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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 149/2017

Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ως προς τη Μεθοδολογία υπολογισµού του εσόδου του
Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 16η Φεβρουαρίου 2017, και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.

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΄ 179/22.08.2011), και ιδίως τα άρθρα 22, 96 και 120 καθώς και τη
διάταξη της περίπτωση (ββ) της παραγράφου 3.α του Άρθρου 143, όπως ισχύουν.

2.

Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), εφεξής ΚΣΗΕ,
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 72 και τα Κεφάλαια 19 και 20

3.

Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ
Β' 103/31.01.2012), εφεξής Κ∆ΕΣΜΗΕ, όπως ισχύει.

4.

Το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 52/16.1.2013),
εφεξής Εγχειρίδιο ΚΣΗΕ, όπως ισχύει.

5.

Την υπ’ αριθµ. 334/2016 Απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης (ββ) της παραγράφου 3.α του Άρθρου 143 του ν.
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4001/2011, όπως ισχύει, για τη θέσπιση Μεθοδολογίας υπολογισµού του εσόδου του
Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β΄
3169/3.10.2016).
6.

Την υπ’αριθµ. 31/2017 Απόφαση ΡΑΕ «για τη θέσπιση, σε µεταβατικό πλαίσιο και για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, µέγιστου ορίου στην υποχρέωση καταβολής της
«Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΠΧΕΦΕΛ)» (υπό δηµοσίευση σε ΦΕΚ).

7.

Την υπ’ αριθ. 55/05.01.2017 (ΡΑΕ Ι-216091/05.01.2017) επιστολή της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε θέµα
«Χρεώσεις Μεθοδολογίας υπολογισµού του εσόδου του Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού
Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου».

8.

Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ O-66380/17.01.2017 επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε
θέµα «Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»

9.

Την υπ’ αριθ. 878/07.02.2017 (ΡΑΕ Ι-217193/08.02.2017) επιστολή της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε
θέµα «Εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

10.

Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της από 08.02.2017
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ «επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο
εφαρµογής της µεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό
Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»1, και συγκεκριµένα τα ακόλουθα έγγραφα:

1

i.

Το από 13.02.2017 έγγραφο του ΣΠΕΦ µε θέµα «Θέσεις του ΣΠΕΦ στην δηµόσια
διαβούλευση ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για την µεθοδολογία υπολογισµού
της Προσαύξησης Χρέωσης Προµηθευτών Ειδικού Λογαριασµού (ΠΧΠΕΛ)» (µε
α.π. ΡΑΕ I-217358/13.02.2017).

ii.

Το από 13.02.2017 έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ
επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»
(µε α.π. ΡΑΕ I-217440/14.02.2017).

iii.

Το από 13.02.2017 έγγραφο της ΕΛΕΤΑΕΝ µε θέµα «2η ∆ηµόσια διαβούλευση
αναφορικά µε την µεθοδολογία για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους
φορτίου και συµπληρωµατική δηµόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του, για την
εφαρµογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης (ββ), της περίπτωσης (α), της
παραγράφου 3, του άρθρου 143 του νόµου 4001/2011, όπως ισχύει, µετά την
τροποποίηση του από το νόµο 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149/9.8.2016)», (µε α.π. ΡΑΕ I217384/13.02.2017).

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0802.csp
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iv.

Το υπ’ αριθ. ∆ΣΤΡ/111/14.02.2017 έγγραφο της ∆ΕΗ µε θέµα «∆ηµόσια
διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της
µεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (µε α.π. ΡΑΕ I-217437/14.02.2017).

v.

Το από 14.02.2017 έγγραφο του ΕΣΕΠΗΕ µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ
επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»,
(µε α.π. ΡΑΕ I-217435/14.02.2017).

vi.

Το υπ’ αριθ. 421/14.02.2017 έγγραφο του ΕΣΑΗ µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση
επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»,
(µε α.π. ΡΑΕ I-217441/14.02.2017).

vii.

Το υπ’ αριθ. 00270/14.02.2017 έγγραφο του ΣΕΒ µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση
της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας
της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ», (µε α.π. ΡΑΕ I-217451/14.02.2017).

viii.

Το από 14.02.2017 έγγραφο της ΠΟΣΠΗΕΦ µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση της
ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»,
(µε α.π. ΡΑΕ I-217428/14.02.2017).

ix.

Το υπ’ αριθ. 16.331/ΜΑ/14.02.2017 έγγραφο του ΗΡΩΝ µε θέµα «Απόψεις στα
πλαίσια της ∆ηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον
τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον
Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», (µε α.π. ΡΑΕ I217433/14.02.2017)

x.

Το υπ’ αριθ. 4/14.02.2017 έγγραφο της VOLTON µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση
της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας
της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ», (µε α.π. ΡΑΕ I-217438/14.02.2017).

xi.

Το υπ’ αριθ. PRP000001-25-2948/14.02.2017 έγγραφο της PROTERGIA µε θέµα
«Απόψεις επί της ∆ηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ µε θέµα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση
της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας
της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (εφεξής «∆ιαβούλευση»)», (µε α.π. ΡΑΕ I-217442/14.02.2017)

xii.

Το υπ’ αριθ. 51/14.02.2017 έγγραφο της ΟΤΕ ESTATE µε θέµα «Απόψεις της
εταιρίας «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη ∆ηµόσια διαβούλευση της
ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας της
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Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(εφεξής «∆ιαβούλευση»)», (µε α.π. ΡΑΕ I-217439/14.02.2017)
xiii.

11.

Το από 14.02.2017 έγγραφο του ΕΣΗΑΠΕ µε θέµα «Συµµετοχή ΕΣΗΑΠΕ στη 2η
∆ηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε την µεθοδολογία για τη χρέωση που επιβάλλεται
στους εκπροσώπους φορτίου και συµπληρωµατική δηµόσια διαβούλευση για τη
σχετική τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του
Εγχειριδίου του», (µε α.π. ΡΑΕ I-217436/14.02.2017)

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, παρακολουθεί και εποπτεύει τη
λειτουργία της αγοράς ενέργειας και αποφασίζει τη λήψη αναγκαίων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων
του ανταγωνισµού, των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τίθενται µε τον ν. 4001/2011 και την
προστασία των καταναλωτών.
Επειδή, στην παρ. 2 του Άρθρου 120 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «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.». Περαιτέρω, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι:
«Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.»
Επειδή, στην παρ. 2 του Άρθρου 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Με τον Κώδικα
∆ιαχείρισης του Συστήµατος ρυθµίζονται ιδίως: […] (ε) Τα κριτήρια που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος για την κατανοµή του φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής και των
επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής και σε εγκαταστάσεις που
παρέχουν δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και τη χρήση των
∆ιασυνδέσεων. Για τον καθορισµό των κριτηρίων, µεταξύ άλλων, λαµβάνονται υπόψη: (αα) Ο
προγραµµατισµός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και απορροφήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας από το Σύστηµα, καθώς και παροχής επικουρικών υπηρεσιών για δεδοµένη χρονική
περίοδο, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
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Επειδή, στο άρθρο 27 του Κ∆ΕΣΜΗΕ (σχετικό έγγραφο 3) ορίζεται ότι: «Στο πλαίσιο του
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος:[…] Γ) ∆ιενεργεί την
Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, ∆) Επιλέγει και εφαρµόζει κατάλληλες
µεθόδους πρόβλεψης Φορτίου, ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος και Αναγκών
Εφεδρειών, σύµφωνα µε αξιόπιστες και δόκιµες επιστηµονικές µεθοδολογίες». Περαιτέρω στο
άρθρο 31 του εν λόγω Κώδικα προβλέπεται ότι: «1. Κατά την Πρόβλεψη των Αναγκών Εφεδρειών
του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά την ανάγκη για την παροχή Επικουρικών
Υπηρεσιών Ρύθµισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος ανά επιµέρους Επικουρική Υπηρεσία, ήτοι για
τις Επικουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Ρύθµισης Συστήµατος
όπως αυτές ορίζονται κατά το Άρθρο 94 του παρόντος Κώδικα, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής
ρύθµιση του Συστήµατος εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 του παρόντος
Κώδικα, λαµβάνοντας υπόψη τους κανονισµούς του ENTSO-E και τις ιδιαιτερότητες του συστήµατος
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η ανάγκη για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Ρύθµισης
Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος δύναται να καθορίζεται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος ή
γεωγραφική περιοχή. 2. Η αρχική Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι ενδεικτική για την επίλυση του
ΗΕΠ. Η επικαιροποιηµένη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι δεσµευτική για την επίλυση του ΗΕΠ
αλλά δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος
Κατανοµής και τη λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την
Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών καθορίζονται µε το Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος. 4. Η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά ότι οι απαιτήσεις εφεδρειών τίθενται σε εύλογα επίπεδα
για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ.».
Επειδή, στην παράγραφο 3.α, περίπτωση (ββ) του Άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει,
ορίζεται ότι έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου είναι « τα έσοδα από τη χρέωση
που επιβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά στη
χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που
παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ιασυνδεδεµένου
∆ικτύου, εξαιρουµένων των εξαγωγών. Η χρέωση αυτή προσδιορίζεται βάσει µεθοδολογίας που
καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκύπτει από το γινόµενο της
ως άνω απορροφώµενης ενέργειας (MWh) επί τη διαφορά (σε €/MWh) µεταξύ της τιµής ενέργειας που
διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά του διασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου και της
εκτιµώµενης µεσοσταθµικής τιµής αγοράς ενέργειας που θα χρεωνόταν ο εκπρόσωπος φορτίου, βάσει
του ίδιου µηχανισµού ενέργειας της αγοράς αυτής, λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και τα
πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς, χωρίς τη συµµετοχή της ενέργειας των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον
ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό. Η χρέωση αυτή µεταβάλλεται ανά περίοδο κατανοµής ή
άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων, όπως ιδίως η συµµετοχή των Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης. Η µεθοδολογία
µπορεί να λαµβάνει υπόψη παραµέτρους οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράµετροι αναθεωρούνται το ∆εκέµβριο
και τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάµηνο που ακολουθεί το µήνα έγκρισης/αναθεώρησης.
Η µεθοδολογία εφαρµόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς. Η χρέωση της περίπτωσης αυτής
επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016, ανέρχεται στο
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πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας και
για το έτος 2017 και στο εξής στο εκατό τοις εκατό (100%). Για την προσαρµογή στις ρυθµίσεις της
παρούσας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος
τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον καθορισµό των παραµέτρων της µεθοδολογίας
εκδίδεται µέχρι τις 15.9.2016 και εφαρµόζεται από 1.10.2016.…»
Επειδή, στο πλαίσιο εφαρµογής της ως άνω πρόβλεψης (σχετικό έγγραφο 1), η ΡΑΕ εξέδωσε
την υπ΄αριθµ. 334/2016 Απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης (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» (ΦΕΚ Β΄
3169/3.10.2016).
Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται τόσο στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4414/2016 όσο και στην υπ΄
αριθµ. 334/2016 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3169/03.10.2016), µε τις ως άνω νέες ρυθµίσεις,
επιδιώκεται η αντιµετώπιση µιας δοµικής αδυναµίας της αγοράς και επίλυσης του ΗΕΠ,
συνιστάµενης στο ότι, ο τρόπος συµµετοχής των Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ΗΕΠ, όπως αυτός
εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, οδηγεί στη διαµόρφωση µίας ΟΤΣ η οποία προκύπτει µειωµένη σε
σχέση µε την τιµή που θα διαµορφωνόταν εάν δεν συµµετείχαν οι Α.Π.Ε. στον ΗΕΠ. Ως εκ τούτου
για τον καθορισµό της αξίας της ενέργειας που χρεώνονται οι Προµηθευτές για την κατανάλωση
των Πελατών τους, λαµβάνεται υπόψη η µειωµένη αυτή τιµή της ΟΤΣ µε φυσικό επακόλουθο τα
έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου
από τη συµµετοχή των Εκπροσώπων Φορτίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να µην
ενσωµατώνουν το πραγµατικό κόστος ενέργειας. Ειδικότερα, η θέσπιση των χρεώσεων
Εκπροσώπων Φορτίου ερείδεται στο ότι ένα σηµαντικό µέρος του κόστους ενέργειας, το οποίο θα
έπρεπε να αποτελεί τµήµα του ανταγωνιστικού σκέλους του κόστους ενέργειας για τους
προµηθευτές και να απεικονίζεται στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιµολογίων, ρυθµίζεται εν τέλει
διοικητικά µέσω της ρυθµιζόµενης χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ. Η εν λόγω προσέγγιση θεωρείται ότι
συνάδει και µε το σκεπτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3366/2015), κατά το οποίο «το
ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί πραγµατικό κόστος ενέργειας που παρήχθη και κατέληξε στην κατανάλωση µέσω
του Προµηθευτή και το οποίο εν συνεχεία καλύπτεται µε την επιβολή χρεώσεων προς τους
καταναλωτές».
Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 334/2016 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’
3169/03.10.2016) προκειµένου «για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου νοµικού πλαισίου
και τη λυσιτελή διασφάλιση του συναφώς επιδιωκόµενου σκοπού, ήτοι την ανάληψη από τους
Εκπροσώπους Φορτίου του «εκ της αγοράς κόστους» που αντιστοιχεί στην αξία της ενέργειας
ΑΠΕ, η Αρχή θα παρακολουθεί –σε συνεργασία µε τον Λειτουργό της Αγοράς– τον εν γένει τρόπο
λειτουργίας, καθώς και τις επιπτώσεις της «Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου»». Επιπλέον, «σε
περίπτωση που κριθεί ότι εµφανίζονται στρεβλές ή καταχρηστικές συµπεριφορές –ιδίως ως προς τις
τακτικές υποβολής προσφορών– εκ µέρους Συµµετεχόντων, η Αρχή θα επιδιώξει την άµεση
αποκατάστασή τους, µε τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών για τη θέσπιση των κατάλληλων
παραµέτρων».
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Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της για παρακολούθηση και εποπτεία
της αγοράς ενέργειας, διαπίστωσε, βάσει των αποτελεσµάτων που έχουν εξαχθεί από την
παρακολούθηση της πρακτικής εφαρµογής της «Μεθοδολογίας υπολογισµού του εσόδου του
Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», ότι το ύψος της
«Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΠΧΕΦΕΛ)» διαµορφώθηκε ειδικά κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017 σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ένεκα ιδίως των αυξηµένων απαιτήσεων Φορτίου και Εφεδρειών του
Συστήµατος. Επιπλέον, δεδοµένου, αφενός ότι οι παράγοντες που διαµορφώνουν υψηλές χρεώσεις
Προµηθευτών (ΠΧΕΦΕΛ) χρήζουν διερεύνησης, όπως επίσης και η θέσπιση ανώτατου ορίου
χρέωσης, ώστε να µην υπερακοντιστεί ο στόχος κάλυψης µέρους του κόστους στήριξης των ΑΠΕ
µέσω της χρέωσης αυτής, «στη βάση αναλογικών χρεώσεων που λαµβάνουν υπόψη και οφέλη από
τη διείσδυση των ΑΠΕ στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» καθώς και τη διατήρηση
της οµαλής λειτουργίας της αγοράς µε την αποφυγή υπέρµετρης χρέωσης προς τους Προµηθευτές
που θα υπερκάλυπτε ενδεχοµένως και το συνολικό κόστος στήριξης των ΑΠΕ, αποφάσισε, κατά τη
συνεδρίαση της Ολοµέλειάς της την 20η Ιανουαρίου 20172 (σχετικό έγγραφο 5), την άµεση
επανεξέταση, και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2017, του πλαισίου της «Μεθοδολογίας
υπολογισµού του εσόδου του Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ», καθώς και τον προσωρινό προσδιορισµό µέγιστης τιµής 40 €/MWh στη διαφορά, σε
ωριαία βάση, της εικονικής ΟΤΣ και της ΟΤΣ (VSMPxRES,t – DASMPt).
Επειδή, σε συνέχεια των επιστολών µεταξύ του Λειτουργού και του Ρυθµιστή της Αγοράς (σχετικά
έγγραφα 7 και 8), ο Λειτουργός της Αγοράς, εφεξής ο ΛΑΓΗΕ, υπέβαλε εισήγηση για την
τροποποίηση της µεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προµηθευτών για τον Ειδικό
Λογαριασµό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (σχετικό έγγραφο 9). Τα βασικά σηµεία της εισήγησης αυτής
συνοψίζονται ως εξής:

2

•

∆ιενεργήθηκε, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του 1ου τετραµήνου εφαρµογής της
µεθοδολογίας υπολογισµού της ΠΧΕΦΕΛ, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των
αποτελεσµάτων της εν λόγω µεθόδου, στη βάση έξι (6) διαφορετικών σεναρίων
(επίλυση εικονικού ΗΕΠ µε και χωρίς εφεδρείες, εφαρµογή άνω και κάτω ωριαίου
ορίου στη διαφορά εικονικής και πραγµατικής ΟΤΣ). Για κάθε σενάριο υπολογίστηκαν
στατιστικά µεγέθη που αφορούν στην εικονική ΟΤΣ καθώς και η συνολική αλλά και η
µέση µοναδιαία χρέωση των Προµηθευτών.

•

Η επεξεργασία, σε µηνιαία βάση, των αποτελεσµάτων των παραπάνω σεναρίων
καταδεικνύει ότι η µεθοδολογία υπολογισµού της εν λόγω χρέωσης είναι ένας
πολυπαραµετρικός µηχανισµός του οποίου τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν υψηλή
τυπική απόκλιση και ως εκ τούτου είναι µη προβλέψιµα.

•

Οι κυριότερες παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή της
µεθοδολογίας υπολογισµού της εικονικής ΟΤΣ και διαµορφώνουν τη χρέωση
Προµηθευτών είναι η ζήτηση φορτίου, η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής, η

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2017/maj/2001.csp
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ποσότητα των καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τα επίπεδα στάθµης των
ταµιευτήρων των ΥΗΣ και οι απαιτήσεις εφεδρείας στον ΗΕΠ.
•

Κατά τους µήνες ∆εκέµβριος 2016 και Ιανουάριος 2017 εξαιτίας έκτακτων και
εξωγενών παραγόντων παρουσιάστηκε υψηλή ζήτηση φορτίου. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασµό µε το ότι α) οι µονάδες Αγ. ∆ηµητρίου 1, Αγ. ∆ηµητρίου 4 και Καρδιά 2
βρίσκονταν εκτός λειτουργίας βάσει του καθορισµένου προγράµµατος συντήρησής
τους, β) η ποσότητα των καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας µειώθηκε κατά
40% τον ∆εκέµβριο 2016 και κατά 80% τον Ιανουάριο 2017 σε σχέση µε τον Οκτώβριο
2016, γ) επιβλήθηκαν ενεργειακοί περιορισµοί στους ΥΗΣ από 10/01/2017 λόγω
παραβίασης των εγκεκριµένων από τη Ρυθµιστική Αρχή αποθεµάτων ασφαλείας των
ταµιευτήρων και δ) τέθηκαν υψηλές απαιτήσεις εφεδρείας στον ΗΕΠ από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων της ΟΤΣ και της
Εικονικής ΟΤΣ. Ειδικότερα, η οριακή διαθεσιµότητα των Κατανεµόµενων Μονάδων
παραγωγής να καλύψουν τη ζήτηση και τις απαιτήσεις εφεδρείας εντείνεται κατά την
επίλυση του Εικονικού ΗΕΠ, κατά τον οποίο εξαιρείται το σύνολο της πρόβλεψης των
εγχύσεων ΑΠΕ, και αντανακλάται στη διαµόρφωση του επιπέδου της Εικονικής ΟΤΣ
ως αποτέλεσµα της ακολουθούµενης συνβελτιστοποίησης ενέργειας και εφεδρειών.

•

Ο Λειτουργός της Αγοράς προτείνει την υιοθέτηση της εξαίρεσης των περιορισµών
εφεδρείας στον υπολογισµό της εικονικής ΟΤΣ, τον καθορισµό διοικητικά οριζόµενου
άνω ορίου 20 €/MWh και κάτω ορίου 6 €/MWh στη διαφορά της εικονικής ΟΤΣ και
ΟΤΣ καθώς και τον καθορισµό διοικητικά οριζόµενου άνω ορίου 8 €/MWh στη µέση
µοναδιαία πρόσθετη χρέωση των εκπροσώπων φορτίου, λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα της ως άνω ανάλυσης καθώς και την ανάγκη στο τέλος του 2017 να µην
προκύπτει έλλειµµα του ειδικού λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Επειδή, λόγω της τεχνικής φύσης του αλγορίθµου επίλυσης του ΗΕΠ, µικρές µεταβολές στις
απαιτήσεις εφεδρείας δύνανται να επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στην κατανοµή των
µονάδων παραγωγής. Ειδικότερα, ο σηµαντικός ρόλος των απαιτήσεων εφεδρείας για την
κατανοµή των µονάδων στο υφιστάµενο µοντέλο αγοράς απορρέει από: α) τη συνβελτιστοποίηση των αγορών ενέργειας και εφεδρείας κατά την επίλυση του ΗΕΠ, β) το γεγονός
ότι οι εφεδρείες συνιστούν αµειβόµενες Επικουρικές Υπηρεσίες, καθώς και γ) τη φύση, ειδικά,
της δευτερεύουσας εφεδρείας, η οποία λόγω της τεχνικής ευελιξίας που προϋποθέτει παρέχεται
αποκλειστικά από µονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικές µονάδες. Επισηµαίνεται
ενδεικτικά ότι, δεδοµένης της υψηλής ευαισθησίας του αλγορίθµου επίλυσης του ΗΕΠ σε
µεταβολές συνθηκών, ακόµη και µια περιορισµένη αύξηση της απαίτησης εφεδρείας σε
δεδοµένη ώρα κατανοµής δύναται να προκαλέσει την κατανοµή µιας επιπλέον µονάδας
φυσικού αερίου και τη λειτουργία της για ένα διάστηµα πολλών ωρών, λόγω των δηλωθέντων
ενδο-ηµερήσιων τεχνικών περιορισµών της. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι απαραίτητο ότι θα
αποτυπωθεί ως αύξηση της ΟΤΣ αλλά, αντιθέτως, µπορεί να συντείνει στη συµπίεση της,
καθώς, αν η µονάδα συµβάλλει στην ικανοποίηση του περιορισµού της εφεδρείας και όχι του
ισοζυγίου της ζήτησης, εξ’ ορισµού δεν συνιστά οριακή µονάδα.
Επειδή, παρόλο που στον Κ∆Σ (σχετικό έγγραφο 3) εµπεριέχονται πολλαπλές αναφορές στις
υποχρεώσεις του Α∆ΜΗΕ ως προς τον προσδιορισµό των αναγκών εφεδρείας, ενώ στον ΚΣΗΕ
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(σχετικό έγγραφο 2) υπάρχει επίσης σχετική αναφορά, ο Α∆ΜΗΕ δεν έχει προχωρήσει σε
κατάρτιση µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήµατος. Η
µεθοδολογία θα πρέπει να διακρίνει τις κατάλληλες παραµέτρους που επηρεάζουν και
καθορίζουν τις απαιτήσεις εφεδρείας που πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το προγραµµατισµό
λειτουργίας του συστήµατος, και να αποδίδει µε διαφάνεια τον ποσοτικό προσδιορισµό της
απαίτησης κάθε τύπου εφεδρείας, µε βάση τις παραµέτρους αυτές. Μεταξύ άλλων, είναι
απαραίτητο να διακρίνεται και να αναλύεται ο καθορισµός των απαιτούµενων εφεδρειών ιδίως
από την πρόβλεψη παραγωγής των µονάδων Α.Π.Ε., προκειµένου να αξιολογείται σε ποιο
βαθµό επηρεάζονται και µεταβάλλονται οι απαιτήσεις εφεδρειών από την συµµέτοχή των
Α.Π.Ε. στον ΗΕΠ, ώστε τα εν λόγω στοιχεία να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της
εικονικής ΟΤΣ βάσει της ισχύουσας µεθοδολογίας.
Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικά την έλλειψη σαφούς και διαφανούς
µεθοδολογίας καθορισµού των εφεδρειών καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν στη σχετική
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (σχετικά έγγραφα 10 και σχετικό έγγραφο 9) ως προς την πρόταση περί
υιοθέτησης της εξαίρεσης των περιορισµών εφεδρείας στον υπολογισµό της Εικονικής ΟΤΣ, η ΡΑΕ
θα καλέσει εντός τακτής προθεσµίας τον Α∆ΜΗΕ να υποβάλει εισήγηση, αναφορικά µε
τον καθορισµό σχετικής µεθοδολογίας και θα επανεξετάσει την υιοθέτηση της ως άνω
εξαίρεσης των περιορισµών εφεδρείας, όταν θα έχει θεσπιστεί η σχετική µεθοδολογία.
Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.α, περίπτωση (ββ) του άρθρου 143 του ν.
4001/2011, η εισαγωγή στη Μεθοδολογία παραµέτρων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
ΡΑΕ, η οποία ασκείται εντός των ορίων της νοµοθετικής εξουσιοδότησης και σύµφωνα µε τις
υπερνοµοθετικής ισχύος αρχές που διέπουν τη διοικητική δράση.
Επειδή, αφενός σκοπός της Μεθοδολογίας υπολογισµού του εσόδου του Υπολογαριασµού Αγοράς
του Ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ µέσω της επανεπίλυσης του ΗΕΠ είναι να αποτυπωθεί
η µείωση της ΟΤΣ λόγω της συµµετοχής των Α.Π.Ε. στον ΗΕΠ και να ενσωµατωθεί το προκύπτον
όφελος στο κόστος προµήθειας του ρεύµατος, αφετέρου η εν λόγω χρέωση αποτελεί πραγµατική
συνιστώσα του κόστους των προµηθευτών και ως εκ τούτου δεν αποτελεί «τέλος» ή φόρο, η θέσπιση
κάτω ωριαίου ορίου στη διαφορά εικονικής ΟΤΣ και ΟΤΣ καθώς και άνω ορίου στη µέση µοναδιαία
πρόσθετη χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου θα οδηγούσε, κατά παρέκκλιση τόσο του γράµµατος
όσο και του πνεύµατος του ν. 4414/2016, σε µια καθαρά ρυθµιζόµενη χρέωση. Ως εκ τούτου, η
ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του νόµου, καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν
στην σχετική ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (σχετικά έγγραφα 10), κρίνει σκόπιµη τη µη εισαγωγή
στη «Μεθοδολογία υπολογισµού της πρόσθετης χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου» των ως άνω
ορίων, όπως εισηγήθηκε ο Λειτουργός της Αγοράς (σχετικό έγγραφο 9).
Επειδή, η ΡΑΕ από την παρακολούθηση της εφαρµογής της «Μεθοδολογίας υπολογισµού του
εσόδου του Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», διαπιστώνει
ότι τα αποτελέσµατα της εν λόγω µεθοδολογίας, ήτοι η χρέωση ΠΧΕΦΕΛ, αφενός παρουσιάζουν
µεταβλητότητα και υψηλές τιµές ιδιαίτερα σε περιόδους έκτακτων και ακραίων συνθηκών,
αφετέρου είναι εκτεθειµένα σε ενδεχόµενες στρεβλές ή καταχρηστικές συµπεριφορές –ιδίως ως
προς τις τακτικές υποβολής προσφορών– εκ µέρους Συµµετεχόντων στον ΗΕΠ, γεγονότα που η
Αρχή προτίθεται να εξετάσει σε βάθος. Περαιτέρω, δεδοµένου ότι η ως άνω µεταβλητότητα
εντείνεται λόγω της τεχνικής φύσης του αλγορίθµου επίλυσης του ΗΕΠ και της έλλειψης
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σαφούς µεθοδολογίας καθορισµού των εφεδρειών, µε αποτέλεσµα µικρές µεταβολές στις
απαιτήσεις εφεδρείας να επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στην κατανοµή των µονάδων
παραγωγής και κατ΄ επέκταση στις τιµές της Εικονικής ΟΤΣ.
Επειδή, η παρατηρηθείσα έντονη και απότοµη διακύµανση του ύψους της χρέωσης συνεπάγεται
εγγενώς την αδυναµία των Εκπροσώπων Φορτίου να προϋπολογίσουν σε ικανοποιητικό βαθµό το
ποσό επιβάρυνσής τους, υπό όρους ρεαλιστικούς. Η εν λόγω αβεβαιότητα, σε συνδυασµό µε τη
διαµόρφωση της χρέωσης ΠΧΕΦΕΛ σε ιδιαίτερα επαχθή επίπεδα, δεν συνάδει µε τις αρχές της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες επιβάλλουν την
προβλεψιµότητα των θεσπιζόµενων οικονοµικών βαρών ως θεµέλιο της ανάπτυξης της
επιχειρηµατικής δράσης. Περαιτέρω, η αιφνίδια και ουσιώδης επαύξηση του κόστους του
χαρτοφυλακίου ενέργειας των Προµηθευτών δύναται να έχει αδόκητες συνέπειες στη ρευστότητά
τους, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι στις συνήθεις εµπορικές πρακτικές εντάσσεται και η
κατάρτιση συµβάσεων προµήθειας µε σταθερή-εγγυηµένη τιµή για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αδυναµία µετακύλισης στους καταναλωτές του κόστους εκ της χρέωσης
ΠΧΕΦΕΛ, αφενός δοκιµάζει τα όρια της κοστοστρέφειας των τιµολογίων, αφετέρου κλονίζει τη
βιωσιµότητα των Προµηθευτών, καθώς η δυνατότητα απορρόφησης τέτοιου µεγέθους κόστους δεν
δύναται να θεωρείται δεδοµένη, ιδίως όταν δεν έχει ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσµα χαρακτηριστικά.
Επιπρόσθετα, τυχόν έκθεση των καταναλωτών στον κίνδυνο αύξησης του ενεργειακού τους
κόστους βαίνει πέραν του σκοπού του νόµου, ο οποίος απέβλεψε στην αποκατάσταση «µιας δοµικής
αδυναµίας της Αγοράς και του τρόπου επίλυσης του ΗΕΠ», µέσω της ανάληψης από τους
Προµηθευτές «µέρους του σχετικού κόστους [δηλαδή του κόστους ενέργειας, το οποίο θα έπρεπε να
αποτελεί τµήµα του ανταγωνιστικού σκέλους τους κόστους ενέργειας] στη βάση αναλογικών
χρεώσεων». Στο πλαίσιο αυτό, η κάµψη της αρχής του ευλόγου και αναλογικού χαρακτήρα των
χρεώσεων συντελεί εκ των πραγµάτων στη µετακύλισή τους εκ νέου στους καταναλωτές.
Ως προκύπτει, η διατήρηση της εξαιρετικής µεταβλητότητας της χρέωσης σε εξαιρετικά υψηλά
απόλυτα µεγέθη τιµών διακύµανσης είναι απρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόµενου έννοµου
σκοπού, ενώ περαιτέρω επαπειλεί τη διαµόρφωση ενός ασφαλούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
στο πλαίσιο του οποίου οι καλόπιστα δρώντες Συµµετέχοντες δύνανται να ασκούν τα δικαιώµατά
τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όπως επιτάσσει η συνταγµατικά κατοχυρωµένη
αρχή της οικονοµικής ελευθερίας (άρθρο 5 παραγρ. 1 Συντάγµατος). Επιπλέον, ο αστάθµητος και
υπέρµετρος χαρακτήρας τέτοιων χρεώσεων δύναται να οδηγήσει –λαµβανοµένων υπόψη των
συνθηκών που επικρατούν στη σχετική αγορά– στον αναγκαστικό εξοβελισµό ορισµένων
Εκπροσώπων Φορτίου.
Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ, σταθµίζοντας τα ως άνω καθώς και την ανάγκη εδραίωσης της εµπιστοσύνης
Εκπροσώπων Φορτίου και καταναλωτών, αλλά και διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας και
περαιτέρω επέκτασης της αγοράς Προµήθειας, και στο πνεύµα της νοµοθετικής εξουσιοδότησης για
την επιβολή της πρόσθετης αυτής χρέωσης που αποτελεί εισροή του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, θεωρεί σκόπιµο τον µετριασµό της µεταβλητότητας της χρέωσης ΠΧΕΦΕΛ και,
συνεπώς, υιοθετεί την πρόταση του Λειτουργού για τη θέσπιση άνω ωριαίου ορίου στη
διαφορά εικονικής ΟΤΣ και ΟΤΣ µέσω της εισαγωγής σχετικής παραµέτρου στη ανωτέρω
µεθοδολογία.
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Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η πρόβλεψη ορίου στην έκθεση των Εκπροσώπων Φορτίου
αποκαθιστά µια ορθότερη εφαρµογή της διάταξης νόµου µέσω της Μεθοδολογίας και είναι
ουσιώδης για τη λυσιτελή εφαρµογή του κείµενου πλαισίου, χωρίς διατάραξη των συνθηκών της
αγοράς και διακινδύνευση των εννόµων συµφερόντων προµηθευτών και καταναλωτών. Συνεπώς,
υπό την παραδοχή αυτή, είναι εύλογη η αναδροµική εφαρµογή της εν λόγω παραµέτρου από
01.10.2016, οπότε και εκκίνησε η εφαρµογή της Μεθοδολογίας, ώστε –µε την ενσωµάτωσή της– να
θεραπευθούν τυχόν αποτελέσµατα παρελθούσα, υπερβάλλουσας και δυσανάλογης χρέωσης.
Επειδή, δεδοµένου ότι δροµολογείται η κατάρτιση µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των
απαιτήσεων εφεδρείας Συστήµατος, οι οποίες θα λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση και
επίλυση του ΗΕΠ αλλά και των Προγραµµάτων Κατανοµής, καθώς και κατά τον υπολογισµό της
εικονικής ΟΤΣ βάσει της ισχύουσας µεθοδολογίας, ενώ περαιτέρω λαµβάνεται µέριµνα για την
αποτροπή του κινδύνου επέλευσης σοβαρής βλάβης εις βάρος των Εκπροσώπων Φορτίου και –
δυνητικά– των καταναλωτών στην αγορά αλλά και διασφαλίζεται η ισόρροπη ικανοποίηση όλων
των εννόµων συµφερόντων, θεωρείται ότι παρέλκει τυχόν άλλη αναθεώρηση της Μεθοδολογίας. Σε
κάθε περίπτωση άλλωστε, προκειµένου για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου θεσµικού
πλαισίου, η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί –σε συνεργασία µε τον Λειτουργό της Αγοράς–
τον εν γένει τρόπο λειτουργίας, καθώς και τις επιπτώσεις της «Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων
Φορτίου».

Αποφασίζει:
Βάσει των αρµοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 22, 120 και 143 του ν. 4001/2011, τα εξής:

Α. Την τροποποίηση του Άρθρου 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την
εισαγωγή παραµέτρου µέγιστης τιµής (άνω ορίου) στη διαφορά Εικονικής ΟΤΣ και ΟΤΣ
(VSMPxRES,t - DASMPt) σε ωριαία βάση, ως εξής:

«Την τροποποίηση του εδαφίου ∆, της παραγράφου 2, του Άρθρου 72 του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής:
«∆)
Τα ποσά που αντιστοιχούν στις προσαυξήσεις ΠΧΕΦΕΛ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου και υπολογίζονται από την 1η Οκτωβρίου 2016 ως εξής:
O Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει και δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του µέχρι
την Τετάρτη της εβδοµάδας (w+1) την αριθµητική τιµή της Εικονικής Οριακής
Τιµής Συστήµατος VSMP
, για κάθε Περίοδο Κατανοµής t κάθε Ηµέρας
Κατανοµής d της εβδοµάδας w, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των κατά το Άρθρο
53 ∆εδοµένων του Προγράµµατος ΗΕΠ της Ηµέρας Κατανοµής d και µε
µεθοδολογία Μηχανισµού Επίλυσης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 55, χωρίς
να λαµβάνει υπόψη του τις ποσότητες ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ οι οποίες εντάχθηκαν για κάθε Περίοδο Κατανοµής t στο
Πρόγραµµα ΗΕΠ της Ηµέρας Κατανοµής d σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.
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Εάν κατά την επίλυση του ως άνω προβλήµατος βελτιστοποίησης παρουσιάζεται
αδυναµία επίλυσης αυτού λόγω αδυναµίας ικανοποίησης των περιορισµών της
Παραγράφου 3 του Άρθρου 55, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρµόζει τις προβλέψεις
της παραγράφου 5 του ιδίου Άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η αριθµητική τιµή της
Εικονικής Οριακής Τιµής Συστήµατος VSMP
, δεν δύναται να υπερβαίνει την
∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας η οποία ορίζεται κατά
τις προβλέψεις του Άρθρου 71.
Οι υπολογισµοί των χρεοπιστώσεων των Εκπροσώπων Φορτίου γίνονται σε τρεις
φάσεις: εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια που είναι η οριστική.
(1) Για την Εβδοµαδιαία Προσωρινή Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ, την Τετάρτη της
εβδοµάδας (w+1), ή την επόµενη εργάσιµη εφόσον αυτή συµπίπτει µε
αργία, ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει:
1. Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p, ο οποίος έχει υποβάλλει ∆ήλωση
Φορτίου στον ΗΕΠ για εκπροσώπηση καταναλώσεων ηλεκτρικής
ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο (εξαιρουµένων
των ∆ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγές) και για κάθε Περίοδο
Κατανοµής t, κάθε Ηµέρας Κατανοµής d της εβδοµάδας w που
εντάσσεται στο µήνα µ, την Ωριαία Προσαύξηση Χρέωσης
Εκπροσώπων
Φορτίου
του
Ειδικού
Λογαριασµού
HUCΧΑ _ RESSAp,t,w( µ ) , για την εβδοµάδα w, σε (€), ίση µε:

, ,

=

%& ),

, ,

∙

*% +_$ %&_

!"#$ %&'

,

−

%&-

όπου:

TDAOD2, ,3 4

DASMP
VSMP

,

Το σύνολο της ενέργειας των ∆ηλώσεων Φορτίου
σε (MWh) του Εκπροσώπου Φορτίου p για κάθε
Περίοδο Κατανοµής t και κάθε Ηµέρα Κατανοµής
d της εβδοµάδας w που εντάσσεται στον µήνα µ
(εξαιρουµένων των ∆ηλώσεων Φορτίου για
Εξαγωγές), ανηγµένη στα Όρια Συστήµατος∆ικτύου.
Η Οριακή Τιµή Συστήµατος σε (€/ΜWh) για την
Περίοδο Κατανοµής t σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
ΗΕΠ της Ηµέρας Κατανοµής d.
Η Εικονική Οριακή Τιµή Συστήµατος σε (€/MWh)
για κάθε Περίοδο Κατανοµής t της Ηµέρας
Κατανοµής d η οποία προκύπτει από την
επανεπίλυση του ΗΕΠ της Ηµέρας Κατανοµής d
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες
ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ
που εντάχθηκαν για κάθε Περίοδο Κατανοµής t στο
αντίστοιχο Πρόγραµµα ΗΕΠ της Ηµέρας
Κατανοµής d.
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Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Ωριαία Μέγιστη Τιµή
στη διαφορά µεταξύ της Εικονικής Οριακής
Τιµής Συστήµατος (VSMP
, ) και της
Οριακής Τιµής Συστήµατος σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ΗΕΠ (56SMP ), η οποία ορίζεται
µε εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και
Απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας.
2. Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει ή πιστώνει σε κάθε Εκπρόσωπο
Φορτίου p για την εβδοµάδα w που εντάσσεται στο µήνα µ ποσό
WUCXA _ RESSAp,w(µ ) , σε (€), ίσο µε:

DifMAX_VSMP_
DASMP

Tw( µ )

WUCXA _ RESSA p,w ( µ ) =

∑ HUCXA _ RESSA

p,t,w ( µ )

t =1

όπου:

T3

Το σύνολο των Περιόδων Κατανοµής της εβδοµάδας w.
Το ποσό WUCXA _ RESSAp,w ( µ ) αποτελεί χρέωση ή πίστωση για

(2)

τον Εκπρόσωπο Φορτίου p στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ του
Λειτουργού της Αγοράς.
Για τη Μηνιαία Προσωρινή Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ, µέχρι την Τετάρτη
που ακολουθεί την δεκάτη εβδόµη (17η) ηµέρα του µήνα (µ+1), ή την
επόµενη εργάσιµη εφόσον αυτή συµπίπτει µε αργία, ο Λειτουργός της
Αγοράς υπολογίζει:
1. Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p, ο οποίος εκπροσωπεί καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο και για
κάθε Περίοδο Κατανοµής t κάθε Ηµέρας Κατανοµής d του µήνα µ, την
Ωριαία Προσαύξηση Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού
Λογαριασµού HUCXP_RESSA p,t ,µ , για τον µήνα µ, σε (€), ίση µε:
&_

= 89 , ,7 ∙
!"#$ %&'
%&%& ), *% +_$ %&_
, ,7

,

−

όπου:

TMQ2, ,4

Το σύνολο της απορροφηθείσας ενέργειας σε (MWh)
των
εκπροσωπούµενων
καταναλωτών
του
Εκπροσώπου Φορτίου p στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
και ∆ίκτυο (εξαιρουµένων των εξαγωγών του) για κάθε
Περίοδο Κατανοµής t και κάθε Ηµέρα Κατανοµής d
του µήνα µ, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
µετρήσεων ή εκτιµήσεων που παρέχουν στο Λειτουργό
της Αγοράς οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ιαχειριστές
του ∆ικτύου ή του Συστήµατος, ανηγµένη στα Όρια
Συστήµατος-∆ικτύου.
Οι ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους
κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, παρέχουν στο Λειτουργό
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της Αγοράς τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό της συνολικά
απορροφηθείσας ενέργειας TMQ2, ,4 το αργότερο µέχρι την δέκατη
πέµπτη (15η) ηµέρα του µήνα (µ+1).
2. Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει ή πιστώνει σε κάθε Εκπρόσωπο
Φορτίου p και για κάθε εβδοµάδα w που εντάσσεται στο µήνα µ ποσό
ΜUCXP_RESSA2, ,3 4 , σε (€), ίσο µε:
Tw(µ)

ΜUCXP_RESSAp,w(µ) = ∑HUCXP_RESSAp,t,w( µ) − WUCXA_RESSAp,w(µ)
t =1

Το ποσό ΜUCXP_RESSA2,3

(3)

4

αποτελεί χρέωση ή πίστωση για τον

Εκπρόσωπο Φορτίου στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ του
Λειτουργού της Αγοράς.
Για την Οριστική Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ, µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η)
ηµέρα του Ιουλίου του έτους (Y+1) οι ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων του
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς την τελική τιµή της
συνολικά απορροφηθείσας ενέργειας TMQC2, ,4 B κάθε Εκπροσώπου
Φορτίου p και για κάθε Περίοδο Κατανοµής t και για κάθε µήνα µ του
έτους Y.
Ο Λειτουργός της Αγοράς επαναλαµβάνει για κάθε µήνα µ του
ηµερολογιακού έτους Y τους υπολογισµούς της Μηνιαίας Προσωρινής
Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ αντικαθιστώντας τις αριθµητικές τιµές της
συνολικά απορροφηθείσας ενέργειας TMQ2, ,4 µε τις αντίστοιχες
αριθµητικές τιµές TMQC2, ,4 B υπολογίζοντας τα αντίστοιχα σχετικά

(4)

µεγέθη της Οριστικής Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ για τον µήνα µ και χρεώνει
ή πιστώνει αντίστοιχα τα σχετικά ποσά για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p
στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ. Η διαδικασία της Οριστικής
Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ διενεργείται από το Λειτουργό της Αγοράς µέχρι
την πρώτη Τετάρτη του Αυγούστου του έτους (Y+1).
Για τους υπολογισµούς των χρεώσεων ή πιστώσεων της περίπτωσης αυτής,
λαµβάνεται υπόψη η πρόβλεψη της κείµενης νοµοθεσίας για την σταδιακή
επιβολή της χρέωσης, ήτοι οι διατάξεις της περίπτωσης (ββ), του εδαφίου
α’ της παραγράφου 3 του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011, όπως ισχύει, για
τα έτη 2016 και εφεξής.»

Β. Οι παρούσες ρυθµίσεις αφορούν και τις εκκαθαρίσεις των χρεώσεων «ΠΧΕΦΕΛ» περιόδου από
01.10.2016 έως την ηµεροµηνία έκδοσης της υφιστάµενης απόφασης, ως εκ τούτου τυχόν
καταβληθέν από τους Εκπροσώπους Φορτίου ποσό που υπερβαίνει τα ανωτέρω οριζόµενα
δύναται να συµψηφιστεί από τον υπόχρεο Συµµετέχοντα µε έτερη, εξ ιδίας αιτίας οφειλή,
γεννηθείσα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εντεύθεν.
Γ. Να καλέσει τον Α∆ΜΗΕ για την, εντός τακτής προθεσµίας, κατάρτιση και υποβολή
µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήµατος (πρωτεύουσας,
δευτερεύουσας και τριτεύουσας εφεδρείας, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο κείµενο θεσµικό
και κανονιστικό πλαίσιο), οι οποίες θα λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση και επίλυση του
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ΗΕΠ αλλά και των Προγραµµάτων Κατανοµής, προς ενίσχυση της διαφανούς, αξιόπιστης και
αποδοτικής λειτουργίας του Συστήµατος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και προκειµένου
να αξιολογείται σε ποιο βαθµό επηρεάζονται και µεταβάλλονται οι απαιτήσεις εφεδρειών από
την συµµέτοχή των Α.Π.Ε. στον ΗΕΠ, ώστε τα εν λόγω στοιχεία να λαµβάνονται υπόψη κατά
τον υπολογισµό της εικονικής ΟΤΣ βάσει της ισχύουσας µεθοδολογίας.
∆. Τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή
της στον ιστότοπο της Αρχής.

Αθήνα, 16.02.2017
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νικόλαος Μπουλαξής
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