
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 98/2022 

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 
4516/14.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 

και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020) και 
του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ 

Β΄ 4659/22.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 
4001/2011, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 3 Φεβρουαρίου 2022, και 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185/30.09.2016), 
όπως ισχύει, και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του νόμου αυτού. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), 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 εξουσιοδοτικές διατάξεις του 
άρθρου 96 του νόμου αυτού. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 
312 της 28.11.2017, σελ. 6 επ.). 

5. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 
5910/2018 και ΦΕΚ Β’ 468/2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις 
ΡΑΕ 938/2020 (ΦΕΚ Β' 2757/07.07.2020), 1357/2020 (ΦΕΚ Β' 4516/14.10.2020, 
κωδικοποιημένη έκδοση), 1572/2020 (ΦΕΚ Β’ 5484/11.12.2020), 54/2021 (ΦΕΚ Β’ 
531/10.02.2021), 609/2021 (ΦΕΚ Β’ 3500/31.07.2021), 775/2021 (ΦΕΚ Β’ 4982/27.10.2021) 
και 854/2021 (ΦΕΚ Β’ 5418/22.11.2021) (εφεξής ο «ΚΑΕ»). 
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6. Τον Κώδικα Διαχείρισης 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), 807/2021 (ΦΕΚ Β’ 
5025/29.10.2021) και 1000/2021 (Β’ 6255/27.12.2021) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»). 

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 820/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1941/21.05.2020), 1228/2020 (ΦΕΚ B' 
4124/24.09.2020), 610/2021 (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021), 775/2021 (ΦΕΚ Β’ 4982/27.10.2021) 
και 987/2021 (ΦΕΚ Β΄ 6485/31.12.2021). 

8. Τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ 943/2020, 
ΦΕΚ Β΄ 3076/24.07.2020). 

9. Το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 
ΡΑΕ 1426/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4659/22.10.2020). 

10. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291955/23.11.2020 επιστολή της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 
(ΔΑΠΕΕΠ/10848/20.11.2021) με θέμα «Εγγυήσεις Περιόδου 01.11.2020-30.09.2021». 

11. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85344/10.12.2020 επιστολή με θέμα «Απόψεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
αναφορικά με τις επιστολές της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα «Εγγυήσεις Περιόδου 01.11.2020-
30.09.2021».  

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-295596/01.02.2021 επιστολή της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 
(ΔΑΠΕΕΠ/1310/27.01.2021) με θέμα «Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης και Εγγυήσεις ΑΔΜΗΕ». 

13. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-86756/16.03.2021 επιστολή με θέμα «Απόψεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
αναφορικά με τις επιστολές της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα «Εγγυήσεις Περιόδου 01.11.2020-
30.09.2021» και «Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης και Εγγυήσεις ΑΔΜΗΕ»». 

14. 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». 

15. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 14), η 
οποία έλαβε χώρα από 19.07.2021 έως και 30.08.20211 καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όπως 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής2.  

16. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308843/31.08.2021 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα: «Δημόσια 
Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου 
Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ» όπως υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω 
δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ, και η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου λόγω του 
χαρακτηρισμού του παραρτήματος αυτής ως εμπιστευτικού.  

 
1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/11997/ 
  https://www.rae.gr/diavoulefseis/12115/   
2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/13234/  
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17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-90096/07.10.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. με το οποίο η Αρχή αιτήθηκε την παροχή απόψεων του Διαχειριστή επί των 
αποτελεσμάτων της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης.  

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-312573/01.11.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως 
απάντηση στο υπό σχετ. 17 έγγραφο της Αρχής. 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-316220/17.12.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Επικαιροποιημένη εισήγηση τροποποίησης του ΚΑΕ, του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων 
του ΚΔΣ». 

20. 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. 

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

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«[…] 2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων 
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: […] 

ε) Διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας τις 
ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς. Για το σκοπό αυτόν μεριμνά για 
την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος, προγραμματίζοντας, 
μεταξύ άλλων, την παροχή των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η 
διαθεσιμότητά τους δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς. 

στ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα 
Αγοράς Εξισορρόπησης. […] 

ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασμούς για την είσπραξη 
χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, τη λειτουργία 
των Αγορών που διαχειρίζεται ή και άλλων χρεώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
[…] 

ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής 
προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης 
όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την 
πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά 
Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό 
καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η 
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ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του. 
Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι 
τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε 
εφαρμογή του Κανονισμού του. […]» 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«[…] 2. Στον […] Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας της […] Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί 
περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι 
Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
αυτούς. Με τους Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση 
παράβασης των κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Οι Συμμετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής τους, 
καθώς και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των εντολών συναλλαγών. 

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, καθώς και η συνεργασία τους με 
το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό την ομαλή 
λειτουργία της. […] 

ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών και οι όροι σύνδεσης αυτών με 
την εκκαθάριση όπως διενεργείται από το Χρηματιστήριο ή τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

 η) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των κατά περίπτωση Αγορών 
και τη διευθέτηση των συναλλαγών και ο φορέας διαχείρισής τους. […] 

ια) Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η παραβίαση του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ως και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. […] 

ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.[…] 

11. Στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα:[…] 

β) Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για 
την Κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής.[…] 

δ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της 
διαχείρισης των αποθεμάτων ύδατος στους ταμιευτήρες, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
ρυθμίσεις του ν. 3199/2003 (Α 280). […]» 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 1357/2020 απόφαση ΡΑΕ εκδόθηκε ο τελευταίος κωδικοποιημένος 
Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής ο «ΚΑΕ»), ο οποίος τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 1572/2020, 54/2021, 609/2021, 775/2021 και 854/2021 αποφάσεις ΡΑΕ (σχετ. 5), σύμφωνα 
με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.  

Επειδή, όσον αφορά στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ»), το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προβλέπει τα εξής: 



 - 5 -

«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 υπ’ αριθμ.1572/2020, 609/2021, 807/2021 και 1000/2021 Αποφάσεις ΡΑΕ 
(σχετ. 6). 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 1426/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 9) εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του ΚΔΕΣΜΗΕ και τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν.4001/2011, όπως ισχύουν. 

ΙΙ. Η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

Επειδή, με το από 16.07.2021 έγγραφό της (σχετ. 14), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση για την 
τροποποίηση του ΚΑΕ, του ΚΔΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ. Η εν 
λόγω εισήγηση συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων: 

1. Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ΚΑΕ (άρθρα 3, 7, 104-107, 110-112) και του 
ΚΔΕΣΜΗΕ (υποενότητες 1.5, 11.3-11.6) και συμπλήρωση των διατάξεων του Εγχειριδίου 
Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ προκειμένου να εξειδικευτούν οι προβλέψεις αναφορικά με τη 
διαγραφή συμμετεχόντων από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΚΑΕ 
άρθρα 38, 42, 54, 59). 

3. Τροποποιήσεις αναφορικά με εκκαθαρίσεις του ΚΑΕ (άρθρα 75, 104) και του ΚΔΕΣΜΗΕ 
(υποενότητες 9.3, 11.1, 11.2, 11.5, 11.12, 13.2). 

4. Τροποποιήσεις αναφορικά με τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης του ΚΑΕ (άρθρα 101, 106). 
5. Λοιπές τροποποιήσεις (τη διόρθωση του όρου Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Φορτίων σε 

Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, το άρθρο 43 του ΚΑΕ σχετικά με τον ορισμό της 
διαθέσιμης ισχύος, και το άρθρο 46 του ΚΑΕ αναφορικά με την τελευταία νομίμως 
υποβληθείσα δήλωση). 

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε δημόσια διαβούλευση από τις 19.07.2021 έως και 
τις 30.08.2021.  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης υποβλήθηκε επιστολή από τη ΔΕΗ Α.Ε. (σχετ. 16) 
η οποία διαβιβάστηκε στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την παροχή απόψεων του Διαχειριστή. Η ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. υπέβαλε τις απόψεις της με το από 29.10.2021 σχετικό έγγραφό της (σχετ. 18).  
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Επειδή, σε συνέχεια συνεργασίας μεταξύ στελεχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΡΑΕ, υποβλήθηκε 
επικαιροποιημένη εισήγηση από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 19). Η εισήγηση αυτή περιλάμβανε 
επιπρόσθετα αναγκαίες κατά την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τροποποιήσεις στα άρθρα 25 (πρόβλεψη για τη 
χρέωση του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης στους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή) και 25Α 
(προσθήκες διευκρινιστικού χαρακτήρα) του ΚΑΕ και τις ενότητες 9 (Χρεώσεις Χρήσης 
Συστήματος) και υποενότητες 6.2 και 6.4 (διόρθωση συντομογραφίας λογαριασμού) του 
ΚΔΕΣΜΗΕ. Σημειώνεται ότι η ενότητα 9 του ΚΔΕΣΜΗΕ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1000/2021 απόφαση ΡΑΕ. 

ΙΙI. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

1. Επί των θεμάτων για τα οποία απαιτείται τόσο τροποποίηση του ΚΑΕ 
όσο και του ΚΔΕΣΜΗΕ 

α. Αναφορικά με τη διαγραφή Συμμετέχοντα 

Επειδή, αναφορικά με τις σχετικές με την αποχώρηση και διαγραφή των Συμμετεχόντων 
προτεινόμενες τροποποιήσεις, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σημείωσε ότι, για να είναι δυνατή η αποχώρησή 
τους, απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκαθαρίσεις που τους αφορούν βάσει των 
διατάξεων του ΚΑΕ και του ΚΔΕΣΜΗΕ. Συγκεκριμένα, και ειδικότερα αναφορικά με τον 
ΚΔΕΣΜΗΕ, οι οριστικές εκκαθαρίσεις που αφορούν στο διάστημα πριν από την 01.11.2020, 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των νέων αγορών του ν. 4425/2016, και βασίζονται στην 
Περιοδική Εκκαθάριση του Διαχειριστή του Δικτύου, αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το έτος 
2022. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων, είναι μεν 
αναγκαία η διατήρηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος και η παραμονή του στο σχετικό Μητρώο, 
χωρίς όμως να επιτρέπεται η περαιτέρω ενεργή συμμετοχή του και η δυνατότητα δημιουργίας νέων 
υποχρεώσεων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η διασφάλιση της εξόφλησης των υποχρεώσεων του 
Συμμετέχοντος που θα προκύπτουν από τις διορθωτικές και οριστικές εκκαθαρίσεις. Για τον λόγο 
αυτό προτείνονται από τον Διαχειριστή οι απαραίτητες προβλέψεις στον ΚΑΕ και τον ΚΔΕΣΜΗΕ 
καθώς και η καθιέρωση «Ειδικών Εγγυήσεων» που θα καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες που 
επιθυμούν να αποχωρήσουν από την αγορά. Η διάρκεια των εγγυήσεων αυτών εξαρτάται από το 
χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την προετοιμασία του Συμμετέχοντα για αποχώρηση 
έως την ολοκλήρωση της οριστικής εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, προτείνεται να τροποποιηθεί 
σχετικώς το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ, με την προσθήκη αναλυτικής περιγραφής 
μεθοδολογίας υπολογισμού των «Ειδικών Εγγυήσεων». 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια στη 
δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η Αρχή αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις για 
τη διαγραφή συμμετέχοντα, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη και αποδέχεται την εισήγηση του Διαχειριστή για 
την τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 104-107, 110-112 του ΚΑΕ, των υποενοτήτων 1.5, 11.3-11.6 
του ΚΔΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ με μικρές τροποποιήσεις 
νομοτεχνικού χαρακτήρα.  

β. Αναφορικά με εκκαθαρίσεις  

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει τροποποιήσεις αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις που προβλέπονται 
τόσο στον ΚΑΕ όσο και τον ΚΔΕΣΜΗΕ. Συγκεκριμένα προτείνει: 

1) Στο άρθρο 75 του ΚΑΕ την προσθήκη νέου λογαριασμού που θα αφορά τα ποσά που θα 
προκύπτουν από εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Διαχειριστή 
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στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες βάσει του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 
(IGCC, MARI, PICASSO) καθώς και από ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του 
άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195. 

2) Στο άρθρο 104 του ΚΑΕ την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκκαθάρισης έτσι ώστε 
η οριστική εκκαθάριση να πραγματοποιείται εντός διαστήματος 13 εβδομάδων δεδομένου 
ότι διαπιστώθηκε ότι η αποστολή διορθωτικών εκκαθαρίσεων 26 εβδομάδων εντός 
διαστήματος 4 εβδομάδων (από την 37η μέχρι την 40η Πέμπτη του έτους Y) δημιουργεί 
σημαντικές διαχειριστικές δυσκολίες καθώς και προβλήματα στα συστήματα του 
Διαχειριστή και του Φορέα Εκκαθάρισης.  

3) Τροποποιήσεις στο άρθρο 104 του ΚΑΕ και τις υποενότητες 11.5 και 13.2 του ΚΔΕΣΜΗΕ 
ώστε να υπάρξει συγχρονισμός μεταξύ των Εβδομαδιαίων Εκκαθαρίσεων του ΚΑΕ με τις 
Μηνιαίες ή Ετήσιες Εκκαθαρίσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ δεδομένου ότι για την εκκαθάριση των 
λογαριασμών Λ-Α (ITC), Λ-Δ (Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος) και Λ-Θ (ΜΤΑΕ) του 
ΚΔΕΣΜΗΕ χρησιμοποιούνται δεδομένα προερχόμενα από τις Εβδομαδιαίες Εκκαθαρίσεις 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης.  

4) Στο άρθρο 112 του ΚΑΕ την προσθήκη διαδικασιών σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
προσκόμισης εγγυήσεων. 

5) Συμπλήρωση χρεοπιστώσεων που προκύπτουν από α) Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές, 
β) Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας και γ) συμφωνίες με 
Διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων σχετικά με ανταλλαγές ενέργειας στον 
δευτεροβάθμιο λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-2 λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης στον 
ΚΔΕΣΜΗΕ. 

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογες τις ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με τις 
εκκαθαρίσεις του ΚΑΕ και του ΚΔΕΣΜΗΕ. 

2. Επί των τροποποιήσεων του ΚΑΕ αναφορικά με τη Διαδικασία 
Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) 

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ΚΑΕ 
προκειμένου να εξειδικευθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υποχρέωση του Διαχειριστή να 
δημοσιεύει στον ιστότοπό του τη διαθεσιμότητα των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής βάσει 
των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητάς τους. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω εισήγηση, και 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αντίστοιχης δημόσιας 
διαβούλευσης, κρίνει σκόπιμη την πρόσθετη πρόβλεψη για δημοσίευση οποτεδήποτε υπάρχει 
σημαντική μεταβολή της διαθεσιμότητας.   

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ΚΑΕ 
προκειμένου να εξειδικευθεί το χρονοδιάγραμμα υποβολής από τους συμμετέχοντες των δηλώσεων 
Προγραμμάτων Λειτουργίας μονάδων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Δοκιμαστική 
Λειτουργία. Επιπλέον, στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 42 εισηγείται προσθήκη σύμφωνα με 
την οποία τα δηλωθέντα Προγράμματα Λειτουργίας γίνονται αποδεκτά κατόπιν έγκρισης του 
Διαχειριστή. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω προσθήκη για λόγους πληρότητας.  

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ΚΑΕ 
προκειμένου να βελτιωθεί η σειρά με την οποία αίρονται οι περιορισμοί των απαιτήσεων Ισχύος 
Εξισορρόπησης σε περίπτωση που η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/ και των ζωνικών/ 
συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αδύνατη. Ειδικότερα, δεύτερος στη σειρά 
αίρεται ο περιορισμός των απαιτήσεων για ανοδική ή ΕΔΣ και τρίτος στη σειρά αίρεται ο 
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περιορισμός των απαιτήσεων για ανοδική ή/και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ. Η τροποποίηση αυτή, για 
την οποία δεν υποβλήθηκαν σχετικά σχόλια στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, κρίνεται εύλογη. 

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ΚΑΕ, 
ώστε η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για άντληση να είναι υποχρεωτική 
δεδομένου ότι θεωρεί σκόπιμο να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες Προσφορές Ενέργειας 
Εξισορρόπησης για άντληση προκειμένου να είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών. Επίσης προτείνει, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής Προσφορών Ενέργειας 
Εξισορρόπησης για άντληση, το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης να δημιουργεί αυτόματα 
Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί για μερικές ή/ και 
όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ 
για άντληση. Για τις Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που δημιουργούνται αυτόματα οι 
ποσότητες προσφοράς προτείνεται να ορίζονται ίσες με τη Μέγιστη Καθαρή Ισχύ της Οντότητας 
και οι τιμές προσφοράς ίσες με τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, όπως καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής 
προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγοράς Εξισορρόπησης».  

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, με την υπ’ αριθμ. 16 σχετ. επιστολή 
της προς την Αρχή, εξέφρασε τους προβληματισμούς της αναφορικά με τη συμμετοχή των 
υδραντλητικών σταθμών στο υφιστάμενο πλαίσιο των αγορών, λόγω του ότι, κατά την άποψή της, 
είναι απαραίτητο να προηγηθούν από τον Διαχειριστή προσαρμογές στον αλγόριθμο ώστε να 
ληφθούν υπόψη τεχνικά θέματα και περιορισμοί των σταθμών αυτών, όπως ενδεικτικά: (α) η 
διαθέσιμη χωρητικότητα του άνω ταμιευτήρα, (β) οι περιορισμοί λειτουργίας της γεννήτριας/ 
κινητήρα, (γ) οι ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας της εκάστοτε διάταξης του υδραντλητικού σταθμού. 
Επιπροσθέτως, η ΔΕΗ Α.Ε. θεωρεί πως η προτεινόμενη εισαγωγή υποχρεωτικής προσφοράς για τη 
λειτουργία άντλησης των μονάδων αντλησιοταμίευσης αποτελεί μη ισότιμη αντιμετώπιση με τις 
λοιπές οντότητες φορτίου/ ζήτησης, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υφίσταται αντίστοιχη 
υποχρέωση για τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης.  

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το με το υπ’ αριθμ. 18 σχετ. έγγραφό της, αφού αναφέρει πως η 
διαχείριση της στάθμης των ταμιευτήρων και των περιορισμών που προκύπτουν στη λειτουργία των 
αντλιών και των υδροηλεκτρικών σταθμών αποτελούν αρμοδιότητα της ΔΕΗ, επισημαίνει ότι στις 
περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας μίας υδροηλεκτρικής μονάδας ως αντλίας λόγω προβλημάτων 
στάθμης στους ταμιευτήρες, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης μη διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον ΚΑΕ αλλά και στην Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ. Αναφορικά με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει πως οι τεχνικοί περιορισμοί κατά τη 
λειτουργία των αντλιών τους οποίους αιτείται η ΔΕΗ Α.Ε. δεν μοντελοποιούνται προς το παρόν 
στην πλατφόρμα της Αγοράς Εξισορρόπησης και δεσμεύεται να διερευνήσει περαιτέρω την 
υλοποίησή τους. Αναφορικά με το ζήτημα της μη ισότιμης μεταχείρισης με άλλες οντότητες 
απόκρισης ζήτησης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποστηρίζει πως η κύρια δραστηριότητα των οντοτήτων 
αυτών είναι εμπορική, παραγωγική ή άλλη μη σχετιζόμενη με τη διαχείριση του ηλεκτρικού 
φορτίου. Συναφώς, σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα 
κατά την εκτέλεση της κύριας δραστηριότητας των προαναφερθέντων οντοτήτων, που δυνητικά θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις τους ή ακόμα να προκαλέσει 
μεγάλη οικονομική ζημία, η συμμετοχή τους στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν μπορεί να είναι 
υποχρεωτική. Αντιθέτως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κρίνει πως η άντληση ως δραστηριότητα αποσκοπεί 
κυρίως στη διαχείριση του ηλεκτρικού φορτίου και των λοιπών χρήσεων του νερού μέσω της 
διαχείρισης της στάθμης των ταμιευτήρων. Επομένως, βάσει του ανωτέρω συλλογισμού αλλά και 
του γεγονότος ότι σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα (από την πλευρά της ΔΕΗ Α.Ε.) 
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δήλωσης μη διαθεσιμότητας, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποστηρίζει ότι η συμμετοχή των αντλιών στην 
Αγορά Εξισορρόπησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.  

Επειδή, η ΡΑΕ, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις ανωτέρω αναφερθείσες απόψεις, και λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι (α) η ΔΕΗ Α.Ε. δεν διαφωνεί επί της αρχής με την υποχρεωτική συμμετοχή 
της άντλησης αλλά και (β) η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεσμεύεται να εξετάσει τις τεχνικές προδιαγραφές που 
απαιτείται να μοντελοποιηθούν στο πλαίσιο της ΔΕΠ για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της 
άντλησης στην Αγορά Εξισορρόπησης, αποδέχεται την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 
54 του ΚΑΕ σύμφωνα με την οποία η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για άντληση 
καθίσταται υποχρεωτική. Δεδομένου ότι απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για το συντονισμό και 
την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών από την πλευρά του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ αλλά 
και του Διαχειριστή των υδραντλητικών μονάδων για την αντιμετώπιση των ως άνω τεχνικών 
θεμάτων και περιορισμών, κρίνεται εύλογο η υποχρέωση αυτή να ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου 
2022. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να εκκινήσει άμεσα η υποχρέωση υποβολής Προσφορών 
Ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για τους υδραντλητικούς σταθμούς ειδικά για τις Περιόδους 
Κατανομής για τις οποίες έχει προγραμματιστεί φορτίο άντλησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Αγοράς, δεδομένου ότι το φορτίο της άντλησης εκ της φύσης του δεν είναι ανελαστικό και επομένως 
η εκτέλεση της προγραμματισμένης άντλησης δεν μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική. 

3. Επί των τροποποιήσεων αναφορικά με τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης 
του ΚΑΕ 

Επειδή, αναφορικά με την επιβολή Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης σημαντικών συστηματικών 
αποκλίσεων της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 του 
ΚΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου ώστε να προβλέπεται ρητή εξαίρεση 
της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην 
Αγορά που εκπροσωπεί, παρόλο που ήδη εξαιρείται δεδομένου ότι δεν έχει ευθύνη εξισορρόπησης. 
Η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση για λόγους ασφάλειας δικαίου όπως ήδη είχε εκφραστεί σε 
σχετικές επιστολές (σχετ. 10, 11). 

Επειδή, αναφορικά με τις συναλλαγές που αφορούν στην επιβολή Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, η 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.: 

1) Κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση του άρθρου 106 του ΚΑΕ, προκειμένου να οριστεί ότι 
η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και είσπραξης των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης 
του Κεφαλαίου 21 του ΚΑΕ διενεργείται από τον Διαχειριστή και όχι από τον Φορέα 
Εκκαθάρισης, λόγω τεχνικών δυσκολιών στην υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης. Η ΡΑΕ 
κρίνει την τροποποίηση αυτή αποδεκτή.  

2) Εφόσον οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον ΚΑΕ θα τιμολογούνται και 
θα εισπράττονται από τον Διαχειριστή, θεωρεί απαραίτητο να προβλεφθεί ποσό εγγύησης 
που θα καταβάλουν οι συμμετέχοντες για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες χρεώσεις. Στη 
δημόσια διαβούλευση η τροποποίηση αυτή σχολιάστηκε αρνητικά (σχετ. 15 και 16) 
δεδομένου ότι οι χρεώσεις αυτές αποτελούν ποινή και δεν αντιστοιχούν σε υφιστάμενες 
υποχρεώσεις του συμμετέχοντα, ούτε αφορούν λογαριασμό της αγοράς με υποχρεώσεις 
απόδοσης, συνεπώς η απουσία εγγυήσεων δεν θέτει σε κίνδυνο την οικονομική 
σταθερότητα της αγοράς. Επίσης έχουν μεγάλη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, συνεπώς 
ο καθορισμός ύψους των απαιτούμενων ποσών ενέχει δυσκολίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, τα σχόλια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε αυτά (σχετ. 18) 
καθώς και το γεγονός ότι επί του παρόντος ο Φορέας Εκκαθάρισης δεν απαιτεί εγγυήσεις 
για τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που αφορούν στον ΚΑΕ, η ΡΑΕ δεν θεωρεί εύλογη την 
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προτεινόμενη τροποποίηση για λόγους συμμετρίας, αλλά και αναγκαιότητας. Αντιστοίχως, 
δεν γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ που 
αφορούν τις εγγυήσεις για Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης. 

Επειδή, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. είχε αιτηθεί με σχετική εισήγησή της (σχετ. 10 και 12) εξαίρεση της 
εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής εγγυήσεων στο πλαίσιο της υποενότητας 11.3 του 
ΚΔΕΣΜΗΕ.  Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν έχει συμπεριλάβει την τροποποίηση αυτή στην εισήγησή της 
δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής εγγυήσεων από την 
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. λόγω μη εφαρμογής της ενότητας 13 του ΚΔΕΣΜΗΕ αναφορικά με την Υπηρεσία 
Διακοπτόμενου Φορτίου, συνεπώς η τροποποίηση παρέλκει. 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 17 παρ. 2, ιστ και το άρθρο 18 του ν. 4425/2016 

(ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει και το άρθρο 96 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει: 

1. Την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης του άρθρου 17 παρ. 2 ιστ και 

του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει, ως εξής: 

i. Την προσθήκη νέου ορισμού 118 στο άρθρο 3 ως εξής, και αναρίθμηση των επόμενων:  

«118. Συμμετέχων υπό Διαγραφή: Ο Συμμετέχων ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση 

καταγγελίας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβασης Συμβαλλόμενου 

Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της τελευταίας 

ημερομηνίας ενεργού συμμετοχής και μέχρι τη θέση της καταγγελίας σε ισχύ, τη λύση της 

Σύμβασής του και την οριστική διαγραφή από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισμού». 

ii. Την αντικατάσταση του όρου «Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Φορτίων» με τον όρο 

«Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου» σε όλο το κείμενο του ΚΑΕ. 

iii. Την τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής: 

«Άρθρο 7. Λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή της Σύμβασης 

Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης 

1. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης λύεται με καταγγελία από ένα από τα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Άρθρου.  

2. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ 

Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης οποτεδήποτε. Ο Πάροχος 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης δηλώνει 

εγγράφως, κοινοποιώντας τη σχετική δήλωση με δικαστικό επιμελητή, την πρόθεση καταγγελίας 

της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης, στην οποία περιλαμβάνει προτεινόμενη τελευταία ημέρα ενεργού 

συμμετοχής του. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποδέχεται τη δήλωση, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την κοινοποίησή της και προσδιορίζει την τελευταία ημέρα ενεργού συμμετοχής, 

μετά από επικοινωνία με τη ΡΑΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τον Φορέα Εκκαθάρισης ή/ και 

τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπου απαιτείται. Από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας 
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ενεργού συμμετοχής και μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό ή τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο ενεργού συμμετοχής και την πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις αυτές 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης/ Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης θεωρείται Συμμετέχων υπό 

Διαγραφή. Ειδικά για τους Εκπροσώπους Φορτίου, προϋπόθεση για τη θέση τους σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι η μη εκπροσώπηση μετρητών φορτίου μετά την τελευταία 

ημέρα ενεργού συμμετοχής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν 

λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, προϋπόθεση για τη θέση Συμμετέχοντος σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι και η προσκόμιση εγγυήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Άρθρο 112 του παρόντος Κανονισμού και τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων 

Συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης». Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να παρατείνει την 

ως άνω προθεσμία αποδοχής της δήλωσης εωσότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες 

του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά 

με την αλλαγή εκπροσώπησης των μετρητών φορτίου του δηλούντος Εκπροσώπου Φορτίου ή η 

προσκόμιση εγγυήσεων, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Συμμετέχων υπό 

Διαγραφή δεν δικαιούται να αναλάβει οποιαδήποτε νέα δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τον παρόντα Κανονισμό ή τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Μετά την ολοκλήρωση όλων 

των εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό ή τον Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΣΜΗΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο 

ενεργού συμμετοχής, και αφού διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση όλων των 

υποχρεώσεων του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις αυτές 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, η καταγγελία τίθεται σε ισχύ, η 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης λύεται και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαγράφει τον Συμμετέχοντα οριστικά από 

το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης/Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) εάν ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ το εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο 

Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση 

δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Αγορά 

Εξισορρόπησης, ή 

β) εάν ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ το εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο 

Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης παραβιάζει τις υποχρεώσεις του έναντι του Φορέα 

Εκκαθάρισης, ή του έχει επιβληθεί μέτρο με βάση τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης, ιδίως επιβολή περιορισμών στη συμμετοχή του στις διαδικασίες Εκκαθάρισης 

Θέσεων και Χρηματικού Διακανονισμού που διεξάγονται από τον Φορέα Εκκαθάρισης, αναστολή 

της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ή διαγραφή, ή, σε περίπτωση που στην Αγορά 

Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, δεν έχει προσκομίσει εγγυήσεις σύμφωνα 
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με το Άρθρο 112 του παρόντος Κανονισμού, ή έχει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις 

έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισμό, ή 

γ) εάν ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/το εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο 

Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης δεν έχει προσκομίσει εγγυήσεις για τις χρεώσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ή έχει ληξιπρόθεσμες οικονομικές 

υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ απορρέουσες από τον Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΣΜΗΕ, ή 

δ) Εάν ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/το εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο 

Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης δεν διατηρεί την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους ή δεν 

συμβάλλεται με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για την εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης / Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) εάν ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ το εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο 

Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης κατ’ επανάληψη παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό ή τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ 

Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ή τον Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΣΜΗΕ, ή 

β) Εάν στον εγγεγραμμένο Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ στο εγγεγραμμένο 

Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης έχει επιβληθεί μέτρο της διαγραφής με βάση τον 

Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, η καταγγελία κοινοποιείται 

εγγράφως με δικαστικό επιμελητή και τίθεται σε ισχύ και παράγει τα αποτελέσματά της από την 

κοινοποίηση.  

6. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, μετά από 

καταγγελία του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 της υποενότητας 

1.5 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή το 

Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης τίθενται αυτοδικαίως σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, σε περίπτωση που καταστούν Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, μετά από δήλωση του 

Συμμετέχοντος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της υποενότητας 1.5 του Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΣΜΗΕ. 

7. Η λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Συμβαλλόμενου Μέρους με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης με Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες ή Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των 

οποίων είναι συνδεδεμένες στο ΕΣΜΗΕ συνεπάγεται και τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας στις εγκαταστάσεις αυτές. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης/ Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης με Αυτοπρομηθευόμενους 
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Πελάτες ή Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο Διανομής, 

ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, 

προκειμένου να προβεί στις ενέργειες διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης που προβλέπονται 

σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 

8. Ο εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ εγγεγραμμένο Συμβαλλόμενο Μέρος 

με Ευθύνη Εξισορρόπησης του οποίου λύεται η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ 

Σύμβασης Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι 

του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, για υποχρεώσεις του που γεννήθηκαν πριν από τη λύση της 

Σύμβασης. 

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, από τη λύση της Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/Σύμβασης Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και τη διαγραφή από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές όλες οι υποχρεώσεις του διαγραφέντος από τον παρόντα 

Κανονισμό. 

10. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία ή τη λύση της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβασης Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης ή τη θέση Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Συμβαλλόμενου Μέρους με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή στη ΡΑΕ, στο Χρηματιστήριο 

Ενέργειας, στον Φορέα Εκκαθάρισης, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν». 

iv. Tην προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 25 του ΚΑΕ ως εξής: 

«7. Για τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης υπολογίζεται για την 

περίοδο έως και την τελευταία ημέρα ενεργού συμμετοχής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.» 

v. Την τροποποίηση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 25Α ως εξής: 

«α) Χαρτοφυλάκια μη Κατανεμόμενου Φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των Χαρτοφυλακίων 
Καθολικής Υπηρεσίας και των Χαρτοφυλακίων Τελευταίου Καταφυγίου.» 

vi. Την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 ως εξής: 

«7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στον ιστότοπό του τη διαθεσιμότητα των 

Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής βάσει των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητάς τους στις 09:30 

ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-1, τρεις (3) ώρες πριν από την εκτέλεση κάθε 

προγραμματισμένης ΔΕΠ και οποτεδήποτε υπάρχει σημαντική μεταβολή διαθεσιμότητας.» 

vii. Την τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 42 (Γενικές Υποχρεώσεις 

Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης) ως εξής: 

«4. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν μονάδες παραγωγής σε 

κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής σε κατάσταση 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

αρχικές Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή 

σε Δοκιμαστική Λειτουργία στις 08:00 ΕΕΤ και αναθεωρημένες έως τις 09:30 ΕΕΤ της 
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ημερολογιακής ημέρας D-1. Οι Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε κατάσταση 

Δοκιμών Παραλαβής ή σε Δοκιμαστική Λειτουργία γίνονται αποδεκτές κατόπιν έγκρισης του 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ η οποία κοινοποιείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

5. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν μονάδες παραγωγής σε 

κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής σε Δοκιμαστική 

Λειτουργία έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ επικαιροποιημένα 

προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για τις Μονάδες τους για κάθε 

Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής το αργότερο μία (1) ώρα πριν από την εκτέλεση της 

ΔΕΠ. Οι Αποκλίσεις που προκύπτουν μεταξύ των επικαιροποιημένων προγραμμάτων και του 

Προγράμματος Αγοράς για αυτές τις Μονάδες, ενσωματώνονται στην Απόκλιση του ΕΣΜΗΕ. Τα 

επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας γίνονται 

αποδεκτά κατόπιν έγκρισης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ η οποία κοινοποιείται στους Παρόχους 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.» 

viii. Την τροποποίηση του άρθρου 43 (Διαθέσιμη Ισχύς) ως εξής: 

«1. Η Διαθέσιμη Ισχύς των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής χρησιμοποιείται στη ΔΕΠ και 

στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

2. Ως Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς νοείται η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

3. Ως Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς νοείται η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

με βάση τις Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας και τις Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης της Οντότητας 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση Ολικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη 

Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς 

τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας.» 

ix. Την τροποποίηση του άρθρου 46 ως εξής: 

«Άρθρο 46. Αποδοχή και Απόρριψη Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων από τον Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ 

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποδέχεται τις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων εφόσον 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 44 και Άρθρο 45 

του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, ισχύει η τελευταία νομίμως υποβληθείσα Δήλωση.» 

x. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 54 (Υποβολή Προσφορών Ενέργειας 

Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ) ως εξής: 

«6. Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με 

δυνατότητα άντλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας 

Εξισορρόπησης για τη παραγωγή και για την άντληση. Η υποβολή Προσφορών Ενέργειας 

Εξισορρόπησης για την άντληση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη υποβολής Προσφορών 

Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αφορούν σε άντληση για μια Ημέρα Κατανομής ή για μερικές 

Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης δημιουργεί 

αυτόματα Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για άντληση για την αντίστοιχη Οντότητα 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής ή για τις 

Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής που δεν υποβλήθηκε προσφορά, ορίζοντας 
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ποσότητες προσφοράς ίσες με την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ της Οντότητας Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης και τιμές προσφοράς ίσες με τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Προσφοράς 

Ενέργειας Εξισορρόπησης, όπως καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών 

υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγοράς Εξισορρόπησης», με την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στο Άρθρο 118Α του παρόντος Κανονισμού. Οι Προσφορές που δημιουργούνται 

αυτόματα από το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης θεωρούνται ως υποβληθείσες από τον 

Συμμετέχοντα και επιφέρουν όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, 

ωσάν οι Προσφορές αυτές να είχαν υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα.» 

xi. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 (Μεθοδολογία και Αλγόριθμος 

Βελτιστοποίησης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού) ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση που, μετά την εκ νέου επίλυση της ΔΕΠ, βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος 

Άρθρου, η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/ και των ζωνικών/ συστημικών 

απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης παραμένει αδύνατη, τότε οι περιορισμοί αίρονται σταδιακά 

και η ΔΕΠ εκτελείται ξανά. Η σειρά άρσης των περιορισμών είναι η κάτωθι: 

α) Αρχικά, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης για 

χειροκίνητη ΕΑΣ, 

β) Ακολούθως, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης για 

ΕΔΣ, 

γ) Περαιτέρω, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός των απαιτήσεων ισχύος Εξισορρόπησης για 

αυτόματη ΕΑΣ, 

δ) Τέλος, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός Αποκλίσεων του ΕΣΜΗΕ.» 

xii. Την τροποποίηση του άρθρου 75 ως εξής: 

«Άρθρο 75. Λογαριασμοί Αγοράς Εξισορρόπησης  

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί τους ακόλουθους λογαριασμούς Αγοράς Εξισορρόπησης: 

α) Λογαριασμός Ενέργειας Εξισορρόπησης, 

β) Λογαριασμός Ενέργειας παρεχόμενης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης, 

γ) Λογαριασμός Αποκλίσεων, 

δ) Λογαριασμός Ισχύος Εξισορρόπησης, 

ε) Λογαριασμός Προσαυξήσεων, 

στ) Λογαριασμός Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης, 

ζ) Λογαριασμός Τελών Αγοράς Εξισορρόπησης, 

η) Λογαριασμός για ποσά χρεώσεων ή πιστώσεων λόγω διορθωτικών εκκαθαρίσεων 

για εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 ή/ 

και για ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2195.  

2. Οι Λογαριασμοί α έως και ε και η της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου δεν είναι 

λογιστικοί και τηρούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της Αγοράς Εξισορρόπησης από 

τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 
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3. Οι Λογαριασμοί στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου είναι λογιστικοί.» 

xiii. Την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 101 (Συνέπειες σημαντικών 

συστηματικών αποκλίσεων της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ) ως εξής: 

«7. Δεν επιβάλλονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης βάσει του παρόντος Άρθρου για τις αποκλίσεις 

παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ σε Δοκιμαστική Λειτουργία ή σε κατάσταση 

Δοκιμών Παραλαβής και του Χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής 

στην Αγορά που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ.» 

xiv. Την τροποποίηση του άρθρου 104 (Διαδικασία Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης) ως 

εξής: 

«Άρθρο 104. Διαδικασία Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης 

1. Η Διαδικασία Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία 

βάση. Εβδομάδα Εκκαθάρισης W ορίζεται η χρονική περίοδος από την Δευτέρα, ώρα 00:00 CET 

έως την επόμενη Δευτέρα ώρα 00:00 CET. 

2. Η Αρχική Εκκαθάριση για την Eβδομάδα Εκκαθάρισης W πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:  

α) Μέχρι την Πέμπτη της εβδομάδας W+1, ώρα 12:00 ΕΕΤ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, καθώς και τον 

Φορέα Εκκαθάρισης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 

78 του παρόντος Κανονισμού και το Μέρος 10 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, για τα αναλυτικά στοιχεία των 

αποτελεσμάτων της Αρχικής Εκκαθάρισης.  

β) Στις περιπτώσεις όπου η Πέμπτη του σημείου (α) της παρούσας παραγράφου δεν είναι 

η τέταρτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας W+1, η ενημέρωση των Συμμετεχόντων και 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή, καθώς και του Φορέα Εκκαθάρισης γίνεται την 

τέταρτη, κάθε φορά, εργάσιμη ημέρα. 

3. Η Διορθωτική Εκκαθάριση για την Εβδομάδα Εκκαθάρισης W πραγματοποιείται σύμφωνα με 

το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

α) Μέχρι τη Δευτέρα της εβδομάδας W+7, ώρα 12:00 ΕΕΤ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα 

αποτελέσματα της Διορθωτικής Εκκαθάρισης. 

β) Οι Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή αποστέλλουν στον Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις για τα αποτελέσματα της Διορθωτικής 

Εκκαθάρισης, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους που 

λαμβάνει χώρα στο στοιχείο α).  

γ) Μέχρι την Πέμπτη της εβδομάδας W+7, ώρα 12:00 ΕΕΤ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, καθώς και τον 

Φορέα Εκκαθάρισης, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 

78 του παρόντος Κανονισμού και του Μέρους 10 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, για τα αποτελέσματα της Διορθωτικής 

Εκκαθάρισης, αφού έχει λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων και των 
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Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις.  

δ) Στις περιπτώσεις όπου η Πέμπτη που αναφέρεται στα σημείο (γ) της παρούσας 

παραγράφου δεν είναι η τέταρτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας W+7, η ενημέρωση 

των Συμμετεχόντων και Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή καθώς και του Φορέα 

Εκκαθάρισης γίνεται την τέταρτη, κάθε φορά, εργάσιμη ημέρα. 

4.  Για τις ανάγκες της Οριστικής Εκκαθάρισης κάθε έτος Y επιμερίζεται σε δύο «Εξάμηνα 

Εκκαθάρισης» ως εξής: Το πρώτο Εξάμηνο Εκκαθάρισης περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) 

Εβδομάδες Εκκαθάρισης ξεκινώντας από την πρώτη Δευτέρα, ώρα 00:00 CET, του έτους Y στην 

περίπτωση που η 1η Ιανουαρίου του έτους Y είναι Δευτέρα ή από την τελευταία Δευτέρα, ώρα 

00:00 CET του έτους Υ-1 στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το δεύτερο Εξάμηνο Εκκαθάρισης 

περιλαμβάνει τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης ξεκινώντας από την εικοστή έβδομη (27η) Δευτέρα, 

ώρα 00:00 CET του έτους Y στην περίπτωση που η 1η Ιανουαρίου του έτους Y είναι Δευτέρα ή 

από την εικοστή έκτη (26η) Δευτέρα, ώρα 00:00 CET του έτους Υ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

μέχρι την τελευταία Κυριακή, ώρα 24:00 CET του έτους Y.  

5.  Η Οριστική Εκκαθάριση για τις είκοσι έξι (26) Εβδομάδες Εκκαθάρισης του πρώτου Εξαμήνου 

Εκκαθάρισης του έτους Υ-1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

α) Μέχρι την εικοστή έκτη (26η) Τρίτη του έτους Υ αποστέλλονται στον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ από τους Διαχειριστές Δικτύου οι οριστικές μετρήσεις των πελατών Χαμηλής 

Τάσης και τυχόν διορθώσεις σε μετρήσεις πελατών Μέσης Τάσης για το πρώτο 

Εξάμηνο Εκκαθάρισης του έτους Υ-1. 

β) Από την εικοστή έβδομη (27η) Πέμπτη έως και την τριακοστή ένατη (39η) Πέμπτη του 

έτους Υ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και 

Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης για 

δύο Εβδομάδες Εκκαθάρισης του πρώτου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του έτους Y-1 κάθε 

φορά. 

γ) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τις ημερομηνίες αποστολής των 

αποτελεσμάτων της Οριστικής Εκκαθάρισης που ορίζονται στο σημείο (β) της 

παρούσας παραγράφου, οι Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 

αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί της 

Οριστικής Εκκαθάρισης για τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης του πρώτου Εξαμήνου 

Εκκαθάρισης του έτους Y-1 για τις οποίες έχει λάβει ενημέρωση, σύμφωνα με το 

σημείο (β) της παρούσας παραγράφου. 

δ) Από την εικοστή ένατη (29η) Πέμπτη έως και την τεσσαρακοστή πρώτη (41η) Πέμπτη 

του έτους Υ, ώρα 12:00 ΕΕΤ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους 

Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, καθώς και τον Φορέα Εκκαθάρισης, 

για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 78 του παρόντος 

Κανονισμού και με το Μέρος 10 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης 

για δύο Εβδομάδες Εκκαθάρισης του πρώτου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του έτους Y-1 

κάθε φορά, αφού έχει λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων και 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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ε) Στις περιπτώσεις όπου η Πέμπτη που αναφέρεται στα σημείο (δ) της παρούσας 

παραγράφου δεν είναι η τέταρτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η ενημέρωση των 

Συμμετεχόντων και Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή καθώς και του Φορέα 

Εκκαθάρισης γίνεται την τέταρτη, κάθε φορά, εργάσιμη ημέρα.  

6.  Η Οριστική Εκκαθάριση για τις είκοσι έξι (26) ή, κατά περίπτωση, είκοσι επτά (27) Εβδομάδες 

Εκκαθάρισης του δεύτερου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του έτους Υ-1 πραγματοποιείται σύμφωνα με 

το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

α) Μέχρι την πεντηκοστή δεύτερη (52η) Τρίτη του έτους Υ αποστέλλονται στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από τους Διαχειριστές Δικτύου οι οριστικές μετρήσεις των 

πελατών Χαμηλής Τάσης και τυχόν διορθώσεις σε μετρήσεις πελατών Μέσης Τάσης 

για το δεύτερο Εξάμηνο Εκκαθάρισης του έτους Υ-1. 

β) Από τη δεύτερη (2η) Πέμπτη έως και τη δέκατη τέταρτη (14η) Πέμπτη του έτους Υ+1, 

o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και τους Συμμετέχοντες 

υπό Διαγραφή για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης για δύο Εβδομάδες 

Εκκαθάρισης του δεύτερου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του έτους Y-1 κάθε φορά. Στις 

περιπτώσεις που το δεύτερο Εξάμηνο Εκκαθάρισης του έτους Υ-1 αποτελείται από 

είκοσι επτά (27) Εβδομάδες Εκκαθάρισης, την δέκατη πέμπτη (15η) Πέμπτη του έτους 

Υ+1, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και τους 

Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης της 

εικοστής έβδομης (27ης) Εβδομάδας Εκκαθάρισης του δευτέρου Εξαμήνου 

Εκκαθάρισης του έτους Y-1.  

γ) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τις ημερομηνίες αποστολής των 

αποτελεσμάτων της Οριστικής Εκκαθάρισης που ορίζονται στο σημείο (β) της 

παρούσας παραγράφου, οι Συμμετέχοντες και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 

αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί της 

Οριστικής Εκκαθάρισης για τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης του δεύτερου Εξαμήνου 

Εκκαθάρισης του έτους Y-1 για τις οποίες έχει λάβει ενημέρωση, σύμφωνα με το 

σημείο (β) της παρούσας παραγράφου. 

δ) Από την τέταρτη (4η) Πέμπτη έως και την δέκατη έκτη (16η) Πέμπτη του έτους Υ+1, 

ώρα 12:00 ΕΕΤ, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και τους 

Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, καθώς και τον Φορέα Εκκαθάρισης, για την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 78 του παρόντος Κανονισμού και το 

Μέρος 10 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης, για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης για δύο Εβδομάδες 

Εκκαθάρισης του δεύτερου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του έτους Y-1 κάθε φορά, αφού 

έχει λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων και Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή 

και πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις. 

Στις περιπτώσεις που το δεύτερο Εξάμηνο Εκκαθάρισης του έτους Υ-1 αποτελείται 

από είκοσι επτά (27) Εβδομάδες Εκκαθάρισης, τη δέκατη έβδομη (17η) Πέμπτη του 

έτους Υ+1, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και τους 

Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, καθώς και τον Φορέα Εκκαθάρισης, για την εκτέλεση 

των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 78 του παρόντος Κανονισμού και με το 
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Μέρος 10 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης, για τα αποτελέσματα της Οριστικής Εκκαθάρισης της εικοστής 

έβδομης (27ης) Εβδομάδας Εκκαθάρισης του δευτέρου Εξαμήνου Εκκαθάρισης του 

έτους Y-1, αφού έχει λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις. 

ε) Στις περιπτώσεις όπου η Πέμπτη που αναφέρεται στο σημείο (δ) της παρούσας 

παραγράφου δεν είναι η τέταρτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η ενημέρωση των 

Συμμετεχόντων, των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή καθώς και του Φορέα 

Εκκαθάρισης γίνεται την τέταρτη, κάθε φορά, εργάσιμη ημέρα.  

7.  Κατά την εκτέλεση των Συμπληρωματικών Εκκαθαρίσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ: 

α) προβαίνει σε τυχόν αναγκαία προσαρμογή ή αναθεώρηση δεδομένων μέτρησης, 

β) προβαίνει σε τυχόν αναγκαία προσαρμογή ή αναθεώρηση δεδομένων που 

προκύπτουν μετά από επίλυση τυχόν Διαφορών, 

γ) χρησιμοποιεί επικαιροποιημένα ή αναθεωρημένα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται 

από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής, 

δ) χρησιμοποιεί αναθεωρημένα δεδομένα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

8. Μετά τη διενέργεια της Οριστικής Εκκαθάρισης, βάσει του χρονοδιαγράμματος των 

παραγράφων 5 και 6 του παρόντος Άρθρου, δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις στα δεδομένα και 

τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση 

δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης. 

9. Εκτέλεση Διορθωτικής Εκκαθάρισης για περίοδο και σε ημερομηνία που δεν προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του παρόντος Άρθρου, και πάντως προ της εκτέλεσης της Οριστικής 

Εκκαθάρισης, ή εκτέλεση άλλης Εκκαθάρισης μετά τη διενέργεια της Οριστικής Εκκαθάρισης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

του Συμμετέχοντα ή Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή ή των Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό 

Διαγραφή που έχουν σχετικό έννομο συμφέρον, εφόσον αποδεικνύεται ότι η μη εκτέλεση της 

επιπλέον Διορθωτικής Εκκαθάρισης απειλεί τη βιωσιμότητα του αιτούντος. Το αίτημα 

υποβάλλεται στη ΡΑΕ και η εκκαθάριση διενεργείται εκ νέου μόνο μετά από απόφασή της και 

σύμφωνα με τους όρους της απόφασης αυτής.  

10.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9 του παρόντος Άρθρου, και εφόσον προκύπτουν ποσά 

χρεώσεων ή πιστώσεων για πρόσωπα που δεν είναι πλέον εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ, είτε ως Συμμετέχοντες είτε ως Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή, τότε τα ποσά αυτά 

επιμερίζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και στους Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή 

ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση 

των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης W-11 έως και 

W-8 από την Εβδομάδα Εκκαθάρισης που πραγματοποιείται η εκκαθάριση αυτή: 

𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸 = 𝐴𝑀𝑂𝑈𝑁𝑇 ×
𝑀𝑄 ,

∑ (𝑀𝑄 , )
 

όπου: 
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𝑊𝑆  Η περίοδος από W-11 έως W-8 από την Εβδομάδα Εκκαθάρισης που 

πραγματοποιείται η εκκαθάριση των ποσών αυτών 

𝐴𝑀𝑂𝑈𝑁𝑇  το ποσό χρεώσεων ή πιστώσεων για πρόσωπα που δεν είναι πλέον 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, είτε ως 

Συμμετέχοντες είτε ως Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 

𝑀𝑄 ,   η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-

Δικτύου Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά του 

προ της θέσης του σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως 

Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, για την περίοδο 

WS 

Στα χρηματικά ποσά που επιμερίζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και στους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της 

θέσης του σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης, δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις λόγω τυχόν αναθεωρημένων 

δεδομένων της μετρούμενης απορρόφησης 𝑀𝑄 ,  των πελατών τους τα οποία 

υπολογίστηκαν από την εκτέλεση των Οριστικών Εκκαθαρίσεων. 

11.  Εφόσον προκύπτουν ποσά χρεώσεων ή πιστώσεων λόγω διορθωτικών εκκαθαρίσεων για 

εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 ή/και για 

ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 για περίοδο 

και σε ημερομηνία που δεν προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του παρόντος Άρθρου, τότε τα ποσά 

χρεώσεων ή πιστώσεων λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου Αγοράς 

Εξισορρόπησης των επόμενων ημερολογιακών ετών. 

12.  Κατ’ εξαίρεση του χρονοδιαγράμματος των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος Άρθρου, 

η Εκκαθάριση των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Οι μήνες 

Εκκαθάρισης αντιστοιχούν σε ημερολογιακούς μήνες Μ, αρχίζοντας από την πρώτη ημέρα του 

ημερολογιακού μήνα και ώρα 00:00 CET έως την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού 

μήνα και ώρα 00:00 CET. Η Εκκαθάριση του μήνα Μ πραγματοποιείται με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα: 

α) Μέχρι την προτελευταία Τετάρτη του μήνα Μ+2 ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τις Χρεώσεις 

Μη Συμμόρφωσης. 

β) Μέχρι την Δευτέρα που έπεται της Τετάρτης του στοιχείου (α) οι Συμμετέχοντες και 

Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν 

αιτιολογημένες ενστάσεις.  

γ) Μέχρι την Πέμπτη που έπεται της Δευτέρας του στοιχείου (β) ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή με τα 

αποτελέσματα της Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης αφού έχει λάβει 

υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και έχει 

πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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13.  Κατ’ εξαίρεση του χρονοδιαγράμματος των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος Άρθρου, 

η Εκκαθάριση του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Οι μήνες 

Εκκαθάρισης αντιστοιχούν σε ημερολογιακούς μήνες από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού 

μήνα και ώρα 00:00 CET έως την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα και ώρα 00:00 

CET. Η Εκκαθάριση του μήνα Μ πραγματοποιείται με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

α) Εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της διορθωτικής εκκαθάρισης όλων των 
εβδομάδων του μήνα Μ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους 
στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για το Τέλος 
Αγοράς Εξισορρόπησης, 

β) Εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι Συμμετέχοντες και 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν 
αιτιολογημένες ενστάσεις. 

γ) Μέχρι την Πέμπτη που έπεται του δεύτερου στοιχείου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες, τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή και τον Φορέα 
Εκκαθάρισης με τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης 
αφού έχει λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό 
Διαγραφή και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις. 

δ) Στα ανωτέρω αποτελέσματα της Εκκαθάρισης για κάθε Συμμετέχοντα και 
Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή περιλαμβάνονται τα εξής: 

i. Ποσό έναντι των συναλλαγών του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης που αφορούν 
το μήνα Μ+2, το οποίο ισούται με το ποσό εκκαθάρισης που προέκυψε για το 
μήνα Μ. 

ii. Τη διαφορά των παρακάτω: 

 Του ποσού που εκκαθαρίστηκε για το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης 
και αφορά στο μήνα Μ, όπως προέκυψε την Πέμπτη του μήνα Μ+2 του 
στοιχείου (γ) της παρούσας παραγράφου, και 

 Του ποσού έναντι για τις συναλλαγές του Τέλους Αγοράς 
Εξισορρόπησης του μήνα Μ, το οποίο συμπεριλήφθηκε στα 
αποτελέσματα της Εκκαθάρισης που εκδόθηκε κατά τον μήνα Μ για τις 
συναλλαγές του μήνα Μ-2 κατ’ αναλογία με το χρονοδιάγραμμα των 
στοιχείων (α) έως (γ) της παρούσας παραγράφου. 

Στις περιπτώσεις όπου η Πέμπτη που αναφέρεται στο σημείο (γ) της παρούσας 
παραγράφου δεν είναι η τέταρτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η ενημέρωση των 
Συμμετεχόντων, των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και του Φορέα Εκκαθάρισης γίνεται 
την τέταρτη, κάθε φορά, εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 
Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

14.  Κατά τη διενέργεια των Οριστικών Εκκαθαρίσεων η διαδικασία εκκαθάρισης δεν 

περιλαμβάνει τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης και το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης. 

15. Τα χρονοδιαγράμματα του παρόντος Άρθρου μπορούν κατ’ εξαίρεση να τροποποιηθούν σε 

περίπτωση τεχνικού προβλήματος στο Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο Διαχειριστής του 
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ΕΣΜΗΕ ενημερώνει εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο τους Συμμετέχοντες για το 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.» 

xv. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 105 (Περιεχόμενο αποτελεσμάτων 

Εκκαθάρισης που κοινοποιούνται στους Συμμετέχοντες) ως εξής: 

«1. Τα αποτελέσματα Εκκαθάρισης που κοινοποιούνται στους Παρόχους Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, όπου 

βρίσκουν κατά περίπτωση εφαρμογή: 

α) Την ταυτότητα (ID) του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, 

β) Το Πρόγραμμα Αγοράς κάθε Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, 

γ) Την Εντολή Κατανομής κάθε Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά Χρονική Μονάδα 

χειροκίνητης ΕΑΣ, 

δ) Την καταμετρηθείσα ποσότητα ενέργειας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά 

Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 

ε) Την ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης για αυτόματη και χειροκίνητη ΕΑΣ της 

Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 

στ) Την Ισχύ Εξισορρόπησης που παρέχει η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και ανά τύπο Ισχύος Εξισορρόπησης, 

ζ) Τις ποσότητες Απόκλισης και Προσαρμογής Απόκλισης για την Οντότητα Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 

η) Την χρέωση ή πίστωση για Ενέργεια Εξισορρόπησης και Ισχύ Εξισορρόπησης του Παρόχου 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 

θ) Την χρέωση ή πίστωση του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για Αποκλίσεις για την 

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, και 

ι) Την τυχόν επιβληθείσα στον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Χρέωση μη Συμμόρφωσης 

ανά τύπο κύρωσης και ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.» 

xvi. Την τροποποίηση του άρθρου 106 (Τιμολόγηση Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης) ως εξής: 

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει προς τους Συμμετέχοντες και Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή τα αναγκαία παραστατικά που προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα Εκκαθάρισης των 

Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για κάθε μήνα Μ, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παράγραφος 12 

στοιχείο (γ) του παρόντος Κανονισμού. Τα παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσής τους. 

2. Σε περίπτωση υπερημερίας Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή σε σχέση με τις 

χρηματικές υποχρεώσεις του για Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έντοκη είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής.  

3. Πέραν των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος του Λογαριασμού Χρεώσεων μη 
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Συμμόρφωσης εξαιτίας υπερημερίας Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή έναντι των 

Συμμετεχόντων, των Εκκαθαριστικών Μελών ή του Φορέα Εκκαθάρισης.» 

xvii. Την τροποποίηση του άρθρου 107 (Ενέργειες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και 

του Φορέα Εκκαθάρισης σε περίπτωση υπερημερίας) ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικών Μελών σε σχέση με τις χρηματικές υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο παρόν 

Κεφάλαιο και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

2. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την εκπλήρωση των 

χρηματικών υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό: 

α) ο Φορέας Εκκαθάρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

β) Σε περίπτωση που οι ζημίες που προκύπτουν από την υπερημερία υπερβαίνουν τις 

παρασχεθείσες ασφάλειες για τον σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης, τη μερίδα του υπερήμερου 

Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ως και αυτές των λοιπών Εκκαθαριστικών 

Μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης, ο Φορέας Εκκαθάρισης ενημερώνει τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 

εναπομείναν μέρος της ζημίας και καλύπτει αυτό μέσω του υπολοίπου των 

Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

γ) Σε περίπτωση μη επάρκειας του υπολοίπου των Προχρηματοδοτημένων 

Χρηματοοικονομικών Πόρων για την κάλυψη της ζημίας, ο Φορέας Εκκαθάρισης ενημερώνει 

άμεσα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Το εναπομείναν μέρος της ζημίας επιβαρύνει τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την 

ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα 

Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, και επιμερίζεται σε αυτούς ανάλογα με την μετρούμενη 

απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για τις Εβδομάδες Εκκαθάρισης 

W-11 έως και W-8 από την Εβδομάδα Εκκαθάρισης που διαπιστώθηκε η υπερημερία από τον 

Φορέα Εκκαθάρισης: 

𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐷𝐸𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇 , = 𝐷𝐸𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇 ×
𝑀𝑄 ,

∑ 𝑀𝑄 ,
 

όπου: 

WS   Η περίοδος από W-11 έως W-8 από την Εβδομάδα Εκκαθάρισης W που 

διαπιστώθηκε η υπερημερία από τον Φορέα Εκκαθάρισης 

DEFAULTW το εναπομείναν μέρος της ζημίας για την Εβδομάδα Εκκαθάρισης W που 

διαπιστώθηκε η υπερημερία από τον Φορέα Εκκαθάρισης 

MQp,ws  η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου 

Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντα 

υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά του προ της θέσης του σε καθεστώς Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, για την 

περίοδο WS 
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Στα χρηματικά ποσά, που επιβαρύνουν και επιμερίζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και στους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους 

σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις λόγω τυχόν αναθεωρημένων δεδομένων της μετρούμενης 

απορρόφησης MQp,ws των πελατών τους τα οποία υπολογίστηκαν από την εκτέλεση των 

Οριστικών Εκκαθαρίσεων μετά την υπερημερία, παρά μόνο λόγω τυχόν διόρθωσης από τον 

Φορέα Εκκαθάρισης του εναπομείναντος μέρους της ζημίας. 

δ) Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης σχετικά με το προς 

καταλογισμό σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης και σε κάθε Συμμετέχοντα 

υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό 

Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ποσό, ώστε ο Φορέας 

Εκκαθάρισης να προβεί στον Χρηματικό Διακανονισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

ε) Εάν τα χρηματικά ποσά που διακανονίζονται από τον Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με την 

περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου δεν επαρκούν λόγω μη καταβολής από υπόχρεα με βάση 

τον ως άνω καταλογισμό Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή 

ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, διενεργείται επανακαταλογισμός αυτών 

τόσες φορές όσες απαιτούνται μέχρι την πλήρη κάλυψη της ζημίας από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

με Ευθύνη Εξισορρόπησης και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης 

τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης, που είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους, τηρουμένης κατά τα λοιπά της 

διαδικασίας της περίπτωσης (γ). Ο Φορέας Εκκαθάρισης ενημερώνει τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ σε κάθε διαδικαστικό κύκλο καταλογισμού για τη σχετική υπερημερία και τα υπερήμερα 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την 

ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα 

Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης προκειμένου για την ενεργοποίηση από τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ κάθε επόμενου διαδικαστικού κύκλου καταλογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

στ) Η είσπραξη των σχετικών χρηματικών υποχρεώσεων του υπερήμερου Εκκαθαριστικού 

Μέλους γίνεται βάσει των Παραστατικών – Τιμολογίων που εκδίδει ο Φορέας Εκκαθάρισης, τα 

οποία αποδεικνύουν υπέρ των δικαιούχων Εκκαθαριστικών Μελών και Συμμετεχόντων και κατά 

του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους. Τα ως άνω Παραστατικά – Τιμολόγια 

περιλαμβανομένου και του αρχικού Τιμολογίου δεν αποδεικνύουν ούτε κατά ούτε υπέρ του Φορέα 

Εκκαθάρισης ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Λεπτομέρειες σχετικά με τα ως άνω Παραστατικά 

– Τιμολόγια περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

ζ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την 

ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα 

Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης που κατέβαλαν ποσά που τους καταλογίσθηκαν σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της παραγράφου 1 της ενότητας 4.6. 

του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης δύνανται με βάση το 

Παραστατικό Μη Είσπραξης από Διαδικασίες Καταλογισμού της περίπτωσης γ) της παραγράφου 

2 της ενότητας 4.6. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης να αξιώνουν 
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την επιστροφή των καταβληθέντων κατά τρόπο σύμμετρο, με βάση την αναλογία συμμετοχής τους 

στο σχετικό καταλογισμό εντέλλοντας τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως εκπρόσωπο αυτών για την 

άσκηση των σχετικών απαιτήσεών τους. Τα πάσης φύσεως δικαστικά ή άλλα συναφή έξοδα και 

τυχόν έξοδα ανάθεσης σε τρίτο νομικό σύμβουλο βαρύνουν τα δικαιούχα Συμβαλλόμενα Μέρη με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους 

σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης 

κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο σχετικό διαδικαστικό κύκλο καταλογισμού και 

καλύπτονται από αυτούς με το σχετικό καταλογισμό τους από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά 

τη διαδικασία του Χρηματικού Διακανονισμού του Φορέα Εκκαθάρισης. Ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ ουδέν κίνδυνο φέρει ως προς την ανάθεση κατά τα ανωτέρω ή τη θετική τελεσφόρηση 

των ως άνω αξιώσεων. 

η) Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

ή/και την Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης των Συμμετεχόντων που 

καθίστανται υπερήμεροι ως προς την εκπλήρωση των χρηματικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο 

της Αγοράς Εξισορρόπησης.  

3. Ειδικά για την κάλυψη ζημίας υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με οφειλές του 

από Συμπληρωματικές Εκκαθαρίσεις που αφορούν περιόδους πριν από την υπερημερία 

Εκκαθαριστικού Μέλους αλλά υπολογίστηκαν μετά την υπερημερία, ισχύουν τα εξής:  

α) Αν το τυχόν υπόλοιπο των ασφαλειών και της μερίδας του υπερήμερου Εκκαθαριστικού 

Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, που έχουν τυχόν παρακρατηθεί από τον Φορέα 

Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης δεν επαρκούν για την κάλυψη Συμπληρωματικών Εκκαθαρίσεων που ενδέχεται 

να προκύψουν σε σχέση με τις Θέσεις του ως άνω υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους ή αν δεν 

υφίσταται σχετικό υπόλοιπο, ο Φορέας Εκκαθάρισης ενημερώνει τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

για το εναπομείναν μέρος της ζημίας και καλύπτει αυτό μέσω του υπολοίπου των 

Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

β) Σε περίπτωση μη επάρκειας του υπολοίπου των Προχρηματοδοτημένων 

Χρηματοοικονομικών Πόρων για την κάλυψη της ως άνω ζημίας, ο Φορέας Εκκαθάρισης 

ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται η 

διαδικασία καταλογισμών και επανακαταλογισμών των περιπτώσεων (γ), (δ) και (ε) της 

παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την πλήρη κάλυψη αυτών. Σε περίπτωση μη 

επάρκειας του υπολοίπου των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων για την 

κάλυψη της ως άνω ζημίας, ο Φορέας Εκκαθάρισης ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται η διαδικασία καταλογισμών και 

επανακαταλογισμών των περιπτώσεων (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, 

μέχρι την πλήρη κάλυψη αυτών.  

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματικές 

συναλλαγές που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό και τον Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΣΜΗΕ και ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη της τυχόν εναπομείνασας ζημίας που προκύπτει 

έναντι των Συμμετεχόντων ή των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή ή των Εκκαθαριστικών Μελών 

ή του Φορέα Εκκαθάρισης εξαιτίας υπερημερίας άλλου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή 
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του ΕΣΜΗΕ ή άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους ή άλλου Συμμετέχοντος ή άλλου Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή, πέραν της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και 

τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Το ίδιο ισχύει και για τον Φορέα 

Εκκαθάρισης. 

5. Τα ποσά του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων και των 

Προχρηματοδοτημένων Πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη υπερημεριών από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή τον Φορέα Εκκαθάρισης αναπληρώνονται μόνο εάν επιτευχθεί 

είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής που καλύφθηκε από το Λογαριασμό από τον υπερήμερο 

οφειλέτη. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο Φορέας Εκκαθάρισης, ενημερώνουν άμεσα τη ΡΑΕ 

για τις περιπτώσεις υπερημερίας ως και για τη λήψη μέτρων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

αυτών μεριμνώντας για την αδιάλειπτη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.» 

xviii. Την τροποποίηση του άρθρου 110 (Τιμολόγηση και Διακανονισμός) ως εξής: 

«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και οι Συμμετέχοντες και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν 

τα αναγκαία παραστατικά που προκύπτουν με βάση τα Αποτελέσματα Εκκαθάρισης για κάθε μήνα 

Μ μέχρι την 7η εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+2. Για κάθε μήνα Μ οι πληρωμές προς τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ διενεργούνται μέχρι την 9η εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+2 και οι 

πληρωμές προς τους Συμμετέχοντες και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή μέχρι την 10η εργάσιμη 

ημέρα του μήνα Μ+2.» 

xix. Την τροποποίηση του άρθρου 111 (Ενέργειες του Διαχειριστή σε περίπτωση υπερημερίας 

Συμμετέχοντα) ως εξής:  

«1. Σε περίπτωση υπερημερίας Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή σε σχέση με τις 

χρηματικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ικανοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

του υπερήμερου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή μέσω των εγγυήσεων που έχει 

παράσχει, σύμφωνα με το Άρθρο 112 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις 

αυτές δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των οφειλών του υπερήμερου Συμμετέχοντος, η 

ικανοποίησή τους μέσω των εγγυήσεων γίνεται συμμέτρως. 

β) Εάν οι εγγυήσεις δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

υπερήμερου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει 

το έλλειμμα μέσω του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, και μέχρι του ποσοστό (α%) 

του υπολοίπου του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Άρθρο 103 του 

παρόντος Κανονισμού. 

γ) Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι εγγυήσεις και το υπόλοιπο του Λογαριασμού Χρεώσεων 

μη Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοιχεία (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, 

ο Διαχειριστής επιμερίζει το εναπομείναν μέρος της ζημίας στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και στους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους 

σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

p, ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για 

τους Μήνες Εκκαθάρισης Μ-3 έως και Μ-2 από την Μήνα Εκκαθάρισης που διαπιστώθηκε η 

υπερημερία από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: 
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𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐷𝐸𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇 , = 𝐷𝐸𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇 ×
𝑀𝑄 ,

∑ 𝑀𝑄 ,
 

όπου: 

ΜS   Η περίοδος από Μ-3 έως Μ-2 από την Μήνα Εκκαθάρισης Μ που διαπιστώθηκε η 

υπερημερία από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

DEFAULTΜ το εναπομείναν μέρος της ζημίας για τον Μήνα Εκκαθάρισης Μ που διαπιστώθηκε 

η υπερημερία από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

MQp,MS  η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου 

Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά του προ της θέσης του σε καθεστώς Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, για την 

περίοδο ΜS 

Στα χρηματικά ποσά, που επιβαρύνουν και επιμερίζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης ή στους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά του προ της θέσης του σε 

καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις λόγω τυχόν αναθεωρημένων δεδομένων της μετρούμενης 

απορρόφησης MQp,MS των πελατών τους τα οποία υπολογίστηκαν από την εκτέλεση των 

Οριστικών Εκκαθαρίσεων μετά την υπερημερία, παρά μόνο λόγω τυχόν διόρθωσης από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του εναπομείναντος μέρους της ζημίας. 

δ) Εάν τα χρηματικά ποσά που διακανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας 

παραγράφου δεν επαρκούν λόγω μη καταβολής από υπόχρεα με βάση τον ως άνω καταλογισμό 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά 

τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενο Μέρος με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης, διενεργείται επανακαταλογισμός αυτών τόσες φορές όσες απαιτούνται 

μέχρι την πλήρη κάλυψη της ζημίας από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή 

τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητά τους προ της θέσης τους σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, που είναι 

ενήμερα στις υποχρεώσεις τους, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της περίπτωσης (γ).  

ε) Η είσπραξη των σχετικών χρηματικών υποχρεώσεων του υπερήμερου Συμμετέχοντος ή του 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ή και των υπερήμερων Συμμετεχόντων ή των Συμμετεχόντων υπό 

Διαγραφή γίνεται βάσει των Παραστατικών/ Τιμολογίων που εκδίδει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, 

τα οποία αποδεικνύουν υπέρ των δικαιούχων Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή 

και κατά του υπερήμερου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Τα ως άνω 

Παραστατικά / Τιμολόγια περιλαμβανομένου και του αρχικού Τιμολογίου δεν αποδεικνύουν ούτε 

κατά ούτε υπέρ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

στ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που 

κατέβαλαν ποσά που τους καταλογίσθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις 

περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρούσας παραγράφου δύνανται να αξιώνουν την επιστροφή των 

καταβληθέντων με βάση το Παραστατικό Μη Είσπραξης από Διαδικασίες Καταλογισμού της 

περίπτωσης (ε) της παρούσας παραγράφου κατά τρόπο σύμμετρο, με βάση την αναλογία 
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συμμετοχής τους στο σχετικό καταλογισμό εντέλλοντας τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως 

εκπρόσωπο αυτών για την άσκηση των σχετικών απαιτήσεών τους. Τα πάσης φύσεως δικαστικά 

ή άλλα συναφή έξοδα και τυχόν έξοδα ανάθεσης σε τρίτο νομικό σύμβουλο βαρύνουν τα δικαιούχα 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή κατά την 

αναλογία συμμετοχής τους στο σχετικό διαδικαστικό κύκλο καταλογισμού και καλύπτονται από 

αυτούς με το σχετικό καταλογισμό τους από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά το διακανονισμό 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το Άρθρο 114 του παρόντος Κανονισμού. Ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ουδέν κίνδυνο φέρει ως προς την ανάθεση κατά τα ανωτέρω ή τη θετική 

τελεσφόρηση των ως άνω αξιώσεων. 

ζ) Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

ή/και την Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης των Συμμετεχόντων που 

καθίστανται υπερήμεροι ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

2. Ειδικά για την κάλυψη ζημίας υπερήμερου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή σε 

σχέση με οφειλές του από Συμπληρωματικές Εκκαθαρίσεις που αφορούν περιόδους πριν από την 

υπερημερία Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή αλλά υπολογίστηκαν μετά την 

υπερημερία, ισχύουν τα εξής:  

α) Αν το τυχόν υπόλοιπο των εγγυήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 112 του παρόντος Κανονισμού 

που έχουν τυχόν παρακρατηθεί από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη 

οφειλών από Συμπληρωματικές Εκκαθαρίσεις ή αν δεν υφίσταται σχετικό υπόλοιπο, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει αυτό μέσω του υπολοίπου του Λογαριασμού Χρεώσεων μη 

Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου. 

β) Σε περίπτωση μη επάρκειας του υπολοίπου του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης 

κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου, για την κάλυψη της ως άνω 

ζημίας, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενεργοποιείται τη διαδικασία καταλογισμών και 

επανακαταλογισμών των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την 

πλήρη κάλυψη αυτών. 

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματικές 

συναλλαγές που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό και ουδεμία ευθύνη φέρει για την 

κάλυψη της τυχόν εναπομείνασας ζημίας που προκύπτει έναντι των Συμμετεχόντων ή 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή εξαιτίας υπερημερίας άλλου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος υπό 

Διαγραφή, πέραν της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. 

4. Τα ποσά του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κάλυψη υπερημεριών από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναπληρώνονται μόνο εάν επιτευχθεί 

είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής που καλύφθηκε από το Λογαριασμό από τον υπερήμερο 

οφειλέτη.  

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕ για τις περιπτώσεις υπερημερίας ως 

και για τη λήψη μέτρων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών μεριμνώντας για την 

αδιάλειπτη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.» 
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xx. Την τροποποίηση του άρθρου 112 (Παροχή Εγγυήσεων) ως εξής: 

«1. Κάθε Συμμετέχων υποχρεούται, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης ή/και της Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, να 

προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που 

πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην Αγορά Εξισορρόπησης. Κάθε Συμμετέχων υπό Διαγραφή 

υποχρεούται να προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και 

αφορούν στο διάστημα της ενεργού συμμετοχής του.  

2. Η υποχρέωση παροχής πλήρους εγγύησης εκπληρώνεται είτε με την κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

είτε με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο στον οποίο συναινεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. 

3. Ειδικά για τις εγγυητικές επιστολές, οι Συμμετέχοντες και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 

εκπληρώνουν τις ως άνω υποχρεώσεις τους μόνο εφόσον αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στα 

υποδείγματα που δημοσιεύει ο Διαχειριστής στην ιστοσελίδα του.  

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυήσεων των Συμμετεχόντων, επιβάλλεται 

Χρέωση μη Συμμόρφωσης, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη - μεταξύ 

άλλων - τις ημέρες καθυστέρησης προσκόμισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη 

«Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης». 

5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης, ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης ή το Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης. Σε περίπτωση που ο 

Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή το Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης δεν 

προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά 

την οποία όφειλε να έχει προσκομίσει αυτές, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση 

Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. Το 

ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ή λήξης της 

διάρκειας ισχύος της και μη αναπλήρωσής της ή μη αντικατάστασής της από τον Πάροχο 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης.  

6. Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους των εγγυήσεων καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις 

εγγυήσεις προβλέπονται στην «Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Συμμετοχής στην Αγορά 

Εξισορρόπησης» η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016.» 

xxi. Την τροποποίηση του άρθρου 121 (Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης) με την προσθήκη νέας παραγράφου 3 ως εξής: 

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 αναφορικά με την υποχρεωτική υποβολή 

Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για την άντληση τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2022. 

Ωστόσο, η υποβολή Προσφορών Ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης για τους υδραντλητικούς 

σταθμούς ειδικά για τις Περιόδους Κατανομής για τις οποίες έχει προγραμματιστεί φορτίο 

άντλησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγοράς είναι υποχρεωτική από την 1η Μαρτίου 2022.» 
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2. Την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής: 

i. Την προσθήκη νέου ορισμού 205 ως εξής, με αναρίθμηση των επόμενων: 

«Συμμετέχων υπό Διαγραφή: Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ο οποίος 

έχει υποβάλλει δήλωση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, για το 

χρονικό διάστημα από την επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας ενεργού συμμετοχής και μέχρι τη 

θέση της καταγγελίας σε ισχύ, τη λύση της Σύμβασής του και την οριστική διαγραφή από το 

Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 1.5 του 

παρόντος Κώδικα.» 

ii. Την τροποποίηση της υποενότητας 1.5 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«1.5 Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  

1. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (εφεξής «Σύμβαση Συναλλαγών») λύεται με 

καταγγελία από ένα από τα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποενότητας. 

Ταυτόχρονα με τη λύση της σύμβασης πραγματοποιείται και η διαγραφή του εγγεγραμμένου από 

το Μητρώο.  

2. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση Συναλλαγών οποτεδήποτε. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

δηλώνει εγγράφως, κοινοποιώντας τη σχετική δήλωση με δικαστικό επιμελητή, την πρόθεση 

καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην οποία περιλαμβάνει 

προτεινόμενη τελευταία ημέρα ενεργού συμμετοχής του. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποδέχεται 

τη δήλωση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της και προσδιορίζει την 

τελευταία ημέρα ενεργού συμμετοχής μετά από επικοινωνία με τη ΡΑΕ, το Χρηματιστήριο 

Ενέργειας, τον Φορέα Εκκαθάρισης ή/και τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπου απαιτείται. Από την 

επομένη της τελευταίας ημερομηνίας ενεργού συμμετοχής και μέχρι την ολοκλήρωση όλων των 

εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα ή τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 

ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο ενεργού 

συμμετοχής και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις εκκαθαρίσεις αυτές σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 

και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ θεωρείται Συμμετέχων υπό Διαγραφή. Ειδικά για τους Εκπροσώπους 

Φορτίου, προϋπόθεση για τη θέση τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι η μη 

εκπροσώπηση μετρητών φορτίου μετά την τελευταία ημέρα ενεργού συμμετοχής τους. 

Προϋπόθεση για τη θέση εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι και η προσκόμιση εγγυήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην υποενότητα 11.3 του παρόντος Κώδικα και το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να παρατείνει την ημερομηνία θέσεως 

σε ισχύ της καταγγελίας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες του Διαχειριστή 

του Δικτύου ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με την αλλαγή 

εκπροσώπησης των μετρητών φορτίου του καταγγέλλοντος Εκπροσώπου Φορτίου ή η προσκόμιση 

εγγυήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω.  Ο Συμμετέχων υπό Διαγραφή δεν δικαιούται να αναλάβει 

οποιαδήποτε νέα δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα ή τον Κανονισμό 

Αγοράς Εξισορρόπησης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον 
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παρόντα Κώδικα ή τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο ενεργού 

συμμετοχής και αφού διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση όλων των υποχρεώσεων 

του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις αυτές σύμφωνα με τον 

παρόντα Κώδικα, τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, η καταγγελία τίθεται σε ισχύ, η Σύμβαση Συναλλαγών 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαγράφει τον Συμμετέχοντα 

οριστικά από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

Αγορά Εξισορρόπησης, ή  

β) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ παραβιάζει τις υποχρεώσεις του 

έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης, ή του έχει επιβληθεί μέτρο με βάση τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ιδίως επιβολή περιορισμών στη συμμετοχή του στις 

διαδικασίες Εκκαθάρισης Θέσεων και Χρηματικού Διακανονισμού που διεξάγονται από τον 

Φορέα Εκκαθάρισης, αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ή διαγραφή, ή σε 

περίπτωση που στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, δεν έχει 

προσκομίσει εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ή έχει 

ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ απορρέουσες από 

τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ή  

γ) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν έχει προσκομίσει εγγυήσεις 

σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του παρόντος Κώδικα ή έχει ληξιπρόθεσμες οικονομικές 

υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ απορρέουσες από τον παρόντα Κώδικα.  

δ) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν διατηρεί την ιδιότητα του 

Εκκαθαριστικού Μέλους ή δεν συμβάλλεται με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για την εκκαθάριση 

των χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.  

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατ’ επανάληψη παραβιάζει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ή τον παρόντα 

Κώδικα ή τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,  

β) Εάν στον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ έχει επιβληθεί μέτρο της 

διαγραφής με βάση τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ή  

γ) Εάν λύθηκε η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβασης Συμβαλλόμενου 

Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης που προβλέπεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 

από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας υποενότητας, η καταγγελία 

κοινοποιείται εγγράφως με δικαστικό επιμελητή και τίθεται σε ισχύ και παράγει τα αποτελέσματά 

της από την κοινοποίηση.  
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6. Η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με Αυτοπρομηθευόμενους 

Πελάτες ή Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες στο ΕΣΜΗΕ 

συνεπάγεται και τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις αυτές. Σε 

περίπτωση λύσης της Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες ή 

Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο Διανομής, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, προκειμένου 

να προβεί στις ενέργειες διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης που προβλέπονται σύμφωνα με τον 

Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.  

7. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου λύεται η Σύμβαση 

Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ και του Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης, για υποχρεώσεις του που γεννήθηκαν πριν από τη λύση της Σύμβασης.  

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας υποενότητας, από τη λύση της 

Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τη διαγραφή από το Μητρώο Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές όλες οι υποχρεώσεις του 

διαγραφέντος από τον παρόντα Κώδικα και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.  

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία ή την αυτοδίκαιη 

λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ή τη θέση σε καθεστώς Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή, στη ΡΑΕ, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, στον Φορέα Εκκαθάρισης, στον 

Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, το 

συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον:  

(α) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 

καταγγέλθηκε από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδικαίως λόγω καταγγελίας από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης είναι 

Προμηθευτής, ή εφόσον πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, ο 

Διαχειριστής του Δικτύου ή ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τους Πελάτες του Δικτύου ή του 

Συστήματος αντίστοιχα, ενημερώνουν τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, στον οποίο 

μεταφέρονται οι Πελάτες του διαγραφέντος. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δρα ως 

Εκπρόσωπος Φορτίου των πελατών του διαγραφέντος από την επομένη της ημέρας διαγραφής 

του Προμηθευτή ή από την επομένη ημέρα που τέθηκε ο Συμμετέχων σε καθεστώς Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, διακριτά από την ιδιότητά του 

ως Εκπροσώπου Φορτίου για τους υπόλοιπους πελάτες που ενδεχομένως εκπροσωπεί με την 

ιδιότητα του Προμηθευτή.  

(β) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 

καταγγέλθηκε από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδικαίως λόγω καταγγελίας από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/Σύμβασης 

Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ή εφόσον πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, είναι Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ για τις Μονάδες ΑΠΕ του Δικτύου ή του Συστήματος αντιστοίχως που εκπροσωπεί 

ο Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ, ενημερώνουν τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στον οποίο μεταφέρεται η εκπροσώπηση των 

κατόχων των Μονάδων αυτών από την επομένη της ημέρας διαγραφής του Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ ή από 
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την επομένη ημέρα που τέθηκε ο Συμμετέχων σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Τα 

Βοηθητικά Φορτία Μονάδων ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων και 

Μη-Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ του Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ του οποίου η σύμβαση λύθηκε 

αυτοδικαίως ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, μεταφέρονται στον 

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα υπό το στοιχείο (α).  

(γ) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 

καταγγέλθηκε από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδικαίως λόγω καταγγελίας από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/Σύμβασης 

Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή εφόσον τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος 

υπό Διαγραφή είναι κάτοχος Μονάδας ΑΠΕ, ο Διαχειριστή του Δικτύου και ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ, για τις Μονάδες ΑΠΕ του Δικτύου ή του Συστήματος αντίστοιχα ενημερώνει τον 

Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στον οποίο δύναται να μεταφέρεται η εκπροσώπηση του κατόχου Μονάδας ΑΠΕ 

από την επομένη της ημέρας της διαγραφής του κατόχου ή από την επομένη ημέρα που τέθηκε ο 

Συμμετέχων σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Τα Βοηθητικά Φορτία Μονάδων ΑΠΕ 

που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων και Μη-Κατανεμόμενων Μονάδων 

ΑΠΕ του κατόχου Μονάδας ΑΠΕ ο οποίος διεγράφη ή του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, 

μεταφέρονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα υπό το 

στοιχείο (α).» 

iii. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υποενότητας 6.2 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«1. Οι χρεώσεις και πληρωμές που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα διενεργούνται στο 

πλαίσιο του Λογαριασμού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συμπληρωματική Ενέργεια (Λ-Γ).» 

iv. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υποενότητας 6.4 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«1. Οι χρεώσεις και πληρωμές που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα διενεργούνται στο 

πλαίσιο του Λογαριασμού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συμπληρωματική Ενέργεια (Λ-Γ).» 

v. Την τροποποίηση της ενότητας 11 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«ΕΝΟΤΗΤΑ 11.0 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1 Αντικείμενο Εκκαθάρισης Συναλλαγών  

Η Εκκαθάριση Συναλλαγών περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών 

συναλλαγών που προκύπτουν σχετικά με τις Επικουρικές Υπηρεσίες εκτός Εξισορρόπησης και 

Λοιπές Υπηρεσίες, το Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών, τις 

Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές και τις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας 

Ενέργειας, τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης και τη Χρέωση 

Χρήσης Συστήματος στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών υπολογίζονται:  

1) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης 

μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών,  

2) Το χρηματικό ποσό χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ για τις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές, για τις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές 
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Περίσσειας Ενέργειας καθώς και για ανταλλαγές ενέργειας από συμφωνίες με Διαχειριστές 

γειτονικών Συστημάτων,  

3) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών εκτός Εξισορρόπησης και 

Λοιπών Υπηρεσιών,  

4) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος,  

5) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα Χρήσης των 

Διασυνδέσεων,  

6) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, και  

7) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης.  

 11.2 Λογιστικοί Λογαριασμοί του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί τους εξής διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς:  

(Λ-Α) Λογαριασμός για τη χρέωση ή πίστωση του καθαρού τιμήματος συμμετοχής στο Μηχανισμό 

Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών,  

(Λ-Β) Λογαριασμός για τα έσοδα ή έξοδα από Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές, από τις 

Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας καθώς και από συμφωνίες με 

Διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων σχετικά με ανταλλαγές ενέργειας,  

(Λ-Γ) Λογαριασμός για τη χρέωση ή πίστωση από Επικουρικές Υπηρεσίες, εκτός Εξισορρόπησης 

και Λοιπών Υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει επιμέρους λογαριασμούς ανά κατηγορία 

Επικουρικών Υπηρεσιών εκτός Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών,  

(Λ-Δ) Λογαριασμός για το Κόστος Χρήσης του Συστήματος («Χρέωση Χρήσης Συστήματος»), 

(Λ-Ε) Λογαριασμός Εσόδων από τα Δικαιώματα Χρήσης των Διασυνδέσεων,  

(Λ-ΣΤ) Λογαριασμός Προσαυξήσεων, ο οποίος αποτελείται από τους εξής δευτεροβάθμιους 

λογιστικούς λογαριασμούς:  

ΛΠ ΚΔΣ-1: Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Α, 

ΛΠ ΚΔΣ-2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Β, και  

ΛΠ ΚΔΣ-3: Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Γ. 

(Λ-Ζ) Λογαριασμός Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στην υποενότητα 11.3.  

(Λ-Η) Λογαριασμός Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, ο οποίος περιλαμβάνει 

επιμέρους Λογαριασμούς Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας χωριστά για κάθε 

Συμμετέχοντα.  

(Λ-Θ) Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, πλήρως διαχωρισμένος από 

τους λοιπούς λογαριασμούς του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής ανακτά 
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πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα άρθρα 143Β-143Γ 

του Ν.4001/2011.  

(Λ-Ι) Λογαριασμός Οικονομικού Αντισταθμίσματος για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 143Α του Ν. 4001/2011.  

2. Το λογιστικό σύστημα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους ανωτέρω λογιστικούς 

λογαριασμούς ελέγχεται και πιστοποιείται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές. Ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τη ΡΑΕ σε μηνιαία βάση και εντός ενός μηνός από την πάροδο του κάθε 

μήνα για τις κινήσεις των ανωτέρω λογιστικών λογαριασμών.  

3. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαχείριση των λογιστικών λογαριασμών δύνανται να 

εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

11.3 Εγγυήσεις  

1. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ να προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την 

εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Η 

προσκόμιση των εγγυήσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της Σύμβασης Συναλλαγών 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Κάθε Συμμετέχων υπό Διαγραφή, υποχρεούται να προσκομίζει πλήρεις 

εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις 

εκκαθαρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και αφορούν στο διάστημα της ενεργούς 

συμμετοχής του.  

2. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

εκδοθείσας από αναγνωρισμένη τράπεζα/ πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Για την τήρηση διαφάνειας ο Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του 

τους τρόπους παροχής εγγύησης.  

3. Ειδικά για τις εγγυητικές επιστολές, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκπληρώνουν τις ως άνω υποχρεώσεις τους μόνο 

εφόσον αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στα υποδείγματα που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ στην ιστοσελίδα του, άλλως δεν γίνονται αποδεκτές.  

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυήσεων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, επιβάλλεται Χρέωση Μη Συμμόρφωσης, το ύψος της οποίας 

διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη - μεταξύ άλλων - τις ημέρες καθυστέρησης προσκόμισης, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΣΜΗΕ.  

5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ ή τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την ημέρα κατά την οποία όφειλε να έχει προσκομίσει αυτές, ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ή λήξης της διάρκειας ισχύος 
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της και μη αναπλήρωσής της ή μη αντικατάστασής της από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

6. Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους των εγγυήσεων καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις 

εγγυήσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

11.4 Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Συναλλαγών  

1. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και κάθε Συμμετέχων υπό 

Διαγραφή, οφείλει:  

Α) Να τηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα/ πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα, για την πραγματοποίηση των πληρωμών ή εισπράξεων που αντιστοιχούν σε αυτόν μέσω 

τραπεζικών πράξεων,  

Β) Να ενημερώνει αυθημερόν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή 

οποιουδήποτε στοιχείου του τραπεζικού λογαριασμού του, υποβάλλοντας έγγραφη βεβαίωση του 

τραπεζικού/ πιστωτικού ιδρύματος, και  

Γ) Να ορίσει εκπρόσωπο επικοινωνίας με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για όλα τα θέματα 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο πλαίσιο της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

2. Η τήρηση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 1, η οποία βεβαιώνεται από το 

πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίχτηκε ο λογαριασμός, αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή της 

εγγραφής του στο Μητρώο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί ειδικό λογιστικό λογαριασμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

χωριστά για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και για κάθε 

Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή με σκοπό τη λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και 

χρεώσεων που τον αφορούν στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να αναθέσει σε Φορέα Εκκαθάρισης το σύνολο ή μέρος 

από τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους 

που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4425/2016 όπως ισχύει.  

11.5 Διαδικασία Πιστώσεων και Χρεώσεων και Ενημέρωση  

1. Η Εκκαθάριση Συναλλαγών λαμβάνει χώρα αρχικά σε μηνιαία βάση, όπου ως μήνας 

εκκαθάρισης Μ θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.  

2. Οι χρεώσεις και πιστώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

καταγράφονται σε Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών, η οποία κοινοποιείται σε κάθε 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και σε κάθε Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή 

κατά το μέρος που τον αφορά.  

3. Η Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών περιλαμβάνει ιδίως:  

Α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 

και κάθε Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή για κάθε μήνα, αναλυτικά ανά τηρούμενο λογαριασμό.  

Β) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ είναι απαραίτητο να 

συνοδεύουν την Κατάσταση Εκκαθάρισης Λογαριασμών, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά.  
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4. Η Εκκαθάριση Συναλλαγών του μήνα Μ πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα:  

Α. Εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της Διορθωτικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων του 

μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την Κατάσταση 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.  

Β. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών, 

δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες 

ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Α. Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών σύμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα του στοιχείου Γ.  

Γ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης 

των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τυχόν 

διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά σύμφωνα με την 

Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την κοινοποίηση αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 

προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εξόφλησης των 

υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που προκύπτουν σύμφωνα με 

την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές 

ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

5. Ειδικότερα για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ, η Κατάσταση Εκκαθάρισης των σημείων 

Α και Γ ανωτέρω περιλαμβάνει τα εξής:  

A. Ποσό έναντι των συναλλαγών του Λογαριασμού Λ-Δ που αφορούν το μήνα Μ+2, το οποίο 

ισούται με το ποσό εκκαθάρισης που προέκυψε για το μήνα Μ.  

B. Τη διαφορά των παρακάτω:  
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i. του ποσού που εκκαθαρίστηκε για τον Λογαριασμό Λ-Δ και αφορά στο μήνα Μ, όπως προέκυψε 

την 27η ημέρα του μήνα Μ+2, και  

ii. του ποσού έναντι για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ του μήνα Μ, το οποίο 

συμπεριλήφθηκε στην οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης που εκδόθηκε κατά τον μήνα Μ για τις 

συναλλαγές του μήνα Μ-2 κατ’ αναλογία με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 4 και το σημείο 

Γ.  

6. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και ο Συμμετέχων υπό 

Διαγραφή που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίλυση της διαφωνίας που 

προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών, είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει τις τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για την 

πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή στο Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή, εάν από 

τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι η Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

ήταν λανθασμένη.  

7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει διορθωτική Εκκαθάριση Συναλλαγών που περιλαμβάνει 

την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στην 

υποενότητα 11.1 του παρόντος Κώδικα για κάθε μήνα σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:  

A. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων 

που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 και 6 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή για τα νέα αποτελέσματα της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.  

B. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών, 

δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αιτιολογημένες ενστάσεις 

εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών του στοιχείου Α. Σε περίπτωση αποδοχής των ενστάσεων, ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του στοιχείου Γ.  

Γ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης 

των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τυχόν 

απαραίτητες διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 

και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά σύμφωνα με την 

Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την κοινοποίηση αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης 
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Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 

προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εξόφλησης των 

υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 

προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να διενεργεί Διορθωτική Εκκαθάριση Συναλλαγών που 

περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται 

στην υποενότητα 11.1 του παρόντος Κώδικα, για περίοδο και σε ημερομηνία πριν το πέρας του 

χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 7 της παρούσας υποενότητας, μόνο εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο. 

9. Μετά τη διενέργεια της Εκκαθάρισης Συναλλαγών, βάσει του χρονοδιαγράμματος της 

παραγράφου 7 της παρούσας υποενότητας, δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις στα δεδομένα και 

τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση 

δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης. 

10. Εκτέλεση Διορθωτικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη 

διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στην υποενότητα 11.1 του παρόντος 

Κώδικα, για περίοδο και σε ημερομηνία μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 

7 της παρούσας υποενότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της ΡΑΕ 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή που έχει σχετικό έννομο συμφέρον, εφόσον αποδεικνύεται ότι η μη 

εκτέλεση της επιπλέον διορθωτικής Εκκαθάρισης απειλεί τη βιωσιμότητα του αιτούντος. Το 

αίτημα υποβάλλεται στη ΡΑΕ και η εκκαθάριση διενεργείται εκ νέου μόνο μετά από απόφασή της 

και σύμφωνα με τους όρους της απόφασης αυτής. 

11. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των Καταστάσεων Εκκαθάρισης και 

των σχετικών παραστατικών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών δύνανται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

11.6 Διαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερημερίας Συμμετέχοντα  

1. Σε περίπτωση υπερημερίας εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή 

Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, σε σχέση με τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τον παρόντα Κώδικα, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α) Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ικανοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 

υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο ή του υπερήμερου Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή μέσω 

των εγγυήσεων που έχει παράσχει, σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του παρόντος Κώδικα. Σε 

περίπτωση που οι εγγυήσεις αυτές δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη του συνόλου των οφειλών 
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ανά τηρούμενο λογαριασμό του υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

ή του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, η ικανοποίησή τους ανά τηρούμενο λογαριασμό μέσω των 

εγγυήσεων γίνεται συμμέτρως.  

Β) Εάν οι εγγυήσεις δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη της ληξιπρόθεσμης οφειλής του 

υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή Συμμετέχοντος υπό 

Διαγραφή, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει το έλλειμμα μέσω των Λογαριασμών Χρεώσεων 

μη Συμμόρφωσης που τηρούνται στο πλαίσιο: 

i. του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και μέχρι το ύψος του υπολοίπου του, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, αφαιρουμένων των 

Προχρηματοδοτημένων Πόρων, ή, σε περίπτωση που στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί 

Φορέας Εκκαθάρισης, μέχρι του ύψους του υπολοίπου του, αφαιρουμένου ποσοστού α%, το οποίο 

αφορά κάλυψη συναλλαγών στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, και 

ii. του παρόντος Κώδικα. 

Γ) Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι εγγυήσεις και το υπόλοιπο των Λογαριασμών Χρεώσεων 

μη Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοιχεία (Α) και (Β) της παρούσας παραγράφου, 

ο Διαχειριστής επιμερίζει το εναπομείναν μέρος της ζημίας στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους 

σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

ανάλογα με τη μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά τη 

μεθοδολογία επιμερισμού ζημίας που προβλέπεται στο άρθρο 107 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης ή, σε περίπτωση που στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας 

Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιμερισμού ζημίας που προβλέπεται στο άρθρο 111 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Στα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν και επιμερίζονται 

στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό 

την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, δεν πραγματοποιούνται διορθώσεις λόγω τυχόν 

αναθεωρημένων δεδομένων της μετρούμενης απορρόφησης των πελατών τους τα οποία 

υπολογίστηκαν από την εκτέλεση των οριστικών εκκαθαρίσεων μετά την υπερημερία, παρά μόνο 

λόγω τυχόν διόρθωσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του εναπομείναντος μέρους της ζημίας.  

Δ) Εάν τα χρηματικά ποσά που διακανονίζονται σύμφωνα με το στοιχείο (Γ) της παρούσας 

παραγράφου δεν επαρκούν λόγω μη καταβολής από υπόχρεα με βάση τον ως άνω καταλογισμό 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την 

ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα 

Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, διενεργείται επανακαταλογισμός αυτών τόσες φορές όσες 

απαιτούνται μέχρι την πλήρη κάλυψη της ζημίας από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους 

σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

που είναι ενήμερα στις υποχρεώσεις τους, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του 

στοιχείου (Γ) της παρούσας παραγράφου.  

2. Η είσπραξη των σχετικών χρηματικών υποχρεώσεων του υπερήμερου ή των υπερήμερων 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή γίνεται 
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βάσει των Παραστατικών – Τιμολογίων που εκδίδει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, τα οποία 

επέχουν θέση απόδειξης απαίτησης υπέρ των δικαιούχων εγγεγραμμένων στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ή στην περίπτωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος υπέρ του 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και κατά του υπερήμερου. Τα ως άνω Παραστατικά – Τιμολόγια, 

περιλαμβανομένου και του αρχικού Τιμολογίου, δεν συνιστούν απόδειξη απαίτησης ούτε κατά ούτε 

υπέρ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικά όσον αφορά τα Παραστατικά – Τιμολόγια που αφορούν 

Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, περιλαμβανομένου του αρχικού Τιμολογίου, τα Παραστατικά – 

Τιμολόγια συνιστούν απόδειξη απαίτησης υπέρ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό 

την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης που κατέβαλαν ποσά που τους καταλογίσθηκαν 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα στοιχεία (Γ) και (Δ) της παραγράφου 1 της 

παρούσας υποενότητας, δύνανται να αξιώνουν την επιστροφή των καταβληθέντων με βάση το 

Παραστατικό Μη Είσπραξης από Διαδικασίες Καταλογισμού της παραγράφου 2 της παρούσας 

υποενότητας κατά τρόπο σύμμετρο, με βάση την αναλογία συμμετοχής τους στο σχετικό 

καταλογισμό εντέλλοντας τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως εκπρόσωπο αυτών για την άσκηση των 

σχετικών απαιτήσεών τους. Τα πάσης φύσεως δικαστικά ή άλλα συναφή έξοδα και τυχόν έξοδα 

ανάθεσης σε τρίτο νομικό σύμβουλο για τη διεκπεραίωση της άνω εντολής από τον Διαχειριστή 

βαρύνουν τα δικαιούχα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή 

ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο 

σχετικό διαδικαστικό κύκλο καταλογισμού και καλύπτονται από αυτά με το σχετικό καταλογισμό 

τους από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τον διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ουδένα 

κίνδυνο φέρει ως προς την ανάθεση κατά τα ανωτέρω ή τη θετική τελεσφόρηση των ως άνω 

αξιώσεων.  

4. Σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας υποενότητας, ο 

Διαχειριστής ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή ο Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή δεν εξοφλήσει τις 

ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του εντόκως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

ημέρα λήξης τους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή Συμμετεχόντων υπό 

Διαγραφή που καθίστανται υπερήμεροι ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

5. Ειδικά για την κάλυψη ζημίας υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, σε σχέση με οφειλές του από διορθωτικές εκκαθαρίσεις 

που αφορούν περιόδους πριν από την υπερημερία του αλλά υπολογίστηκαν μετά την υπερημερία, 

ισχύουν τα εξής:  

α. Αν το τυχόν υπόλοιπο των εγγυήσεων σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του παρόντος Κώδικα 

που έχουν τυχόν παρακρατηθεί από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη 

της ζημίας ή αν δεν υφίσταται σχετικό υπόλοιπο, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει αυτό μέσω 
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του υπολοίπου των Λογαριασμών Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο 

(Β) της παραγράφου 1 της παρούσας υποενότητας.  

β. Σε περίπτωση μη επάρκειας του υπολοίπου των Λογαριασμών Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης 

κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου, για την κάλυψη της ζημίας, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταλογισμών και επανακαταλογισμών των 

στοιχείων (Γ) και (Δ) της παρ. 1 της παρούσας υποενότητας, μέχρι την πλήρη κάλυψη αυτών.  

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματικές συναλλαγές 

που προκύπτουν από τον παρόντα Κώδικα και ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη της τυχόν 

εναπομείνασας ζημίας που προκύπτει έναντι των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ ή των συμμετεχόντων ή των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή εξαιτίας υπερημερίας 

εγγεγραμμένου στο Μητρώο ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, πέραν της εκτέλεσης των 

αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.  

7. Τα ποσά του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκαν από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την κάλυψη υπερημεριών, αναπληρώνονται μόνο εάν επιτευχθεί 

είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον υπερήμερο οφειλέτη και κατά το ύψος που αυτή 

καλύφθηκε από τον Λογαριασμό αυτό.  

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕ για τις περιπτώσεις υπερημερίας καθώς 

και για τη λήψη μέτρων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών μεριμνώντας για την ομαλή 

διευθέτηση των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.  

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπληρώνει τα ως άνω καθήκοντά του με τη δέουσα επιμέλεια και 

ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί εντολής.  

ΜΕΡΟΣ Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

11.7 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-Α 

Στο Λογαριασμό Λ-Α για τη χρέωση ή πίστωση του καθαρού τιμήματος συμμετοχής στο 

Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών, εγγράφεται ως έσοδο ή 

έξοδο το ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των 

ΔΣΜ και αφορά στο σκέλος των Απωλειών. 

11.8 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-Β 

Στο Λογαριασμό Λ-Β για τα έσοδα από Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας εγγράφονται 

ως έσοδα οι χρεώσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση συναλλαγών για τις Έκτακτες 

Εισαγωγές περίσσειας ενέργειας. Η διάθεση των εσόδων αυτών καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ 

κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

11.9 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-Γ 

Στο Λογαριασμό Λ-Γ για την χρέωση ή πίστωση των Επικουρικών Υπηρεσιών εκτός 

Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών, εγγράφονται οι χρεώσεις και πιστώσεις που 

περιγράφονται στις υποενότητες 6.2 και 6.4 του παρόντος Κώδικα και αφορούν Πληρωμές στο 

πλαίσιο των Συμβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. 

11.10 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-Δ 
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Στο Λογιστικό Λογαριασμό Λ-Δ για το Κόστος Χρήσης του Συστήματος εγγράφονται ως χρεώσεις 

ή πιστώσεις τα ποσά που υπολογίζονται από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και από 

τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως 

προκύπτουν με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους ίδιους ή τους 

Πελάτες τους. 

11.11 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-Ε 

Στο Λογαριασμό Λ-Ε για τα Έσοδα από τα Δικαιώματα Χρήσης των Διασυνδέσεων εγγράφεται 

ως έσοδο το ποσό που εισπράττει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ από την Κατανομή δυναμικότητας 

των Διασυνδέσεων. Το έσοδο αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται 

στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. 

11.12 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-ΣΤ 

1. Στον δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-1 εγγράφονται ως έσοδα ή έξοδα οι χρεώσεις ή 

πιστώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των 

Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Λ-Α που αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται 

σύμφωνα με την υποενότητα 11.7 του παρόντος Κώδικα. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού 

έτους, τυχόν πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Α παραμένει στο λογαριασμό ως αποθεματικό και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να καλύψει ελλείμματα επόμενων περιόδων. Τυχόν έλλειμμα του 

Λογαριασμού Λ-Α, ITCy, που ενδέχεται να προκύπτει μετά την ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια 

εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των ΔΣΜ, επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου, p, ανάλογα με την ετήσια απορρόφηση ενέργειας (υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ 

– Δικτύου Διανομής) σε MWh, MQp,y, που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ του 

Εκπροσώπου Φορτίου, p, για το έτος, y. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇1 , =
𝑀𝑄 ,

∑ 𝑀𝑄 ,
× 𝐼𝑇𝐶  

2.  Στο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-2 εγγράφονται ως έσοδα ή έξοδα οι χρεοπιστώσεις 

των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για 

το Λογαριασμό Λ-Β που αντισταθμίζουν τις χρεοπιστώσεις που αντιστοιχούν στις Έκτακτες 

Εισαγωγές και Εξαγωγές, στις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας καθώς 

και στις χρεοπιστώσεις που προκύπτουν από συμφωνίες με Διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων. 

Τα ανωτέρω ποσά, Intert, επιμερίζονται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, p, ανάλογα με την 

απορρόφηση ενέργειας (υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ – Δικτύου Διανομής) σε MWh, 

MQp,t, που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ ανά Εκπρόσωπο Φορτίου, p, κατά την 

Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇2 , =
𝑀𝑄 ,

∑ 𝑀𝑄 ,
× (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 ) 

3. Στο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-3 εγγράφονται ως έσοδα οι χρεώσεις των 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το 

Λογαριασμό Λ-Γ που αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με την 

υποενότητα 11.9 του παρόντος Κώδικα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό του συνολικού 

ποσού προς πληρωμή ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ANSCCt, περιγράφονται στο 

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Το ποσό ANSCCt 
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επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, p, ανάλογα με την απορρόφηση ενέργειας 

(υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ – Δικτύου Διανομής) σε MWh, MQp,t, που αντιστοιχεί 

στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ ανά Εκπρόσωπο Φορτίου, p, κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων, t. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇3 , =
,

∑ ,
× 𝐴𝑁𝑆𝐶𝐶 » 

vi. Την τροποποίηση της υποενότητας 13.2 του ΚΔΕΣΜΗΕ ως εξής: 

«13.2 Υπολογισμός της χρέωσης, τρόπος και χρόνος είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους 

Ασφάλειας Εφοδιασμού  

1. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των συναλλαγών που αφορούν στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου 

Φορτίου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί διακριτά τον λογιστικό λογαριασμό Λ-Θ, ο οποίος 

αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού που αναφέρεται στο 

άρθρο 143Γ του ν. 4001/2011.  

2. Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την επιβολή 

του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143Β του ν. 4001/2011 για τις 

μονάδες του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης που τηρεί ο Διαχειριστής 

του ΕΣΜΗΕ, καθώς και για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, όσον αφορά στις 

χρεοπιστώσεις από την εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με τις αγορές που 

διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, 

υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω πιστώσεων και χρεώσεων:  

Α. Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως αυτές εξειδικεύονται στον 

Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.  

Β. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 

συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

Γ. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 

συναλλαγών που αφορούν σε επικουρικές υπηρεσίες εκτός εξισορρόπησης, όπως αυτές 

εξειδικεύονται στην Ενότητα 3 του παρόντος Κώδικα.  

Δ. Πιστώσεις στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, όπως αυτές 

εξειδικεύονται στην Ενότητα 12 του παρόντος Κώδικα.  

3. Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την επιβολή 

του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143Β του ν. 4001/2011 για τις 

Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα 

προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016, όσον αφορά 

στις χρεοπιστώσεις από την εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με τις αγορές που 

διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, 

υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω πιστώσεων και χρεώσεων:  

Α. Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως αυτές εξειδικεύονται στον 

Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.  
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Β. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 

συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς 

Εξισορρόπησης  

4. Κατά τον υπολογισμό των Συνολικών Μηνιαίων Εσόδων των Κατανεμόμενων Μονάδων 

Παραγωγής και των μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που 

καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του 

ν. 4414/2016 δεν λαμβάνονται υπόψη οι κάθε είδους υπολογιζόμενες Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης. 

Συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του ΦΠΑ.  

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το αργότερο μέχρι τη 

δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+1, Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών στην οποία 

περιλαμβάνονται τα συνολικά μηνιαία έσοδα των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας υποενότητας 

για τις αγορές που διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, για το μήνα Μ.  

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και 

αποστέλλει σχετικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών ανά μονάδα παραγωγής ή 

χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από 

τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 στον 

εκπρόσωπο της μονάδας ή του χαρτοφυλακίου μαζί με τις Καταστάσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

εντός μίας εβδομάδας μετά το πέρας της Διορθωτικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων του 

μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Καταστάσεων Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση των Καταστάσεων Εκκαθάρισης Συναλλαγών αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των 

αντιρρήσεων και εφόσον κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις, εκδίδει νέα Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αντιρρήσεων. Τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ εντός τριών 

(3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων. Οι υποχρεώσεις 

των συμβατικών παραγωγών και των ΦοΣΕ που εκπροσωπούν μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση 

Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 

19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές 

ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. Οι απαιτήσεις των Διακοπτόμενων Καταναλωτών 

καθίστανται ληξιπρόθεσμες ενενήντα (90) ημέρες μετά την, επί αποδείξει, παραλαβή του 

τιμολογίου από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

7. Μετά το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε 

μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 104 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει διορθωτική Εκκαθάριση 

Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών 

που περιγράφονται στην παρούσα υποενότητα για κάθε μήνα σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα:  

A. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων 

που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα Μ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους 
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στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα νέα 

αποτελέσματα της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.  

B. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό 

Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών, 

δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αιτιολογημένες ενστάσεις 

εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση αποδοχής 

των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών.  

Γ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης 

των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τυχόν 

απαραίτητες διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 

και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά σύμφωνα με την 

Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την κοινοποίηση της οριστικής Κατάστασης Εκκαθάρισης των Συναλλαγών. 

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 

προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή ένστασης από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εξόφλησης των 

υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των 

Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 

προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να διενεργεί Διορθωτική Εκκαθάριση Συναλλαγών που 

περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται 

στην παρούσα υποενότητα, για περίοδο και σε ημερομηνία πριν το πέρας του χρονοδιαγράμματος 

της παραγράφου 7 της παρούσας υποενότητας, μόνο εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

9. Εκτέλεση Διορθωτικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη 

διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στην παρούσα υποενότητα, για 

περίοδο και σε ημερομηνία μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 7 της 

παρούσας υποενότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της ΡΑΕ σε συνέχεια 

αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους που έχει έννομο συμφέρον, εφόσον αποδεικνύεται ότι η 

καθυστέρηση διενέργειας της εκκαθάρισης απειλεί τη βιωσιμότητα του ενδιαφερόμενου μέρους. 

10. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υπολογίζει τα συνολικά μηνιαία έσοδα, από 

τα οποία προκύπτει η μηνιαία χρέωση από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας 

Εφοδιασμού του άρθρου 143 Β του Ν.4001/2011 για τις εξής μονάδες:  



 - 47 -

Α. Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση 

Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016.  

Β. Μονάδες ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, για τις οποίες έχει συναφθεί 

Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016, καθώς και οι Μονάδες 

ΑΠΕ για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας πριν 

την θέση σε ισχύ του ν. 3468/2006.  

Γ. Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, όσον αφορά τα έσοδα τους βάσει της Συμπληρωματικής 

Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ που έχει 

συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και του Παραγωγού.  

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υπολογίζει τα συνολικά μηνιαία έσοδα ως το 

αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και των χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από: 

Α. την εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της στις αγορές που 

διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ  

Β. πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Σύμβασης 

Πώλησης/ Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του 

Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και του Παραγωγού.  

Οι ως άνω μηνιαίες χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού 

υπολογίζονται από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατούνται 

απευθείας από τους Παραγωγούς με ευθύνη του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Μέχρι την 27η ημέρα του μήνα Μ+2 ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης αποστέλλει 

στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετική Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών με τις μηνιαίες 

χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού για τον μήνα Μ ανά 

κατηγορία μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, όπως αυτές έχουν 

οριστεί κατά τον προσδιορισμό του Συντελεστή Διαφοροποίησης σύμφωνα με τον Ν.4001/2011 

και την ΥΑ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει τα σχετικά παραστατικά εντός τριών (3) 

ημερολογιακών ημερών. Ο σχετικές υποχρεώσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοση των παραστατικών, εφόσον τα αντίστοιχα ποσά έχουν 

παρακρατηθεί από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης χωρίς υπαίτια καθυστέρησή 

του.  

11. Μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές με τον 

Λογαριασμό Λ-Θ τιμολογήσεις για το έτος, υπολογίζεται το υπόλοιπο του εν λόγω Λογαριασμού. 

Στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Θ είναι πλεονασματικός, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

επιμερίζει το πλεόνασμα μεταξύ των δύο κατηγοριών μονάδων δηλαδή μεταξύ (α) των μονάδων 

του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και των 

μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα 

προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (β) των 

μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανάλογα με το ποσό που έχει υπολογιστεί για την κάθε 

κατηγορία μονάδων για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Όσον αφορά στις Κατανεμόμενες 

Μονάδες ΣΗΘΥΑ το ποσό που αντιστοιχεί στην Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει στην κατηγορία (β), ενώ το υπόλοιπο στην κατηγορία (α). Το ποσό 

που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης που 



 - 48 -

τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και στα χαρτοφυλάκια μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση 

Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 

19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 επιμερίζεται και αποδίδεται από τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ, αναλογικά με το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μονάδα ή χαρτοφυλάκιο αντίστοιχα. 

Το ποσό που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επιμερίζεται και αποδίδεται 

με ευθύνη του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης σε κάθε μια από τις μονάδες του 

Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναλογικά με το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μία. Οι ανωτέρω 

υπολογισμοί πραγματοποιούνται και τις σχετικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

αποστέλλονται το αργότερο 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με τον Ειδικό 

Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού τιμολογήσεων για το έτος και αφορούν τα 

εισπραχθέντα ποσά. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Καταστάσεις Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών 

από την κοινοποίηση των Καταστάσεων Εκκαθάρισης Συναλλαγών αιτιολογημένες αντιρρήσεις 

στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των 

αντιρρήσεων εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών και εφόσον κάνει δεκτές τις 

αντιρρήσεις, εκδίδει τελική Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών. Τα σχετικά παραστατικά όσον 

αφορά στις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης του 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τα χαρτοφυλάκια μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην 

Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του 

άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 εκδίδονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το αργότερο 10 ημέρες 

μετά την έκδοση της τελικής Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών και είναι πληρωτέα 10 

ημέρες μετά την έκδοση των παραστατικών. Σχετικό παραστατικό εκδίδεται από τον Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ προς τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης όσον αφορά στο πλεόνασμα 

που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.» 

3. Την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εγγυήσεων σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ με την προσθήκη νέων υποενοτήτων ως εξής: 

«6. Εγγυήσεις για τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή 

Σε περίπτωση που Συμμετέχων τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή κατά τους 
2 τελευταίους μήνες της Περιόδου Κάλυψης της εγγύησης, επειδή εκκαθαρίζεται και 
τιμολογείται κατά τον μήνα Μ+2, εκτός της Περιόδου Κάλυψης δηλαδή, υποχρεούται να 
προσκομίσει εγγύηση, η οποία καλύπτει το διάστημα από τη θέση του σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή έως την εξόφληση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εκκαθάριση των συναλλαγών του Λογαριασμού Λ, οι οποίες αφορούν στους 2 τελευταίους 
μήνες της Περιόδου Κάλυψης της εγγύησης.  

Το ποσό της εγγύησης σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται από τη Μέγιστη Μηνιαία 
Χρέωση ΜΜΧΣ,Λ,3 η οποία υπολογίζεται ως η μέγιστη τιμή μεταξύ των αθροισμάτων των 
μηνιαίων χρεοπιστώσεων που υπολογίστηκαν στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων που αφορούν 
στο σύνολο των λογαριασμών Λ του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, για το τελευταίο τρίμηνο 
με διαθέσιμα αποτελέσματα εκκαθάρισης που αφορούν κάθε λογαριασμό Λ. 

7. Ειδικές Εγγυήσεις 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 1.5 παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, 
απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
κατόπιν αιτήματος του, σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, είναι η προσκόμιση στο 
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Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ειδικών εγγυήσεων σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.  

Οι εγγυήσεις αυτές καλύπτουν τις υποχρεώσεις του Συμμετέχοντος που θα τεθεί σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή που απορρέουν από εκκαθαρίσεις σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και αφορούν στο χρονικό διάστημα ενεργής συμμετοχής του πριν 
από την 1η Νοεμβρίου του 2020. Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των ειδικών εγγυήσεων είναι 
δύο (2) έτη από τη θέση σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Ο Συμμετέχων που θα 
τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή οφείλει να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος 
των σχετικών εγγυήσεων, κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μέχρι την πλήρη 
και ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις 
εκκαθαρίσεις αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ 

Ως ελάχιστο ποσό ειδικής εγγύησης ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). 

Ο Διαχειριστής δύναται να απομειώνει σταδιακά το ύψος των εγγυήσεων, εφόσον ο 
Συμμετέχων που θα τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή εξοφλεί εμπρόθεσμα 
τις εκάστοτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της εγγύησης δεν 
μπορεί να υπολείπεται του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 7.1. του 
παρόντος για το εναπομένον χρονικό διάστημα.  

7.1. Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικών Εγγυήσεων 

Για τον υπολογισμό των ειδικών εγγυήσεων χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία Περιοδικής 
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου των τελευταίων ετών όλων των Συμμετεχόντων και 
Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που φέρουν την ίδια ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα που 
πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. 

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Αποτελέσματα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΑΔΜΗΕ, η οποία διενεργήθηκε κατά τον μήνα 
Μ+1 από τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, όσον αφορά στην Μέση και Χαμηλή Τάση 
αντίστοιχα (βάσει αρχικών μετρήσεων Μέσης Τάσης καθώς και εκ των προτέρων 
εκτιμώμενων ποσοστών εκπροσώπησης Πελατών Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με το 
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής) εφεξής «Εκκαθάρισης μηδέν». 

 Αποτελέσματα της Τελικής Εκκαθάρισης η οποία διενεργείται από τον Διαχειριστή 
ΕΣΜΗΕ και πραγματοποιείται μετά την αποστολή των τελικών διορθώσεων 
κατανάλωσης Μέσης και Χαμηλής Τάσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής 
εφεξής «Τελικής Εκκαθάρισης».  

 Συντελεστής Ασφαλείας Μέσης και Χαμηλής Τάσης, αντίστοιχα, ο οποίος υπολογίζεται 
σύμφωνα με την μεθοδολογία που περιγράφεται παρακάτω: 

Ισχύει η παρακάτω σχέση: 

𝛦𝛪𝛥_𝛦𝛤𝛤 ,

= 𝛴𝛢 × 𝛴𝛸 , ,

∀ ∈

+ 𝛴𝛢 × 𝛴𝛸 , ,  

𝛦𝛪𝛥_𝛦𝛤𝛤 ,  : Η ειδική εγγύηση που υποχρεούται να προσκομίσει ο Συμμετέχων που 
πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή Σ, για το χρονικό διάστημα 
πριν την 1η Νοεμβρίου 2020, κατά το οποίο συμμετείχε ενεργά στις Αγορές Ηλεκτρικής 
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Ενέργειας και για το οποίο εκκρεμούν ακόμη διορθωτικές εκκαθαρίσεις λόγω διορθώσεων 
κατανάλωσης Μέσης και Χαμηλής Τάσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. 

𝛴𝛢 ,  : Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ της Τελικής Εκκαθάρισης, που πραγματοποιείται 
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά την αποστολή των τελικών διορθώσεων 
κατανάλωσης Μέσης Τάσης ΜΤ από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, και της 
Εκκαθάρισης μηδέν, που πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, για το 
τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο στο οποίο έχουν αποσταλεί αποτελέσματα Τελικής 
Εκκαθάρισης. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται για κάθε Συμμετέχοντα ή Συμμετέχοντα υπό 
Διαγραφή Σ που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και έχει 
εκπροσώπηση στη Μέση Τάση MT κατά το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο.  

𝛴𝛢  : Συντελεστής Ασφαλείας για τη Μέση Τάση ΜΤ ο οποίος υπολογίζεται ως μέσος όρος 
των τριών μεγαλύτερων ποσοστών μεταβολής 𝛴𝛢 ,  που έχουν υπολογιστεί μεταξύ όλων 
των Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή Σ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, έχουν εκπροσώπηση στη Μέση Τάση ΜΤ κατά το τελευταίο 
διαθέσιμο εξάμηνο και φέρουν την ίδια ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα που πρόκειται να τεθεί 
σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή Σ για τον οποίο υπολογίζεται η εγγύηση. 

𝛴𝛸 , , : Τα συνολικά αποτελέσματα της Εκκαθάρισης μηδέν της Μέσης Τάσης ΜΤ, 
για κάθε εξάμηνο Περιοδικής Εκκαθάρισης semester όπου ο Συμμετέχων που πρόκειται να 
τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή Σ είχε δραστηριότητα. Σε περίπτωση που 
για ένα εξάμηνο semester που έχουν πραγματοποιηθεί ενδιάμεσες αλλά όχι τελικές 
Διορθωτικές Εκκαθαρίσεις και έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο έχει 
αποπληρωθεί από τον Συμμετέχοντα, το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται από 
το συνολικό ύψος της εγγύησης. 

𝛴𝛢 , : Το ποσοστό μεταβολής της Τελικής Εκκαθάρισης, που πραγματοποιείται από το 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μετά την αποστολή των τελικών διορθώσεων κατανάλωσης 
Χαμηλής Τάσης ΧΤ από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, και της Εκκαθάρισης μηδέν, 
που πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, για το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο 
στο οποίο έχουν αποσταλεί αποτελέσματα Τελικής Εκκαθάρισης. Το ποσοστό αυτό 
υπολογίζεται για κάθε Συμμετέχοντα ή Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή Σ που είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και έχει εκπροσώπηση στη Χαμηλή 
Τάση ΧT κατά το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο. 

𝛴𝛢  : Συντελεστής Ασφαλείας για τη Χαμηλή Τάση ΧΤ ο οποίος υπολογίζεται ως μέσος 
όρος των τριών μεγαλύτερων ποσοστών μεταβολής 𝛴𝛢 ,  που έχουν υπολογιστεί μεταξύ 
όλων των Συμμετεχόντων ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή Σ που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, έχουν εκπροσώπηση στη Χαμηλή Τάση ΧΤ κατά το 
τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο και φέρουν την ίδια ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα που 
πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή Σ για τον οποίο υπολογίζεται 
η εγγύηση. 

Κατά τον υπολογισμό του Συντελεστή Ασφαλείας Χαμηλής Τάσης ΧΤ δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα ποσοστά μεταβολής των αποτελεσμάτων εκκαθάρισης 𝛴𝛢 ,  για τους Συμμετέχοντες που 
κατά το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο είχαν αποκτήσει για πρώτη φορά εκπροσώπηση στη 
Χαμηλή Τάση της αγοράς ενέργειας. 

𝛴𝛸 , ,  : Τα συνολικά αποτελέσματα της Εκκαθάρισης μηδέν της Χαμηλής Τάσης 
ΧΤ, για κάθε εξάμηνο Περιοδικής Εκκαθάρισης semester όπου ο Συμμετέχων που πρόκειται 
να τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή Σ είχε δραστηριότητα. Σε περίπτωση που 
για ένα εξάμηνο semester έχουν πραγματοποιηθεί ενδιάμεσες, αλλά όχι τελικές, Διορθωτικές 
εκκαθαρίσεις και έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο έχει αποπληρωθεί από τον 
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Συμμετέχοντα, το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται από το συνολικό ύψος της 
εγγύησης. 

8. Παράδειγμα υπολογισμού ειδικής εγγύησης 

Ο Διαχειριστής προβαίνει στον υπολογισμό ειδικής εγγύησης για τον Συμμετέχοντα Ξ, ο 
οποίος κατόπιν σχετικού αιτήματος του, πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς υπό Διαγραφή εντός 
του έτους 2021. 

Έστω ότι οι Συμμετέχοντες που φέρουν την ίδια ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα Ξ 
παρουσιάζουν τα παρακάτω ποσοστά μεταβολής μεταξύ Τελικής Εκκαθάρισης και 
Εκκαθάρισης μηδέν για το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 
2018, όσον αφορά στη Μέση Τάση ΜΤ (ΣΑΜΤ,Σ). 

Συμμετέχοντες που φέρουν την ίδια 
ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα Ξ 

Ποσοστό Μεταβολής ΜΤ % (ΣΑΜΤ,Σ) για 
το πρώτο εξάμηνο του 2018 

Ε 1,26% 

Ζ -0,18% 

Η 0,04% 

Θ -2,34% 

Ι 0,00% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα τρία μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολής ΜΤ έχουν 
οι Συμμετέχοντες Ε, Η και Ι. Επομένως, ο Συντελεστής Ασφαλείας για τη Μέση Τάση (ΣΑΜΤ) 
υπολογίζεται: 

𝛴𝛢 =
𝛴𝛢 , + 𝛴𝛢 , + 𝛴𝛢 ,

3
=

(1,26% + 0,04% + 0,00%)

3
= 0,43% 

Έστω ότι οι Συμμετέχοντες που φέρουν την ίδια ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα Ξ 
παρουσιάζουν τα παρακάτω ποσοστά μεταβολής μεταξύ Τελικής Εκκαθάρισης και 
Εκκαθάρισης μηδέν για το τελευταίο διαθέσιμο εξάμηνο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 
2018, όσον αφορά στη Χαμηλή Τάση ΧΤ (ΣΑΧΤ,Σ). 

Συμμετέχοντες που φέρουν την ίδια 
ιδιότητα με τον Συμμετέχοντα Ξ 

Ποσοστό Μεταβολής ΧΤ % (ΣΑΧΤ,Σ) για 
το πρώτο εξάμηνο του 2018 

Ε 32,53% 

Ζ 40,48% 

Η 47,23% 

Θ 13,26% 

Ι 7,80% 

Π 112,91% 

Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι τα τρία μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολής ΧΤ 
εντοπίζονται στους Συμμετέχοντες Ζ, Η και Π. Ωστόσο, επειδή ο Συμμετέχων Π έχει 
ξεκινήσει πρόσφατα τη δραστηριότητα του στη ΧΤ, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό το ποσοστό, 
αλλά το αμέσως επόμενο, δηλαδή αυτό του Συμμετέχοντος Ε. Έτσι, ο Συντελεστής Ασφαλείας 
για τη Χαμηλή Τάση (ΣΑΧΤ) υπολογίζεται: 
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𝛴𝛢 =
𝛴𝛢 , + 𝛴𝛢 , + 𝛴𝛢 ,

3
=

(32,53% + 40,48% + 47,23%)

3
= 40,08% 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα της Εκκαθάρισης μηδέν για τη 
Μέση και Χαμηλή Τάση, για κάθε διαθέσιμο εξάμηνο Περιοδικής Εκκαθάρισης, για τον 
Συμμετέχοντα Ξ. 

Για τη Μέση Τάση: 

Εξάμηνο Αποτελέσματα 
Εκκαθάρισης μηδέν ΜΤ για 

τον Συμμετέχοντα Ξ 

(€) 

Αποτελέσματα ενδιάμεσης 
Διορθωτικής Εκκαθάρισης ΜΤ για 
τον Συμμετέχοντα Ξ (εφόσον έχει 

διενεργηθεί) 

Α εξάμηνο 2019 186.334,58 - 

Β εξάμηνο 2019 394.576,32 - 

Α εξάμηνο 2020 732.895,22 - 

Β εξάμηνο 2020 956.187,24 - 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, το σύνολο των αποτελεσμάτων ΜΤ της Εκκαθάρισης 
μηδέν για τον Συμμετέχοντα Ξ (ΣΧΜΤ,Ξ) ισούται με 2.269.993,36€. Επίσης, δεν έχει 
διενεργηθεί καμία ενδιάμεση Διορθωτική Εκκαθάριση. 

 

Για τη Χαμηλή Τάση: 

Εξάμηνο Αποτελέσματα 
Εκκαθάρισης μηδέν ΧΤ για 

τον Συμμετέχοντα Ξ 

(€) 

Αποτελέσματα ενδιάμεσης 
Διορθωτικής Εκκαθάρισης ΧΤ για 
τον Συμμετέχοντα Ξ (εφόσον έχει 

διενεργηθεί) 

Α εξάμηνο 2019 23.388,18 - 

Β εξάμηνο 2019 53.892,34 - 

Α εξάμηνο 2020 77.623,66 105.887,54 

Β εξάμηνο 2020 89.192,74 - 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το σύνολο των αποτελεσμάτων ΧΤ της 
Εκκαθάρισης μηδέν για τον Συμμετέχοντα Ξ (ΣΧΧΤ,Ξ) ισούται με 244.096,92€. Επίσης, έχει 
διενεργηθεί ενδιάμεση Διορθωτική Εκκαθάριση για τον Α εξάμηνο του 2020. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και εφαρμόζοντας τον τύπο της ενότητας 7.1, προκύπτει 
ότι η ειδική εγγύηση για τον Συμμετέχοντα Ξ, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς υπό 
Διαγραφή, υπολογίζεται ως: 

𝛦𝛪𝛥_𝛦𝛤𝛤 ,( ) = [(0,43% × 2.269.993,36) + (40,08% × 244.096,92)]

= 107.595,02€ 

Επειδή όμως κατά το Α εξάμηνο διενεργήθηκε ενδιάμεση Διορθωτική Εκκαθάριση ΧΤ, το 
ποσό της ειδικής εγγύησης απομειώνεται με τη διαφορά της Εκκαθάρισης μηδέν ΧΤ του Α 
εξαμήνου 2020 για τον Συμμετέχοντα Ξ, από την ενδιάμεση Διορθωτική Εκκαθάριση ΧΤ 
του Α εξαμήνου 2020 για τον Συμμετέχοντα Ξ. 

Απομείωση = 105.887,54 – 77.623,66 = 28.263,88€ 
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Επομένως, το νέο ποσό της ειδικής εγγύησης, έχοντας λάβει υπόψη την απομείωση, ισούται 
με: 

𝛦𝛪𝛥_𝛦𝛤𝛤 ,( ) =  107.595,02 −  28.263,88 = 79.331,14€  

» 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, κοινοποιείται στην εταιρεία 

«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και δημοσιεύεται στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

 

 
     Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022 

       Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 
 
 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
 


