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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά µε τις αριθµητικές τιµές των
συντελεστών της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους
του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για
το α’ εξάµηνο του 2013

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10η Ιανουαρίου 2013, και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.

Την από 19.11.2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012), και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 9.

2.

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 άρθρο 143 όπως έχει τροποποιηθεί από
την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του ν. ν. 4042/2012, (ΦΕΚ Α 24) και την ως άνω από
19.11.2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου
197 του νόµου αυτού.

3.

Τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016», και
ιδίως την παράγραφο Ι.2.

4.

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) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 9, 10, 12, 13 και 25.
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5.

Τις διατάξεις του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)», (ΦΕΚ Α 70), και ιδίως την παράγραφο 3, του άρθρου 39.

6.

Την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία επιµερισµού του Ειδικού
Τέλους του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4001/2011».

7.

Την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/6.12.2010 Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία Επιµερισµού του
Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν.2773/1999» (ΦΕΚ Β΄ 1911/8.12.2010).

8.

Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 105, 120 και 129.

9.

Την από 1.08.2012 Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 698/2012, «Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά µε
τις αριθµητικές τιµές των συντελεστών της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του
άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013»

10.

Τις από 27.01.2012 και 31.07.2012 Γνωµοδότησεις της ΡΑΕ, υπ’ αριθµ. 2/2012 και 5/2012,
αντίστοιχα, «Αναπροσαρµογή των εγγυηµένων τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκούς σταθµούς (παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009)»

11.

Την υπ’ αριθµ. ∆5/Β/οικ.3982 (3)/16.02.2012 (ΦΕΚ Β 342) Απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Ειδικό τέλος παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη».

12.

Τα από 29.05.2012 και 17.12.2012 έγγραφα της ∆ΕΗ Α.Ε., µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157081 και
Ι-166309, αντίστοιχα, «Υποβολή ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων
δραστηριότητας προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας» και «Εκτιµήσεις
καταναλώσεων κατηγοριών καταναλωτών κατά το α’ εξάµηνο του 2013».

13.

Τα από 19.06.2012, 16.11.2012 και 17.12.2012 έγγραφα του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι158092 Ι-164745 και I-166338, αντίστοιχα, «Αποστολή στοιχείων προϋπολογισµού 2012
σχετικά µε τις χρέωση χρήσης δικτύου», «Υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο καθορισµού των
χρεώσεων χρήσης του δικτύου διανοµής για το 2013» και «Στοιχεία παραγωγής
ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ στα Μ∆Ν για το α’ εξάµηνο του 2013».

14.

Την από 23.11.2012 επιστολή της ΡΑΕ προς ΛΑΓΗΕ Α.Ε., µε αρ. πρωτ. Ο-53316, «Ειδικό
Τέλος άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 (ΕΤΜΕΑΡ)».

15.

Το από 23.11.2012 έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-165120, «Το οξύτατο
πρόβληµα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ».

16.

Την από 17.12.2012 επιστολή του Προέδρου της ΡΑΕ προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-53580, «Εφαρµογή των σχετικών
µε το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) διατάξεων του άρθρου 9,
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παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 229), καθώς και της
παραγράφου Ι2/1. του ν.4093/2012».
17.

Την από 20.12.2012 απαντητική επιστολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166467.

18.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

Σκέφτηκε ως εξής :
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, για τις
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του
ν.3468/2006, η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτεται µεταξύ του κατόχου
άδειας παραγωγής και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, εφόσον οι εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε απευθείας είτε µέσω του
∆ικτύου ή του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν), εφόσον οι εγκαταστάσεις
παραγωγής συνδέονται µε το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών αντίστοιχα, και η
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται σε τιµές που προβλέπονται στη κείµενη
νοµοθεσία.
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, «Η ΛΑΓΗΕ και η
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυµβαλλόµενους κατά τις
διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου του άρθρου 118 και της περίπτωσης η΄ της
παραγράφου του άρθρου 129 αντίστοιχα, µέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού, όπως
αυτός δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν.2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η
ΛΑΓΗΕ ΑΕ».
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, τα έσοδα του ως άνω
ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού προέρχονται από:
1)

Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προµηθευτές στο πλαίσιο του ηµερήσιου
ενεργειακού προγραµµατισµού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
παραγωγής - ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά
προτεραιότητα στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας και
των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών κατά τα οριζόµενα στον ν. 3851/2010.

2)

Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προµηθευτές στα Μη ∆ιασυνδεµένα 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 υπ’ όψη το µέσο µεταβλητό κόστος της παραγωγής των
εγκατεστηµένων µονάδων παραγωγής, µε εξαίρεση τις µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για κάθε µήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

3)

Τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιµερίζεται οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε
πελάτη, περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία
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καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ.
4)

Τα έσοδα που προκύπτουν από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε
µε το ν.4001/2011.

5)

Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή ειδικού τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής,
κατά το άρθρο 52 του ν.4042/2012.

6)

Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως τα έσοδα από την επιβολή της
έκτατης εισφοράς αλληλεγγύης από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο
Ι.2 του ν. 4093/2012.

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 39, παράγραφος 3 του ν. 4062/2012 το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ
µετονοµάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων ( εφεξής ΕΤΜΕΑΡ), ως άνω.
Επειδή, οι υπολογισµοί για τα έσοδα του ∆ιαχειριστικού Ειδικού Λογαριασµού και κατά το
τµήµα που πρέπει να προέρχονται από τη χρέωση του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) του
άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 9 της από
19.11.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 229/2012), γίνονται σε
προϋπολογιστική ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπ’ όψη: α) τις ισχύουσες επί του παρόντος
τιµές του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά, β) τις ισχύουσες τιµές ενέργειας των µονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006,
και γ) τις υποθέσεις που υιοθετούνται για την ετήσια παραγωγή από τις µονάδες αυτές, την
Οριακή Τιµή του Συστήµατος, την κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο της χώρας, καθώς και
άλλους πόρους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δύναται να διατίθενται στο
Λογαριασµό από τον οποίο αµείβονται οι µονάδες των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006.
Επειδή, στην υπ’ αριθµ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ καθορίστηκαν οι χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ
κάθε κατηγορίας καταναλωτών για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013, σύµφωνα µε τα
δεδοµένα που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-158378) και το ΥΠΕΚΑ (ΡΑΕ
Ι-160293).
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατ’ αρχάς µε το από 22.06.2012 έγγραφό της προς τη ΡΑΕ (Ι-158378),
και στη συνέχεια µε το από 23.11.2012 νεώτερο σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-165120),
τονίζει την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάµενων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, καθώς το
έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού έχει διογκωθεί σηµαντικά, ως αποτέλεσµα αφ’ ενός της
καθυστέρησης εκταµίευσης και εισροής των προϋπολογισθέντων για το β’ εξάµηνο του 2012
πρόσθετων εσόδων στον Ειδικό Λογαριασµό, αφ’ ετέρου της υψηλότερης από την αναµενόµενη
διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ, και ιδίως των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών, ακόµα και µετά τις
πρόσφατες ρυθµίσεις του ν.4093/2012 για την παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της από 19.11.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
229/2012), οι µοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 6ο µήνα κάθε
ηµερολογιακού έτους για την εφαρµογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου
έτους, εφόσον απαιτείται µε βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού
λογαριασµού εντός του έτους. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιµο η περίοδος εφαρµογής της Απόφασης
να αφορά το α’ εξάµηνο του 2013 και η αναθεώρησή της να πραγµατοποιηθεί εκ νέου στο β’
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εξάµηνο του 2013, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι αβεβαιότητες στις εκτιµήσεις για
την εξέλιξη των προσδιοριστικών παραγόντων του ΕΤΜΕΑΡ.
Επειδή, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, η αναµενόµενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (µονάδες του άρθρου 9 ν.3468/2006),
µε βάση τις σχετικές άδειες για νέες µονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, εκτιµάται για το α’
εξάµηνο του 2013 σε 4.100GWh. Αντίστοιχα, επειδή για τις µονάδες ΑΠΕ οι οποίες είναι
εγκατεστηµένες στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (µονάδες του άρθρου 10 ν.3468/2006), η
αναµενόµενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές άδειες
για νέες µονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, για την ίδια περίοδο, εκτιµάται σε 437 GWh.
Επειδή, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις των άρθρων
9 και 10 του ν.3468/2006 κατά την ανωτέρω περίοδο εκτιµάται ότι θα τιµολογηθεί µε
µεσοσταθµική τιµή ίση µε 190,9 €/MWh για τις µονάδες του άρθρου 9 του ν.3468/2006 και
µε µεσοσταθµική τιµή ίση µε 171,6 €/MWh για τις µονάδες του άρθρου 10 του ν.3468/2006,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Επειδή, το ύψος των ετήσιων πληρωµών προς αντισυµβαλλόµενους κατόχους αδειών παραγωγής
µονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, εκτιµάται για το α’ εξάµηνο του 2013 σε 782,5 εκ.
€ για τις µονάδες του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και σε 75,0 εκ. € αντίστοιχα για τις µονάδες
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.
Επειδή, τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ'
του ν. 4001/2011 µέσω της διαδικασίας διευθέτησης αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, κατά τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την ως άνω
περίοδο εκτιµώνται σε 220,7 εκ. €. Για τον υπολογισµό αυτό ελήφθη υπ’ όψη εκτίµηση της µέσης
Οριακής Τιµής του Συστήµατος, σταθµισµένης µε την παραγωγή των µονάδων του άρθρου 9 του
ν.3468/2006, ίση µε 55 €/MWh και απώλειες ενέργειας της τάξεως του 2,15%.
Επειδή, τα ποσά που καταβάλλει η ∆.Ε.Η. ως προµηθευτής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, για
την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφήθηκε στα συστήµατα των νησιών υπολογίζονται, για το α’
εξάµηνο του 2013, σε 85,2 εκ. €, λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής
της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά θα κυµανθεί στα επίπεδα των 195€/MWh το α’
εξάµηνο του έτους 2013.
Επειδή, έχοντας υπ’ όψη το από 23.11.2012 έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-165120), ο
Πρόεδρος της ΡΑΕ απέστειλε στις 17.12.2012 επιστολή προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ (Ο53580/17.12.2012), στην οποία, µεταξύ άλλων, αναφέρει: «Σε συνέχεια της από 23.11.2012
επιστολής του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, και σε
εφαρµογή των εν θέµατι νοµοθετικών διατάξεων, η ΡΑΕ προχωρεί στον επανακαθορισµό του
ύψους του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), σύµφωνα µε το
άρθρο 9, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 229). Ως εκ
τούτου…………., παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε το εκτιµώµενο από το Υπουργείο σας ύψος
των εισροών στον Ειδικό Λογαριασµό κατά το α’ εξάµηνο του 2013, από τις εξής πηγές:
1. Τη δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
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2. Το τέλος ΕΡΤ
3. Την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.2/1 του ν.4093/2012.»
Επειδή, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, σε απάντηση της ως άνω επιστολής του Προέδρου της ΡΑΕ,
σχετικά µε τα δεδοµένα διαµόρφωσης του ΕΤΜΕΑΡ, αναφέρει ότι (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι166467/20.12.2012): «Σε απάντηση της µε α.π. Ο-53580/17-12-2012 επιστολής σας σχετικά µε
τα δεδοµένα διαµόρφωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
για την περίοδο 1/1/2013-30/6/2013, έχουµε να σας ενηµερώσουµε τα ακόλουθα:
α) Tα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού από τις δηµοπρατήσεις δικαιωµάτων εκποµπών της
περιόδου 2013-2020 θα κυµανθούν περί τα 94 εκ. €.
β) Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού από το τέλος ΕΡΤ θα κυµανθούν περί τα 37,5 εκ. €.
γ) Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.2/1 του ν. 4093/2012 θα κυµανθεί συνολικά
(διασυνδεδεµένο σύστηµα και νησιά) περί τα 155 εκ. €.
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις αναλυτικές εκτιµήσεις του ΥΠΕΚΑ όπως αποτυπώνονται στο
λογιστικό φύλλο που σας αποστέλλουµε ηλεκτρονικά και ύστερα από την εφαρµογή των
σχετικών µέτρων, το λειτουργικό έλλειµµα του Λογαριασµού ΑΠΕ στο τέλος του 2012 εκτιµάται
ότι θα διαµορφωθεί περί τα 280 εκ. €.
Το έλλειµµα αυτό, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του ΥΠΕΚΑ θα µειώνεται σταδιακά µαζί µε το
τρέχον έλλειµµα της περιόδου 1/1/2013-31/12/2014 µε τελικό στόχο τον µηδενισµό τους στο
τέλος του 2014.
Ειδικότερα, σε ορίζοντα εξαµήνων η µείωση του ελλείµµατος του 2012, των 280 εκ.€, εκτιµάται
όπως στη συνέχεια:
1ο εξάµηνο 2013: ~ 5 εκ. €, επιδιώκεται σταθεροποίηση σωρευτικού ελλείµµατος
2ο εξάµηνο 2013: ~ 63 εκ. €,.
1ο εξάµηνο 2014: ~ 75 εκ. €.
2ο εξάµηνο 2014: ~ 138 εκ. €.
ΣΥΝΟΛΟ 280 εκ. €
Ο σχεδιασµός αυτός βασίζεται τόσο στην οµαλή µείωση των ελλειµµάτων όσο και στον
περιορισµό των λοιπών επιπτώσεων στην οικονοµία και την κοινωνία σε σχέση µε το κόστος
της ενέργειας τη κρίσιµη περίοδο που διανύουµε.
Επιπρόσθετα το ΥΠΕΚΑ επιθυµεί να σας διαβεβαιώσει ότι, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν
θα προχωρήσει τάχιστα και στο βαθµό που επιτρέπουν οι καταστάσεις, σε ενέργειες ενίσχυσης
της ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα της ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ
ώστε να διασφαλιστεί ή όσο το δυνατό, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, οµαλή λειτουργία του
Λειτουργού της αγοράς, αλλά και να υποστηριχτεί η βιωσιµότητα του όλου συστήµατος της
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα».
Επειδή, στο άρθρο 9 της από 19.11.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 229/2012),
προβλέπεται ότι «Για την περίοδο 2013−2014 το ύψος των µοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά
τρόπο ώστε το έλλειµµα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού να αποσβεστεί έως το τέλος της
διετίας»
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Επειδή, η ΡΑΕ, ως κύριο όργανο εποπτείας της εγχώριας αγορά ενέργειας, µεριµνά, µεταξύ
άλλων, και για τη δυνατότητα πληρωµής από το ∆ιαχειριστή των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
και ως εκ τούτου της εύρυθµης λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς.
Επειδή, παράλληλα, η ΡΑΕ έχει ως βασική αρµοδιότητα και µέριµνα την προστασία των
συµφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές και τη διαφάνεια των
τιµολογίων, έτσι ώστε να µην πλήττονται υπέρµετρα από τις απότοµες διακυµάνσεις, και ιδίως τις
αυξήσεις των χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Συνεπώς, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο η κάλυψη
του συσσωρευµένου ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού, το οποίο θα ανέλθει στο τέλος του
2012 στα 280 εκ. € περίπου (εκτίµηση ΥΠΕΚΑ), να γίνει σταδιακά και οµαλά, υιοθετώντας την
κατανοµή αποκλιµάκωσης του ως άνω ελλείµµατος στη διετία 2013-2014, την οποία σχεδιάζει το
ΥΠΕΚΑ (Ι-166467/20.12.2012).
Επειδή, εκτιµάται ότι τα έσοδα από την επιβολή του τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4042/2012 και των στοιχείων που υπέβαλλε µε το
υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-165120 έγγραφό της η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όσον αφορά το θέµα αυτό, θα
προσεγγίσουν τα 26,3 εκ. € το α’ εξάµηνο του 2013.
Επειδή, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω υποθέσεις και δεδοµένα, το απαιτούµενο ετήσιο έσοδο
από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για το α’ εξάµηνο του 2013,
εκτιµάται σε 243,78 εκ. €, όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς που περιλαµβάνει ο Πίνακας 1
που ακολουθεί.
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Πίνακας 1
Υπολογισµός απαιτούµενου εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ
Παραγωγή από µονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006

GWh

4.100

Παραγωγή από µονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006

GWh

437

Συνολική Παραγωγή Μονάδων άρθρων 9 & 10 του ν.3468/2006

GWh

4.537

Μεσοσταθµική Τιµή Ενέργειας µονάδων άρθρου 9 του ν.3468/2006

€/ΜWh

190,9

Μεσοσταθµική Τιµή Ενέργειας µονάδων άρθρου 10 του ν.3468/2006

€/ΜWh

171,6

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ
Πληρωµές προς µονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006

εκ. €

-782,5

Πληρωµές προς µονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006

εκ. €

-75,0

Έσοδο από εισφορά ∆ΕΗ Α.Ε. ως Προµηθευτή Μ∆Ν

εκ. €

85,2

Έσοδα από µηχανισµό Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης

εκ. €

220,7

Εκτίµηση Ελλείµµατος του Λογ/µού Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του
ν.4001/2011 στο τέλος του 2012

εκ. €

-280,0

Ποσό Ελλείµµατος του Λογ/µού Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011,
που θα υφίσταται στις 30.06.2013

εκ. €

-275,0

Εκτιµώµενα έσοδα από το τέλος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής

εκ. €

26,3

Απαιτούµενο έσοδο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν.4001/2011, για το α’ εξάµηνο του 2013

εκ. €

530,3

εκ. €
εκ. €

94,0
37,5

Εκτιµώµενα από το ΥΠΕΚΑ έσοδα από την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που
επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο Ι.2, του ν.4093/2012

εκ. €

155,0

Απαιτούµενο έσοδο από το ΕΤΜΕΑΡ, για το α’ εξάµηνο του 2013

εκ. €

243,78

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ

Εκτιµώµενα από το ΥΠΕΚΑ έσοδα από:
α) δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
β) από το τέλος ΕΡΤ (άρθ.12, παρ.16 ν.3851/2010)

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 9 από 19.11.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 229/2012) και ισχύει: «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…….».
Eπειδή, στην παράγραφο 1, του άρθρου 2, της υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία
καθορίστηκε η «Μεθοδολογία Επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ΄ του
ν.4001/2011», προβλέπεται ότι: «Ειδικά για τις χρεώσεις που θα ισχύσουν για το πρώτο εξάµηνο
του έτους 2013: Το 1/2 του απαιτούµενου εσόδου (ΕτΕσΕΤt+1) που υπολογίστηκε επιµερίζεται ανά
Κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΕΤi,j), ως το γινόµενο του ΕτΕσΕΤt+1 επί το σχετικό συντελεστή
επιµερισµού, όπως αυτός προκύπτει από την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/6-12-2010
Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία
Επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν.2773/1999», (ΦΕΚ Β΄
1911/8.12.2010), ενώ το υπόλοιπο 1/2 του απαιτούµενου εσόδου (ΕτΕσΕΤt+1) που υπολογίστηκε,
επιµερίζεται ανά Κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΕΤi,j), ως το γινόµενο του ΕτΕσΕΤt+1 επί το σχετικό
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συντελεστή επιµερισµού, όπως αυτός προκύπτει από την µεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 1
της παρούσας». Συνεπώς, από το κατ’ εκτίµηση απαιτούµενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για το α’ εξάµηνο του 2013 (243,78 εκ. €), το 1/2
αυτού, ήτοι τα 121,89 εκ. €, θα επιµεριστεί σε κάθε κατηγορία καταναλωτών σύµφωνα µε την υπ’
∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/6-12-2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ το υπόλοιπο 1/2 θα επιµεριστεί στις αντίστοιχες κατηγορίες
καταναλωτών βάσει της νέας, υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Επειδή, οι µοναδιαίες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών,
περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών. Οι κατηγορίες αυτές, βάσει των κατηγοριών χρήσης
ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήµερα στα υφιστάµενα τιµολόγια προµήθειας και τα επίπεδα
τάσης σύνδεσης των Πελατών, προτείνονται να είναι οι εξής:
-

Οικιακής χρήσης Χαµηλής Τάσης (ΧΤ)

-

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

-

Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν
οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι
αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προµηθευτή.

Eπειδή, στην υπ’ ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη µεθοδολογία επιµερισµού του
Ειδικού Τέλους προβλέπονταν ότι: «…από το µέσο έσοδο εξαιρούνται φόροι και τέλη,
συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του ν.
2773/1999 και των χρεώσεων για δαπάνες ΥΚΩ», ενώ στη παράγραφο 6, του άρθρου 1 της
υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη µεθοδολογία επιµερισµού του Ειδικού Τέλους
καθορίζεται ότι: «…το µέσο έσοδο της κάθε κατηγορίας ορίζεται ως το έσοδο από τις χρεώσεις για
τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής».
Επειδή, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα από 29.05.2012 έγγραφα της ∆ΕΗ (Ι-157081), το µέσο έσοδο,
όπως ορίζεται ανωτέρω, στην κάθε µεθοδολογία, ανά κατηγορία Πελατών Χαµηλής Τάσης (ΧΤ),
Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) της ∆ΕΗ κατά τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία,
δηλ. για το 2011, ήταν:
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Πίνακας 2

Κατηγορία Πελατών

Μεθοδολογία
Μεθοδολογία
∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013
Μέσο Έσοδο 2011
(€/MWh)

Μέσο Έσοδο 2011
(€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

57,97

2,60

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

50,76

12,41

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

80,69

12,41

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

58,05

12,41

Οικιακής χρήσης ΧΤ

97,81

23,06

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

115,21

28,78

Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του άρθρου 1, της υπ’ αριθµ. ∆5ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής «Εφ’ όσον για µια κατηγορία καταναλωτών δεν υπάρχουν έσοδα από τις
ανωτέρω χρεώσεις, ως µέσο έσοδο της συγκεκριµένης κατηγορίας λαµβάνεται το χαµηλότερο µέσο
έσοδο µεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών εξαιρουµένου του µέσου εσόδου της υψηλής τάσης, όπως
αυτό καθορίζεται κάθε φορά στη σχετική απόφαση». Συνεπώς, για τις κατηγορίες Αγροτικής χρήσης
ΜΤ και ΧΤ, για τις οποίες δεν υπήρχαν έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς
και ∆ικτύου ∆ιανοµής, ως µέσο έσοδο ελήφθη το µέσο έσοδο των λοιπών χρήσεων ΜΤ (12,41
€/MWh), το οποίο είναι το χαµηλότερο µεταξύ των υπολοίπων κατηγοριών, ανεξαρτήτως
επιπέδου τάσης.
Επειδή, η ∆ΕΗ κατείχε, τόσο το 2011 όσο και το 2012, το υψηλότερο µερίδιο της αγοράς (φθάνει
σήµερα το 99%), σε σχέση µε τους τρίτους προµηθευτές, για τους οποίους δεν υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία για το µέσο έσοδο, όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία πελατών, το µέσο
αυτό έσοδο λαµβάνεται ίσο µε εκείνο της ∆ΕΗ.
Επειδή, σύµφωνα και µε τα υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-158092 και Ι-164745 έγγραφα του ∆Ε∆∆ΗΕ, τα
οποία περιλαµβάνουν απολογιστικά στοιχεία για το 2011 και προβλέψεις για το 2013 αντίστοιχα,
οι πωλήσεις ανά κατηγορία Πελατών Χαµηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής
Τάσης (ΥΤ), για το σύνολο της αγοράς, είναι εξής:
Πίνακας 3
Πωλήσεις 2011
(MWh)

Πωλήσεις 2013
(MWh)

8.131.885

7.887.000

391.246

446.550

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

11.153.623

10.520.450

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

2.109.347

2.228.219

Οικιακής χρήσης ΧΤ

17.886.488

20.016.000

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14.119.983

12.947.281

Κατηγορία Πελατών
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ

Επειδή, στην κατηγορία Υψηλής Τάσης περιλαµβάνονται στοιχεία πωλήσεων για τους πελάτες
που συνδέονται στην κατηγορία αυτή, τις καταναλώσεις του Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος,
τα ορυχεία της ∆ΕΗ, τις µονάδες άντλησης, καθώς και τα βοηθητικά των µονάδων παραγωγής οι
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οποίες συνδέονται στο Σύστηµα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που η
αντίστοιχη µονάδα δεν εγχέει ενέργεια στο Σύστηµα).
Επειδή, από το συνδυασµό των αντίστοιχων στηλών των Πινάκων 2 και 3, προκύπτουν οι εξής
συντελεστές επιµερισµού για κάθε κατηγορία Πελατών:
Πίνακας 4
Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Κατηγορία Πελατών ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013
Συντελεστής σi,j

Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

0,096

0,020

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,004

0,005

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

0,184

0,128

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

0,025

0,027

Οικιακής χρήσης ΧΤ

0,358

0,453

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,333

0,366

Επειδή, βάσει των προϋπολογιστικών στοιχείων της ∆ΕΗ και του ∆Ε∆∆ΗΕ, ως ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου (Ι-166309, Ι-164745), οι καταναλώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το α’ εξάµηνο του
2013, κατά εκτίµηση θεωρούνται ότι είναι οι εξής:
Πίνακας 5
Κατηγορία Πελατών

Πωλήσεις α’ εξαµήνου 2013
(ΜWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

3.998.709

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

208.092

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

4.902.530

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

982.645

Οικιακής χρήσης ΧΤ

10.368.288

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

5.709.751

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό από το Ειδικό Τέλος που πρέπει να επιµεριστεί σε
κάθε κατηγορία Πελατών στην ΥΤ, ΜΤ και την ΧΤ ισούται µε:
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Πίνακας 6
Μεθοδολογία
Μεθοδολογία
∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013

Σύνολο
α’ εξαµήνου
2013

Επιµερισµός Μερικού (1/2)
Απαιτούµενου Εσόδου ΕΤΜΕΑΡ
(121,89 εκ. €)

Επιµερισµός Μερικού (1/2)
Απαιτούµενου Εσόδου ΕΤΜΕΑΡ
(121,89 εκ. €)

Επιµερισµός
Συνολικού
Απαιτούµενου
Εσόδου
ΕΤΜΕΑΡ
(243,78 εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

11,75

2,45

14,20

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,50

0,66

1,16

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

22,43

15,63

38,06

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

3,05

3,31

6,36

Οικιακής χρήσης ΧΤ

43,61

55,23

98,84

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

40,55

44,60

85,15

Κατηγορία Πελατών

Επειδή, στην παράγραφο 2, του άρθρου 2, της υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για το α’ εξάµηνο
του 2013, καθορίζεται ότι: «Υπολογίζεται η µοναδιαία χρέωση του Ειδικού Τέλους ΜΕΑΡ για κάθε
Κατηγορία Πελατών j στο επίπεδο τάσης i, ως το πηλίκο του αθροίσµατος των εσόδων ΕτΕσΕΤi,j
που έχουν επιµεριστεί στην Κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο, προς την
εκτιµώµενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Κατηγορίας σε όλη την επικράτεια κατά το έτος
t+1.»

Για τους παραπάνω λόγους:

Αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του ν.4001/2011, και
ιδίως των ρυθµίσεων της υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, τα παρακάτω:
1.

Τη µεσοσταθµική αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) σε 9,32€/MWh για το α’
εξάµηνο του 2013.

2.

Τον καθορισµό των εξής κατηγοριών πελατών, στις οποίες θα επιµεριστεί το συνολικό
εκτιµώµενο απαιτούµενο έσοδο από το Ειδικό Τέλος:
-

Οικιακής χρήσης Χαµηλής Τάσης (ΧΤ)

-

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

-

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

-

Υψηλής Τάσης (ΥΤ).
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-

3.

Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που
παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της
ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προµηθευτή.

Τον καθορισµό των συντελεστών επιµερισµού του Ειδικού Τέλους, του άρθρου 143 παρ. 3
περ. γ' του ν. 4001/2011, για το α’ εξάµηνο 2013, ανά κατηγορία Πελατών, ως εξής:
Πίνακας 1
Κατηγορία Πελατών

4.

Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

0,058

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,005

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

0,156

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

0,026

Οικιακής χρήσης ΧΤ

0,405

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,349

Τον καθορισµό των τελικών ποσών του επιµερισµένου απαιτούµενου εσόδου από το Ειδικό
Τέλος, ανά κατηγορία Πελατών, ως εξής:
Πίνακας 2
Κατηγορία Πελατών

Επιµερισµός Απαιτούµενου Εσόδου ΕΤΜΕΑΡ
(εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

5.

14,20

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

1,16

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

38,06

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

6,36

Οικιακής χρήσης ΧΤ

98,84

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

85,15

Τον καθορισµό των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ' του ν.
4001/2011, για το α’ εξάµηνο του 2013, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:
Πίνακας 3

Κατηγορία Πελατών

Μοναδιαία χρέωση
(€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

3,55

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,57

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

7,76

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

6,48

Οικιακής χρήσης ΧΤ

9,53

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14,91
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Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10.01.2013
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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