
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 378/2014 

«ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

(ΛΑΓΗΕ ΑΕ)  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 3 Ιουλίου  2014 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 

Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 

Α’ 179/22.08.2011) και ιδίως το άρθρα 143, 129, 130 και 118. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/4.6.2010. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 

ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, και ιδίως το άρθρο 11. 

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ Α΄ 

286/22.12.1999. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.10.2012)  «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016…κλπ…» (ΦΕΚ 

Α΄222/12.10.2012).  

6. Τις διατάξεις του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα 

Ήλιος-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ενσωμάτωση Οδηγίας 
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2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚΑ’70).   

7. Τις διατάξεις του ν. 4152/2913 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄107 9.05.2013). 

8. Τις διατάξεις του ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ Α 235 1.11.2013). 

9. Tον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (υπ’ αριθμ. 56/2012 Απόφαση της ΡΑΕ,  

ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012 και ιδίως το άρθρο 72 παρ. 2Γ αυτού. 

10. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (υπ’ 

αριθμ 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ, ΦΕΚ Β' 103/31/01/2012) και ιδίως το άρθρο 175Β 

αυτού. 

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, (υπ’αριθμ. 39/2014 απόφαση ΡΑΕ,        

ΦΕΚ Β 304/11.2.2014) και ιδίως τα άρθρα 10, 130 και 173.   

12. Την απόφαση 1186/2010 της ΡΑΕ «Τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού του μέσου μεταβλητού 

κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 40 παρ. 3 του ν. 2773/1999», (ΦΕΚ Β 1372/2.9.2010). 

13. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ  I - 176137/04.10.2013 καταγγελία του Θεσσαλικού Συνδέσμου 

Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΘΕΣΙΦ) κατά του Λειτουργού της Αγοράς, εταιρεία 

Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. και του Διαχειριστή Δικτύου, εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-56403/31.10.2013 επιστολή της Αρχής προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

15. Την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 177827/13.11.2013 απάντηση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

16. Το υπ΄αριθμ. ΡΑΕ Ι-177954/18.11.2013 (ΛΑΓΗΕ/6413/15.11.2013) αίτημα της εταιρείας 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ για παράταση της προθεσμία υποβολής απόψεων. 

17. Την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο – 56675/26.11.2013 απαντητική επιστολή της ΡΑΕ προς την ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε. 

18. Την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 179369/30.12.2013 επιστολή της ΛΑΓΗΕ Α.Ε με την οποία υπέβαλε 

τις απόψεις της επί των καταγγελλομένων. 

1. Tο υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 178901/16.12.2013 έγγραφο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ με το οποίο υπέβαλε τις 

προτάσεις της για την τροποποίηση των διατάξεων των Κωδίκων αναφορικά με τα έσοδα του 

Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. 

2. Τις υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 179227/20.12.2013 απόψεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επί των προτάσεων της 

ΛΑΓΗΕ ΑΕ για τροποποίηση των διατάξεων των Κωδίκων αναφορικά με τα έσοδα του 

Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. 

ΑΔΑ: Ω147ΙΔΞ-4Σ9



 3 

3. Το υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 180092/23.01.2014 έγγραφο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ στο οποία 

επισυνάπτονται εξώδικες δηλώσεις και κλήσεις του Λειτουργού της Αγοράς κατά του 

Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, αλλά και δικόγραφα σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων που υποβληθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείιο Αθηνών σχετικών με το κρινόμενο 

ζήτημα των συμψηφισμών.  

4. Το με αιρθμ. Πρωτοκ. ΡΑΕ Ι – 182636/06.04.2014 σημείωμα της ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

5. Το υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο – 58004/31.3.2014 αίτημα της ΡΑΕ προς την καταγγέλλουσα για τη 

συναίνεσή της για την παράταση έκδοσης απόφασης επί της καταγγελίας. 

6. Την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 182565/02.04.2014 συναίνεση του ΘΕΣΙΤ. 

7. Την υπ’αριθμ. 6024/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αιτήσεως 

ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 

 

Σκέφτηκε ως εξής: 

 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 

1. Ο Θεσσαλικός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΘΕΣΙΦ) υπέβαλε 

ενώπιον της ΡΑΕ την υπ΄ αρ. πρωτ. ΡΑΕ 176137/04.10.2013 καταγγελία κατά του 

Λειτουργού της Αγοράς, εταιρείας Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. και του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, 

εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για διακριτική μεταχείριση στις πληρωμές μεταξύ των παραγωγών 

φωτοβολταϊκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σε σχέση με τους αντίστοιχους παραγωγούς 

στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ 

δεν αποδίδει στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ το αντιστοιχούν μεταβλητό κόστος των θερμικών 

μονάδων για την παραγωγή ΑΠΕ του ΜΔΝ, αλλά συμψηφίζει τα ποσά που καταβάλλουν οι 

προμηθευτές απευθείας με τις πληρωμές των αντισυμβαλλομένων του παραγωγών ΑΠΕ, με 

αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στις πληρωμές των παραγωγών 

ΑΠΕ πανελλαδικά και να καταλύεται η αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του 

λογαριασμού αυτού από τον ΛΑΓΗΕ. Έτσι το υφιστάμενο έλλειμμα του Ειδικού 

Λογαριασμού ΑΠΕ επιβαρύνει εν τοις πράγμασι μόνο τους παραγωγούς του διασυνδεδεμένου 

συστήματος οδηγώντας τους έτσι αναίτια σε μειονεκτική θέση. 

 

2. Η ΡΑΕ προκειμένου να διερευνήσει την ως άνω καταγγελία, ζήτησε, με την υπ’αριθμ. Ο – 

56403/31.10.2013 επιστολή της προς τις καταγγελλόμενες εταιρείες, την υποβολή 
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αιτιολογημένων απόψεων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία αυτήν θέτοντας 

συγκεκριμένη προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε απάντηση της επιστολής αυτής η ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ διατύπωσε τις απόψεις της επί των ισχυρισμών της καταγγέλλουσας με την υπ’αριθμ. Ι – 

177827/13.11.2013 απαντητική επιστολή της, ενώ η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. Ι – 

177954/18.11.2013 επιστολή της προς τη ΡΑΕ, ζήτησε δίμηνη παράταση της προθεσμίας για 

την υποβολή των απόψεών της. Εν συνεχεία, η ΡΑΕ εξετάζοντας το αίτημα παράτασης έκρινε 

ότι η αρχικώς τεθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατόν να παραταθεί για τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα, καθώς πρέπει να τηρηθούν οι εκ του νόμου προθεσμίες για το χειρισμό των 

καταγγελιών και αποφάσισε να χορηγήσει ως εύλογη, παράταση ενός (1) μήνα, δηλαδή έως την 

27η.12.2013, ενημερώνοντας σχετικά και την καταγγελλόμενη εταιρεία (Ο – 

56675/26.11.2013). Ακολούθως, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ, υπέβαλε τις απόψεις της στη ΡΑΕ με την 

υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι – 179369/30.12.2013 επιστολή της. 

 

3. Σύμφωνα με τις απόψεις της πρώτης καταγγελλόμενης, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η καταγγελία θα 

πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθώς, ο ΔΕΔΔΗΕ, με βάση τη μηνιαία εκκαθάριση που 

πραγματοποιεί, χρεώνει και πιστώνει τον Ειδικό λογαριασμό με τα αναλογούντα μηνιαία ποσά 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προς πλήρη ανάκτηση των ποσών που 

καταβάλλει στους αντισυμβαλλομένους του. Τούτο δε, ισχυρίζεται ότι συνάδει τόσο με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως το άρθρο 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και το άρθρο 175Β του Κώδικά Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

όσο και με την εκ των συναφθείσων συμβάσεων με τους Παραγωγούς ΑΠΕ, απορρέουσα 

υποχρέωσή του για την πληρωμή των παραγωγών αυτών.   Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι 

παρακρατά μηνιαίως από όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ στα ΜΔΝ, την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, την οποία αποδίδει άμεσα και εξ’ ολοκλήρου στον Ειδικό Λογαριασμό του 

ΛΑΓΗΕ, προς ενίσχυσή του. Ως εκ τούτου, αποδίδει όλα τα οφειλόμενα ποσά κάθε μήνα στον 

Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ με βάση τη μηνιαία εκκαθάριση που διενεργεί. 

 

4. Από την άλλη, η ΛΑΓΗΕ διατείνεται ότι η πρακτική που ακολουθείται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

συνιστά παράβαση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 καθώς προβαίνει σε μη σύννομες 

διαχειριστικές πράξεις του Ειδικού Λογαριασμού, γεγονός που οδηγεί σε προνομιακή 

εξόφληση των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ΜΔΝ έναντι των παραγωγών του 

Ηπειρωτικού Συστήματος, από τα έσοδα που ειδικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται 
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ότι το επίμαχο άρθρο 143 παρ. 2 επιβάλλει την άμεση εισροή στον Ειδικό λογαριασμό όλων 

των ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές στα ΜΔΝ, από τον οποίον ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

ανακτήσει τα ποσά που αντιστοιχούν στις πληρωμές των παραγωγών στα ΜΔΝ, αναλογικά και 

με τους κανόνες της ίσης μεταχείρισης όλων των παραγωγών, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 

118 του ν.4001/2011. Ως εκ τούτου, η καταγγελία απαραδέκτως στρέφεται κατά της ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε. 

 

5. Ακολούθως, η ΛΑΓΗΕ υπέβαλε προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης και του 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε οι Προμηθευτές των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών να καταβάλλουν τα ποσά απευθείας στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 

4001/2011. Σε συνέχεια της πρότασης αυτής η ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε τις απόψεις της επί των  

προτεινόμενων τροποποιήσεων με το υπ’αριθμ. Ι – 179227/20.12.2013 έγγραφο. 

 

6. Εν τω μεταξύ η ΡΑΕ ενημερώθηκε για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που άσκησε η ΛΑΓΗΕ κατά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και η 

οποία εκδικάσθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2014. Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι είχε 

παρέλθει εξάμηνο από την υποβολή της καταγγελίας, η ΡΑΕ, ζήτησε από την καταγγέλλουσα,  

κατ’επίκληση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 τη συναίνεση της για 

την παράταση έκδοσης οριστικής απόφασης επί της καταγγελίας έως την έκδοση της απόφασης 

επί των ασφαλιστικών μέτρων. Το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό από την καταγγέλλουσα. Την 19η 

Ιουνίου 2014 κοινοποιήθηκε στην Αρχή από την καταγγελλόμενη εταιρεία, η απόφαση 

6024/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της ως άνω αιτήσεως 

ασφαλιστικών μέτρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του 

Δικαστηρίου η ΡΑΕ προχωράει στην έκδοση της οριστικής απόφασής της επί της καταγγελίας. 

 

Β. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

α) Οι εφαρμοστέες διατάξεις για την διερεύνηση καταγγελίας 

1. Στο άρθρο 34 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι «1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται 

να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των διαχειριστών των Συστημάτων και 

των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές 

Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ή της άδειας που τους έχει 
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χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παρατείνεται για τρεις (3) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της ΡΑΕ, η οποία 

εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας 

επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία….. 2. Η απόφαση της 

ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33.» 

 

2. Ακολούθως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4001/11, η ΡΑΕ, δρώντας 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, μπορεί να λαμβάνει, με αιτιολογημένη απόφαση της και 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, πρόσφορα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της 

κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Συγκεκριμένα το άρθρο 35 προβλέπει ότι «Σε 

περιπτώσεις που η ΡΑΕ δρώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώσει κατά σοβαρή 

πιθανολόγηση, παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εθνικής ή ευρωπαϊκής περί ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, η οποία  ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια 

τάξη, τη δημόσια υγεία ή τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας 

και του φυσικού αερίου, ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις, 

μπορεί να λαμβάνει με αιτιολογημένη απόφασή της και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, πρόσφορα 

προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη της οριστικής απόφασης… Τα 

προσωρινά αυτά μέτρα δεν πρέπει να κατατείνουν στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος. …..2. Η 

απόφαση της ΡΑΕ περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και υπόκειται μόνο σε προσφυγή 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33. Η άσκηση της προσφυγής 

δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως περί των προσωρινών μέτρων…. 3. Η ΡΑΕ μπορεί να 

επιβάλει χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για 

κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφαση της περί των προσωρινών μέτρων. Η επιμέτρηση του 

προστίμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.». 

 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4001/11, «Με απόφασή της 

ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται ………..στις 

επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ή τους όρους των αδειών που τους έχουν 

χορηγηθεί, πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Το ύψος του προστίμου είναι 

ανάλογο με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης…3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν 
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αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες 

διατάξεις, ιδίως δε των προβλεπομένων στις διατάξεις του ν. 3959/2011….. 5. Τα πρόστιμα που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (ΚΕΔΕ) στο όνομα και για λογαριασμό της ΡΑΕ και αποδίδονται σε αυτήν… 6. Σε 

περιπτώσεις συστηματικής και κατ` επανάληψη παράβασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, 

σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, η ΡΑΕ μπορεί να 

ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα και με πρόστιμο.». 

 

β) Οι εφαρμοστέες διατάξεις για την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού του 

άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και το σύστημα εκκαθάρισης των λογαριασμών και 

των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ.  

1. Όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 143 του νόμου 4001/2011 «1. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις 

διατάξεις της περίπτωσης θ` της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της περίπτωσης η` της παραγράφου 

2 του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ.  

 2. Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι: 

α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ` της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά 

τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών 

συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα 

μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά 

τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

(β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια 

που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται 

υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση 

τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την 

έγκριση της ΡΑΕ. 
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(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί 

της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των 

αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία 

καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που 

εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ……….. 

(δ) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον παρόντα 

νόμο. 

(ε) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και σε 

βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος δύο (2) ευρώ ανά MWh 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους 

στον ανωτέρω Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της 

ΡΑΕ δύναται να αναπροσαρμόζεται το τέλος αυτό.». 

2. Συναφώς, στο άρθρο 72 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται ότι ο 

Λειτουργός της Αγοράς, μεταξύ άλλων λογαριασμών της αγοράς,  τηρεί και διακριτό λογιστικό 

λογαριασμό  (Λ-Γ) που αφορά στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και 

του οποίου έσοδα αποτελούν:  

«Α) Τα ποσά που εισπράττονται για τις Προσφορές Εγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

 Β) Τα ποσά που εισπράττονται (ή χρεώνονται) από τον Διαχειριστή του Συστήματος για Αποκλίσεις  

Παραγωγής - Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

 

 Γ) Τα ποσά που καταβάλλουν στον Διαχειριστή του Συστήματος οι Προμηθευτές μέσω του Διαχειριστή 

των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών για τις Μονάδες αυτές, πλέον του αποφευχθέντος κόστους το οποίο 

υπολογίζεται βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά και το οποίο 

προϋπολογίζεται κατά ημερολογιακό έτος. Τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση μετά τον 

υπολογισμό του απολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται ή 

χρεώνονται αντίστοιχα μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους στον Λογαριασμό Λ-Γ. 

Δ) Τα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος τα οποία προέρχονται από την χρέωση του ειδικού Τέλους 

ΑΠΕ του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 στους καταναλωτές και τους Αυτοπαραγωγούς……. Ε) Τα 
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έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

ΣΤ) Αλλά ποσά που προβλέπονται από το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011.» 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας  ο Λειτουργός της 

Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 

4001/2011 και για την πληρωμή των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι «2. Με τα ποσά που περιγράφονται στην παράγραφο 

(2) του Άρθρου 72, ο Λειτουργός της Αγοράς διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για Μονάδες 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και διενεργεί τις πληρωμές των παραγωγών που κατέχουν Μονάδων ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ. 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να καταβάλει ή εισπράττει από τον Λειτουργό της 

Αγοράς τα σχετικά ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 72 παράγραφος (2) του παρόντος Κώδικα και στο 

Άρθρο 175 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.». 

4. Συναφώς, στο άρθρο 84 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι η πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ 

και ΣΗΘΥΑ για μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που το 

δίκτυό τους είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, διενεργείται 

από τον  Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις πώλησης με όλους τους ανωτέρω 

κατόχους άδειας παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του ν. 3468/2006. 

5. Αντιστοίχως, για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες 

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά αρμόδιος είναι ο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

ήτοι ο ΔΕΔΔΗΕ, όπω;ς ειδικότερα προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 129 περ. (η) του ν. 

4001/2011. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: «1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και 

των συστημάτων των νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ….. Πέραν των 

προβλεπομένων στην Άδεια Διαχείρισης, η ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να: 

(α)…..(β)…(γ)….(δ)…(ε)…(στ)…(ζ) Συνάπτει Συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για την έγχυση 

και απορρόφηση ενέργειας και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών στο δίκτυο διανομής των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους 

απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των Πελατών και των 

Προμηθευτών για την απορρόφηση ενέργειας, καθώς και για τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδικών 

λογαριασμών, που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών… (η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο 
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άρθρο 12 του ν. 3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το δίκτυο διανομής των 

Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές. Τα 

ποσά που καταβάλλονται στους αντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143.» 

6. Όπως ρητώς προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 για τον 

υπολογισμό των ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές στα ΜΔΝ για την ηλεκτρική ενέργεια 

που απορροφάται σα συστήματα των νησιών αυτών από ΑΠΕ, λαμβάνεται υπόψη το μέσο 

μεταβλητό κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στα νησιά για 

κάθε μήνα, όπως αυτό προσδιορίζεται μεθοδολογικά με την  απόφαση 1186/2010 της ΡΑΕ και 

καθορίζεται ανά εξάμηνο με σειρά άλλων αποφάσεων της Αρχής. 

7. Σύμφωνα δε με το άρθρο 175Β του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σχετικά με τις Λογιστικές Πράξεις για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ «  Ο Διαχειριστής του 

Συστήματος υπολογίζει, εισπράττει ή καταβάλει και αποδίδει ή απαιτεί στον /από το Λειτουργό 

της Αγοράς μεταξύ άλλων «…. Β) Τα ποσά που καταβάλλουν στον Διαχειριστή του Συστήματος οι 

Προμηθευτές μέσω του Διαχειριστή των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών για τις Μονάδες αυτές, πλέον του 

αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά 

αυτά και το οποίο προϋπολογίζεται κατά ημερολογιακό έτος. Τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση 

μετά τον υπολογισμό του απολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται 

ή χρεώνονται αντίστοιχα μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους στον Λογαριασμό Λ-Γ.». 

8. Ακολούθως, με τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται οι 

λογιστικές πράξεις που διενεργεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον Ειδικό 

Λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ (Λ-Ζ). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές «Χρεώσεις 

του Λογαριασμού Λ-Ζ αποτελούν: 

α) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες 

Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που εγχέουν στο Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές 

πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.  

β) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες 

Υβριδικού Σταθμού για τη διαθεσιμότητα ισχύος τους, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που 

προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.   

γ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που προκύπτουν κατά την Ετήσια 

Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (β) έως (δ) της παραγράφου 2. 
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δ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 

Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στο 

στοιχείο (α) της παραγράφου 2. 

ε) Ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Λογαριασμός Λ-Α για την ενέργεια που απορροφάται από 

Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη 

ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής 

αυτής και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους για κάθε περίοδο Κατανομής.  

2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ αποτελούν: 

α) Οι χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες 

Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που απορροφούν από το Δίκτυο ΜΔΝ για την οποία προβλέπεται 

συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, καθώς και οι τυχόν 

συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.  

β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για την ενέργεια από τις Μονάδες 

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του 

ν.4001/2011, τα οποία υπολογίζονται κατά μήνα βάσει του μηνιαίου Μέσου Μεταβλητού Κόστους 

παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και της Ενέργειας Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 

Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, 

που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.  

γ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για το κόστος που αντιστοιχεί στο τμήμα της 

διαθέσιμης ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού το οποίο θεωρείται 

ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148, καθώς και οι τυχόν 

συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.   

δ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στους καταναλωτές των Εκπροσώπων Φορτίου τα οποία προκύπτουν 

από την ενέργεια που καταναλώθηκε ανά κατηγορία Μετρητών που αυτοί εκπροσωπούν, και τις χρεώσεις 

του ειδικού τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία.  

ε) Τυχόν επιστροφές πληρωμές των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες 

Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (α) 

και (β) της παραγράφου 1. 
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3. Ο Λογαριασμός Λ-Ζ χρεωπιστώνεται επιπλέον κατά περίπτωση, ώστε να εμφανίζεται 

ισοσκελισμένος τόσο μετά το πέρας της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, όσο και της Ετήσιας Οριστικής 

Εκκαθάρισης με τις απαραίτητες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 

143 του ν.4001/2011, που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Ζ 

του Διαχειριστή ΜΔΝ εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο πιστώνεται με κεφάλαια από τον ως άνω Ειδικό 

Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς ώστε να ισοσκελιστεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο 

Λογαριασμός Λ-Ζ χρεώνεται, μεταφέροντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια προς τον ως άνω Ειδικό 

Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.  

4. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της 

Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις 

Εκκαθαρίσεων.». 

 

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  – ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

α) Ως προς την παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του δευτερογενούς 

κανονιστικού πλαισίου. 

1. Ο καταγγέλλων σύνδεσμος επικαλείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 

143 του ν. 4001/2011,  καθώς δεν αποδίδει το σύνολο των ποσών που καταβάλλουν σε αυτόν 

οι προμηθευτές των ΜΔΝ στον Ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, αλλά συμψηφίζει τα ποσά αυτά με 

τις πληρωμές των αντισυμβαλλομένων του παραγωγών ΑΠΕ. Τον ίδιο ισχυρισμό επικαλείται 

και ο ΛΑΓΗΕ  κατά τη διατύπωση των απόψεών του επί της καταγγελίας. 

 Όπως προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αναφέρεται ανωτέρω στην 

παράγραφο Β, και συγκεκριμένα την περίπτωση (η) του άρθρου 129 του ν. 4001/2011, ο  

ΔΕΔΔΗΕ, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνάπτει 

συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, 

με τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς ΑΠΕ και καταβάλλει τις πληρωμές που 

προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές. Αντιστοίχως, για τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα, συνάπτονται συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον 

Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) σε εφαρμογή της περίπτωσης (θ) του άρθρου 118. Η 

νομοθετική αυτή πρόβλεψη με την οποία διαφοροποιούνται οι αντισυμβαλλόμενοι 

Διαχειριστές, δεν είναι τυχαία επιλογή του νομοθέτη αλλά αποτυπώνει τη διαφορετικότητα των 

δύο αγορών, δηλαδή της αγοράς του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
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Ενέργειας και της αγοράς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως κατωτέρω στην 

παράγραφο Γ καταδεικνύεται. Η ανάκτηση των ποσών για τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ 

από τους αρμόδιους Διαχειριστές, πραγματοποιείται από τα ποσά που εισρέουν στον Ειδικό 

Λογαριασμό ΑΠΕ, όπως ρητώς προβλέπεται στο άρθρο 143 του νόμου αυτού, αρμόδιος για 

τη διαχείριση του οποίου είναι ο Λειτουργός της Αγοράς, ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Μέρος των εσόδων 

του Ειδικού λογαριασμού αποτελούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τους προμηθευτές 

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα αυτά από 

τις μονάδες ΑΠΕ, και τα οποία υπολογίζονται βάσει του μέσου μεταβλητού κόστους 

παραγωγής στα νησιά (το οποίο προφανώς είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του 

διασυνδεδεμένου συστήματος, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής στα νησιά).   

 

2. Ο τρόπος ανάκτησης των ποσών αυτών δεν περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 143 του ν. 

4001/2011, καθώς αποτελεί αντικείμενο του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου που 

εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, προκειμένου να ρυθμιστούν τα ειδικότερα 

ζητήματα της ροής των συναλλαγών μεταξύ των διαχειριστών και των συμμετεχόντων στις 

σχετικές αγορές.  Έτσι, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 143 προβλέπονται στον 

Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, ενώ μετά τον Φεβρουάριο του έτους 2014 οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 

αυτού για την αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο 

στον Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (άρθρο 178) που διέπει τη λειτουργία της αγοράς 

αυτής. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι: 

«2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ αποτελούν: 

α) Οι χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού 

Σταθμού για την ενέργεια που απορροφούν από το  

δίκτυο ΜΔΝ για την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις 

Περιόδους Κατανομής, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την 

Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. 

β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για την ενέργεια από τις Μονάδες 

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του 

ν.4001/2011, τα οποία υπολογίζονται κατά μήνα βάσει του μηνιαίου Μέσου Μεταβλητού Κόστους 

παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και της Ενέργειας Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 
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Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, 

που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. 

γ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για το κόστος που αντιστοιχεί στο τμήμα της 

διαθέσιμης ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού το οποίο 

θεωρείται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού εξασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ 

Ν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, 

όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. 

δ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στους καταναλωτές των Εκπροσώπων Φορτίου τα οποία προκύπτουν από 

την ενέργεια που καταναλώθηκε ανά κατηγορία Μετρητών που αυτοί εκπροσωπούν, και τις χρεώσεις του 

ειδικού τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.  

ε) Τυχόν επιστροφές πληρωμές των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες 

Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (α) 

και (β) της παραγράφου 1. 

3. Ο Λογαριασμός Λ-Ζ χρεωπιστώνεται επιπλέον κατά περίπτωση, ώστε να εμφανίζεται ισοσκελισμένος 

τόσο μετά το πέρας της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, όσο και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης με τις 

απαραίτητες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του 

ν.4001/2011, που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στην περίπτωση που  ο Λογαριασμός Λ-Ζ του  

Διαχειριστή ΜΔΝ εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο πιστώνεται με κεφάλαια από τον ως άνω Ειδικό 

Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς ώστε να ισοσκελιστεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο 

Λογαριασμός Λ-Ζ χρεώνεται, μεταφέροντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια προς τον ως άνω Ειδικό 

Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.  

4. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της 

Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις 

Εκκαθαρίσεων.». 

 

3. Από τις ανωτέρω διατάξεις είναι προφανής η επιλογή του κανονιστικού νομοθέτη για τη 

διενέργεια συμψηφισμού  μεταξύ του λογαριασμού του άρθρου 143 και του λογαριασμού Λ. - 

Ζ που τηρείται από τον Διαχειριστή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Τούτο δε είναι 

εύλογο, καθώς ο συμψηφισμός αυτός αφορά τα ποσά τα οποία, κατά ρητή πρόβλεψη του 

νόμου, ανακτώνται πλήρως από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 

από τον Διαχειριστή ΜΔΝ προκειμένου ο τελευταίος να ανταποκριθεί στις συμβατικές 
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υποχρεώσεις για την πληρωμή των παραγωγών από ΑΠΕ στα νησιά, ως μοναδικός 

αντισυμβαλλόμενος και  υπόχρεος για την πληρωμή αυτή, κατά τις διατάξεις του νόμου. Με 

την έννοια που ο νομοθέτης δεν θέλησε να μην εμφιλοχωρεί ο ΛΑΓΗΕ στη συμβατική αυτή 

υποχρέωση, και εξαίρεσε την περίπτωση αυτή, για προφανείς λόγους εύρυθμης λειτουργίας της 

Αγοράς, από τη γενική αρμοδιότητα του ΛΑΓΗΕ για τη σύναψη όλων των συμβάσεων με τους 

Παραγωγούς ΑΠΕ, και στο μέτρο που τα ποσά που καταβάλλονται από τους προμηθευτές 

στον Διαχειριστή ΜΔΝ, αποτελούν ποσά που στη συνέχεια ανακτώνται από τον Διαχειριστή 

για την καταβολή των πληρωμών των ΑΠΕ, κρίνεται ότι είναι εύλογος ο συμψηφισμός των 

ποσών αυτών και δεν προκύπτει ότι προσκρούει στις διατάξεις του άρθρο 143 του νόμου. Η 

πράξη αυτή δεν συνιστά πράξη διαχείρισης του Λογαριασμού, όπως επικαλείται ο ΛΑΓΗΕ, 

αλλά ανάκτηση με συμψηφισμό. Άλλωστε στη βάση αυτή και ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε με την από 

13.12.2013 επιστολή της προς τη ΡΑΕ πρόταση τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και 

των Κωδίκων σχετικά με την εισροή των ποσών που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά, εκτιμώντας ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ανοικτή την 

περίπτωση του συμψηφισμού.  

 

γ) Ως προς το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών στο 

Διασυνδεδεμένο σύστημα και στο Σύστημα ΜΔΝ – Παραβίαση της αρχής της 

ισότητας 

1. Ο καταγγέλλων Σύνδεσμος επικαλείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

παραγωγών ΑΠΕ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος έναντι των παραγωγών ΑΠΕ των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκ του γεγονότος ότι με την πρακτική που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ  

κατά τις συναλλαγές του με τον ΛΑΓΗΕ οι τελευταίοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης 

αφού πληρώνονται εμπρόθεσμα και πλήρως.  Η επίκληση της παραβίασης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης είναι αβάσιμη καθώς στηρίζεται σε λανθασμένες παραδοχές. 

 

2. Πράγματι, η αρχή της ισότητας, όπως προβλέπεται ρητώς στο Σύνταγμα, επιβάλλει στη 

Διοίκηση, ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. Το κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής έχει 

την έννοια της εξομοίωσης των περιπτώσεων εκείνων που βρίσκονται σε όμοια κατάσταση ή 

εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Υπό την εκδοχή βεβαίως αυτή, επιβάλλεται και διαφορετική 

μεταχείριση διαφορετικών περιπτώσεων, περιπτώσεων δηλαδή που δεν ομοιάζουν μεταξύ τους. 

Έτσι, ο συντακτικός νομοθέτης, όπως συνάγεται από την ως άνω διάταξη της παρ. 2 άρθρου 
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116 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος, δεν 

απαγόρευσε απολύτως, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη συνδρομή συγκεκριμένων 

και σοβαρών λόγων, που ανάγονται στη φύση ή τις συνθήκες ασκήσεως συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, την οποιαδήποτε απόκλιση από την πιο πάνω αρχή της ισότητας. Αντιθέτως, 

επέβαλε και το δικαίωμα στην ανισότητα, δηλαδή τη διαφορετική αντιμετώπιση ανόμοιων 

καταστάσεων. Αν για παράδειγμα ο νόμος ρυθμίζει την έννομη κατάσταση μίας κατηγορίας 

προσώπων απονέμοντάς τους ένα προνόμιο και παραλείπει να υπαγάγει μια πραγματικά όμοια 

κατηγορία στο προνόμιο αυτό, τότε πράγματι αποτυγχάνει, ενώ με όμοιο τρόπο θα θεωρείτο  

αντισυνταγματική και η διάταξη η οποία αδυνατεί να ρυθμίσει με τρόπο διαφορετικό 

κατηγορία ατόμων που βρίσκονται σε πραγματικά διαφορετική κατάσταση. Εν όψει των 

ανωτέρω, αποκλίσεις από την αρχή αυτή είναι συνταγματικά θεμιτές εφόσον θεσπίστηκαν με 

βάση συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια, και δικαιολογούνται πλήρως από τη φύση ή τις 

συνθήκες ασκήσεως αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων και είναι απολύτως αναγκαίες και 

πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Κατά τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας ομοιότητα και διαφορετικότητα μπορούν θεμιτά να διαδρώνται στο βαθμό 

που τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνδέονται αιτιωδώς με την επίμαχη ρύθμιση (Σ.τ.Ε. 

Ολ. 1986/2005, ολομ. 1252/2003).  

 

3. Εν προκειμένω, η αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δεν είναι συναφής με την αγορά 

του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο ως προς τη 

λειτουργία των συστημάτων και τη διείσδυσή τους στο σύστημα όσο και ως προς την ανάπτυξή 

τους και τον τρόπο τιμολόγησης των μονάδων και των υποχρεώσεων των παραγωγών, όπως 

άλλωστε ευχερώς προκύπτει από την απλή ανάγνωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις 

δύο ως άνω αγορές (Κώδικας Διαχείρισης και Κώδικας Συναλλαγών και Κώδικας ΜΔΝ). 

Ουσιώδεις διαφορές αποτελούν: οι διαφορετικές υποχρεώσεις των παραγωγών τόσο για την 

συμμετοχή τους στον ημερήσιο προγραμματισμό, όσο και για την αποζημίωσή τους (ο 

παραγωγός στο διασυνδεδεμένο αποζημιώνεται σε περίπτωση περικοπής, ενώ ο παραγωγός 

ΑΠΕ στα ΜΔΝ δεν αποζημιώνεται), η διαφορετική τιμολόγηση ανάλογα με το χρονικό 

σημείο έναρξης του σταθμού, ο κορεσμένος χαρακτήρας των δικτύων ΜΔΝ που συνεπάγεται 

και διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης συστήματος και διείσδυσης των 

ΑΠΕ, αλλά και η διαφορά μεταξύ του μέσου μεταβλητού κόστους των μονάδων στα νησιά και 
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στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Επομένως, πρόκειται για διαφορετικές αγορές με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και λειτουργία, που διέπονται από διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

 

4. Υπό το πρίσμα αυτό δεν συνιστά παραβατική συμπεριφορά η διαφορετική αντιμετώπιση 

ανόμοιων καταστάσεων, αλλά αντιθέτως επιβάλλεται από τις διαφορετικές συνθήκες των 

αγορών και τη λειτουργία τους, όπως ανωτέρω αναλύθηκε. Η καθυστέρηση στην πληρωμή των 

παραγωγών του Διασυνδεδεμένου Συστήματος δεν προήλθε από την μη απόδοση των ποσών 

που καταβάλλει ο προμηθευτής στα ΜΔΝ κατά την έννοια της περίπτωσης (β) του άρθρου 

143 του ν. 4001/2011,τα οποία θα τα ανακτούσε ούτως η άλλως πλήρως από τον Ειδικό αυτό 

λογαριασμό αλλά, πρωτίστως, είναι απόρροια σωρευμένων οφειλών επί σειρά ετών των 

καταναλωτών προς τους προμηθευτές ή από άλλες ενέργειες. Η αρρυθμία που σήμερα 

παρατηρείται στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι δυνατόν, κατ’ επίκληση 

της αρχής της ισότητας, να μετακυλύεται και στην αγορά των ΜΔΝ. Ισότητα στην αρρυθμία 

δεν υπάρχει και είναι δυνατή η επίκληση της με στόχο τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων. 

 

δ) Η απόφαση 6024/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό κινήθηκε και η απόφαση 6024/2014 του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δέχεται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

«……….Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΔΣ και ΜΔΝ διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους με τη 

σημαντικότερη διαφορά τους να συνίσταται στο ότι τα ΜΔΝ, ως απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα, δεν 

μπορούν ούτε να εισάγουν ούτε να εξάγουν ηλεκτρική ενέργεια από έτερα ηλεκτρικά συστήματα, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται απολύτως κρίσιμη και ανελαστική η ανάγκη διασφάλισης σταθερά επαρκούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν σε 

αυτά, η οποία σήμερα διασφαλίζεται από τη λειτουργία τόσο των θερμικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Περαιτέρω, 

πιθανολογήθηκε ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζεται από τις διατάξεις άρθρο 2 παρ. 1 εδ δ΄και 2 

παρ. 3 εδάφιο η΄του ν. 4001/2011 για ΔΣ και από τις διατάξεις των 2 παρ. 3εό κβ΄του ν. 4001/2011 

για τα ΜΔΝ. Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ), ήτοι του ΔΣ, ορίζεται κατ’αρθρον 97&1 του ν. 4001/2011 η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

και Λειτουργός της Αγοράς ορίζεται κατ’αρθρο 117 και δη παρ. 1 του ίδιου Νόμου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ, 

ήτοι η αιτούσα με τις αρμοδιότητες αυτής να καθορίζονται στο άρθρο 118 του ν. 4001/2011. Αντιθέτως, 

σε ο,τι αφορά την αγορά των ΜΔΝ, διαχειριστής και λειτουργός αυτής έχει σαφώς και ex lege οριστεί 
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κατ’ άρθρο 129 παρ. 1 του ν. 4001/2011 η πρώτη των καθών. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι ως 

άνω αγορές είναι διακριτές και ότι στο ΔΣ εφαρμοστέος είναι ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς και ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ αντιθέτως ως προς τα 

ΜΔΝ εφαρμοστέος είναι ο Κώδικας ΜΔΝ. …………Κατόπιν των ανωτέρω πιθανολογήθηκε ότι η 

ακολουθούμενη διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης του υπολοίπου στον Ειδικό Λογαριασμό από την 

πρώτη των καθώς, πραγματοποιείται λόγω των ισχυουσών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 

4001/2011, της παραγράφου 2, στοιχείου Γ του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του 

άρθρου 175 στοιχείου Β του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και δεν αποτελεί παράνομη πρακτική της πρώτης και δεύτερης των καθών, αφού στην 

τελευταία περίπτωση δεν θα χρειαζόταν η τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, όπως η ίδια η αιτούσα 

ζήτησε με το ως άνω έγγραφο της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Επομένως η υπό κρίση αίτηση 

πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη….» 

 

Για τους παραπάνω λόγους  

 

Αποφασίζει 

 

Την απόρριψη της υπ’ αριθμ .ΡΑΕ Ι – 172437/14.06.2013 καταγγελίας του Θεσσαλικού 

Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΘΕΣΙΦ).  

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Θεσσαλικό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών 

Πάρκων (ΘΕΣΙΦ), στον Λειτουργό της Αγοράς ΛΑΓΗΕ ΑΕ και στον Διαχειριστή του 

Δικτύου Διανομής, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

                                                                                                      

                                                                                                    Αθήνα, 3/7/2014 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

                                                                                                   Δρ. Νίκος Βασιλάκος 
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Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2  του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, κατά των 

αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 
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