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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση
του κόστους διεξαγωγής των ∆ηµοπρασιών Πώλησης
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2016,
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 ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016)

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18η Οκτωβρίου 2016 και

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 ∆ΕΗ 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. Την υπ’ αριθ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
«Έγκριση σχεδίου εφαρµογής δηµοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1473/25.05.2016).
3. Την υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
«Έγκριση σχεδίου εφαρµογής δηµοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1593/06.06.2016).
4. 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.
5. 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.
6. Τις «Τελικές Προτάσεις ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας,

Νοέµβριος

2012»,

ως

έχουν

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

της

Αρχής

(http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/general/03122012_1?p=file&i=0)
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012)
(εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «Κ∆ΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.
9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθ.
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 182348/24.08.2016 µε θέµα: «Καθορισµός της µεθοδολογίας προσδιορισµού
κατώτατης τιµής προσφοράς δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
και της εξ’ αυτής προκύπτουσας τιµής για την πρώτη περίοδο εφαρµογής του µηχανισµού» (ΦΕΚ
Β΄2848/07.09.2016, υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 210966/15.09.2016).
10. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ο οποίος εκδόθηκε µε την απόφαση ΡΑΕ 329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016) και
ιδίως το άρθρο 10 αυτού.
11. Tην υπ’ αριθµ. 353/2016 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 2016 (ΦΕΚ Β’
3314/14.10.2016).
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213060/13.10.2016 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 2016.
13. 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.
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14. 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.
4) 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 ∆ηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (εφεξής «∆ΕΗ 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
∆ηµοπρασιών 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’ αριθ.
329/2016 απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣ∆ΠΠΗΕ») (σχετ. 10), 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 ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής
«ΣΣ∆ΠΠΗΕ»), ως ακολούθως:
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«…
1.

Για τη συµµετοχή τους στο ΣΣ∆ΠΠΗΕ οι Επιλέξιµοι Προµηθευτές καταβάλλουν στο
Λειτουργό της Αγοράς Ανταποδοτικό Τέλος.

2.

Το Ανταποδοτικό Τέλος υπολογίζεται ετησίως λαµβάνοντας υπόψη:
Α) το ετήσιο κόστος των ∆ηµοπρασιών εκ µέρους του Λειτουργού της Αγοράς στο
πλαίσιο του ΣΣ∆ΠΠΗΕ,
Β) την Ετήσια Ποσότητα που διατίθεται µέσω των ∆ηµοπρασιών.

3.

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει µε την Ανακοίνωση των Αποτελεσµάτων κάθε
∆ηµοπρασίας σε κάθε Επιλέξιµο Προµηθευτή ποσό σε Ευρώ (€) ανά MWh/h ανάλογο της
Κατανεµηθείσας Ποσότητας σε αυτόν ως εξής:
=

,

×

×

,

όπου:
A

∆είκτης της ∆ηµοπρασίας.

I

∆είκτης του Επιλέξιµου Προµηθευτή, ο οποίος απέκτησε Κατανεµηθείσα
Ποσότητα στη ∆ηµοπρασία a.

Υ

Έτος στο οποίο εκτελείται η ∆ηµοπρασία α.
,

Χρέωση του Αντισταθµιστικού Τέλους που αναλογεί στον Επιλέξιµο
Προµηθευτή i κατά τη ∆ηµοπρασία a, σε Ευρώ (€).
Το κόστος των ∆ηµοπρασιών εκ µέρους του Λειτουργού της Αγοράς στο
πλαίσιο του ΣΣ∆ΠΠΗΕ του έτους Y, σε Ευρώ (€).
Η Ετησία Ποσότητα που διατίθεται σε ∆ηµοπρασίες για το έτος Y, σε (MWh/h).
Η ποσότητα του Προθεσµιακού Προϊόντος της ∆ηµοπρασίας α, σε (MWh/h).
Η Συνολικά Κατανεµηθείσα Ποσότητα, κατά τη ∆ηµοπρασία a, σε (MWh/h).

,

Η Κατανεµηθείσα Ποσότητα στον Επιλέξιµο Προµηθευτή i κατά τη
∆ηµοπρασία a, 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
∆ηµοπρασιών του έτους. Τα τέλη αυτά συµπεριλαµβάνονται στους Όρους ∆ηµοπρασίας.

5.

Εντός µίας (1) ώρας από την δηµοσίευση των Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας ο Λειτουργός
της Αγοράς υπολογίζει την χρέωση
, 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). ».
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 Επιλέξιµο Προµηθευτή i στις ∆ηµοπρασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο

8.
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ηµερολογιακό έτος αναφοράς Y που αντιστοιχούν στη Ετησία Ποσότητα του ηµερολογιακού
έτους αναφοράς Y.
…»
Επειδή, η ΡΑΕ µε την υπ’ αριθ. 353/2016 απόφασή της (σχετ. 11), έχει ήδη καθορίσει, 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 2016, η
οποία ανέρχεται σε 460 MWh/h.
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε, µε την υπό σχετ. 12 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 2016.
Επειδή, στην ανωτέρω εισήγηση περιλαµβάνονται:
Α. Λειτουργικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€ 54.683), οι οποίες αποτελούνται από: (1) αµοιβές του
προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τακτική και υπερωριακή απασχόληση οι οποίες ανέρχονται στο
ποσό των πενήντα µία χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ (€ 51.083), καθώς και (2) λειτουργικές
δαπάνες εκτός µισθοδοσίας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€
3.600).
Β. Επενδυτικές δαπάνες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνολικού ύψους είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€ 26.000),
οι οποίες αποτελούνται από: (1) δαπάνες κατάρτισης Σύµβασης για το Σύστηµα Υποβολής
∆ηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης ∆ηµοπρασιών για το έτος 2016, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό
των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000), (2) δαπάνες εξοπλισµού υποστήριξης και αναβάθµισης
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€
5.000), καθώς και (3) δαπάνες εξοπλισµού αρχειοθέτησης Μητρώου Συµµετεχόντων στο
ΣΣ∆ΠΠΗΕ, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000).
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών το οποίο
εισηγήθηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών
ευρώ (€ 80.683).
Επειδή, κατά τη δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά µε την έγκριση επί Κώδικα

Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και η οποία
έλαβε χώρα από 15.07.2016 έως 05.09.2016, οι συµµετέχοντες υπέβαλλαν παρατηρήσεις επί
του τρόπου προσδιορισµού του Ανταποδοτικού Τέλους Συστήµατος Συναλλαγών
∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι οποίες
ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική απόφαση έκδοσης του ΚΣ∆ΠΠΗΕ, εποµένως παρέλκει η
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διεξαγωγή νέας δηµόσιας διαβούλευσης για το σκοπό αυτό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
29 του Ν. 4001/2011.
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, θα πρέπει να
συνεκτιµηθούν το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εντός του
έτους 2016, η διασφάλιση της επιτυχούς οργάνωσης και εκτέλεσης των δηµοπρασιών, το γεγονός
της διεξαγωγής µιας και µοναδικής δηµοπρασίας για τα προθεσµιακά προϊόντα του 2016, καθώς
και το γεγονός ότι οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους Συµµετέχοντες στις
δηµοπρασίες.
Επειδή, ειδικώς µε την υπ’ αριθ. 353/2016 Απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 11) καθορίστηκε η
δηµοπράτηση της συνολικής ποσότητας προθεσµιακών προϊόντων για το έτος 2016 σε µια και
µοναδική δηµοπρασία, σε συνδυασµό µε την ανάλυση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην υπό σχετ. 12 εισήγησή της, και προκειµένου να κυµανθούν οι χρεώσεις των
Συµµετεχόντων σε εύλογα επίπεδα, η προκύπτουσα δαπάνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή
των ∆ηµοπρασιών Πώλησης Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2016
προσδιορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 55.000).

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 ΚΣ∆ΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β΄3164/2016) και 32 παρ. 1 του Ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄179):

1. Τον καθορισµό της Χρέωσης του Ανταποδοτικού Τέλους που αναλογεί στον Επιλέξιµο
Προµηθευτή i κατά τη ∆ηµοπρασία α, σε Ευρώ (€) για το έτος 2016 ως εξής:
,

όπου η παράµετρος

=

×

×

,

για το κόστος των ∆ηµοπρασιών εκ µέρους του Λειτουργού της

Αγοράς στο πλαίσιο του ΣΣ∆ΠΠΗΕ του έτους 2016, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (€ 55.000).

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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