
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 
 
 

Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών 
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική 

παράδοση για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 του ν. 
4389/2016, ως ισχύει και τα άρθρα 9 και 11 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18 Ιανουαρίου 2018 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/ 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 

υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), ως ισχύει και ιδίως τις 

διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του νόμου αυτού. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ’ του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 

εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 

λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ A’ 5/17.01.2018) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 

401 και 402 αυτού. 
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5. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των 

άρθρων 32, 118 και 120 του νόμου αυτού. 

6. Την υπ’ αριθ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 

Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1473/25.05.2016). 

7. Την υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 

Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1593/06.06.2016). 

8. Την υπ’ αριθμ. 68/04.07.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 

Πολιτικής «Τροποποίηση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 

2276/04.07.2017). 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012) 

(εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν. 

11. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθ. 

ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 178634/03.07.2017 με θέμα: «Προσδιορισμός κατώτατης τιμής προσφοράς 

δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2017» (ΦΕΚ Β΄ 

2278/04.07.2017). 

12. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (εφεξής ο 

«ΚΣΔΠΠΗΕ»), ο οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 329/23.09.2016 (ΦΕΚ 

Β΄3164/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 515/30.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 

3944/09.12.2016), υπ’ αριθμ. 618/21.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4250/29.12.2016), υπ’ αριθμ. 184/2017 

(ΦΕΚ Β’ 1069/29.03.2017) και υπ’ αριθμ. 850/2017 (ΦΕΚ Β’ 3659/17.10.2017) αποφάσεις της 

ΡΑΕ και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 αυτού. 

13. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1091/2017 «Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής 

ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 

ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα 

και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 

του ν. 4389/2016, ως ισχύει». 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 231064/18.01.2018 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με την 

αναβολή της δημοπρασίας της 24 Ιανουαρίου 2018, ως είχε προβλεφθεί στο πρόγραμμα 

διεξαγωγής δημοπρασιών για το έτος 2018 δυνάμει της ανωτέρω απόφασης ΡΑΕ 

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι 

πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφτηκε ως εξής: 
 

Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 

(σχετ. 2) ρητώς προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με 

ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επειδή,  για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη 

υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς 

καταναλωτές, εξεδόθη ο N. 4389/2016 (σχετ. 1), με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε 

μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων 

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  δημοπρασιών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 329/2016 απόφασή της 

εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 12).  

Επειδή, περαιτέρω κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 138 «Ετήσια 

ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης 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, καθορίζονται: (α) Η ετήσια 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης 

προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, (β) ο καταμερισμός, για κάθε 

δημοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής 

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 Α΄106/2016) και το άρθρο 101 του Ν. 4472/2017 

(ΦΕΚ Α’ 74/2017), του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «…Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής 

ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ` έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του 

συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου 

έτους … (γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση 

έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου 

του ίδιου έτους…». 
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Επειδή, δυνάμει των ανωτέρω εξουσιοδοτικών διατάξεων, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 

1091/2017 απόφασή της «Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που 

διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 

με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και 

πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 

του ν. 4389/2016, ως ισχύει» (σχετ. 13). 

Επειδή, στη συνέχεια, εξεδόθη ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ A’ 5/17.01.2018), με τον οποίο 

τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 135,136 και 140 του Ν. 4389/2016, κυρίως 

αναφορικά με τις υπό δημοπράτηση ετήσιες ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 

ενέργειας με φυσική παράδοση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας στις δημοπρασίες, καθώς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΡΑΕ και του 

Λειτουργού της Αγοράς προς επίτευξη των στόχων του ανωτέρω μηχανισμού, ως ορίζονται 

στο άρθρο 135 του Ν. 4389/2016, καθώς και της αποφυγής δημιουργίας στρεβλώσεων στη 

λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο ανωτέρω Σύστημα Δημοπρασιών 

Προθεσμιακών Προϊόντων.  

Επειδή, ακολούθως ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε.») υπέβαλε στη ΡΑΕ την ανωτέρω υπό σχετ. 14 επιστολή του, με την οποία αναφέρει ότι οι 

ως άνω τροποποιήσεις του Ν. 4389/2016 επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε ουσιώδεις κατ’ 

εξουσιοδότηση διατάξεις του ΚΣΔΠΠΗΕ, οι οποίες απαιτούν την υποβολή εισηγήσεων του 

Λειτουργού της Αγοράς προς τη ΡΑΕ και ακολούθως την έκδοση σχετικών αποφάσεων επί 

αυτών, ιδίως αναφορικά με: (α) τη διαδικασία εγγραφής Επιλέξιμων Προμηθευτών στο Μητρώο 

Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών 

Προθεσμιακών Προϊόντων (ΣΣΔΠΠΗΕ), (β) τα κριτήρια συμμετοχής των Επιλέξιμων 

Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, (γ) την ανάπτυξη και εξειδίκευση μηχανισμών στον Κώδικα 

Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων 

συμμετοχής στις Δημοπρασίες, (δ) την κατάργηση υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου και (ε) την 

εξειδίκευση εφαρμογής των όρων αναπροσαρμογής των υπό δημοπράτηση ποσοτήτων. 

Επειδή, συνεπώς, απαιτείται η υποβολή νέων σχετικών εισηγήσεων του ΛΑΓΗΕ προς τη 

ΡΑΕ για τον σκοπό της έκδοσης των σχετικών Αποφάσεών της και συνεκτιμώντας τα 

χρονικά περιθώρια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση έκδοσης των ανωτέρω σχετικών 

Αποφάσεων, τα χρονικά περιθώρια έγκρισης των Όρων Δημοπρασίας, την ανάγκη 

λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς και τη διασφάλιση της έναρξης φυσικής παράδοσης 

του Προθεσμιακού Προϊόντος «2018A01P01» την 1η Μαρτίου 2018, ο ΛΑΓΗΕ εισηγείται 

την αναβολή διεξαγωγής της  προγραμματισθείσας, δυνάμει της υπό σχετ. 11 Απόφασης ΡΑΕ,  

δημοπρασίας της 24 Ιανουαρίου 2018 , για την 7 Φεβρουαρίου 2018. 

 
Για τους παραπάνω λόγους, 
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Αποφασίζει 
 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 138 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), 

32 παρ. 1 του Ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄179) και 9 και 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ:  

 

1.  Επί του προγράμματος διεξαγωγής των Δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 

ενέργειας με φυσική παράδοση για το έτος 2018, ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας 

του προϊόντος «2018Α01Ρ01» ορίζεται η Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018. 

 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει την ανωτέρω προγραμματισμένη Δημοπρασία για 

άλλη ημέρα και ώρα, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον 

οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, 

κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης την οποία υποβάλει προς τη ΡΑΕ, άλλως υποβάλλει νέα 

εισήγηση προς τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

Δημοπρασίας. Σε περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας εντός των ανωτέρω προθεσμιών ισχύουν 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β΄3164/2016), ως ισχύει. 

 

2. Την τροποποίηση της απόφαση ΡΑΕ 1091/2017 κατά τα ανωτέρω.  

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011. 

 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


