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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011
Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά µε τις αριθµητικές τιµές των συντελεστών
της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.
2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για το έτος 2012

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Νοεµβρίου 2011 και
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
40.
2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006).
3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010).
4. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005) όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθµ. ∆6-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.11484/10.06.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Προσδιορισµός του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3
περ. γ’ του ν. 2773/1999 σε 5,57€/MWh».
6. Την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία επιµερισµού του Ειδικού
Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999».
7. Το από 20.12.2010 και µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-129369 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ (Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ: 3050), «∆υνατότητα διάθεσης
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου».
8. Την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/31.12.2010 Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Καθορισµός αριθµητικών τιµών των
συντελεστών της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν.
2773/1999 και αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011».
9. Την από 9.09.2011 Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1098/2011, «Μέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής
της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, για τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου
40 παρ. 3 του ν.2773/1999, προϋπολογιστικά για το Β’ εξάµηνο του έτους 2011».
10. Την από 6.04.2011 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 13/2011, «Αναπροσαρµογή Τιµολογίων
Απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα έτη 2010 και 2011, βάσει των
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διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, εξαιρουµένων των
τιµών των φωτοβολταϊκών σταθµών».
11. Την υπ’ αριθµ. 187497/2011 (ΦΕΚ Β 1182/9.06.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Καθορισµός ποσότητας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχοµένων για την περίοδο 2008−2012 διαθέσιµων για
δηµοπράτηση και διαδικασία και όροι δηµοπράτησης αυτών - ∆ικαιώµατα για το 2012».
12. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
143.
13. Το από 12.09.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-143656, «Αναπροσαρµογή
του Ειδικού Τέλους».
14. Την από 1.11.2011 επιστολή του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς τη
ΡΑΕ, µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146079, «Η από 9.09.2011 επιστολή του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ για την
αναπροσαρµογή του ειδικού τέλους ΑΠΕ».
15. Το από 14.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146690, «Χρέωση Χρήσης ∆ικτύου
για το 2012».
16. Το από 16.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146776, «Αποστολή στοιχείων
πωλήσεων και εσόδων για τον προσδιορισµό των αριθµητικών τιµών των συντελεστών της
µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ».
17. Το από 14.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146702, «Αναπροσαρµογή
του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ».
18. Το από 22.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147081, «Εξ. Επείγον:
Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστηµένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και
Προσδιορισµός των Αντίστοιχων Πληρωµών».
19. Το από 22.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147082, «Ειδικό Τέλος
ΑΠΕ».
20. Το από 23.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147102, «Ορθή επανάληψη:
Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστηµένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και
Προσδιορισµός των Αντίστοιχων Πληρωµών».
21. Το από 23.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147105, «Ειδικό Τέλος
ΑΠΕ».
22. Την από 30.11.2011 επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147332, «Κατεπείγον – Σηµαντικό: Ειδικό Τέλος ΑΠΕ».
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
Σκέφτηκε ως εξής :
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006, για τις εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του ν.3468/2006, η
σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτεται µεταξύ του κατόχου άδειας παραγωγής
και του ∆ΕΣΜΗΕ ή του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών αντίστοιχα και η
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται σε τιµές που δηµοσιεύονται κατόπιν
απόφασης του αρµόδιου Υπουργού µετά από γνωµοδότηση της ΡΑΕ.
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, «Η ΛΑΓΗΕ και η
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυµβαλλόµενους κατά τις
διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου του άρθρου 118 και της περίπτωσης η΄ της
παραγράφου του άρθρου 129 αντίστοιχα, µέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού, όπως
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αυτός δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν.2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η
ΛΑΓΗΕ ΑΕ».
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, τα έσοδα του ως άνω ειδικού
διαχειριστικού λογαριασµού προέρχονται από:
1) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προµηθευτές στο πλαίσιο του ηµερήσιου
ενεργειακού προγραµµατισµού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
παραγωγής - ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται
κατά προτεραιότητα στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής
χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών κατά τα οριζόµενα στον ν. 3851/2010.
2) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προµηθευτές στα Μη ∆ιασυνδεµένα Νησιά, για την ηλεκτρική
ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις
µονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισµό των
ποσών αυτών ως τιµή kWh λαµβάνεται υπόψη το µέσο µεταβλητό κόστος της παραγωγής
των εγκατεστηµένων µονάδων παραγωγής, µε εξαίρεση τις µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για κάθε µήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.
3) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης που διαφοροποιείται ανά
κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την
ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα.
4) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
5) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Επειδή, οι υπολογισµοί για τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού και κατά το τµήµα που
πρέπει να προέρχονται από τη χρέωση του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011
γίνονται σε προϋπολογιστική ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη α) τις ισχύουσες επί του
παρόντος τιµές του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, β) τις ισχύουσες τιµές ενέργειας των µονάδων των άρθρων 9 και 10
του ν.3468/2006, και γ) τις υποθέσεις που υιοθετούνται για την ετήσια παραγωγή από τις
µονάδες αυτές, την Οριακή Τιµή του Συστήµατος, την κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο
της χώρας, καθώς και άλλους πόρους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δύναται
να διατίθενται στο Λογαριασµό από τον οποίο αµείβονται οι µονάδες των άρθρων 9 και 10
του ν.3468.
Επειδή, η αναµενόµενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ στο
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (µονάδες του άρθρου 9 ν.3468/2006), λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές
άδειες για νέες µονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, εκτιµάται για το έτος 2012 σε
5.893GWh. Αντίστοιχα, επειδή για τις µονάδες ΑΠΕ οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στα Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (µονάδες του άρθρου 10 ν.3468/2006), η αναµενόµενη συνολική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές άδειες για νέες µονάδες και την
εξέλιξη των έργων αυτών, για την ίδια περίοδο, εκτιµάται σε 789GWh.
Επειδή, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις των
άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006 κατά το έτος 2012 εκτιµάται ότι θα τιµολογηθεί µε
µεσοσταθµική τιµή ίση µε 136,7€/MWh για τις µονάδες του άρθρου 9 του ν.3468/2006 και
µε µεσοσταθµική τιµή ίση µε 168,3€/MWh για τις µονάδες του άρθρου 10 του ν.3468/2006,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Επειδή, το ύψος των ετήσιων πληρωµών προς αντισυµβαλλόµενους κατόχους αδειών παραγωγής
µονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, εκτιµάται για το έτος 2012 σε 805,4 εκ. € για τις
µονάδες του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και σε 132,8 εκ. € αντίστοιχα για τις µονάδες των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.
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Επειδή, τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ'
του ν. 4001/2011 µέσω της διαδικασίας διευθέτησης αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατά
τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το έτος
2012 εκτιµώνται σε 403,6 εκ. €. Για τον υπολογισµό αυτό ελήφθη υπόψη εκτίµηση της µέσης
Οριακής Τιµής του Συστήµατος, σταθµισµένης µε την παραγωγή των µονάδων του άρθρου 9 του
ν.3468/2006, ίση µε 70 €/MWh και απώλειες ενέργειας της τάξεως του 2,15%.
Επειδή, τα ποσά που καταβάλλει η ∆.Ε.Η. ως προµηθευτής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, για
την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφήθηκε στα συστήµατα των νησιών υπολογίζονται, για το
έτος 2012, σε 138,1 εκ. €, λαµβάνοντας υπόψη το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής της ∆ΕΗ
Α.Ε. στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, όπως αυτό εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1098/2011
Απόφαση της ΡΑΕ για τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 3 του
ν.2773/1999 και θεωρείται ότι παραµένει σταθερό και το 2012.
Επειδή, στην υπ’ αριθµ. 187497/2011 ΚΥΑ, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης ∆ικαιωµάτων
Εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 10 εκ. τόννων κατά το έτος 2012, τα οποία εκτιµάται ότι θα
αποφέρουν έσοδα της τάξης των 116 εκ. €.
Επειδή, στην υπ’ αριθµ. 236/2010 Γνωµοδότησή της, η ΡΑΕ πρότεινε ενιαία αύξηση της τιµής
του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ σε 5,57 €/MWh για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, για την περίοδο
1η Μαΐου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010. Η αύξηση αυτή τελικά εφαρµόστηκε από το ΥΠΕΚΑ
για όλους τους καταναλωτές πλην εκείνων που υπάγονταν στην οικιακή χρήση, για τους οποίους η
χρέωση παρέµεινε στα 0,3 €/MWh, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.11484 Απόφαση της
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ
είχε ως αποτέλεσµα τη διόγκωση του µέχρι τότε υπάρχοντος ελλείµµατος του Ειδικού
Λογαριασµού ΑΠΕ, το οποίο έφθασε τα 99,3 εκ. € στο τέλος του 2010.
Επειδή, στην υπ’ αριθµ. 379/2011 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ εκτιµήθηκε το απαιτούµενο ετήσιο
έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ στα 100,1 εκ. € για το 2011, καθώς προβλεπόταν σηµαντική
εισροή πρόσθετων εσόδων στον Ειδικό Λογαριασµό από τη διαδικασία δηµοπράτησης
δικαιωµάτων εκποµπών αερίου θερµοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2011, της τάξεως των
250 εκ. €, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-129369 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.
Επειδή, η ως άνω διαδικασία δηµοπράτησης δικαιωµάτων εκποµπών αερίου θερµοκηπίου κατά
τη διάρκεια του έτους 2011 απέφερε πολύ λιγότερα έσοδα από τα ως άνω αναµενόµενα 250 εκ. €
του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα δε µε το υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-146082/22.11.2011 έγγραφο του ∆ΕΣΜΗΕ, το
έλλειµµα του Λογαριασµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011
εκτιµάται πλέον ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2011 στα 194,7 εκ. €, µε βάση την εκκαθάριση που
πραγµατοποιήθηκε µέχρι και τον Οκτώβριο του 2011, καθώς και των προβλέψεων για τους
υπόλοιπους δύο µήνες του έτους. Ως εκ τούτου, ο ∆ΕΣΜΗΕ αιτείται τη µεσοσταθµική
αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ από 1,8 €/MWh που είναι σήµερα, σε 10,44
€/MWh από την 01.01.2012, για την κάλυψη τόσο των πληρωµών ΑΠΕ κατά το έτος 2012,
όσο και του υφιστάµενου ελλείµµατος στο τέλος του 2011 (δηλ. τα 194,7 εκ. €).
Επειδή, λόγω της συνεχώς αυξανόµενης διείσδυσης τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισµού από
ΑΠΕ, και ιδίως φωτοβολταïκών τεχνολογιών, στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και της εκ
τούτου αναµενόµενης τα επόµενα έτη σηµαντικής αύξησης των απαιτούµενων πληρωµών του
Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ, κρίνεται σκόπιµο να επικαιροποιηθεί το ύψος των εγγυηµένων
τιµών, ώστε αυτές να αντανακλούν αφ’ ενός τη σταδιακή µείωση του κόστους εγκατάστασης και
τη βελτίωση της αποδοτικότητας ορισµένων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως των φωτοβολταϊκών, αφ’
ετέρου το αυξανόµενο κόστος της χρηµατοδότησης και της επισφάλειας των επενδύσεων στη
χώρας µας, σε τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιµες, ταυτόχρονα όµως και
οικονοµικά αποδοτικές για τη χώρα.
Επειδή, η ΡΑΕ ως κύριο όργανο εποπτείας της εγχώριας αγορά ενέργειας έχει και την εποπτεία
της κεφαλαιουχικής επάρκειας του ∆ιαχειριστή, προκειµένου να διασφαλισθεί, µεταξύ άλλων, και
η δυνατότητα πληρωµής των παραγωγών ΑΠΕ, και ως εκ τούτου η εύρυθµη λειτουργία της
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ενεργειακής αγοράς. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ οφείλει να προτείνει και να εισάγει ρυθµιστικά
µέτρα για την κάλυψη του προκύπτοντος ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ, το οποίο
εάν διογκωθεί περισσότερο µπορεί να οδηγήσει το ∆ιαχειριστή σε δυσχερέστατη οικονοµική θέση
και σε ταµειακή αδυναµία πληρωµής των παραγωγών ΑΠΕ.
Επειδή, παράλληλα, η ΡΑΕ έχει ως βασική αρµοδιότητα και µέριµνα την προστασία των
συµφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές και τη διαφάνεια των
τιµολογίων, ώστε να µην πλήττονται υπέρµετρα από τη διακύµανση των χρεώσεων που
επιβάλλονται σε αυτούς.
Επειδή, µε την υπ’ αριθµ. Ι-146079 επιστολή του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής προς τη ΡΑΕ βεβαιώνεται ότι γίνεται προσπάθεια αναζήτησης συµπληρωµατικών πόρων
για τον Ειδικό Λογαριασµό που τηρεί ο ∆ΕΣΜΗΕ για τις πληρωµές των παραγωγών από ΑΠΕ, µε
στόχο τον περιορισµό της απαιτούµενης αύξησης του Ειδικού Τέλους και τη µείωση του
ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού.
Επειδή, µε την υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-147332/30.11.2011 επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ, προβλέπονται µε σαφήνεια συµπληρωµατικά
έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ για το 2012, αφ’ ενός από το υφιστάµενο τέλος ΕΡΤ, της
τάξεως των 30 εκ. €, αφ’ ετέρου από την επιβολή έκτατου τέλους 2€/MWh στη λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή, της τάξεως των 55 εκ. €. Τα έσοδα αυτά, σύµφωνα µε την ως άνω επιστολή
του Υπουργού ΠΕΚΑ, θα διατεθούν για την ενίσχυση, το 2012, του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ
του ∆ΕΣΜΗΕ, κατόπιν σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Επειδή, υπό το πρίσµα των ανωτέρω, η ΡΑΕ, σταθµίζοντας αφ’ ενός τη δυσχερή οικονοµική
κατάσταση του ∆ιαχειριστή, αφ’ ετέρου το συµφέρον του τελικού καταναλωτή, και λαµβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να παρέχεται στον τελικό καταναλωτή ασφάλεια ως προς τη
διακύµανση των τιµών, εφαρµόζει, κατά τον επιµερισµό του Ειδικού Τέλους, και υπό τη βασική
παραδοχή ότι το υφιστάµενο έλλειµµα του ∆ΕΣΜΗΕ στο τέλος του 2011, δηλ. τα 194,7 εκ. €, θα
καλυφθεί κατά το ήµισυ µεν µέσω των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους που θα επιβληθούν για το
2012, και κατά το υπόλοιπο ήµισυ θα επιβαρύνει τις αντίστοιχες χρεώσεις του 2013.
Επειδή, στην περίπτωση αυτή το απαιτούµενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ για το έτος
2012 ανέρχεται σε 292,8 εκ. €, όπως προκύπτει από τις άνω υποθέσεις και τους υπολογισµούς που
περιλαµβάνει ο Πίνακας 1 που ακολουθεί.
Πίνακας 1
Υπολογισµός ετήσιου εσόδου από Ειδικό Τέλος ΑΠΕ
2012
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ
Παραγωγή από µονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006 πλην φωτοβολταϊκών
Παραγωγή από µονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006
Συνολική Παραγωγή Μονάδων άρθρων 9 & 10 του ν.3468/2006
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ
Μεσοσταθµική Τιµή Ενέργειας µονάδων άρθρου 9 του ν.3468/2006
Μεσοσταθµική Τιµή Ενέργειας µονάδων άρθρου 10 του ν.3468/2006
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ
Πληρωµές προς µονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006
Πληρωµές προς µονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006
Έσοδο από εισφορά ∆ΕΗ Α.Ε. ως Προµηθευτή Μ∆Ν
Έσοδα από µηχανισµό Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης
Κάλυψη, κατά το ήµισυ, του ελλείµµατος του Λογ/µού Ειδικού Τέλους του άρθρου
143 του ν.4001/2011, που υφίσταται στο τέλος του έτους 2011 (194,7 εκ. €)
Απαιτούµενο έσοδο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν.4001/2011, για το 2012
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GWh
GWh
GWh

5.893
789
6.682

€/ΜWh
€/ΜWh

136,7
168,3

εκ. €
εκ. €
εκ. €

-805.4
-132.8

εκ. €
εκατ. €
εκ. €

138.1
403.6
-97,4
493,9
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Εκτιµώµενα έσοδα από δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
Εκτιµώµενα έσοδα από τέλος ΕΡΤ (άρθ.12, παρ.16 ν.3851/2010)
Εκτιµώµενα έσοδα από επιβολή έκτατου τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή
Απαιτούµενο έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, για το 2012

εκ. €
εκ. €
εκ. €
εκ. €

116,1
30,0
55,0
292,8

Επειδή, οι υπολογισµοί του Πίνακα 1 βασίζονται σε µια σειρά υποθέσεων και εκτιµήσεων, και
προκειµένου να διασφαλιστούν οι πληρωµές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, καθώς και η
οικονοµική βιωσιµότητα και φερεγγυότητα του ∆ΕΣΜΗΕ, ως διαχειριστή του Ειδικού
Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η ΡΑΕ θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστον σε
τριµηνιαία βάση, τις κινήσεις του Ειδικού Λογαριασµού και την εξέλιξη των µεγεθών στα οποία
βασίζεται η εκτίµηση του εσόδου του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, και ιδίως το ρυθµό εισόδου νέων
µονάδων ΑΠΕ στο Σύστηµα, καθώς και την πρόοδο σχετικά µε την εισροή πρόσθετων εσόδων: α)
από τη δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, β) από το τέλος ΕΡΤ, και γ)
από το έκτατο τέλος της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.
Επειδή, σε περίπτωση που τα ως άνω πρόσθετα έσοδα (από τη δηµοπράτηση δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, από το τέλος ΕΡΤ, καθώς και από το έκτατο τέλος της λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής) δεν είναι τα αναµενόµενα για το 2012, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε
χρονική περίοδο µέσα στο 2012 διαπιστωθεί πως υπάρχει σηµαντική απόκλιση µεταξύ των
πραγµατικών µεγεθών και των εκτιµήσεων των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για τους
υπολογισµούς του Πίνακα 1 (ενδεικτικά, στο ρυθµό εισόδου νέων µονάδων ΑΠΕ στο Σύστηµα
και το ∆ίκτυο, στην ηλεκτροπαραγωγή από τις εν λόγω µονάδες ΑΠΕ, στην Οριακή Τιµή
Συστήµατος, στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, κ.ο.κ.),
κρίνεται αναγκαίο από τη ΡΑΕ να προχωρήσει άµεσα σε νέα απόφαση σχετικά µε το ύψος του
Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, αλλά και σε κάθε δυνατή εκ µέρους της ενέργεια, προκειµένου να
αποφευχθεί η εκ νέου διόγκωση του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού, να διασφαλιστεί η
κεφαλαιουχική επάρκεια του ∆ΕΣΜΗΕ (ή του εκάστοτε διαχειριστή του σχετικού Ειδικού
Λογαριασµού) και η οµαλή συνέχιση των πληρωµών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011 «….το ειδικό τέλος που
επιβάλλεται διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών,
οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος
κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονοµικές
συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω
µεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως…….»
Eπειδή, στην υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/31.12.2010 Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίστηκε η Μεθοδολογία Επιµερισµού του
Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν.2773/1999, όπως ισχύει (εφεξής «Ειδικό Τέλος
ΑΠΕ»).
Επειδή, οι µοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών,
περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών. Οι κατηγορίες αυτές, βάσει των κατηγοριών χρήσης
ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήµερα στα υφιστάµενα τιµολόγια της ∆ΕΗ και τα επίπεδα
τάσης σύνδεσης των Πελατών, προτείνονται να είναι οι εξής:
-

Οικιακής χρήσης Χαµηλής Τάσης (ΧΤ)

-

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

-

Λοιπές χρήσεις ΜΤ
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-

Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

-

Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν
οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι
αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προµηθευτή.

Eπειδή, σύµφωνα µε την ως άνω Μεθοδολογία Επιµερισµού του Ειδικού Τέλους «…..από το µέσο
έσοδο εξαιρούνται φόροι και τέλη, συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40
παρ. 3 περίπτωση γ΄ του ν. 2773/1999 και των χρεώσεων για δαπάνες ΥΚΩ».
Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη το από 16.11.2011 έγγραφο της ∆ΕΗ (Ι-146776), το µέσο έσοδο,
όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία Πελατών Χαµηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) της ∆ΕΗ κατά τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία, δηλ. για το 2010, ήταν:
Πίνακας 2
Κατηγορία Πελατών
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

Μέσο Έσοδο 2010
(€/MWh)
58,43
37,56
84,95
44,17
97,12
124,03

Επειδή, η ∆ΕΗ κατείχε το 2010 το υψηλότερο µερίδιο της αγοράς (96%), σε σχέση µε τους
τρίτους προµηθευτές για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το µέσο έσοδο, όπως
ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία πελατών, το µέσο αυτό έσοδο λαµβάνεται ίσο µε εκείνο της
∆ΕΗ.
Επειδή, σύµφωνα και µε το υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-146690 έγγραφο της ∆ΕΗ, ως ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, οι πωλήσεις ανά κατηγορία Πελατών Χαµηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) κατά το 2010, για το σύνολο της αγοράς, ήταν:
Πίνακας 3
Κατηγορία Πελατών
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

Πωλήσεις 2010
(MWh)
7.647.918
412.808
11.720.470
2.168.409
18.141.747
14.840.365

Επειδή, στην κατηγορία Υψηλής Τάσης περιλαµβάνονται στοιχεία πωλήσεων για τους πελάτες
που συνδέονται στην κατηγορία αυτή, τις καταναλώσεις του Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος,
τα ορυχεία της ∆ΕΗ, τις µονάδες άντλησης, καθώς και τα βοηθητικά των µονάδων παραγωγής οι
οποίες συνδέονται στο Σύστηµα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που
η αντίστοιχη µονάδα δεν εγχύει ενέργεια στο Σύστηµα).
Επειδή, σύµφωνα µε τους Πίνακες 2 και 3, προκύπτουν οι εξής συντελεστές επιµερισµού για κάθε
κατηγορία Πελατών:
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Πίνακας 4
Κατηγορία Πελατών

Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,087
0,003
0,193
0,019
0,342
0,357

Επειδή, βάσει των προϋπολογιστικών στοιχείων της ∆ΕΗ, ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (Ι146982), οι καταναλώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2012, εκτιµώνται ότι είναι οι εξής:
Πίνακας 5
Κατηγορία Πελατών
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

Πωλήσεις (ΜWh)
8.560.102
400.325
10.983.682
1.908.540
17.358.275
14.718.594

Επειδή, βάσει των στοιχείων του Πίνακα 4 και 5, η χρέωση που προκύπτει για τους πελάτες ΥΤ
ισούται µε 2,96€/MWh.
Επειδή, δεν ήταν διαθέσιµα τα απολογιστικά στοιχεία καταναλώσεων Αυτοπαραγωγής για τον
υπολογισµό του αντίστοιχου συντελεστή επιµερισµού, εφαρµόζεται για την Αυτοπαραγωγή η
χρέωση που προκύπτει για τους Πελάτες ΥΤ.
Επειδή, σύµφωνα µε την παρ. 3, εδάφιο (γ) του άρθρου 143 του ν.4001/2011 «…η ετήσια
επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων
χιλιάδων (800.000) ευρώ για το 2012…».
Επειδή, η εφαρµογή της µοναδιαίας χρέωσης των 2,96€/MWh στους πελάτες της ΥΤ, εκτιµάται
ότι θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιβάρυνσης για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ,
σύµφωνα µε την ως άνω ρύθµιση, για 5 θέσεις κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα να µην ανακτηθούν
περίπου 10,71 εκ. € από το ποσό που έχει επιµεριστεί στους πελάτες ΥΤ (25,37 εκ. €). Το ποσό
αυτό επιµερίζεται πλέον στους πελάτες ΜΤ και ΧΤ, σύµφωνα µε τους συντελεστές επιµερισµού
της κάθε κατηγορίας (Πίνακας 4).
Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό από το Ειδικό Τέλος που πρέπει να επιµεριστεί σε
κάθε κατηγορία Πελατών στην ΜΤ και την ΧΤ ισούται µε:
Πίνακας 6
Κατηγορία Πελατών

Επιµερισµός Ετήσιου Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14,66
0,92
58,79
5,66
104,04
108,69
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Επειδή, οι µοναδιαίες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ προκύπτουν από το πηλίκο του τελικού
ποσού που επιµερίστηκε στην κάθε κατηγορία πελατών και των εκτιµώµενων καταναλώσεών τους
για το 2012.

Για τους παραπάνω λόγους

Αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του ν.4001/2011, τα
παρακάτω:
1. Τη µεσοσταθµική ετήσια αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ για το 2012 σε 5,43 €/MWh,
έναντι αιτήµατος του ∆ΕΣΜΗΕ (σχετ. 19) για µεσοσταθµική αναπροσαρµογή του Ειδικού
Τέλους σε 10,44 €/MWh.
2. Τον καθορισµό των εξής κατηγοριών πελατών, στις οποίες θα επιµεριστεί το συνολικό
εκτιµώµενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος:
-

Οικιακής χρήσης Χαµηλής Τάσης (ΧΤ)

-

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

-

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

-

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

-

Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν
οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι
αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προµηθευτή.

3. Τον καθορισµό των συντελεστών επιµερισµού του Ειδικού Τέλους, του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4001/2011 για το έτος 2012 ανά κατηγορία Πελατών ως εξής:
Πίνακας 1
Κατηγορία Πελατών Συντελεστής σi,j
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,087
0,003
0,193
0,019
0,342
0,357

4. Τον καθορισµό των τελικών ποσών του επιµερισµένου ετησίου εσόδου από το Ειδικό Τέλος για
κάθε κατηγορία Πελατών, µετά από τις απαραίτητες προσαρµογές, ως εξής:
Πίνακας 2
Κατηγορία Πελατών

Επιµερισµός Ετήσιου
Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ

14,66
0,92
58,79
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Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

5,66
104,04
108,69

5. Τον καθορισµό των εξής χρεώσεων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ' του
ν. 4001/2011, για το έτος 2012, ανά κατηγορία πελατών:
Πίνακας 3
Κατηγορία Πελατών

Μοναδιαία χρέωση
(€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
Οικιακής χρήσης ΧΤ
Λοιπές χρήσεις ΧΤ

2,96
2,29
5,35
2,96
5,99
7,38

Αθήνα, 30.11.2011
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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