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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 565/2019
για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης
παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την
επωνυμία

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

–

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. “MYTILINEOS HOLDINGS S.A.” ισχύος 500 MW

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της στις 30 Μαΐου 2019, και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Κεφαλαίου Β’ (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018).
2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και
διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), και ιδίως
τις διατάξεις του άρθρου 5, όπως ισχύει.
3. 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), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13, 134 και 135.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506/16.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού
Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179)» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών
Προμήθειας και Εμπορίας»).
5. Την υπ’ αριθμ. 57/2012 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), όπως ισχύει (εφεξής
«Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ»).
6. Την υπ’ αριθμ. 508/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)»
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(ΦΕΚ Β’ 2310/18.06.2018), όπως ισχύει (εφεξής ο «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας»).
7. Την υπ’ αριθμ. 509/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/
22.08.2011)» (ΦΕΚ Β’ 2307/18.06.2018) (εφεξής ο «Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης»).
8. Την υπ’ αριθμ. 640/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την
άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
(ΦΕΚ Β’ 3410/10.08.2018).
9. Την υπ’ αριθμ. 1090/2018 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ Β’ 5910/31.12.2018) (εφεξής ο «Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης»).
10. Την υπ’ αριθμ. 1116/2018 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν.
4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018) (εφεξής ο «Κανονισμός
Χρηματιστηρίου Ενέργειας»).
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-255108/20.02.2019 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-07214/20.02.2019)
αίτηση (εφεξής η «Αίτηση») που υποβλήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. “MYTILINEOS HOLDINGS
S.A.” για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών
ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Το αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπόμενων τελών, το οποίο υποβλήθηκε με την ως άνω
Αίτηση.
13. Τη δημοσίευση της Αίτησης, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στις 12.03.2019.
14. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. “MYTILINEOS HOLDINGS S.A.” (εφεξής η «Αιτούσα») αιτήθηκε,
βάσει της απόφασης 640/2018 της ΡΑΕ, τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας
Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 MW.
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4001/2011 σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 640/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών
Εκπροσώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διαδικασία χορήγησης,
τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης δυνητικά
συμμετεχόντων παραγωγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 6 & 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας, η ΡΑΕ
ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της, περίληψη του περιεχομένου της ως άνω Αιτήσεως, κατά της
οποίας δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών.
Επειδή, η υποβληθείσα αίτηση εξετάσθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου
134 του ν. 4001/2011 κατά τα οποία: «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έμπορος: α) έχει τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με εταιρικό
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κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή
κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία
και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών»,
καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας,
σύμφωνα με την οποία «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις
υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, καθώς και τα ακόλουθα: α) Την
οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος νομικού προσώπου η οποία πρέπει να είναι
κατάλληλη ώστε να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της αιτούμενης
δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα
1, 2 και 3. β) Την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία, και φερεγγυότητα του αιτούντος νομικού
προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα
Παραρτήματα 1, 2 και 3».
Επειδή, ο φάκελος της υπό αξιολόγηση αιτήσεως περί χορήγησης άδειας για την άσκηση της
δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κρίθηκε ότι
πληροί τόσο τις τυπικές, όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του Νόμου για τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας.
Επειδή, βάσει του άρθρου 10 του ως άνω Κανονισμού Αδειών, στην άδεια δύναται, κατά την κρίση της
ΡΑΕ, να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι, πρόσθετες υποχρεώσεις και περιορισμοί στην άσκηση των
δικαιωμάτων που παρέχονται με την Άδεια.
Αποφασίζει
Τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. “MYTILINEOS HOLDINGS S.A.” (εφεξής «Κάτοχος της
Άδειας»), σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί και τους όρους αυτής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ
Όνομα
Κατόχου

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. “MYTILINEOS HOLDINGS S.A.”

Ισχύς

500 ΜW

Διάρκεια
Ισχύος

20 έτη

Όροι Άδειας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας
1.

Ορισμοί

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόμενο
που καθορίζεται στο ν. 4001/2011, στο ν. 4414/2016 και στον οικείο Κανονισμό Αδειών Προμήθειας
και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2.

Υποχρέωση τήρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου

1. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
δραστηριότητα αυτή και ιδίως:
α. το ν. 4001/2011 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13 και 134,
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β. τον οικείο Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι την
έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εκπροσώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας,
γ. τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης, καθώς και τους Κανονισμούς που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του
υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
δ. τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της παρούσας άδειας, καθώς και
ε. κάθε άλλη εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4001/2011 και των ανωτέρω υπό στοιχείο (γ)
Κανονισμών και Κωδίκων, κανονιστική πράξη και τεχνική απόφαση, η οποία διέπει τη
δραστηριότητα της Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της Σύμβασης Εκπροσώπησης που
συνάπτει με τον εκάστοτε Παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εκπροσωπεί.
3. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να προβαίνει αμελλητί στην εξόφληση των ποσών που
αναλογούν σε κάθε Παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εκπροσωπεί, σύμφωνα με
τους όρους της Σύμβασης Εκπροσώπησης, και βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από
τη Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού
Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των
αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες
διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που θα τεθούν σε εφαρμογή με
τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να διατηρεί το εταιρικό/
μετοχικό κεφάλαιο που απαιτεί κατ’ ελάχιστον ο νόμος.
3.

Παροχή Στοιχείων – Διεξαγωγή ελέγχων

Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει:
α. να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειμένου να εκπληρώσει τις
αρμοδιότητές της,
β. να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του
κοινοποιείται.
4.

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης

Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή των στοιχείων της άδειας,
καθώς και κάθε εταιρική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του ύψους του μετοχικού
κεφαλαίου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποιούμενη μεταβολή.
5.

Τροποποίηση της Άδειας

Η άδεια τροποποιείται με Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν αίτησης του κατόχου, εφόσον μεταβάλλονται τα
στοιχεία του Πίνακα της Άδειας.
6.

Συμβάσεις με τους φορείς λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
διαχείρισης συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να συνάπτει με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις συμβάσεις που απαιτούνται για
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την εκπροσώπηση Παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να εκπληρώνει αμελλητί τις
υποχρεώσεις του απέναντι στους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
7.
Τέλη
Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
8.
Διάρκεια ισχύος της Άδειας
Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι 30/05/2039. Η διάρκεια ισχύος της άδειας παρατείνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας.
9.

Ανάκληση της Άδειας

Η ΡΑΕ, μπορεί, να ανακαλέσει την άδεια αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και στο άρθρο 16
του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
10.

Έκδοση Κανονισμού Εκπροσώπησης

Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του Κανονισμού Εκπροσώπησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4001/2011 να υποβάλει αίτημα στη ΡΑΕ για
τροποποίηση της Άδειας προς συμμόρφωση και επικαιροποίηση της άδειας με τους όρους του εν λόγω
Κανονισμού.
Αθήνα, 30/05/2019
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, εντός
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011).

-5-

