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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 334/2016
Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (ββ) της παραγράφου 3.α
του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει,
για τη θέσπιση Μεθοδολογίας υπολογισμού του
εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 28 Σεπτεμβρίου 2016)
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, 120 και ιδίως
τη διάταξη της περίπτωση (ββ) της παραγράφου 3 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 το Κεφάλαιο 19.
3. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012),
εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ, όπως ισχύει.
4. Το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 52/16.1.2013), εφεξής Εγχειρίδιο ΚΣΗΕ,
όπως ισχύει, και ιδίως το Κεφάλαιο 2.
5. Την υπ’ αριθμ. 5008/15.09.2016 (ΡΑΕ Ι-211121/
16.09.2016) εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου
σύμφωνα με τις προβλέψεις της περίπτωσης (ββ) του
εδαφίου α΄ της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 23
του Νόμου 4414/2016».
6. Την υπ’ αριθμ. 5220/26.09.2016 (ΡΑΕ Ι-212417/
26.09.2016) εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση του ΚΣΗΕ και του Εγχειριδίου του σχετικά με το
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έσοδο του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις
του εδαφίου (ββ) της παραγράφου 3.α του Άρθρου 143
του Ν. 4001/2011».
7. Την υπ’ αριθμ. 5221/26.09.2016 (ΡΑΕ Ι-212419/
26.09.2016) επιστολή της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση
του Λειτουργού της Αγοράς για τις τιμές των Διοικητικά
Οριζόμενων Παραμέτρων αναφορικά με την Πρόσθετη
Χρέωση των Προμηθευτών/ Εκπροσώπων Φορτίου κατά
τις διατάξεις του στοιχείου (ββ) της παραγράφου 3(α) του
Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011».
8. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της από 16.09.2016 Δημόσιας Διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ «για την μεθοδολογία
για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους
φορτίου σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016)»1, καθώς και της
από 26.09.2016 «Συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του, για την
εφαρμογή των διατάξεων για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου, σύμφωνα με την
υποπερίπτωση (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)»2, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα έγγραφα:
i. Το από 21.09.2016 έγγραφο του ΣΠΕΦ με θέμα «Δημόσια διαβούλευση για την μεθοδολογία για τη χρέωση
που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου σύμφωνα
με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 149/9.8.2016)» (με α.π. ΡΑΕ Ι-212220/22.09.2016).
ii. Το από 23.09.2016 έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ με θέμα
«Δημόσια διαβούλευση για την μεθοδολογία για τη
χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου
4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016)», (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ
Ι-212412/26.09.2016).
iii. Το από 26.09.2016 έγγραφο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα
«Δημόσια διαβούλευση για την μεθοδολογία για τη

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/160916.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/260916.csp

33078

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου
σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α)
της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4414/2016
(ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016)», (με α.π. ΡΑΕ Ι-212426/26.09.2016).
iv. Το υπ’ αριθμ. ΔΣΤΡ/763/26.09.2016 έγγραφο της
ΔΕΗ με θέμα «Απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε. επί της Δημόσιας
Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη χρέωση που επιβάλλεται
στους εκπροσώπους φορτίου σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του
άρθρου 23 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016)»
(με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212448/27.09.2016).
v. Το από 27.09.2016 έγγραφο του ΣΠΕΦ με θέμα «Πρόσθετη παρέμβαση μας στην δημόσια διαβούλευση του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πλαίσια
εφαρμογής της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (α)
της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 149/9.8.2016) σε συνέχεια της δεύτερης εισήγησης
του ΛΑΓΗΕ», (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212452/27.09.2016).
vi. Το υπ’ αριθμ. 400/28.09.2016 έγγραφο του ΕΣΑΗ
με θέμα «Δημόσια διαβούλευση για την μεθοδολογία
για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους
φορτίου σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου
4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016)», (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ
Ι-212497/28.09.2016).
vii. Το υπ’ αριθμ. ΔΣΤΡ/771/28.09.2016 έγγραφο της
ΔΕΗ με θέμα «Απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε. επί της συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του
Εγχειριδίου του, για την εφαρμογή των διατάξεων για
τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (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 αριθμ.
πρωτ. ΡΑΕ Ι-212501/28.09.2016).
viii. Το από 28.9.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με θέμα «Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ για τον Κώδικα Συναλλαγών και το
σχετικό Εγχειρίδιο του ΛΑΓΗΕ», (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ
Ι-212521/28.9.2016).
ix. Το από 26.9.2016 έγγραφο του Ελληνικού Συνδέσμου Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΕΠΗΕ) με θέμα «Δημόσια διαβούλευση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Μηχανισμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»,
(με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212522/29.9.2016).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
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
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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
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. 1 του Άρθρου 96 του Ν. 4001/2011,
όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και
αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες,
εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν
έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του
προηγούμενου εδαφίου.»
Επειδή, το Άρθρο 143 του N. 4001/2011 τροποποιήθηκε με το Άρθρο 23 του N. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149) ως
εξής:
«1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του
άρθρου 40 του N. 2773/1999 διακρίνεται σε:
(α) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» και
(β) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».
Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα
Μ.Δ.Ν..
2. Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου
Συστήματος και Δικτύου και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ
του νόμου διαχειριστής και λειτουργός της Αγοράς των
Μ.Δ.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι
Διαχειριστές Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καταβάλλουν τα ποσά αποζημίωσης στους αντισυμβαλλόμενούς
τους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2
του άρθρου 118, και της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του
άρθρου 129, αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως από
τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού
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Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και
Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.
α. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι:
(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι
προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού
Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 96, για την ενέργεια από σταθμούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεμένοι στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, περιλαμβανομένων
των Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του άρθρου 14Α του
Ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και των Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να
αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να
αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής
της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά
νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
9 του Ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) 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 Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Διασυνδεδεμένου Δικτύου,
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 Δικτύου 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 Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράμετροι αναθεωρούνται το Δεκέμβριο 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
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στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016,
ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης
που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για
το 2017 στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για
το 2018 και εφεξής στο εκατό τοις εκατό (100%).
Για την προσαρμογή στις ρυθμίσεις της παρούσας,
ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο
Κώδικας Διαχείρισης 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. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για
τον επαναπροσδιορισμό του τέλους ΕΤΜΕΑΡ κατά την
περίπτωση αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου για τον
Ιούνιο 2016, εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2016, λαμβάνοντας
υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις
της παρούσας περίπτωσης. Για την περίοδο 2016-2017,
το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά
τρόπο ώστε στο τέλος της διετίας να μην προκύπτει έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.
…»
Επειδή, 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 ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 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 τα
ΑΠΕ 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 ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 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». Επομένως, «με τις νέες αυτές χρεώσεις προς τους Προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκεται η ανάληψη εξ αυτών
μέρους του σχετικού κόστους στη βάση αναλογικών χρεώσεων που λαμβάνουν υπόψη και οφέλη από τη διείσδυση των ΑΠΕ στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας […]» (βλ. συνολικά την Αιτιολογική Έκθεση
του νόμου 4414/2016).
Επειδή, ο Λειτουργός της Αγοράς, εφεξής ο ΛΑΓΗΕ,
υπέβαλε εισήγηση για τη μεθοδολογία υπολογισμού της
ως άνω χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου (σχετικό
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έγγραφο 5). Τα βασικά σημεία της εισήγησης αυτής συνοψίζονται ως εξής:
• H ανωτέρω πρόβλεψη του νόμου υλοποιείται με
υπολογισμό της “Eικονικής ΟΤΣ” μέσω της επανεπίλυσης
του ΗΕΠ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ. Επισημαίνεται ότι με τη προτεινόμενη τροποποίηση, η αναφορά στη σχετική διάταξη του νόμου
για την «τιμή που διαμορφώνεται στην χονδρεμπορική
αγορά» νοείται η ΟΤΣ.
• O Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει μέχρι την Τετάρτη της εβδομάδας (w+1) την αριθμητική τιμή της
Εικονικής Οριακής Τιμής Συστήματος για κάθε Περίοδο
Κατανομής t κάθε Ημέρας Κατανομής d της εβδομάδας
w, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κατά το Άρθρο
53 του ΚΣΗΕ Δεδομένων του Προγράμματος ΗΕΠ της
Ημέρας Κατανομής d και με μεθοδολογία Μηχανισμού
Επίλυσης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 55, χωρίς
να λαμβάνει υπόψη του:
α) τις ποσότητες ενέργειας οι οποίες υποβλήθηκαν
στον ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d από το Λειτουργό της
Αγοράς κατά τις προβλέψεις του Άρθρου 29 του ΚΣΗΕ,
ως Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης, και αντιστοιχούν στις ποσότητες ενέργειας που προβλέφθηκε
ότι θα εγχυθεί στο Σύστημα ή στο Δίκτυο από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ την Περίοδο Κατανομής t της
Ημέρας Κατανομής d σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη
του Διαχειριστή του Συστήματος.
β) τις ποσότητες ενέργειας των βαθμίδων των Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης Ενέργειας που υποβλήθηκαν για μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που εντάσσονται σε σχήμα Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης, κατά τις διατάξεις του Νόμου 4414/2016,
οι οποίες εντάχθηκαν την Περίοδο Κατανομής t στο Πρόγραμμα ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής d.
• 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 δεν δύναται
να υπερβαίνει την Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή
Προσφοράς Ενέργειας η οποία ορίζεται κατά τις προβλέψεις του Άρθρου 71.
• Για την Εβδομαδιαία Προσωρινή Εκκαθάριση, την
Τετάρτη της εβδομάδας (w+1) ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει για κάθε Προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποβάλλει Δήλωση Φορτίου στον ΗΕΠ για εκπροσώπηση καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο (εξαιρουμένων των
Δηλώσεων 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 Προμηθευτή του Ειδικού Λογαριασμού ως το
γινόμενο της διαφοράς της ΟΤΣ και της Εικονικής ΟΤΣ και
του συνόλου της ενέργειας των Δηλώσεων Φορτίου κάθε
Προμηθευτή p για κάθε Περίοδο Κατανομής t και κάθε
Ημέρα Κατανομής d της εβδομάδας w που εντάσσεται
στον μήνα μ (εξαιρουμένων των Δηλώσεων Φορτίου για
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Εξαγωγές), ανηγμένη στα Όρια Συστήματος-Δικτύου επί
μια Διοικητικά Οριζόμενη Ετήσια Σταθερά Προσαρμογής
(ky) της Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτή, η οποία
ορίζεται με εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και
απόφαση της ΡΑΕ.
• Περαιτέρω ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει την
Εβδομαδιαία Μεσοσταθμική Προσαύξηση Χρέωσης
Προμηθευτών για την ίδια εβδομάδα w ως το ελάχιστο
της μέσης τιμής της Ωριαίας Προσαύξησης Χρέωσης
Προμηθευτή της εβδομάδας w και μιας Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής της Προσαύξησης (RMAX_UC_
RESSAy), η οποία ορίζεται με εισήγηση του Λειτουργού
της Αγοράς και απόφαση της ΡΑΕ.
• Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει κάθε Προμηθευτή
p ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Περίοδο Κατανομής t
κάθε Ημέρας Κατανομής d της εβδομάδας w το οποίο
ισούται με το γινόμενο της Εβδομαδιαίας Μεσοσταθμικής Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτών επί του
συνόλου της ενέργειας των Δηλώσεων Φορτίου κάθε
Προμηθευτή (εξαιρουμένων των εξαγωγών) για την
Περίοδο Κατανομής t. Το συνολικό ποσό χρέωσης της
εβδομαδιαίας εκκαθάρισης υπολογίζεται ως το άθροισμα των χρεώσεων αυτών για την εβδομάδα w.
• Τα ποσά που αντιστοιχούν στις προσαυξήσεις υπολογίζονται ως γινόμενα του συνόλου της απορροφώμενης από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ενέργειας, κατά το
μέρος που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου που εκπροσωπεί
ο Εκπρόσωπος Φορτίου, εξαιρουμένων των εξαγωγών,
επί τη διαφορά μεταξύ της ΟΤΣ που προκύπτει από την
επίλυση του ΗΕΠ και της Εικονικής ΟΤΣ που προκύπτει
από την επανεπίλυση του ΗΕΠ χωρίς τη συμμετοχή της
ενέργειας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.
• Για τη Μηνιαία Προσωρινή Εκκαθάριση ΠΧΠΕΛ, μέχρι
την Τετάρτη που ακολουθεί την δέκατη εβδόμη (17η)
ημέρα του μήνα (μ+1), ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει για κάθε Προμηθευτή p, ο οποίος εκπροσωπεί
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και Δίκτυο και για κάθε Περίοδο Κατανομής
t κάθε Ημέρας Κατανομής d του μήνα μ, την Ωριαία
Προσαύξηση Χρέωσης Προμηθευτή του Ειδικού Λογαριασμού ως το γινόμενο της διαφοράς της ΟΤΣ και της
Εικονικής ΟΤΣ επί το σύνολο της απορροφηθείσας ενέργειας σε (MWh) των εκπροσωπούμενων καταναλωτών
του Προμηθευτή p στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και
Δίκτυο (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 Διαχειριστές του Δικτύου
ή του Συστήματος, ανηγμένη στα Όρια Συστήματος-Δικτύου και επί το ky.
• Για την Οριστική Εκκαθάριση ΠΧΠΕΛ, μέχρι τη δεκάτη
ημέρα του Ιουλίου του έτους (Y+1) ο Διαχειριστής του
Δικτύου και ο Διαχειριστής 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
κάθε Προμηθευτή για κάθε Περίοδο Κατανομής t και
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για κάθε μήνα μ του έτους Y, και ο Λειτουργός της Αγοράς επαναλαμβάνει για κάθε μήνα μ του ημερολογιακού
έτους Y τους υπολογισμούς της Μηνιαίας Προσωρινής
Εκκαθάρισης αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές της
συνολικά απορροφηθείσας ενέργειας με τις αντίστοιχες
οριστικές αριθμητικές τιμές υπολογίζοντας τα αντίστοιχα
σχετικά μεγέθη της Οριστικής Εκκαθάρισης για τον μήνα
μ και χρεώνει ή πιστώνει αντίστοιχα τα σχετικά ποσά για
κάθε Προμηθευτή.
Επειδή, με την από 26.09.2016 επιστολή του (σχετικό έγγραφο 6), ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε συμπληρωματική εισήγηση για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ
και του Εγχειριδίου του. Εν συνεχεία με την με την από
26.09.2016 επιστολή του (σχετικό έγγραφο 7), ο ΛΑΓΗΕ
υπέβαλε εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό των Διοικητικά Οριζόμενων Παραμέτρων που περιλαμβάνονται
στην εισήγησή του για την ως άνω μεθοδολογία.
Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις
του νόμου, καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν
στην σχετική Δημόσια Διαβούλευση (σχετικά έγγραφα
8), κρίνει σκόπιμες τις εξής τροποποιήσεις σχετικά με τις
εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ περί του καθορισμού της Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της «Χρέωσης Εκπροσώπων
Φορτίου» καθώς και της συνακόλουθης αναγκαίας τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών και του Εγχειριδίου
(σχετικά έγγραφα 5 και 6):
• δεδομένου ότι η διάταξη του Ν. 4001/2011, όπως
ισχύει, ρητώς αναφέρει ότι «η χρέωση 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 Δικτύου και της εκτιμώμενης μεσοσταθμικής τιμής αγοράς που θα χρεωνόταν ο
εκπρόσωπος φορτίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
συνθήκες και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, χωρίς τη συμμετοχή της ενέργειας των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον
ΗΕΠ.», κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της χρέωσης χωρίς το ενδιάμεσο βήμα
υπολογισμού μεσοσταθμικής τιμής χρέωσης.
• αναφορικά με τις ποσότητες ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, δεν κρίνεται σκόπιμη η διάκριση των ποσοτήτων σε
τιμολογούμενες δηλώσεις ή δηλώσεις που υποβάλλονται
από τον ΛΑΓΗΕ.
• δεδομένου ότι ο νόμος αναφέρεται στην επιβολή
χρέωσης σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου, κρίνεται σκόπιμη
η αντικατάσταση του όρου «Προμηθευτή» με τον όρο
«Εκπρόσωπος Φορτίου».
• για λόγους πληρότητας πρέπει να προστεθεί και η
απαίτηση από τη διάταξη του νόμου για σταδιακή χρέωση για το έτος 2016 (50%) και το έτος 2017 (75%).
• να προβλεφθεί η περιοδική δημοσιοποίηση/ανάρτηση των τιμών του VSMP για λόγους διαφάνειας.
Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του
νόμου, καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν στην
σχετική Δημόσια Διαβούλευση (σχετικά έγγραφα 8), κρίνει σκόπιμη τη μη εισαγωγή στη «Μεθοδολογία υπολογισμού της πρόσθετης χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου»
-τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση εφαρμογής- ορισμένων παραμέτρων, όπως εισηγήθηκε ο Λειτουργός
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της Αγοράς (σχετικά έγγραφα 6 και 7). Ειδικότερα, ο
Λειτουργός πρότεινε τη θέσπιση παραμέτρου kY, αναφερόμενης ως «Διοικητικά Οριζόμενης Ετήσιας Σταθεράς Προσαρμογής της Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ», καθώς
και τον προσδιορισμό της τιμής της -κατά το χρονικό
διάστημα από 01.10.2016 έως 31.12.2016- ίσης με [1].
Περαιτέρω, ο Λειτουργός πρότεινε τη θέσπιση παραμέτρου RMAX_UC_RESSAY, αναφερόμενης ως «Διοικητικά
Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής της Προσαύξησης Χρέωσης
των Προμηθευτών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ», καθώς και τον προσδιορισμό της τιμής της κατά
το χρονικό διάστημα από 01.10.2016 έως 31.12.2016
σε 6,5 €/ΜWh.
Επειδή, η εισαγωγή στη Μεθοδολογία παραμέτρων
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΡΑΕ, η οποία
ασκείται «λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες
και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς». Δεδομένου
ότι, αφενός από τα σχόλια των Συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση προκύπτουν έντονες επιφυλάξεις
ως προς τη σκοπιμότητα και την ενδεχόμενη λειτουργία
της παραμέτρου kY, αφετέρου από την εισήγηση του
Λειτουργού περί ορισμού της τιμής της ίσης με [1], θεωρείται σκόπιμη η μη συμπερίληψη προκειμένου τουλάχιστον για την πρώτη εφαρμογή της σχετικής Μεθοδολογίας- αυτής της παραμέτρου. Επιπρόσθετα, δεν κρίνεται
σκόπιμη η εισαγωγή της παραμέτρου RMAX_UC_RESSAy
στη Μεθοδολογία, καθώς ήδη εκ του νόμου προσδιορίζεται ανώτατο όριο μέγιστης χρέωσης (βλ. 50 % για το
2016, 75 % για το 2017 και 100% εφεξής), γεγονός που
διασφαλίζει στους Εκπροσώπους Φορτίου επαρκές επίπεδο προστασίας από μια ενδεχόμενη αιφνίδια και απότομη επιβάρυνσή τους. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή
του βασικού κορμού της Μεθοδολογίας, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του νόμου, θα συμβάλλει στην εξαγωγή
ασφαλέστερων συμπερασμάτων σχετικά με τις ανάγκες
που πρέπει να εξυπηρετηθούν και τα έννομα συμφέροντα που τυχόν χρήζουν πρόσθετης διασφάλισης. Για το
λόγο αυτό, σύμφωνα και με τις αρχές της αναγκαιότητας
και αναλογικότητας της ρυθμιστικής παρέμβασης, προκρίνεται η παρακολούθηση των πρακτικών αποτελεσμάτων εκ της εφαρμογής της εν λόγω Μεθοδολογίας και,
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.
Επειδή, προκειμένου για την εφαρμογή των νέων προβλέψεων του άρθρου 143 παραγρ. 3 Ν. 4001/2011, δεν
διαφάνηκε ανάγκη περί τροποποίησης του ΚΔΕΣΜΗΕ
και, συναφώς, δεν υποβλήθηκε από τον Διαχειριστή
του Συστήματος σχετική πρόταση. Άλλωστε, η ΡΑΕ,
λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ καθώς
και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην σχετική Δημόσια
Διαβούλευση, δεν κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση
του ΚΔΣΜΗΕ.
Επειδή, προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου και τη λυσιτελή δια-
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σφάλιση του συναφώς επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι την
Βάσει των αρμοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 22, 120
ανάληψη από τους Εκπροσώπους Φορτίου του «εκ της και 143 του Ν. 4001/2011, τα εξής:
αγοράς κόστους» που αντιστοιχεί στην αξία της ενέργειΑ. Την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτριας ΑΠΕ, η Αρχή θα παρακολουθεί -σε συνεργασία με τον κής Ενέργειας, ως εξής:
Λειτουργό της Αγοράς- τον εν γένει τρόπο λειτουργίας,
Α.1 Την τροποποίηση του Άρθρου 72 του Κώδικα
καθώς και τις επιπτώσεις της «Χρέωσης Εκπροσώπων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και συγκεκριμένα
Φορτίου», αποφασίζει:
αντικατάσταση των παραγράφων 1-3, ως εξής:
«
1. Με το λογιστικό του σύστημα ο Λειτουργός της Αγοράς τηρεί τους εξής διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς:
(Λ-A) Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ο οποίος επίσης περιλαμβάνει επιμέρους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης
ΗΕΠ χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα.
(Λ-Β) Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ σχετικά με την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων στο
πλαίσιο των Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(Λ-Γ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου κατά το Άρθρο 143 του
Ν. 4001/2011. Διαχωρίζεται λογιστικά στους εξής δύο υπολογαριασμούς:
Λ-Γ1: Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Λ-Γ2: Υπολογαριασμός Ενισχύσεων.
(Λ-Δ) Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς.
(Λ-Ε) Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ.
(Λ-ΣΤ) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του
στοιχείου (ββ) της παραγράφου 3(α) του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 (εφεξής «Προσαυξήσεις Χρέωσης
Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» ή «ΠΧΕΦΕΛ»).
2. Τα έσοδα του Υπολογαριασμού Λ-Γ1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά:
Α) Τα ποσά που πιστώνονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.
Β) Τα ποσά που πιστώνονται (ή χρεώνονται) από τον Διαχειριστή του Συστήματος για Αποκλίσεις ΠαραγωγήςΖήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Γ) Για τα ποσά που πιστώνονται ή χρεώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των στοιχείων (Α) και (Β) για το σύνολο των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και σε εφαρμογή του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει,
ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει για κάθε Περίοδο Κατανομής t κάθε Ημέρας Κατανομής το πρόσθετο
έσοδο σε Ευρώ (€), ARIt του Ειδικού Λογαριασμού του ως άνω Άρθρου 143 ως εξής:

ARIt

max(0,WVCRtth  DAERt  RECt )

ȩʌȠȣ

DAERt

ĲȠʌȠıȩʌȓıĲȦıȘȢĲȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȁ-īĲȠȣȁİȚĲȠȣȡȖȠȪĲȘȢǹȖȠȡȐȢȖȚĮ
ĲȚȢȆȡȠıĳȠȡȑȢǲȖȤȣıȘȢǼȞȑȡȖİȚĮȢʌȠȣȣʌȠȕȐȜİȚȠȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ȂȠȞȐįİȢ ǹȆǼ țĮȚ ȈǾĬȈǾĬȊǹ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǱȡșȡȠ 
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢȖȚĮĲȘȞȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢtıİǼȣȡȫ ¼ 

RECt

 ĲȠ ʌȠıȩ ʌȓıĲȦıȘȢ Ȓ ȤȡȑȦıȘȢ ıİ Ǽȣȡȫ ¼  ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȚȢ
ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ-ǽȒĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȂȠȞȐįȦȞ ǹȆǼ țĮȚ ȈǾĬȈǾĬȊǹ
țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǱȡșȡȠ  ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
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WVCRtth

ʌȠıȩʌȓıĲȦıȘȢıİǼȣȡȫ ¼ ĲȠȠʌȠȓȠȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȞȁİȚĲȠȣȡȖȩ
ĲȘȢǹȖȠȡȐȢȦȢİȟȒȢ

th
t

WVCR

th
u ,t

¦ (VC u MQ
¦ MQ
u

u

u ,t

u ,t

)
u ¦ MQr , z ,t
z

ȩʌȠȣ

MQu ,t

Ș ȝİĲȡȠȪȝİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȈȘȝİȓȠ ȈȪȞįİıȘȢ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ X ȝİ ĲȠ
ȈȪıĲȘȝĮ ıİ MWh ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮșĮȡȒ ȑȖȤȣıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂȠȞȐįĮ X țĮĲȐ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ W ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ șİȡȝȚțȑȢ
ȂȠȞȐįİȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢĲȠȣȂȘĲȡȫȠȣȂȠȞȐįȦȞʌĮȡĮȖȦȖȒȢĲȠȣǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ
ĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ

¦ MQ
z

VCuth,t

r , z ,t

ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȖȚĮ țȐșİ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒ ǽȫȞȘ ] ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢʌȠıȩĲȘĲĮȢİȞȑȡȖİȚĮȢʌȠȣİȖȤȪșȘțİıĲĮıȘȝİȓĮȈȪȞįİıȘȢĲȦȞ
ȂȠȞȐįȦȞ ǹȆǼ țĮȚ ȈǾĬȈǾĬȊǹ ȝİ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ıİ MWh țĮĲȐ ĲȘȞ
ȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢW
ĲȠȂİĲĮȕȜȘĲȩȀȩıĲȠȢıĲȠȈȘȝİȓȠȈȪȞįİıȘȢĲȘȢȂȠȞȐįĮȢXȝİĲȠȈȪıĲȘȝĮ

MQu ,t

ıİ ¼MWh ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮșĮȡȒ ȑȖȤȣıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ
Įʌȩ ĲȘȞ
ȂȠȞȐįĮ X țĮĲȐ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ W ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ șİȡȝȚțȑȢ
ȂȠȞȐįİȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢĲȠȣȂȘĲȡȫȠȣȂȠȞȐįȦȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢĲȠȣǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ
ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣǼȖȤİȚȡȚįȓȠȣĲȠȣȀȫįȚțĮȈȣȞĮȜȜĮȖȫȞǾȜİțĲȡȚțȒȢǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ȅ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
REC t MQu ,t MQr , z ,t
,
,
ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢt ĲȠȣȝȒȞĮȝīȚĮĲĮĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮȖȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢʌȠıȩĲȘĲĮȢ

VCuth,t

ȉİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȐ ĲȠ ǱȡșȡȠ  țĮȚ ȀĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞĮ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȦȞıȣȝȕĮĲȚțȫȞșİȡȝȚțȫȞȂȠȞȐįȦȞʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮĲȐĲȠǱȡșȡȠ
ĲȠȣȀȫįȚțĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȈȣıĲȒȝĮĲȠȢʌĮȡȑȤİĲĮȚʌȡȩıȕĮıȘıĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢ
ǹȖȠȡȐȢ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȈȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ȅ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ
ARI t
ȖȚĮțȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢțȐșİǾȝȑȡĮȢȀĮĲĮȞȠȝȒȢĲȠȣ
ʌȡȩıșİĲȠȑıȠįȠ
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȠȪȝȒȞĮȝ

ARI t
ȉȠʌȡȩıșİĲȠȑıȠįȠ
İȚıʌȡȐĲĲİĲĮȚĮʌȩĲȠǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
țĮĲȐĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȀȫįȚțĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĮʌȠįȓįİĲĮȚ
ȝȘȞȚĮȓȦȢıĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢǹȖȠȡȐȢ.
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ǻ

ȉĮʌȠıȐʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞıĲȚȢʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢȆȋǼĭǼȁĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣțĮȚȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȞȘȅțĲȦȕȡȓȠȣ ȦȢİȟȒȢ
2 ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ țĮȚ įȘȝȠıȚİȪİȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ
ȝȑȤȡȚĲȘȞȉİĲȐȡĲȘĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢ Z ĲȘȞĮȡȚșȝȘĲȚțȒĲȚȝȒĲȘȢǼȚțȠȞȚțȒȢ
ȅȡȚĮțȒȢȉȚȝȒȢȈȣıĲȒȝĮĲȠȢࢂࡿࡹࡼ࢞ࡾࡱࡿǡ࢚ ȖȚĮțȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢWțȐșİ
ǾȝȑȡĮȢȀĮĲĮȞȠȝȒȢGĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢZȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȠıȪȞȠȜȠĲȦȞ
țĮĲȐ ĲȠ ǱȡșȡȠ  ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǾǼȆ ĲȘȢ ǾȝȑȡĮȢ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ G țĮȚ ȝİ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪ ǼʌȓȜȣıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ǱȡșȡȠ  ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ ĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢĮʌȩĲȚȢȂȠȞȐįİȢǹȆǼțĮȚȈǾĬȈǾĬȊǹȠȚȠʌȠȓİȢİȞĲȐȤșȘțĮȞȖȚĮ
țȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢWıĲȠȆȡȩȖȡĮȝȝĮǾǼȆĲȘȢǾȝȑȡĮȢȀĮĲĮȞȠȝȒȢG
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȀȫįȚțĮ
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚĮįȣȞĮȝȓĮİʌȓȜȣıȘȢĮȣĲȠȪȜȩȖȦĮįȣȞĮȝȓĮȢȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ĲȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ  Ƞ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ
İĳĮȡȝȩȗİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ǱȡșȡȠȣ Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ĮȡȚșȝȘĲȚțȒ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ǼȚțȠȞȚțȒȢ ȅȡȚĮțȒȢ ȉȚȝȒȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ࢂࡿࡹࡼ࢞ࡾࡱࡿǡ࢚ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȘȞǻȚȠȚțȘĲȚțȐ ȅȡȚȗȩȝİȞȘ ȂȑȖȚıĲȘ
ȉȚȝȒȆȡȠıĳȠȡȐȢǼȞȑȡȖİȚĮȢȘȠʌȠȓĮȠȡȓȗİĲĮȚțĮĲȐĲȚȢʌȡȠȕȜȑȥİȚȢĲȠȣǱȡșȡȠȣ
71.
ȅȚȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓĲȦȞȤȡİȠʌȚıĲȫıİȦȞĲȦȞǼțʌȡȠıȫʌȦȞĭȠȡĲȓȠȣȖȓȞȠȞĲĮȚıİ
ĲȡİȚȢĳȐıİȚȢİȕįȠȝĮįȚĮȓĮȝȘȞȚĮȓĮțĮȚİĲȒıȚĮʌȠȣİȓȞĮȚȘȠȡȚıĲȚțȒ

(1)

īȚĮ ĲȘȞ ǼȕįȠȝĮįȚĮȓĮ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼțțĮșȐȡȚıȘ ȆȋǼĭǼȁ ĲȘȞ
ȉİĲȐȡĲȘĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢ Z ȒĲȘȞİʌȩȝİȞȘİȡȖȐıȚȝȘİĳȩıȠȞĮȣĲȒ
ıȣȝʌȓʌĲİȚȝİĮȡȖȓĮȠȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ

Į īȚĮțȐșİǼțʌȡȩıȦʌȠĭȠȡĲȓȠȣSȠȠʌȠȓȠȢȑȤİȚȣʌȠȕȐȜȜİȚǻȒȜȦıȘ
ĭȠȡĲȓȠȣıĲȠȞǾǼȆȖȚĮİțʌȡȠıȫʌȘıȘțĮĲĮȞĮȜȫıİȦȞȘȜİțĲȡȚțȒȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢıĲȠǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȈȪıĲȘȝĮțĮȚǻȓțĲȣȠ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ
ĲȦȞ ǻȘȜȫıİȦȞ ĭȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ ǼȟĮȖȦȖȑȢ  țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ W țȐșİ ǾȝȑȡĮȢ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ G ĲȘȢ İȕįȠȝȐįĮȢ w ʌȠȣ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ȝȒȞĮ ȝ ĲȘȞ ȍȡȚĮȓĮ ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ ȋȡȑȦıȘȢ
ǼțʌȡȠıȫʌȦȞ
ĭȠȡĲȓȠȣ
ĲȠȣ
ǼȚįȚțȠȪ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ࡴࢁࢷࢡ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ ȖȚĮĲȘȞİȕįȠȝȐįĮwıİ ¼ ȓıȘȝİ
ࡴࢁࢷࢡ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ ൌ
ൌ ࢀࡰࡻࡰǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ ή ൫ࢂࡿࡹࡼ࢞ࡾࡱࡿǡ࢚ െ ࡰࡿࡹࡼ࢚ ൯
ȩʌȠȣ
ࢀࡰࡻࡰǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȦȞ ǻȘȜȫıİȦȞ
ĭȠȡĲȓȠȣıİ MWh ĲȠȣǼțʌȡȠıȫʌȠȣĭȠȡĲȓȠȣp
ȖȚĮțȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢt țĮȚțȐșİǾȝȑȡĮ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢd ĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢw ʌȠȣİȞĲȐııİĲĮȚ
ıĲȠȞ ȝȒȞĮ ȝ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ǻȘȜȫıİȦȞ

Τεύχος Β’ 3169/03.10.2016

Τεύχος Β’ 3169/03.10.2016
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ĭȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ ǼȟĮȖȦȖȑȢ  ĮȞȘȖȝȑȞȘ ıĲĮ ǵȡȚĮ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ-ǻȚțĲȪȠȣ
ࡰࡿࡹࡼ࢚

ǾȅȡȚĮțȒȉȚȝȒȈȣıĲȒȝĮĲȠȢıİ ¼ȂWh ȖȚĮĲȘȞ
ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ t ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮǾǼȆĲȘȢǾȝȑȡĮȢȀĮĲĮȞȠȝȒȢd.

ࢂࡿࡹࡼ࢞ࡾࡱࡿǡ࢚

Ǿ ǼȚțȠȞȚțȒ ȅȡȚĮțȒ ȉȚȝȒ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıİ
¼MWh  ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ t ĲȘȢ
ǾȝȑȡĮȢ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ d Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌĮȞİʌȓȜȣıȘ ĲȠȣ ǾǼȆ ĲȘȢ ǾȝȑȡĮȢ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ d ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ
ʌȠıȩĲȘĲİȢİȞȑȡȖİȚĮȢĮʌȩĲȚȢȂȠȞȐįİȢǹȆǼțĮȚ
ȈǾĬȈǾĬȊǹ ʌȠȣ İȞĲȐȤșȘțĮȞ ȖȚĮ țȐșİ
ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ t ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮǾǼȆĲȘȢǾȝȑȡĮȢȀĮĲĮȞȠȝȒȢd

ȕ ȅȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢȤȡİȫȞİȚȒʌȚıĲȫȞİȚıİțȐșİǼțʌȡȩıȦʌȠ
ĭȠȡĲȓȠȣ S ȖȚĮ ĲȘȞ İȕįȠȝȐįĮ w ʌȠȣ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ȝȒȞĮ ȝ ʌȠıȩ
ࢃࢁࢄ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ ıİ ¼ ȓıȠȝİ
ࢀ࢝ሺࣆሻ

ࢃࢁࢄ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ ൌ  ࡴࢁࢄ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ
࢚ୀଵ

ȩʌȠȣ
ࢀ࢝

ȉȠıȪȞȠȜȠĲȦȞȆİȡȚȩįȦȞȀĮĲĮȞȠȝȒȢĲȘȢ
İȕįȠȝȐįĮȢw.

ȉȠʌȠıȩࢃࢁࢄ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ ĮʌȠĲİȜİȓȤȡȑȦıȘȒʌȓıĲȦıȘȖȚĮĲȠȞ
ǼțʌȡȩıȦʌȠ ĭȠȡĲȓȠȣ p ıĲȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȁ-Ȉȉ ĲȠȣ
ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪĲȘȢǹȖȠȡȐȢ

(2)

īȚĮ ĲȘ ȂȘȞȚĮȓĮ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼțțĮșȐȡȚıȘ ȆȋǼĭǼȁ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ
ȉİĲȐȡĲȘ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ įİțȐĲȘ İȕįȩȝȘ Ș  ȘȝȑȡĮ ĲȠȣ ȝȒȞĮ
ȝ  Ȓ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ İȡȖȐıȚȝȘ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȒ ıȣȝʌȓʌĲİȚ ȝİ ĮȡȖȓĮ Ƞ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ

Į īȚĮ țȐșİ ǼțʌȡȩıȦʌȠ ĭȠȡĲȓȠȣ S Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İțʌȡȠıȦʌİȓ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠ ȈȪıĲȘȝĮ
țĮȚ ǻȓțĲȣȠ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ W țȐșİ ǾȝȑȡĮȢ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ G ĲȠȣ ȝȒȞĮ ȝ ĲȘȞ ȍȡȚĮȓĮ ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ ȋȡȑȦıȘȢ
ǼțʌȡȠıȫʌȦȞ
ĭȠȡĲȓȠȣ
ĲȠȣ
ǼȚįȚțȠȪ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ࡴࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡࣆ ȖȚĮĲȠȞȝȒȞĮȝıİ ¼ ȓıȘȝİ
ࡴࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡࣆ ൌ ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆ ή ൫ࢂࡿࡹࡼ࢞ࡾࡱࡿǡ࢚ െ ࡰࡿࡹࡼ࢚ ൯
ȩʌȠȣ
ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆ

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓıĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ
(MWh  ĲȦȞ İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȦȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ ĲȠȣ

33085
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33086

ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ ĭȠȡĲȓȠȣ p ıĲȠ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠ
ȈȪıĲȘȝĮțĮȚǻȓțĲȣȠ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞİȟĮȖȦȖȫȞ
ĲȠȣ ȖȚĮțȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢt țĮȚțȐșİǾȝȑȡĮ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢd ĲȠȣȝȒȞĮȝȩʌȦȢĮȣĲȩʌȡȠțȪʌĲİȚĮʌȩ
ĲĮıĲȠȚȤİȓĮȝİĲȡȒıİȦȞȒİțĲȚȝȒıİȦȞʌȠȣʌĮȡȑȤȠȣȞ
ıĲȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ȠȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȡȝȩįȚȠȚ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ Ȓ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞȘȖȝȑȞȘ ıĲĮ ǵȡȚĮ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢǻȚțĲȪȠȣ
ȅȚǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢĲȦȞǻȚțĲȪȦȞĲȠȣǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚ
Ƞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ țİȓȝİȞȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ, ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıĲȠ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢǹȖȠȡȐȢĲĮĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȐ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓıĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ
ȝȑȤȡȚĲȘȞįȑțĮĲȘʌȑȝʌĲȘ Ș ȘȝȑȡĮĲȠȣȝȒȞĮ ȝ 

ȕ ȅȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢȤȡİȫȞİȚȒʌȚıĲȫȞİȚıİțȐșİǼțʌȡȩıȦʌȠ
ĭȠȡĲȓȠȣ S țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ İȕįȠȝȐįĮ w ʌȠȣ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ȝȒȞĮ ȝ
ʌȠıȩࢬࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ ıİ ¼ ȓıȠȝİ
ࢬࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ ൌ
ࢀ࢝ሺࣆሻ

ൌ  ࡴࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢚ǡ࢝ሺࣆሻ
࢚ୀଵ

െ ࢃࢁࢄ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ
ȉȠʌȠıȩࢬࢁࢄࡼ̴ࡾࡱࡿࡿǡ࢝ሺࣆሻ ĮʌȠĲİȜİȓȤȡȑȦıȘȒʌȓıĲȦıȘȖȚĮĲȠȞ
ǼțʌȡȩıȦʌȠ ĭȠȡĲȓȠȣ ıĲȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȁ-Ȉȉ ĲȠȣ
ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪĲȘȢǹȖȠȡȐȢ

(3)

īȚĮ ĲȘȞ ȅȡȚıĲȚțȒ ǼțțĮșȐȡȚıȘ ȆȋǼĭǼȁ ȝȑȤȡȚ ĲȘ įİțȐĲȘ ʌȑȝʌĲȘ
Ș ȘȝȑȡĮĲȠȣǿȠȣȜȓȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢ < ȠȚǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢĲȦȞǻȚțĲȪȦȞ
ĲȠȣǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚȠǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȦȞĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞĲȠȣȢțĮĲȐĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢțİȓȝİȞȘȢ
ȞȠȝȠșİıȓĮȢʌĮȡȑȤȠȣȞıĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢǹȖȠȡȐȢĲȘȞĲİȜȚțȒĲȚȝȒĲȘȢ
ᇱ
țȐșİ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȐ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓıĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆሺࢅሻ
ĭȠȡĲȓȠȣp țĮȚȖȚĮțȐșİȆİȡȓȠįȠȀĮĲĮȞȠȝȒȢWțĮȚȖȚĮțȐșİȝȒȞĮȝĲȠȣ
ȑĲȠȣȢ<
ȅ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȚĮ țȐșİ ȝȒȞĮ ȝ ĲȠȣ
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȠȪȑĲȠȣȢ <ĲȠȣȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢĲȘȢȂȘȞȚĮȓĮȢȆȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ȆȋǼĭǼȁ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ ĲȘȢ
ıȣȞȠȜȚțȐ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓıĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
ᇱ
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȢ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤİĲȚțȐ
ĮȡȚșȝȘĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ ࢀࡹࡽǡ࢚ǡࣆሺࢅሻ
ȝİȖȑșȘ ĲȘȢ ȅȡȚıĲȚțȒȢ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ȆȋǼĭǼȁ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ȝ țĮȚ
ȤȡİȫȞİȚȒʌȚıĲȫȞİȚĮȞĲȓıĲȠȚȤĮĲĮıȤİĲȚțȐʌȠıȐȖȚĮțȐșİǼțʌȡȩıȦʌȠ
ĭȠȡĲȓȠȣp ıĲȠȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȁ-ȈȉǾįȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢ
ȅȡȚıĲȚțȒȢǼțțĮșȐȡȚıȘȢȆȋǼĭǼȁįȚİȞİȡȖİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢ
ǹȖȠȡȐȢȝȑȤȡȚĲȘȞʌȡȫĲȘȉİĲȐȡĲȘĲȠȣǹȣȖȠȪıĲȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢ Y+1).
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īȚĮĲȠȣȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢĲȦȞȤȡİȫıİȦȞ ȒʌȚıĲȫıİȦȞ ĲȘȢʌİȡȓʌĲȦıȘȢ
ĮȣĲȒȢ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ țİȓȝİȞȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ
ĲȘȞıĲĮįȚĮțȒİʌȚȕȠȜȒĲȘȢȤȡȑȦıȘȢȒĲȠȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌİȡȓʌĲȦıȘȢ
ȕȕ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ Į¶ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ  ĲȠȣ
ȃȖȚĮĲĮȑĲȘțĮȚİĳİȟȒȢ.

ǱȜȜĮʌȠıȐʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȞțİȓȝİȞȘȞȠȝȠșİıȓĮ

3. ȉĮȑıȠįĮĲȠȣȊʌȠȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȁ-īʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮĮțȩȜȠȣșĮʌȠıȐ
ǹ)

ȉĮʌȠıȐʌȠȣȤȡİȫȞȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢȖȚĮĲȠǼȚįȚțȩȉȑȜȠȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȂİȓȦıȘ ǼțʌȠȝʌȫȞ ǹİȡȓȦȞ ȇȪʌȦȞ ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ȃ 
İĳİȟȒȢ©ǼȉȂǼǹȇª ıĲȠȣȢǼțʌȡȠıȫʌȠȣȢĭȠȡĲȓȠȣ țĮȚĲȠȣȢǹȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢıĲȠ
ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȈȪıĲȘȝĮıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢʌȡȠȕȜȑȥİȚȢĲȘȢțİȓȝİȞȘȢȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ
ĲȠȣȀȫįȚțĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ.

Ǻ

īȚĮ ĲĮ ȂȘ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞĮ ȃȘıȚȐ Ȃǻȃ  İȖȖȡȐĳİĲĮȚ ȦȢ ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ
ʌȜȘȡȦȝȒȒİȓıʌȡĮȟȘĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȘĲİȜȚțȒįȚĮĳȠȡȐĲȠȑȜȜİȚȝȝĮȒĲȠʌȜİȩȞĮıȝĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮʌȠȣʌȡȠțȪʌĲİȚȖȚĮĲȠȞȚıȠıțİȜȚıȝȩĲȠȣǼȚįȚțȠȪȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪǹȆǼ
țĮȚ ȈǾĬȊǹ ȂȘ- ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ ȃȘıȚȫȞ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ Ƞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ Ȃǻȃ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮıĲȠȞȀȫįȚțĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȂǻȃ

ī)

ȉĮ ȑıȠįĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȘȝȠʌȡĮĲȒıİȚȢ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ
ĮİȡȓȦȞșİȡȝȠțȘʌȓȠȣʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞıĲȘȞǼȜȜȐįĮȩʌȦȢʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚĮʌȩĲȘȞ
țİȓȝİȞȘȞȠȝȠșİıȓĮ.

ǻ

ȉĮʌȠıȐʌȠȣȤȡİȫȞȠȞĲĮȚıĲȠȣȢȆĮȡĮȖȦȖȠȪȢȘȜİțĲȡȚțȒȢİȞȑȡȖİȚĮȢ ȝİțĮȪıȚȝȠ
ȜȚȖȞȓĲȘțĮȚĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞıĲȠǼȚįȚțȩȉȑȜȠȢȁȚȖȞȚĲȚțȒȢȆĮȡĮȖȦȖȒȢ.

Ǽ)

ǱȜȜĮʌȠıȐʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȞțİȓȝİȞȘȞȠȝȠșİıȓĮ.

«ª
Α.2 Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του Άρθρου
72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με
την αντικατάσταση στο σημείο Α της αναφοράς στο
υπουργείο ΠΕΚΑ με την αναφορά στο «…αρμόδιο
υπουργείο…» καθώς και την αντικατάσταση στο σημείο
Δ της αναφοράς «…στο στοιχείο (Γ) της παραγράφου
(3) όπου…» με την αναφορά «…στο ανωτέρω στοιχείο
(Γ) όπου…»:
Α.3 Την τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου 19
ως εξής «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΕΠ» καθώς και την
αντικατάσταση του όρου «κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων» με τον όρο «Κατάσταση Εκκρεμών
Οικονομικών Υποχρεώσεων ΗΕΠ» σε όλο το Κεφάλαιο
19.
Α.4 Την τροποποίηση της προτελευταίας περιόδου
της παραγράφου 3 του άρθρου 92 ως εξής: «Οι χρεοπιστώσεις των λογιστικών λογαριασμών του Λειτουργού
της Αγοράς, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης του
ΗΕΠ και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ κατά το
μέρος που αφορά την Εβδομαδιαία Προσωρινή Εκκαθάριση κατά το Άρθρο 72, γίνονται στο τέλος κάθε μήνα».

Α.5 Την προσθήκη νέου Κεφαλαίου 20 ως εξής:
«
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Λ-ΣΤ
Άρθρο 95
Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών
Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων
1. Ο Συμμετέχων τίθεται σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων
από το Λειτουργό της Αγοράς σε οποιαδήποτε από τις
εξής περιπτώσεις:
A) Με τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για
παροχή αποδεκτών εγγυήσεων προς το Λειτουργό της
Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 96.
B) Με τη μη εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του που
αφορά Εβδομαδιαία Προσωρινή, Μηνιαία Προσωρινή
ή Οριστική Εκκαθάριση της Προσαύξησης Χρέωσης
Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ) κατά το Άρθρο 97.
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Για κάθε Συμμετέχοντα σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων,
ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά το Συμμετέχοντα, τη ΡΑΕ και το Διαχειριστή του Συστήματος.
2. Εάν ένας Συμμετέχων τεθεί σε Κατάσταση Εκκρεμών
Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων για μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων και παραμένει
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων
Λογαριασμού Προσαυξήσεων για τέσσερις (4) διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς
καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 3, μετά τον Έλεγχο Θέσης του Συμμετέχοντα την
τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα.
Άρθρο 96
Παροχή Εγγυήσεων στο πλαίσιο
της Εκκαθάρισης του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ
1. Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή Δίκτυο ή
Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης, οφείλει να προσκομίζει
στο Λειτουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεών του
που πηγάζουν από την εκκαθάριση του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ. Οι εγγυήσεις αυτές απαιτούνται
επιπροσθέτως των εγγυήσεων που προσκομίζονται κατά
το Άρθρο 91 για τη συμμετοχή στον ΗΕΠ. Ο Λειτουργός
της Αγοράς σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν προσκομίσει τις εγγυήσεις του παρόντος Άρθρου, θέτει τον
Συμμετέχοντα σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών
Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων, σύμφωνα
με το Άρθρο 95.
2. Ο Λειτουργός της Αγοράς καθορίζει το ποσό των
απαιτούμενων εγγυήσεων κάθε υπόχρεου Συμμετέχοντα, στα πλαίσια της εκκαθάρισης του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων, βάσει του ισχύοντος «Πίνακα Ποσών
Εγγύησης Λογαριασμού Προσαυξήσεων», και με μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ποσό αυτό δεν
δύναται να είναι μικρότερο της «Ελάχιστης Εγγύησης
Λογαριασμού Προσαυξήσεων», όπως αυτή ορίζεται
στον παραπάνω Πίνακα και αναπροσαρμόζεται μετά
από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και σχετική
απόφαση της ΡΑΕ.
3. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται με
την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή/και με την κατάθεση «Χρηματικού Ποσού Εγγύησης Λογαριασμού
Προσαυξήσεων» σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που
τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στην περίπτωση του
παραπάνω Χρηματικού Ποσού η αντίστοιχη τραπεζική
συναλλαγή προσδιορίζεται από έναν κωδικό που ορίζει
ο Λειτουργός της Αγοράς, ο οποίος απαιτείται για την
ταυτοποίησή του. Η χρήση των παρεχόμενων εγγυήσεων
από το Λειτουργό της Αγοράς σε κάθε περίπτωση γίνεται
μετά την Καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ
του Συμμετέχοντα και τη Διαγραφή του από το Μητρώο
Συμμετεχόντων, με σκοπό την κάλυψη πάσης φύσεως
εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεών του προς τον Λειτουργό της Αγοράς.
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4. Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο υπόχρεος
Συμμετέχων για την παροχή εγγύησης σύμφωνα με το
άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί
από αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε
χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο
και το περιεχόμενο που καθορίζεται από το Λειτουργό
της Αγοράς και να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από
το Λειτουργό της Αγοράς. Σε περίπτωση κατάθεσης «Εγγυητικής Επιστολής Λογαριασμού Προσαυξήσεων», ο
Συμμετέχων υποχρεούται να την προσκομίσει στο Λειτουργό της Αγοράς δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την Πρώτη Ημέρα Κάλυψης Υποχρεώσεων
του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ κατά την οποία
αυτή λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα τις διατάξεις του Άρθρου 97. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αναπλήρωσης
ή αντικατάστασής της από τον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
5. Στην περίπτωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης Λογαριασμού Προσαυξήσεων, ο Συμμετέχων υποχρεούται να έχει προβεί σε επιβεβαιωμένη από την τράπεζα
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Λειτουργού
της Αγοράς τρείς (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν
από την Πρώτη Ημέρα Κάλυψης Υποχρεώσεων του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ κατά την οποία αυτό
λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα τις διατάξεις του Άρθρου
97. Ο Συμμετέχων δύναται να υποβάλει στο Λειτουργό
της Αγοράς αρμοδίως γραπτό αίτημα για μείωση του
παραπάνω Χρηματικού Ποσού Εγγύησης τρείς (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την Πρώτη Ημέρα
Κάλυψης Υποχρεώσεων του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ κατά την οποία αυτό λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα τις διατάξεις του Άρθρου 97. Σε κάθε περίπτωση το
συνολικό ποσό εγγυήσεων το οποίο προκύπτει μετά τη
μείωση του Χρηματικού Ποσού Εγγύησης Λογαριασμού
Προσαυξήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την
ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση της παραγράφου 2, και
παραμένει δεσμευμένο μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα
που απορρέουν από την εκκαθάριση του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ. Σε περίπτωση που μελλοντική ενημέρωση από το Λειτουργό της Αγοράς του ελάχιστου
ποσού απαιτούμενων εγγυήσεων για το Λογαριασμό
Προσαυξήσεων καθορίζει μικρότερα ποσά από τα ήδη
δεσμευμένα, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το
Συμμετέχοντα για την ημερομηνία αποδέσμευσης του
πλεονάζοντος χρηματικού ποσού εφόσον εξασφαλίσει
ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις
του Συμμετέχοντα.
6. Εάν οι συνολικές εγγυήσεις που έχει προσκομίσει
ο Συμμετέχων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την
Πρώτη Ημέρα Κάλυψης Υποχρεώσεων του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ κατά την οποία αυτές λαμβάνονται
υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 97, δεν
καλύπτουν το κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο ποσό εγγυήσεων, ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει τον Συμμετέχοντα
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων
Λογαριασμών Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 95.
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Άρθρο 97
Εκκαθάριση και Διακανονισμός Συναλλαγών
του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ
1. Σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και του
διακανονισμού των χρεοπιστώσεων του Λογαριασμού
Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ, οι πληρωμές και οι εισπράξεις
πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή
χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασμών Συμμετεχόντων και του Λειτουργού της Αγοράς, κατόπιν αποστολής Ενημερωτικών Σημειωμάτων από το Λειτουργό της
Αγοράς. Οι πιστώσεις και χρεώσεις εξοφλούνται εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε εξώδικη ή δικαστική διαδικασία
επίλυσης διαφορών, με εξαίρεση τη λήψη προσωρινής
διαταγής αναστολής εκτέλεσης από τα αρμόδια δικαστήρια.
2. Όλοι οι υπόχρεοι Εκπρόσωποι Φορτίου εντάσσονται
υποχρεωτικά σε καθεστώς εβδομαδιαίου διακανονισμού
των χρεοπιστώσεων τους στο πλαίσιο της Εβδομαδιαίας
Προσωρινής Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ. Σε περίπτωση μη
εξόφλησης των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων
του, ο Εκπρόσωπος Φορτίου τίθεται σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 95. Οι εβδομαδιαίες
χρηματορροές του διακανονισμού χρεοπιστώσεων θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι των τιμολογίων που
εκδίδονται με την Μηνιαία Προσωρινή Εκκαθάριση. Οι
τραπεζικές συναλλαγές των εβδομαδιαίων και μηνιαίων
χρηματορροών προσδιορίζονται από αντίστοιχους κωδικούς που ορίζει ο Λειτουργός της Αγοράς, και οι οποίοι
απαιτούνται για την ταυτοποίηση των χρηματορροών.
3. Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν
στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών του Λογαριασμού Προσαυξήσεων
Λ-ΣΤ κατά το παρόν Άρθρο, κάθε Συμμετέχων, ο οποίος
λαμβάνει Ενημερωτικό Σημείωμα χρεώσεων και πιστώσεων, οφείλει κατά τον χρόνο που ορίζεται στον παρόντα
Κώδικα να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέχεται τις
πιστώσεις που ορίζονται σε αυτό. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία
και ώρα στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Λογαριασμού Προσαυξήσεων που τηρεί ο Λειτουργός της
Αγοράς τις χρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τα
Ενημερωτικά Σημειώματα του Λειτουργού της Αγοράς.
4. Σε περίπτωση εξόφλησης εβδομαδιαίων χρεώσεων,
η καταβολή στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης
Λογαριασμού Προσαυξήσεων που τηρεί ο Λειτουργός
της Αγοράς γίνεται έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30)
λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τον
ΗΕΠ της Τρίτης (ημέρα Δευτέρα) της εβδομάδας (w+2),
και αφορά την Εβδομαδιαία Προσωρινή Εκκαθάριση
ΠΧΕΦΕΛ της εβδομάδας w. Σε περίπτωση εξόφλησης μηνιαίων χρεώσεων που υποδεικνύονται στο «Ενημερωτικό
Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» που απεστάλη τον μήνα (μ+1) κατά τις
διατάξεις του παρόντος Άρθρου και αφορούν τον μήνα
μ, η καταβολή στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης
Λογαριασμού Προσαυξήσεων που τηρεί ο Λειτουργός
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της Αγοράς γίνεται έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30)
λεπτά πριν τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ
της τελευταίας Τρίτης (ημέρα Δευτέρα) του μήνα (μ+1).
Σε περίπτωση που η ημέρα καταβολής των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων είναι αργία, τότε η καταβολή
πρέπει να γίνει μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο της αμέσως
επόμενης εργάσιμης ημέρας. Ο Λειτουργός της Αγοράς
καταβάλει στους Συμμετέχοντες τις εβδομαδιαίες ή/
και μηνιαίες πιστώσεις κατά τα ίδια ως άνω χρονικά
περιθώρια. Οι χρεοπιστώσεις του Λογιστικού Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ του Λειτουργού της Αγοράς,
ακολουθούν τις αντίστοιχες διαδικασίες υπολογισμών
Προσωρινής Εβδομαδιαίας, Προσωρινής Μηνιαίας και
Οριστικής Εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του Άρθρου
72. Σε περίπτωση μη επιβεβαιωμένης καταβολής των
εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων, όπως προσδιορίζονται από τα σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα του
Λειτουργού της Αγοράς, μέχρι τα χρονικά σημεία που
περιγράφονται στο παρόν Άρθρο, ο Συμμετέχων τίθεται
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων
Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 95.
5. Στα πλαίσια της Εβδομαδιαίας Προσωρινής Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ του Άρθρου 72, ο Λειτουργός της
Αγοράς αποστέλλει την Τετάρτη της Εβδομάδας (w+1),
ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εφόσον αυτή συμπίπτει με αργία, σε κάθε υπόχρεο Εκπρόσωπο Φορτίου
p «Ενημερωτικό Σημείωμα Εβδομαδιαίας Εκκαθάρισης
Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» για την εβδομάδα
w υποδεικνύοντας:
A) τους σχετικούς υπολογισμούς Εκκαθάρισης κατά το
τμήμα που τον αφορούν,
B) το συνολικό ποσό της χρέωσης WUCXA_RESSAp,w(μ)
της εβδομάδας w που εντάσσεται στον μήνα μ,
Γ) την ημέρα και την ώρα μέχρι την οποία υποχρεούται
ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον τραπεζικό
λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς το συνολικό
χρηματικό ποσό της χρέωσης WUCXA_RESSAp,w(μ) που
αντιστοιχεί στην εβδομάδα w, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.
Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος λαμβάνει «Ενημερωτικό Σημείωμα Εβδομαδιαίας Εκκαθάρισης Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» οφείλει κατά το χρόνο
που ορίζεται σε αυτό να εξοφλεί τις χρεώσεις που του
αναλογούν καταβάλλοντας στον τραπεζικό λογαριασμό
του Λειτουργού της Αγοράς τα αντίστοιχα χρηματικά
ποσά. Ο Λειτουργός της Αγοράς επιβεβαιώνει μέχρι την
ώρα 11:00 της υποδεικνυόμενης στο ως άνω Ενημερωτικό Σημείωμα ημέρας, την καταβολή του χρηματικού
ποσού για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου. Σε περίπτωση μη
επιβεβαιωμένης καταβολής από τον υπόχρεο Εκπρόσωπο Φορτίου του συνόλου της εβδομαδιαίας χρέωσης
μέχρι το ως άνω χρονικό όριο, ο Λειτουργός της Αγοράς
τον θέτει σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με
το Άρθρο 95.
6. Στα πλαίσια της Μηνιαίας Προσωρινής Εκκαθάρισης
ΠΧΕΦΕΛ του Άρθρου 72, ο Λειτουργός της Αγοράς απο-
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στέλλει την Τετάρτη που ακολουθεί την δέκατη έβδομη
(17η) ημέρα του μήνα (μ+1), ή την επόμενη εργάσιμη
ημέρα εφόσον αυτή συμπίπτει με αργία, σε κάθε υπόχρεο
Εκπρόσωπο Φορτίου p «Ενημερωτικό Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων
Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»
για τον μήνα μ υποδεικνύοντας:
Α) τους σχετικούς υπολογισμούς Εκκαθάρισης κατά το
τμήμα που τον αφορούν,
Β) το συνολικό ποσό της χρέωσης ή πίστωσης ΜUCXP_
RESSAp,w(μ) για όλες τις εβδομάδες που εντάσσονται στον
μήνα μ,
Γ) την ημέρα και την ώρα μέχρι την οποία υποχρεούται
ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον τραπεζικό
λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς το συνολικό
χρηματικό ποσό της χρέωσης ΜUCXP_RESSAp,w(μ) για
όλες τις εβδομάδες που εντάσσονται στο μήνα μ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.
Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος λαμβάνει «Ενημερωτικό Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης Προσαύξησης
Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» οφείλει κατά το χρόνο που ορίζεται σε αυτό να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν καταβάλλοντας στον τραπεζικό λογαριασμό του
Λειτουργού της Αγοράς τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.
Ο Λειτουργός της Αγοράς επιβεβαιώνει μέχρι την ώρα
11:00 της υποδεικνυόμενης στο ως άνω Ενημερωτικό
Σημείωμα ημέρας, την καταβολή του χρηματικού ποσού
για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου. Σε περίπτωση μη επιβεβαιωμένης καταβολής από τον υπόχρεο Εκπρόσωπο
Φορτίου του συνόλου της μηνιαίας χρέωσης μέχρι το ως
άνω χρονικό όριο, ο Λειτουργός της Αγοράς τον θέτει
σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων
Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 95.
7. Για τη διενέργεια της Οριστικής Εκκαθάρισης της
προσαύξησης ΠΧΕΦΕΛ του Άρθρου 72, μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του Ιουλίου του έτους (Y+1), ο
Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής 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 ΤΜQ΄p,t,μ(Y) 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 ΤΜQp,t,μ με τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές ΤΜQ΄p,t,μ(Y) υπολογίζοντας τα αντίστοιχα
σχετικά 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. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει μέχρι την πρώτη Τετάρτη του Αυγούστου του
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έτους (Y+1), ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εφόσον
αυτή συμπίπτει με αργία, σε κάθε υπόχρεο Εκπρόσωπο
Φορτίου p «Ενημερωτικό Σημείωμα Οριστικής Εκκαθάρισης Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» για το έτος Y
υποδεικνύοντας:
A) τους σχετικούς υπολογισμούς Εκκαθάρισης κατά το
τμήμα που τον αφορούν,
B) το συνολικό ποσό της χρέωσης ή πίστωσης για κάθε
εβδομάδα που εντάσσεται στον μήνα μ του ημερολογιακού έτους Y,
Γ) την ημέρα και την ώρα μέχρι την οποία υποχρεούται
ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον τραπεζικό
λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς το χρηματικό
ποσό της Προσαύξησης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος λαμβάνει «Ενημερωτικό Σημείωμα Οριστικής Εκκαθάρισης Προσαύξησης
Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» οφείλει κατά το χρόνο που ορίζεται σε αυτό να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν καταβάλλοντας στον τραπεζικό λογαριασμό του
Λειτουργού της Αγοράς τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.
Ο Λειτουργός της Αγοράς επιβεβαιώνει μέχρι την ώρα
11:00 της υποδεικνυόμενης στο ως άνω Ενημερωτικό Σημείωμα ημέρας, την καταβολή του χρηματικού ποσού για
κάθε υπόχρεο Εκπρόσωπο Φορτίου. Σε περίπτωση μη
επιβεβαιωμένης καταβολής από τον υπόχρεο Εκπρόσωπο Φορτίου του συνόλου της ετήσιας χρέωσης μέχρι το
ως άνω χρονικό όριο, ο Λειτουργός της Αγοράς τον θέτει
σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων
Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 95.
8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συμμετέχοντα λόγω
μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών του σε
εφαρμογή του Άρθρου 95 στο πλαίσιο της εκκαθάρισης
του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-ΣΤ, ο Λειτουργός
της Αγοράς κάνει χρήση των εγγυήσεων που έχει καταθέσει ο Συμμετέχων σύμφωνα με το Άρθρο 96.
9. Εάν τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την
κατάπτωση των εγγυήσεων του Συμμετέχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών
του που απορρέουν από την Εβδομαδιαία Προσωρινή
Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ του Άρθρου 72, ο Λειτουργός της
Αγοράς επιμερίζει το εναπομένον ποσό ETDw στους
υπολοίπους υπόχρεους Εκπροσώπους Φορτίου ανάλογα
με τη συνολική ενέργεια των Δηλώσεων Φορτίου τους
TDAOD που εντάχθηκε στον ΗΕΠ για όλες τις Περιόδους
Κατανομής t της εν λόγω εβδομάδας w, και αφορούν κατανάλωση πελατών του Διασυνδεδεμένου Συστήματος
και Δικτύου, εξαιρουμένων των εξαγωγών. Η έκτακτη
χρέωση ETDCp,w του Συμμετέχοντος p λόγω εναπομένοντος ελλείμματος κατά την Εβδομαδιαία Προσωρινή
Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ υπολογίζεται ως ακολούθως:
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ȅ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ʌȠıȐ ETDCp , P ʌȡȠȢ ȤȡȑȦıȘ ıĲȠȣȢ
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ǹȆǼțĮȚȈǾĬȊǹªʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȘȞȂȘȞȚĮȓĮȆȡȠıȦȡȚȞȒǼțțĮșȐȡȚıȘȆȋǼĭǼȁĲȠȣ
ȝȒȞĮ (ȝ+1 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣİʌȚĲİȣȤșİȓȝİȡȚțȒȒȠȜȚțȒİȟȩĳȜȘıȘĲȠȣİȞĮʌȠȝİȓȞĮȞĲȠȢ
ʌȠıȠȪ ETDP țĮșȫȢțĮȚțĮĲĮȕȠȜȒĲȦȞȩʌȠȚȦȞĲȩțȦȞȣʌİȡȘȝİȡȓĮȢĮʌȩĲȠȞȠĳİȚȜȑĲȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ȤȡȘȝĮĲȚțȐ ʌȠıȐ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ǼțʌȡȠıȫʌȠȣȢĭȠȡĲȓȠȣʌȠȣĲĮțĮĲȑȕĮȜĮȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞȓįȚȠʌĮȡĮʌȐȞȦĲȪʌȠ
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2.5.1 ȆȓȞĮțĮȢȆȠıȫȞǼȖȖȣȒıİȦȢȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
ȆȡȚȞĲȠĲȑȜȠȢțȐșİȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȠȪȑĲȠȣȢȃțĮȚıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘȝİĲȐĲȘȞȘȅțĲȦȕȡȓȠȣĲȠȣ
ȑĲȠȣȢĮȣĲȠȪȠȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢȝİĲȐĮʌȩȑȖțȡȚıȘĲȘȢȇǹǼĮȞĮțȠȚȞȫȞİȚĲȠȞȆȓȞĮțĮ
ȆȠıȫȞ ǼȖȖȣȒıİȦȢ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ĮȣĲȠȪ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮĲȠȣȑĲȠȣȢȃȝİıțȠʌȩĲȠȞțĮșȠȡȚıȝȩĲȠȣȪȥȠȣȢĲȦȞİȖȖȣȒıİȦȞȖȚĮĲȚȢʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȆİȡȚȩįȠȣȢȀȐȜȣȥȘȢǼȖȖȣȒıİȦȞ
2.5.1.1

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ

ȂİȕȐıȘĲĮȚıĲȠȡȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢʌİȡȚȩįȠȣĮʌȩĲȘȞȘǹʌȡȚȜȓȠȣȑȦȢțĮȚĲȘȞȘȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ
ĲȠȣȑĲȠȣȢȃȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȖȚĮțȐșİȣʌȩȤȡİȠȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȘȈȣȞȠȜȚțȒȆȠıȩĲȘĲĮǼȞȑȡȖİȚĮȢ
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ıİ0:K ʌȠȣİȞĲȐȤșȘțİıĲĮʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮǾǼȆĲȦȞǾȝİȡȫȞȀĮĲĮȞȠȝȒȢĲȘȢʌİȡȚȩįȠȣĮʌȩ
ĲȘȞȘǹʌȡȚȜȓȠȣȑȦȢțĮȚĲȘȞȘȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢȃȈȆǼȁȆȃ-ȃȈ.
īȚĮ ĲȠȣȢ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ĭȠȡĲȓȠȣ Ș ȈȆǼȁȆȃ-ȃ Ȉ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȩȞȠ ĲȚȢ İȞĲĮȖȝȑȞİȢ
ıĲȠȞ ǾǼȆ ʌȠıȩĲȘĲİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ǻȘȜȫıİȚȢ ĭȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪıĮȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ĲȠȣ
ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣȈȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚǻȚțĲȪȠȣİȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞİȟĮȖȦȖȫȞ
ǹțȠȜȠȪșȦȢȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȘȝȑȖȚıĲȘĲȚȝȒĮʌȩĲȚȢȈȣȞȠȜȚțȑȢȆȠıȩĲȘĲİȢǼȞȑȡȖİȚĮȢıĲȠȞǾǼȆ
ĲȦȞ ȣʌȩȤȡİȦȞ ȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃ Ȉ  țĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĮȣĲȒȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝ
țȜȐıİȚȢĲȚȝȫȞȈȣȞȠȜȚțȒȢȆȠıȩĲȘĲĮȢǼȞȑȡȖİȚĮȢǾǼȆ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ


1Ș țȜȐıȘȀ1 ȝİįȚȐıĲȘȝĮĲȚȝȫȞĮʌȩȑȦȢțĮȚʌ1ĲȘȢĲȚȝȒȢ
PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃȈ).



2Ș țȜȐıȘȀ2 ȝİįȚȐıĲȘȝĮĲȚȝȫȞĮʌȩʌ1ȑȦȢțĮȚʌ2ĲȘȢĲȚȝȒȢ
PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃȈ).



««««««««««««««««



iȘ țȜȐıȘȀi ȝİįȚȐıĲȘȝĮĲȚȝȫȞĮʌȩʌi-1ȑȦȢțĮȚʌiĲȘȢĲȚȝȒȢ
PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃȈ).



««««««««««««««««



ȝȘ țȜȐıȘȀȝ ȝİįȚȐıĲȘȝĮĲȚȝȫȞʌȐȞȦĮʌȩʌȝ-1ȑȦȢțĮȚ ĲȘȢĲȚȝȒȢ
PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃȈ).

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȜȐıİȚȢ ĲȚȝȫȞ ȈȣȞȠȜȚțȒȢ ȆȠıȩĲȘĲĮȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ǾǼȆ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝ țĮĲȘȖȠȡȓİȢȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ ȃȈĲȚȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ĮȣĲȑȢțĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚȠȚȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢȝİȕȐıȘĲȠȣȢıȤİĲȚțȠȪȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢĲȠȣȁİȚĲȠȣȡȖȠȪ
ĲȘȢǹȖȠȡȐȢıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢʌȡȠȕĮȓȞİȚțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȠȣȑĲȠȣȢȃțĮĲȐĲȠȞțĮșȠȡȚıȝȩĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ ȅ ĲȡȩʌȠȢ ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ țĮĲȐĲĮȟȘ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ȉĮ ʌȠıȠıĲȐ ʌ1 ʌ2«« ʌȝ-1 țĮȚ Ƞ
ĮȡȚșȝȩȢĲȦȞțȜȐıİȦȞȝȠȡȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȑĲȠȚȠĲȡȩʌȠȫıĲİ ȞĮȖȓȞİĲĮȚȝȚĮİȪȜȠȖȘțĮĲĮȞȠȝȒĲȦȞ
ȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞıĲȚȢįȚȐĳȠȡİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȀĮȚȖȚĮĲĮįȣȠȐțȡĮĮȡȚıĲİȡȩțĮȚįİȟȓ ǹ ǻ țȐșİțȜȐıİȦȢĲȚȝȫȞȈȣȞȠȜȚțȒȢȆȠıȩĲȘĲĮȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢǾǼȆȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ Ȁi ȒȚıȠįȪȞĮȝĮțĮȚȖȚĮĲĮįȪȠȐțȡĮ ǹ ǻ ĲȦȞȝțĮĲȘȖȠȡȚȫȞ
ȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ Ȁi ȠȡȓȗȠȞĲĮȚțĮĲȐȜȜȘȜȠȚȈȣȞĲİȜİıĲȑȢȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȈȅȀȁȆǹȀL ȒȈȅȀȁȆǻȀLīȚĮĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢıȣȞĲİȜİıĲȑȢȚıȤȪİȚ
ȈȅȀȁȆǹȀL ȈȅȀȁȆǻȀL-1
ȅȚȈȣȞĲİȜİıĲȑȢȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȝİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚıİțȐșİ
țȜȐıȘ ĲȚȝȫȞ ȈȣȞȠȜȚțȒȢ ȆȠıȩĲȘĲĮȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ȈȆǼȁȆ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ Ȓ ȚıȠįȪȞĮȝĮ ıİ țȐșİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȝİȖȡĮȝȝȚțȩĲȡȩʌȠȝİĲĮȟȪĲȦȞĲȚȝȫȞȈȅȀȁȆǹȀL țĮȚȈȅȀȁȆǻȀL țĮȚ
ĮȞĲȚıĲȡȩĳȦȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ȈȣȞȠȜȚțȒȢ ȆȠıȩĲȘĲĮȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ǾǼȆ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ȈȆǼȁȆȈ İȞȫȘȝİȖȓıĲȘĲȚȝȒĲȠȣȢįİȞİʌȚĲȡȑʌİĲĮȚȞĮȣʌİȡȕİȓĲȘȝȠȞȐįĮ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȈȆǼȁȆȈ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ĲȚȝȒ Įʌȩ ĲȚȢ ȈȣȞȠȜȚțȑȢ ȆȠıȩĲȘĲİȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠȞ ǾǼȆ ĲȦȞ ȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ PD[ ȈȆǼȁȆȃ-ȃ Ȉ  Ƞ ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
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ȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗİĲĮȚıĲȠȞȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ȈİȓȞĮȚȓıȠȢȝİĲȠȈȅȀȁȆǻȀȝ.
2.5.1.2

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢǻȚȐȡțİȚĮȢ

īȚĮ țȐșİ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ǻȚĮȡțİȓĮȢ ĮıțȒıİȦȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȠȢ ȈǻȈ ȅȚ
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮȣĲȠȓ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ ȝȘȞȫȞ ȝİ ȝȘ ȝȘįİȞȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǹȖȠȡȐ ǾǼ ʌȠȣ ȠȚȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ
ĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮİȖȖȡĮĳȒȢĲȠȣȢıĲȠȂȘĲȡȫȠȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞȦȢțĮȚĲȘȞĲİȜİȣĲĮȓĮȘȝȑȡĮ
ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȚıĲȠȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȖȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢȈȆǼȁȆȈ.
Ǿ ȝȑȖȚıĲȘ ĲȚȝȒ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ĮȣĲȫȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ  İȞȫ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
ıȣȞȐȡĲȘıȘșĮİȓȞĮȚĲȑĲȠȚĮȢȝȠȡĳȒȢȫıĲİȞĮįȓȞİȚ

x

ȝȚĮİȜȐȤȚıĲȘıĲĮșİȡȒĲȚȝȒȆȈǻmin ȖȚĮȩıȠȣȢȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢȑȤȠȣȞȒįȘıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ
ȝȒȞİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢțĮȚ

x

ȝȚĮĲȚȝȒȝİȖĮȜȪĲİȡȘĲȘȢʌĮȡĮʌȐȞȦİȜĮȤȓıĲȘȢĲȚȝȒȢȖȚĮĲȠȣȢȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ
ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȩıȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ȩıȠ ȝȚțȡȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȒıİȦȢĲȠȣȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮıĲȘȞǼȜȜȘȞȚțȒĮȖȠȡȐȘȜİțĲȡȚțȒȢİȞİȡȖİȓĮȢ

2.5.1.3

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢȋȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ

ȅ ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȋȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ȀȚȞįȪȞȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȈ ȈȋȆȀȁȆȈ ȠȡȓȗİĲĮȚȦȢĲȠȖȚȞȩȝİȞȠĲȠȣȈȣȞĲİȜİıĲȒȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪȀȚȞįȪȞȠȣ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȈȅȀȁȆȈ țĮȚĲȠȣȈȣȞĲİȜİıĲȒǻȚȐȡțİȚĮȢ ȈǻȈ).
ȈȋȆȀȁȆȈ ȈȅȀȁȆȈ [ȈǻȈ
ȈĲȠȞʌĮȡĮțȐĲȦȆȓȞĮțĮʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚȝȚĮİȞįİȚțĲȚțȒȝȠȡĳȒĲȠȣȆȓȞĮțĮȆȠıȫȞǼȖȖȣȒıİȦȢ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞĲȠȣȁİȚĲȠȣȡȖȠȪĲȘȢǹȖȠȡȐȢ
2.5.2 ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȪȥȠȣȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ĲȠȣ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȁ-Ȉȉ
ȀĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮțȐșİȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȠȪȑĲȠȣȢȃȠȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢʌȡȠȕĮȓȞİȚįȪȠĳȠȡȑȢ
ıĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ʌȠıȫȞ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȩȝİȞȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȩȤȡİȠȣȢ
ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢǼȚįȚțȩĲİȡĮ

x

1Ș ǼȞȘȝȑȡȦıȘǼȖȖȣȒıİȦȞȝȑȤȡȚĲȘȞȘȂĮȡĲȓȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢȃȒĲȘȞİʌȩȝİȞȘİȡȖȐıȚȝȘ
ȘȝȑȡĮİĳȩıȠȞĮȣĲȒıȣȝʌȓʌĲİȚȝİĮȡȖȓĮ

x

2Ș ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ǼȖȖȣȒıİȦȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ Ș ȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȃ Ȓ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ
İȡȖȐıȚȝȘȘȝȑȡĮİĳȩıȠȞĮȣĲȒıȣȝʌȓʌĲİȚȝİĮȡȖȓĮ

īȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȠȣȪȥȠȣȢĲȦȞİȖȖȣȒıİȦȞȖȚĮȩȜİȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȦȞȈȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȁ-Ȉȉ ĲȠȣ ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪ ĲȘȢ
ǹȖȠȡȐȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚįȚĮșȑıȚȝĮȚıĲȠȡȚțȐıĲȠȚȤİȓĮĲȦȞıȤİĲȚțȫȞİțțĮșĮȡȓıİȦȞĲȠȣȁ-Ȉȉ
ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ȝȘȞȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȆȓȞĮțĮ ȆȠıȫȞ ǼȖȖȣȒıİȦȢ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȆȚȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ

x

ȖȚĮ ĲȘȞ Ș ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ǼȖȖȣȒıİȦȞ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȃ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼțțĮșȐȡȚıȘǾǼȆʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȘȞʌİȡȓȠįȠĮʌȩĲȘȞȘȅțĲȦȕȡȓȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢȃ-1
ȑȦȢțĮȚĲȘȞȘĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ ȒĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȠȑĲȠȢȘĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ ĲȠȣȑĲȠȣȢȃ
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țĮșȫȢțĮȚĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȆȓȞĮțĮȆȠıȫȞǼȖȖȣȒıİȦȢȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
ʌȠȣ ĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞ ʌȡȚȞ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȃ- țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȠȪȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢʌȠȣİțĲİȜȠȪȞĲĮȚıĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȠȣȑĲȠȣȢȃİȞȫ

x

ȖȚĮ ĲȘȞ Ș ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ǼȖȖȣȒıİȦȞ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȃ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼțțĮșȐȡȚıȘǾǼȆʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȘȞʌİȡȓȠįȠĮʌȩĲȘȞȘǹʌȡȚȜȓȠȣĲȠȣȑĲȠȣȢȃȑȦȢ
țĮȚ ĲȘȞ Ș ǹȣȖȠȪıĲȠȣ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȃ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ȆȠıȫȞ
ǼȖȖȣȒıİȦȢȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞʌȠȣĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞʌȡȚȞĲȠĲȑȜȠȢĲȠȣȑĲȠȣȢ
ȃ-țĮȚȚıȤȪȠȣȞȖȚĮĲȠȣȢıȤİĲȚțȠȪȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢʌȠȣİțĲİȜȠȪȞĲĮȚıĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȠȣ
ȑĲȠȣȢȃ

ǼʌİȚįȒ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȕįȠȝĮįȚĮȓİȢ țĮȚ
ȝȘȞȚĮȓİȢ İțțĮșĮȡȓıİȚȢ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ
ĮʌĮȚĲİȓȖȚĮțȐșİȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȈĲȠȞʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ

x

ĲȘȢ ȂȑıȘȢ ǾȝİȡȒıȚĮȢ ȋȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞǼȕįȠȝĮįȚĮȓȦȞ ǼțțĮșĮȡȓıİȦȞ
ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȁ ȂǾȋǼǼȈȁ  ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢțĮȚ

x

ĲȘȢ ȂȑıȘȢ ǾȝİȡȒıȚĮȢ ȋȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ȂȘȞȚĮȓȦȞ ǼțțĮșĮȡȓıİȦȞ ĲȠȣ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȁ ȂǾȋȂǼȈȁ ȖȚĮĲȚȢʌĮȡĮʌȐȞȦȤȡȠȞȚțȑȢʌİȡȚȩįȠȣȢ

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȂǾȋǼǼȈȁ țĮȚ ȂǾȋȂǼȈȁ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ Ƞ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ
ĮʌȩȜȣĲȦȞĲȚȝȫȞĲȦȞȝȘȝȘįİȞȚțȫȞȤȡİȠʌȚıĲȫıİȦȞıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȦȞİȕįȠȝĮįȚĮȓȦȞțĮȚĲȦȞ
ȝȘȞȚĮȓȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İțțĮșĮȡȓıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓıĲȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ Ȉ țĮȚ ĲȠȞ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȁțĮĲȐĲȚȢʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢȤȡȠȞȚțȑȢʌİȡȚȩįȠȣȢ
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ǼīīȁȆȈ)
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȝİȕȐıȘĲĮĮțȩȜȠȣșĮıĲȠȚȤİȓĮ

x

ĲȚȢĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪıİȢıİĮȣĲȩȞʌȠıȩĲȘĲİȢȂǾȋǼǼȈȁ țĮȚȂǾȋȂǼȈȁ,

x

ĲȠ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ ȋȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ȀȚȞįȪȞȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ĲȠȣ
ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȈȋȆȀȁȆȈțĮȚ

x

ĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ȃȂw țĮȚ ȃȂm ʌȠȣ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ǿıȠįȪȞĮȝȦȞ
ǾȝİȡȫȞȀȐȜȣȥȘȢǼȕįȠȝĮįȚĮȓĮȢǼțțĮșȐȡȚıȘȢțĮȚȂȘȞȚĮȓĮȢǼțțĮșȐȡȚıȘȢĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȤȡȩȞȠȚ ʌȠȣ țĮĲȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ ȝİıȠȜĮȕȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘȘȝȑȡĮĲȘȢʌİȡȚȩįȠȣʌȠȣĮĳȠȡȐȒİțțĮșȐȡȚıȘȝȑȤȡȚĲȚȢȘȝȑȡİȢĲȦȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ʌȜȘȡȦȝȫȞ  ȅȚ ĮȡȚșȝȠȓ ĮȣĲȠȓ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȓȞĮțĮ ȆȠıȫȞ ǼȖȖȪȘıȘȢ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ

ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İȖȖȪȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İțțĮșĮȡȓıİȚȢ ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȖȓȞİĲĮȚȦȢİȟȒȢ

(**/36 6&3./36 u ¦[(0+&((6, / u 10w)  (0+&0(6, / u 10m)]
/

2.5.3 ǼȜȐȤȚıĲȘǼȖȖȪȘıȘȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
ǵȜȠȚȠȚȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢʌȠȣİȓȞĮȚȣʌȩȤȡİȠȚțĮĲĮȕȠȜȒȢʌȜȘȡȦȝȫȞıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢİțțĮșȐȡȚıȘȢ
ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȁ-Ȉȉ ĲȠȣȁİȚĲȠȣȡȖȠȪ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
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țĮĲĮșȑıİȚ țĮȚ İȖȖȣȒıİȚȢ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȣ ȝİ ĲȘȞ ǼȜȐȤȚıĲȘ ǼȖȖȪȘıȘ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ȆȠıȫȞ ǼȖȖȪȘıȘȢ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
2.5.4 ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢȪȥȠȣȢȠĳİȚȜȩȝİȞȦȞǼȖȖȣȒıİȦȞȖȚĮȞȑȠȣȢȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ
ǼȜȜİȓȥİȚ ȚıĲȠȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ȞȑȠ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ
İȖȖȣȒıİȦȞʌȠȣȠĳİȓȜİȚȞĮțĮĲĮșȑıİȚʌȡȠȢĲȠȁİȚĲȠȣȡȖȩĲȘȢǹȖȠȡȐȢʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠʌȠıȩ
ǼȜȐȤȚıĲȘȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ȆȠıȫȞ ǼȖȖȪȘıȘȢ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
ȂİĲȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘĲȦȞʌȡȫĲȦȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞįȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȒıİȦȢĲȠȣȞȑȠȣȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȠ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲĮ ȚıĲȠȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İțțĮșĮȡȓıİȦȞ ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ĲȘȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıșİȚıȫȞ İȖȖȣȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ȞȑȠ
ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȩıȠ ĲȦȞ İȞ ȚıȤȪ ʌĮȡĮıȤİșİȚıȫȞ İȖȖȣȒıİȫȞ ĲȠȣ Ƞ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢĲȘȢǹȖȠȡȐȢțĮȜİȓĲȠȞȑȠȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȞĮʌȡȠȕİȓıĲȘȞʌĮȡȠȤȒıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ
İȖȖȣȒıİȦȞȝȑȤȡȚĲȠȣʌȠıȠȪĲȦȞȣʌȠȜȠȖȚıșİȚıȫȞİȖȖȣȒıİȦȞ
ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ǼȞȘȝİȡȫıİȚȢ
ǼȖȖȣȒıİȦȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌȩȤȡİȠȚ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠĲȘȢǼțțĮșȐȡȚıȘȢĲȠȣȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞȁ-Ȉȉ
ȆǿȃǼȞįİȚțĲȚțȒȝȠȡĳȒȆȓȞĮțĮȆȠıȫȞǼȖȖȣȒıİȦȢȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ
ɅȻɁȰȾȰɇɅɃɇɏɁȵȳȳɉȸɇȵɏɇȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɊɅɆɃɇȰɉɂȸɇȵɏɁɈɃɉȿȵȻɈɃɉɆȳɃɉɈȸɇȰȳɃɆȰɇ

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȴɿɳʌʃɸɿɲʎ;йͿ
Ʌɇȴmin% + (1-ɀɇ/60)*(1-ɅɇȴminйͿɶɿɲɀɇ<60

ȰʌɿʍʏɸʌʊɳʃʌʉȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ

Ʌɇȴmin ɶɿɲɀɇ>60

ȴɸʇɿʊɳʃʌʉȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ

ʊʋʉʐ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȵʆɹʌɶɸɿɲʎȸȵɅ
(MWh)

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
Ⱦɿʆɷʑʆʉʐ;йͿ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȵʆɹʌɶɸɿɲʎȸȵɅ
(MWh)

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
Ⱦɿʆɷʑʆʉʐ;йͿ

1ɻ

ϬйΎŵĂǆ;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȰ͕Ⱦϭ

ʋ1%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȴ͕Ⱦϭ

2ɻ

ʋ1%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȰ͕ȾϮ

ʋ2%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȴ͕ȾϮ

ȰʌɿɽʅʊʎȻʍʉɷʑʆɲʅʘʆȸʅɸʌʙʆȾɳʄʐʗɻʎɀɻʆɿɲʀɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ͗NHm
;ʋ͘ʖ͘Ɂȸm=60)

3ɻ

ʋ2%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȰ͕Ⱦϯ

ʋ3%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȴ͕Ⱦϯ

ȵʄɳʖɿʍʏɻȵɶɶʑɻʍɻȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ

...

.....

...

.....

...

iɻ

ʋi-1%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȰ͕Ⱦŝ

ʋi%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȴ͕Ⱦ/

...

.....

...

.....

...

ʅɻ

ʋʅ-1%*max;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȰ͕Ⱦʅ

ϭϬϬйΎŵĂǆ;ɇɅȵϬϭͬϬϰͬɁ-ϯϬͬϬϵͬɁ͕ɇ)

ɇɃȾȴ͕Ⱦʅ

ɀɇ ʉɲʌɿɽʅʊʎʅɻʆʙʆɶɿɲʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɇʅɸʅɻʅɻɷɸʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸɶɶʌɲʔɼʎʏʉʐʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʅɹʖʌɿʃɲɿ
ʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɻʅɹʌɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɿʍʏʉʌɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȸȵɅ͘
ȰʌɿɽʅʊʎȻʍʉɷʑʆɲʅʘʆȸʅɸʌʙʆȾɳʄʐʗɻʎ
ȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ͗NHw ;ʋ͘ʖ͘Ɂȸw=14)

;ΦͿ
ȵȵȿɅ;ΦͿ

Γ. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02031690310160024*

