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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1352/2020

Για τον ορισμό της εταιρείας «ELPEDISON A.E.» ως Προμηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 29/9/2020 - 28/9/2022 και την
έγκριση του σχετικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 Ν.
4001/2011
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 24η Σεπτεμβρίου 2020, 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 ) και ιδίως
τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57.
2.

Τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (υπ’ αριθ. Δ5-

ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ Β' 832/ 09.04.2013, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, ΦΕΚ Β' 1463,
24.05.2016).
3.

Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

που έχει εγκριθεί με την από 31.01.2012 υπ’ αρ. 57/2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 103, 31.01.2012), όπως
ισχύουν.
4.

Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εγκριθεί με την από 31.01.2012

υπ’αριθμ. 56/2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 104, 31.01.2012), όπως ισχύουν.
5.

Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Β΄ 78/20.1.2017), όπως ισχύει.
6.

Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών

Δικτύου (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015).
7.

Την υπ’ αριθμ. 114/2013 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Ανάθεση Υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου

Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του άρθρου 57 ν. 4001/ 2011» (ΦΕΚ
Β΄ 682/22.03.2013).
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8.

Την υπ’ αριθμ. 673/2014 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, ως

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το δεύτερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα
με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.03.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 3200/ 28.11.2014).
9.

Την υπ’ αριθμ. 212/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, ως

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τρίτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα
με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2013 (ΦΕΚ Β’ 682, 22.03.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 1281/ 29.06.2015).
10.

Την υπ’ αριθμ. 223/2016 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, ως

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα
με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/ 2013 (ΦΕΚ Β’ 682, 22.03.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2611/ 24.08.2016).
11.

Την υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, ως

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το πέμπτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα
με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2013 (ΦΕΚ Β’ 682, 22.03.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 970/ 22.03.2017).
12.

Την υπ’ αριθμ. 240/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου

Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
58 του ν.4001/2011, όπως ισχύει και έγκριση σχετικού τιμολογίου» (ΦΕΚ Β’ 1148/ 29.03.2018).
13.

Την υπ’ αριθμ. 57/2019 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής µε πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο
τριών ετών από την 23.03.2019» (ΦΕΚ Β' 406/ 17.01.2019).
14.

Την υπ’ αριθμ. 359Α/2019 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή

Τελευταίου Καταφυγίου για μεταβατική περίοδο τριών (3) μηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1793/ 22.05.2019).
15.

Την υπ’ αριθμ. 595/2019 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου

Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 29.06.2019 μέχρι τις 28.06.2020, σύμφωνα με
τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (β) του άρθρου 57 του ν.4001/2011, όπως ισχύει και έγκριση
σχετικού τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 2964, 19.07.2019).
16.

Την υπ' αριθμ. 408/27.02.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας
για περίοδο δύο ετών από τις 29.06.2020» (ΦΕΚ Β 1314/13.04.2020).
17.

Την υπ' αριθμ. 1042/19.06.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Κήρυξη του Διαγωνισμού “Διαδικασία, όροι

και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες
Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.06.2020” που προκηρύχθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 408/27.02.2020 (ΦΕΚ Β' 1314/13.04.2020) Απόφαση ΡΑΕ, ως άγονου» (ΦΕΚ Β
2955/20.07.2020).
18.

Την υπ' αριθμ. 1043/19.06.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τελευταίου

Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για μεταβατική περίοδο τριών (3) μηνών, για το χρονικό διάστημα από
29.06.2020- 28.09.2020» (ΦΕΚ Β 2843/13.07.2020).
19.

Την υπ' αριθμ. 1055/22.06.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου
Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020» (ΦΕΚ Β 2842/13.07.2020).
20.

Την υπ' αριθμ. 1056/22.06.2020 (ΑΔΑ: 6Ψ9ΔΙΔΞ-Π28) απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: «Συγκρότηση

Τριμελούς Επιτροπής και Επιτροπής Ενστάσεων για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020».
21.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288228/16.09.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020, της
εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ELPEDISON A.E.».
22.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-84066/18.09.2020 επιστολή ΡΑΕ με θέμα «Κλήση για αποσφράγιση φακέλου που

κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανάδειξης Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας
για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020» προς την εταιρεία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
23.

Την υπ’ αριθμ. 1/24.09.2020 Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προς τη ΡΑΕ για την

επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την
29.09.2019.
24.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-84154/24.09.2020 επιστολή ΡΑΕ με θέμα «Αντάλλαγμα Προμηθευτή Τελευταίου

Καταφυγίου για χρονική περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020 έως την 28.9.2022 σε συνέχεια της σχετικής
απόφασης ΡΑΕ 1055/2020 (ΦΕΚ Β 2842/13.07.2020)».
25.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288741/24.09.2020 επιστολή της ELPEDISON A.E. σε απάντηση της υπ’

αριθμ. πρωτ. Ο-84154 /24.09.2020 επιστολή ΡΑΕ.
26.

Την υπ’ αριθμ. 409/2020 Απόφαση της Αρχής «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την

επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ»(ΦΕΚ Β 1364/14.4.2020).
27.

Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58094/691/18.6.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας

«Καθορισμός των παρόχων της Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 4001/2011, ως ισχύει» (ΑΔΑ: 6ΔΓ34653Π8-2Ψ0), που εκδόθηκε σε συνέχεια της
υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.06.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διαδικασία επιλογής των παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, επιμερισμός των Πελατών
και όροι και προϋποθέσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του
άρθρου 58 του Ν. 4001/2011, ως ισχύει.» (ΦΕΚ Β 2400/17.06.2020).
28.

Την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01469 άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας

ELPEDISON A.E.
29.

Την υπ’ αρ. 1337/2020 απόφαση ΡΑΕ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-

01469 άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ELPEDISON A.E., προκειμένου για την αύξηση
της αδειοδοτημένης ισχύος από 400 MW σε 1000 MW.
30.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84107/22.9.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς ΑΔΜΗΕ και η σχετική υπ’
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αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι-288665/23.9.2020 απάντηση.
31.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84109/22.9.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς ΔΑΠΕΕΠ και η σχετική υπ’

αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι-288546/22.9.2020 απάντηση.
32.

Το υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84108/22.9.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς ΔΕΔΔΗΕ και η σχετική υπ’

αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι-288567/22.9.2020 απάντηση.
33.

Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112), όπως ισχύει.
34.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις

κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
35.

Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής :

Α. Ορισμός Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, ο Προμηθευτής
Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν
εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους και όχι των
Πελατών, προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να δοθεί κατάλληλος
χρόνος στους Πελάτες να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους.

Επειδή, η υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους
προαναφερθέντες Πελάτες παρέχεται κατά τους όρους του άρθρου 43 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες,
ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 ν. 4001/2011, υποχρεούται να
προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος
Προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος Προμηθευτή
τους.

Επειδή, η υπηρεσία του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου συνιστά «Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας» (ΥΚΩ),
κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Η επιλογή των Προμηθευτών που παρέχουν τις υπηρεσίες
Τελευταίου Καταφυγίου για την ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη
διαδικασία των άρθρων 56 και 57 του ν. 4001/2011 και της παρούσας απόφασης, υπό όρους ίσης μεταχείρισης
και διαφάνειας.
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Επειδή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 595/2019 απόφασης ΡΑΕ, ο προμηθευτής με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.»
ορίστηκε ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, για την περίοδο από 29.06.2019 μέχρι τις 28.06.2020.
Ακολούθως, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 408/27.02.2020 απόφασή της «Διαδικασία, όροι και κριτήρια
επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής
Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από τις 29.06.2020» (ΦΕΚ Β 1314/13.04.2020) (σχετικό 16). Εν συνεχεία, λόγω
της κήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού ως άγονου, με την υπ' αριθμ. 1042/19.06.2020 απόφαση της ΡΑΕ
(σχετικό 17), η Αρχή –με την υπ’ αριθμ. 1043/19.06.2020 απόφασή της– ανέθεσε στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.»
την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, για μεταβατική περίοδο τριών (3) μηνών, ήτοι για το
χρονικό διάστημα 29.06.2020- 28.09.2020 (σχετικό 18). Παράλληλα, με την υπ’ αριθμ. 1055/22.06.2020
απόφασή της, η ΡΑΕ προέβη στην έκδοση νέας σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο (2) ετών, αρχής
γενομένης από την 29.09.2020 (σχετικό 19).

Επειδή, στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό 19), τέθηκε προθεσμία
τριάντα πέντε (35) ημερών από την τελευταία χρονικά δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης, ήτοι από τις
12.08.2020, που ήταν η ημερομηνία ανακοίνωσης στον ιστότοπο της ΡΑΕ, προκειμένου τυχόν ενδιαφερόμενοι
Προμηθευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

Επειδή, η ανωτέρω προθεσμία εξέπνευσε στις 16.09.2020.
Επειδή, εμπροθέσμως υποβλήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή της Υπηρεσίας Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου μόνο από την εταιρεία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ELPEDISON A.E.» (σχετικό 21).

Επειδή, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει των όρων της υπ’ αριθμ. 1055/22.06.2020
απόφασης ΡΑΕ, ήτοι η αποσφράγιση του υποβληθέντος φακέλου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού (σχετικό 19) και των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του προμηθευτή και, εν
συνεχεία, η αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου από την αρμόδια Επιτροπή.

Επειδή, η ανωτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας «ELPEDISON A.E.» θεωρείται παραδεκτή,
καθώς υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 1055/2020 (σχετικό 19).

Επειδή, η ανωτέρω υποψηφιότητα αξιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης ΡΑΕ
1055/2020.
Ειδικότερα, η εταιρεία έχει την οικονομική δυνατότητα να παράσχει την εν λόγω υπηρεσία, καθώς οι
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019)
που υποβλήθηκαν για το σύνολο της εταιρείας, υπό την ιδιότητα του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
καταδεικνύουν θετικό κεφάλαιο κίνησης που βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία δύο έτη σε σχέση με το 2017,
θετικό και αυξανόμενο σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων (αύξηση κατά 47% κατά το τελευταίο έτος),
αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 50% το 2019 σε σχέση με το 2017 και διπλασιασμό του αποτελέσματος εις
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νέο για τη δραστηριότητα της προμήθειας την τελευταία 2-ετία. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στις 16/9/2020
η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ως προς ρυθμιζόμενες χρεώσεις, έναντι του
ΔΑΠΕΕΠ (υπ’ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι-288546/22.9.2020 έγγραφο) και του ΑΔΜΗΕ (υπ’ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι288665/23.9.2020 έγγραφο) και εμφανίζεται πλέον συνεπής ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της
έναντι των Διαχειριστών. Συνεπώς, θεωρείται ότι η Εταιρεία πληροί το κριτήριο της χρηματοοικονομικής
φερεγγυότητας συνδυαστικά με το κριτήριο της οικονομικής δυνατότητας για την παροχή της Υπηρεσίας.
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία παρέχει ήδη από τις 23/6/2020 την υπηρεσία κοινής ωφέλειας «Προμηθευτής
Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Β 2400/17.06.2020, Σχετικό 27) δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχύει. Επιπλέον, η ELPEDISON A.E. δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 μέσω της υπ’ αριθμ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-01469 άδειας (Σχετ.
28), εκπροσωπώντας ικανό πλήθος πελατών, και ευλόγως διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές, όπως και την
εμπειρία, την ετοιμότητα και την ικανότητα, ώστε να αναλάβει προσηκόντως την παροχή της εν λόγω υπηρεσία.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τα συμπεράσματα της Επιτροπής του Διαγωνισμού
(σχετικό 23), κατόπιν της ενδελεχούς διερεύνησης της συνεπούς εκπλήρωσης από την Εταιρεία των
υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη δραστηριότητα της προμήθειας, αφετέρου την τροποποίηση της άδειας
προμήθειας της Εταιρείας, με σκοπό την επαύξηση της ισχύος από 400 σε 1000 ΜW (Απόφαση ΡΑΕ
1337/2020, σχετικό 29), κρίνεται ότι στοιχειοθετείται η δυνατότητα της άμεσης και πλήρους προμήθειας όλης
της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης που θα προκύψει
στο πλαίσιο της υπηρεσίας προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου. Συνεπώς, κρίνεται ότι η ELPEDISON A.E.
δύναται να παράσχει αποτελεσματικά και αξιόπιστα την προκείμενη υπηρεσία κοινής ωφέλειας.

Β. Έγκριση τιμολογίου Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Επειδή, το άρθρο 56 παρ. 1 Ν. 4001/2011 ορίζει ότι «η διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει
διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, (β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα της παροχής της
συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, (γ) Να επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που
κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και για τους υπόλοιπους πελάτες, (δ) Να ελαχιστοποιούνται
οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις,
που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, (ε) Να εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται
εκ των προτέρων και να μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη διαφορετικών
περιοχών της Χώρας, (στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων για
κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.». Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2 Ν. 4001/2011, όπως ισχύει,
ορίζει ότι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου επιλέγεται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα
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με τους όρους και τα κριτήρια που θέτει η συναφής απόφαση της ΡΑΕ.
Δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης, η ΡΑΕ, με την υπ’ αρ. 1055/2020 Απόφασή της, έχοντας ως στόχο την
επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού οικονομικής αποδοτικότητας ως προς την παροχή της υπηρεσίας,
αφενός όρισε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδεύεται από την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις
μοναδιαίες χρεώσεις που προτίθεται να εφαρμόσει ο υποψήφιος Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο
3), αφετέρου έθεσε ως κριτήριο αξιολόγησης το σχετικό προκυπτόμενο κόστος (άρθρο 6).
Αναλυτικότερα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 της Απόφασης ΡΑΕ 1055/2020, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να υποβάλει «Τις μοναδιαίες χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει ο υποψήφιος
στις εξυπηρετούμενες από αυτόν Βασικές και Ειδικές Κατηγορίες Πελατών και τις οποίες δεσμεύεται να εφαρμόζει
και στους Πελάτες των αντιστοίχων Κατηγοριών που υπάγονται σε καθεστώς Προμήθειας Τελευταίου
Καταφυγίου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χρεώσεων αυτών για τους πελάτες που υπάγονται σε κατηγορίες
καθεστώς Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου, ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά
στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων, καθώς και την προτεινόμενη
μεθοδολογία υπολογισμού τους. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία, σχετικά
με:
α) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο διαχειριστικό κόστος από την παροχή της Υπηρεσίας
Τελευταίου Καταφυγίου, με ποσά ανά κατηγορία δαπάνης και βάσει στοιχείων που προκύπτουν από απολογιστικά
μεγέθη της εταιρείας κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου κατά τα
προηγούμενα τρία (3) έτη.
β) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο κόστος από τις συναλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά.
γ) τα ποσοστά προσαυξήσεων επί των απαιτούμενων πρόσθετων απασχολούμενων κεφαλαίων.
5. Τη μέθοδο και τη διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής των ως άνω χρεώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαία, εντός
της διετούς περιόδου παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου.
6. Τυχόν ειδικούς όρους με τους οποίους συναρτά ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του».
Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6: «Οι προσφορές θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
[…] στ) Το ενδεχόμενο επίπεδο προσαύξησης στο κόστος παροχής υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, όπως αυτό
συντίθεται από τα προτεινόμενα τιμολόγια ανά κατηγορία πελατών για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας,
με πρόκριμα την απουσία προσαυξήσεων ή την ελαχιστοποίηση αυτών για την παροχή της υπηρεσίας.»
Συνεπώς, στη βάση των ανωτέρω, αξιολογείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος Προμηθευτή για την παροχή της
εν λόγω υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και εγκρίνεται το σχετικό Αντάλλαγμα.

Επειδή, η υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου παρέχεται από την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» από το
2013. Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, και συγκεκριμένα από τις 23.03.2018, η Αρχή έχει εγκρίνει την
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παροχή της –βάσει των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 4 Ν. 4001/2011– με τα ακόλουθα
τιμολόγια (βλ. την υπ’ αριθμ. 240/2018 απόφαση της ΡΑΕ),:
α) Σε ό,τι αφορά τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ), ποσοστό προσαύξησης πέντε τοις εκατό (5%) επί του
κόστους χονδρεμπορικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κόστους αυτού.
β) Σε ό,τι αφορά τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ&ΧΤ) ποσοστό προσαύξησης δέκα τοις εκατό
(10 %) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολόγιο προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 359Α/2019 απόφαση της Αρχής (σχετικό 14) για το μεταβατικό χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 23.03.2019 έως 22.06.2019, ισχύουν οι ίδιοι όροι με την υπ’ αριθμ.
240/2018 απόφασή της, ήτοι ποσοστό προσαύξησης: α) πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους χονδρεμπορικής
αγοράς για τους για τους πελάτες ΥΤ και β) δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων) για τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ & ΧΤ).

Επειδή, η Αρχή, κατά τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 1055/2020 Απόφασής
της, ζήτησε διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με το αιτούμενο αντάλλαγμα για την
παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, λαμβάνοντας υπόψη των σχετικών απαιτήσεων
του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 832/2013, όπως ισχύει, Σχετ. 2) και των
προβλεπομένων στην υπ’ αριθμ. 409/2020 Απόφαση της Αρχής «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και
την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (Σχετ. 26).

Επειδή, η εταιρεία «ELPEDISON A.E.» υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις αναφορικά με
τη διαμόρφωση της προσαύξησης ανά κατηγορία πελατών ως εξής (σχετικό 25):
α) Αναφορικά με τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ), προτάθηκε ποσοστό προσαύξησης έως πέντε τοις εκατό
(5%) επί του βασικού τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων), το οποίο θα διαμορφώνεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη προσαύξηση λόγω αθέτησης
υποχρέωσης εγγυήσεων και επιπλέον επισφαλειών και προσαύξηση ως κίνητρο αποφυγής παραμονής των
πελάτων στο εν λόγω καθεστώς.
β) Αναφορικά με τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ&ΧΤ), προτάθηκε ποσοστό προσαύξησης έως
οχτώ τοις εκατό (8%) επί του βασικού τιμολογίου προμήθειας (σκέλος

ανταγωνιστικών χρεώσεων),

λαμβάνοντας υπόψη προσαύξηση λόγω αθέτησης υποχρέωσης εγγυήσεων και επιπλέον επισφαλειών και
προσαύξηση ως κίνητρο αποφυγής παραμονής των πελάτων στο εν λόγω καθεστώς.

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει ως εύλογη την ανάκτηση πρόσθετου ανταλλάγματος για την παροχή της προκείμενης
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με εκείνο που ανακτά ο εν λόγω Προμηθευτής από τους τακτικούς
του πελάτες, με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, καθότι το εν λόγω Αντάλλαγμα λογίζεται ως
δικαιολογημένο αντιστάθμισμα του επιπλέον κόστους παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου.
Επιπρόσθετα, το καθοριζόμενο με την παρούσα ποσοστό προσαύξησης, ανά κατηγορία πελατών, συνάδει με
το διαμορφούμενο διαχρονικά «Αντάλλαγμα» παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τις
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σχετικές Αποφάσεις ΡΑΕ που καθορίζουν τα τιμολόγια Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου από το 2013 και
επέκεινα (σχετικά 8 - 11). Επί της αρχής, λοιπόν, τεκμαίρεται ότι το εν λόγω Αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το
μέτρο του αναγκαίου και, συνεπώς, η προκείμενη υπηρεσία θα παρέχεται με το μικρότερο δυνατό κόστος στους
καταναλωτές που θα κάνουν χρήση της.

Επειδή, ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 127 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα
Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 78/2017), υποχρεούται να παρέχει
στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου που θα ορισθεί από τη ΡΑΕ τα στοιχεία των μετρητών των πελατών
που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να διευκολύνει την ήπια μετάβαση των
πελατών αυτών στην υπηρεσία του νέου Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 9 Ν, 4001/2011, όπως ισχύει «Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους απεικονίζονται
τουλάχιστον τα οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 57 και
58, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους Πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας. Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.».

Επειδή, η φύση της εν λόγω υπηρεσίας ως «Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας» (άρθρο 55 ν. 4001/2011και άρθρο
3 Οδηγίας 2009/72/ΕΚ) επιτάσσει τη διασφάλιση της αδιατάρακτης παροχής της. Για το λόγο αυτό, η παροχή
της εν λόγω υπηρεσίας από την ELPEDISON A.E. άρχεται από την 29.9.2020, σύμφωνα και με τους όρους της
Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Απόφαση ΡΑΕ 1055/2020).

Αποφασίζει
1. Τον ορισμό της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ELPEDISON A.E.». ως πάροχο της υπηρεσίας Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και συγκεκριμένα από τις 29.9.2020 έως τις
28.9.2022, με τους κάτωθι όρους σχετικά με τα προσφερόμενα τιμολόγια:
«α. Η ELPEDISON A.E. οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που ισχύουν για την παροχή υπηρεσίας
Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.
β. Η ELPEDISON A.E. υποχρεούται σε τήρηση του κείμενου πλαισίου, που διέπει τις συμβάσεις προμηθευτή
τελευταίου καταφυγίου, την τιμολόγηση Πελατών και την τήρηση διακριτών λογαριασμών.».
2. Την έγκριση των ακόλουθων ποσοστών προσαύξησης επί των τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών
χρεώσεων) της ELPEDISON A.E. ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας:
α) Αναφορικά με τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ), ποσοστό προσαύξησης έως πέντε τοις εκατό (5%) επί
του βασικού τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων) το οποίο θα διαμορφώνεται σύμφωνα
με τις εκάστοτε απαιτήσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες.
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β) Αναφορικά με τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ&ΧΤ), ποσοστό προσαύξησης έως οχτώ τοις
εκατό (8%) επί του βασικού τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εκάστοτε Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες.
3. Η ισχύς της εν λόγω απόφασης άρχεται την 29η Σεπτεμβρίου 2020.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, καθώς και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

signed
CHRISTINA Digitally
by CHRISTINA
VOUROUK VOUROUKOU
Date: 2020.09.29
OU
14:44:39 +03'00'
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Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας

