ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 515/2016
(α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012), ως ισχύει.
(β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(ΚΣ∆ΠΠΗΕ)
(ΦΕΚ
Β΄3164/30.09.2016).
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30 Νοεµβρίου 2016, η οποία
συνεχίστηκε την 2η ∆εκεµβρίου 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 και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 140
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 τα άρθρα 96,
118 και 120.
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» (δηµοπρασιών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας) (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 (ΚΣ∆ΠΠΗΕ), ο οποίος εκδόθηκε µε την απόφαση ΡΑΕ 329/ 23.09.2016
(ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016).
11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212332/23.09.2016 επιστολή - εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
σχετικά µε την τροποποίηση των άρθρων 70 και 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΣΗΕ).
12. Τη δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 11 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η
οποία δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 05.10.2016, καθώς και τις παρατηρήσεις
που υπεβλήθησαν στα πλαίσια αυτής και ειδικότερα µε:
(α) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213136/17.10.2016 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.

-2-

13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-214740/30.11.2016 επιστολή - εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣ∆ΠΠΗΕ).
14. Τη δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 13 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η
οποία δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 30.11.2016 και στην οποία δεν
υπεβλήθησαν σχόλια.
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. 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. 2 του άρθρου 140 «Οργάνωση και
διεξαγωγή των δηµοπρασιών» του ίδιου νόµου, 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).
Επειδή, στο άρθρο 40 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ προβλέπεται η διαδικασία Συµπληρωµατικής
Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, στην οποία ορίζεται:
«1. Κάθε κάτοχος Προϊόντων, ο οποίος έχει υποβάλλει νόµιµη ∆ήλωση Χρήσης για τον
ηµερολογιακό µήνα m σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος
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Κώδικα, έχει καταβάλει εγκαίρως και στο σύνολο της την αναλογούσα Προπληρωµή και δεν
έχει τεθεί σε Κατάσταση Αναστολής υπάγεται σε διαδικασία Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης
ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανοµής και για κάθε Ηµέρα Κατανοµής του µήνα m για τις
∆ηλώσεις Φορτίου (Τιµολογούµενες ή/και Μη-Τιµολογούµενες) που έχει υποβάλλει για τη
συµµετοχή του στον ΗΕΠ και έχουν συµπεριληφθεί στην Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την επιφύλαξη των
προβλέψεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2. Στη διαδικασία της Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης δεν συµπεριλαµβάνονται ∆ηλώσεις
Φορτίου για Εξαγωγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ενεργειακής
Κοινότητας.
3. Η ∆ΕΗ Α.Ε. υπάγεται σε καθεστώς Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τις
Προσφορές Έγχυσης (Τιµολογούµενες ή/και Μη-Τιµολογούµενες) που έχει υποβάλλει για τη
συµµετοχή της στον ΗΕΠ και έχουν συµπεριληφθεί στην Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε Περίοδο
Κατανοµής και για κάθε Ηµέρα Κατανοµής του ηµερολογιακού µήνα m για τον οποίο έχουν
υποβληθεί νόµιµες ∆ηλώσεις Χρήσης και για τις οποίες έχουν καταβληθεί εν τω συνόλω οι
αναλογούσες Προπληρωµές κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα….».
Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 41 παρ. 4 του ανωτέρω Κώδικα και αναφορικά µε τον
υπολογισµό των Πιστώσεων και Χρεώσεων της Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ
ορίζεται ότι:
«4.

Οι

χρεοπιστώσεις

〖NASC〗_(i,DAS(d))^

και

〖NASC〗_(PPC,DAS(d))^

συµψηφίζονται από το Λειτουργό της Αγοράς στο πλαίσιο διενέργειας του Εβδοµαδιαίου
∆ιακανονισµού Συναλλαγών του ΗΕΠ µε τις αντίστοιχες χρεώσεις και πιστώσεις της
Εκκαθάρισης ΗΕΠ. Ο συµψηφισµός γίνεται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά Σηµειώµατα του
Εβδοµαδιαίου ∆ιακανονισµού Συναλλαγών ΗΕΠ που κοινοποιεί ο Λειτουργός της Αγοράς
κατά περίπτωση στους κατόχους Προϊόντων και στη ∆ΕΗ Α.Ε.».
Επειδή, ωστόσο, κατά το άρθρο 92 του ΚΣΗΕ ρητώς προβλέπεται ότι:
«1.

Σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών ΗΕΠ κα-

τά το Άρθρο 60 οι πληρωµές και οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται µέσω τραπεζικών
πράξεων, δηλαδή χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασµών Συµµετεχόντων και του
Λειτουργού της Αγοράς, κατόπιν αποστολής Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων από το Λειτουργό
της Αγοράς. Ο συµψηφισµός κατά το Άρθρο 60 παράγραφος (5) γίνεται σύµφωνα µε τα
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Ενηµερωτικά Σηµειώµατα που κοινοποιεί ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συµµετέχοντες και
αποκλειστικά για πληρωµές και εισπράξεις που απορρέουν από την Σύµβαση Συναλλαγών
ΗΕΠ. ∆εν επιτρέπεται συµψηφισµός πληρωµών και εισπράξεων που απορρέουν από την
Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ µε πληρωµές και εισπράξεις που αφορούν στην εκπλήρωση,
βάσει διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, λοιπών υποχρεώσεων των Συµµετεχόντων και
του Λειτουργού της Αγοράς.».
Επειδή, συνεπώς για την εφαρµογή του άρθρου 41 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ απαιτείται
τροποποίηση του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ, ώστε από την ανωτέρω απαγόρευση

να

εξαιρούνται οι πληρωµές και οι εισπράξεις της Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης του ΗΕΠ
που υποδεικνύει ο Λειτουργός της Αγοράς κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών
∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων (ΚΣ∆ΠΠΗΕ).
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του Άρθρου 120 του ν.4001/2011,
όπως ισχύει, ορίζεται πως: «Η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος
καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν
δηµόσιας διαβούλευσης µε τους χρήστες του Συστήµατος και τους συµµετέχοντες στην Αγορά
και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της τον Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν
αιτήµατος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ΄εφαρµογή
της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.».
Επειδή, για την τροποποίηση του άρθρου 92 του ανωτέρω ΚΣΗΕ ο Λειτουργός της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») απέστειλε στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση µε
την υπό σχετ. 11 επιστολή του.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 11 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επί του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε δηµόσια διαβούλευση από τις 05.10.2016 έως και 17.10.2016. Σε
συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των Συµµετεχόντων στη δηµόσια
διαβούλευση (σχετ. 12), προέβη στις νοµοτεχνικές και άλλες βελτιώσεις που έκρινε
απαραίτητες.
Επειδή, περαιτέρω µε τον Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας» ή «ΚΣ∆ΠΠΗΕ») συµπεριλαµβανοµένου του
Παραρτήµατος αυτού, καθώς και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσµιακών Προϊόντων
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Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε ∆ηµοπρασίας (εφεξής «Όροι ∆ηµοπρασίας»), καθορίζονται
συνοπτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του µηχανισµού ∆ηµοπρασιών Πώλησης
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η Συµπληρωµατική Εκκαθάριση
ΗΕΠ.
Επειδή, ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απέστειλε στη ΡΑΕ την υπό σχετ. 13 επιστολή του, µε την οποία
εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 41 του ανωτέρω ΚΣ∆ΠΠΗΕ και συγκεκριµένα την
υποπερίπτωση (β), προκειµένου να εισαχθεί επιπλέον συµβολισµός των ποσοτήτων των
εξαγωγών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα του ΗΕΠ της Ηµέρας κατανοµής d για κάθε
Κάτοχο Προϊόντων εξαιρουµένων των ποσοτήτων για εξαγωγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας και µε αντίστοιχη προσαρµογή των
σχετικών µε αυτόν µαθηµατικών σχέσεων.
Επειδή, µε την ίδια επιστολή ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εισηγείται επίσης την τροποποίηση της παρ. (3)
του άρθρου 41 αναφορικά µε τον υπολογισµό των πιστώσεων της ∆ΕΗ Α.Ε., δια της
αντικατάστασης των υποπεριπτώσεων (α) και (β) αυτής. Από τη λεπτοµερή ανάλυση των
περιπτώσεων αυτών και την υλοποίηση του λογισµικού της Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης
ΗΕΠ προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των µαθηµατικών σχέσεων, σύµφωνα µε τις
υποπεριπτώσεις που αναπτύσσονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου για τις χρεώσεις των
Επιλέξιµων Προµηθευτών και Εµπόρων.
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 «Οργάνωση και
διεξαγωγή των δηµοπρασιών» του νόµου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) ορίζεται ότι: «2. Η
οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δηµοπρασιών διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος
καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ µέχρι το τέλος Ιουνίου
2016. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4001/
2011 (Α`179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της
τον Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε
πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν
έννοµο συµφέρον, κατ` εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.».
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Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 13 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επί της τροποποίησης του
ΚΣ∆ΠΠΗΕ σε δηµόσια διαβούλευση από τις 30.11.2016 έως και 02.12.2016 και επί της οποίας
δεν υπεβλήθησαν σχόλια.

Για τους παραπάνω λόγους,
Αποφασίζει

Α. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 120 παρ. 2 του του ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α’ 179), την τροποποίηση του άρθρου 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΣΗΕ) ως εξής:
« 1. Σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το
Άρθρο 60 οι πληρωµές και οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται µέσω τραπεζικών πράξεων,
δηλαδή χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασµών Συµµετεχόντων και του Λειτουργού της
Αγοράς, κατόπιν αποστολής Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων από το Λειτουργό της Αγοράς. Ο
συµψηφισµός κατά το Άρθρο 60 παράγραφος (5) γίνεται σύµφωνα µε τα Ενηµερωτικά
Σηµειώµατα που κοινοποιεί ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συµµετέχοντες και αποκλειστικά
για πληρωµές και εισπράξεις που απορρέουν από την Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. ∆εν
επιτρέπεται συµψηφισµός πληρωµών και εισπράξεων που απορρέουν από την Σύµβαση
Συναλλαγών ΗΕΠ µε πληρωµές και εισπράξεις που αφορούν στην εκπλήρωση, βάσει
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, λοιπών υποχρεώσεων των Συµµετεχόντων και του
Λειτουργού της Αγοράς, µε εξαίρεση τις πληρωµές και τις εισπράξεις της Συµπληρωµατικής
Εκκαθάρισης του ΗΕΠ που υποδεικνύει ο Λειτουργός της Αγοράς κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων.».

Β. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 του Ν.4389/2016, για την
τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΣ∆ΠΗΕ), ως ακολούθως:

(1) Η υποπερίπτωση (β) της παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής:
«
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Ορίζεται η ποσότητα
,
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ως εξής:

, ,

Για το σύνολο των ποσοτήτων των ∆ηλώσεων Φορτίου του που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραµµα ΗΕΠ µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 40, ο κάτοχος Προϊόντων
χρεώνεται µε το ποσό:
_! "
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,

$

,
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× 0.92+

,

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει ως αποτέλεσµα της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και της
Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ το ακόλουθο ποσό:
!,_

,

=

!, , + .

_! "

,

−

01, ×

,

2

H καθαρή αξία των χρεοπιστώσεων του κατόχου Προϊόντων i κατά την
Συµπληρωµατική Εκκαθάριση ΗΕΠ για την Ηµέρα Κατανοµής d, ισούται:
3 04 ,5
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……………………………………..»
(2) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Η ∆ΕΗ Α.Ε. που έχει υποβάλλει στον ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανοµής t της Ηµέρας
Κατανοµής d του µήνα m Προσφορά Έγχυσης u για Μονάδες Παραγωγής ή/και
Προσφορά Έγχυσης u για Εισαγωγές, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα του ΗΕΠ
της Ηµέρας Κατανοµής d πιστώνεται για την Ηµέρα Κατανοµής d χρηµατικό ποσό
3 04;;<,5 6 συµπληρωµατικά της Ηµερήσιας Εκκαθάρισης ΗΕΠ που λαµβάνει
χώρα καθηµερινά στα πλαίσια της συµµετοχής της στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ και
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΚΣΗΕ.

Για τη Συµπληρωµατική Εκκαθάριση ΗΕΠ της ∆ΕΗ Α.Ε. ορίζονται οι ακόλουθες
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες η ∆ΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να εξασφαλίζει
τη φυσική παράδοση µε την συµµετοχή της στον ΗΕΠ και για τις οποίες υπόκειται σε
οικονοµική υποχρέωση :
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Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τη ∆ΕΗ Α.Ε. για τις Ποσότητες των
Προθεσµιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχουν υποβληθεί µε νόµιµη ∆ήλωση
Χρήσης από Κάτοχο Προϊόντων i και του οποίου οι ∆ηλώσεις Φορτίου που έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 40, για την
Περίοδο Κατανοµής t ικανοποιούν την ακόλουθη συνθήκη :
, ,

≥

µε το ποσό:
_3 4;;<, =

, , ,

$%
M

$

,

× 0.92N

Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τη ∆ΕΗ Α.Ε. για τις Ποσότητες των
Προθεσµιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχουν υποβληθεί µε νόµιµη ∆ήλωση
Χρήσης από Κάτοχο Προϊόντων i και του οποίου οι ∆ηλώσεις Φορτίου που έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 40, για την
Περίοδο Κατανοµής t ικανοποιούν την ακόλουθη συνθήκη:
, ,

<

µε το ποσό:
_! "4;;<, =

, , ,

$%
#

$

,

×

,

,

× 0.92+

Ως αποτέλεσµα της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και της Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ
ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τη ∆ΕΗ Α.Ε. το ακόλουθο ποσό:
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H καθαρή αξία των χρεοπιστώσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά την Συµπληρωµατική
Εκκαθάριση ΗΕΠ για την Ηµέρα Κατανοµής d, ισούται:
3 04;;<,5
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Γ. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

Αθήνα, 2 ∆εκεµβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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