ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

(α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012), ως ισχύει,
(β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΕΣΜΗΕ) (ΦΕΚ
Β’ 103/31.01.2012), ως ισχύει,
(γ) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών
Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ)
(ΦΕΚ Β΄ 3164/30.09.2016), ως ισχύει.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 21 Δεκεμβρίου 2016, η οποία
συνεχίστηκε την 22 Δεκεμβρίου 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 ΔΕΗ 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 Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), 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 Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων, ο
οποίος εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση ΡΑΕ 329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β΄
3164/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. απόφαση ΡΑΕ
515/30.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3944/09.12.2016) (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»).
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:
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(α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213136/17.10.2016 επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-214740/30.11.2016 επιστολή - εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 70 και 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΣΗΕ), των άρθρων 2, 8, 12, 32, 33, 38 και 43 καθώς και του Παραρτήματος του
Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΣΔΠΠΗΕ).
14. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 13 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
καθώς και επί της πρότασης για την τροποποίηση του άρθρου 41 του ΚΣΔΕΣΜΗΕ, η οποία
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 30.11.2016 και για την οποία δεν υπεβλήθησαν
σχόλια.
15. Την υπ’ αριθ. 334/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 3169/2016) περί της τροποποίησης
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (ββ) της
παραγράφου 3.α του Άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για τη θέσπιση
Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
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. 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
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.
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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 Δημοπρασιών Προθεσμιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 10).
Επειδή, με τον ΚΣΔΠΠΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος αυτού, καθώς και των
Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε
Δημοπρασίας (εφεξής «Όροι Δημοπρασίας»), καθορίζονται συνοπτικά οι όροι και οι
προϋποθέσεις του μηχανισμού Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ.
Επειδή, κατά την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη ορίζεται ότι: «2. Η οργάνωση και διεξαγωγή
των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών
Δημοπρασιών 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 Δημοπρασιών 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.».
Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) ορίζεται ότι «1.
Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης
ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν
τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο
Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του
Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ` εφαρμογή της
διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.».
Επειδή, κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) ορίζεται ότι:
«2. 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 στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης με τους
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χρήστες του Συστήματος και τους συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν
τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση 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, στην παράγραφο 3.1.8 της υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφασης του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)»
(σχετ. 3) ορίζεται ότι: «Για την ακραία περίπτωση της μη λειτουργίας/εκκαθάρισης του
ΗΕΠ λόγω ανωτέρας βίας, ο ΛΑΓΗΕ αναλαμβάνει την ευθύνη της Εκκαθάρισης
Κατανάλωσης Ενέργειας στην Κανονιστικά Ορισμένη Τιμή, προκειμένου να διατηρήσει την
ταυτόχρονη εκκαθάριση της Προημερήσιας και Προθεσμιακής Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας κάτω από μια ίδια Εκκαθαριστική Οντότητα».
Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 43 του ΚΣΔΠΠΗΕ αναφορικά με τον Χειρισμό Κατάστασης
Εκτάκτου Ανάγκης του ΗΕΠ ορίζεται ρητά ότι: «1. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης ΗΕΠ
στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς διενεργεί
την εκκαθάριση συναλλαγών που αντιστοιχούν στις πραγματικές απομαστεύσεις και
εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος,
όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού, 2. Στη περίπτωση αυτή η
Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας και την Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή
Τιμή Συστήματος».
Επειδή, για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.1.8 της υπ’ αριθ.
38/06.06.2016 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (σχετ. 3), η
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε προς τη ΡΑΕ (σχετ. 11, 13) την τροποποίηση των ανωτέρω
άρθρων 70 του ΚΣΗΕ και 43 του ΚΣΔΠΠΗΕ, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες
ενέργειες και η συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του
Συστήματος

για

τον

υπολογισμό

των

χρεοπιστώσεων

της

Συμπληρωματικής

Εκκαθάρισης ΗΕΠ, όπως προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο 43 του ΚΣΔΠΠΗΕ.
Επειδή, για τους ίδιους λόγους που αφορούν τη συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς και
του Διαχειριστή του Συστήματος για τον υπολογισμό των χρεοπιστώσεων της
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Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ, απαιτείται και η σχετική τροποποίηση του άρθρου
41 του ΚΔΕΣΜΗΕ.
Επειδή, κατά τις ανωτέρω εισηγήσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (σχετ. 11,13) όλες οι προταθείσες
τροποποιήσεις και ειδικότερα οι σχετιζόμενες με τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ είναι
απαραίτητες για την ορθότητα των υπολογισμών των χρεώσεων και πιστώσεων αυτής και την
εύρυθμη λειτουργία και εκτέλεση των σχετικών πληρωμών και εισπράξεων στο πλαίσιο του
Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ.
Επειδή,

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 η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθ. 334/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3169/2016) (σχετ. 15)

απόφασή της, προέβη σε τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (ββ) της παραγράφου 3.α του Άρθρου 143 του ν.
4001/2011, όπως ισχύει, για τη θέσπιση Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του
Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Επειδή, στην ανωτέρω απόφαση και ειδικότερα στο σημείο Α2 αυτής, εκ παραδρομής
καταγράφηκε ότι τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να αντικατασταθεί ο όρος "υπουργείο ΠΕΚΑ" από τον
ακριβέστερο όρο "αρμόδιο υπουργείο".
Επειδή, συνεπώς κατ' ορθόν πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου,
όπως άλλωστε καταγράφεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212417/26.09.2016 εισήγηση του
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., που ετέθη σε (συμπληρωματική) δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ στις
26.09.2016(http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/curre
nt/260916.csp).
Επειδή, προς αποφυγή σύγχυσης, είναι σκόπιμη η αποκατάσταση της αρίθμησης των
παραγράφων του εν λόγω άρθρου 72, με την αναρίθμηση της παραγράφου 3 σε 4 και της 4 σε
5.
Επειδή, περαιτέρω η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με την ανωτέρω υπό σχετ. 13 επιστολή της, εισηγείται
την τροποποίηση του άρθρου 41 του ανωτέρω ΚΣΔΠΠΗΕ επί των εξής σημείων: (1) την
εισαγωγή στην υποπερίπτωση (β) επιπλέον συμβολισμού των ποσοτήτων των εξαγωγών που

-6-

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 (2) την αντικατάσταση των υποπεριπτώσεων (α) και (β) της
παρ. 3 του ίδιου άρθρου 41 αναφορικά με τον υπολογισμό των πιστώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. Από
τηn 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, με την ίδια ως άνω υπό σχετ. 13 επιστολή της, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εισηγείται ακόμα την
τροποποίηση των άρθρων 2,8,12, 32, 33 και 38 του ΚΣΔΠΠΗΕ, όπου εισάγονται στοιχεία
δηλώσεων για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών
προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και γίνονται λεκτικές αναδιατυπώσεις και
διορθώσεις, καθώς και την προσθήκη της παραγράφου 5 περί «Δήλωσης Ιδιότητας
Βιομηχανικού Καταναλωτή» στο Παράρτημα του ΚΣΔΠΠΗΕ.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 13 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επί της τροποποίησης του
ΚΣΔΠΠΗΕ σε δημόσια διαβούλευση από τις 30.11.2016 έως και 02.12.2016, 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):
Α.1. Την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΣΗΕ), ως εξής:
« Άρθρο 70
Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να παρατείνει τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί αμέσως με κάθε
πρόσφορο μέσο το Διαχειριστή του Συστήματος.
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2.

Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης

υποχρεούνται να τις εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονομικών
επιπτώσεων. O Λειτουργός της Αγοράς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε
Συμμετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό
του πταίσμα.
3.

Για τον υπολογισμό των χρεώσεων πληρωμών και πιστώσεων εισπράξεων που

αντιστοιχούν στις πραγματικές απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από και
προς το Σύστημα και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών κατά την Ημέρα Κατανομής για
την οποία δεν επιλύθηκε ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ,
εφαρμόζονται η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά
Οριζόμενες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το
Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης και η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή
του Συστήματος μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Με το Εγχειρίδιο του
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στο Λειτουργό της Αγοράς όλα τα

απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τις πραγματικές απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής
ενέργειας από και προς το Σύστημα καθώς και τις προκύπτουσες χρεώσεις και πιστώσεις
της Εκκαθάρισης βάσει τις Διοικητικά Οριζόμενης Οριακής Τιμής Συστήματος
προκειμένου ο Λειτουργός της Αγοράς να πραγματοποιήσει τη Συμπληρωματική
Εκκαθάριση ΗΕΠ, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών
Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
Α.2. Την τροποποίηση του Άρθρου 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΣΗΕ), σε διόρθωση της απόφασης ΡΑΕ 334/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3169/2016)

για την αποκατάσταση της αρίθμησης των παραγράφων του εν λόγω άρθρου 72, με την
αναρίθμηση της παραγράφου 3 σε 4 και της 4 σε 5, ως εξής:
« 4. Σε σχέση με την τήρηση του Λογαριασμού Λ-Δ ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του
Λειτουργού της Αγοράς αντισταθμίζουν το σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού
της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συμμετέχοντες. Οι Διοικητικές Δαπάνες
του Λειτουργού της Αγοράς προϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον
μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι
εύλογες λειτουργικές δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν το Λειτουργό της Αγοράς κατά το
επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των
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αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στο
αρμόδιο υπουργείο και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να τηρεί τα
απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές.
Β) Το ποσό της δαπάνης αυτής MOC που προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για
κάθε ημερολογιακό έτος κατά τα ανωτέρω, επιμερίζεται για κάθε Μήνα μ ως εξής: MOCμ =
MOC/12 και μετράται σε Ευρώ.
Γ) Το ποσό MOCμ επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα με την ποσότητα
ενέργειας που αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το
σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου k που διενεργεί
εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής
του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας
στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης m, όπως αυτή προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια που
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά τον μήνα μ. Ο επιμερισμός γίνεται ως
εξής:

Δ. Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του
Λειτουργού της Αγοράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν
έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ’ αναλογία των οριζομένων στο
ανωτέρω στοιχείο (Γ) όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων
ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συμμετέχοντας
από το Σύστημα κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού
υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συμμετέχοντες εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του
Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεονασματικό για
κάποιο ημερολογιακό έτος.
5. Σε σχέση με την τήρηση του Λογαριασμού Λ-Ε ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Ισοσκελισμού
ΗΕΠ αντισταθμίζουν ποσά τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους Συμμετέχοντες με
τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.
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Β) Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορά ο Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ, υπολογίζεται για
κάθε Περίοδο Κατανομής t σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Θετικό αποτέλεσμα επάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων, ενώ αρνητικό
αποτέλεσμα επάγεται πιστώ- σεις των Συμμετεχόντων.
Γ) Το κόστος RESIDt επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα με την ποσότητα
ενέργειας που αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το
σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου k που διενεργεί
εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής
του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας
στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης m, όπως αυτή προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια που
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά την περίοδο κατανομής t. Ο επιμερισμός
γίνεται ως εξής:

Δ) Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα
Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δεν
λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια
Περίοδο Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απωλειών έγχυσης των εισαγωγών)».

Β. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 96 παρ. 1 του του ν. 4001/2011
(ΦΕΚ Α’ 179), την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΕΣΜΗΕ), με την
προσθήκη παραγράφου 4 ως εξής:
«Άρθρο 41
Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος
4.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στο Λειτουργό της Αγοράς όλα τα απαραίτητα

στοιχεία αναφορικά με τις πραγματικές απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από
και προς το Σύστημα, τις χρεώσεις και πιστώσεις της Εκκαθάρισης και τη Διοικητικά Οριζόμενη
Οριακή Τιμή Συστήματος προκειμένου να πραγματοποιήσει τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση
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ΗΕΠ, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

Γ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄
94/27.05.2016), την τροποποίηση των άρθρων 2, 8, 12, 32, 33, 38 και 43, καθώς και του
Παραρτήματος του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

1. Άρθρο 2: Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθμούνται
οι υπόλοιπες παράγραφοι του ίδιου Άρθρου:
«4. Επιπλέον των ανωτέρω δηλώσεων οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές υποβάλλουν για την
εγγραφή τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων δήλωση σχετικά με το αν η
εταιρεία τους είναι «Βιομηχανικός Καταναλωτής», κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
134 του ν.4389. Τα στοιχεία της υποπερίπτωσης (α) της εν λόγω δήλωσης υποβάλλονται από
τους υπόχρεους ανά τρίμηνο αρχής γενομένης την 01/03/2017.»

2. Άρθρο 8: Διόρθωση στην περίπτωση Ζ’ του ακρωνύμιου από «ΣΣΔΜΜΗΕ» στο ορθό
«ΣΣΔΠΠΗΕ», συνεπεία της οποίας το άρθρο 8 έχει ως εξής:
«Z. Λειτουργεί και διαχειρίζεται το Σύστημα Πληροφοριών Συναλλαγών Δημοπρασιών
Προθεσμιακών Προϊόντων και παρέχει στους Συμμετέχοντες του Μητρώου του ΣΣΔΠΠΗΕ
πρόσβαση στα υποσυστήματα αυτού, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και βοήθεια
για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους.»

3. Άρθρο 12: Η υποπερίπτωση Γ’ τροποποιείται ως εξής:
«Γ) η πρόσβαση «στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών» να
έχει ολοκληρωθεί μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας
και ταυτόχρονα να έχει οριστεί, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του
αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Επιλέξιμου Προμηθευτή το φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί
ως χρήστης του Συστήματος Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών.»

4. Άρθρο 32: Η παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:
«Εντός μίας (1) ώρας από τη Λήξη ης Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Χρήσης ο Λειτουργός
της Αγοράς αποστέλλει «Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης Αξίας Προπληρωμής
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Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων» σε κάθε κάτοχο Προϊόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος Κώδικα.»

5. Άρθρο 33: Διόρθωση στο σύμβολο «Μ» του αριθμού των μηνών οι οποίοι εμπίπτουν στις
περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 2, στο ορθό «m», συνεπεία της οποίας το άρθρο 33
έχει ως εξής:
«2. Εντός μίας (1) ώρας από τη Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Χρήσης ο Λειτουργός
της Αγοράς εξετάζει εάν υφίστανται περιπτώσεις μη υποβολής ή μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης
Χρήσης από τον ίδιο κάτοχο Προϊόντων για δύο (2) διαδοχικούς μήνες, επιβάλει Ποινή Μη
Συμμόρφωσης και χρεώνει τον κάτοχο Προϊόντων χρηματικό ποσό ίσο με:

όπου:

M

m
ND

Η Διοικητικά Οριζόμενη Μοναδιαία Τιμή Ποινής Μη Συμμόρφωσης σε
€/MWh/h, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του
Λειτουργού της Αγοράς.
Η συνολική ποσότητα του Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος s που
κατέχει ο κάτοχος Προϊόντων i μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Μεταβίβασης
για τον μήνα m.
Η συνολική Ποσότητα του Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος s που
περιλαμβάνεται στη Δήλωση Χρήσης του κατόχου Προϊόντων i για τον μήνα
m.
Ποσοστό επί της διαφοράς στην οποία εφαρμόζεται η Ποινή Μη
Συμμόρφωσης το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης
του Λειτουργού της Αγοράς.
Ο συνολικός αριθμός των μηνών του έτους μέχρι τον μήνα αναφοράς, για
τους οποίους ο κάτοχος Προϊόντων i είτε δεν έχει υποβάλλει Δηλώσεις
Χρήσης, είτε δεν έχει υποβάλλει νόμιμες Δηλώσεις Χρήσης, είτε έχει υποβάλει
Δηλώσεις Χρήσεις για τις οποίες το σύνολο των Ποσοτήτων των
Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων των Δηλώσεων Χρήσης
υπολείπεται της Συνολικής Ποσότητας Προθεσμιακού Μηναίου
Υποπροϊόντος που κατέχει μετά τη λήξη της Προθεσμίας Μεταβίβασης για
τον μήνα m.
Ο αριθμός των μηνών οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου.
Η μέγιστη τιμή του αριθμού των μηνών για την οποία δεν έχει επιβληθεί η
Ποινή Μη Συμμόρφωσης στον κάτοχο Προϊόντων».

6. Άρθρο 38: Οι μαθηματικοί τύποι της παραγράφου 2 τροποποιούνται ως εξής:
«
και
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Όπου:

»

7.

:
:

H διάρκεια, σε ώρες (hrs), του Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος s για τον
μήνα m.
Η τιμή, σε €/MWh/h, της Δήλωσης Αγοράς του Τελικού Πίνακα Κατάταξης
Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας a για το Προθεσμιακό Προϊόν p.

Άρθ
ρο 43: Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ
ο Λειτουργός της Αγοράς διενεργεί τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ λαμβάνοντας υπόψη
τις πραγματικές απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις σχετικές
πιστώσεις και χρεώσεις στη Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος, όπως αυτή
καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα στοιχεία των πραγματικών απομαστεύσεων και εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας και των
αντιστοιχούντων χρεώσεων και πιστώσεων των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων και
της ΔΕΗ Α.Ε. παρέχονται από το Διαχειριστή του Συστήματος στο Λειτουργό της Αγοράς
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.».

8. Παράρτημα: Στο Παράρτημα του ΚΣΔΠΠΗΕ προστίθεται παράγραφος 5 περί «Δήλωσης
Ιδιότητας Βιομηχανικού Καταναλωτή», ως εξής:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Άρθρα 134 & 136 του Ν.4389/2016)
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας εταιρείας με την επωνυμία … και το διακριτικό τίτλο …,
η οποία εδρεύει…
και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986 ως ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Η αιτούσα δεν είναι «Βιομηχανικός Καταναλωτής», κατά την έννοια των διατάξεων του
Άρθρου 134 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) ως ισχύει.
Η αιτούσα είναι «Βιομηχανικός Καταναλωτής», κατά την έννοια των διατάξεων του
Άρθρου 134 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) και, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 136 του ίδιου Νόμου, εκπροσωπεί παροχές από όλες τις Κατηγορίες
Πελατών Α έως και Δ του Πίνακα 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Συναλλαγών
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»
ΦΕΚ Β΄3164/ 30.09.2016), ως ισχύει.
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Για τη διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 7 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ΚΣΔΠΠΗΕ, ως ισχύει, η αιτούσα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Λειτουργό της Αγοράς, χωρίς καθυστέρηση και
ευθυνόμενη για κάθε ζημία από τυχόν παράλειψή της:
(α) για τα στοιχεία των εγκαταστάσεων - και των μετρητών αυτών - που ανήκουν στην αιτούσα
και σε όλες τις οντότητες για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης με
την αιτούσα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014, ως ισχύει, και για κάθε μεταβολή
αυτών, καθώς και
(β) για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται με την παρούσα και ιδίως, σε περίπτωση
που είναι Βιομηχανικός Καταναλωτής, περί των στοιχείων των εκπροσωπούμενων από αυτόν
παροχών από όλες τις Κατηγορίες Πελατών Α έως και Δ του Πίνακα 1 του άρθρου 7 του
ΚΣΔΠΠΗΕ, ως ισχύει.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,
(Ημερομηνία)
(Ονοματεπώνυμο)
(Σφραγίδα εταιρείας)
(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

Δ. 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, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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