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29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Ζακύνθου έτους 2018.

2

Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του
ν. 3955/2011 (Α’ 89).

3

Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν
στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2018, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) ως ισχύει και το άρθρο
10 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β’3164/30.09.2016), ως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4

Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών
πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός
της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 138
παρ. 1 του ν. 4389/2016, ως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1063/2017
(1)
Καθορισμός έγκρισης κατ' αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Ζακύνθου έτους 2018.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/
1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων»
(ΦΕΚ Α’/59).

Αρ. Φύλλου 4831

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/125).
3. Του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143) όπως
ισχύει.
4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012
(ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και
μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
5. Το ν. 4507/2017 (ΦΕΚ 196/Α΄/2017) «Κύρωση του
Κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
6. Τον ν. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.
112/τ.Α’/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
7. Τον ν.δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του ν.δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» και άλλων διατάξεων.
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017).
9. Την υπ' αριθμ. 2/99990/0004/ 30.12.2016 (Β'4480)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ
του ν. 4270/2014 για τις δαπάνες που διενεργούνται από
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
(ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
10. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για
το έτος 2018 ποσού 3.000,00 ευρώ στον ειδικού Φορέα
235 και ΚΑΕ 1232, για κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ' αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ζακύνθου του Ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό
των 250,00 Ευρώ μηνιαίως για το έτος 2018.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/
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0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπουργείου
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τεύχος Β’ 4831/29.12.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η Προϊσταμένη
Ι

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ ΜΩΡΑΙΤΗ
Ι

Αριθμ. 366/138268
(2)
Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του
ν. 3955/2011 (Α' 89).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 «Ενιαίο
Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και
Εισροών και άλλες διατάξεις» (Α' 89), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προθεσμία εγγραφής
στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων
Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και
εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011
(Α' 89) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του
v. 3955/2011, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβαίνουν
στην έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου,
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, μετά
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 αμελλητί και σε καμία περίπτωση πέραν του
ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης άσκησης
του επαγγέλματός τους.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ. 1097/2017
(3)
Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το
έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
140 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016) ως
ισχύει και το άρθρο 10 του Κώδικα Συναλλαγών
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016), ως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 20 Δεκεμβρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94/ 27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133
έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως
την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 140 παρ. 1 του
νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015), ως ισχύει και
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ'
του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ' του
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης
και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
4. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις
των άρθρων 32, 118 και 120 του νόμου αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β'
1473/25.05.2016).

Τεύχος Β’ 4831/29.12.2017
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6. Την υπ’ αριθμ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β' 1593/
06.06.2016).
7. Την υπ' αριθμ. 68/04.07.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Τροποποίηση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)»
(ΦΕΚ Β' 2276/04.07.2017).
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»),
όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β'
103/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.
10. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/
Φ1/οικ. 178634/03.07.2017 με θέμα: «Προσδιορισμός
κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το
έτος 2017» (ΦΕΚ Β' 2278/04.07.2017).
11. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»),
ο οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ.
329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 515/30.11.2016
(ΦΕΚ Β' 3944/09.12.2016), υπ' αριθμ. 618/21.12.2016
(ΦΕΚ Β' 4250/29.12.2016), υπ' αριθμ. 184/2017 (ΦΕΚ Β'
1069/29.03.2017) και υπ' αριθμ. 850/2017 (ΦΕΚ Β' 3659/
17.10.2017) αποφάσεις της ΡΑΕ και ιδίως το άρθρο 10
αυτού.
12. Την υπ' αριθμ. 620/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β'
4474/30.12.2016) για την έγκριση των Ανταποδοτικών
Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017.
13. Την υπ' αριθμ. 1091/2017 απόφαση της ΡΑΕ για τον
καθορισμό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας,
που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους
προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής
των δημοπρασιών για το έτος 2018.
14. Την υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-230070/18.12.2017 εισήγηση
του Λειτουργού της Αγοράς («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») σχετικά με
τον προϋπολογισμό των λειτουργικών και επενδυτικών
του δαπανών για την οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018 και τον απολογισμό
δαπανών του έτους 2017.
15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (σχετ. 2) ρητώς
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προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων
και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και
των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς
καταναλωτές, εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το
άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση,
μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
(ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών» του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι με απόφαση της
ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζεται το ύψος των τελών τα οποία εισπράττει ο Λειτουργός για την οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση και συγκεκριμένα: «1. Αρμόδιος για
την οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση είναι ο Λειτουργός της
Αγοράς. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών του
ο Λειτουργός της Αγοράς εισπράττει τέλη. Το ύψος των
τελών καθορίζεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του
Λειτουργού της Αγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν
ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να τηρεί τους
αναγκαίους διακριτούς λογαριασμούς...».
Επειδή, περαιτέρω κατά την διάταξη της παρ. 2 του
ίδιου άρθρου 140 η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 329/2016 απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 11), στο άρθρο 10 του οποίου προβλέπεται η καταβολή του σχετικού Ανταποδοτικού Τέλους, το οποίο καταβάλλεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από
τους Επιλέξιμους Προμηθευτές για τη συμμετοχή τους
στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΣΣΔΠΠΗΕ»),
ως ακολούθως:
«...
1. Για τη συμμετοχή τους στο ΣΣΔΠΠΗΕ οι Επιλέξιμοι
Προμηθευτές καταβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς
Ανταποδοτικό Τέλος.
2. Το Ανταποδοτικό Τέλος υπολογίζεται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη:
1) το ετήσιο κόστος των Δημοπρασιών εκ μέρους του
Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του ΣΣΔΠΠΗΕ,
2) την Ετήσια Ποσότητα που διατίθεται μέσω των Δημοπρασιών.
3. Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει με την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων κάθε Δημοπρασίας σε κάθε
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Επιλέξιμο Προμηθευτή ποσό σε ευρώ (€) ανά MWh/h
ανάλογο της Κατανεμηθείσας Ποσότητας σε αυτόν ως
εξής:
PQα
AQiα
FAFia = BoFAY x (  ) x (  )
TQY
TAQα
όπου:
Α:
Ι:

Δείκτης της Δημοπρασίας.
Δείκτης του Επιλέξιμου Προμηθευτή, ο οποίος
απέκτησε Κατανεμηθείσα Ποσότητα στη Δημοπρασία α.
Υ:
Έτος στο οποίο εκτελείται η Δημοπρασία α.
FAFia: Χρέωση του Αντισταθμιστικού Τέλους που
αναλογεί στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i κατά
τη Δημοπρασία α, σε ευρώ (€).
BoFAY: To κόστος των Δημοπρασιών εκ μέρους του
Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του
ΣΣΔΠΠΗΕ του έτους Υ, σε ευρώ (€).
H Ετησία Ποσότητα που διατίθεται σε ΔημοTQY:
πρασίες για το έτος Υ, σε (MWh/h).
PQα:
Η ποσότητα του Προθεσμιακού Προϊόντος της
Δημοπρασίας α, σε (MWh/h).
TAQα: Η Συνολικά Κατανεμηθείσα Ποσότητα, κατά τη
Δημοπρασία α, σε (MWh/h).
AQiα: Η Κατανεμηθείσα Ποσότητα στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i κατά τη Δημοπρασία α, σε
(MWh/h).
4. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Λειτουργού της
Αγοράς, η ΡΑΕ αποφασίζει για την έγκριση των τελών
που αφορούν στην ανάκτηση από το Λειτουργό της Αγοράς του κόστους των Δημοπρασιών του έτους. Τα τέλη
αυτά συμπεριλαμβάνονται στους Όρους Δημοπρασίας.
5. Εντός μίας (1) ώρας από την δημοσίευση των Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει την χρέωση FAFtα και συμπεριλαμβάνει αυτή στο
«Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης Προκαταβολικής
Πληρωμής και Ανταποδοτικού Τέλους», κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος Κώδικα.
6. Τα χρηματικά ποσά του Ανταποδοτικού Τέλους, που
εισπράττει ο Λειτουργός της Αγοράς λογίζονται ως πιστώσεις του Λογαριασμού Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ).
7. Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ο Λογαριασμός
Ανταποδοτικού Τέλους του Λειτουργού της Αγοράς
δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή
πρόσθετων χρεώσεων, ενώ τυχόν πλεόνασμα επιστρέφεται με την καταβολή πιστώσεων κατά την διαδικασία
Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογιστικού Λογαριασμού
Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ)».
8. Οι πρόσθετες χρεώσεις ή πιστώσεις της διαδικασίας Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογιστικού Λογαριασμού
Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ) επιμερίζονται στους Επιλέξιμους Προμηθευτές, κατά αναλογία των οριζομένων
στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπου για τον
επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η Συνολικά Κατανεμηθείσα Ποσότητα των Προθεσμιακών Προϊόντων στον
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Επιλέξιμο Προμηθευτή I στις Δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς Υ που
αντιστοιχούν στη Ετησία Ποσότητα του ημερολογιακού
έτους αναφοράς Υ.
...»
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε, με την υπό σχετ. 14 επιστολή της,
απέστειλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των δαπανών της για την οργάνωση και διεξαγωγή
των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018 και τον απολογισμό δαπανών του έτους 2017.
Επειδή, στην ανωτέρω εισήγηση, προϋπολογιστικά για
το έτος 2018, περιλαμβάνονται:
Α. Λειτουργικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού
ύψους διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (€ 259.600), οι οποίες αποτελούνται από: (1) αμοιβές του προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τακτική απασχόληση οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων
σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 249.000), καθώς και
(2) λειτουργικές δαπάνες εκτός μισθοδοσίας οι οποίες
ανέρχονται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (€ 10.600).
Β. Επενδυτικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού
ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων ευρώ (€ 113.000), οι
οποίες αποτελούνται από: (1) δαπάνες κατάρτισης Σύμβασης για το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και
Εκτέλεσης Δημοπρασιών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000), (2) δαπάνες Σύμβασης Έργου για την Πιστοποίηση του Συστήματος Πληροφοριών Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες ανέρχονται
σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 40.000), (3) δαπάνες εξοπλισμού υποστήριξης και αναβάθμισης ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Η/Υ) οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των
δυο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000), (4) δαπάνες για Συστήματα
Υποδομών Βάσεων Δεδομένων, οι οποίες ανέρχονται
στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) καθώς
και (5) δαπάνες εξοπλισμού αρχειοθέτησης Μητρώου
Συμμετεχόντων στο ΣΣΔΠΠΗΕ, οι οποίες ανέρχονται στο
ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000).
Επειδή, στην ανωτέρω εισήγηση, απολογιστικά για το
έτος 2017, περιλαμβάνονται:
Α. Λειτουργικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού
ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (€ 113.378), οι οποίες αποτελούνται από:
(1) αμοιβές του προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τακτική απασχόληση οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ
(€ 105.378), καθώς και (2) λειτουργικές δαπάνες εκτός
μισθοδοσίας οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 8.000).
Β. Επενδυτικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού
ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων πενήντα ευρώ (€ 49.050),
οι οποίες αποτελούνται από: (1) δαπάνες κατάρτισης
Σύμβασης για το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, οι οποίες ανήλθαν στο
ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000), (2) δαπάνες
εξοπλισμού υποστήριξης και αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των
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οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 8.250), (3)
δαπάνες εξοπλισμού αρχειοθέτησης Μητρώου Συμμετεχόντων στο ΣΣΔΠΠΗΕ, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό
των οκτακοσίων ευρώ (€ 800).
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των προϋπολογιστικών λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών το οποίο
εισηγήθηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τις δημοπρασίες του έτους
2018 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα
δυο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 372.600).
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των απολογιστικών λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών το οποίο
κατέθεσε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τις δημοπρασίες του έτους
2017 ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 162.428).
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 620/2016 απόφαση
της (σχετ. 12) προσδιόρισε το κόστος των δημοπρασιών
εκ μέρους του Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του
ΣΣΔΠΠΗΕ του έτους 2017, στο ποσό των τριακοσίων
πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 356.000).
Επειδή, από τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών έτους
2017 τα οποία υπέβαλλε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προκύπτει πλεόνασμα ύψους εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (€ 193.572), το οποίο επιστρέφεται με την καταβολή πιστώσεων κατά την διαδικασία
Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογιστικού Λογαριασμού
Ανταποδοτικού Τέλους (Λ-Τ) που τηρεί η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 10 του ΚΣΔΠΠΗΕ.
Επειδή, αναφορικά με το ύψος του ποσού των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, τις οποίες εισηγείται η
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών του έτους 2018, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ο
αριθμός του προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και το χρονικό
διάστημα απασχόλησης αυτού εντός του έτους 2018
για την οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών, η
διασφάλιση της επιτυχούς οργάνωσης και εκτέλεσης
των δημοπρασιών δια της εγκατάστασης και λειτουργίας
εξειδικευμένων προς τον σκοπό αυτό μηχανογραφικών
μέσων, το γεγονός της διεξαγωγής τεσσάρων (4) δημοπρασιών για τα προθεσμιακά προϊόντα του 2018, καθώς
και το γεγονός ότι οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνουν
εξ ολοκλήρου τους Συμμετέχοντες στις δημοπρασίες.
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1091/2017 απόφαση της (σχετ. 13), καθόρισε κατόπιν εισήγησης της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 138 του
ν. 4389/2016 ως ισχύει, την ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση για το έτος 2018,
η οποία ανέρχεται σε 1.126 MWh/h.
Επειδή, η ως άνω ετήσια ποσότητα θα δημοπρατηθεί
σε τέσσερις (4) δημοπρασίες οι οποίες θα λάβουν χώρα
εντός του έτους 2018, κατά την ανωτέρω απόφαση, σε
συνδυασμό με την προϋπολογιστική και απολογιστική
ανάλυση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην υπό σχετ. 14 εισήγησή της για τα
έτη 2017 και 2018 αντίστοιχα και προκειμένου να κυμανθούν οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων σε εύλογα επίπεδα, η προκύπτουσα δαπάνη για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2018 προσ-
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διορίζεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα ενός
χιλιάδων (€ 291.000).
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 140
παρ. 1 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), 10 του ΚΣΔΠΠΗΕ
(ΦΕΚ Β' 3164/2016) και 32 παρ. 1 του ν. 4001/2011
(ΦΕΚ Α’ 179):
Τον καθορισμό της Χρέωσης του Ανταποδοτικού Τέλους που αναλογεί στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i κατά
τη Δημοπρασία α, σε ευρώ (€) για το έτος 2017 ως εξής:
PQα
AQiα
FAFia = BoFAY x (  ) x (  )
TQY
TAQα
όπου η παράμετρος BoFAY για το κόστος των Δημοπρασιών εκ μέρους του Λειτουργού της Αγοράς στο
πλαίσιο του ΣΣΔΠΠΗΕ του έτους 2018, ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων
(€ 291.000).
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1091/2017
(4)
Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά
προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο
138 παρ. 1 του ν. 4389/2016, ως ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 20 Δεκεμβρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133
έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως την
εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 138 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
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Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015), ως ισχύει και
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4, της Ενότητας Γ'
του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ' του
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
4. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις
των άρθρων 32, 118 και 120 του νόμου αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β' 1473/
25.05.2016).
6. Την υπ’ αριθμ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β'
1593/06.06.2016).
7. Την υπ' αριθμ. 68/04.07.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Τροποποίηση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β'
2276/04.07.2017).
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»),
όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β'
103/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.
10. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/
Φ1/οικ. 178634/03.07.2017 με θέμα: «Προσδιορισμός
κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το
έτος 2017» (ΦΕΚ Β' 2278/04.07.2017).
11. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»),
ο οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ.
329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β'3164/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 515/30.11.2016
(ΦΕΚ Β' 3944/09.12.2016), υπ' αριθμ. 618/21.12.2016
(ΦΕΚ Β' 4250/29.12.2016), υπ' αριθμ. 184/2017 (ΦΕΚ Β'
1069/29.03.2017) και υπ' αριθμ. 850/2017(ΦΕΚ Β' 3659/
17.10.2017) αποφάσεις της ΡΑΕ.
12. Την υπ' αριθμ. ΡΑΕ I-219413/05.12.2017 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.E. σχετικά με τον καθορισμό ετήσιας
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018, τον
καταμερισμό αυτής σε προθεσμιακά προϊόντα και το
πρόγραμμα διεξαγωγής δημοπρασιών.
13. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ.
12 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε
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στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 11.12.20171, καθώς και τις
παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν στα πλαίσια αυτής και
ειδικότερα με:
(α) Την υπ' αριθμ. ΡΑΕ I-230073/19.12.2017 επιστολή
του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (σχετ. 2) ρητώς
προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων
και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και
των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς
καταναλωτές, εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το
άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση,
μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
(ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 329/2016
απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 11).
Επειδή, περαιτέρω κατά την εξουσιοδοτική διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 138 «Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση» του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης
του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζονται: (α) Η ετήσια
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω
των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση,
(β) ο καταμερισμός, για κάθε δημοπρασία, της ανωτέρω
ετήσιας ποσότητας σε εταμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, (γ) το
πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών... ».
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 135, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α’ 106/2016) και το άρθρο 101 του
1. http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_
consultation/current/l 112_2.csp
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ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017), του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «...Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας
προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα
ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του
προηγούμενου έτους... (γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα
ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους
2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους...».
Επειδή, για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ο
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») απέστειλε στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση
με την υπό σχετ. 12 επιστολή του.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 12 εισήγηση της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση από τις 11.12.2017
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έως και τις 18.12.2017. Σε συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, προέβη στις νομοτεχνικές και άλλες
βελτιώσεις που έκρινε απαραίτητες.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα
138 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) και 32 παρ. 1 του
ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α’179):
(α) Επί της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας,
που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση:
Η Ετήσια Ποσότητα Προθεσμιακών Προϊόντων για το
έτος 2018 υπολογίζεται ως εξής:

MVol2016:

H συνολική ποσότητα των Δηλώσεων Φορτίου που αφορούν σε απορρόφηση Πελατών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ κατά το έτος 2016, όπως
αυτή προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του «Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
SVol_PC2018: Ετήσιο ποσοστό επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος
του προηγούμενου έτους, για το έτος 2018, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4389/2016 όπως ισχύει.
MaqVol11,2017: Η συνολική των Δηλώσεων Φορτίου που αφορούν σε απορρόφηση Πελατών στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και Δίκτυο και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ έως και το μήνα Νοέμβριο 2017, όπως
αυτή προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του «Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
MaqVol11,2016: Η συνολική των Δηλώσεων Φορτίου που αφορούν σε απορρόφηση Πελατών στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και Δίκτυο και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΗΕΠ έως και το μήνα Νοέμβριο 2016, όπως
αυτή προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του «Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
Ο αριθμός ωρών του έτους 2018 (8.760 hrs).
T2018:
και ανέρχεται σε:
MVol2016

50.087.685

(MWh)

19

%

MaqVol11,2017

46.931.733

(MWh)

MaqVol11,2016

45.276.951

(MWh)

T2018

8760

Hours (h)

Όγκος

9.864.475

(MWh)

1.126 (1.126,08)

(MWh/h)

SVol_PC2018

Ετήσια ποσότητα - 2018

(β) επί του καταμερισμού της ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση:
Προθεσμιακό προϊόν

Όγκος (MWh)

Ποσότητα (MWh/h)

Διάρκεια (Hours)

2018A01P01

1.883.400

215

8760 (20180301-20190228)

2018A02P02

1.664.400

190

8760 (20180601-20190531)

2018A03P03

1.664.400

190

8760 (20180901-20190831)

2018A04P04

4.651.560

531

8760 (20181201-20191130)
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(γ) επί του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών:
Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2018Α01Ρ01» ορίζεται η Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018.
Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2018Α02Ρ02» ορίζεται η Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2018Α03Ρ03» ορίζεται η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2018Α04Ρ04» ορίζεται η Τετάρτη 17 Οκτωβρίου
2018
Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει την
ανωτέρω προγραμματισμένη Δημοπρασία για άλλη ημέρα και ώρα, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για
λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των πέντε (5)
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εργάσιμων ημερών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης
την οποία υποβάλει προς τη ΡΑΕ, άλλως υποβάλλει νέα
εισήγηση προς τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετικά
με την διεξαγωγή της συγκεκριμένης Δημοπρασίας. Σε
περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας εντός των ανωτέρω προθεσμιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β' 3164/2016).
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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