
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 542/2019 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος 
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους 

Φορτίου   

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Μαΐου 2019, και 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 120 και 143 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.  

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
104/31.1.2012), όπως ισχύει (εφεξής «ΚΣΗΕ»). 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β΄ 
2307/18.06.2018), όπως ισχύει (εφεξής «ΚΔΑΠΕΕΠ»). 

5. Το με αριθμό πρωτ. ΡΑΕ Ι-249462/15.11.2018 έγγραφο της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα 
«Τροποποίηση Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης». 

6. Το υπ΄ αριθμ. Ο-76550/29.03.2019 έγγραφο της ΡΑΕ προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη 
διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
στους εκπροσώπους φορτίου». 
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7. Το με αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/41923/5464/9.5.2019 (ΡΑΕ Ι-260583/10.05.2019) 
έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Απάντηση στο 
υπ΄αριθμ. Ο-76550/29.3.2019 έγγραφο της ΡΑΕ». 

8. Το υπ΄ αριθμ. Ο-77148/10.05.2019 έγγραφο της ΡΑΕ προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα 
«Εισήγηση αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους εκπροσώπους φορτίου». 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-260861/15.05.2019 εισήγηση της EXE Α.Ε με θέμα 
«Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

10. Την από 15.05.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. 
σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου. 

11. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως απόψεις στο πλαίσιο της ως άνω από 
15.05.2019 δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΕΛΕΤΑΕΝ 
(Ι-261280/21.05.2019), ΠΟΣΠΗΕΦ (Ι-261344/21.05.2019), ΕΣΑΗ (Ι-
261368/21.05.2019), ΕΣΗΑΠΕ (Ι-261419/22.05.2019). 

12. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

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

 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.»). Για τη 
σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του μετοχικού της κεφαλαίου, η 
ανώνυμη εταιρεία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και με 
διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ ΑΕ" (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») εισέφερε τη λειτουργία και 
διαχείριση του κλάδου της. Συγκεκριμένα, ο εισφερόμενος κλάδος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ως άνω ν. 4512/2018, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: «… (α) 
τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και ειδικότερα: […], (ζ) την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο ββ` ν. 
4414/2016 αναφορικά με τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου, […].» 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 «Από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι η μόνη 
αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του παρόντος». Επιπλέον, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2001 «4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, […], ισχύει για την εταιρεία 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση την 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» 
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Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 «1. Με την 
ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της 
μεταφοράς των δραστηριοτήτων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε., […] η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης Α.Ε.», η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
προσαρμόζοντας αντίστοιχα το Καταστατικό της. Περαιτέρω στο άρθρο 118Α του ν. 
4001/2011 προβλέπεται ότι: «1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί και τεχνικοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης. […] 3. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης ρυθμίζονται ιδίως: α) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας με τους 
Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ, β) θέματα που αφορούν τη διαχείριση 
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού, 
[…]» 

Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω εγκρίθηκε ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης δυνάμει της υπ’ αριθ. 509/2018 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 
2307/18.06.2018), σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του οποίου προβλέπεται ότι η 
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. τηρεί, μεταξύ άλλων, τους λογιστικούς λογαριασμούς Λ-Γ («Ειδικός 
Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου») – ο οποίος 
διαχωρίζεται επιπλέον στους υπολογαριασμούς Λ-Γ1 και Λ-Γ2 – και Λ-Ε («Λογαριασμός 
Προσαυξήσεων για τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
στοιχείου (ββ) της παραγράφου 3(α) του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011»). Τα έσοδα του 
Υπολογαριασμού Λ-Γ1 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «…τα ποσά που αντιστοιχούν τις 
χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του στοιχείου (ββ) της 
παραγράφου 3(α) του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011 (εφεξής «Προσαυξήσεις Χρέωσης 
Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» ή «ΠΧΕΦΕΛ»), τα οποία 
υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 27 και διακανονίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 30 του 
παρόντος Κώδικα.». Συναφώς, με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 30 του ως άνω Κώδικα 
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, εξειδικεύονται οι οικονομικοί και τεχνικοί 
κανόνες αναφορικά με την Εκκαθάριση ΠΧΕΦΕΛ καθώς και την Εκκαθάριση και τον 
Διακανονισμό των Συναλλαγών του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λ-Ε.  

Επειδή, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης α, της παραγράφου 3, του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ισχύει ότι: «[…] Η χρέωση της περίπτωσης αυτής (χρέωση 
ΠΧΕΦΕΛ) επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 
2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό 
(50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και 
το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 
2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας. Ειδικότερα για το έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό 
πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
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και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας 
έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του 
δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 
2018, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον 
Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και 
κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.» 

Επειδή, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκ των άρθρων 118 και 118Α 
Ν. 4001/2011 σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού, εισηγήθηκε, με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-249462/15.11.2018 έγγραφό της, διαδικασία απόδοσης του ετήσιου 
σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Ειδικότερα με την εν λόγω εισήγηση 
προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ 
Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Επειδή, ωστόσο, με τη διάταξη της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α, της 
παραγράφου 3, του άρθρου 143, του ν. 4001/2011 παρέχεται ρητώς νομοθετική 
εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση του εν λόγω θέματος στον Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, και όχι στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, προκύπτει σαφώς ότι η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος δέον όπως 
προσδιορισθεί στον Κώδικα Συναλλαγών.  

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4001/2011, «Η 
λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της 
Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης με τους χρήστες 
του Συστήματος και τους συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν 
τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας 
τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων 
προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ` εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου 
εδαφίου.». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 3 (θ) του ίδιου άρθρου, στον Κώδικα 
Συναλλαγών εντάσσεται και «κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και 
αποδοτική λειτουργία της Αγοράς». Όπως μάλιστα έχει κριθεί (βλ. Απόφαση ΣτΕ 
1761/2016), με τις διατάξεις του άρθρου 120 Ν. 4001/2011 «παρασχέθηκαν στη ΡΑΕ 
ευρείες ρυθμιστικές αρμοδιότητες, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό συνθήκες υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού.». 
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Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-260861/15.05.2019 εισήγησή της 
(Σχετικό 9), η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή κατά την περίοδο 
15.05.2019 έως 21.05.2019, κατέθεσε πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης του ετήσιου σωρευτικού 
απολογιστικού λογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου στους εκπροσώπους φορτίου. 

Επειδή, η ΡΑΕ, αφού εξέτασε ενδελεχώς αφενός τις ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις, 
αφετέρου τα σχόλια όλων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας 
διαβούλευσης, προέβη στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έκρινε απαραίτητες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αυτονόητο ότι το απολογιστικό συνολικό σωρευτικό λογιστικό 
πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ διαμορφώνεται στη βάση της τήρησης όλων των απαιτούμενων 
νομίμων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας των προβλεπόμενων 
διορθωτικών εκκαθαρίσεων παρελθόντων ετών, καθώς και του έτους 2018 (βλ. διάταξη 
του άρθρου 7.1.3.3.του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο 
να οριστεί ως «ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού 
Λογαριασμού» το ποσό που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
εκκαθαρίσεων και την οριστικοποίηση των ετήσιων απολογιστικών αποτελεσμάτων που 
αφορούν κάθε ροή του Ειδικού Λογαριασμού, ώστε το εν λόγω μέγεθος να αντανακλά με 
ορθότητα τα πλέον ακριβή και επίκαιρα στοιχεία και δεδομένα.  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το δικαίωμα των Εκπροσώπων Φορτίου να λάβουν το μέρος 
του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, το οποίο αντιστοιχεί στις ποσότητες που απορρόφησαν, 
δέον να ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 (α) Ν. 4001/2011, οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν «να 
ασκούν τη δραστηριότητα τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και τις πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της και τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις άδειες τους». Περαιτέρω, όπως 
σαφώς ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 3 του ΚΣΗΕ, οι Εκπρόσωποι Φορτίου συμμετέχουν στο 
Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ»), κατόπιν 
εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, το οποίο τηρεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και 
σύναψης της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Ειδικότερα, «3. Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ 
έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος 
Συναλλαγών ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ παρέχει στους 
Συμμετέχοντες δικαίωμα να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, τηρώντας τις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και 
επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Ως έπεται, οι κείμενες 
διατάξεις επιβάλλουν την εκπλήρωση από τους Συμμετέχοντες των υποχρεώσεων εκ της 
δραστηριότητάς τους, προκειμένου να δύνανται να αντλήσουν και τα αντίστοιχα 
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ωφελήματα. Πράγματι, η ισόρροπη συμμετοχή σε μία εύρυθμη λειτουργούσα αγορά υπό 
όρους υγιούς ανταγωνισμού αντίκεται σε όποια μονομερή ή επιλεκτική άντληση 
ωφελειών. Για το λόγο αυτό, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να παρασχεθεί το ανωτέρω 
πλεονέκτημα εκ του ΕΛΑΠΕ μόνο στους Εκπροσώπους Φορτίου που έχουν εκπληρώσει 
προσηκόντως τις συναφείς προς τον ΕΛΑΠΕ υποχρεώσεις τους. Συναφώς, σημειώνεται 
ότι, κατά τη Δεύτερη Αξιολόγηση (“Enhanced Surveillance Report Greece, February 
2019”), υποδείχθηκε επίσης να μην πραγματοποιηθούν επιστροφές στους Προμηθευτές 
που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Επειδή, οι ανωτέρω προβλέψεις είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ρευστότητας του 
Ειδικού Λογαριασμού, ώστε να δύναται να εξυπηρετεί τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό, 
για τον οποίο συνεστήθη, και συγκεκριμένα την υποστήριξη της παραγόμενης από ΑΠΕ 
ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 
4549/2018 και το άρθρο 120 του ν. 4001/2011:  

 

Α. Την προσθήκη άρθρου 57Β στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: 

«Άρθρο 57Β 

1. Τυχόν ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού 
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 
(ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 παρ. 3, εδ. α, περ. ββ 
του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αποδίδεται στους εκπροσώπους φορτίου από τον 
Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.  

2. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ως σωρευτικό απολογιστικό 
λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου νοείται το πλεόνασμα που προκύπτει μετά 
την διενέργεια όλων των αναγκαίων εκκαθαρίσεων μέχρι και του έτους 2018 σύμφωνα 
με τις διατάξεις των σχετικών Κωδίκων. Για το λόγο αυτό ορίζονται: 

 

 Το προσωρινό συνολικό σωρευτικό λογιστικό 
υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ για το έτος 2018, μετά την 
αφαίρεση του ποσού του ειδικού αποθεματικού 
ασφαλείας έκτακτων δαπανών, όπως προκύπτει βάσει 
του δημοσιευμένου δελτίου του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ με 
εκκαθάριση ενέργειας μηνός Δεκεμβρίου 2018 
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′   Το απολογιστικό συνολικό σωρευτικό λογιστικό 
υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ για το έτος 2018, μετά την 
αφαίρεση του ποσού του ειδικού αποθεματικού 
ασφαλείας έκτακτων δαπανών, όπως προκύπτει βάσει 
των ετήσιων οριστικών εκκαθαρίσεων μέχρι και του 
έτους 2018 που αφορούν στις εισροές και εκροές του 
ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
σχετικών Κωδίκων 

3. Η απόδοση στους Εκπροσώπους Φορτίου του ως άνω ετήσιου σωρευτικού 
λογιστικού πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, ως ταμειακή εκροή από τον εν λόγω 
Λογαριασμό, πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι οι Εκπρόσωποι Φορτίου 
έχουν εκπληρώσει προσηκόντως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες 
αποτελούν έσοδα του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, προς τους Διαχειριστές και το Λειτουργό της 
Αγοράς, τηρουμένων παράλληλα των διαδικασιών και της πρακτικής  που 
ακολουθούνται κατά την κείμενη νομοθεσία για  τις εκροές του ΕΛΑΠΕ προς τους 
παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. 

4. Ειδικότερα η εν λόγω απόδοση διενεργείται σε δύο φάσεις, ήτοι με την Προσωρινή 
και τελικά με την Οριστική Ετήσια Απόδοση, αναλογικά προς τις χρεώσεις τους από 
τις εκκαθαρίσεις ΠΧΕΦΕΛ των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 27 του Κώδικα 
ΔΑΠΕΕΠ ως εξής: 

Α) Για την Προσωρινή Απόδοση, μετά τη δημοσίευση του Μηνιαίου Δελτίου του 
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με εκκαθάριση ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Δεκεμβρίου του έτους 2018, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης πιστώνει κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p, υπόχρεο 
καταβολής ΠΧΕΦΕΛ κατά το έτος αυτό, με το ποσό , , σε ευρώ (€) ως 
εξής: 

 

,
∑ _ ,

∑ ∑ _ ,

 

 
 

Β) Για την Οριστική Ετήσια Απόδοση του πλεονάσματος, στο πλαίσιο της 
Οριστικής Εκκαθάρισης ΠΧΕΦΕΛ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 27 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης χρησιμοποιώντας την τελική τιμή της συνολικά απορροφηθείσας 
ενέργειας , ,  καθώς και την τελική τιμή 	

′  επαναϋπολογίζει τις ποσότητες του παραπάνω στοιχείου 

(Α) και χρεοπιστώνει κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p με ποσό σε ευρώ (€) ίσο με 
τη διαφορά ,

′
, , όπου ,

′  η τελική τιμή του προς απόδοση 
ποσού που του αντιστοιχεί.» 
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Γ. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕ , πριν 
την Οριστική Ετήσια Απόδοση του πλεονάσματος και έως την 30.11.2019, σχετικά με την 
τήρηση της ως άνω διαδικασίας, συνυποβάλλοντας τα αναλυτικά στοιχεία των εισροών 
και εκροών του ΕΛΑΠΕ που αφορούν την κρίσιμη χρονική περίοδο  λειτουργίας της 
αγοράς έως και την 31.12.2018, βάσει των οποίων προκύπτει το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ 
κατά την 31.12.2018.    

 

Δ. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της 
στον ιστότοπο της Αρχής.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011, η παρούσα απόφαση δύναται να προσβληθεί με αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 

    Αθήνα, 30 Μαΐου 2019 

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

       Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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