άνω ποσοστού εντός του προβλεπόµενου 

διαστήµατος ή εάν το ασκήσει σε ποσοστό χαµηλότερο του ανωτέρω τριάντα εννέα 

τοις εκατό (39%), προς διασφάλιση πλήρωσης από δυνητικούς συµµετέχοντες στο 

SPV των ανωτέρω κριτηρίων, τυχόν διάθεση από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. του ποσοστού 

συµµετοχής που υπολείπεται µετά την άσκηση ή µη του δικαιώµατος αγοράς από 

την Euroasia Interconnector Ltd, ή θυγατρικής αυτής, προκρίνεται να διενεργηθεί µε 

διαγωνισµό, τους όρους του οποίου θα εγκρίνει η Αρχή.  

 

Επειδή, η εταιρεία ειδικού σκοπού, ως φορέας κατασκευής και χρηµατοδότησης του 

Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος, υποχρεούται να προωθήσει άµεσα την υλοποίηση του 

έργου αξιοποιώντας τα προνόµια που αποδίδονται από τον Κανονισµό ως προς την 

αδειοδοτική διαδικασία, καθώς και την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από πόρους της 

Ένωσης (ενδεικτικά µέσω του προγράµµατος «Connecting Europe Facility»), 

προκειµένου να επιτευχθεί, σε απόλυτη αρµονία µε το γράµµα και το πνεύµα του 

Κανονισµού (ΕΕ) 347/2013, η εύθετη και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.   

 

Επειδή, κρίσιµο παράγοντα για την προώθηση της επένδυσης αποτελεί ο καθορισµός 

εύλογης απόδοσης επί των επενδεδυµένων κεφαλαίων. Το Μέσο Σταθµισµένο 

Κόστος Κεφαλαίου (WACC) αποτελεί παράµετρο κόστους που λαµβάνει υπόψη τις 

τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες και δεδοµένα και, συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τις 

σηµαντικές µεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία που το προσδιορίζουν κατά το 

χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την εν λόγω συµφωνία «CBCA» έως 

σήµερα, κρίνεται σκόπιµο, να επανακαθορισθεί, κατ’ αναλογική εφαρµογή της 

απόφασης 340/2014 της ΡΑΕ και βάσει αξιολόγησης των στοιχείων που συνθέτουν 

τον υπολογισµό του (συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης, ασφάλιστρα κινδύνου 

αγοράς και χώρας, κόστος δανειακών κεφαλαίων, συντελεστές συστηµατικού 

κινδύνου), σε συνεργασία µε την αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου, 

προκειµένου να ανταποκρίνεται στις υφιστάµενες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση οι 
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αρχές και οι σαφείς κατευθύνσεις που τέθηκαν στο CBCA σχετικά µε τον τρόπο 

χρηµατοδότησης και αποπληρωµής του έργου εξακολουθούν να ισχύουν, 

συνιστώντας οδηγό και για το νέο Φορέα χρηµατοδότησης και κατασκευής του έργου 

3.10.3.  

 

Επειδή, η ΡΑΕ αποτελεί την «Εθνική Ρυθµιστική Αρχή σε θέµατα Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 

2009/73/ΕΚ» και ασκεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 

4001/2011 τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4001/2011 η ΡΑΕ, [...], αποφασίζει τη λήψη 

αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστικών και ατοµικών 

πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και των ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων που τίθενται µε τον παρόντα νόµο, την Προστασία των Καταναλωτών, 

την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασµού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]». Περαιτέρω, η ΡΑΕ σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ και το νόµο 4001/2011 είναι αρµόδια για τα 

θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας και οφείλει, κατά τις 

προβλέψεις της Οδηγίας, να ενεργεί µε γνώµονα την επάρκεια παροχής σε ηλεκτρική 

ενέργεια στη χώρα, ως ουσιώδη παράγοντα για τη δηµόσια ασφάλεια, την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την ευηµερία των πολιτών. Περαιτέρω, κατά 

τις επιταγές της Οδηγίας οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία και ενδεδειγµένα 

µέτρα σε περίπτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια του εφοδιασµού και το συµφέρον 

του καταναλωτή. 

 

Επειδή, περαιτέρω, ο Κανονισµός (ΕΕ) 347/2013, θέτει κανόνες µε τους οποίους 

καθορίζεται το πλαίσιο για την εύθετη και έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα 

των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων µε σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της 

εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού στην 

Ένωση. Ειδικότερα, στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Κανονισµού 

προδιαγράφονται οι περιπτώσεις, στις οποίες θεµελιώνεται το δικαίωµα ανάληψης 

δράσης είτε από την εκάστοτε αρµόδια εθνική ρυθµιστική αρχή (εδάφιο α της 

παραγράφου 7), είτε από τον φορέα υλοποίησης (εδάφιο β της παραγράφου 7), είτε 

από το Κράτος – Μέλος ή την αρµόδια εθνική ρυθµιστική αρχή (εδάφιο γ της 

παραγράφου 7) είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εδάφιο δ της παραγράφου 7), 

αναλόγως της πληρώσεως των προϋποθέσεων εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, 

µε σκοπό την χρονική εξοµάλυνση της υλοποίησης ενός έργου, ως προς το οποίο 

διαπιστώνεται κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση, για την εύθετη και ταχεία θέση σε 

λειτουργία του και προς αποσόβηση του κινδύνου µαταίωσης ή διακύβευσης του 

δηµοσίου σκοπού που η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί. Συγκεκριµένα, εφόσον κατά τα 

ανωτέρω διαπιστώνεται καθυστέρηση, προβλέπεται ότι:  

«(α) στον βαθµό που είναι εφαρµοστέα τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παράγραφος 7 

στοιχεία α), β) ή γ) των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ µέτρα σύµφωνα τις 

αντίστοιχες εθνικές νοµοθεσίες, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές µεριµνούν για την 

υλοποίηση της επένδυσης·  
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(β) εάν τα λαµβανόµενα σύµφωνα µε το στοιχείο α) µέτρα των εθνικών ρυθµιστικών 

αρχών δεν είναι εφαρµοστέα, ο φορέας υλοποίησης του έργου επιλέγει τρίτο µέρος για 

τη χρηµατοδότηση ή την κατασκευή του έργου εν όλω ή εν µέρει πριν η καθυστέρηση σε 

σχέση µε την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία που δηλώνεται στο πρόγραµµα 

υλοποίησης υπερβεί τα δύο έτη·  

(γ) εάν δεν επιλεγεί τρίτο µέρος σύµφωνα µε το στοιχείο β), το κράτος µέλος ή, εάν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη του κράτους µέλους, η εθνική ρυθµιστική αρχή µπορεί να 

ορίσει, εντός δύο µηνών από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β), 

τρίτο µέρος για τη χρηµατοδότηση ή την κατασκευή του έργου το οποίο αποδέχεται ο 

φορέας υλοποίησης του έργου·  

(δ) εάν η καθυστέρηση σε σχέση µε την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία που δηλώνεται 

στο πρόγραµµα υλοποίησης υπερβεί τα δύο έτη και δύο µήνες, η Επιτροπή, µε την 

επιφύλαξη της συµφωνίας και της πλήρους συνεργασίας των ενδιαφερόµενων κρατών 

µελών, µπορεί να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανοικτή σε οιοδήποτε 

τρίτο µέρος ικανό να αποτελέσει φορέα υλοποίησης για να κατασκευάσει το έργο βάσει 

συµπεφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος· […]». 

 

Επειδή, όπως ευχερώς καταδεικνύεται από τα ανωτέρω, σε περίπτωση που 

διακυβεύεται η ασφάλεια εφοδιασµού και το συµφέρον του καταναλωτή της χώρας, 

όπως συµβαίνει εν προκειµένω επί τη βάσει αντικειµενικών στοιχείων, δεν παρέχεται 

διακριτική ευχέρεια στον Ρυθµιστή να ενεργήσει, αλλά επιβάλλεται, ως δέσµια 

αρµοδιότητά του και βασικό καθήκον του, να ασκήσει τη ρυθµιστική εξουσία που 

του παρέχουν οι οικείες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και να λάβει 

όλα τα αναγκαία και ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 

και να διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον. 

Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει: 

 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το νόµο 4001/2011 (άρθρο 23), την 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΕ) 347/2013 (άρθρο 5), καθώς και βάσει 

των όσων αναφέρονται ειδικότερα στο αιτιολογικό της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 

816/2018, τα ακόλουθα:  

 

1. Ορίζει την εταιρεία ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑ∆ΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ.», 

ως φορέα για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή του Έργου PCI υπ’ αριθµ. 3.10.3 

«Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)» που 

αποτελεί τµήµα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector», υπό 

τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

Α. Nα διαθέσει, έως τις 10 ∆εκεµβρίου 2018, εφόσον πληρούνται τα οριζόµενα 

στην παράγραφο Γ της παρούσας, κατά προτεραιότητα στην Euroasia 
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Interconnector Ltd ή θυγατρική αυτής µετοχές στην ονοµαστική τους αξία σε 

ποσοστό έως τριάντα εννέα τοις εκατό (39%) του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 

τα ανωτέρω συσταθείσας ανώνυµης εταιρείας ειδικού σκοπού µε την επωνυµία 

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑ∆ΝΗ 

INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.». Ως βάση για τη συζήτηση για τη συνεργασία 

των δυο µερών αποτελεί το πιο πρόσφατο κείµενο συµφωνίας µετόχων (SHA) το 

οποίο έχει προτείνει η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. στην Euroasia Interconnector Ltd στο 

πλαίσιο των µεταξύ τους διαβουλεύσεων (Σχετ. 15). 

 

Β. Οι υπολειπόµενες – κατόπιν άσκησης ή µη του ανωτέρω δικαιώµατος αγοράς 

από την Euroasia Interconnector Ltd ή θυγατρική αυτής - µετοχές της εταιρείας 

ειδικού σκοπού δύνανται να διατεθούν από την εταιρεία σε τρίτα µέρη µε 

προτεραιότητα σε πιστοποιηµένους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διαγωνισµό του οποίου η 

πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται εντός δύο (2) µηνών 

από το πέρας του χρονικού διαστήµατος άσκησης του ως άνω δικαιώµατος 

απόκτησης µετοχών κατά προτεραιότητα, από την Euroasia Interconnector Ltd. ή 

θυγατρική της, και οι όροι του οποίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Για το σκοπό 

αυτό, υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση τα τεύχη του διαγωνισµού το 

αργότερο ένα µήνα πριν από τη δηµοσίευση. Σε περίπτωση µη διεξαγωγής του εν 

λόγω διαγωνισµού ή µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτα πρόσωπα για 

συµµετοχή στην εταιρεία, οι υπολειπόµενες µετοχές παραµένουν στην Α∆ΜΗΕ 

Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. θα συµµετέχει στην ανωτέρω εταιρεία 

ειδικού σκοπού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%).  

 

Γ. Όλοι οι συµµετέχοντες – µέτοχοι της συσταθείσας ανώνυµης εταιρείας 

ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» θα πρέπει 

να πληρούν τα οριζόµενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ και στον Κανονισµό (ΕΚ) 

υπ’ αριθµ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά µε τη δραστηριοποίησή τους, είτε 

άµεσα είτε έµµεσα, στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας (τήρηση προϋποθέσεων διαχωρισµού), ενώ αποκλείεται η συµµετοχή 

στην εταιρεία εταιρειών µε συµφέροντα αντίθετα στην υλοποίηση ή τη 

λειτουργία του έργου. 

 

∆. Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο 

δυνατό και σε κάθε περίπτωση προ του τέλους του έτους 2022. Προς τούτο, η 

εταιρεία ειδικού σκοπού υποχρεούται έως τις 15.10.2018 να υποβάλει στις 

Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου αναθεωρηµένο δεσµευτικό 

χρονοδιάγραµµα εργασιών, το οποίο θα ενσωµατωθεί και στο ∆ΠΑ του ΕΣΜΗΕ 

περιόδου 2019 – 2028. 
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Ε. Η εταιρεία ειδικού σκοπού και οι συµµετέχοντες σε αυτήν υποχρεούνται σε 

διασφάλιση της βιωσιµότητας της εταιρείας και της βελτιστοποίησης του 

κόστους υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο CBCA, προς 

όφελος των καταναλωτών.  

 

ΣΤ. Η εταιρεία ειδικού σκοπού οφείλει να αξιοποιήσει τα χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα και εργαλεία, ιδίως τα προσφερόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τους οργανισµούς που εντάσσονται σε αυτήν. Ειδικότερα, η εταιρεία ειδικού 

σκοπού, οφείλει να αξιοποιήσει τα προνόµια που αποδίδονται από τον 

Κανονισµό ως προς την αδειοδοτική διαδικασία, καθώς και την πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση από πόρους της Ένωσης (ενδεικτικά µέσω του προγράµµατος 

«Connecting Europe Facility»).   

 

Ζ. ∆εδοµένου ότι η υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής µε βάση την 

παρούσα, πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισµού και της έγκρισης του 

συνολικού έργου ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), η εταιρεία ειδικού 

σκοπού αξιοποιεί τις µελέτες που έχει ήδη διενεργήσει ο φορέας υλοποίησης 

Euroasia Interconnector Ltd µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και τις λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για την 

υλοποίηση του έργου, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού. Προς τούτο, η Euroasia 

Interconnector Ltd και η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. θα συνδράµουν µε κάθε µέσο στην 

προώθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, παραδίδοντας, µεταξύ άλλων, στην 

εταιρεία ειδικού σκοπού τις σχετικές µελέτες και εγκρίσεις που αφορούν στο 

τµήµα Κρήτη – Αττική, καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνονται αναγκαία 

προκειµένου να διασφαλίζεται η προσήκουσα και ταχεία αδειοδότηση του έργου, 

καθώς και η διαλειτουργικότητα του συνολικού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος.   

 

Η. Πριν από τη διενέργεια της προκήρυξης για την κατασκευή τµήµατος ή του 

συνόλου του έργου διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η εταιρεία ειδικού σκοπού µε 

τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑ∆ΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ.» θα 

υποβάλλει στη ΡΑΕ τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου διασύνδεσης Κρήτης – 

Αττικής, έχοντας εξασφαλίσει κατόπιν συνεργασίας µε τους αρµόδιους 

∆ιαχειριστές και Φορείς Υλοποίησης τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των 

υποτµηµάτων του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector» 

και των εθνικών συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τα οποία θα 

διασυνδεθεί.  

 

Θ. Το έργο αυτό, όπως κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά 

διασύνδεση Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα της 

Χώρας, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 108 Α παρ. 9 του ν. 4001/2011 και 

υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές.  

 

Ι. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού οφείλει να υποβάλλει ανά δίµηνο στις Ρυθµιστικές 

Αρχές Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις 
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οποίες έχει προβεί για την προώθηση του έργου και των αποτελεσµάτων που 

έχουν επιτευχθεί, των ενδεχόµενων προβληµάτων που αντιµετωπίζει και τη 

µεθοδολογία που επέλεξε για την επίλυσή τους, καθώς και τον προγραµµατισµό 

των επόµενων ενεργειών της µε στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.  

 

ΙΑ. Το έργο υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 

διασυνοριακού επιµερισµού του κόστους «CBCA», µε την εξαίρεση του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, το οποίο θα αναθεωρηθεί κατά τα ανωτέρω 

(υπό ∆ στοιχείο του διατακτικού της παρούσας απόφασης).  

 

ΙΒ. Το έργο, ως µείζονος σηµασίας, και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 

στην απόφαση της ΡΑΕ 340/2014 αποπληρώνεται σταδιακά από τη θέση του σε 

λειτουργία, ήτοι την ηλέκτρισή του. 

 

ΙΓ. Εντός µηνός από την ως άνω προβλεπόµενη (υπό στοιχείο ∆) υποβολή του 

αναθεωρηµένου δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος εργασιών, η ΡΑΕ καθορίζει το 

Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC) για το έργο σε συνεργασία µε 

την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου. Οµοίως, οι παράµετροι 

αποπληρωµής του θα καθοριστούν µαζί µε το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης σε επικαιροποιηµένη έκδοση της απόφασης διασυνοριακού 

επιµερισµού του κόστους που θα εκδοθεί άµεσα κατόπιν συνεργασίας των 

Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου. 

 

2. Την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στον ACER, στην εταιρεία «ΑΡΙΑ∆ΝΗ 

INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.», στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και στην Euroasia 

Interconnector Ltd. 

 

3. Την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

          Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018 

                                                                                Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

                                                                              ∆ρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής  

  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ηµερών από την 

κοινοποίησή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α  ́

179/22.08.2011. 
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