
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224/2021  

 
για την παράταση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02351 

Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της Εταιρείας με 
την επωνυμία «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE 
ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM 

d.o.o.» 
 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 17 Φεβρουαρίου 2021, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’179) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13, 

134 και 135 αυτού (εφεξής ο «Νόμος»).  

2. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)», καθώς 

και τα Παραρτήματα αυτής (ΦΕΚ Β΄ 1498). 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506/5.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Εκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών), ΦΕΚ Β΄ 2940, 

καθώς και τα Παραρτήματα αυτής (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»). 

4. Την υπ’ αριθμ. 1258/2011 (ΑΔ-02351) Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της 

εταιρείας «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. 

LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.» (εφεξής «Εταιρεία»). 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02504/09.06.2020 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

283177/09.06.2020) αίτηση παράτασης της ανωτέρω Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που 

κατέθεσε η Εταιρεία λόγω λήξης ισχύος της, στις 4.10.2021. 

6. Το αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπομένων τελών το οποίο υποβλήθηκε με την ως άνω 

αίτηση.  

7. Τη δημοσίευση της αίτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στις 29.07.2020. 

8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293172/14.12.2020 και Ι-296622/11.02.2021 συμπληρωματικά 

έγγραφα. 

9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 
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Σκέφτηκε ως εξής: 

 

Επειδή, η Εταιρεία είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. 1258/2011 (ΑΔ-02351) Άδειας Εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 MW όπως ισχύει. 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02504/09.06.2020 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

283177/09.06.2020) αίτησή της, η Εταιρεία αιτήθηκε στη ΡΑΕ την παράταση της Άδειας Εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει, λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος της στις 4.10.2021.  

Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 6 & 7 του Κανονισμού Αδειών, η ΡΑΕ ανήρτησε στην επίσημη 

ιστοσελίδα της, περίληψη του περιεχόμενου της ως άνω αιτήσεως, κατά της οποίας δεν υπεβλήθησαν 

αντιρρήσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας.  

Επειδή, η Εταιρεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-283177/09.06.2020 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ 

ΤΡ-02504/09.06.2020) αίτηση παράτασης την οποία κατέθεσε, υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στο άρθρο 11, παρ. 1 του Κανονισμού Αδειών, σχετικά με την παράταση της 

διάρκειας ισχύος της άδειας που κατέχει. 

Επειδή, ο φάκελος της υπό κρίση αιτήσεως περί παράτασης της Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας, κρίθηκε πλήρης και πληροί τόσο τις τυπικές, όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του 

Νόμου για την παράταση της Άδειας Εμπορίας. 

Επειδή, κατεβλήθη το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος. 

 

 

Για τους παραπάνω λόγους 

 

Αποφασίζει  

Την παράταση της υπ’ αριθμ. 1258/2011 (ΑΔ-02351) Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 500 MW όπως ισχύει, της Εταιρείας «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, 
PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI 
FINANCNI TIM d.o.o.» κατά 10 έτη (μέχρι τις 04/10/2031). 

 

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 1258/2011 (ΑΔ-02351) Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύει ως έχει. 

 

Αθήνα, 17/02/2021 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

        Επικ. Καθηγ. Δαγούμας Αθανάσιος 
 

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, 

εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 

4001/2011 (ΦΕΚ Α’179).  


