
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 
των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-
ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

2 Τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 του Κώδι-
κα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Δια-
συνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών.

3 Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτω-
σης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του 
ν.  4001/2011, όπως ισχύει και έγκριση σχετικού 
τιμολογίου.

4 Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής 
Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 
του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και 
έγκριση σχετικού τιμολογίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ21/34173/
Ζ2/28.2.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 894/τ.Β΄/15.3.2018.

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 23948 π.ε./
26.2.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 892/τ.Β΄/15.3.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 243/2018 (1)
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 
των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-
ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 15.3.2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 55 του νό-
μου αυτού (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρο 36 του 
νόμου αυτού (ΦΕΚ Α΄ 79/9.4.2012).

3. Την υπ’ αριθμ. 241/2017 απόφαση της ΡΑΕ για την ανα-
προσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης 
Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών 
παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2017.

4. Το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή1.

1 http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_
publicationsportlet_INSTANCE_qDQ 8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=
2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=
cacheLevelPa ge&p_p_col_id=column- 2&p_p_col_count=4&
p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_
qDQ8fB KKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_
WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8 fBKKo4lN_ln=download
Resources&_documents_WAR_publ icat ionspor t let_
INSTANCE_qDQ8fBK Ko4lN_documentID=297277&_documents_
WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ locale=el

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 36, παράγραφος 1 του ν. 4067/2012 

καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που οφείλουν οι εκά-
στοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, τις οποίες 
καταβάλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για 
την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από 1.1.2012, με 
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια η 
ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός (773.531) ευρώ». 
Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο και άρθρο προβλέπε-
ται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται κατά το πρώτο 
τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη 
μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως 
δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Επειδή, για το έτος 2017, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 241/
2017 απόφασή της και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 
παράγραφος 7 του ν. 4001/2011, όρισε την αναπροσαρ-
μογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πε-
λάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών 
παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε € 773.795 
(επτακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες, επτακόσια ενενή-
ντα πέντε ευρώ).

Επειδή, το έτος 2017 σύμφωνα με τον «Πίνακα εξέ-
λιξης ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβο-
λών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου 
Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον 
ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμ-
βρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 1,1% (ένα κόμμα ένα 
τοις εκατό), αποφασίζει:

Την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας 
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) το έτος 2018, σε € 782.307 (επτακόσιες ογδόντα 
δυο χιλιάδες, τριακόσια επτά ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 215/2018 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 του Κώ-

δικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπι-

ση των εκτάκτων αναγκών.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 7.3.2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), 
όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 130 και 133.

2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δι-
ατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυ-
σικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδίως 
το άρθρο 24.

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας».

4. Την απόφαση 2014/536/ΕΕ απόφαση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής σχετικά με την χορήγηση παρέκκλισης 
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

5. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, απόφαση ΡΑΕ 39/2014, 
ΦΕΚ Β΄ 304/2014, και ιδίως το Κεφάλαιο 32 «ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121).

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68098/16.6.2017 επιστο-
λή προς ΔΕΔΔΗΕ με θέμα: Οριστική εισήγηση δαπανών 
για ενοικίαση, μεταφορά, και εγκατάσταση φορητών ΗΖ 
για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών ανά Σύστημα 
ΜΔΝ των ετών 2014, 2015 και εφεξής.

8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Τροποποί-
ησης των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης 
Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που διε-
νεργήθηκε από 27.12.2017 μέχρι και 25.1.2018.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-231262/22.1.2018, επι-
στολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την οποία συμμετείχε στη 
δημόσια διαβούλευση.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-231360/24.1.2018, επι-
στολή της ΔΕΗ Α.Ε. με την οποία συμμετείχε στη δημόσια 
διαβούλευση.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, λόγω της ιδιαιτερότητας των νησιωτικών ηλε-

κτρικών συστημάτων και της ανάγκης για ασφαλή και 
διαρκή τροφοδοσία των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια, 
το ζήτημα της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά αντιμετωπίζεται μέσω εξαιρετι-
κών διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται ειδική διαδικασία 
αδειοδότησης και εποπτείας. Με το νόμο 4414/2016 και 
συγκεκριμένα με το άρθρο 24, το οποίο τροποποίησε 
το άρθρο 133 του νόμου 4001/2011, προσαρμόσθηκε 
η εσωτερική έννoμη τάξη στην 2014/536/ΕΕ απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την χορήγηση 
παρέκκλισης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Μεταξύ 
άλλων ρυθμίσεων, στις παραγράφους 3 και 6 εισάγονται 
διατάξεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα ΜΔΝ 
ως εξής: «3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, σύμ-
φωνα με την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του 
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άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, 
ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., 
άδεια παραγωγής για την ανακαίνιση, την αναβάθμιση 
και την επέκταση υπάρχουσας συμβατικής δυναμικότη-
τας, καθώς και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύμφω-
να με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών............. 6. Αν 
η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειρι-
στή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σύμφωνα και 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 
των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμέ-
νων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο εκδήλωσης 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει 
τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη 
Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά την παρ. 5, με απόφα-
σή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί 
η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναμικό που εγκα-
θίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του 
υφιστάμενου δυναμικού κατά την έννοια της παρ. 3. Μέ-
χρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017, οπότε θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κάλυ-
ψης εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 
των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών και να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
υποχρεούται σε λήψη των απαιτούμενων αδειών παρα-
γωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης 
των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις μονάδες 
που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.».

Επειδή, συναφώς, με το Κεφάλαιο 32 του Κώδικα 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Δια-
συνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/2012) θεσπίζεται 
ειδική διαδικασία διαπίστωσης και αντιμετώπισης των 
εκτάκτων αναγκών καθώς και κάλυψη του κόστους 
της δαπάνης που προκαλείται. Ειδικότερα, στο άρθρο 
152 παρ. 2 μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «2. Για την 
έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να υποβάλει 
στη ΡΑΕ συνοπτική αναφορά σχετικά με την επάρκεια 
του δυναμικού παραγωγής για κάθε Σύστημα ΜΔΝ. Η 
αναφορά αυτή υποβάλλεται έως το τέλος των μηνών 
Ιανουαρίου, Απριλίου και Σεπτεμβρίου και αφορά το 
εξάμηνο που ακολουθεί. Σε περίπτωση απρόβλεπτου 
συμβάντος ιδίως όταν πρόκειται για βλάβη Μονάδας ή 
καλωδίου διασύνδεσης ή σημαντικής βλάβης δικτύου, ο 
Διαχειριστής προβαίνει έως το τέλος της επόμενης μέρας 
από την πραγματοποίηση του συμβάντος, σε έγγραφη 
ενημέρωση της ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγράφει 
με λεπτομέρεια και σαφήνεια το συμβάν και προβαίνει 
άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμε-
τώπισή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 
και ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ για το βαθμό κάλυψης 
της έκτακτης ανάγκης, ιδίως αν απαιτείται αδειοδότηση 
πρόσθετου δυναμικού.».

Περαιτέρω, στο άρθρο 153 του Κώδικα, προβλέπονται 
οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Διαχειρι-

στής ΜΔΝ για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, 
μεταξύ των οποίων και η εισήγηση προς τη ΡΑΕ για την 
χορήγηση άδειας παραγωγής για πρόσθετο δυναμικό 
παραγωγής εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην οποία 
προσδιορίζεται η ισχύς, το αναγκαίο χρονικό διάστη-
μα για το οποίο υφίσταται η ανάγκη, τα προτεινόμενα 
σημεία εγκατάστασης δυναμικού, καθώς και τυχόν ει-
δικότερες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για το 
δυναμικό αυτό.

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ του Κανονισμού 
Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας/Έκδοση 1 
(ΦΕΚ Β΄ 498/8.12.2000) ορίζεται ότι «Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής στα Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά έχουν, τηρουμένης της παραγρά-
φου 1 μόνο ... γ) η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος ή όταν 
συντρέχουν συνθήκες ανάγκης ώστε να διασφαλίζεται 
ο απρόσκοπτος εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια».

Επειδή, για το ζήτημα της κάλυψης των δαπανών για 
τις έκτακτες ανάγκες, το άρθρο 155 του Κώδικα προ-
βλέπει ότι «Εντός 30 ημερών από την παρέλευση της 
έκτακτης ανάγκης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υποβάλλει προς 
έγκριση στη ΡΑΕ, απολογιστική έκθεση στην οποία πε-
ριλαμβάνεται περιγραφή της έκτακτης ανάγκης και ο 
τρόπος κάλυψής της, καθώς και το τυχόν κόστος που 
προέκυψε για την κάλυψη αυτή. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τις δαπάνες αυτές.». Όπως ειδικότερα 
προβλέπεται στο άρθρο 158, για τις Μονάδες οι οποί-
ες συμμετέχουν στην Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών, με 
βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 32, η αμοιβή Κάλυψης 
Εκτάκτων Αναγκών προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου 36. Ως κόστος κάλυψης έκτακτης 
ανάγκης, κατά το άρθρο 167 του Κώδικα, «νοούνται όλες 
οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 32. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, για την ανάκτηση 
του κόστους της κάλυψης έκτακτης ανάγκης, χρεώνει 
τον αντίστοιχο λογαριασμό του άρθρου 170 μετά από 
την έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και για 
το ύψος του κόστους που έχει εγκριθεί.».

Συναφώς, στο άρθρο τέταρτο παρ. 4 της σύμβασης 
συμμετοχής παραγωγού από συμβατικές μονάδες στην 
αγορά ΜΔΝ προβλέπεται ότι «Η δαπάνη για τη δραστη-
ριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ ελέγχεται ετησίως από 
τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται ως προς το εύλογο ή μη του 
ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών, απολο-
γιστικά, με βάση, καταρχήν, την ανάλυση του κόστους 
της παραγράφου 2, κατά τον υπολογισμό του ανταλ-
λάγματος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1040/25.6.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
της ΡΑΕ για τον υπολογισμό αυτόν.».

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο νόμος 
4001/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικας 
ΜΔΝ θεσπίζει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης των μο-
νάδων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η διαδικασία 
δε που τηρείται υπάγεται σε ειδικές ρυθμίσεις λόγω της 
ιδιαιτερότητας που διακρίνει τις περιπτώσεις εκτάκτων 
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αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και χάριν δια-
σφάλισης του δημόσιου σκοπού που αυτές εξυπηρετούν.

Επειδή, ο νομοθέτης αποδίδει στη ΡΑΕ την αποκλει-
στική αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της 
αναγκαιότητας και σκοπιμότητας των μεθόδων για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, για λόγους εξυ-
πηρέτησης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας 
καταναλωτών. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και η ιδιαι-
τερότητα των αδειών παραγωγής που χορηγούνται στις 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών σε σχέση με τις λοιπές 
άδειες παραγωγής, καθώς κατά το στάδιο χορήγησης 
των αδειών αυτών διενεργείται πρωτίστως έλεγχος σκο-
πιμότητας και αναγκαιότητας για την χρήση των Ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών και το εύρος της ισχύος τους 
προκειμένου για την κάλυψη της πραγματικής ανάγκης 
και δευτερευόντως έλεγχος νομιμότητας.

Επειδή, κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 
του Κώδικα ΜΔΝ διαπιστώθηκε ότι για την ορθή και απο-
τελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και για 
τον αποτελεσματικό έλεγχο και την άσκηση εποπτείας εκ 
μέρους του Ρυθμιστή, ορισμένα στάδια της διαδικασίας 
που περιγράφονται στον Κώδικα χρήζουν εξειδίκευσης. 
Οι βελτιώσεις αυτές εντοπίζονται ιδίως στους χρόνους 
κατά τους οποίους υφίστανται υποχρεώσεις τόσο εκ μέ-
ρους του παραγωγού όσο και εκ μέρους του Διαχειριστή 
για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και εκθέσεων 
προς τη ΡΑΕ, αλλά και ως προς τις διαδικασίες απολογι-
σμού των εκτάκτων αναγκών οι οποίες συνέχονται άμε-
σα με τις εποπτικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό, κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση στον Κώδικα και 
του τρόπου υποβολής της απολογιστικής έκθεσης και 
του περιεχομένου της ώστε να καθίσταται ευχερής η 
άσκηση της εποπτικής και ελεγκτικής αρμοδιότητας της 
ΡΑΕ. Για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις η ΡΑΕ προέβη 
σε Δημόσια Διαβούλευση και έλαβε υπόψη τις παρατη-
ρήσεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε 
αυτήν (σχετ. ως άνω 12 και 13).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα ΜΔΝ «Ο 
Κώδικας ΜΔΝ μπορεί να τροποποιείται, είτε με πρωτο-
βουλία της ΡΑΕ, όταν το κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της 
εμπειρίας που αποκτά από την εφαρμογή του, της αλ-
λαγής του νομοθετικού πλαισίου, των προτάσεων των 
Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, είτε κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε κάθε περίπτωση, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαιτείται σχετική 
εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και θέση του σχεδίου 
τροποποίησης του Κώδικα σε δημόσια διαβούλευση 
πριν την έγκρισή του.».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

Κώδικα ΜΔΝ, την τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 
του Κώδικα αυτού, ως εξής:

A. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
152 τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, ιδίως όταν 
πρόκειται για βλάβης Μονάδας ή καλωδίου διασύνδεσης 
ή σημαντικής βλάβης του δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την 
εκδήλωση του συμβάντος της έκτακτης ανάγκης, αμελ-
λητί τη ΡΑΕ. Στη συγκεκριμένη ενημέρωση/αναγγελία 
θα πρέπει να παρατίθεται:

α) προκαταρκτική εκτίμηση του προβλήματος και της 
αντιμετώπισής του,

β) ενημέρωση για τις ενέργειες που εκτελέστηκαν 
μέχρι τη στιγμή της εν λόγω αναγγελίας από τον Δια-
χειριστή ΜΔΝ.».

Β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 152, όπως 
ανωτέρω τροποποιείται, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

Εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την 
εκδήλωση του συμβάντος έκτακτης ανάγκης ο Διαχειρι-
στής ΜΔΝ ενημερώνει τη ΡΑΕ με έκθεση για το συμβάν 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Τη δυνατότητα κάλυψης της ανάγκης με μείωση 
της αιχμιακής ζήτησης, ιδίως με την ενεργοποίηση συμ-
βάσεων περικοπτόμενου φορτίου ή με τη λήψη άλλων 
μέτρων διαχείρισης της ζήτησης.

β) Αν έχει δοθεί εντολή ένταξης/συγχρονισμού τυχόν 
διαθέσιμων Μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο 
Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ, οι οποίες δεν έχουν μεν 
την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος, έχουν, 
ωστόσο, τη σχετική τεχνική δυνατότητα και για τις οποίες 
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στις σχετικές Συμβάσεις 
Σύνδεσης και Πώλησης.

γ) Τη δυνατότητα κάλυψης της έκτακτης ανάγκης με 
μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Μονάδων που εί-
ναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων σε άλλα Συ-
στήματα ΜΔΝ, εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια 
δυναμικού των άλλων αυτών Συστημάτων».

Γ. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 152, όπως 
ανωτέρω τροποποιείται, προστίθεται παράγραφος 3, 
ως ακολούθως:

«3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 2, υποβάλει προς τη ΡΑΕ εισήγηση για τη 
χορήγηση άδειας παραγωγής, αν απαιτείται αδειοδότη-
ση πρόσθετου δυναμικού, προσδιορίζοντας:

α) την αναγκαία ισχύ,
β) τη δυνατότητα μεταφοράς διαθέσιμου Η/Ζ από την 

Τράπεζα Η/Ζ ή γειτονικό ΗΣ εφόσον δεν διαταράσσεται 
η επάρκεια δυναμικού άλλου Συστήματος,

γ) το εκτιμώμενο διάστημα για την αποκατάσταση της 
βλάβης,

δ) το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς ή ενοικίασης Η/Ζ 
(με διακριτή απεικόνιση του κόστους καυσίμου και με-
ταφοράς του). Σε περίπτωση χρήσης των Η/Ζ της «Τρά-
πεζας Η/Ζ», για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση της Αρχής, βάσει και γνώμης Δι-
αχειριστή ΜΔΝ, ώστε να αναγνωριστούν μόνο τα κόστη 
μεταφοράς για την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης,

ε) τα προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης δυναμικού, 
καθώς και τυχόν ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές 
απαιτήσεις για το δυναμικό αυτό.

Παράλληλα ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον 
Παραγωγό για την υποβολή ενώπιον της ΡΑΕ, αίτησης για 
χορήγηση άδειας παραγωγής εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία εκδήλωσης του συμβάντος.».

Δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 152 αναριθμείται σε 
4 και τροποποιείται ως ακολούθως:

«Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να καταγράφει με λεπτο-
μέρεια και σαφήνεια το συμβάν και προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 και ενημερώνει 
αμελλητί τη ΡΑΕ.».
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Ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 155 του Κώδικα ΜΔΝ 
τροποποιείται και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως 
ακολούθως:

«1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υποβάλει εντός 30 ημερών 
από την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης, προς έγκριση 
στη ΡΑΕ, απολογιστική έκθεση, στην οποία περιλαμβά-
νονται:

(α) η περιγραφή της έκτακτης ανάγκης και του τρόπου 
αποκατάστασης της

(β) ο τρόπος κάλυψής της ασφάλειας εφοδιασμού, με 
ιδιαίτερη τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα ενοικίασης 
Η/Ζ, όπου αυτή έχει πραγματοποιηθεί και

(γ) ανάλυση για τα κόστη που προέκυψαν για την κά-
λυψη:

• ενοικίασης ή μεταφοράς Η/Ζ, με συνημμένα τα σχε-
τικά τιμολόγια των οποίων η περιγραφή θα συνάδει με 
τα στοιχεία της σχετικής άδειας (π.χ. να γίνεται, κατ’ ελά-
χιστο, αναφορά στην περίοδο ενοικίασης των Η/Ζ στην 
ισχύ, στον σκοπό και στο ΗΣ/νησί που εξυπηρέτησαν, 
στοιχεία που πρέπει να είναι συμβατά με την σχετική 
άδεια παραγωγής που εκδόθηκε από την Αρχή και στο 
χρησιμοποιηθέν καύσιμο,

• υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης,
• προσωπικού και επιτελείων.
2. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα πρέπει 

να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα ενοικίασης πρόσθετου 
δυναμικού, (ανάλυση επάρκειας με βάση τη ζήτηση, 
διαθεσιμότητα υφιστάμενου δυναμικού, απαιτήσεις 
εφεδρείας). Τα Κόστη για την ενοικίαση, μεταφορά και 
εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε 
Συστήματα ΜΔΝ αναγνωρίζονται ως κόστος Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας. στις οριστικές εκκαθαρίσεις Αγοράς 
ΜΔΝ, εφόσον αντιστοιχούν σχετικές άδειες παραγωγής, 
βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 133 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει.».

Ζ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 155 αναριθμείται σε 3.
2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 240/2018  (3)
Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτω-

σης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του 

ν. 4001/2011, όπως ισχύει και έγκριση σχετικού 

τιμολογίου.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 15.3.2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 Α΄ 179/ 22.8.2011) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας σε Πελάτες (υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/
οικ.6262/29.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, 
ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΝ, ΦΕΚ Β΄ 1463/ 24.5.2016).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει 
εγκριθεί με την από 31.01.2012 υπ’ αριθμ. 57/2012 από-
φαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/31.1.2012), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που έχει εγκριθεί με την από 31.1.2012 υπ’ 
αριθμ. 56/2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/31.1.2012), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 
(ΦΕΚ Β΄ 2773/18.12.2015).

6. Την υπ’ αριθμ. 114/2013 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Ανάθεση Υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Κατα-
φυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος του άρθρου 57, ν. 4001/ 2011» (ΦΕΚ Β΄ 
682/22.3.2013).

7. Την υπ’ αριθμ. 673/ 2014 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευ-
τή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για 
το δεύτερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 114/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/ 
22.3.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 3200/28.11.2014).

8. Την υπ’ αριθμ. 212/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή 
Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το 
τρίτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 114/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.3.2013)» 
(ΦΕΚ Β΄ 1281/29.6.2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 223/2016 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα: «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμη-
θευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφω-
να με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 114/ 2013 (ΦΕΚ Β΄ 
682/22.3.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2611/24.8.2016).

10. Την υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή 
Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το πέ-
μπτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 114/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.3.2013)» 
(ΦΕΚ Β΄ 970/22.3.2017).

11. Την υπ’ αριθμ. 573/2017 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών 
για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για περίοδο τριών ετών από την 23.3.2018» 
(ΦΕΚ Β΄ 2481/19.7.2017).

12. Την υπ’ αριθμ. 667/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου 
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Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο τριών 
ετών από την 23.3.2018».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/7.12.2017 Εισήγηση της ως 
άνω Επιτροπής Διενέργειας προς τη ΡΑΕ.

14. Την υπ’ αριθμ. 1089/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του 
Διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας».

15. Το Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ 
Ιανουάριος 2018 που εκδίδει η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, ειδικότερα, 
το κεφάλαιο με την Ανάλυση Προμήθειας ανά Συμμετέ-
χοντα, Ζώνη και επίπεδο Τάσης.

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-70901/26.2.2018 επι-
στολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ με θέμα «Αντάλλαγμα 
Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Προμηθευτή 
Καθολικής Υπηρεσίας για τη χρονική περίοδο 2018-
2019».

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-233235/6.3.2018 επιστο-
λή της ΔΕΗ A.E. «Αντάλλαγμα Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου (ΠΤΚ) και Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσί-
ας (ΠΚΥ) για τη χρονική περίοδο 2018-2019».

18. 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.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Ορισμός Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, ο Προμηθευτής Τελευ-
ταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται 
να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται 
από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότι-
νος Προμηθευτή τους και όχι των Πελατών, προσωρινά 
και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προ-
κειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες 
να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με προμηθευτή 
της επιλογής τους. Συναφώς, σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 1 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε Πελάτες, ο Προμηθευτής Τελευταίου Κα-
ταφυγίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 ν. 4001/2011, 
υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκ-
προσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του 
μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων 
που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος 
Προμηθευτή τους.

Επειδή, οι υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας προς τους προαναφερθέντες Πελάτες πα-
ρέχονται υπό τους όρους του άρθρου 43 του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επειδή, η υπηρεσία του Προμηθευτή Τελευταίου Κα-
ταφυγίου συνιστά «Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας» (ΥΚΩ), 
κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Η επι-
λογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
Τελευταίου Καταφυγίου για την ηλεκτρική ενέργεια γίνε-
ται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 56 και 57 του ν. 4001/2011 και 
της παρούσας απόφασης, υπό όρους ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας.

Επειδή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 114/2013 απόφασης 
ΡΑΕ, ο προμηθευτής με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.» ορίστη-
κε ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, για περίο-
δο πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011 και την 
ανωτέρω απόφαση (σχετ. 6), ήτοι μέχρι την 22.3.2018, 
επί τη βάσει τιμολογίων τα οποία εγκρίθηκαν με απο-
φάσεις ΡΑΕ (σχετ. 6-10). Ακολούθως, η ΡΑΕ με την υπ’ 
αριθμ. 573/2017 απόφαση της, προέβη στην έκδοση της 
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ρύθμιση των σχετικών όρων και της εφαρμοζόμενης 
διαδικασίας για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών 
(3) ετών, αρχομένης την 23.03.2018 (σχετ. 11). Ωστόσο, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης (σχετ. 13), η ΡΑΕ με την υπ’ 
αριθμ. 1089/2017 απόφαση της κήρυξε το διαγωνισμό 
για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών (3) ετών, 
άγονο λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετ. 14).

Επειδή, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 2(β) του άρθρου 57 του 
ν. 4001/2011, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου 
Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση ΡΑΕ ο Προμηθευτής 
με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία 
πελατών. Υπό το πρίσμα αυτό, και βάσει της Ανάλυσης 
Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα, Ζώνη και επίπεδο Τάσης 
του Μηνιαίου Δελτίου Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ 
Ιανουάριος 2018 της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προέκυψε ότι η «ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» 
(εφεξής η «ΔΕΗ»), κατά το κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο, 
κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην υψηλή, 
μέση και χαμηλή τάση και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
ορισθεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ).

Β. Έγκριση τιμολογίου Προμηθευτή Τελευταίου Κα-
ταφυγίου

Επειδή, το αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας 
Τελευταίου Καταφυγίου καθορίζεται με απόφαση της 
ΡΑΕ. Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 56 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει «Σε περίπτωση 
απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών σε μία 
επιχείρηση, το κόστος καθορίζεται βάσει αναλύσεως των 
δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια μέση επιχείρηση, 
με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη προς 
ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή της 
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, προκειμένου να εκπληρώ-
σει τις ως άνω υποχρεώσεις».

Επειδή, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών, από 
23.3.2013 έως 22.3.2018, τα τιμολόγια τα οποία έχουν 
εγκριθεί από την Αρχή με τις σχετικές αποφάσεις 
της (σχετ. 6-10) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 4001/2011 και την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 
6), για την παροχή υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου 
προέβλεπαν τα ακόλουθα.

α) Σε ότι αφορά τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ), 
ποσοστό προσαύξησης πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
κόστους χονδρεμπορικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις συνιστώσες του κόστους αυτού.

β) Σε ότι αφορά τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τά-
σης (ΜΤ&ΧΤ):
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i) Για τα δύο πρώτα έτη, ποσοστό προσαύξησης δώ-
δεκα τοις εκατό (12%) επί το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο 
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

ii) Για τα τρία επόμενα έτη, ποσοστό προσαύξησης 
δέκα τοις εκατό (10%) επί το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο 
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

Επειδή, η ΔΕΗ, σε συνέχεια της υπ’ αρθμ. 16 σχετικής 
επιστολής της Αρχής υπέβαλε τις απόψεις της (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 17) αναφορικά με τα ανταλλάγματα (προσαύ-
ξηση επί των τιμολογίων) ανά κατηγορία πελατών τα 
οποία κρίνει ως εύλογα για την παροχή των υπηρεσιών 
ΠΤΚ. Σύμφωνα με τις απόψεις της ΔΕΗ προτείνονται τα 
εξής:

α) Σε ότι αφορά τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ), δια-
τήρηση του ποσοστού προσαύξησης σε πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κόστους αυτού ήτοι 
ωριαίες χρεώσεις της Ημερήσιας Αγοράς (ΗΕΠ), δηλαδή 
χρεώσεις Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) και Οριακής 
Τιμής Αποκλίσεων, αποζημίωση Επάρκειας Ισχύος και 
Ευελιξίας, κόστος ενίσχυσης ΑΠΕ (ΠΧΕΦΕΛ), λοιπούς 
Λογαριασμούς Προσαυξήσεων και οποιαδήποτε άλλη 
χρέωση ήθελε επιβληθεί.

β) Σε ότι αφορά τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης (ΜΤ&ΧΤ), αύξηση του ποσοστού προσαύξησης 
(έναντι του ποσοστού που είχε εγκριθεί κατά τη χρο-
νική περίοδο 23.3.2015 έως 22.3.2018) σε δώδεκα τοις 
εκατό (12%) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου 
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων). Το 
εν λόγω ποσοστό προσαύξησης καλύπτει κόστη για το 
απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης, το διαχειριστικό κόστος, 
το κόστος που απορρέει από μη πληρωμή εγγυήσεων 
και επιπλέον επισφαλειών καθώς και επιπλέον κόστη 
τα οποία σχετίζονται με τη μεταβλητότητα της μηνιαίας 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη επί της αρχής την ανάκτη-
ση πρόσθετου ανταλλάγματος από τη ΔΕΗ σε σύγκρι-
ση με εκείνο που ανακτά ο εν λόγω Προμηθευτής από 
τους τακτικούς του πελάτες με τους οποίους έχει συνάψει 
σύμβαση προμήθειας, ως αντιστάθμισμα του κόστους 
παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, καθώς 
και τις κατηγορίες κόστους που το εν λόγω αντιστάθμι-
σμα προορίζεται να καλύψει. Εντούτοις, η Αρχή, λαμβά-
νοντας υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν 
έχει ενεργοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία και ότι 
δεν τεκμηριώνεται επαρκώς από τις απόψεις της ΔΕΗ η 
ανάγκη προσαύξησης του ποσοστού επί του εκάστοτε 
ισχύοντος τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνι-
στικών χρεώσεων) για τους πελάτες ΜΤ&ΧΤ, δεν κρίνει 
εύλογη την προτεινόμενη προσαύξηση στο σύνολό της. 
αποφασίζει:

1. Τον ορισμό της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» ως πάροχο της 
υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, από 
τις 23.3.2018 μέχρι τις 22.3.2019, με τους κάτωθι όρους 
σχετικά με τα προσφερόμενα τιμολόγια:

Η ΔΕΗ οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που θα 
ισχύσουν ανά κατηγορία πελατών ή τη μεθοδολογία 
υπολογισμού της χρέωσης που θα ισχύει σε περίπτωση 

που δεν υφίσταται δημοσιευμένο τιμολόγιο για συγκε-
κριμένη κατηγορία πελατών, για την παροχή υπηρεσίας 
Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου.

2. Την έγκριση των ακόλουθων ποσοστών προσαύξη-
σης επί των τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών 
χρεώσεων) της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας:

α) Για πελάτες ΥΤ πέντε τοις εκατό (5%) επί του κό-
στους χονδρεμπορικής αγοράς και

β) Για πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ&ΧΤ), 
δέκα τοις εκατό (10%) επί το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο 
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

3. Τη δημοσίευση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, Πρό-
σκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό πα-
ρόχου της υπηρεσίας Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυ-
γίου για χρονικό διάστημα που έπεται της 23ης Μαρτίου 
2019, οπότε λήγει και η ισχύς της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 241/2018  (4)
Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής 

Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 

4 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει 

και έγκριση σχετικού τιμολογίου.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 15.3.2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 Α΄ 179/22.8.2011) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 56 και 58.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε Πελάτες (υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.
6262/29.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ 
Β΄ 832/9.4.2013, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, 
ΦΕΚ Β΄ 1463/24.5.2016).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει 
εγκριθεί με την από 31.01.2012 υπ’ αριθμ. 57/2012 από-
φαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/31.1.2012), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που έχει εγκριθεί με την από 31.1.2012 υπ’ 
αριθμ. 56/2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/31.1.2012), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 
(ΦΕΚ Β΄ 2773/18.12.2015).
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6. Την υπ’ αριθμ. 115/2013 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Ανάθεση Υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής Υπηρε-
σίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος του άρθρου 58, ν. 4001/ 2011» (ΦΕΚ Β΄ 
682/22.3.2013).

7. Την υπ’ αριθμ. 674/2014 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή 
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το δεύ-
τερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 115/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.3.2013)» 
(ΦΕΚ Β΄ 3409/19.12.2014).

8. Την υπ’ αριθμ. 213/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή 
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τρίτο 
έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση 
ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 115/2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.3.2013)» (ΦΕΚ 
Β΄ 1281/29.6.2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευ-
τή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για 
το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 115/ 2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/
22.3.2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2611/24.8.2016).

10. Την υπ’ αριθμ. 226/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: 
«Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή 
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το πέ-
μπτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 115/ 2013 (ΦΕΚ Β΄ 682/22.3.2013)» 
(ΦΕΚ Β΄ 970/22.3.2017).

11. Την υπ’ αριθμ. 574/2017 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών 
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο 
τριών ετών από την 23.3.2018» (ΦΕΚ Β΄ 2481/19.7.2017).

12. Την υπ’ αριθμ. 668/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής 
Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο τριών ετών 
από την 23.3.2018».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/7.12.2017 Εισήγηση της ως 
άνω Επιτροπής Διενέργειας προς τη ΡΑΕ.

14. Την υπ’ αριθμ. 1090/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του 
Διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής 
Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας».

15. Το Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ 
Ιανουάριος 2018 που εκδίδει η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, ειδικότερα, 
το κεφάλαιο με την Ανάλυση Προμήθειας ανά Συμμετέ-
χοντα, Ζώνη και επίπεδο Τάσης.

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-70901/26.2.2018 επι-
στολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ με θέμα «Αντάλλαγμα 
Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Προμηθευτή 
Καθολικής Υπηρεσίας για τη χρονική περίοδο 2018-
2019».

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-233235/6.3.2018 επιστο-
λή της ΔΕΗ A.E. «Αντάλλαγμα Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου (ΠΤΚ) και Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσί-
ας (ΠΚΥ) για τη χρονική περίοδο 2018-2019».

18. 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.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Ορισμός Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, ο Προμηθευτής Καθο-
λικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να 
προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις 
(με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν 
αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής 
Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή 
στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους 
εμπορικούς όρους.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του 
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, 
ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας όπως αυτός ορί-
ζεται κατά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011, υποχρεούται 
να προμηθεύει Μικρούς Πελάτες σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α. Οι ως άνω υποψήφιοι Πελάτες έχουν αδρανήσει σχε-
τικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή.

β. Οι ως άνω υποψήφιοι Πελάτες αδυνατούν να βρουν 
Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους 
υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

Επειδή, οι υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας προς τους προαναφερθέντες Πελάτες 
παρέχονται υπό τους όρους του άρθρου 44 του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επειδή, η υπηρεσία του Προμηθευτή Καθολικής Υπη-
ρεσίας συνιστά «Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας» (ΥΚΩ) κατά 
την έννοια του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν 
την Καθολική Υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια γίνε-
ται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 56 και 58 του ν. 4001/2011 και 
της παρούσας απόφασης, υπό όρους ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας.

Επειδή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 115/2013 απόφασης 
ΡΑΕ, ο προμηθευτής με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.» ορί-
στηκε ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, για περί-
οδο πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011 και την 
ανωτέρω απόφαση (σχετ. 6), ήτοι μέχρι την 22.3.2018 
επί τη βάσει τιμολογίων τα οποία εγκρίθηκαν με απο-
φάσεις ΡΑΕ (σχετ. 6-10). Ακολούθως, η ΡΑΕ με την υπ’ 
αριθμ. 574/2017 απόφαση της, προέβη στην έκδοση 
της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και τη ρύθμιση των σχετικών όρων και της εφαρμοζόμε-
νης διαδικασίας για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής 
Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών 
(3) ετών, αρχομένης την 23.3.2018 (σχετ. 11). Ωστόσο, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης (σχετ. 13), η ΡΑΕ με την υπ’ 
αριθμ. 1090/2017 απόφασή της κήρυξε το διαγωνισμό 
για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών (3) ετών άγονο 
λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετ. 14).
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Επειδή, στην περίπτωση αυτή, ως πάροχος της Καθο-
λικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του 
ν. 4001/2011, ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο 
της αγοράς ανά κατηγορία πελατών. Υπό το πρίσμα αυτό 
και βάσει των Αναλύσεων Προμήθειας ανά Συμμετέχο-
ντα, Ζώνη και επίπεδο Τάσης του Μηνιαίου Δελτίου Συ-
στήματος Συναλλαγών ΗΕΠ Ιανουάριος 2018 της ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ προέκυψε ότι η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣ-
ΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» (εφεξής η «ΔΕΗ») κατέχει 
το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην υψηλή, μέση 
και χαμηλή τάση, κατά το κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο, 
και ως τούτου θα πρέπει να ορισθεί ως Προμηθευτής 
Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ).

Β. Έγκριση τιμολογίου Προμηθευτή Καθολικής Υπη-
ρεσίας

Επειδή, το αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας 
Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας καθορίζεται με από-
φαση της ΡΑΕ. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
3 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «Σε πε-
ρίπτωση απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρε-
σιών σε μία επιχείρηση, το κόστος καθορίζεται βάσει 
αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια 
μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα 
εξοπλισμένη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά 
με την παροχή της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, προκει-
μένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «Η Προμήθεια 
Καθολικής Υπηρεσίας στους Πελάτες της παραγράφου 
1 γίνεται σε τιμές εύλογες, διαφανείς, εύκολα και άμεσα 
συγκρίσιμες με τιμές άλλων Προμηθευτών και που δεν 
εισάγουν διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών πελατών. Οι 
χρεώσεις πρέπει να είναι διακριτές ανά δραστηριότητα 
και οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές 
δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος με 
δυνατότητα αναπροσαρμογής λόγω μεταβολών στο 
υποκείμενο κόστος».

Επειδή, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών, από 
23.3.2013 έως 22.3.2018, τα τιμολόγια τα οποία έχουν 
εγκριθεί από την Αρχή με τις σχετικές αποφάσεις 
της (σχετ. 6-10) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 4001/2011 και την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 
6), για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας Καθολικής 
Υπηρεσίας προέβλεπαν τα ακόλουθα σε ότι αφορά τους 
οικιακούς πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ 
παροχής μέχρι και 25kVA.

i) Για τα τρία πρώτα έτη, ποσοστό προσαύξησης δώ-
δεκα τοις εκατό (12%) επί των εν ισχύ τιμολογίων των 
συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών ΧΤ της ΔΕΗ (οι-
κιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ 
παροχής μέχρι και 25kVA).

ii) Για τα δύο επόμενα έτη, ποσοστό προσαύξησης 
δέκα τοις εκατό (10%) επί των εν ισχύ τιμολογίων των 
συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών ΧΤ της ΔΕΗ (οι-
κιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ 
παροχής μέχρι και 25kVA).

Επειδή, η ΔΕΗ, σε συνέχεια της υπ’ αρθμ. 16 σχετικής 

επιστολής της Αρχής υπέβαλε τις απόψεις της (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 17) αναφορικά με τα ανταλλάγματα (προσαύ-
ξηση επί των τιμολογίων) τα οποία κρίνει ως εύλογα 
για την παροχή των υπηρεσιών ΠΚΥ. Σύμφωνα με τις 
απόψεις της ΔΕΗ προτείνεται αύξηση του ποσοστού 
προσαύξησης (έναντι του ποσοστού που είχε εγκριθεί 
κατά την προηγούμενη πενταετία) σε δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου 
προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων), ήτοι 
το Γ1 ή Γ1Ν για την οικιακή χρήση και το Γ21 ή Γ23 για 
τις λοιπές χρήσεις. Το εν λόγω ποσοστό προσαύξησης 
καλύπτει κόστη για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης, 
το διαχειριστικό κόστος, το κόστος που απορρέει από 
τις επιπλέον επισφάλειες καθώς και επιπλέον κόστη τα 
οποία σχετίζονται με τη μεταβλητότητα της μηνιαίας 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη επί της αρχής την ανά-
κτηση πρόσθετου ανταλλάγματος από τη ΔΕΗ σε σύ-
γκριση με εκείνο που ανακτά ο εν λόγω Προμηθευτής 
από τους τακτικούς του πελάτες με τους οποίους έχει 
συνάψει σύμβαση προμήθειας, ως αντιστάθμισμα του 
κόστους παροχής της υπηρεσίας Προμήθειας Καθολικής 
Υπηρεσίας καθώς και τις κατηγορίες κόστους που το εν 
λόγω αντιστάθμισμα προορίζεται να καλύψει. Εντούτοις 
η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν τεκμη-
ριώνεται επαρκώς από τις απόψεις της ΔΕΗ η ανάγκη 
προσαύξησης του ποσοστού επί του εκάστοτε ισχύοντος 
τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώ-
σεων), δεν κρίνει εύλογη την προτεινόμενη προσαύξηση 
στο σύνολό της, αποφασίζει:

1. Τον ορισμό της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» ως πάροχο της 
υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, από τις 
23.3.2018 μέχρι τις 22.3.2019, με τους κάτωθι όρους σχε-
τικά με τα προσφερόμενα τιμολόγια:

Η ΔΕΗ οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που θα 
ισχύσουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ΧΤ 
(οικιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ 
παροχής μέχρι και 25kVA), για την παροχή υπηρεσίας 
Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας.

2. Την έγκριση του ποσοστού προσαύξησης επί των 
τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών χρεώσεων) της 
«ΔΕΗ Α.Ε.», ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, ως 
εξής: δώδεκα τοις εκατό (12%) επί των εν ισχύ τιμολογίων 
των συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών ΧΤ της «ΔΕΗ 
Α.Ε.» (οικιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με 
ισχύ παροχής μέχρι και 25kVA).

3. Τη δημοσίευση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 Πρό-
σκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό πα-
ρόχου της υπηρεσίας Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσί-
ας για χρονικό διάστημα που έπεται της 23ης Μαρτίου 
2019, οπότε και λήγει η ισχύς της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην αριθμ. Φ21/34173/Ζ2/28.2.2018 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/τ.Β΄/15.3.2018, στη σελίδα 10540, 
στη β΄ στήλη, στον 5ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «... Γεωργίου Σταθάτου Ιωάννη, ...»
στο ορθό: «... Γεωργίου Σταθά του Ιωάννη, ...».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(6)
Στην αριθμ. 23948 π.ε./26.2.2018 απόφαση της Συ-

γκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 892/τ.Β΄/15.3.2018,
στη σελίδα 10524, στον 8ο στίχο εκ των κάτω, διορθώ-
νεται: 

το εσφαλμένο: «Αριθμ. 23945 π.ε.»
στο ορθό: «Αριθμ. 23948 π.ε.».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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