
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 164/2019 
Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλε-

κτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δη-

μοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και 

τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους 

προθεσμιακά προϊόντα για το έτος 2019, σύμ-

φωνα με τα άρθρα 135 παρ. 4 και 138 παρ. 1 του 

ν. 4389/2016, ως ισχύει. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 
28η Ιανουαρίου που συνεχίστηκε στις 29 και 31 Ιανου-
αρίου 2019, και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 94  Α΄/27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133 
έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω 
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως 
την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 138 του νόμου 
αυτού.

2. Την 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρ-
μογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ 1473 Β΄/25.05.2016).

3. Την 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρ-
μογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ 1593 Β΄/06.06.2016).

4. Την 58/09.05.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση του επικαιρο-
ποιημένου σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» 
(ΦΕΚ 1690 Β΄/16.05.2017).

5. Την 68/04.07.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Τροποποίηση σχεδί-

ου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ 2276 Β΄/ 
04.07.2017).

6. Την  77/15.01.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρ-
μογής δημοπρασιών ΝΟΜΕ» (ΦΕΚ 58 Β΄/18.01.2018).

7. Την 85/11.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Σχέδιο εφαρμογής δη-
μοπρασιών ΝΟΜΕ» (ΦΕΚ 2266 Β΄/15.06.2018).

8. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄/14.08.2015), ως ισχύει και 
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ΄ 
του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ΄ του 
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄/17.01.2018) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 401 και 402 αυτού.

11. Τις διατάξεις του ν. 4533/2018 (ΦΕΚ 75 Α΄/ 27.04.2018) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 αυτού.

12. Τις διατάξεις του ν.  4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α΄/ 
14.06.2018) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 
1 αυτού.

13. Τις διατάξεις του ν. 4546//2018 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θε-
σπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδια-
σμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄/12.06.2018) και 
ιδίως το άρθρο 64 αυτού.

14. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α΄/22.8.2011), 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των 
άρθρων 32, 117Α, 117Β, 118 και 120 του νόμου αυτού.

15. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ 2310 Β΄/18.06.2018) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), 
όπως ισχύουν.

16. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 103 
Β΄/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.

17. Την ΗΛ/Α/ΦΙ/οικ. 176185/15.06.2018 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «Προσδιορισμός κατώτατης τιμής 
προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊό-
ντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018» (ΦΕΚ 2280 
Β΄/15.06.2018).

18. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασι-
ών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΦΕΚ 2306 Β΄/18.06.2018) 
(εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»).

19. Την 748/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Αναπρο-
σαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, 
που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προ-
θεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική 
παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους 
προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των 
δημοπρασιών για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 
135 παρ. 4 και 138 παρ. 1 του ν. 4389/2016, ως ισχύει» 
(ΦΕΚ 3259 Β΄/08.08.2018).

20. Την 1248/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τον καθορι-
σμό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που 
διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμι-
ακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική πα-
ράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους 
προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής 
των δημοπρασιών για το 2019 (ΦΕΚ 6150 Β΄/31.12.2018).

21. Την 61/2019 απόφαση της ΡΑΕ για την τροποποί-
ηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών 
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυ-
σική παράδοση για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 
138 παρ. 1 του ν. 4389/2016, ως ισχύει και τα άρθρα 9 
και 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ.

22. Τα αριθμ. ΡΑΕ Ι-242105/03.07.2018 έγγραφα της 
ΔΕΗ Α.Ε. με τα οποία η εταιρεία υπέβαλλε στη ΡΑΕ εκτε-
λεστικό απόσπασμα εκ της 48/23.05.2018 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με 
την απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού 
δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης την εισφορά τους 
σε δυο (2) νέες εταιρείες και την έγκριση της πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταβίβαση των 
μετοχών των δυο (2) νέων εταιρειών, αντίγραφο της δη-
μοσιευθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καθώς και ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ανακοινώσεων σύστασης 
των δυο (2) νέων εταιρειών.

23. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι - 252501/10.01.2019 εισήγηση του 
Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) σχετι-
κά με την «Αναπροσαρμογή της Ετήσιας Ποσότητας και 
Προθεσμιακών Προϊόντων προς Δημοπράτηση για το 
έτος 2019».

24. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-253614/29.01.2019 επιστολή του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενό-

τητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (σχετ. 8) ρητώς 
προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλω-
τές εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), ως ισχύει (σχετ. 1), 
με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώ-
λησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής 
«ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊ-
όντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω 
του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και 
με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρα-
σιών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την 329/2016 απόφα-
σή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών 
Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφε-
ξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 18).

Επειδή, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 138 
«Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημο-
πράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση» 
του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, 
κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, καθο-
ρίζονται: (α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 
που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώ-
λησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 
με φυσική παράδοση, (β) ο καταμερισμός, για κάθε δη-
μοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιμέ-
ρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτpικής ενέργειας με 
φυσική παράδοση, (γ) το πρόγραμμα διεξαγωγής των 
δημοπρασιών...».

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 135, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α΄/2016)και το άρθρο 101 του 
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/2017), του ίδιου νόμου ορίζε-
ται ότι: «...Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας 
προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα 
ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρι-
κής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του 
προηγούμενου έτους... (δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο 
ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα 
ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 
2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους... ».
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Επειδή, κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων του ν. 4001/2011 (σχετ. 14) με τον ν. 4512/2018 (σχετ. 10), συνεστήθη 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και ορίστηκαν οι 
όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας της. Για τη σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του 
μετοχικού της κεφαλαίου, η ανώνυμη εταιρεία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." με δ.τ. "ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ" (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») εισέφερε τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου της που περιλαμβάνει τις αναφερόμε-
νες στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 δραστηριότητες, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς 
κλάδου. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της μεταβίβασης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στην 
ΕΧΕ Α.Ε., η ΕΧΕ Α.Ε. έχει υποκατασταθεί στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ και η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάστηκε 
σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» («ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»).

Επειδή, με την ανωτέρω σχετ. 19 απόφαση ΡΑΕ έχει ήδη προσδιορισθεί η επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργει-
ας που θα διατεθεί μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική 
παράδοση, στην πρώτη δημοπρασία του έτους 2019, η οποία ανέρχεται σε 171 MWh/h.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 138 και την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 135 του 
νόμου 4389/2016 όπως ισχύει, η ΡΑΕ, με την 1248/2018 απόφασή της (σχετ. 20), καθόρισε, για το έτος 2019 την 
ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς διάθεση μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, τον καταμερισμό, για κάθε δημοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσό-
τητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και το σχετικό πρόγραμμα 
διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2019.

Επειδή, περαιτέρω, με την 61/2019 απόφασή της (σχετ. 21), η ΡΑΕ προέβη στην τροποποίηση του προγράμματος 
διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση για το έτος 
2019, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας «2019Α01», ορίζοντας ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Επειδή, με βάση την απόφαση ΡΑΕ 1248/2018 (σχετ. 20), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 61/2019, η 
συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση για το 2019 καθορίστηκε σε 1.444 MWh/h, η οποία 
επιμερίστηκε στα ακόλουθα προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση:

Προθεσμιακό προϊόν Όγκος (MWh) Ποσότητα (MWh/h) Διάρκεια (Hours)

2019Α01Ρ01 2.108.160 240 8784 (20190301-20200229)

2019Α02Ρ02 2.459.520 280 8784 (20190601-20200531)

2019Α03Ρ03 2.810.880 320 8784 (20190601-20200531)

2019Α04Ρ04 5.305.536 604 8784 (20191201-20201130)
και τα οποία ορίστηκε να διατεθούν προς δημοπράτηση σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα διεξαγωγής 

δημοπρασιών:
- Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2019Α01Ρ01»: Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.
- Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2019Α02Ρ02»: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.
- Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2019Α03Ρ03»: Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.
- Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2019Α04Ρ04»: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.
Επειδή, περαιτέρω με το άρθρο 401 του ανωτέρω ν. 4512/2018 (σχετ. 10), τροποποιήθηκε η παράγραφος 4, του 

άρθρου 135 του ν. 4389/2016 [κατόπιν των προηγούμενων τροποποιήσεων του με τους ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 
Α΄/6.6.2016) και ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19.5.2017)], το οποίο πλέον ορίζει ότι «Στην περίπτωση κατά την οποία 
η απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπολείπεται κατά 
δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες του στόχου απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από 
τη διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται κατά τα προ-
βλεπόμενα στην περίπτωση α’ του άρθρου 138, προβαίνει στην αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των 
επόμενων δύο (2) δημοπρασιών από την έκδοση της απόφασής της, με ισοδύναμη αύξηση των προς δημοπράτηση 
ποσοτήτων των δημοπρασιών αυτών. Η ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός μηνός από την παρέλευση του 
εξαμήνου αναφοράς». Κατά δε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου «Ως εξάμηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό 
διάστημα στο οποίο αφορά η Έκθεση Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 141».

Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω προβλέψεων των άρθρων 135 και 138 του ν. 4389/2016, ως ισχύει, η ΕΧΕ Α.Ε. 
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση για την «Αναπροσαρμογή Ετήσιας Ποσότητας και Προθεσμιακών Προϊόντων προς 
Δημοπράτηση για το έτος 2019», δυνάμει της υπό σχετ. 23 επιστολής της.

Επειδή, κατά την ανωτέρω εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν. 4389/2016, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ετήσιος στόχος μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το τέλος του έτους 2018 
τίθεται ίσος με 62,24%. Από τα στοιχεία της συνολικής ποσότητας των Δηλώσεων Φορτίου για απορρόφηση 
Πελατών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ μέχρι και το τέλος του 2018, προ-
κύπτει ότι το μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 80,29%. Ως εκ τούτου προκύπτει απόκλιση 
εκ του στόχου μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για το έτος 2018 σε 
ποσοστιαίες μονάδες ίση με:
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ΔPPC_TMS2018 = 80,29% - 62,24% = 18,05%
Επειδή, η ως άνω απόκλιση APPC_TMS2018 είναι μεγαλύτερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων (2%).
Επειδή, στη συνέχεια, με τις διατάξεις του ν. 4533/2018 (σχετ. 11), καθορίστηκαν διαρθρωτικά μέτρα για την πρό-

σβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, μέσω της αποεπένδυσης 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι διά της απόσχισης και εισφοράς από τη ΔΕΗ 
Α.Ε., σε δύο νέες εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε., του κλάδου των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης 
Φλώρινας και στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας, αντίστοιχα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

Επειδή, ακολούθως εξεδόθη ο ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α΄) (σχετ. 12), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
42 του οποίου «Με την έγκριση των όρων των πράξεων απόσχισης και των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη δημοσίευση των πράξεων αυτών σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75), καθώς και με τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ν. 4533/2018, οι ποσότητες που τυχόν ορίζονται προς δημοπράτηση, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), μειώνονται κατά πενήντα ποσοστιαίες 
μονάδες (50%)».

Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, η ΔΕΗ Α.Ε. υπέβαλε όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία σχετικά με την έγκριση των 
όρων απόσχισης από το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., τη δημοσίευση των πράξεων αυτών, καθώς και τη δημοσίευση της προ-
κήρυξης του διαγωνισμού για την λιγνιτική αποεπένδυση (σχετ. 22).

Επειδή, βάσει των υπολογισμών της ΕΧΕ Α.Ε., η απόκλιση στόχου του 2ου εξαμήνου 2018, βάσει του άρθρου 135 
παρ. 4 του ν. 4389/2016, ως ισχύει, υπολογίζεται σε 18,05% και η αντίστοιχη συνολική αύξηση της δημοπρατούμε-
νης ποσότητας ανέρχεται σε TQ΄2019,AS ≅1.048MWh/h. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του 
ν. 4549/2018, ως ισχύει, η αρχικά υπολογισθείσα ποσότητα αναπροσαρμογής TQ΄2019,AS τροποποιείται ως εξής TQ’’2019,AS 
= 50% * TQ΄2019AS ≅ 524 MWh/h.

Επειδή, για τον καθορισμό της Ετήσιας Ποσότητας 2019, βάσει της αριθμ. 1248/2018 απόφασης της ΡΑΕ, ο συ-
νολικός όγκος ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για το έτος 2019 εκτιμήθηκε βάσει της 
διαθέσιμης, κατά το χρόνο υπολογισμού, συνολικής ποσότητας των Δηλώσεων Φορτίου για απορρόφηση πελατών 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ κατά το έτος 2017, αναπροσαρμοσμένης με 
το λόγο των αντίστοιχων συνολικών ποσοτήτων για τους μήνες Νοέμβριο 2018 και Νοέμβριο 2017. Με την ως άνω 
μέθοδο, ο συνολικός όγκος ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018 εκτιμήθηκε σε 50.673.930,85 MWh (MVol2018) και 
αντίστοιχα η ετήσια ποσότητα προς δημοπράτηση για το 2019 καθορίστηκε σε 1.273 MWh/h (TQ2019).

Επειδή, από τα απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στην ΕΧΕ Α.Ε., προκύπτει ότι ο 
συνολικός όγκος ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για το έτος 2018 ανήλθε σε 50.853.391,23 
MWh (MVol΄2018).

Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω απολογιστικών στοιχείων, η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς δημο-
πράτηση για το έτος 2019 αναπροσαρμόζεται ως εξής:
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:

8

2019
9 (8.760 hrs). 

:

50.853.391,23 (MWh) 

22 %

8760 ours (h) 

11.187.746,07 (MWh) 

- 2019 1.277 (1.277,14) (MWh/h) 

1248/2018 20), 
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9
:

8

2018.

8
80,29

18,05%. 

2019 (8.760 hrs). 

:

50.853.391,23 (MWh) 

18,05 %

9.179.037,12 (MWh) 

1.048 (1.047,84) (MWh/h) 

 50% 524 (523,92) (MWh/h) 

, 23)

:

2019 /2019A01 01.03.2019-29.02.2020 506 MWh/h 8 9

2019 /2019 01.06.2019-31.05.2020 542 MWh/h 17 9
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2

2019 01.06.2019-31.05.2020 546 MWh/h 17 9

2019 01.09.2019-31.08.2020 582 MWh/h 17 9

,

1248/2018 .
20) :

9 1248/2018 240 MWh/h 

2019 266 MWh/h 

8 9 506 MWh/h 

9 2 2 1248/2018 280 MWh/h 

9 2 262 MWh/h 

7 9 542 MWh/h 

9 2 2 1248/2018 280 MWh/h 

9 2 266 MWh/h 

7 9 546 MWh/h 

9 3 3 1248/2018 320 MWh/h 

9 3 262 MWh/h 

7 9 582 MWh/h 
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2018. 

549/2018 

 138  4389/2016 
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1.
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2018

:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3195Τεύχος Β’ 260/06.02.2019

hrs). 

:

50.853.391,23 (MWh) 

22 %

8760 ours (h) 

11.187.746,07 (MWh) 

- 2019 1.277 (1.277,14) (MWh/h) 

2.

9,

524 MWh/h. 

8, :

8

2018.

8
80,29

18,05%. 

2019 (8.760 hrs). 

:

50.853.391,23 (MWh) 

18,05 %

9.179.037,12 (MWh) 
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1.048 (1.047,84) (MWh/h) 

 50% 524 (523,92) (MWh/h) 

3.
9

:

2019 /2019A01 01.03.2019-29.02.2020 350 MWh/h 8 9

2019 /2019 01.06.2019-31.05.2020 355 MWh/h 17 9

2019 3/2019 01.09.2019-31.08.2020 500 MWh/h 17 9

2019 4/2019 01.12.2019-30.11.2020 767 MWh/h 16 9

4. Τη συνακόλουθη τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 1248/2018 κατά τα σημεία (1), (2) και (3) ανωτέρω.
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 33 του ν. 4001/2011. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3198 Τεύχος Β’ 260/06.02.2019

*02002600602190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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