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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 

 

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΩΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Άξζξν... 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ  λ. 4067/2012 (Α΄79) 

 

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 απνηππψλεηαη κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ν θχθινο δξάζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αθνινπζείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ επηηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ, ν νπνίνο ζα νδεγεί ζηελ λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ 

κνλαδηαίσλ ρξεψζεσλ ηνπ αληαιιάγκαηνο ηνλ Γεθέκβξην έθαζηνπ έηνπο, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ, ψζηε λα είλαη εηεζίσο ηζνζθειηζκέλνο ν ινγαξηαζκφο θαη λα κεδελίδεηαη 

ηπρφλ πξνβιεπφκελν έιιεηκκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ζην νπνίν 

ελζσκαηψλεηαη ην ηπρφλ έιιεηκκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή λα αμηνπνηείηαη ηπρφλ 

πξνβιεπφκελν πιεφλαζκα. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ζα αθνινπζείηαη ρξνληθά θαζνξηζκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ 

Γηαρεηξηζηή πξνο ηελ ΡΑΔ ηνλ επηέκβξε έθαζηνπ έηνπο κε ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο ηνπ 

εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ 

επφκελνπ έηνπο θαη θαηφπηλ ζα αθνινπζεί ε απνζηνιή εηζήγεζεο ηεο ΡΑΔ πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηνλ Ννέκβξην έθαζηνπ έηνπο ε νπνία  ζα εθδίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή, ηπρφλ ζσξεπηηθά ειιείκκαηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 55 λ. 4001/2011, ηελ αλάγθε ηήξεζεο ελφο 

απνζέκαηνο αζθαιείαο θαη ηπρφλ θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2. 
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Άξζξν... 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ  λ. 4389/2016 (Α΄94) 

 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 

4389/2016 νξίδνληαο ξεηά φηη ε κείσζε ή αχμεζε αληίζηνηρα ησλ πξνο δεκνπξάηεζε 

πνζνηήησλ ιακβάλεη ρψξα ζηηο δχν επφκελεο δεκνπξαζίεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο ΡΑΔ. Με ηελ πξνεγνχκελε δηαηχπσζε ηεο παξαγξάθνπ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

απφθαζε ηεο ΡΑΔ εθδηδφηαλ κεηά ηελ πξψηε δεκνπξαζία απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ 

εμακήλνπ αλαθνξάο, ε κείσζε ή αχμεζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ ιάκβαλε ρψξα 

θαη’ νπζίαλ κφλν ζηελ δεχηεξε δεκνπξαζία απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο 

κε απνηέιεζκα ηελ δεκνπξάηεζε πνιχ κεγάισλ πνζνηήησλ. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε 

ε απφθιηζε θαηαλέκεηαη νκαιφηεξα πξνο δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηηο 

δεκνπξαζίεο θαη ζηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γεληθφηεξα. 

 

Με ηελ παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 136 ηνπ λ. 4389/2016. Με ηελ πεξίπησζε (α)  

πξνζηίζεηαη λέν  θαη αζθαιέο θξηηήξην ζπκκεηνρήο ησλ επηιέμηκσλ πξνκεζεπηψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δεκνπξαζίεο πψιεζεο πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ. Η πξνζζήθε 

απηή θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ (α) λα δηαζθαιηζηεί ν ζθνπφο ησλ 

δεκνπξαζηψλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ ζηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, (β) ε πξφζβαζε ζηα πξνζεζκηαθά πξντφληα λα είλαη ηζφηηκε 

ζηνπο επηιέμηκνπο πξνκεζεπηέο, (γ) ην φθεινο λα κεηαθέξεηαη ζηνπο επηιέμηκνπο 

πξνκεζεπηέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ηηκψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη (δ) λα απνηξαπνχλ θαηλφκελα ζηξέβισζεο ζηηο 

Γεκνπξαζίεο θαη ηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Με ηελ πεξίπησζε (β) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 2 ζην άξζξν 136 ηνπ λ. 4389/2016, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία εηζάγνληαη δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνληαη ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζηηο Γεκνπξαζίεο. Δηδηθφηεξα εηζάγεηαη  ε ππνρξέσζε ησλ λέσλ 

Πξνκεζεπηψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζην 

Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο, λα ππνβάιινπλ ζην Λεηηνπξγφ ηεο 
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Αγνξάο έλα αμηφπηζην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπο ζηελ 

ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ εηήζην ζρέδην 

δηείζδπζεο κε ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζηε ιηαληθή αγνξά κε ρξήζε πνζνηήησλ Πξνζεζκηαθψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Σν επηρεηξεκαηηθφ απηφ πιάλν, είλαη πην ιεπηνκεξέο απφ 

ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ πξνβιέπεηαη ζην κέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ ηζρχνληνο 

Καλνληζκνχ Αδεηψλ Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θαζψο απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλα ηνπιάρηζηνλ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ρξήζεο ζηε ιηαληθή αγνξά ησλ πνζνηήησλ 

ελέξγεηαο πνπ ζα δεκνπξαηνχληαη θάζε θνξά. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξίδνληαη 

ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  

Με ηελ πεξίπησζε (γ) γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί 

ε αλαξηζκεκέλε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016 κε ηηο εηζαγφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ινηπέο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ θαη εηδηθφηεξα κε ηα λέα θξηηήξηα θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135.  

Με ηελ πεξίπησζε (ε) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 136 ηνπ λ. 4389/2016. θνπφο 

ηεο εηζαγσγήο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο πιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135. ην έιεγρν 

απηφ πξνβαίλεη ν ΛΑΓΗΔ θαηά ην κήλα δηελέξγεηαο έθαζηεο δεκνπξαζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ Πξνκεζεπηψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηηο δεκνπξαζίεο πψιεζεο 

πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ. Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο εμεηάδεη απνθιεηζηηθά κε ηηο Γειψζεηο 

Φνξηίνπ ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ (γ), ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε Πξνκεζεπηήο πξέπεη 

λα αλαπηχζζεη ή λα δηαηεξεί δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηξίηνπο 

ζηελ ιηαληθή αγνξά. Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ γηα πξψηε θνξά ζηηο Γεκνπξαζίεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ θξηηεξίνπ (γ) ηεο παξ. 1 σο πξνο ηελ πξψηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο, ν 

Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο εμεηάδεη απνθιεηζηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο παξ. 2. 

Άξζξν ... 

Με ηελ κεηαβαηηθήο θχζεσο παξάγξαθν 1, ζεζπίδεηαη, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε 

δπλαηφηεηα ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο 

ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο, θαηάζεζεο κέρξη ηελ 28ε 

Φεβξνπαξίνπ 2018 ηνπ πεξηγξαθφκελνπ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ. Οη Πξνκεζεπηέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
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παξφληνο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ηνπ 

πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(«ΓΠΠΗΔ») θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θακία Γεκνπξαζία, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ 

εκπξνζέζκσο, ηξεηο (3) εξγάζηκεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο πξψηεο Γεκνπξαζίαο κεηά 

ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016. 

Με ηελ παξάγξαθν 2, δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, πξψηνλ ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο νθείιεη λα 

ππνβάιεη εληφο δχν (εκεξψλ) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζηε ΡΑΔ εηζήγεζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ νη 

εηζαγφκελεο ξπζκίζεηο λα εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη δεχηεξνλ θξηηήξηα ειέγρνπ ηα νπνία 

έρνπλ εηζαρζεί πξν ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηα ζεζπηδφκελα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε. 

 

 

 

Αζήλα, … Ιαλνπαξίνπ 2018 
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Ο Τπνπξγόο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 

 

 

Γεώξγηνο ηαζάθεο 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΩΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν... 

 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ  λ. 4067/2012 (Α΄79) 

 

1. Αληηθαζίζηαηαη ην πέκπην εδάθην ηεο  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4067/2012 κε ηα 

παξαθάησ εδάθηα : 

“ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ, νη κνλαδηαίεο ρξεψζεηο ηνπ αληαιιάγκαηνο ΤΚΩ ηεο παξ. 1α 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηνλ Γεθέκβξε έθαζηνπ έηνπο ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία εθδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή, ηπρφλ ζσξεπηηθά ειιείκκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 55 λ. 4001/2011, ηελ αλάγθε ηήξεζεο ελφο απνζέκαηνο αζθαιείαο θαη ηπρφλ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην. Η 

αλαπξνζαξκνγή ζα κεδελίδεη ην πξνβιεπφκελν έιιεηκκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζην νπνίν 

ελζσκαηψλεηαη ην ηπρφλ έιιεηκκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο 

απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε ΡΑΔ ηνλ επηέκβξε έθαζηνπ έηνπο κε ζηνηρεία θαη 

εθηηκήζεηο ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ ηνπ 

ηξέρνληνο θαη ηνπ επφκελνπ έηνπο. Η ΡΑΔ απνζηέιιεη ηνλ Ννέκβξην έθαζηνπ έηνπο ηελ 

εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.” 

 

 

Άξζξν... 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ  λ. 4389/2016 (Α΄94) 

Α. Σν άξζξν 135 ηνπ λ. 4389/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 



7 

 

 α) ζηελ παξ. 3 νη θξάζεηο «ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ 

αλαθνξάο» θαη «ηνπ εμακήλνπ απηνχ» αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα απφ ηηο θξάζεηο «ησλ 

επφκελσλ δχν (2) δεκνπξαζηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηεο» θαη «ησλ 

δεκνπξαζηψλ απηψλ». 

 

β) ζην ηέινο ηεο παξ. 3  πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Η σο άλσ απφθαζε ηεο ΡΑΔ 

εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο.» 

 

γ) ζηελ παξ. 4 νη θξάζεηο «ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ 

αλαθνξάο» θαη «ηνπ εμακήλνπ απηνχ» αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα απφ ηηο θξάζεηο «ησλ 

επφκελσλ δχν (2) δεκνπξαζηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηεο» θαη «ησλ 

δεκνπξαζηψλ απηψλ». 

 

δ) ζην ηέινο ηεο παξ. 4 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Η σο άλσ απφθαζε ηεο ΡΑΔ 

εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο.» 

 

Β. Σν άξζξν 136 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

 «1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο πψιεζεο πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 140 έρνπλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, νη 

Πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη : (α) είλαη θάηνρνη άδεηαο πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηνπ πζηήκαηνο 

πλαιιαγψλ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ («ΗΔΠ»), ην νπνίν ηεξεί ν 

Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο, (β) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο 

Γεκνπξαζίεο ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο («ΓΠΠΗΔ»), ην νπνίν νξίδεηαη ζην άξζξν 140 θαη ηεξεί ν 

Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο θαη (γ) δηαηεξνχλ ή αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηξίηνπο ζηελ ιηαληθή αγνξά. 

 2. (α) Οη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηνπ ΗΔΠ Πξνκεζεπηέο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ 

Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ 
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Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο («ΓΠΠΗΔ»), ππνβάιινπλ ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο 

έλα αμηφπηζην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο ζηελ ιηαληθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη, θαη’ ειάρηζην, εηήζην ζρέδην 

δηείζδπζεο κε ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζηε ιηαληθή αγνξά κε ρξήζε πνζνηήησλ Πξνζεζκηαθψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  

(β) Σν σο άλσ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν είλαη δηάθνξν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην κέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Αδεηψλ 

Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Β΄2940/2012). 

(γ) Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο θνηλνπνηεί ζηε ΡΑΔ ηα ππνβιεζέληα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο επηρεηξεκαηηθά πιάλα ησλ Δλαιιαθηηθψλ Πξνκεζεπηψλ. 

 

 

3.(αα) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 φπσο αλαξηζκείηαη ζε 3,  ε 

θξάζε «θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1». 

(ββ) πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην ζηελ παξ. 2, φπσο αλαξηζκείηαη ζε 3, σο εμήο: «Η ΡΑΔ θαη ν 

Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηάιιεινπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ Βηνκεραληθψλ Καηαλαισηψλ ζην ΓΠΠΗΔ, νη νπνίνη 

πξνβιέπνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πξνο επίηεπμε ησλ νξηδνκέλσλ ηεο παξνχζεο, ησλ παξ. 1 

θαη 2 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135 θαη πξνο δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. 

 

 4.Η ΡΑΔ θαη ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο, αλαπηχζζνπλ θαηάιιεινπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ΓΠΠΗΔ, πξνο επίηεπμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο αλσηέξσ 

παξ. 1 θαη 2 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135 θαη πξνο απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζηξεβιψζεσλ 

ζηε ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηηο Γεκνπξαζίεο Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ, 

καδί κε ηα παξαθάησ: 
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(α) Καηά ην κήλα δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, ν 

Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο ειέγρεη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

Πξνκεζεπηψλ. 

(β) Γηα ηνλ έιεγρν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ (γ) ηεο παξ. 1 σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο, ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο απνθιεηζηηθά εμεηάδεη 

ηηο ππνβιεζείζεο απφ απηνχο Γειψζεηο Φνξηίνπ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ιηαληθή αγνξά. Δηδηθφηεξα θαη κφλν γηα ηελ πξψηε ζπκκεηνρή 

ησλ Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο, γηα ηνλ έιεγρν ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

θξηηεξίνπ (γ) ηεο παξ. 1 γηα ηελ πξψηε ζπκκεηνρή, ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο απνθιεηζηηθά 

εμεηάδεη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο παξ. 2.»  

 

Γ. Η πεξίπη. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4389/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

«δ) Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πξνο επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 136.»  

Άξζξν … 

 

1. Οη Πξνκεζεπηέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ηνπ 

πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(«ΓΠΠΗΔ»), δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ην επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016 κέρξη ηελ 28ε Φεβξνπάξηνπ 2018. 

Δηδηθφηεξα, νη Πξνκεζεπηέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ηνπ 

πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(«ΓΠΠΗΔ») θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θακία Γεκνπξαζία θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ην επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016 κέρξη ηξεηο (3)  εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ πξψηε Γεκνπξαζία κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο. 
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2. Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο ππνβάιεη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο ζηε ΡΑΔ εηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016. 

Κξηηήξηα ειέγρνπ θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ έρνπλ εηζαρζεί πξν ηεο έθδνζεο ηνπ 

παξφληνο ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1, 2  θαη 4 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 

4389/2016. 

 

Αζήλα, … Ιαλνπαξίνπ 2018 
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Ο Τπνπξγόο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 

 

 

 

Γεώξγηνο ηαζάθεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ  

 

 

Άξζξν ….. 

 

1.  Με ηελ παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη ην πέκπην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4067/2012 ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«....ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 

ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ, νη κνλαδηαίεο ρξεψζεηο ηνπ αληαιιάγκαηνο ΤΚΩ ηεο 

παξαγξάθνπ 1α αλαπξνζαξκφδνληαη, ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ, ε ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ ζσξεπηηθά ειιείκκαηα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 55 λ. 4001/2011, εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο ησλ 

αληαιιαγκάησλ ΤΚΩ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία, θαζψο θαη ηπρφλ θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην επφκελν εδάθην.» 

 

Άξζξν …. 

 

 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 

4389/2016, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

«3. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απνκείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ζηε ιηαληθή 

αγνξά ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο ππεξβαίλεη θαηά δχν (2) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 

ζηφρν απνκείσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαίξεζε 

ηνπ εηήζηνπ ζηφρνπ ζε αληίζηνηρα εμάκελα, ε ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο ε νπνία ιακβάλεηαη 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α` ηνπ άξζξνπ 138, δχλαηαη λα πξνβαίλεη, ζηελ 

κείσζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ 

εμακήλνπ αλαθνξάο, κε ηζνδχλακε απνκείσζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ ηνπ 

εμακήλνπ απηνχ. 

 4. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απνκείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ζηε ιηαληθή 

αγνξά ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο ππνιείπεηαη θαηά δχν (2) πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ηνπ ζηφρνπ απνκείσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

δηαίξεζε ηνπ εηήζηνπ ζηφρνπ ζε αληίζηνηρα εμάκελα, ε ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο ε νπνία 

ιακβάλεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α` ηνπ άξζξνπ 138, πξνβαίλεη ζηελ 
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αχμεζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ 

εμακήλνπ αλαθνξάο», κε ηζνδχλακε αχμεζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ ηνπ 

εμακήλνπ απηνχ.» 

 

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 136 ηνπ λ. 4389/2016, ην νπνίν έρεη σο 

εμήο: 

 «1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο πψιεζεο πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 140 έρνπλ νη Πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη είλαη 

θάηνρνη αδεηψλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν 

πκκεηερφλησλ ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

(«ΗΔΠ») θαη ζην Μεηξψν Δπηιέμηκσλ Πξνκεζεπηψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο Πξνζεζκηαθψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηα νπνία ηεξεί ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο. 

2. Η ΓΔΗ Α.Δ., θαζψο θαη νη Βηνκεραληθνί Καηαλαισηέο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη αδεηψλ 

πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην αλσηέξσ Μεηξψν 

πκκεηερφλησλ ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

(«ΗΔΠ»), δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο αγνξαζηέο ζηηο αλσηέξσ δεκνπξαζίεο. Απφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ εμαηξνχληαη νη βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο νη νπνίνη δηαηεξνχλ ή 

αλαπηχζνπλ δηαθξηηή δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ιηαληθή αγνξά. 

 3. Η ΡΑΔ θαη ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηάιιεινπο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Κψδηθα 

πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πξνο επίηεπμε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 θαη πξνο δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά ηεο ελέξγεηαο.» 

 

5.  Με ηελ παξάγξαθν 3 ηξνπνπνηείηαη ην εδ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 

4389/2016 , ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«δ) Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πξνο επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 136. 
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ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ 

 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

  

 «...» 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ: 

1) Σξνπνπνίεζε δηάηαμεο γηα ηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ΤΚΩ ηνπ λ. 4067/2012 

2) Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαηάμεηο δεκνπξαζίεο πψιεζεο 

πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 

135 επ. λ. 4389/2016. 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Δ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ: 

 

 

Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

1. Αλαγθαηόηεηα 

1.1. Πεξηγξάςηε ην πξόβιεκα (νηθνλνκηθό, θνηλσληθό ή άιιν), ην νπνίν θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ πξνώζεζε θαη ςήθηζε ηεο αμηνινγνύκελεο ξύζκηζεο. 

Η κείσζε ή αχμεζε ησλ πξνο δεκνπξάηεζε πνζνηήησλ δελ ιάκβαλε ρψξα ζε  δχν 

δεκνπξαζίεο απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο, φπσο φξηδε ν λφκνο κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκνπξάηεζε πνιχ κεγάισλ πνζνηήησλ θαζψο επίζεο δελ ππήξραλ θαη 

αζθαιή θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο.  
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1.2. Αλαθέξαηε ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη ε αμηνινγνύκελε ξύζκηζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ηπρόλ πνζνηηθνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά ζηνηρεία 

ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ θαη απνηειεζκάησλ 

1) Η βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη ε πιεξφηεηα ηνπ θχθινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κεραληζκνχ 

επηηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΤΚΩ, 

ν νπνίνο ζα νδεγεί ζηελ λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ κνλαδηαίσλ ρξεψζεσλ ηνπ 

αληαιιάγκαηνο. 

2) Η δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηηο δεκνπξαζίεο θαη ζηελ ιηαληθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γεληθφηεξα. 

 

1.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο πνπ επεξεάδεη 

άκεζα θαη απηέο πνπ επεξεάδεη έκκεζα ε αμηνινγνύκελε ξύζκηζε θαη 

πξνζδηνξίζηε ηνλ ιόγν ηεο επηξξνήο 

1) Όινπο ηνπο ρξήζηεο  θαη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. 

2) Σνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. 

 

2. Καηαιιειόηεηα 

2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ 

ίδηνπ ή παξόκνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηα 

επηηπρή θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ. 

2.2. Αλαθέξαηε ηνπιάρηζηνλ έλα παξάδεηγκα αληηκεηώπηζεο ηνπ ίδηνπ ή 

παξόκνηνπ πξνβιήκαηνο ζε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ ΟΟΑ (εθόζνλ 

ππάξρεη) θαη αηηηνινγήζηε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν επηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρώξα.  

2.3. Απαξηζκήζηε αλαιπηηθά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ 

πξέπεη λα εθδνζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί πιήξσο ε αμηνινγνύκελε 

ξύζκηζε θαη πεξηγξάςηε γηα θάζε κία από απηέο ηπρόλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

πξνζερζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο ζα ππνβάιεη κέρξη ηελ 16ε Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηε ΡΑΔ εηζήγεζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Γεκνπξαζηψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4389/2016 θαη αθνινχζσο ε ΡΑΔ κε απφθαζε ηεο ζα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ Κψδηθα κε βάζε ηηο εηζαγφκελεο ξπζκίζεηο. 


