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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 366 Α/2018
Επί της καταγγελίας των Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Φ/Β Μη ∆ιασυνδεδεμένων Νήσων (ΣΠΗΕΦ Μ∆Ν) Ανατολικής
Κρήτης, ∆ωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου κατά των εταιρειών
«∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (∆ΕΗ Α.Ε.)» και «∆ιαχειριστής
∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.)
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18η Απριλίου 2018 η οποία
συνεχίσθηκε στις 19 και 20 Απριλίου και
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
94), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α’ 106) και ισχύει.

3.

Τις διατάξεις του ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013), όπως ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013), όπως ισχύει.

5.

Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016…κλπ…» (ΦΕΚ Α΄222/12.10.2012), όπως ισχύει.

6.

Τις διατάξεις του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου ΕλληνικούΠρόγραμμα Ήλιος-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚΑ’ 70/30.03.2012), όπως ισχύει.
7.

Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’
85/04.06.2010), όπως ισχύει.

8.

Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006), όπως ισχύει.

9.

Την υπ’ αριθμ. Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 υπουργική απόφαση «Τύπος και περιεχόμενο
συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην
ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών» (ΦΕΚ Β’ 1497/06.09.2010).

10. Την υπ’ αριθμ. 83/2014 Απόφαση ΡΑΕ «Άδεια Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ)».
11. Tις διατάξεις του «Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» (Απόφαση ΡΑΕ υπ’
αριθμ. 39/2014, εφεξής «Κώδικας ΜΔΝ»), ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014, όπως ισχύει και ιδίως
τα άρθρα 178 έως 184 ().
12. Τις υπ’ αριθμ. 285/2013 και 461/2013 Αποφάσεις ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση των
διατάξεων του ΚΣΗΕ και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 92.
13. Τις διατάξεις του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας», (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ 57/2012), ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012, όπως ισχύει
(εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ»).
14. Tις διατάξεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ.
56/2012), ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012, όπως ισχύει (εφεξής «ΚΣΗΕ»).
15. Την υπ’ αριθ. 326Α/2012 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους των
προστίμων που επιβάλλονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 313), όπως ισχύει.
16. Tην υπ΄ αριθμ. Ο-12582/13.01.2006 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του Εγχειριδίου
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (εφεξής
«Εγχειρίδιο») (ΦΕΚ Β΄ 82/27.01.2006), όπως αρχικά τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις
ΡΑΕ 132/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1188/12.7.2007), 4308/2009 (ΦΕΚ Β’ 2612/31.12.2009),
874/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1903/30.8.2011), 1285/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2547/7.11.2011), 53/2012 (ΦΕΚ
Β΄ 90/30.1.2012), και 279/2012 (ΦΕΚ Β’ 1297/12.4.2012), όπως ακολούθως
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τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με τις Αποφάσεις ΡΑΕ
182/25.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 1463/17.06.2013), 404/2015 (ΦΕΚ Β’ 2773/18.12.2015), και
134/2016 (ΦΕΚ Β’ 2762/02.09.2016), και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθ. 126/2013 Απόφαση ΡΑΕ επί καταγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 34 και 35 του ν. 4001/2011 εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με την επωνυμία «Ενεργειακή
Σταυρόπουλος, Ηλίας Σταυρόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ» κατά της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο
«ΛΑΓΗΕ Α.Ε»
18. Την υπ’ αριθ. 127/2013 Απόφαση ΡΑΕ επί καταγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 34 και 35 του ν. 4001/2011 εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με την επωνυμία «Π. Ανδριγιαννάκη
- Κ.Κύρου ΕΕ» κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
19. Την υπ’αριθμ.200/2014 Απόφαση της ΡΑΕ επί της υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι176624/17.10.2013 καταγγελίας του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
(ΣΠΕΦ) κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ ΑΕ και του Λειτουργού της
Αγοράς, «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
20. Την υπ’ αριθ. 333/2014 Απόφαση ΡΑΕ επί των καταγγελιών ηλεκτροπαραγωγών από
Φωτοβολταϊκά συστήματα κατά του Λειτουργού της Αγοράς, (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.), της
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε), του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και κατά του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.).
21. Την υπ’ αριθ. 378/2014 Απόφαση ΡΑΕ επί της καταγγελίας του Θεσσαλικού Συνδέσμου
Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΘΕΣΙΦ) κατά του Λειτουργού της Αγοράς,
εταιρείας Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. και του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
22. Την υπ΄αριθμ. 6024/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-200245/04.11.2015 «Αναφορά-Καταγγελία των Συλλόγων
Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων» (ΣΠΗΕΦ
ΜΔΝ) (εφεξής «Καταγγέλλοντες») κατά των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(εφεξής «Καταγγελλόμενες»).
24. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-62692/26.11.2015 επιστολή της Αρχής προς τις εταιρείες
ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με την οποία ζητείται η υποβολή των απόψεών τους επί της
ως άνω Καταγγελίας.
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25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. PAE I-201594/14.12.2015 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί
παράτασης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών απόψεων της ΔΕΔΔΗΕ.
26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-62975/18.12.2015 επιστολή της ΡΑΕ, περί παράτασης της
προθεσμίας για την υποβολή των απόψεων της ΔΕΔΔΔΗΕ επί της εν λόγω Καταγγελίας
έως την 23.12.2015.
27. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-201858/23.12.2015 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία
υπέβαλε τις απόψεις της επί της ως άνω Καταγγελίας.
28. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι -201861/23.12.2015 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με την
οποία υπέβαλε τις απόψεις της επί της ως άνω Καταγγελίας.
29. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-63411/15.02.2016 επιστολή της ΡΑΕ προς τους
Καταγγέλλοντες σχετικά με την προφανή αντικειμενική αδυναμία έκδοσης απόφασης της
Αρχής επί της καταγγελίας.
30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-205033/31.03.2016 ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ, για τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΗ Α.Ε., στις 31.12.2016 και 29.02.2016.
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-205984/26.04.2016 ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ, για τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΗ Α.Ε., στις 31.03.2016.
32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205095/04.04.2016 εξώδικη δήλωση των Καταγγελλόντων
προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205544/15.04.2016 εξώδικη δήλωση των Καταγγελλόντων
προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
34. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205962/25.04.2016 εξώδικη απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
προς τους Καταγγέλλοντες.
35. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-206617/18.05.2016 ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ, για τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΗ Α.Ε., στις 30.04.2016.
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-207065/03.06.2016 υπόμνημα των Καταγγελλόντων ενώπιον
της ΡΑΕ, με το οποίο προσκομίζουν πρόσθετα στοιχεία και συναινούν στην περαιτέρω
παράταση της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης επί της Καταγγελίας, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4001/2011.
37. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64682/21.07.2016 επιστολή προς τη ΔΕΗ Α.Ε.
38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209371/16.08.2016 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. «Οφειλές
Πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και Οφειλές της ΔΕΗ ΑΕ προς Διαχειριστές».
39. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-65283/28.09.2016 επιστολή της ΡΑΕ προς τις
Καταγγελλόμενες, με την οποία ζητείται η υποβολή των πρόσθετων απόψεών τους για την
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«Περαιτέρω διερεύνηση της υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ I-200245/04.11.2015 καταγγελίας των
Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
(ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου κατά των ΔΕΗ
Α.Ε. και ΔΕΔΗΕ Α.Ε.».
40. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-65284/28.09.2016 ενημέρωση της ΡΑΕ προς τους
Καταγγέλλοντες, επί της περαιτέρω διερεύνησης της υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ I200245/04.11.2015 καταγγελίας των Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου,
Χανίων και Ρεθύμνου κατά των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΗΕ Α.Ε.
41. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213161/17.10.2016 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ
αναφορικά με τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο «Οικονομικές καταστάσεις
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το α΄εξάμηνο του 2016».
42. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213227/19.10.2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με
θέμα «Εξέλιξη οφειλών ΔΕΗ προς ΔΕΔΔΗΕ».
43. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213446/25.10.2016 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε σε σχέση με
«Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ – Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ».
44. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213794/04.11.2016 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ
με θέμα «Καταγγελία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β ΜΔΝ
Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου», με την οποία υπέβαλε
συμπληρωματικές απόψεις επί της ως άνω Καταγγελίας.
45. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–213875/07.11.2016 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με
θέμα «Καταγγελία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β ΜΔΝ Ανατολικής
Κρήτης, Δωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου».
46. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–213999/10.11.2016 επιστολή του Συλλόγου Παραγωγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΜΔΝ) με θέμα
«Εξοντωτικές καθυστερήσεις στις πληρωμές ΑΠΕ στα ΜΔΝ».
47. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-65768/21.11.2016 επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
με θέμα «Παροχή στοιχείων σχετικά με τις εισπράξεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.».
48. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-214541/24.11.2016 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με
θέμα «Παροχή στοιχείων σχετικά με τις εισπράξεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.».
49. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-215068/09.12.2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με
θέμα «Απάντηση στο αίτημα της ΡΑΕ για διευκρινιστικά στοιχεία».
50. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-202335/18.01.2016, Ι-204633/17.03.2016, Ι-205314/08.4.2016,
Ι-205467/13.04.2016, Ι-205509/14.04.2016, Ι-206328/10.05.2016, Ι-206358/11.05.2016, Ι207571/16.06.2016, Ι-208459/15.07.2016, Ι-209308/09.08.2016, Ι-210797/14.09.2016, Ι5

213212/19.10.2016, Ι-214082/11.11.2016, Ι-203357/12.12.2016, Ι-215654/21.12.2016, Ι216538/20.01.2017 και Ι-216542/20.01.2017 επιστολές της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε σχέση με τις
«Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις – υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας».
51. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209371/09.08.2016, Ι-209819/06.9.2016, Ι-213083/14.10.2016,
Ι-214062/11.11.2016, Ι-215476/16.12.2016 και Ι-216434/18.01.2017 επιστολές της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε σχέση με τις «Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στην
Αγορά».
52. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205033/31.03.2016, Ι-205984/26.04.2016, Ι206809/27.05.2016, Ι-207623/17.06.2016, Ι-208463/15.07.2016, Ι-209414/19.08.2016, Ι212440/27.09.2016, Ι-213214/19.10.2016, Ι-214539/21.11.2016, Ι-216135/09.01.2017, Ι218763/17.03.2017, Ι-221127/08.05.2017, Ι-222343/08.06.2017, Ι-224500/27.07.2017, και
Ι-225199/29.08.2017 επιστολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε σχέση με τις «Απαιτήσεις–
Υποχρεώσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
53. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-203283/11.02.2016, Ι-205543/14.04.2016, Ι207872/28.06.2016, Ι-208427/14.07.2016, Ι-213633/01.11.2016, Ι-217063/03.02.2017, Ι219497/30.03.2017, Ι-222064/31.05.2017, Ι-224699/01.08.2017, Ι-226910/03.10.2017, Ι230027/18.12.2017 και 232273/13.02.2018 επιστολές της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τις
«Οφειλές Πελάτων ΔΕΗ Α.Ε.».
54. Την υπ’ αριθμ. 571Α/2016 Απόφαση ΡΑΕ για την «Κλήση σε ακρόαση της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), με την ιδιότητά της ως Προμηθευτής και ως
Παραγωγός, με αντικείμενο τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους
αρμόδιους Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον επιμερισμό των
εισπραχθέντων ποσών προς τους λογαριασμούς τους».
55. Την υπ’ αριθμ. 571B/2016 Απόφαση ΡΑΕ για την «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και
Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αντικείμενο τη μη τήρηση των
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
(ΜΔΝ), του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης και του
Νόμου 4001/2011 αναφορικά με τη διαχείριση του συναλλαγών που εκτελεί στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της».
56. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-66471/31.01.2017 «Κλήση σε ακρόαση της ΔΕΗ Α.Ε. με την
ιδιότητα της ως Προμηθευτής και ως Παραγωγός με αντικείμενο τη διαχείριση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους αρμόδιους διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και τον επιμερισμό των εισπραχθέντων ποσών προς τους λογαριασμούς τους», σύμφωνα με
την ανωτέρω υπ. αριθμ 571Α/2016 Απόφαση ΡΑΕ, για τις 15.02.2017, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 3572Δ/02.02.2017 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217027/03.02.2017)
Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού Επιμελητή κου Ηλία Μούστου.
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57. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–217469/14.02.2017 ηλεκτρονική επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. με
την οποία αιτήθηκε την αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας της ακροάσεως που είχε
κατά τα ανωτέρω αρχικώς προγραμματισθεί για τις 15.02.2017.
58. Την από 14.02.2017 ηλεκτρονική επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία έγινε
δεκτό από την Αρχή, το ανωτέρω αίτημα αναβολής της ΔΕΗ Α.Ε. και ορίστηκε νέα
ημερομηνία διενέργειας της ως άνω ακροάσεως στις 22.02.2017.
59. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–217524/15.02.2017 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ με την οποία αιτήθηκε την αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας της ακροάσεως που
είχε αρχικώς προγραμματισθεί για τις 17.02.2017 σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ υπ’
αριθμ. 571Β/2016.
60. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο–66631/16.02.2017 επιστολή προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την
οποία αναβλήθηκε η ημερομηνία διενέργειας της ανωτέρω ακροάσεως της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
για την 01.03.2017.
61. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217777/21.02.2017 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με τη
«Διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και επιμερισμός των διατιθέμενων ποσών προς τους λογαριασμούς
τους».
62. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-218662/15.03.2017 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με
«Συμπληρωματικά στοιχεία επί των θεμάτων ακρόασης της 22.02.2017».
63. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-218889/20.03.2017 επιστολή των Καταγγελλόντων προς τη
ΡΑΕ.
64. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-219024/22.03.2017 υπόμνημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενώπιον της
ΡΑΕ και τα συνημμένα σε αυτό σχετικά έγγραφα.
65. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-67470/03.05.2017 «Κλήση για την συνέχιση της από
22.02.2017 διακοπείσας διαδικασίας ακρόασης της ΔΕΗ Α.Ε.», η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με την υπ’ υπ’ αριθμ. 3985Δ/04.05.2017 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-221667/04.05.2017) Έκθεση
Επίδοσης του δικαστικού Επιμελητή κου Ηλία Μούστου.
66. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-222412/09.06.2017 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με
«Συμπληρωματικά στοιχεία επί των θεμάτων ακρόασης της 10.05.2017».
67. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68086/16.06.2017 αίτημα της Αρχής για την «Παροχή
συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της κλήσης σε ακρόαση της ΔΕΗ
Α.Ε. με την ιδιότητά της ως Προμηθευτής και ως Παραγωγός με αντικείμενο τη διαχείριση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους αρμόδιους διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και τον επιμερισμό των εισπραχθέντων ποσών προς τους λογαριασμούς τους,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 571Α/2016 Απόφαση ΡΑΕ».

7

68. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-223569/04.07.2017 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τα
«Συμπληρωματικά στοιχεία επί των θεμάτων ακρόασης βάσει της υπ. αριθμ.
571Α/Απόφασης ΡΑΕ και του Ο-68086 εξερχομένου εγγράφου της Αρχής».
69. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68174/23.06.2017 επιστολή της Αρχής με την οποία
κοινοποιήθηκαν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα «Πρακτικά της από 01.03.2017 ακροάσεως της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που διενεργήθηκε την ενώπιον της Αρχής βάσει της υπ’ αριθ. 571Β/2016
Απόφασης της Αρχής».
70. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–223721/06.07.2017 συμπληρωματικό υπόμνημα της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. ενώπιον της ΡΑΕ και τα συνημμένα σε αυτό σχετικά έγγραφα.
71. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68357/11.07.2017 επιστολή της Αρχής με την οποία
κοινοποιήθηκαν στη ΔΕΗ Α.Ε. τα «Πρακτικά της από 22.02.2017 και 10.05.2017
ακρόασης της ΔΕΗ Α.Ε. ενώπιον της ΡΑΕ βάσει της υπ’ αριθ. 571Α/2016 Απόφασης της
Αρχής».
72. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-224496/26.07.2017 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με τα
«Σχόλια και απόψεις επί των Πρακτικών ακρόασης της ΔΕΗ Α.Ε. ενώπιον της ΡΑΕ βάσει
της υπ. αριθμ 571Α/2016 Απόφασης της Αρχής».
73. Τον δημοσιευμένο «Ετήσιο Απολογισμό 2016» της ΔΕΗ Α.Ε., όπου καταγράφεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
74. Τον δημοσιευμένο «Ετήσιο Απολογισμό 2016» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπου καταγράφεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
75. Την υπ’ αριθμ. 366/2018 Απόφαση ΡΑΕ επί της υπ’ αριθμ. 571Α/2016 κλήσεως σε
ακρόαση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), υπό την ιδιότητά της ως
Προμηθευτής και ως Παραγωγός, με αντικείμενο τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της προς τους αρμόδιους Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον
επιμερισμό των εισπραχθέντων ποσών προς τους λογαριασμούς τους.
76. Την υπ’ αριθμ. 268/2018 Απόφαση ΡΑΕ επί της υπ’ αριθμ. 571B/2016 κλήσεως σε
ακρόαση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών και Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
με αντικείμενο τη μη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), του Εγχειριδίου Διαχείρισης
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης και του Νόμου 4001/2011 αναφορικά με τη
διαχείριση του συναλλαγών που εκτελεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
77. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45).
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Σκέφτηκε ως εξής:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Αντικείμενο της καταγγελίας
1. Οι Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
(ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου υπέβαλαν
ενώπιον της ΡΑΕ, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-200245/04.11.2015 Αναφορά-Καταγγελία
κατά των εταιρειών «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)» και «Διαχειριστής
Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)». Η ανωτέρω Καταγγελία αφορά στην κατά τους
Καταγγέλλοντες, «πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής των εκ των συμβάσεών τους με τη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οφειλομένων ποσών για παραχθείσα και ήδη παραδοθείσα ηλεκτρική ενέργεια,
με ευθύνη τόσο της τελευταίας ΑΕ, όσο και της ΔΕΗ Α.Ε.». Σύμφωνα με τους
Καταγγέλλοντες, «η καθυστέρηση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση από πλευράς των καθ’
ών εταιρειών του συναφούς πρωτογενούς και δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου».
Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται η παραβίαση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, της
νομολογίας και των Αποφάσεων PAE περί διακριτότητας της Αγοράς ΑΠΕ στα ΜΔΝ, και
δη ως προς τη διενεργούμενη εκκαθάριση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και
εκκαθαρίζεται η Αγορά ΑΠΕ στα ΜΔΝ, παραβιάζει, κατά τους Καταγγέλλοντες, με
υπαιτιότητα και ευθύνη των ΔΕΗ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τον διακριτό χαρακτήρα της
αγοράς ΑΠΕ στα ΜΔΝ, οδηγώντας ουσιαστικά σε μία μη επιτρεπόμενη εξίσωση τους
παραγωγούς ΑΠΕ στα ΜΔΝ, με τους αντίστοιχους παραγωγούς του Διασυνδεδεμένου.
2. Ειδικότερα, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι έχουν προφανές έννομο συμφέρον για την
υποβολή της ανωτέρω Καταγγελίας, καθόσον σύμφωνα με το καταστατικό τους,
εκπροσωπούν επιχειρήσεις-ιδιοκτήτες των 1.750 περίπου επαγγελματικών Φ/Β σταθμών
που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα δίκτυα των ΜΔΝ, και συγκεκριμένα, σκοπός των
σωματείων είναι μεταξύ άλλων, η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών
ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα.
3. Σύμφωνα με τους Καταγγέλλοντες, η καθυστέρηση καταβολής οφειλομένων/πληρωμών,
συνιστά παραβίαση των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, διατάξεων νόμου και
κανονισμών, των υπ’ αριθμ. 333/2014 και 378/2014 αποφάσεων της ΡΑΕ, καθώς και της υπ’
αριθ. 6024/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Συντάγματος και
του κοινοτικού δικαίου.
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4. Δυνάμει των ν. 3468/2006 και 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποτελεί τον εκ του νόμου,
αποκλειστικό αντισυμβαλλόμενο όλων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), που δεν συνδέονται με το Σύστημα.
Περαιτέρω, οι Καταγγέλλοντες διατείνονται ότι σε κάθε «Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας», προβλέπεται πως η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οφείλει να εκδίδει και να αποστέλλει
μηνιαίως προς κάθε παραγωγό, σχετικό «Ενημερωτικό Σημείωμα για την Έκδοση Τιμολογίου
από Ανεξάρτητο Παραγωγό», εκ του οποίου, προκύπτει η παραχθείσα από έκαστο Φ/Β
σταθμό ηλεκτρική ενέργεια. Βάσει του «Σημειώματος» αυτού, κάθε παραγωγός εκδίδει
αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), το οποίο εν συνεχεία,
αποστέλλεται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς εξόφληση, και το οποίο είναι πληρωτέο εντός είκοσι
ημερών από την κατάθεσή του. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης πέραν της άνω
προθεσμίας και χωρίς άλλη ειδοποίηση, προβλέπεται ρητώς, ότι οφείλεται τόκος
υπερημερίας επί του οφειλομένου και καθυστερουμένου τιμήματος (άρθρο 12 εκάστης
σύμβασης). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Καταγγέλλοντες, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθυστερεί
αδικαιολόγητα και παραβιάζει κατά τους Καταγγέλλοντες, την ώς άνω συμβατική
προθεσμία, το νόμο και ειδικά τον ΚΜΔΝ.
5. Οι Καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως εκπρόσωπος φορτίου, έχει εκ του ΚΜΔΝ,
την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα, στον λογαριασμό Λ-Ζ τα ποσά για την ενέργεια
που παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τα οποία αντιστοιχούν στο ΜΜΚμδν,
καθώς και το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττεται από τους καταναλωτές στα ΜΔΝ. Όμως, η ΔΕΗ
παρανόμως δεν πράττει τούτο, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα, τον ΚΜΔΝ. Επιπρόσθετα, η
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως λειτουργός της αγοράς των ΜΔΝ, δεν φροντίζει, σύμφωνα τους
Καταγγέλλοντες, για την πιστή και με διαφάνεια, τήρηση του ειδικού λογαριασμού Λ-Ζ και
γενικότερα του ΚΜΔΝ και αποφεύγει να κάνει χρήση των δυνατοτήτων που του παρέχει ο
Κώδικας, προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των συναλλαγών. Με τις παραλείψεις
και εν γένει την αδράνεια που επιδεικνύει, κατά τους Καταγγέλλοντες, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ενθαρρύνει έτι περαιτέρω, την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΔΕΗ Α.Ε.
6. Σύμφωνα με τους Καταγγέλλοντες, παρά τις ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθμ. 200/2014,
333/2014 και 378/2014 της ΡΑΕ, καθώς και την υπ’ αριθ. 6024/2014 του ΜΠρωτΑθ, η ΔΕΗ
Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συνέχισαν με ακόμη πιο συστηματικό τρόπο, να παραβιάζουν το
νόμο και τον ΚΜΔΝ. Βάσει της Καταγγελίας, αποτέλεσμα της παράνομης και
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καταχρηστικής αυτής συμπεριφοράς, ήταν η σύγχυση των δύο αγορών Η/Ε, η βελτίωση του
ρυθμού των πληρωμών των παραγωγών του ΔΣ κατά τέσσερις μήνες, με συνέπεια η
υπερημερία να μειωθεί από τους επτά μήνες, στους τρεις, ενώ παράλληλα υπήρξε
επιβράδυνση των πληρωμών των παραγωγών στα ΜΔΝ κατά ένα μήνα. Συνέπεια των
ενεργειών αυτών ήταν η μετατροπή της δίμηνης καθυστέρησης στις πληρωμές του ΔΕΔΔΗΕ
προς τις ΑΠΕ των ΜΔΝ σε τρίμηνη, και τελικά η εξίσωση των υπερημεριών στις δύο
αγορές.
7. Περαιτέρω, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι η μείωση της εισπραξιμότητας της ΔΕΗ
Α.Ε. χρησιμοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως άλλοθι για την καθυστέρηση στις πληρωμές
των ΑΠΕ των ΜΔΝ, με την επίκληση του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η
ΔΕΗ Α.Ε., πέραν από το ότι στερείται παντελώς νομικών ερεισμάτων, καταρρίπτεται
παταγωδώς και στην πράξη.
8. Βάσει της Καταγγελίας, η ΔΕΗ Α.Ε. με την ανοχή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χρησιμοποιεί τις ΑΠΕ
στα ΜΔΝ, ως «όχημα ρευστότητας», δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. προπληρώνει, μερικούς
μήνες πριν, το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί ως καύσιμο και ότι οι ΑΠΕ κατ' εφαρμογή των
συμβάσεων, πληρώνονται περίπου ενάμισι μήνα μετά την παραγωγή, η αντικατάσταση της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συμβατικά καύσιμα, από την ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από ΑΠΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ Α.Ε., ακόμη
και αν οι ΑΠΕ στα ΜΔΝ πληρώνονταν με σχολαστική τήρηση των συμβατικών
προθεσμιών.
9. Κατόπιν της επίκλησης των ως άνω ισχυρισμών, οι Καταγγέλλοντες αιτούνται: α) Την
ενδελεχή διερεύνηση από πλευράς ΡΑΕ, της Καταγγελίας, ειδικά όσον αφορά στις ως άνω
καταγγελλόμενες παραβιάσεις ιδίως του Κώδικα ΜΔΝ και του νόμου. β) Την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων εις βάρος των καθ’ών και δη με την επιβαρυντική
περίσταση της συνεχιζόμενης «δόλιας παραβίασης» του νόμου και του κώδικα ΜΔΝ. γ) Τη
λήψη των πρόσφορων προσωρινών μέτρων προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων
των μελών των Καταγγελλόντων και προς κατεπείγουσα αντιμετώπιση της κατάστασης. δ)
Επικουρικώς, την αποστολή σύστασης προς τις καθ’ών προς αμελλητί άρση της τρωθείσας
νομιμότητας και ε) Την εν γένει, διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης.
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10. Η ΡΑΕ προκειμένου να διερευνήσει την ως άνω Καταγγελία, ζήτησε, με την υπ΄ αριθμ. Ο–
62692/26.11.2015 επιστολή της προς τις Καταγγελλόμενες εταιρείες, την υποβολή
αιτιολογημένων απόψεων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην Καταγγελία.
11. Για την αντίκρουση των ισχυρισμών των Καταγγελλόντων, η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. υπέβαλαν στη ΡΑΕ, τις απόψεις τους, με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι201858/23.12.2015 και Ι-201861/23.12.2015 επιστολές τους, αντίστοιχα.
12. Η ΡΑΕ με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-63411/15.02.2016 επιστολή της προς τους
Καταγγέλλοντες, τους ενημέρωσε για το ότι από 02.12.2015, είχε λήξει η θητεία τεσσάρων
εκ των επτά μελών της Αρχής, και ως εκ τούτου, υφίστατο προφανής αντικειμενική
αδυναμία έκδοσης απόφασης της Αρχής επί της καταγγελίας εντός της προθεσμίας, η οποία
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4001/2011.
13. Στις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205095/04.04.2016 και Ι-205544/15.04.2016 εξώδικες
δηλώσεις τους προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι Καταγγέλλοντες ισχυρίστηκαν πως από τις
διαδοχικές επικοινωνίες που είχαν τόσο εκ του σύνεγγυς, όσο και τηλεφωνικώς, με τον
Πρόεδρο καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. τα οποία διαχειρίζονται το
ταμειακό πρόγραμμά της, συνήγαγαν ότι, ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. το τελευταίο χρονικό διάστημα,
έχει εκτελέσει την υποχρέωσή της αυτή, καταβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα οφειλόμενα
κατά τα ανωτέρω, κονδύλια, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τα αρμόδια όργανά της δεν αποδίδουν
προσηκόντως, τα σχετικά κονδύλια στους φυσικούς και νόμιμους δικαιούχους, ήτοι τα μέλη
των Καταγγελλόντων. Για τους λόγους αυτούς, οι Καταγγέλλοντες απαίτησαν από τη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να τους ενημερώσει αναλυτικά για τις καταβολές της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες
πιστώνουν τον λογαριασμό Λ-Ζ, καθώς και για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.
14. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205962/25.04.2016 εξώδικη απάντησή της προς τους
Καταγγέλλοντες, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επισημαίνει ότι κατ’ αυτήν, οι σημαντικές καθυστερήσεις
στην καταβολή τόσο από πλευράς ύψους, όσο και από πλευράς χρόνου, των σχετικών
κονδυλίων από τη ΔΕΗ Α.Ε., που υπήρχαν ήδη κατά το χρόνο κατάθεσης της ανωτέρω
Καταγγελίας στη ΡΑΕ, καθώς και κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών απόψεων της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και τις 25.04.2016. Σε ό,τι δε αφορά την
απαίτηση των Καταγγελλόντων περί πλήρους ενημέρωσής τους, επί των ζητημάτων
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Διαχείρισης του Λογαριασμού Λ-Ζ του άρθρου 178 του Κώδικα ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
επικαλείται τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-205033/31.03.2016 (31.12.2016 και 29.02.2016), I205984/26.04.2016 (31.03.2016), και I-206617/18.05.2016 (30.04.2016) επιστολές της προς
την κατεξοχήν αρμόδια ΡΑΕ, με τις απαιτήσεις της Καταγγελλομένης προς τη ΔΕΗ Α.Ε.
15. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-207065/03.06.2016 υπόμνημά τους ενώπιον της ΡΑΕ, οι
Καταγγέλλοντες συναίνεσαν στην περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για τη λήψη
απόφασης επί της Καταγγελίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 4001/2011. Προσκόμισαν δε και αντίγραφα των καταστατικών των σωματείων τους,
από τα οποία προκύπτει ότι, ως εκ του καταστατικού σκοπού τους, η Καταγγελία ασκείται
για λογαριασμό των μελών τους. Περαιτέρω, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι μέχρι και
τις 03.06.2016, η καθυστέρηση των οφειλομένων προς τα μέλη τους - παραγωγούς ΜΔΝ,
κινείται κατά μέσο όρο, στους 4 μήνες.
16. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-65283/28.09.2016 επιστολή της προς τις
Καταγγελλόμενες, η ΡΑΕ ζήτησε την υποβολή των πρόσθετων απόψεών τους για την
«Περαιτέρω διερεύνηση της υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ I-200245/04.11.2015 καταγγελίας των
Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
(ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Χανίων και Ρεθύμνου κατά των ΔΕΗ
Α.Ε. και ΔΕΔΗΕ Α.Ε.».
17. Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–213875/07.11.2016 και Ι-214541/24.11.2016 επιστολές της,
η ΔΕΗ Α.Ε. παρείχε στη ΡΑΕ πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την Καταγγελία.
18. Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213446/25.10.2016, Ι-213794/04.11.2016 και Ι215068/09.12.2016 επιστολές της, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε υπέβαλε συμπληρωματικές απόψεις επί
της ως άνω Καταγγελίας.
19. Η ΡΑΕ, βάσει των αποφάσεων υπ’ αριθ. 571Α/2016 και 571Β/2016 της Αρχής, προχώρησε
και στη διενέργεια ακροάσεων των εταιρείων ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με αντικείμενο,
μεταξύ άλλων, και την πρακτική των συμψηφισμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Β. ΟΙ ισχυρισμοί των Καταγγελλομένων
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(α) Ισχυρισμοί της ∆ΕΗ Α.Ε.
20. Σύμφωνα με τις απόψεις της πρώτης Καταγγελλόμενης ΔΕΗ Α.Ε., τα τελευταία χρόνια, σε
ένα οικονομικό περιβάλλον εξαιρετικά περιορισμένης ρευστότητας, -ιδιαίτερα μετά και την
επιβολή των capital controls- με συνεχείς μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και επιβολή
νέων, ή και αύξηση υφιστάμενων φόρων και τελών στους λογαριασμούς ρεύματος, η εν
λόγω εταιρεία έχει ως καθημερινό μέλημα, τη διαχείριση της ρευστότητας, η οποία όμως
μέχρι σήμερα, συνεχίζει να επιδεινώνεται, λόγω του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι
καταναλωτές, λόγω των ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών, αδυνατούν να ανταποκριθούν
έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατείνεται ότι το σημαντικότερο παράδειγμα
αύξησης τελών, είναι το ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ρεύματος, αύξηση η οποία σε
μοναδιαίες τιμές από 1.1.2012 μέχρι σήμερα είναι της τάξεως του 175%. Έτσι, για
παράδειγμα τον Ιούλιο 2012, η δαπάνη για ΕΤΜΕΑΡ ανήλθε σε € 37 εκατ. ενώ για τον
Νοέμβριο 2015 το αντίστοιχο ποσό που θα πρέπει να αποδοθεί εκτινάχθηκε στο € 93 εκατ.
Πιο σημαντικό είναι το γεγονός άτι, σε ετήσια βάση το ΕΤΜΕΑΡ (με ΦΠΑ) για το 2014
ανήλθε σε περίπου € 1,1 δις ενώ για το 2015 εκτιμάται σε περίπου € 1,2 δις., δηλαδή πάνω
από δέκα φορές μεγαλύτερο από το 2011 που ήταν μόλις € 106 εκατ., αύξηση κατά 1.130%.
21. Κατά τη ΔΕΗ Α.Ε., ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της εξαιρετικά
περιορισμένης ρευστότητας είναι η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
καταναλωτών προς τη ΔΕΗ Α.Ε., σε € 2,4 δισ. στις 30.9.2015 έναντι €1,7 δισ. στις
31.12.2014 και € 702 εκατ. στο τέλος του 2011, δηλαδή συνολική αύξηση από το τέλος του
2011 κατά 250%!. Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στις 30.9.2015
έφτασαν τα € 668 εκατ. έναντι € 259 εκατ. Στις 30.9.2014. Ένα σημαντικό μέρος των
ανείσπρακτων αυτών ποσών, αφορά ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να
αποδώσει, παρά το γεγονός ότι δεν το έχει εισπράξει, στη δε περίπτωση των επισφαλειών
είναι πολύ πιθανόν να μην το εισπράξει ποτέ.
22. Αυτό σύμφωνα με την Καταγγελλόμενη ΔΕΗ Α.Ε., σημαίνει ότι αυτή χρηματοδότησε
αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται
πληρωμές, τις οποίες η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποχρέωση να καταβάλει (π.χ. ΕΤΜΕΑΡ) ακόμα και
στην περίπτωση που δεν τις έχει εισπράξει. Επισημαίνεται ότι οι διάφορες χρεώσεις και τέλη
υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν λογαριασμό ρεύματος δυσχεραίνουν κατά πολύ την
δυνατότητα των καταναλωτών να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών
ρεύματος. Οι χρεώσεις αυτές εκτιμάται ότι κυμαίνονται γύρω στο 40% της συνολικής αξίας
των λογαριασμών ρεύματος, γεγονός που από μόνο του, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα
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ρευστότητας στην ΔΕΗ Α.Ε., στο σύνολο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και
σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας.
23. Η ΔΕΗ Α.Ε. ισχυρίζεται ότι έχει αναγάγει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, καθώς και την
προώθηση των διακανονισμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε κυρίαρχο στόχο,
εντείνοντας τις δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία
δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας. Σημειώνει επιπλέον, ότι, με βάση τις τρέχουσες
συνθήκες στη λιανική αγορά, η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου ρευστότητας
για κάλυψη των συνολικών αναγκών του συστήματος Η/Ε. Κατά τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσα στις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, η εταιρεία αυτή καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες πιέσεις στη ρευστότητά της και να
διαχειρισθεί τις χρηματορροές της, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της,
αλλά και της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο σύνολο της. Στη δύσκολη οικονομική
περίοδο που διανύει η χώρα, και παρά τις μεγάλες πιέσεις στη ρευστότητα, η ΔΕΗ Α.Ε.
διατείνεται ότι παραμένει από τις συνεπέστερες εταιρείες ως προς τον χρόνο εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών της προς τρίτους.

(β) Ισχυρισμοί της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
24. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επικαλείται κατ’ αρχάς, τη μη στοιχειοθέτηση του
απαιτουμένου εννόμου συμφέροντος των Καταγγελλόντων. Το κατά τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
απαιτούμενο, έννομο συμφέρον θα έπρεπε να είναι προσωπικό, άμεσο και ενεστώς, ήτοι οι
Καταγγέλλοντες να ισχυρίζονταν ότι οι ίδιοι και όχι τρίτο πρόσωπο, ούτε δυνάμει άλλης
έννομης σχέσης, υφίστανται την καταγγελλόμενη φερόμενη ρυθμιστική παραβίαση και
φυσικά να ήταν ενεστώς, δηλαδή ήδη γεγενημένο και υφιστάμενο. Συνεπώς, σύμφωνα με τη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., άμεσο έννομο συμφέρον ως προς το αντικείμενο της καταγγελίας, θα
μπορούσαν υπό προϋποθέσεις, να στοιχειοθετήσουν μόνον αυτοί οι ίδιοι οι Παραγωγοί
ΑΠΕ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις σχετικές συμβάσεις πώλησης H/E και
ως φορείς των οπορρεουσών εκ των συμβάσεων αυτών χρηματικών απαιτήσεων. Αντιθέτως,
η εν λόγω Καταγγελία συνυπογράφεται από ορισμένους τοπικούς Συλλόγους Παραγωγών
HE από ΦΒ Σταθμούς στα ΜΔΝ και όχι από τα μέλη τους.
25. Στη συνέχεια, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχυρίζεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη
προσωρινών μέτρων, με έμφαση την κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία να ισχυροποιεί και
νομιμοποιεί τη λήψη αυτών. Με βάση τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τη θεμελίωση του
κατεπείγοντος χαρακτήρα, θα έπρεπε οι Παραγωγοί ΑΠΕ στα ΜΔΝ και όχι οι
Καταγγέλλοντες ΣΠΗΕΦ, να αποδείξουν προσηκόντως, ήτοι πλήρως και ειδικώς, ότι εκ των
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παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην αποπληρωμή τους, διακυβεύεται άμεσα αυτή
καθεαυτή, η βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεών τους. Όμως, κατά τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε
κανένα σημείο της εν λόγω Καταγγελίας, δεν υπάρχει προσήκουσα ανάπτυξη -πολλώ δε
μάλλον αιτιολόγηση- περί της συνδρομής του κατά τα ανωτέρω, στοιχείου του
κατεπείγοντος. Επιπρόσθετα, επ' ουδενί συντρέχουν και θεμελιώνονται εν προκειμένω, και
οι ειδικές προϋποθέσεις για τη λήψη των προσωρινών μέτρων κατ' άρθρο 35 του ν.
4001/2011.
26. Στη συνέχεια, ως προς το νόμω και ουσία, βάσιμο της Καταγγελίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ισχυρίζεται τα εξής:
Σύμφωνα με την Καταγγελλόμενη, οιαδήποτε απόκλιση επί τα ελάττω, μεταξύ των προς
απόδοση σε περιοδική βάση σε αυτή, ποσών από τη ΔΕΗ Α.Ε., λόγω αύξησης των
επισφαλειών και της εκτίναξης των ληξιπρόθεσμων και των εν τέλει αποδιδομένων
κονδυλίων, θέτει την Καταγγελλομένη εταιρεία, κατά τρόπο αντικειμενικό και οπωσδήποτε
ανυπαίτιο, στη δυσχερή - πλην όμως υποχρεωτική - διαδικασία της κατανομής των
διαθεσίμων κονδυλίων. Κατά τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στην παρούσα ιδιαιτέρως επώδυνη
οικονομική συγκυρία και για λόγους αναγόμενους σε σημαντικό βαθμό στις εν γένει
επισφάλειες που καταγράφονται στο πεδίο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
καταγράφεται πλέον μία αξιοσημείωτη οικονομική απόκλιση επί τα ελάττω των πραγματικά
αποδιδόμενων ποσών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε., την οποία (απόκλιση)
παραθέτει σε σχετικό αναλυτικό πίνακα που θέτει υπόψη της Αρχής. Βάσει της
Καταγγελλομένης, η τυχόν κατάγνωση ρυθμιστικής παραβίασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και
περαιτέρω, η επιβολή σχετικής διοικητικής κύρωσης, θα προϋπέθετε την υπαίτια από
πλευράς της, παραβίαση του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας εκκαθάρισης της
αγοράς ΑΠΕ στα ΜΔΝ. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποδέχεται ότι η νυν συνολική καθυστέρηση ως
προς την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ υπερβαίνει τους 2 μήνες. Σύμφωνα με
την Καταγγελλομένη, καίτοι οι σχετικές καθυστερήσεις ως προς την αποπληρωμή του
ΜΜΚ από τη ΔΕΗ Α.Ε. βαίνουν μειούμενες, εντούτοις ένα σημαντικότατο μέρος της
χρονικής υστέρησης ως προς την αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ από
πλευράς της, ανάγεται και συνδέεται απευθείας με την καθυστέρηση απόδοσης του ΜΜΚ,
ήτοι σε γεγονός το οποίο κείται σαφώς, εκτός της σφαίρας ευθύνης και ελέγχου της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
27. Σε κάθε δε περίπτωση, η Καταγγελλομένη τονίζει ότι ακόμη και η όποια σχετικά πρόσφατη
σύντμηση του χρόνου καθυστερήσεων από πλευράς ΔΕΗ Α.Ε. ως προς την απόδοση του
ΜΜΚ, αντισταθμίζεται σε επίπεδο συνολικής οικονομικής λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
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από τη διαρκώς διογκούμενη και εντεινόμενη διάσταση μεταξύ των προς απόδοση
συνολικών κονδυλίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς αυτήν, και των πραγματικά αποδιδόμενων σε
αυτήν κονδυλίων. Το γεγονός δε αυτό, σύμφωνα με την Καταγγελλομένη, καθιστά χωρίς
υπαιτιότητά της, υποχρεωτική την κατανομή των διαθεσίμων κονδυλίων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν, ισόρροπη κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
28. Περαιτέρω, κατά τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι σχετικές από το ΕΤΜΕΑΡ υποχρεώσεις της
υπόκεινται (ως αμοιβαίες, ομοειδείς κατ' αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες κατ' άρθρο 440 του
ΑΚ) σε συμψηφισμό με τις απαιτήσεις της εταιρείας αυτής έναντι της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τη
διάφορα ΜΜΚ και FIT της ΛΑΓΗΕ Α.Ε, συμψηφισμό τον οποίο διενεργεί στην πράξη η
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως εκ του νόμου αποκλειστικός Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ.
29. Επί τυχόν κατάγνωσης από τη ΡΑΕ, παρέκκλισης από το στενό γράμμα των σχετικών,
διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε διατείνεται πως είναι πρόδηλο ότι ελλείπει
οιαδήποτε υπαιτιότητα (πολλώ δε μάλλον «δόλος»...) από πλευράς της, άρα κατ' επέκταση
και η νόμιμη βάση για τη διαπίστωση ρυθμιστικής παραβίασης, οφειλόμενης σε πράξεις, ή
παραλείψεις.
30. Τέλος, η Καταγγελλομένη υπογραμμίζει ότι η αποπληρωμή των Παραγωγών H/E από
σταθμούς ΑΠΕ στα ΜΔΝ από αυτήν, δεν αποτελεί ούτε τη μοναδική, ούτε φυσικά την a
priori νομικά υπέρτερη υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Αντιθέτως, η εταιρεία αυτή, σε καμία
περίπτωση, δεν μπορεί να παραγνωρίσει -πολλώ δε μάλλον να αποστεί- από την άσκηση
μείζονος σημασίας αρμοδιοτήτων της (π.χ. προσήκουσα συντήρηση, ανάπτυξη και εν γένει
λειτουργία του ΕΔΔΗΕ), οι οποίες θάλπουν μείζονες πτυχές δημοσίου συμφέροντος και
έχουν καταφανή κοινωφελή χαρακτήρα (βλ. ιδίως Ολ ΣτΕ 3445/1998, ΣτΕ 4446/2005 και
ΣτΕ Ολ. 1672/2005). Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσκομίζει
σχετικό πίνακα βασικών έργων συντηρήσεως που έχει εκτελέσει στα ΜΔΝ την τελευταία
διετία. Ομοίως, η Καταγγελλομένη ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να παραγνωρίσει - κατά
μείζονα δε λόγο να αποστεί - και τις ανελαστικού χαρακτήρα, υποχρεώσεις της, όπως για
παράδειγμα, οι φορολογικές/ασφαλιστικές και εργοδοτικές της υποχρεώσεις.

Γ. Η διαδικασία ακρόασης των Καταγγελομένων, ενώπιον της ΡΑΕ
31. Τα ζητήματα που ετέθησαν από την Καταγγελία σχετικά με την παραβίαση του Κώδικα και
των συμβάσεων, αποτέλεσαν μέρος του αντικειμένου των κλήσεων σε ακρόαση των
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Καταγγελλομένων ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ με την υπ’
αριθμ. 571Α/2016 Απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ Α.Ε.), με την ιδιότητά της ως Προμηθευτής και ως Παραγωγός, με αντικείμενο τη
διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους αρμόδιους Διαχειριστές Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον επιμερισμό των εισπραχθέντων ποσών προς τους
λογαριασμούς τους. Παράλληλα, η ΡΑΕ με την υπ΄ αριθμ. 571B/2016 Απόφασή της,
εκκίνησε και τη διαδικασία ακρόασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία εκλήθη υπό την ιδιότητά
της ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη
μη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής
Εκκαθάρισης και του ν. 4001/2011 αναφορικά με τη διαχείριση του συναλλαγών που
εκτελεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επί των ανωτέρω ακροάσεων, εξεδόθησαν οι
υπ’ αριθμ. 366/2018 και 268/2018 Αποφάσεις ΡΑΕ, αντίστοιχα, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη
κατά την σύνταξη της παρούσας.

ΙΙ. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
A. Eπι της αρμοδιότητας της Αρχής
32. Στο άρθρο 34 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι «1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον
δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των διαχειριστών
των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά των επιχειρήσεων
που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που
καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας
αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παρατείνεται για τρεις (3) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται
πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση
πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της
προθεσμίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την
καταγγελία….. 2. Η απόφαση της ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
33.»
33. Ακολούθως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ, δρώντας
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, μπορεί να λαμβάνει, με αιτιολογημένη απόφαση της
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και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, πρόσφορα προσωρινά μέτρα προς
αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Συγκεκριμένα το άρθρο
35 προβλέπει ότι «1. Σε περιπτώσεις που η ΡΑΕ δρώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας, διαπιστώσει κατά σοβαρή πιθανολόγηση, παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
εθνικής ή ευρωπαϊκής περί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία ενέχει άμεση,
σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία ή
τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου, ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες
επιχειρήσεις, μπορεί να λαμβάνει με αιτιολογημένη απόφασή της και τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, πρόσφορα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη
λήψη της οριστικής απόφασης… Τα προσωρινά αυτά μέτρα δεν πρέπει να κατατείνουν στην
πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος. …..2. Η απόφαση της ΡΑΕ περί των προσωρινών
μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και υπόκειται μόνο σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει
την εκτέλεση της αποφάσεως περί των προσωρινών μέτρων…. 3. Η ΡΑΕ μπορεί να επιβάλει
χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για
κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφαση της περί των προσωρινών μέτρων. Η
επιμέτρηση του προστίμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.».
34. Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011: «1.Με απόφασή της
ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται ………..στις
επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του
παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ή τους όρους των
αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης…3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια
παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ιδίως δε
των προβλεπόμενων στις διατάξεις του ν. 3959/2011….. 5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ) στο όνομα και για λογαριασμό της ΡΑΕ και αποδίδονται σε αυτήν… 6. Σε
περιπτώσεις συστηματικής και κατ` επανάληψη παράβασης του νομοθετικού πλαισίου και των
όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, η
ΡΑΕ μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα και
με πρόστιμο.».
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Β. Επι του αντικειμένου της καταγγελίας
35. Στις διατάξεις της παρ. 1 και των περ. (ζ) και (η) της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν.
4001/2011, προβλέπεται ότι για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι
εγκατεστημένοι στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αρμόδιος είναι ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, ήτοι ο ΔΕΔΔΗΕ:
«1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που
περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των
νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ…..
2. Πέραν των προβλεπόμενων στην Άδεια Διαχείρισης της παραγράφου 1, η ΔΕΔΔΗΕ
υποχρεούται να: (α)…..(β)…(γ)….(δ)…(ε)…(στ)…(ζ) Συνάπτει Συμβάσεις με τους κατόχους
των αδειών για την έγχυση και απορρόφηση ενέργειας και την παροχή Επικουρικών
Υπηρεσιών στο δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των
παραγωγών ενέργειας και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των
παραγωγών αυτών, τη χρέωση των Πελατών και των Προμηθευτών για την απορρόφηση
ενέργειας, καθώς και για τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδικών λογαριασμών, που
καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών… (η) Συνάπτει
Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής
συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις
πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους
αντισυμβαλλόμενους, ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143.»

36. Όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 143 του νόμου 4001/2011 «1. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις
διατάξεις της περίπτωσης θ` της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της περίπτωσης η` της
παραγράφου 2 του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού,
όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο
διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
2. Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι:
α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου
Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης,
20

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ` της παραγράφου
2 του άρθρου 96, 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.»
(β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την
ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από
τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των
ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των
εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.
(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών,
περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια,
σύμφωνα με μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία
λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και
περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών,
περιλαμβανόμενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις
οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς
ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, το ειδικό
τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της
ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες
χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να
εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων
και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις
αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή
από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση
την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού εντός του έτους.
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Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε
το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.»
Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια, με απόφαση
της ΡΑΕ, σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για το
έτος 2014. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015. Τα ποσά που τυχόν
χρεώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ υπέρβαση της παρούσας διάταξης,
επανυπολογίζονται σύμφωνα με αυτήν και οι διαφορές που προκύπτουν, συμψηφίζονται ή
περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό
λογαριασμό.
(δ) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται
με τον παρόντα νόμο.
(ε) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999
και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος δύο (2) ευρώ ανά
MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους στον ανωτέρω Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δύναται να αναπροσαρμόζεται το
τέλος αυτό.»
Όπως ρητώς προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, για τον
υπολογισμό των ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές στα ΜΔΝ για την ηλεκτρική
ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών από ΑΠΕ, λαμβάνεται υπόψη
το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων, που είναι εγκατεστημένες
στα νησιά για κάθε μήνα, όπως αυτό προσδιορίζεται μεθοδολογικά με την απόφαση
1186/2010 της ΡΑΕ και καθορίζεται ανά εξάμηνο, με σειρά άλλων αποφάσεων της Αρχής,
μέχρι την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, οπότε και εκκίνησε ο υπολογισμός
βάσει των διατάξεών του.
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37. Συναφώς, ο προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ που συνάπτει δια της
εγγραφής του στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του
Κώδικα αυτού, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τις πληρωμές που του αναλογούν και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν (άρθρο 1). Οι
πραγματοποιούμενες δε εισπράξεις από τους εκπροσώπους φορτίου για τα χρηματικά ποσά
των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους και αφορούν τις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις, αποδίδονται στους αρμόδιους Διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων, καθώς και των άρθρων 40 και 41
του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών).

38. Περαιτέρω, στο άρθρο 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προβλέπεται
ότι ο Λειτουργός τις Αγοράς, μεταξύ άλλων λογαριασμών τις αγοράς, τηρεί και διακριτό
λογιστικό λογαριασμό (Λ-Γ) που αφορά στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 και του οποίου έσοδα αποτελούν:
«Α) Τα ποσά που εισπράττονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Β) Τα ποσά που εισπράττονται (ή χρεώνονται) από τον Διαχειριστή του Συστήματος για
Αποκλίσεις Παραγωγής – Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Γ) Τα ποσά που καταβάλλουν στον Διαχειριστή του Συστήματος οι Προμηθευτές μέσω του
Διαχειριστή των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών για τις Μονάδες αυτές, πλέον του
αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους
παραγωγής στα νησιά αυτά και το οποίο προϋπολογίζεται κατά ημερολογιακό έτος. Τα ποσά
που προκύπτουν από την εκκαθάριση μετά τον υπολογισμό του απολογιστικού μέσου
μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται ή χρεώνονται αντίστοιχα μετά το
τέλος του ημερολογιακού έτους στον Λογαριασμό Λ-Γ.
Δ) Τα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος τα οποία προέρχονται από την χρέωση του
ειδικού Τέλους ΑΠΕ του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 τις καταναλωτές και τις
Αυτοπαραγωγούς……. Ε) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. ΣΤ) Αλλά ποσά που προβλέπονται από το
Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011.»
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39. Σύμφωνα δε με το άρθρο 175Β του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Ηλεκτρικής
Ενέργειας σχετικά με τις Λογιστικές Πράξεις για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, ο Διαχειριστής του
Συστήματος υπολογίζει, εισπράττει, ή καταβάλει και αποδίδει ή απαιτεί στον /από το
Λειτουργό της Αγοράς μεταξύ άλλων: «…. Β) Τα ποσά που καταβάλλουν στον Διαχειριστή
του Συστήματος οι Προμηθευτές μέσω του Διαχειριστή των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών για
τις Μονάδες αυτές, πλέον του αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου
μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά και το οποίο προϋπολογίζεται κατά
ημερολογιακό έτος. Τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση μετά τον υπολογισμό του
απολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται ή
χρεώνονται αντίστοιχα μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους στον Λογαριασμό Λ-Γ.».

40. Κατά την περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
ο Διαχειριστής ΜΔΝ: «1γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη
Διασυνδεδεμένων καιιδίως από διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων»,
ενώ στην παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 10 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών ορίζεται ότι: «2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ έχει την ευθύνη για την προσήκουσα εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και τον αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ώστε να
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και
καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και
αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς και των Συστημάτων ΜΔΝ, βάσει
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.»

41. Βάσει του άρθρου 172 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χρεώσεις του
Λογαριασμού Λ-Α «αποτελούν οι πληρωμές του _Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβατικές
Μονάδες για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από αυτές στο _Δίκτυο ΜΔΝ........ Επιπλέον,
χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των
Εκπροσώπων Φορτίου της παραγράφου 2 που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική
Εκκαθάριση. 2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Α αποτελούν οι χρεώσεις των Εκπροσώπων
Φορτίου για την ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ από Συμβατικές Μονάδες με βάση την
Ενέργεια Χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν
συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.»
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42. Ακολούθως, με το άρθρο 178 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
καθορίζονται οι λογιστικές πράξεις που διενεργεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών για τον Ειδικό Λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ (Λ-Ζ):
«1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ αποτελούν:
α) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες
Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που εγχέουν στο Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και οι τυχόν
συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
β) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες
Υβριδικού Σταθμού για τη διαθεσιμότητα ισχύος τους, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές
πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
γ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που προκύπτουν κατά την
Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (β) έως (δ) της παραγράφου 2.
δ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και
Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και
αφορούν στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2.
ε) Ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Λογαριασμός Λ-Α για την ενέργεια που απορροφάται από
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την οποία προβλέπεται
συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, ως η
διαφορά μεταξύ της τιμής αυτής και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους για κάθε περίοδο
Κατανομής.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ αποτελούν:
α) Οι χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες
Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που απορροφούν από το Δίκτυο ΜΔΝ για την οποία
προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους
Κατανομής, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την
Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για την ενέργεια από τις Μονάδες
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143
του ν.4001/2011, τα οποία υπολογίζονται κατά μήνα βάσει του μηνιαίου Μέσου Μεταβλητού
Κόστους παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και της Ενέργειας Χρέωσης από Μονάδες
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν
συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
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γ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για το κόστος που αντιστοιχεί στο
τμήμα της διαθέσιμης ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού
Σταθμού, το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς
Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 148, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, όπως
προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
δ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στους καταναλωτές των Εκπροσώπων Φορτίου, τα οποία
προκύπτουν από την ενέργεια που καταναλώθηκε ανά κατηγορία Μετρητών που αυτοί
εκπροσωπούν, και τις χρεώσεις του ειδικού τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
ε) Τυχόν επιστροφές πληρωμές των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις
Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και
αφορούν στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1.
3. Ο Λογαριασμός Λ-Ζ χρεωπιστώνεται επιπλέον κατά περίπτωση, ώστε να εμφανίζεται
ισοσκελισμένος τόσο μετά το πέρας της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, όσο και της Ετήσιας
Οριστικής Εκκαθάρισης με τις απαραίτητες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τον Ειδικό
Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.4001/2011, που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στην
περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Ζ του Διαχειριστή ΜΔΝ εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο
πιστώνεται με κεφάλαια από τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της
Αγοράς ώστε να ισοσκελιστεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο Λογαριασμός Λ-Ζ χρεώνεται,
μεταφέροντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια προς τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς.
4. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και
της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες
Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.».

43. Περαιτέρω, με το άρθρο 183 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
ορίζεται η Διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης:
«1. Μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε Μηνιαία
Εκκαθάριση για τον μήνα αυτό, ανά Σύστημα ΜΔΝ, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους
εκκαθαρίσεις:

Αγοραπωλησίας

Ενέργειας,

Επικουρικών

Υπηρεσιών,

Μηχανισμού

Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, Ειδικών Λογαριασμών ΑΠΕ ΜΔΝ και ΥΚΩ ΜΔΝ, Κάλυψης
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Κόστους Έκτακτης Ανάγκης, Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και
Διαχείρισης Παγίων, Εισπράξεων υπέρ Τρίτων/ΧΧΔ, καθώς και Κυρώσεων.
2. Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων και πιστώσεων κατά τη διαδικασία
Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί τα δεδομένα των μετρήσεων, όπως
προκύπτουν με βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 14. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής ΜΔΝ
χρησιμοποιεί τη λειτουργία Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ του Πληροφοριακού Συστήματος
ΜΔΝ. Η λειτουργία Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ συνδέεται με τα Μητρώα Εκπροσώπων
Φορτίου και Παραγωγών που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, σχετικά με τα στοιχεία των
Συμμετεχόντων και τους Λογαριασμούς τους, καθώς και τα Μητρώα Μονάδων, Σταθμού και
Μετρητών και τους Πίνακες Αντιστοίχισης. Στο τέλος της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο
Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στις εντολές των σχετικών τραπεζικών πράξεων.
3. Έως την δέκατη πέμπτη (15) ημέρα μετά την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκκαθάρισης, ο
Διαχειριστής ΜΔΝ καταγράφει τα ποσά που έχουν υπολογισθεί, με βάση τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα, για πληρωμή ή είσπραξη για κάθε έναν από τους Συμμετέχοντες στην
Αγορά ΜΔΝ και εκδίδει την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται στους
Συμμετέχοντες κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς.
Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εκδίδεται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ διακριτά, και
περιλαμβάνει, ιδίως:
α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συμμετέχοντα, αναλυτικά για κάθε επιμέρους εκκαθάριση,
πλην των κυρώσεων που εγγράφονται διακριτά. Για τις Συμβατικές Μονάδες οι
χρεωπιστώσεις που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας καταγράφονται ανά Περίοδο
Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, ενώ οι λοιπές χρεωπιστώσεις τους, καθώς και οι
χρεωπιστώσεις για όλες τις υπόλοιπες Μονάδες παραγωγής καταγράφονται συνολικά ανά
μήνα εκκαθάρισης. Για τους Παραγωγούς, οι εγγραφές είναι διακριτές για κάθε Μονάδα, ενώ
για τους Εκπροσώπους Φορτίου, για τους Μετρητές που εκπροσωπούν, ανά κατηγορία
Μετρητή.
β) Διακριτά τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω κυρώσεων ή μη συμμόρφωσης σε Εντολές
Κατανομής συνοδευόμενες από τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν.
γ) Το συνολικό χρηματικό ποσό που τελικά προκύπτει με βάση τις ανωτέρω επιμέρους
εκκαθαρίσεις ως τελική χρέωση ή πίστωση για κάθε Συμμετέχοντα, σύμφωνα και με τις
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
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δ) Τα δεδομένα των μετρήσεων με βάση τα οποία υπολογίζονται οι χρεώσεις και πιστώσεις του
στοιχείου α΄.
ε) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ επεξηγούν την Κατάσταση
Μηνιαίας Εκκαθάρισης, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά.
4. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης,
απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της Κατάστασης αυτής, αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή ΜΔΝ,
αναγράφοντας με ακρίβεια τους λόγους των αντιρρήσεων, το ποσό που αμφισβητεί, την Ημέρα
Κατανομής, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις
αντιρρήσεις του.
5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των
αντιρρήσεων του Συμμετέχοντος, αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και διαφορές που
ενδεχομένως προκύπτουν ενσωματώνονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης της
επόμενης περιόδου εκκαθάρισης, εφόσον αυτό είναι εφικτό με βάση την φορολογική
νομοθεσία, διαφορετικά εκκαθαρίζονται το αργότερο κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ανωτέρω
διαδικασία, επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2.
6. Για τους Εκπροσώπους Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει μαζί με την Κατάσταση
Μηνιαίας Εκκαθάρισης και τα σχετικά τιμολόγια δεόντως θεωρημένα, για λογιστικοποίηση και
εξόφλησή τους.
7. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις και να
λαμβάνει τις πιστώσεις που αναφέρονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παραστατικών. Η παραπάνω υποχρέωση
είναι ανεξάρτητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου Φορτίου.
8. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Λογαριασμός Συμμετέχοντα του
Εκπροσώπου Φορτίου δεν διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό ως υπόλοιπο ώστε να
πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στην Κατάσταση
Μηνιαίας Εκκαθάρισης, τεκμαίρεται αδυναμία του Εκπροσώπου Φορτίου ως προς την
καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε
αδυναμία καταβολής από Εκπρόσωπο Φορτίου συνιστούν Έλλειμμα Συναλλαγών για τη
Μηνιαία Εκκαθάριση και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 185.
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9. Με την κοινοποίηση της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο Παραγωγός αποστέλλει
εντός δύο (2) ημερών στον Διαχειριστή ΜΔΝ τα σχετικά τιμολόγια που προκύπτουν από αυτή,
δεόντως θεωρημένα, για λογιστικοποίηση και εξόφληση, ανεξάρτητα από τυχόν ενστάσεις που
έχει.
10. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για την εξόφληση Παραγωγού από
Μονάδες ΑΠΕ, ή ΣΗΘΥΑ, ή Υβριδικού Σταθμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης του παραστατικού του Παραγωγού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει
τη σχετική τραπεζική εντολή εξόφλησης του Παραγωγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
αντιρρήσεων του Παραγωγού επί των οφειλόμενων ποσών.
11. Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών πράξεων ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει χωριστά
σε κάθε Συμμετέχοντα, που εξόφλησε νομίμως τις οφειλές του, παραστατικό εξοφλήσεως με τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα ποσά των χρεώσεων και πληρωμών που τον αφορούν και τα οποία έχουν τακτοποιηθεί.
β) Περαιτέρω στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
12. Ο Συμμετέχων που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την επίλυση της διαφωνίας
που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, είναι υποχρεωμένος
να καταβάλει τις δαπάνες για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν
από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι η Κατάσταση Μηνιαίας
Εκκαθάρισης ήταν λανθασμένη. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στην Κατάσταση Μηνιαίας
Εκκαθάρισης της επόμενης περιόδου εκκαθάρισης.
13. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας
Εκκαθάρισης και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων, καθώς και τον τρόπο
και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διαχειριστή ΜΔΝ στο
πλαίσιο της εκκαθάρισης, δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς
ΜΔΝ.».
44. Τέλος, στο άρθρο δωδέκατο του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010
υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι:
«Άρθρο δωδέκατο “Λογαριασμοί και Πληρωμές”
1. Ο υπολογισμός του τιμήματος της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο Δίκτυο και
απορροφήθηκε από αυτό γίνεται από το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα
με τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και την κείμενη νομοθεσία και
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αποστέλλεται σχετικό σημείωμα στον Παραγωγό. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρονται τυχόν
χρέωση αέργου ενέργειας και τυχόν απαιτήσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
κατ’ αυτού. Ο Παραγωγός βάσει του πιο πάνω σημειώματος εκδίδει τιμολόγιο, στο οποίο οι
απαιτήσεις αυτές συμψηφίζονται με το τίμημα που ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων
Νήσων πρέπει να καταβάλει στον Παραγωγό. Το τιμολόγιο του Παραγωγού αποστέλλεται στο
Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων για εξόφληση και είναι πληρωτέο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την κατάθεσή του στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
2. Η εξόφληση του τιμολογίου του Παραγωγού γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου, ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά την ακρίβεια λογαριασμού. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει
αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις της γνωστοποιεί στο άλλο εγγράφως χωρίς υπαίτια βραδύτητα. Σε
περίπτωση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, το συμβαλλόμενο μέρος σε βάρος του οποίου
προκύπτει διαφορά, οφείλει να την επιστρέφει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος έντοκα, με το
νόμιμο τόκο της υπερημερίας από την ημέρα εξόφλησης των τιμολογίων, μέχρι την ημέρα
επιστροφής της διαφοράς.
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού ή τιμολογίου πέραν της
προθεσμίας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
οφείλει να πληρώσει στον Παραγωγό και τόκο υπερημερίας επί του οφειλομένου ποσού, από
την επομένη της λήξης της προθεσμίας εξόφλησης και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Επί του παραδεκτού
45. Σύμφωνα με τα καταστατικά τους, οι Καταγγέλλοντες Σύλλογοι εκπροσωπούν ιδιοκτήτες
Φ/Β σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα δίκτυα των ΜΔΝ (βλ. το υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΡΑΕ Ι-207065/03.06.2016 υπόμνημά τους ενώπιον της ΡΑΕ).
Επισημαίνεται ότι η νομολογία έχει δεχθεί το έννομο συμφέρον οργανώσεων να προβαίνουν
εκ των καταστατικών τους σκοπών, σε άσκηση αναφορών, ενδικοφανών προσφυγών και
ενδίκων βοηθημάτων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών τους (βλ.
ΣτΕ668/2012 και ΣτΕ3354/2013).

30

Οπότε, βάσει των σκοπών, που αναφέρονται στα ως άνω καταστατικά τους, οι
Καταγγέλλοντες εμφανίζεται ότι νομιμοποιούνται να διεξάγουν δικαστικούς αγώνες,
ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων και να εκπροσωπούν τα μέλη τους, ενώπιον ελληνικών
και διεθνών Αρχών.

Β. Ως προς τη λήψη προσωρινών μέτρων
46. Σχετικά με το αίτημα λήψης των κατ’ άρθρο 35 του ν. 4001/2011, πρόσφορων
προσωρινών μέτρων προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των μελών των
Καταγγελλόντων, απαιτείται να αποδεικνύεται η άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για
τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία, ή τις συνθήκες υγιούς
ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ή η δημιουργία σοβαρών
οικονομικών, ή λειτουργικών προβλημάτων σε άλλες επιχειρήσεις.
47. Παρά ταύτα, στην κρινόμενη Καταγγελία, πέραν από τη γενική αναφορά στη δημιουργία
σοβαρών οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων στα μέλη των Καταγγελλόντων, δεν
εξειδικεύεται, ούτε τεκμηριώνεται πλήρως και ειδικώς, όπως θα έπρεπε, η συνδρομή των
ανωτέρω αυστηρών προϋποθέσεων για τη λήψη των προσωρινών μέτρων του σχετικού
άρθρου. Ως εκ τούτου, κατόπιν της υποβολής ενώπιον της ΡΑΕ, του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι207065/03.06.2016 υπομνήματος των Καταγγελλόντων, με το οποίο προσκόμισαν επιπλέον
στοιχεία, καθώς επίσης, και των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209637/31.08.2016 και Ι210026/08.09.2016 επιστολών τους, περί καθυστερήσεων στις πληρωμές ΑΠΕ στα ΜΔΝ, η
Αρχή έκρινε, κατόπιν και της υπ’αριθμ. Ι–207065/03.06.2016, συναίνεσης των
καταγελλόντων, ότι για την ενδελεχή αξιολόγηση της ανωτέρω Καταγγελίας, απαιτείται έτι
περαιτέρω διερεύνηση. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ προκειμένου να σχηματίσει πλήρη και
επίκαιρη κρίση σε σχέση με τα σοβαρά και περίπλοκα θέματα που συνιστούν το αντικείμενο
της εν λόγω Καταγγελίας, ζήτησε την υποβολή εντός τακτής προθεσμίας, των πρόσθετων
αναλυτικών και αιτιολογημένων απόψεων των Καταγγελλομένων, επί των ενεργειών τους
ειδικότερα, στις οποίες είχαν ήδη προβεί για την ικανοποίηση των νομίμων υποχρεώσεών
τους, όσον αφορά τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην
Καταγγελία.
48. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η ανάγκη της σε βάθος εξέτασης των σοβαρών και
περίπλοκων ζητημάτων που τίθενται από την Καταγγελία, προκειμένου η ΡΑΕ να εξαγάγει
ασφαλή συμπεράσματα για τις χρηματοροές που ακολουθούνταν, επιβεβαιώνεται και από
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τις σχετικές υπ’ αριθμ. 268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις ΡΑΕ επί των ακροάσεων των
Καταγγελλομένων.
49. Βάσει των ανωτέρω, αλλά και επειδή τα προσωρινά μέτρα που αιτήθηκαν οι
Καταγγέλλοντες κατέτειναν στην πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, η εν λόγω
αίτηση ήταν απορριπτέα..

Γ. Επί των λόγων της Καταγγελίας
(α) Επί του ισχυρισμού για παραβίαση του νόμου, των συμβάσεων και του
Κώδικα Μ∆Ν
50. Το δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς ΜΔΝ, ήτοι ο
Κώδικας ΜΔΝ, και δη τα άρθρα 172, 178 και 183 αυτού, προβλέπουν σαφώς τις
χρηματορροές (και τη σχετική περιοδικότητα αυτών), στις οποίες οφείλει να προβαίνει ο
Προμηθευτής ΜΔΝ (ΔΕΗ Α.Ε.) προς το Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Συγκεκριμένα, για τις εκκαθαρίσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ
εκδίδει Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης στην οποία εμφανίζονται οι χρεώσεις και
πιστώσεις και η οποία κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες στην Αγορά, σύμφωνα με το
άρθρο 183 του Κώδικα ΜΔΝ. Τα τιμολόγια δε, που εκδίδονται και κοινοποιούνται με την
ανωτέρω Κατάσταση εκκαθάρισης, είναι διακριτά για κάθε χρέωση. Για τους Εκπροσώπους
φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει μαζί με την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης
και τα σχετικά τιμολόγια για λογιστικοποίηση και εξόφλησή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο
Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις και να λαμβάνει τις πιστώσεις που
αναφέρονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής των παραστατικών. Με την κοινοποίηση της Κατάστασης Μηνιαίας
Εκκαθάρισης ο Παραγωγός αποστέλλει εντός δύο ημερών στον Διαχειριστή ΜΔΝ τα
σχετικά τιμολόγια που προκύπτουν από αυτήν δεόντως θεωρημένα για λογιστικοποίηση και
εξόφληση. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του
παραστατικού του Παραγωγού ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει την σχετική τραπεζική εντολή
εξόφλησης του Παραγωγού.

(αα) Ως προς τη ∆ΕΗ Α.Ε.
51. Η ΔΕΗ Α.Ε. ως Εκπρόσωπος Φορτίου έχει εκ του ΚΜΔΝ, και σύμφωνα με τα ρητώς
οριζόμενα στο άρθρο 183 του Κώδικα ΜΔΝ, την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε
μήνα, στο Λογαριασμό Λ-Ζ, τα ποσά για την ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες
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ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τα οποία αντιστοιχούν στο ΜΜΚμδν, καθώς και το ΕΤΜΕΑΡ που
εισπράττεται από τους καταναλωτές στα ΜΔΝ. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 178 του
ΚΜΔΝ, τα έσοδα του Λ-Ζ που αντιστοιχούν στο ΜΜΚμδν, και τα αντίστοιχα που
αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττεται στα ΜΔΝ, επιβάλλεται να εξοφλούνται, ειδικά,
εφόσον το άθροισμα αυτών αποτελεί το κύριο μέρος των πόρων του Λ-Ζ, από τον οποίο
πληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ των ΜΔΝ. Οι πληρωμές δε αυτές, κατά την υπ’ αριθ.
6024/2014 απόφαση του ΜΠΑθ, αποτελούν κρίσιμες και ανελαστικές δαπάνες, καθώς
όπως επισημαίνεται στην εν λόγω πράξη: «... καθίσταται απολύτως κρίσιμη και
ανελαστική η ανάγκη διασφάλισης σταθερά επαρκούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργούν σε αυτά [τα ΜΔΝ], η
οποία σήμερα διασφαλίζεται από τη λειτουργία τόσο των θερμικών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
…».
52. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 183, ο Εκπρόσωπος Φορτίου
οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του και να λαμβάνει τις πιστώσεις που αναφέρονται
στην ανωτέρω Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής των παραστατικών. Η παραπάνω υποχρέωση είναι ανεξάρτητη από
τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου Φορτίου. Ενώ στο άρθρο 92 του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων, καθώς
και των άρθρων 40 και 41 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής
Εκκαθάρισης Προμηθευτών, προβλέπεται ότι οι πραγματοποιούμενες εισπράξεις από τους
εκπροσώπους φορτίου για τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους
Πελάτες τους και αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, αποδίδονται στους αρμόδιους
Διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
53. Όπως διαπιστώθηκε όμως, κατά τη διαδικασία των ακροάσεων των Καταγγελλομένων
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις της Αρχής, οι επίμαχες βάσει
της Καταγγελίας (βλ. ιδίως σελ. 13, 14 και 15), καθυστερήσεις στην πληρωμή των
παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, οφείλονται πρωτίστως, σε υστερήσεις από πλευράς της ΔΕΗ
Α.Ε. (ως Προμηθευτή ΗΕ στα ΜΔΝ) να αποδώσει τα σχετικά κονδύλια στο Λογαριασμό ΛΖ, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 178 του Κώδικα ΜΔΝ. Με την ως άνω πρακτική της
ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ Α.Ε., έχουν επέλθει σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την
αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες σύμφωνα
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με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-207065/03.06.2016 υπόμνημα των Καταγγελλόντων ενώπιον
της ΡΑΕ, ανέρχονται στους 4 μήνες και βαίνουν αυξανόμενες.
54. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213446/25.10.2016, Ι-213794/04.11.2016 και Ι215068/09.12.2016 επιστολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, η ακολουθούμενη πρακτική
έχει ως συνέπεια, να μην προβαίνει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη σειρά της, στη συμβατικά
εμπρόθεσμη αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ. Συγκεκριμένα, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ισχυρίζεται ότι επιλέγει τη μερική ανακατεύθυνση κονδυλίων προς κάλυψη έτερων πιο
επειγουσών και οπωσδήποτε ανελαστικών αναγκών/αρμοδιοτήτων της, όπως η προσήκουσα
συντήρηση και λειτουργία του ΕΔΔΗΕ, ήτοι η διασφάλιση του αναγκαίου τεχνικού μέσου
για την έγχυση της σχετικώς παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ στα
ΜΔΝ και άρα, η προστασία του απαραίτητου μέσου για τη συνέχιση της υπόψη
οικονομικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.
55. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-215068/09.12.2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ, αλλά και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις ΡΑΕ επί
των ακροάσεων της ΔΕΗ ΑΕ, και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, προέκυψε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως
Εκπρόσωπος Φορτίου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εξοφλεί τα ποσά που σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ οφείλει να καταβάλλει προς το Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λόγω της συμμετοχής της στην Αγορά ΜΔΝ, ε με
συμψηφισμό έναντι των απαιτήσεών της.
56. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ΑΕ, σε συνεννόηση με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διενεργεί ταμειακό
συμψηφισμό των ποσών που οφείλει να καταβάλλει ως Προμηθευτής στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά και των ποσών που δικαιούται να λάβει για την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας των συμβατικών της μονάδων, ως Παραγωγός. Υπάρχουν μεν
διακριτές τιμολογήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ταμειακές ροές αντίστοιχες των ποσών των
τιμολογίων. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδίδει τα ποσά που οφείλει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
προκειμένου η τελευταία, στη συνέχεια, να πληρώνει τους παραγωγούς, συμβατικούς
και μη.
57. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213446/25.10.2016, Ι214541/24.11.2016 και Ι-215068/09.12.2016 έγγραφα, η εξόφληση από τη ΔΕΗ Α.Ε.
των τιμολογίων που αφορούν σε παραγωγούς ΑΠΕ, γίνεται με τρόπο που επιλέγει η
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ίδια, και αφού έχει προηγουμένως, ικανοποιηθεί για τις δικές της χρηματικές απαιτήσεις
από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσω ταμειακού συμψηφισμού απαιτήσεων-υποχρεώσεων.
Παρατηρείται δηλαδή, το φαινόμενο, η ΔΕΗ Α.Ε. να τακτοποιεί λογιστικά τα τιμολόγια
για ΑΠΕ στα ΜΔΝ –η προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή που κάνει, καθορίζεται με
βάση την ημερομηνία λήξης τους- αναφέροντας εγγράφως στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ποια
συγκεκριμένα τιμολόγια τρίτων εξοφλεί, για να αποδεικνύει ότι εκείνη δεν έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους, ενώ στην πραγματικότητα, τα ποσά αυτά διατίθενται
από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκπλήρωση των λειτουργικών της υποχρεώσεων.
58. Βάσει των υπ’ αριθ. 268/2018 και 366/2018 Αποφάσεων ΡΑΕ επί των ακροάσεων των
Καταγγελλομένων, διαπιστώθηκε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διενεργεί συμψηφισμό των ποσών που
οφείλει να καταβάλλει ως Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των ποσών που
δικαιούται να λάβει για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας των Συμβατικών της μονάδων, ως
Παραγωγός, παραβιάζοντας κατά τουτο τις οικείες διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ για
καταβολή των οφειλομένων ως Προμηθευτής χρονικά νωρίτερα από τις εισπράξεις της ως
Παραγωγός. Τούτο δε αποδεικνύεται και από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι209371/16.08.2016 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., όπου διαφαίνεται ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΗ
από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
των Συμβατικών μονάδων, είναι μηδενικές. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα ανωτέρω
στοιχεία μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2016 τα τιμολόγια ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ ήταν ισόποσα.
59. Ως εκ τούτου, η διενέργεια συμψηφισμού στην οποία προβαίνει η ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ
των απαιτήσεών της ως Παραγωγός και των οφειλών της ως Προμηθευτής στα ΜΔΝ η
οποία και γίνεται αποδεκτή από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς τούτο να ερείδεται σε
κανονιστικές ή ρυθμιστικές αποφάσεις, και ιδίως στις ρυθμίσεις του άρθρου 183 του
Κεφαλαίου 37 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών όπου καθορίζεται το πλαίσιο
των εκκαθαρίσεων και πιστώσεων των λογαριασμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά,
δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας στα ΜΔΝ και εμπόδια στην πληρωμή
των παραγωγών ΑΠΕ καθώς οδηγεί στην κατά προτεραιότητα εξόφληση της ΔΕΗ ΑΕ
ως Παραγωγού συμβατικών μονάδων σε βάρος των παραγωγών από ΑΠΕ.
60. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, είναι αδιαμφισβήτητη η αύξηση
των οφειλών της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς το ΕΤΜΕΑΡ, όπως καταγράφεται και στον παρακάτω
Πίνακα 1, από 207.2εκ. το 2014, σε 298.3εκ. το 2016, καταγράφοντας αύξηση 91,1εκ.
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Πίνακας 1: Οφειλές ΔΕΗ Α.Ε. ως προς το ΕΤΜΕΑΡ (σε εκ.)
Έτος
2014
2015
2016

ΕΤΜΕΑΡ
207.2
274.9
298.3

61. Κατόπιν των ανωτέρω, και βάσει των ειδικότερα αναφερομένων στην απόφαση
366/2018 της ΡΑΕ, συνάγεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως Προμηθευτής και Παραγωγός στα
ΜΔΝ παραβιάζει το άρθρο 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
καθώς και το πλέγμα των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ με το οποίο καθορίζεται το
πλαίσιο των εκκαθαρίσεων και πιστώσεων των λογαριασμών στα ΜΔΝ (διατάξεις των
άρθρων 172, 178 και 183), δημιουργώντας καθυστερήσεις στην πληρωμή των
Παραγωγών ΑΠΕ.

(ββ) Ως προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
62. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά την περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών οφείλει να: «1γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ
των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων και ιδίως από διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων
με αυτόν επιχειρήσεων», ενώ στην παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 10 του Κώδικα Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών ορίζεται ότι: «2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ έχει την ευθύνη για την
προσήκουσα εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και τον αφορούν».
63. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δωδέκατου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 υπουργικής απόφασης: «Το τιμολόγιο του Παραγωγού
αποστέλλεται στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων για εξόφληση και είναι πληρωτέο
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεσή του στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων
Νήσων.» Περαιτέρω δε, στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι: «3. Σε
περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού ή τιμολογίου πέραν της προθεσμίας της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων οφείλει να
πληρώσει στον Παραγωγό και τόκο υπερημερίας επί του οφειλομένου ποσού, από την επομένη
της λήξης της προθεσμίας εξόφλησης και χωρίς άλλη ειδοποίηση.».
64. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι κατά τρόπο αποκλειστικό αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του
Κώδικα και θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με
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τη αλληλουχία ενεργειών που καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ και ειδικότερα στα άρθρα
172, 179 και 183. Η επίκληση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ότι η πρακτική των συμψηφισμών
αποτελούσε μονομερή ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε., δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή, καθώς αυτοί οι συμψηφισμοί που η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συνομολογεί ότι
πραγματοποιούνται, όπως ευχερώς προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 268/2018απόφαση της
ΡΑΕ επί της σχετικής ακρόασης, γίνονταν με την ανοχή και τη συναίνεση του Διαχειριστή
που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προσήκουσα εφαρμογή των διατάξεων
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαχείριση των συναλλαγών στα ΜΔΝ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα ΜΔΝ. Η αρμοδιότητα αυτή δεν
ασκήθηκε προσηκόντως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ούτε είναι ορθή η προσπάθεια μετακύλισής
της στον δεσπόζοντα Προμηθευτή. Συνεπώς, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, η επίκληση από
την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της μονομερούς ενέργειας εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., στο βαθμό μάλιστα
που δεν προκύπτει ότι ο Διαχειριστής επέβαλε με κάποιον τρόπο, ή απαίτησε εγκαίρως,την
ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τη ΔΕΗ Α.Ε.
65. Ως εκ τούτου, οι γενικές αναφορές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί έλλειψης υπαιτιότητας δεν
μπορούν να γίνουν δεκτές, στο βαθμό μάλιστα που από τα στοιχεία που προσκομίζονται,
αποδεικνύεται η αποδοχή της για την πρακτική αυτή για μεγάλο διάστημα. Επισημαίνεται
περαιτέρω, ότι στην έγγραφη ενημέρωση που έχει αποσταλεί στη ΔΕΗ Α.Ε από τον
Διαχειριστή και έχει κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ περί το τέλος του έτους 2016, αναφορικά με τις
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές ΔΕΗΑ.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. (Ι-213446/25.10.2016), γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα διακριτής τήρησης και
αποτύπωσης των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των δύο εταιρειών, γεγονός που
επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Διαχειριστή να μπορεί να ορίσει το ορθό πλαίσιο
πραγματοποίησης των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κώδικες και
Εγχειρίδια και να το επιβάλει στους Συμμετέχοντες.
66. Συνεπώς, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής αλλά και από
την ακροαματική διαδικασία, ο ταμειακός συμψηφισμός των τιμολογίων που αφορούν στον
Λογαριασμό Λ-Α στα ΜΔΝ γίνεται με τη συναίνεση του Διαχειριστή και δεν αποτελεί
μονομερή ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε. Η συμπεριφορά της ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποτελεί στοιχείο που
απαλλάσσει τη ΔΕΔΔΗΕΑ.Ε. από την ευθύνη της για την εφαρμογή του Κώδικα ΜΔΝ και
του νόμου. Συναφώς, το ζήτημα της αντικειμενικής αδυναμίας της ΔΕΗ Α.Ε. για την τήρηση
των προβλεπόμενων διαδικασιών την οποία επικαλείται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σελ 51 των
Πρακτικών ακρόασης), εξετάσθηκε στο πλαίσιο της ακρόασης της ΔΕΗ Α.Ε, και
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διαπιστώθηκε από την υπ΄αρίθμ. 366/2018 σχετική Απόφαση ΡΑΕ, ότι ουδόλως
τεκμηριώνεται.
67. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε επικαλείται περαιτέρω την ανυπαρξία πρόσφορων μέτρων για την
διεκδίκηση των απαιτήσεών της και την ανάσχεση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της ΔΕΗ Α.Ε.

Παρά ταύτα, βάσει της υπ’ αριθμ.268/2018 Απόφασης ΡΑΕ επί

της ακρόασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αυτή δεν εξάντλησε τα
πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν προέβη σε ενδελεχή εξέταση
των εναλλακτικών λύσεων, κατόπιν στάθμισης διακυβευόμενων συμφερόντων, καθώς
πέραν της επιστολής που υπεβλήθη στο τέλος του έτους 2016 ενώπιον της Αρχής, δεν
προέβη σε κάποια άλλη ενέργεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αρρυθμία που
είχε προκληθεί στην αγορά των ΜΔΝ (σελ 12 των Πρακτικών ακρόασης), λόγω της
συμψηφιστικής πρακτικής που εφαρμοζόταν, επι μακρόν, ήταν γνωστή στον Διαχειριστή
τουλάχιστον από τα τέλη του έτους 2015 οπότε και του κοινοποιήθηκε η υπό εξέταση
Καταγγελία με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-62692/26.11.2015 επιστολή της Αρχής και
ζητήθηκε η υποβολή των απόψεών του. Δεν προκύπτει λοιπόν, από τα στοιχεία που διαθέτει
η Αρχή ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2015 ή και του 2016, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχοντας
διαπιστώσει τις αρρυθμίες που δημιουργούσε η πρακτική αυτή, ακόμη και εάν γίνει δεκτό
ότι αποτελούσε μονομερή συμπεριφορά της ΔΕΗ Α.Ε. με την οποία ουδέποτε συμφώνησε,
προέβη σε όχληση της τελευταίας για την αποκατάστασή της, ή την εξεύρεση λύσης.
Αντιθέτως, η «σιωπή» της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά το διάστημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι
ανωτέρω συμψηφισμοί, παρά τα περί του αντιθέτου ισχυριζόμενα, γινόταν αποδεκτοί από
τον Διαχειριστή.
68. Όπως αναλύεται στην απόφαση 268/2018, μέχρι τον 6ο του 2016, διενεργείται ταμειακός
συμψηφισμός των ποσών που οφείλει να καταβάλλει η ΔΕΗ Α.Ε. ως προμηθευτής
(αποκλειστικός πάροχος μέχρι τον 6ο του 2016) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (η
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τιμολογεί τη ΔΕΗ Α.Ε.) για το σύνολο της ενέργειας που απορροφάται
από τους μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί (ήτοι ενέργεια από ΑΠΕ και συμβατικές
μονάδες) και των ποσών που δικαιούται να λάβει ως παραγωγός για την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές της μονάδες (η ΔΕΗ Α.Ε. τιμολογεί την
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), χωρίς έρεισμα στις οικείες νομοθετικές διατάξεις.
69. Περαιτέρω, η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει, κατά τη διαδικασία ακρόασης (σελ. 53
των Πρακτικών ακρόασης), βάσει της υπ’ αριθμ. 268/2018 Απόφασης ΡΑΕ επί της
ακρόασης της ΔΕΔΗΕ Α.Ε., ότι τα ποσά που καταβάλλει η ΔΕΗ Α.Ε. προς αποπληρωμή
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συγκεκριμένων τιμολογίων για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, χρησιμοποιούνται εν τέλει
για τη διευθέτηση των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο
Διαχειριστής δηλώνει στην αλληλογραφία του τόσο προς την ΡΑΕ (Ι-214541), όσο και προς
τη ΔΕΗ Α.Ε. (Ι-213446), ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διενεργώντας τμηματικές καταβολές τιμολογίων, ή
διενεργώντας καταβολές προς τον Διαχειριστή και ενημερώνοντας εκ των υστέρων με
επιστολές ποια συγκεκριμένα τιμολόγια λογιστικά εξοφλούνται (ενώ πραγματικά τα εν λόγω
ποσά καταβάλλονται για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς αποκλειστικά
συνυφασμένους με τη λειτουργία του Διαχειριστή, όπως ανωτέρω αναφέρεται), δημιουργεί
αφενός εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Διαχειριστή στους Παραγωγούς ΑΠΕ, σε εργολάβους και λοιπούς προμηθευτές, με κίνδυνο
τα προβλήματα αυτά να τείνουν να γίνονται μη διαχειρίσιμα (κατωτέρω Πίνακας 2).

Πίνακας 2.
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από ΔΕΗ Α.Ε. και οφειλές ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
προς Τρίτους
12ος 2015

12ος 2016

%Μεταβολή

Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ
από ΔΕΗ (τι συνολικά οφείλει η ΔΕΗ
στον ΔΕΔΔΗΕ και έχει καταστεί
ληξιπρόθεσμο)

35.995.261

228.133.968

534%

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές ΔΕΔΔΗΕ προς
Τρίτους (τι συνολικά οφείλει ο
ΔΕΔΔΗΕ σε Τρίτους και τι έχει
καταστεί ληξιπρόθεσμο)

90.205.854

268.478.886

198%

70. Το σημαντικό πρόβλημα από τη μη τήρηση διακριτών ροών στις εξοφλήσεις τιμολογίων
μέσω τραπεζικών καταθέσεων (δηλαδή το γεγονός ότι δεν γίνονται διακριτές καταβολές
ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό ανά κατηγορία λογαριασμού που να ταυτίζονται με το
ακριβές ποσό τιμολογίων που εξοφλούνται) καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη θέση του
Διαχειριστή ΜΔΝ προς τους οφειλέτες του, όπως και ο ίδιος ο Διαχειριστής αναγνωρίζει με
την υπ’αριθμ. Ι-213446/25.10.2016 επιστολή του. Για το λόγο αυτό, ο Διαχειριστής όφειλε
να λάβει εγκαίρως μέτρα και να απαιτήσει από τη ΔΕΗ Α.Ε. τη διενέργεια διακριτών
εξοφλήσεων ανά κατηγορία λογαριασμού, αντί της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό
ενός συνολικού ποσού και της εκ των υστέρων ενημέρωσης για εξόφληση συγκεκριμένων
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τιμολογίων, βάσει κριτηρίων που η ίδια η ΔΕΗ θέτει, κυρίως ως προς την ληκτότητά τους
(πρακτική που ακολουθείται).
71. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι παραβιάζεται εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η διαδικασία του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
σχετικά με το πλαίσιο των εκκαθαρίσεων και χρεώσεων - πιστώσεων των λογαριασμών στα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, και ιδίως των άρθρων 10 παρ. 1 (γ) και 2, 172, 178 και 183.
Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται ότι η ως άνω πρακτική των πολύμηνων καθυστερήσεων στην
καταβολή εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των οφειλομένων στους παραγωγούς ΑΠΕ,
συνιστά παράβαση και της παρ. 1 του άρθρου δωδέκατου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 υπουργικής απόφασης.

(β) Επί του ισχυρισμού περί παραβίασης της «αρχής της ισότητας» και μη
τήρησης των αποφάσεων της Αρχής
72. Οι Καταγγέλλοντες επικαλούνται ως επιχείρημα το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης
μεταξύ των παραγωγών από Φ/Β που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έναντι
των λοιπών παραγωγών στο Διασυνδεδεμένο Σϋστημα, κατά παράβαση των αποφάσεων της
Αρχής υπ’ αριθ. 200/2014, 333/2014 και 378/2014. Ωστόσο, στις αποφάσεις αυτές, η Αρχή
έχει, αποφανθεί περί του ότι η διακριτή λειτουργία των αγορών επ’ουδενί δεν συνιστά
παραβατική

συμπεριφορά,

αφού

αποτελεί

διαφορετική

αντιμετώπιση

ανόμοιων

καταστάσεων, η οποία επιβάλλεται από τις διαφορετικές συνθήκες των αγορών και τη
λειτουργία τους, γεγονός το οποίο συνομολογείται και από τους καταγγέλλοντες. Ο σαφώς
διακριτός χαρακτήρας των δυο προαναφερθεισών αγορών, συνεπάγεται και σημαντικές
(νομικές και όχι μόνο) διαφορές, ως προς τη λειτουργία και εκκαθάριση των υποκειμένων
αγορών ΑΠΕ, π.χ., διαφορετικό εφαρμοστέο δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο (Κώδικας
ΜΔΝ στα ΜΔΝ, ΚΣΗΕ και ΚΔΣ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), διαφορετικές τιμές
αγοράς συμβατικών μονάδων, διαφορετικοί αντισυμβαλλόμενοι στις οικείες συμβάσεις
πώλησης Η/Ε, αλλά και διαφορετική συναλλαγή/εκκαθάριση ως προς την αποπληρωμή των
Παραγωγών ΑΠΕ. Είναι σαφές ότι αφού πρόκειται για διαφορετικές αγορές, δεν μπορεί να
γίνεται επίκληση από τους Καταγγέλλοντες, της υποχρέωσης τήρησης της «αρχής της
ισότητας». Συνεπώς, οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δύο αγορών και επίκληση τήρησης
της αρχής της ισότητας είναι άστοχη.
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73. Το απολύτως κρίσιμο ζήτημα του σύννομου, ή μη χαρακτήρα της διενεργούμενης
εκκαθάρισης, γίνεται δεκτό ότι ρυθμίζεται και εξειδικεύεται σε επίπεδο Κωδίκων, όπως
ανωτέρω αναφέρεται. Από τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-205033/31.03.2016, ΡΑΕ I205984/26.04.2016 και ΡΑΕ I-206617/18.05.2016 ενημερώσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ, για τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΗ Α.Ε., όντως διαπιστώνεται υστέρηση της
ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την έγκαιρη καταβολή των σχετικών κονδυλίων, γεγονός με
προφανείς και άμεσες συνέπειες, ως προς την εμπρόθεσμη (σύμφωνα και με τη
συγκεκριμένη συμβατική πρόβλεψη στις οικείες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας)
αποπληρωμή εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ. Η αύξηση του
χρόνου καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων στην αγορά ΜΔΝ που συνεπάγεται
αύξηση της καθυστέρησης πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, στα επίπεδα των αντίστοιχων
καθυστερήσεων στο Διασυνδεδεμένο, εμπίπτει στην ήδη διαπιστωθείσα κατά τα ως άνω
παράβαση των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων απόδοσης των οφειλομένων στα ΜΔΝ και
διενέργειας συμψηφισμών κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου. Περαιτέρω, ως προς τον
ισχυρισμό των Καταγγελόντων ότι με τον τρόπο αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε. επιχειρεί να εξισώσει
και εξομοιώσει, τις υπερημερίες στην πράξη, στις δύο αγορές ΑΠΕ (ΔΣ και ΜΔΝ),
παραβιάζοντας το περιεχόμενο των προρρηθεισών υπ’ αριθμ. 200/2014, 333/2014 και
378/2014 Αποφάσεων της ΡΑΕ, θα αξιολογηθεί περαιτέρω στο βαθμό που επηρεάζει ή θίγει
θέματα τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού στη δραστηριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ.

(γ) Επί του ισχυρισμού για τη μείωση της εισπραξιμότητας της ∆ΕΗ ως
άλλοθι για τις καθυστερήσεις
74. «Αντικειμενική» νοείται η αδυναμία όταν η εκπλήρωση της παροχής είναι αδύνατη όχι μόνο
για τον συγκεκριμένο οφειλέτη αλλά και για οποιονδήποτε άλλο που θα επιχειρήσει να την
εκπληρώσει.» (Απόστολος Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, σελ. 258, 1996). Η
ευθύνη του οφειλέτη είναι «νόθος αντικειμενική», το πταίσμα αυτού τεκμαίρεται και
εναπόκειται στον ίδιο να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός
για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη (βλ. ΑΚ 335). Ως εκ τούτου, η απόδειξη της ύπαρξης της
κατά το νόμο «αντικειμενικής ανυπαίτιας αδυναμίας», προϋποθέτει την τεκμηρίωση της
προηγούμενης ατελέσφορης λήψης όλων των πρόσφορων μέσων (π.χ. αποδοτικότερη
οργάνωση, περικοπή δαπανών κλπ.).
75. Η ΔΕΗ Α.Ε. στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι -201858/23.12.2015, Ι–213875/07.11.2016, και Ι214541/24.11.2016 επιστολές της προς τη ΡΑΕ, συνομολογεί την οικονομική δυσπραγία,
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που της έχει προκαλέσει η εκ του νόμου υποχρέωσή της να εξοφλεί το ΕΤΜΕΑΡ, ακόμη και
στην περίπτωση που δεν το έχει εισπράξει, προκειμένου να αποδώσει σε «αντικειμενική
ανυπαίτια αδυναμία», την καθυστέρησή της να το καταβάλει εγκαίρως στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Η Αρχή έχει ενδελεχώς εξετάσει και αποφανθεί επί του ζητήματος αυτού στην υπ’ αριθμ.
366/2018 απόφασή της, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, επ’ ουδενί δεν
τεκμηριώνεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η κατά την ως άνω έννοια του νόμου «αντικειμενική
ανυπαίτια αδυναμία» πληρωμής των οφειλόμενων προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Όπως ειδικότερα
αναφέρεται στην απόφαση 366/2018 της ΡΑΕ, το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο έχει αυξημένη τυπική ισχύ, η οποία συνεπάγεται και αυστηρή δεσμευτικότητα. Η
αόριστη επίκληση από τη ΔΕΗ Α.Ε., προβλημάτων και αδυναμιών, χωρίς την επιβεβλημένη
αναλυτική τεκμηρίωσή τους και την ανάδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών και
της πρακτικής που υιοθετεί, ώστε να δύναται να αξιολογηθεί ο ισχυρισμός καιτα μέτρα που
λαμβάνει ή δύναται/οφείλει να λάβει για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, επ’ ουδενί
αναιρεί την υποχρέωσή της ως προς την τήρηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.

(δ) Επί του ισχυρισμού ότι η ∆ΕΗ έχει όφελος από τη λειτουργία των ΑΠΕ και
τις παράνομες καθυστερήσεις
76. Όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ επί των
συναφών ακροάσεων, η ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής και Παραγωγός στα ΜΔΝ
επικαλείται αναγκαιότητα ως προς τη διενέργεια συμψηφισμών στα ΜΔΝ προκειμένου
για τη διασφάλιση του ενεργειακού τους εφοδιασμού, συνομολογώντας ουσιαστικά όσα
της καταλογίζονται στην Καταγγελία περί του ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις
πληρωμές των ΑΠΕ, αλλά κατ’επίκληση λόγων ασφάλειας εφοδιασμού και δημοσίου
συμφέροντος.
77. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1761/2016 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας,
κατόπιν εξέτασης ζητήματος που αφορούσε συναφείς συμψηφισμούς της ΔΕΗ ΑΕ
στην αγορά του Διασυνδεδεμένου συστήματος, το δικαστήριο έκρινε ότι «Τα έσοδα του
Λογαριασμού αυτού καθορίζονται νομοθετικώς (άρθρο 143 ν. 4001/2011, βλ. και άρθρο
72 παρ. 2 του ΚΣΗΕ), συνιστούν δε κρατικούς πόρους οι οποίοι έχουν ταχθεί προς
εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού (καταβολή ποσών στους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, χάριν του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης φιλικών προς αυτό πηγών
ενέργειας, καθώς και της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας».
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78. Είδικότερα όπως αναφέρεται και στις υπ’ αριθμ. 268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις
της ΡΑΕ επί των ακροάσεων των Καταγγελλομένων, η επίκληση της αρχής της
ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών ως δικαιολογητικής βάσης για την κατά
προτεραιότητα, πλήρη αποπληρωμή των συμβατικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι
των παραγωγών ΑΠΕ στα νησιά, δεν μπορεί να γίνει δεκτή για τους ακόλουθους
λόγους:
α) Στα αυτόνομα συστήματα των νησιών και ιδίως στα μεγάλου μεγέθους, ποσοστό
της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι
συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό διείσδυσης στο μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, και
στην εξασφάλιση τροφοδοσίας των νησιών. Συνεπώς, σημαντική παράμετρο στην
ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και την εξυοπηρέτηση του ειδικού δημόσιου σκοπού βάσει
της ως ανω απόφασης του ΣτΕ, συνιστά η διατήρηση της βιωσιμότητας και λειτουργίας
των σταθμών αυτών, μέσω των σχετικών πληρωμών τους από τον αντίστοιχο ειδικό
λογαριασμό (Λ-Ζ) για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (άρθρο 178 του Κώδικα Διαχείρισης
ΜΔΝ). Άλλωστε, η διατήρηση υψηλού ποσοστού διείσδυσης ΑΠΕ, καθώς και
διαφύλαξη της βιωσιμότητας των σταθμών αυτών, αποτελεί εθνική και κοινοτική
επιταγή και ως εκ τούτου, δεν κρίνεται ως ελάσσονος προτεραιότητας για την ασφαλή
και σύμφωνη με το κοινοτικό και περιβαλλοντικό κεκτημένο για την τροφοδοσία των
συστημάτων των νησιών.
β) Η ενέργεια που παραγεται από ΑΠΕ στα ΜΔΝ υποκαθιστά ενέργεια που θα παραγόταν
από συμβατικούς σταθμούς στα νησιά αυτά. Κατά συνέπεια, η ΔΕΗ Α.Ε. ελλαττώνει τις
επιβαρύνσεις της σε αγορά πετρελαίου, ανάλογα με την διείσδυση ΑΠΕ στα νησιά.
Περαιτέρω, τίθεται ζήτημα παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού που χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης, στο βαθμό που η καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων από τη ΔΕΗ Α.Ε.
θεωρηθεί ως ενέργεια με σκοπό τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών για την περαιτέρω
ανάπτυξη ΑΠΕ στα ΜΔΝ, ή και την παύση ήδη λειτουργούντων μονάδων ΑΠΕ σε αυτά.
79. Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα της ασφάλειας τροφοδοσίας των νησιών ως
επιχείρημα για την παραβίαση των διατάξεων του πλαισίου, προβλήθηκε αορίστως και
δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 268/2018 και 366/2018
Αποφάσεων ΡΑΕ επί των ακροάσεων των Καταγγελλομένων, με παράθεση
συγκεκριμένων στοιχείων, όπως απαιτούνταν, προκειμένου στοιχειοθετηθεί η
αναγκαιότητα για την κατά προτεραιότητα εξόφληση των συμβατικών μονάδων της
ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των λοιπών παραγωγών, και η διακύβευσή της ασφάλειας εφοδιασμού
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σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. ως παραγωγού και συνεπώς κρίνεται
μη αποδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Επειδή, ως προς το παραδεκτό της Καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τα

καταστατικά τους, οι Καταγγέλλοντες εμφανίζεται ότι νομιμοποιούνται να διεξάγουν
δικαστικούς αγώνες, ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων και να εκπροσωπούν τα μέλη τους,
ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών.
Επειδή, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, μεταξύ άλλων η ΡΑΕ παρακολουθεί και

εποπτέυει την αγορά ενέγργειας και την τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως αυτή ορίζεται
και εν προκειμένω καθορίζει τις ροές των συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων στην αγορά
των ΜΔΝ.
Επειδή δεν αποδείχθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ότι υφίσταται θέμα «αντικειμενικής ανυπαίτιας

αδυναμίας» πληρωμών προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και σίγουρα δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε
αυτήν τη αιτιολογική βάση, οι αυξανόμενες καθυστερήσεις και διογκούμενες ληξιπρόθεσμες
οφειλές της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Διαχειριστή. Η ύπαρξη ανείσπρακτων ποσών, δεν απαλλάσσει
τον Προμηθευτή από την ευθύνη της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών του προς την
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τις συναλλαγές, όπως ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο αφού η
δραστηριότητα της προμήθειας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την καταβολή των σχετικών
οφειλών. Είναι δε αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μονομερή ενέργεια της ΔΕΗ
Α.Ε. ως προς τους ταμειακούς συμψηφισμούς που διενεργούνται στα Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά και για «αντικειμενική ανυπαίτια αδυναμία».
Επειδή, από τα προρρηθέντα, από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων που υποβλήθηκαν,

τα ενημερωτικά σημειώματα καθώς και την σχετική ακρόαση, και σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην απόφαση 366/2018 συνάγεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε., ως Παραγωγός και ως
Προμηθευτής, παραβιάζει το άρθρο 183 του Κεφαλαίου 37 του Κώδικα ΜΔΝ, όπως και την
παρ. 5 του άρθρου 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημιουργώντας
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, διενεργώντας συμψηφισμό των ποσών που οφείλει να
καταβάλλει ως Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των ποσών που δικαιούται να
λάβει για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας των Συμβατικών της μονάδων, ως Παραγωγός.
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Επειδή, από τα προρρηθέντα, από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων που υποβλήθηκαν,

τα ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
καθώς και την σχετική ακρόαση, και διαπιστώνεται ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. παραβίαζε
συστηματικά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.
1 (γ) και 2, 172, 178 και 183 Κώδικα ΜΔΝ σχετικά με τη ροή των συναλλαγών στα ΜΔΝ, με
επακόλουθο την άνιση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών στα ΜΔΝ μη συμμορφούμενη
περαιτέρω, με τη σχετική υποχρέωσή της όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10 παρ. 1 (γ) του
Κώδικα ΜΔΝ, κατά παράβαση και της παρ. 1 του άρθρου δωδέκατου του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 υπουργικής απόφασης.
Επειδή σε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου, δύναται να επιβληθεί από την

Αρχή η αρμόζουσα για την παραβίαση των συγκεκριμένων διατάξεων του ενεργειακού δικαίου,
διοικητική κύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 ν. 4001/2011. Η ΡΑΕ με τις υπ’
αριθμ. 268/2018 και 366/2918 αποφάσεις της επέβαλε ήδη για τις κατά τα ανωτέρω
διαπιστωθείσες παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, εκ μέρους των Καταγγελλομένων
εταιρειών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ΔΕΗ Α.Ε. τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζει
1. Δέχεται την καταγγελία ως προς:
(α) Την παράβαση από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., των διατάξεων του άρθρου 183 του
Κεφαλαίου 37 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 92 του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμφωνα με το ανωτέρω αιτιολογικό.
(β) Την παράβαση από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1(γ)
& 2, 172, 178 και 183 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου δωδέκατου του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το
ανωτέρω αιτιολογικό.
2. Παραπέμπει ως προς την επιβολή κυρώσεων για τις κατά τα ως άνω διαπιστωθείσες
παραβάσεις των Καταγγελλομένων εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις υπ’ αριθμ.
268/2018 και 366/2018 Αποφάσεις ΡΑΕ.
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3. Καλεί τις ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να συμμορφωθούν άμεσα και πλήρως στις ανωτέρω
διατάξεις.
4. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις Καταγγελλόμενες εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε., καθώς και στους Καταγγέλλοντες ΣΠΗΕΦ.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Για τη ΡΑΕ
Ο Πρόεδρος

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, κατά της παρούσας
απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την
κοινοποίησή της.
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