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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1000/2021 

 
Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
4658/22.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 96 του 

ν.4001/2011, όπως ισχύει 
 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 16η Δεκεμβρίου 2021, 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), όπως ισχύει και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του 
άρθρου 96 του νόμου αυτού. 

2. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως το άρθρο 18 του 
Κανονισμού. 

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως 
ισχύει μετά την επανέκδοσή του με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 (ΦΕΚ B’ 4658/22.10.2020) 
και την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 1572/2020 (ΦΕΚ Β’5484/11.12.2020), 
609/2021 (ΦΕΚ Β’ 3500/31.07.2021) και 807/2021 (ΦΕΚ Β’ 5025/29.10.2021). 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-69702/7.11.2017 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Επανεξέταση μεθοδολογιών 
προσδιορισμού χρεώσεων χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για πελάτες Συστήματος και Δικτύου» 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-230328/27.12.2017 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(ΓΡ.Δ/20590/21.12.2007) με θέμα «Τροποποίηση μεθοδολογιών προσδιορισμού Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος». 

7. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί των ως άνω προτάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 6), η 
οποία έλαβε χώρα από 12.01.2018 έως και 16.02.20181, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής 
όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής2. 

 
1 http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2018/120118.csp 
2 http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2018/2702_lix_1201.csp  
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8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-77058/08.05.2019 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση μεθοδολογιών 
προσδιορισμού χρεώσεων χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για πελάτες Συστήματος και Δικτύου» 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-274236/24.12.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(ΓΡ.Δ/21064/20.12.2019) με θέμα «Τροποποίηση μεθοδολογιών προσδιορισμού Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος για πελάτες Συστήματος και Δικτύου». 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-82339/20.05.2020 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Αναθεώρηση μεθοδολογίας 
προσδιορισμού χρεώσεων χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για πελάτες Συστήματος και Δικτύου» 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-285751/21.07.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(ΔΑΔΥ/22199/17.07.2020) με θέμα «Αναθεώρηση μεθοδολογίας προσδιορισμού χρεώσεων 
χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για πελάτες Συστήματος και Δικτύου». 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-84846/11.11.2020 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Αναθεώρηση μεθοδολογίας 
προσδιορισμού χρεώσεων χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για πελάτες Συστήματος και Δικτύου» 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305759/01.07.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(ΔΝΣ/20043/30.06.2021) προς τη ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και για το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος». 

14. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 5), η 
οποία έλαβε χώρα από 06.07.2021 έως και 30.07.20213 καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όπως 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής4. 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-312909/3.11.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ 
ΛΥΑ/20064/2.11.2021) προς τη ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του 
Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος». 

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306602/16.07.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ 
ΛΥΑ/20044/15.07.2021) προς τη ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ». 

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις 
κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

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

σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Νομικό πλαίσιο 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν.4001/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 88 για το Φυσικό Αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με 
διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών 
Δραστηριοτήτων, κατά τρόπο, ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να 
αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη 
Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμόδιων 
Διαχειριστών.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφοι 2 και 3 του ν.4001/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: 

 
3 https://www.rae.gr/diavoulefseis/11523/  
4 https://www.rae.gr/diavoulefseis/14421/  
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«2. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από γνώμη των αρμόδιων 
διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των τιμολογίων σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων και ιδίως των τιμολογίων 
πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ και στα Κλειστά Δίκτυα Διανομής, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης σε αυτά. […] 

3. Η ΡΑΕ εγκρίνει, ένα (1) μήνα πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από εισήγηση των αρμόδιων 
διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων 
τα οποία και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προβλέπονται αναφορικά με τον 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής 
«ΚΔΕΣΜΗΕ») τα ακόλουθα: 

«1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 
Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και 
προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας 
τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων 
προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ` εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου 
εδαφίου. 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται ιδίως: 

[…] θ) Οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τις χρεώσεις που 
προκύπτουν από τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.[…] 

4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.» 

Επειδή, με την Απόφαση 1412/2020 της ΡΑΕ επανεκδόθηκε ο ΚΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου, ο οποίος, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 1572/2020, 609/2021 και 807/2021 της ΡΑΕ (σχετ. 4). 

Επειδή, με τις διατάξεις της ενότητας 9 (Απαιτούμενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος) 
του ΚΔΕΣΜΗΕ, αφενός ορίζεται διαδικασία καθορισμού της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό 
του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αφετέρου ορίζονται αρχές, κανόνες και 
διαδικασίες για τον επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 
Χρηστών του ΕΣΜΗΕ, καθώς και για τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης για την ανάκτηση 
του Απαιτούμενου Εσόδου από τους Χρήστες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ καθώς και στο Δίκτυο 
Διανομής (εφεξής «Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος»). Περαιτέρω, για τον καθορισμό 
της μεθοδολογίας επιμερισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί σε Χρήστες που 
συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής και για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μοναδιαίων χρεώσεων, 
προβλέπεται η έκδοση Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου. 

Επειδή, το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου θεσπίσθηκε με την υπ’ 
αριθ. 1332/2009 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’1460/20.7.2009), όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή 
του με την υπ’ αριθ. 2215/2010 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2093/31.12.2010). 

Επειδή, οι προαναφερόμενες διατάξεις της ενότητας 9 (Απαιτούμενο Έσοδο και Χρεώσεις Χρήσης 
Συστήματος) του ΚΔΕΣΜΗΕ και οι διατάξεις του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για 
Πελάτες Δικτύου, αποτελούν συνδυαστικά τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμολογίων χρήσης 
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του ΕΣΜΗΕ, η οποία προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ.2 του 
ν.4001/2011. 

Β. Ιστορικό 

Επειδή, με την από 7.11.2017 επιστολή της (σχετικό 5), η ΡΑΕ ζήτησε από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος να εξετάσει την αναθεώρηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού των Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος (εφεξής «μεθοδολογία»), με κύριους στόχους την ουσιαστικότερη πρακτική 
εφαρμογή της αρχής της κοστοστρέφειας των χρεώσεων και την παροχή αποτελεσματικότερων 
σημάτων στους Χρήστες για ορθολογική διαχείριση του φορτίου τους, και να υποβάλει τις 
προτάσεις του στη ΡΑΕ. 

Επειδή, με την από 27.12.2017 επιστολή του (σχετικό 6), ο Διαχειριστής του Συστήματος υπέβαλε 
σκέψεις και προτάσεις στη ΡΑΕ για την επανεξέταση της μεθοδολογίας. 

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τις προτάσεις αυτές του Διαχειριστή του Συστήματος σε Δημόσια 
Διαβούλευση (σχετικό 7). Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Δημόσιας 
Διαβούλευσης, η ΡΑΕ παρείχε κατευθύνσεις προς τον Διαχειριστή του Συστήματος για την 
τροποποίηση της μεθοδολογίας, ζητώντας παράλληλα την υποβολή μελέτης εφαρμογής της νέας 
μεθοδολογίας για την εκτίμηση τυχόν σημαντικών μεταβολών στις χρεώσεις διαφορετικών 
κατηγοριών Χρηστών του Συστήματος (σχετικό 8). Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
υπέβαλε μελέτη εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας (σχετικό 9). 

Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν διαβουλεύσεων της ΡΑΕ με τον Διαχειριστή του 
Συστήματος (σχετικά 10, 11 και 12), ο Διαχειριστής υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση του 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και για το αντίστοιχο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος (σχετικό 13). 

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ανωτέρω εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος σε Δημόσια 
Διαβούλευση (σχετικό 14). 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της ως άνω διαβούλευσης, η ΡΑΕ παρείχε 
περαιτέρω κατευθύνσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος, σε συνέχεια των οποίων ο Διαχειριστής 
του Συστήματος υπέβαλε εκ νέου συμπληρωματική εισήγηση για το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος (σχετικό 15). 

Γ. Εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος 

Επειδή, τα θέματα που καθορίζονται με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον ΚΔΕΣΜΗΕ 
αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ενότητα 9) αποτελούν τμήμα της μεθοδολογίας 
προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Περαιτέρω, επιμέρους θέματα της 
μεθοδολογίας όπως ο τρόπος υπολογισμού της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και τα μεγέθη στα 
οποία βασίζεται αυτός, αποτελούν σημεία της μεθοδολογίας τα οποία η ΡΑΕ θεωρεί αναγκαίο να 
επανεξετασθούν (σχετικό 5). Ως εκ τούτου, για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού 
των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, είναι πιθανό να απαιτείται τροποποίηση και των σχετικών 
διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ, πέρα από την τροποποίηση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος. 

Επειδή, στο πλαίσιο αναθεώρησης της μεθοδολογίας προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση των σχετικών 
διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ, καθώς και για τη θέσπιση Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, 
το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ (σχετικό 13). 
Με τις τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ τις οποίες εισηγείται ο Διαχειριστής του 
Συστήματος: 
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α) Διαχωρίζεται πλήρως, βάσει θεματικών κριτηρίων, το περιεχόμενο του ΚΔΕΣΜΗΕ από το 
περιεχόμενο του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Συγκεκριμένα, στον 
ΚΔΕΣΜΗΕ καθορίζονται μόνο γενικές αρχές για τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και 
ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα, ενώ το σύνολο των μεθοδολογικών θεμάτων και των 
επιμέρους λεπτομερειών εφαρμογής παραπέμπονται στο Εγχειρίδιο. 

β) Περιγράφεται αναλυτική διαδικασία εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, η 
οποία ευθυγραμμίζεται με τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, 
δεδομένου ότι βασίζεται σε δεδομένα τα οποία γίνονται διαθέσιμα στο πλαίσιο των 
εκκαθαρίσεων αυτών. 

Δ. Επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος 

Επειδή, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΡΑΕ επί της από 30.6.21 
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 14) δεν υποβλήθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ. 

Επειδή, λαμβάνοντας συνολικά υπόψη την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δηλαδή λαμβάνοντας 
υπόψη και την εισήγηση για το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος, οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ που εισηγείται ο Διαχειριστής κρίνονται αναγκαίες και εύλογες. 
Ειδικότερα, ο πλήρης διαχωρισμός του περιεχομένου του ΚΔΕΣΜΗΕ από το περιεχόμενο του 
Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, θεωρείται ότι συμβάλει στη σαφήνεια του 
κανονιστικού πλαισίου. 

Επειδή, οι γενικές αρχές και τα κριτήρια που εισηγείται ο Διαχειριστής του Συστήματος για τη 
διαμόρφωση της μεθοδολογίας προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, ήτοι: α) 
ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου της δραστηριότητας, β) κοστοστρέφεια χρεώσεων, 
περιλαμβανομένης της συνεκτίμησης τυχόν ωφελειών στο Σύστημα από τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων Χρηστών, γ) παροχή κατάλληλων οικονομικών σημάτων στους Χρήστες για τη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους κατά τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση  της αποδοτικότητας 
του Συστήματος και δ) πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής της μεθοδολογίας βάσει διαθέσιμων 
δεδομένων, κρίνονται συνεπή με τις βασικές απαιτήσεις για τα τιμολόγια πρόσβασης στα δίκτυα, 
όπως αυτές διατυπώνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 (σχετικό 3) και συγκεκριμένα στο άρθρο 
18 του Κανονισμού. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τη σχετική βιβλιογραφία, κρίνεται σκόπιμο 
να προστεθούν επιπλέον κριτήρια αναφορικά με την απλότητα της μεθοδολογίας, την 
προβλεψιμότητα και την ευχέρεια επαλήθευσης των χρεώσεων τους από τους Χρήστες. 

Επειδή, με το από 16.07.2021 έγγραφό της (σχετ. 16), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση για την 
τροποποίηση του ΚΑΕ, του ΚΔΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ. Η εν 
λόγω εισήγηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις αναφορικά με εκκαθαρίσεις του 
ΚΔΕΣΜΗΕ (υποενότητες 9.3, 11.1, 11.2, 11.5, 11.12, 13.2).  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 του ν. 4001/2011, η μεθοδολογία προσδιορισμού των 
Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της. 
Περαιτέρω, ως έναρξη εφαρμογής της μεθοδολογίας νοείται η έναρξη υπολογισμού των Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος βάσει μοναδιαίων χρεώσεων οι οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με αυτήν. 
Ως εκ τούτου, για λόγους νομικής ασφάλειας αναφορικά με τον καθορισμό και την εφαρμογή 
Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της ενότητας 9 
του ΚΔΕΣΜΗΕ, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατικά η διατήρηση σε ισχύ των 
τροποποιούμενων αντίστοιχων διατάξεων του ΚΔΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος για Πελάτες Δικτύου. 
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Επειδή, η εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος συναρτάται με τις λοιπές εκκαθαρίσεις 
που προβλέπονται στον ΚΔΕΣΜΗΕ, αναφορικά με τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της 
ΡΑΕ για τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ΚΔΕΣΜΗΕ, σε συνέχεια της από 16.07.2021 
εισήγησης του Διαχειριστή. Ως εκ τούτου, για λόγους συνέπειας του κανονιστικού πλαισίου και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 του ν. 4001/2011, η μεθοδολογία 
προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τίθεται σε εφαρμογή τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
μετά τη δημοσίευσή της, κρίνεται σκόπιμο οι διατάξεις αναφορικά με την εκκαθάριση των 
Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος να περιληφθούν στον ΚΔΕΣΜΗΕ ταυτόχρονα με τις λοιπές 
τροποποιήσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ, στο πλαίσιο της από 16.07.2021 εισήγησης του Διαχειριστή. 

Επειδή, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων για τον καθορισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος μετά τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου σε ετήσια βάση, ενδέχεται να 
μην καθίσταται πάντοτε εφικτή η εφαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων από την αρχή του επόμενου 
ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί δυνατότητα 
προσαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων, με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή, 
ώστε το Απαιτούμενο Έσοδο να δύναται να ανακτάται εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο 
αφορά. Για την απόφαση προσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος κατά τα 
ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη ιδίως η εκτιμώμενη υποανάκτηση ή 
υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου σε απόλυτα ή/και σχετικά μεγέθη, εκτιμήσεις της τάσης 
μεταβολής του Απαιτούμενου Εσόδου και των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, τυχόν 
διακύμανση που προκαλείται στις Μοναδιαίες Χρεώσεις σε περίπτωση προσαρμογής τους, καθώς 
και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος από την αρχή του ημερολογιακού έτους. 

Αποφασίζει: 
1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 96 παράγραφος 1 του ν. 4001/2011, όπως 

ισχύει, τις ακόλουθες τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020), όπως ισχύει: 

α) Την αντικατάσταση της ενότητας 9.0 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής: 

«ΕΝΟΤΗΤΑ 9.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

9.1 Απαιτούμενο Έσοδο 

1. Για την παροχή των υπηρεσιών του, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει ως 
αντάλλαγμα το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ. Το Απαιτούμενο Έσοδο καθορίζεται για κάθε 
ημερολογιακό έτος με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μεθοδολογία 
Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των 
άρθρων 15 και 140 του ν. 4001/2011.    

2. Το Απαιτούμενο Έσοδο επιμερίζεται στους Χρήστες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ ή στα 
Δίκτυα Διανομής που είναι διασυνδεδεμένα με το ΕΣΜΗΕ και εισπράττεται μέσω των Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποενότητες 9.2 και 9.3 του παρόντος 
Κώδικα. 

9.2 Διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει σε ετήσια βάση εισήγηση στη ΡΑΕ, για τον 
καθορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για το επόμενο ημερολογιακό έτος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Απαιτούμενο Έσοδο 
του ΕΣΜΗΕ για το έτος αυτό. Η εισήγηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η Νοεμβρίου ή 
μέχρι τη 10η ημέρα μετά τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου για το επόμενο ημερολογιακό 
έτος σύμφωνα με την υποενότητα 9.1. Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος 
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καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 140 του 
ν. 4001/2011. 

2. Οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
μέχρι τη 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, τα δεδομένα που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, τα οποία απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για τους Χρήστες που συνδέονται 
στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, περιλαμβανομένου και του Μικρού Συνδεδεμένου 
Συστήματος της Κρήτης. 

3. Η μεθοδολογία προσδιορισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, η 
μεθοδολογία υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, καθώς και οι αναγκαίες σχετικές 
λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω Εγχειριδίου λαμβάνονται υπόψη 
οι ακόλουθες αρχές: 

Α) Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος προσδιορίζονται θεωρώντας ανάκτηση 
του ετήσιου Απαιτούμενου Εσόδου εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους. Περαιτέρω, 
οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος δύνανται να προσαρμόζονται κατάλληλα, 
θεωρώντας ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου μέχρι το τέλος του ημερολογιακού 
έτους στο οποίο αφορούν, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι δεν δύνανται να 
εφαρμοστούν από την αρχή του έτους αυτού. Για την απόφαση προσαρμογής των 
Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη 
ιδίως η εκτιμώμενη υποανάκτηση ή υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου σε 
απόλυτα ή/και σχετικά μεγέθη, εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής του Απαιτούμενου 
Εσόδου και των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, τυχόν διακύμανση που 
προκαλείται στις Μοναδιαίες Χρεώσεις σε περίπτωση προσαρμογής τους, καθώς και 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος από την αρχή του ημερολογιακού έτους. 

Β) Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος είναι κοστοστρεφείς, αντανακλούν το κόστος που 
προκαλεί στο ΕΣΜΗΕ η λειτουργία των εγκαταστάσεων κάθε Χρήστη ή/και κάθε 
κατηγορίας Χρηστών και, στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να λαμβάνουν υπόψη και τυχόν 
μείωση του κόστους του ΕΣΜΗΕ από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Χρηστών ή/και 
κατηγοριών Χρηστών. 

Γ) Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος παρέχουν στους Χρήστες κατάλληλα οικονομικά 
σήματα, ώστε οι Χρήστες να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους κατά τρόπο που 
συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΜΗΕ. 

Δ) Η μεθοδολογία υπολογισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
λαμβάνει υπόψη τις 15-λεπτες μετρήσεις των Χρηστών και σε περίπτωση που αυτές δεν 
είναι διαθέσιμες, τυχόν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.  

Ε) Ο προσδιορισμός των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος περιγράφεται κατά 
τρόπο απλό και κατανοητό για τους Χρήστες και η προκύπτουσα Χρέωση Χρήσης 
Συστήματος για κάθε Χρήστη είναι επαρκώς προβλέψιμη και ευχερώς επαληθεύσιμη. 

9.3 Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος 

1. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Χρήστη προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

2. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Χρήστες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ 
υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους 
Χρήστες που συνδέονται σε Δίκτυα Διανομής υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου 
Διανομής. Για τη διενέργεια της αρχικής εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 11.5 του παρόντος Κώδικα, οι Διαχειριστές Δικτύου 
Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα σχετικά αποτελέσματα ανά Προμηθευτή, 
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ανά κατηγορία Χρηστών και ανά επίπεδο τάσης, για κάθε μήνα Μ μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα 
του μήνα Μ+2. 

3. Για τη διενέργεια της Οριστικής Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του 
έτους Υ-1, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11.5 του παρόντος Κώδικα,  οι Διαχειριστές 
Δικτύου Διανομής ενημερώνουν εγκαίρως τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αποστέλλοντας τα 
σχετικά αποτελέσματα ανά Προμηθευτή για κάθε μήνα Μ, σύμφωνα με το παρακάτω 
χρονοδιάγραμμα: 

Α) Έως την 30η Ιουνίου του έτους Υ αποστέλλουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα για το 
Α εξάμηνο του έτους Υ-1. 

Β) Έως την 31η Δεκεμβρίου τους έτους Υ αποστέλλουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα 
για το Β εξάμηνο του έτους Υ-1.» 

β) Την προσθήκη νέας υποενότητας 15.2 στην ενότητα 15.0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«15.2 Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος 

1. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των παραγράφων 2  και 3 του άρθρου 140 του 
ν.4001/2011, όπως ισχύει, οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Συστήματος οι οποίες καθορίζονται βάσει 
των διατάξεων της ενότητας 9 του παρόντος Κώδικα, τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022. 
Για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των αντίστοιχων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 9 του παρόντος Κώδικα. 

2. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος οι οποίες έχουν 
καθοριστεί ή καθορίζονται βάσει των παραγράφων 3 έως 19 της παρούσας υποενότητας. Για τον 
υπολογισμό και την εκκαθάριση των αντίστοιχων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος εφαρμόζονται 
οι παράγραφοι 3 έως 19 της παρούσας υποενότητας.  

3. Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
δικαιούται να ανακτήσει μέσω των χρεώσεων χρήσης Συστήματος ένα εύλογο Απαιτούμενο 
Έσοδο. 

4. Η μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
εγκρίνεται ως ενδιάμεσο βήμα για τον υπολογισμό των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ 
(Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος) και καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 15 και 140 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, με απόφαση της ΡΑΕ. 

5. Το Απαιτούμενο Έσοδο, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 
παραγράφου 4 της παρούσας υποενότητας καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ σε ετήσια βάση. 

6. Το σύνολο του Απαιτούμενου Εσόδου επιμερίζεται στο σύνολο των Πελατών. Η ΡΑΕ 
εγκρίνει τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Πελάτες διαφόρων κατηγοριών, 
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 
και 140 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει και τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 17 
έως 19 της παρούσας υποενότητας. 

7. Ο επιμερισμός του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, δύναται να αναπροσαρμόζεται μεταξύ των Μονάδων Παραγωγής και των Πελατών, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο με απόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αξιολογεί τα ποσοστά επιμερισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος συντήρησης των παγίων σύνδεσης των μονάδων Παραγωγής, 
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καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά και το προϋπολογιζόμενο κόστος νέων έργων ανάπτυξης 
του ΕΣΜΗΕ. 

8. Το Απαιτούμενο Έσοδο που αναλογεί στο σύνολο των Πελατών, επιμερίζεται μεταξύ των 
Πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ και των λοιπών Πελατών που είναι συνδεδεμένοι 
στο Δίκτυο Διανομής, αναλογικά προς την ισχύ χρέωσής τους, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 9 και 10 της παρούσας υποενότητας. 

9. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για Πελάτη που είναι συνδεδεμένος στο ΕΣΜΗΕ 
προσδιορίζεται με βάση την ισχύ χρέωσής του, η οποία ορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται 
ως ο μέσος όρος των εξής τριών τιμών: 

Α) της τιμής της μέσης ωριαίας ισχύος, που ο Πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την Ώρα 
Θερινής Αιχμής 

Β) της τιμής της μέσης ωριαίας ισχύος που ο Πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την Ώρα 
Χειμερινής Αιχμής και 

Γ) του μεγίστου των δύο προηγούμενων τιμών. 

10. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για το σύνολο των Πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο 
Δίκτυο Διανομής προσδιορίζεται με βάση την ισχύ χρέωσης του συνόλου των εν λόγω Πελατών, 
η οποία ορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξής τριών τιμών: 

Α) το άθροισμα των μετρήσεων ισχύος κατανάλωσης όλων των Υποσταθμών σύνδεσης 
του ΕΣΜΗΕ και του Δικτύου Διανομής κατά την Ώρα Θερινής Αιχμής,  

Β) το άθροισμα των μετρήσεων ισχύος κατανάλωσης όλων των Υποσταθμών σύνδεσης 
του ΕΣΜΗΕ και του Δικτύου Διανομής κατά την Ώρα Χειμερινής Αιχμής και 

Γ) του μεγίστου των δύο προηγούμενων τιμών. 

11. Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Πελάτη απευθείας συνδεδεμένο στο 
ΕΣΜΗΕ προϋπολογίζεται σε ετήσια βάση και προσδιορίζεται ως το γινόμενο της ισχύος χρέωσης 
του Πελάτη επί τη Μοναδιαία Χρέωση που του αντιστοιχεί. Στην περίπτωση που η μεθοδολογία 
της παρούσας υποενότητας δεν βρίσκει εφαρμογή για όλο το έτος, το ποσό της χρέωσης προκύπτει 
αναλογικά με τις ημέρες εφαρμογής, προς το σύνολο των ημερών του έτους. Η Μοναδιαία 
Χρέωση για κάθε Πελάτη συνδεδεμένο με το ΕΣΜΗΕ σε Ευρώ/MW είναι η ίδια για όλη την 
Επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του Απαιτούμενου Εσόδου που επιμερίζεται στους 
Πελάτες αυτούς διαιρούμενο με το άθροισμα των ισχύων χρέωσής τους. 

12. Εντός ενός μηνός από το πέρας κάθε έτους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε 
εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που αντιστοιχούν σε έκαστο Πελάτη απευθείας 
συνδεδεμένο στο ΕΣΜΗΕ, βάσει των Δεδομένων Μετρήσεων που αφορούν στην ισχύ χρέωσης 
του Πελάτη κατά το προηγούμενο έτος.  

13. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Πελάτες που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής 
υπολογίζονται για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής 
και αποστέλλονται κάθε μήνα στον Διαχειριστή Συστήματος προκειμένου να υπολογίσει τη 
συνολική Χρέωση Χρήσης Συστήματος. 

14. Η μεθοδολογία επιμερισμού του Απαιτούμενου Εσόδου το οποίο αναλογεί και 
κατανέμεται τις Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής, οι κατηγορίες των 
Πελατών και η μεθοδολογία προσδιορισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
των Πελατών αυτών, καθώς και οι αναγκαίες σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται 
στην υπ’ αριθμ. 1332/2009 Απόφαση ΡΑΕ, «Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για 
Πελάτες Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ» (ΦΕΚ Β’1460/2009), όπως ισχύει. 
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15. Κατά την κατάρτιση του Εγχειριδίου της προηγούμενης παραγράφου ακολουθούνται οι 
ακόλουθες αρχές: 

Α) Η χρέωση κάθε Πελάτη για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ αντανακλά, κατά το δυνατό, το 
κόστος που προκαλεί αντίστοιχα η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πελάτη στο 
ΕΣΜΗΕ, 

Β) ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της Μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος είναι 
απλός και κατανοητός για τους Πελάτες και το αποτέλεσμά του επαρκώς προβλέψιμο, 

Γ) οι Πελάτες εντάσσονται στις Κατηγορίες Πελατών αναλόγως της επιβάρυνσης που 
προκαλούν στο ΕΣΜΗΕ, 

Δ) παρέχονται, μέσω των χρεώσεων, κίνητρα στους Πελάτες να διαχειριστούν τη ζήτησή 
τους και ιδίως την διακύμανση του φορτίου τους, 

Ε) λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή δυνατότητα εγκατάστασης μετρητικών διατάξεων, οι 
οποίες αφενός, επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φορτίου κάθε 
Πελάτη και αφετέρου, επιτρέπουν τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα 
φορτιακά χαρακτηριστικά. 

16. Έως την έγκριση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου 
εφαρμόζεται η υπ’  αριθμ. 340/2014 απόφαση ΡΑΕ, οι αποφάσεις τροποποίησης αυτής, καθώς 
και κάθε άλλη συναφής πράξη της Αρχής. 

17. Μέχρι τη 10η Νοεμβρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στη ΡΑΕ 
εισήγηση για τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος ανά κατηγορία Πελατών για το 
επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ 
για το επόμενο έτος. Στην εισήγηση συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
σχετικά με την ισχύ χρέωσης των Πελατών που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ για το επόμενο έτος, 
καθώς και αναλυτική παρουσίαση των λοιπών παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον 
υπολογισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων.  

18.  Για το σκοπό αυτό, μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, πρέπει να είναι διαθέσιμες στον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οι εκτιμήσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής για τα μεγέθη 
που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για 
Πελάτες Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και ανά κατηγορία Πελατών για το 
επόμενο έτος.  

19. Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, η 
οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 και ισχύουν το νωρίτερο 
ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο.» 

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Αρχής. 

 Αθήνα, 16.12.2021 

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

  

 

 Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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