
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 775/2021 

Τροποποίηση του Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 
4516/14.10.2020), του Κανονισµού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ B’ 
3857/18.08.2021), του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014) και του Κώδικα ∆ιαχειριστή ΑΠΕ 

& Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4778/29.10.2020) όπως 
ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 108Γ του ν. 4001/2011, όπως 

ισχύει, ενόψει της ∆ήλης Ηµέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης 

 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 14 Οκτωβρίου 2021, και 

Λαµβάνοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κτηµατολογίου, νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

134/31.07.2021) και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 117Α – 117Ε, 118A, 

118Γ, 130 αυτού. 

3. Το Κεφάλαιο Γ΄ «∆ιατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 

4425/2016 «Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 10 παρ. 8 και 18 του νόµου αυτού. 

4. Τα άρθρα 73 έως και 99 του ν. 4512/2018 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆ιαρθρωτικών 

Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

5/17.01.2018), όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά µε τον 

καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την κατανοµή της δυναµικότητας και τη διαχείριση 

της συµφόρησης (ΕΕL 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.). 
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6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Ιουνίου 2019 σχετικά µε την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕL 158 

της 14.06.2019 σελ. 54 επ.). 

7. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Ιουνίου 2019 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (ΕΕ L 158 της 14.6.2019). 

8. 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), 1572/2020 

(ΦΕΚ Β’ 5484/11.12.2020), 54/2021 (ΦΕΚ Β’ 531/10.02.2021) και 609/2021 (ΦΕΚ Β’ 

3500/31.07.2021) (εφεξής ο «ΚΑΕ»). 

9. 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) και 610/2021 (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021) (εφεξής ο «Κανονισµός ΕΧΕ»). 

10. Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 

78/20.01.2017), όπως ισχύει (εφεξής ο «Κώδικας ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ»). 

11. Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης 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) και 

609/2021 (ΦΕΚ Β’ 3500/31.07.2021) (εφεξής ο «Κ∆ΕΣΜΗΕ»). 

12. Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπως 

εγκρίθηκε µε την Απόφαση ΡΑΕ 39/2014 (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), όπως ισχύει (εφεξής ο 

«Κώδικας Μ∆Ν»). 

13. Τον Κώδικα ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εκδόθηκε µε την Απόφαση 

ΡΑΕ 509/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2307/18.06.2018), και τροποποιήθηκε µε τις Αποφάσεις ΡΑΕ 

943/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4045/05.11.2019), 261/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1436/16.4.2020), 1417/2020 (ΦΕΚ 

Β΄ 4778/29.10.2020), 1539/2020 (ΦΕΚ Β΄ 5473/11.12.2020) και 132/2021 (ΦΕΚ Β΄ 

581/12.02.2021) (εφεξής ο «Κώδικας ∆ΑΠΕΕΠ»). 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85607/31.12.2020 επιστολή της Αρχής προς την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΧΕ Α.Ε. και τη ∆Ε∆∆ΗΕ 

Α.Ε. µε θέµα: «Ενηµέρωση αναφορικά µε την ένταξη/λειτουργία της διασύνδεσης της Κρήτης στο 

ΕΣΜΗΕ - Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη». 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-295102/25.01.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΧΕ Α.Ε., τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

και τη ∆ΕΗ Α.Ε. µε θέµα: «Ενηµέρωση αναφορικά µε την ένταξη/λειτουργία της διασύνδεσης της 

Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ - Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη». 

16. Τη διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε η ΡΑΕ στις 01.02.2021 µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων αναφορικά µε τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη µετά τη 

διασύνδεση. 

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296706/15.02.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε θέµα 

«∆ιασύνδεση Κρήτης - Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη τη ∆ευτέρα, 8/2/2021, 10:00 π.µ.». 
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18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296720/15.02.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε 

κοινοποίηση στην ΕΧΕ Α.Ε. µε θέµα «∆ιασύνδεση Κρήτης - Νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις». 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296782/16.02.2021 έγγραφο του Οµίλου Χρηµατιστηρίου Ενέργειας 

(ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 200/16.02.2021, EnExClear: 112/16.02.2021) προς τη ΡΑΕ µε θέµα «Πρόταση 

τροποποίησης διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και 

Ενδοηµερήσιας Αγοράς σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής Εντολών Αγοράς και Πώλησης από 

το ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το Μικρό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα της Κρήτης». 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-86333/19.02.2021 επιστολή της Αρχής προς την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και 

τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., µε κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ΕΧΕ 

Α.Ε. µε θέµα «Υποβολή κανονιστικών διατάξεων αναφορικά µε το υβριδικό µοντέλο λειτουργίας 

της Κρήτης µε την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης της ∆ιασύνδεσης». 

21. Το από 03.03.2021 έγγραφο της ΡΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., την ΕΧΕ Α.Ε., την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και την ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Υβριδικό 

Μοντέλο λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης». 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-298304/09.03.2021 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε θέµα 

«Description of Hybrid Crete». 

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-298432/10.03.2021 έγγραφο της ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε 

θέµα «Υβριδικό Μοντέλο λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης». 

24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-298560/11.03.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, µε 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Α∆ΜΗΕ Α.Ε και την ΕΧΕ Α.Ε. 

µε θέµα «Υβριδικό Μοντέλο λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης». 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-299224/22.03.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ, την 

ΕΧΕ Α.Ε. και τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., µε κοινοποίηση στη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Υβριδικό 

Μοντέλο λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης - Πρόταση Α∆ΜΗΕ». 

26. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-299489/26.03.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε θέµα 

«Υποβολή µελέτης σύγκρισης διαφορετικών µοντέλων αγοράς για την Κρήτη, για το µεταβατικό 

διάστηµα της σύνδεσης της στο ΕΣΜΗΕ µόνο µε τη διασύνδεση εναλλασσόµενου ρεύµατος». 

27. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-86943/29.03.2021 έγγραφο της ΡΑΕ προς το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε κοινοποίηση στις Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

και ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Υβριδικό µοντέλο Κρήτης».  

28. Τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ επί του υβριδικού µοντέλου λειτουργίας της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη µεταβατική περίοδο 2021-2023, η οποία έλαβε χώρα 

από 25.05.2021 έως και 09.06.20211 καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής όπως αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα της Αρχής2. 

29. Την εµπιστευτική επιστολή µε αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-304244/08.06.2021 που υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο της ως άνω ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετ. 28). 

30.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/54341/2610/03.06.2021 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

304352/09.06.2021) αίτηµα παρέκκλισης από διατάξεις της Οδηγίας 2019/944 και του 

 

1 https://www.rae.gr/2021/05/25/δηµόσια-διαβούλευση-της-ραε-επί-του-υβ/ 

2 https://www.rae.gr/2021/06/15/αποτελέσµατα-δηµόσιας-διαβούλευσης-22/ 
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Κανονισµού 2019/943, όσον αφορά στη λειτουργία του Υβριδικού Μοντέλου της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης, που κατατέθηκε από τη χώρα προς τη Γενική 

∆ιεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

31. Τα αποτελέσµατα της από 22.6.2021 συνεδρίασης της Ολοµέλειας ΡΑΕ αναφορικά µε την 

επιλογή της δεύτερης εναλλακτικής για την υλοποίηση του υβριδικού µοντέλου της Κρήτης 

όπως κοινοποιήθηκαν στους αρµόδιους φορείς (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-88314/23.06.2021) σε 

συνέχεια της σχετικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της Αρχής (σχετ. 28). 

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305484/29.06.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΧΕ Α.Ε., τη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. 

και τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε θέµα: «Τροποποίηση του Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά 

µε τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας της 1ης Φάσης 

της διασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ». 

33. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305588/30.06.2021 έγγραφο του Οµίλου Χρηµατιστηρίου Ενέργειας 

(ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 901/29.06.2021, EnExClear: 532/29.06.2021) προς τη ΡΑΕ µε κοινοποίηση 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Α∆ΜΗΕ Α.Ε, τη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε θέµα: «Υποβολή εισήγησης τροποποίησης διατάξεων του Κανονισµού 

Λειτουργίας Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ». 

34. Τη διαδικτυακή ηµερίδα της ΡΑΕ στις 30.06.2021 αναφορικά µε το Υβριδικό µοντέλο 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη µεταβατική περίοδο 2021-

20233,4.  

35. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306176/09.07.2021 έγγραφο της ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. 

(ΑΡ./ΗΜ.:∆ΑΠΕΕΠ/12884/07.07.2021) προς τη ΡΑΕ µε κοινοποίηση στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε 

θέµα: «Τροποποίηση του Κώδικα ∆ΑΠΕΕΠ λόγω της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης». 

36. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306193/09.07.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε 

κοινοποίηση στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε., την ΕΧΕ Α.Ε. και τη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά µε το 

προτεινόµενο Παράρτηµα του Κώδικα Μ∆Ν για Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα (ΜΣΣ) Κρήτης 

και τις τροποποιηµένες Συµβάσεις Συµµετοχής στο ΜΣΣ. 

37. Τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων των ∆ιαχειριστών για το κανονιστικό 

πλαίσιο του υβριδικού µοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά 

τη µεταβατική περίοδο 2021-2023, η οποία έλαβε χώρα από 11.07.2021 έως και 20.07.20215 

καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής6. 

38. Τις εµπιστευτικές επιστολές µε αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306886/21.07.2021 και Ι-306985/22.07.2021 

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετ. 37). 

39. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307264/28.07.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. µε τις 

απόψεις του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας αναφορικά µε τα σχόλια των συµµετεχόντων στην υπό 

σχετ. 37 ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ. 

40. Το από 30.07.2021 έγγραφο της ΡΑΕ προς την Α∆ΜΗΕ Α.Ε., την ΕΧΕ Α.Ε., τη ∆Ε∆∆ΗΕ 

Α.Ε. και την ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Eισηγήσεις ∆ιαχειριστών - Yβριδικό Μοντέλο 

 
3 https://www.rae.gr/2021/06/25/ηµερίδα-της-ραε-υβριδικό-µοντέλο-λειτ/ 

4 https://www.rae.gr/2021/07/01/δελτίο-τύπου-παρουσιάσεις-της-ηµερίδ/ 

5 https://www.rae.gr/2021/07/11/δηµόσια-διαβούλευση-της-ραε-επί-των-ει-3/ 

6 https://www.rae.gr/2021/07/26/αποτελέσµατα-δηµόσιας-διαβούλευσης-27/ 
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Κρήτης» για την υποβολή επικαιροποιηµένων εισηγήσεων λαµβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσµατα της ως άνω δηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετ. 37) καθώς και τα άρθρα 

104-108 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134/31.07.2021).  

41. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308583/24.08.2021 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ σχετικά µε 

τα σχόλια της ως άνω ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετ. 37). 

42. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308933/02.09.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (Γ∆ 

ΛΥΑ/20048/26.08.2021) προς τη ΡΑΕ µε θέµα: «Επικαιροποιηµένη εισήγηση τροποποίησης του 

Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά µε τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης κατά το 

µεταβατικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης µε το 

ΕΣΜΗΕ». 

43. Τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για το ύψος των 

Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα (ΜΣΣ) της Κρήτης, η 

οποία έλαβε χώρα από 07.09.2021 έως και 14.09.20217 καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής, 

όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής8. 

44. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309703/17.09.2021 έγγραφο του Οµίλου Χρηµατιστηρίου Ενέργειας 

(ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1351/16.09.2021, EnExClear: 772/16.09.2021) προς τη ΡΑΕ µε κοινοποίηση 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Α∆ΜΗΕ Α.Ε, τη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε θέµα: «Πρόταση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας 

Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής 

Εντολών Αγοράς και Πώλησης από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το Μικρό Συνδεδεµένο 

Σύστηµα της Κρήτης». 

45. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309890/21.09.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε θέµα: «Απόψεις 

σας επί σχολίων ∆∆ ΡΑΕ (Υπολογισµός Εγγυήσεων Κρήτης)». 

46. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-310017/23.09.2021 έγγραφο της ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. 

(ΑΡ./ΗΜ.:∆ΑΠΕΕΠ/17635/23.09.2021) προς τη ΡΑΕ µε κοινοποίηση στις ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. µε θέµα: «Τροποποίηση του Κώδικα ∆ΑΠΕΕΠ λόγω της ∆ιασύνδεσης της 

Κρήτης». 

47. Την υπ’ αριθµ. 734/28.09.2021 Απόφαση ΡΑΕ µε θέµα «Παράταση της προθεσµίας της 

παραγράφου 2 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σε σχέση µε τη συντέλεση της 

διασύνδεσης της Α΄ Φάσης της νήσου Κρήτης» (ΦΕΚ Β’ 4633/06.10.2021). 

48. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-89882/28.09.2021 επιστολή της Αρχής προς την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και 

τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., µε κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΧΕ Α.Ε. 

και τη ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Τεχνικά θέµατα λειτουργίας της Κρήτης µε την ολοκλήρωση της 

Α΄ Φάσης της ∆ιασύνδεσης». 

49. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-311100/11.10.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε κοινοποίηση στο 

ΥΠΕΝ, την Α∆ΜΗΕ Α.Ε., την ΕΧΕ Α.Ε. και την ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε θέµα «Πρόταση διατάξεων 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης κατά το διάστηµα µεταξύ της 

έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης διασύνδεσης της νήσου Κρήτης µε το Ηπειρωτικό 

Σύστηµα». 

 
7 https://www.rae.gr/2021/09/07/δηµόσια-διαβούλευση-της-ραε-επί-της-ει-6/ 

8 https://www.rae.gr/2021/09/24/αποτελέσµατα-δηµόσιας-διαβούλευσης-35/ 
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50. 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. 

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

Προϋπολογισµού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΦΑΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Επειδή, ο σχεδιασµός λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης ενόψει της ολοκλήρωσης της Α’ 

Φάσης της διασύνδεσης της νήσου µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα και του χαρακτηρισµού αυτής 

ως Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος (εφεξής «ΜΣΣ») υπαγορεύθηκε κατά βάση από τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω διασύνδεσης, δεδοµένου ότι µόνο το 30% του φορτίου 

της Κρήτης µπορεί να καλύπτεται από το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα), καθώς και από το 

γεγονός ότι η απευθείας συµµετοχή των συµµετεχόντων στην αγορά της Κρήτης θα είχε ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση στις αγορές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος ενός σηµαντικού 

κόστους ανακατανοµής λόγω της τεχνικής συµφόρησης στη διασύνδεση.  Σε κάθε περίπτωση, 

η απευθείας συµµετοχή τους δεν είναι εφικτή επί του παρόντος λόγω της µη ολοκλήρωσης των 

υποδοµών που απαιτούνται στην Κρήτη ώστε να λειτουργήσει η Αγορά Εξισορρόπησης. 

Επειδή, στο ως άνω πλαίσιο, η ΡΑΕ ηγήθηκε πρωτοβουλίας και συντόνισε τη συνεργασία των 

αρµόδιων φορέων (ήτοι τις Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε. και ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε.) µε 

σειρά συναντήσεων, εισηγήσεων, διαβουλεύσεων και ηµερίδας ώστε να προδιαγραφεί ο 

τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης µεταξύ της Α΄ φάσης και της 

Β΄ φάσης της διασύνδεσης της νήσου µε το ηπειρωτικό σύστηµα. Εκ παραλλήλου υποβλήθηκε 

από το ΥΠΕΝ στη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αίτηση 

παρέκκλισης από διατάξεις της Οδηγίας 2019/944 και του Κανονισµού 2019/943 αναφορικά 

µε τη λειτουργία του Υβριδικού Μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου 

Κρήτης (σχετ. 30).  

Επειδή, κατά την από 25.5.2021 διαβούλευση (σχετ. 28), η ΡΑΕ έθεσε υπόψη των 

ενδιαφεροµένων δύο (2) εναλλακτικές προτάσεις για τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης 

κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι τη Β΄ φάση της διασύνδεσης. Οι δύο εναλλακτικές 

παραλλάσσουν ως προς την εκκαθάριση της ενέργειας του ΜΜΣ της Κρήτης, ενώ και στις δύο 

εναλλακτικές το πρόγραµµα κατανοµής της Κρήτης επιλύεται διακριτά από την αγορά του 

Ηπειρωτικού Συστήµατος. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την πρώτη εναλλακτική πρόταση, µόνο η 

προγραµµατισµένη ενέργεια της διασύνδεσης εκκαθαρίζεται µέσω των αγορών του 

∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος (∆Σ), ενώ στη δεύτερη εναλλακτική, όλη η ενέργεια της Κρήτης 

εκκαθαρίζεται µέσω των αγορών του ∆Σ. 

Επειδή, η Αρχή εν τέλει προέκρινε τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης κατά τη Α΄ φάση και 

µέχρι την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης σύµφωνα µε τη δεύτερη εναλλακτική, καθώς η 

εκκαθάριση όλων των συναλλαγών της Κρήτης µέσω των αγορών του ∆Σ προσοµοιάζει 

περισσότερο µε τη συµµετοχή του συστήµατος Κρήτης όπως αναµένεται µετά τη Β΄ φάση. 

Επιπροσθέτως, η εκκαθάριση σε ηµερήσια βάση µέρους της ενέργειας που προµηθεύονται οι 

Εκπρόσωποι Φορτίου (ΕΦ) Κρήτης έχει ως αποτέλεσµα να µειώνονται συνολικά οι 

απαιτούµενες εγγυήσεις/ασφάλειες τις οποίες καλούνται να υποβάλουν/καταβάλουν για τη 
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συµµετοχή τους στην αγορά της Κρήτης, ενώ και ο ειδικός λογαριασµός του άρθρου 143 του 

ν. 4001/2011 θα εµφανίζει εισροές σε καθηµερινή βάση για την ενέργεια από ΑΠΕ Κρήτης. 

Επειδή, η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης κατά το διάστηµα 

µεταξύ της έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης της διασύνδεσης της νήσου Κρήτης 

µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα σύµφωνα µε τη δεύτερη εναλλακτική, εξειδικεύτηκε περαιτέρω σε 

διαδικτυακή ηµερίδα που διοργάνωσε η ΡΑΕ (σχετ. 34) σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 

∆ιαχειριστές σε συνέχεια σχετικών κατευθύνσεών της (σχετ. 28, 31). Την ηµερίδα ακολούθησε 

δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ (σχετ. 37) επί των εισηγήσεων των αρµόδιων ∆ιαχειριστών για 

την τροποποίηση Κανονισµών και Κωδίκων κατά την αρµοδιότητά εκάστου (σχετ. 32, 33, 35 

και 36). 

Επειδή, το ως άνω σχήµα αποτυπώθηκε στις διατάξεις του ν.4001/2011, όπως τροποποιήθηκε 

µε το ν. 4821/2021 και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 107 αυτού.  

Επειδή, σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ του ν. 4821/2021, ζητήθηκαν από τους αρµόδιους 

διαχειριστές επικαιροποιηµένες εισηγήσεις για τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του 

ρυθµιστικού πλαισίου ώστε να εξειδικευτούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 108Γ του 

ν.4001/2011, όπως ισχύει, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων στη δηµόσια 

διαβούλευση της ΡΑΕ επί των αρχικών εισηγήσεών τους (σχετ. 37). Οι εισηγήσεις 

υποβλήθηκαν µε τα σχετικά έγγραφα 42, 44, 46 και 49. Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ διενήργησε 

συµπληρωµατική δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε την εισήγηση της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για το 

ύψος των εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το ΜΣΣ της Κρήτης (σχετ. 43). 

Επειδή, η ΡΑΕ, µε την υπ' αριθµ. 734/28.09.2021 Απόφασή της, κατόπιν αξιολόγησης του 

επιπέδου της τεχνικής και επιχειρησιακής ετοιµότητας των αρµόδιων ∆ιαχειριστών (Α∆ΜΗΕ, 

∆ΑΠΕΕΠ, ∆Ε∆∆ΗΕ και Όµιλο Χρηµατιστηρίου Ενέργειας) για την έναρξη εφαρµογής του 

υβριδικού πλαισίου αγοράς της Κρήτης βάσει του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, 

έκρινε σκόπιµη και αναγκαία τη µετάθεση της ∆ήλης Ηµέρας συντέλεσης της διασύνδεσης του 

ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης της Φάσης Α΄ κατά ένα µήνα, ώστε ως ∆ήλη Ηµέρα να 

λογίζεται η 1η Νοεµβρίου 2021. 

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 108∆ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, τα πάγια ΥΤ του 

ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης περιήλθαν στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και εντάσσονται στο 

ΕΣΜΗΕ. Ως εκ τούτου τα τεχνικά θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΣΣ Κρήτης θα 

διέπονται εφεξής από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κώδικα 

∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ µε επιστολή της (σχετ. 48), κάλεσε την 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. να αποστείλουν: α) Καταγραφή των διατάξεων, οι οποίες 

απαιτείται να εισαχθούν είτε στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ είτε στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Ε∆∆ΗΕ αναφορικά µε τεχνικά/τεχνοοικονοµικά θέµατα και απαιτήσεις λειτουργίας και 

διαχείρισης του ΜΣΣ της Κρήτης (ενδεικτικά για θέµατα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, 

τρόπου κατανοµής εσωτερικά στο ΜΣΣ της Κρήτης, διαχείρισης ΑΠΕ, συλλογής µετρήσεων), 

καθώς και σχετικό χρονοδιάγραµµα υποβολής εισήγησης επί αυτών, καθώς και β) αντίγραφο 

της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ προς την Α∆ΜΗΕ 

ΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 10β του άρθρου 108∆ του ν. 

4001/2011. 

Επειδή, η ΡΑΕ, αφού µελέτησε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων 

στις δηµόσιες διαβουλεύσεις που διενήργησε αναφορικά µε το υβριδικό µοντέλο λειτουργίας 

της αγοράς ΜΣΣ Κρήτης, προέβη σε επεξεργασία των τελικών εισηγήσεων των αρµόδιων 
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∆ιαχειριστών και του ΕΧΕ, προβαίνοντας τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκρινε 

απαραίτητες. 

Επειδή, σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι κατά τις δηµόσιες διαβουλεύσεις επί των εισηγήσεων των 

διαχειριστών για τη λειτουργία του ΜΣΣ της Κρήτης, υποβλήθηκαν σχόλια, αναφορικά µε το 

πλαίσιο για τη λειτουργία σταθµών µε Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης ∆ιαφορικής 

Προσαύξησης (ΣΕ∆Π), καθώς και υβριδικών σταθµών µε σύστηµα αποθήκευσης στο ΜΣΣ 

της Κρήτης. Ωστόσο, τα σχόλια αυτά σχετίζονται κυρίως µε την απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 

108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, καθώς και µε το υπό διαµόρφωση νοµοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο για τους σταθµούς µε σύστηµα αποθήκευσης. Ως εκ τούτου τα εν λόγω 

σχόλια θα ληφθούν υπόψη σε επικείµενη σχετική τροποποίηση των οικείων κανονιστικών 

κειµένων που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς ΜΣΣ Κρήτης, η οποία θα λάβει χώρα 

ύστερα από τη διενέργεια της αντίστοιχης δηµόσιας διαβούλευσης. 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει - 

Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης κατά το διάστηµα µεταξύ 

της έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης της διασύνδεσης της νήσου Κρήτης µε το 

Ηπειρωτικό Σύστηµα: 

«1. Ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ ΑΕ) 

υποχρεούται να λειτουργήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Α’ φάσης της νήσου Κρήτης µε την 

Πελοπόννησο, σε πλήρη λειτουργική ετοιµότητα κατά την ορισθείσα µεταφορική της 

ικανότητα, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο και ισχύον ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του 

∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), 

δυνάµει της υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 1048), το αργότερο µέχρι και την 30ή 

Σεπτεµβρίου 2021. 

Με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ) εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, η Α∆ΜΗΕ ΑΕ 

βεβαιώνει τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατά τα ανωτέρω. 

2. Η 1η Οκτωβρίου 2021 λογίζεται ως η δήλη ηµέρα (∆ήλη Ηµέρα) συντέλεσης της 

διασύνδεσης της Α’ φάσης και συνακόλουθης ένταξης του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης 

στο ΕΣΜΗΕ και το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ) ως Μικρό 

Συνδεδεµένο Σύστηµα (ΜΣΣ). 

3. Ο καθορισµός της ∆ήλης Ηµέρας συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της 

νήσου Κρήτης µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα, κατά την ορισθείσα µεταφορική ικανότητα και το 

χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης σύµφωνα µε το εγκεκριµένο και ισχύον ∆εκαετές Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, δυνάµει της υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ, 

πραγµατοποιείται µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν βεβαίωσης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ περί λειτουργίας 

της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατά τα ανωτέρω. 

4. Από τη ∆ήλη Ηµέρα της Α’ φάσης σύµφωνα µε την παρ. 2 µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα της Β’ 

φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα, κατά τα 

οριζόµενα στην παρ. 3, η λειτουργία και εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 

Κρήτης καθορίζεται στις περ. α) έως στ), για την εφαρµογή των οποίων ισχύουν και οι ορισµοί 

του ν. 4425/2016 (Α’ 185), του ν. 4414/2016 (Α’ 149), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, του 
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Κανονισµού (ΕΕ) 2019/943, καθώς και του Κανονισµού Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης 

Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς (Β’ 4124/2020), του Κανονισµού Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς (Β’ 428/2020), του 

Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), του Κανονισµού Εκκαθάρισης Θέσεων 

Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 3076/2020), του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ (Β’ 4658/2020), 

του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ (Β’ 78/2017) και του Κώδικα ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης (Β’ 4778/2020), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

α. Το ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης απορροφά («εικονικό φορτίο») από ή εγχέει («εικονική 

παραγωγή») ενέργεια προς το σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, αντίστοιχα. 

β. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου λογίζεται ως εικονική Οντότητα µε 

Ευθύνη Εξισορρόπησης (εΟΕΕ). 

γ. Η εΟΕΕ της διασύνδεσης Κρήτης συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ στην πλευρά υψηλής τάσης του 

υποσταθµού των Χανίων (Χανιά Ι), που αποτελεί το όριο του ΕΣΜΗΕ και του ΜΣΣ και η 

ενέργεια την οποία απορροφά από ή εγχέει στο ΕΣΜΗΕ καταγράφεται µέσω καταχωρηµένων 

µετρητών. 

δ. Η συµµετοχή του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

του ν. 4425/2016 διενεργείται ως εξής: 

δα) ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί καθηµερινά και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του 

απλοποιηµένο Πρόγραµµα Κατανοµής για το ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης για κάθε Ηµέρα 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους 

Κώδικες και Κανονισµούς. Βάσει των αποτελεσµάτων του εν λόγω προγράµµατος, 

υπολογίζονται τα προγράµµατα απορρόφησης και έγχυσης ενέργειας, αφενός για το σύνολο 

της ζήτησης, επιµερισµένα ανά Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης στη βάση των ποσοστών 

εκπροσώπησης, όπως αυτά υπολογίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ), αφετέρου της παραγωγής της Κρήτης 

αντιστοίχως, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα και την οικονοµικότητα των διαθέσιµων 

εναλλακτικών πόρων κάλυψης του συνόλου του φορτίου της Κρήτης, στη βάση προβλέψεων 

και τυχόν διαθέσιµων ιστορικών στοιχείων. Βάσει των ως άνω υπολογισµών προκύπτουν οι 

ποσότητες των σχετικών Εντολών Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης 

για τις ποσότητες απορρόφησης ενέργειας και οι ποσότητες των Εντολών Πώλησης µε 

Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες έγχυσης ενέργειας 

αντιστοίχως, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς. 

Οι ως άνω Εντολές Αγοράς και Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης 

υποβάλλονται ατελώς από την «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Ανώνυµη Εταιρεία» 

(ΕΧΕ ΑΕ), εκ µέρους των Εκπροσώπων Φορτίου και των συµβατικών Παραγωγών της 

Κρήτης αντίστοιχα, στο Σύστηµα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) της Αγοράς 

Επόµενης Ηµέρας, ενώ οι Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης 

για την προβλεπόµενη παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συµπαραγωγή 

Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην Κρήτη υποβάλλονται από τον 

∆ιαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ), 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης 

Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς και στον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης. 
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δβ) Το απλοποιηµένο Πρόγραµµα Κατανοµής της Κρήτης δύναται να επικαιροποιηθεί από 

τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους Κώδικες 

και Κανονισµούς. Εφόσον, µετά την επίλυση της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, η διασύνδεση 

Κρήτης-Πελοποννήσου τεθεί εκτός λειτουργίας ή η ροή στη διασύνδεση είναι αντίστροφη από 

αυτήν που προέβλεπε το αρχικό απλοποιηµένο Πρόγραµµα Κατανοµής, υφίσταται η 

δυνατότητα υποβολής σχετικών υβριδικών Εντολών Αγοράς ή και Πώλησης στις 

Ενδοηµερήσιες ∆ηµοπρασίες (Τοπικές Ενδοηµερήσιες ∆ηµοπρασίες/ Συµπληρωµατικές 

Περιφερειακές Ενδοηµερήσιες ∆ηµοπρασίες) για τη διόρθωση των θέσεων των Εκπροσώπων 

Φορτίου και των Παραγωγών της Κρήτης στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισµούς. Στην περίπτωση αυτή, 

κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας απλοποιηµένου Προγράµµατος Κατανοµής από τον 

∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπολογίζονται οι ποσότητες των υβριδικών εντολών, οι οποίες 

υποβάλλονται ατελώς από την ΕΧΕ ΑΕ στο ΣΣΑΕ για την Ενδοηµερήσια Αγορά εκ µέρους 

των Εκπροσώπων Φορτίου και των συµβατικών Παραγωγών της Κρήτης, ενώ η ∆ΑΠΕΕΠ 

ΑΕ υποβάλλει τις σχετικές υβριδικές εντολές στο ΣΣΑΕ για την παραγωγή από ΑΠΕ ή 

ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισµούς. 

δγ) H Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης αφορά αποκλειστικά και µόνο την 

ενέργεια της εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

Κανονισµό Αγοράς Εξισορρόπησης και στον Κανονισµό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει και καταλογίζει τις χρεοπιστώσεις 

των Αποκλίσεων και των Λογαριασµών Προσαυξήσεων για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων και για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης, συγκρίνοντας το σχετικό 

Πρόγραµµα Αγοράς της εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης, όπως προκύπτει εµµέσως από τα 

αποτελέσµατα των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται η ΕΧΕ ΑΕ, µε τη 

µετρηθείσα απορροφούµενη ποσότητα ενέργειας, σύµφωνα µε τον µετρητή της διασύνδεσης 

που αντιστοιχεί στον κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου. Επιπλέον, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

υπολογίζει και καταλογίζει τις χρεοπιστώσεις των αποκλίσεων για κάθε Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τον ∆ΑΠΕΕΠ συγκρίνοντας το σχετικό Πρόγραµµα Αγοράς της 

εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης µε τη µετρηθείσα εγχυθείσα ποσότητα ενέργειας, σύµφωνα 

µε τον µετρητή της διασύνδεσης. 

ε. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ διενεργεί συµπληρωµατική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης, 

σε µηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει 

παραχθεί από συµβατικές Μονάδες Παραγωγής της Κρήτης, λαµβάνοντας υπόψη τα 

αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 

4425/2016. 

στ. Η ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ, ως διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου, διενεργεί τη συµπληρωµατική εκκαθάριση, σε 

µηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει 

παραχθεί από τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και 

Υβριδικούς Σταθµούς της Κρήτης που εκπροσωπεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κανονιστικό 

πλαίσιο, που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 5, λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016. 

5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν των εισηγήσεων των αρµόδιων ∆ιαχειριστών και µε 

σκοπό την εφαρµογή του παρόντος και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας 

της αγοράς της Κρήτης, εισάγονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις στους Κανονισµούς των 
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Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 και στους Κώδικες που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση των άρθρων 96, 118Α, 128 και 130. 

6. Από τη δήλη ηµέρα της παρ. 2, η ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ υποκαθιστά εκ του νόµου τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, 

ως συµβαλλοµένη στις Συµβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α’ 

129) και στις Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης 

και υπεισέρχεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου στα σχετικά συµβατικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, χωρίς παράταση της διάρκειας ισχύος της σύµβασης. Οι σχετικές µε τις 

συµβάσεις αυτές συναλλαγές, χρηµατορροές και χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, συµπεριλαµβάνονται 

στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 3 του άρθρου 143 του παρόντος που διαχειρίζεται η 

∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται και 

κάθε άλλο θέµα που αφορά στις Συµβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 

του ν. 3468/2006 (Α’ 129), τις συµβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 

3468/2006 και τις Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της 

Κρήτης. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισηγήσεων των αρµοδίων ∆ιαχειριστών, δύναται να 

εισαχθούν οι αναγκαίες, για την εφαρµογή της παρούσας, ρυθµίσεις στον Κώδικα ∆ιαχειριστή 

ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ και στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μ∆Ν (Β’ 304/2014). Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), πλην 

του τρίτου εδαφίου αυτής, δεν εφαρµόζεται. 

7. Με απόφαση της ΡΑΕ η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται 

να παρατείνονται οι προθεσµίες των παρ. 1 και παρ. 2. 

8. Από τη δήλη ηµέρα της Α’ φάσης της παρ. 2, οι σταθµοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται 

στο δίκτυο της Κρήτης εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ΑΠΕΕΠ ως Φορέα Έκδοσης 

Εγγυήσεων Προέλευσης.» 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει - ∆ιασφάλιση 

ενιαίας τιµολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας: 

«Η διασφάλιση της ενιαίας τιµολόγησης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα 

συνιστά Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), για την εκπλήρωση της οποίας καταβάλλεται 

αντάλλαγµα στους υπόχρεους παροχής της µε βάση µεθοδολογία της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας (ΡΑΕ). Ειδικότερα για τη χρονική περίοδο κατά την οποία το ηλεκτρικό σύστηµα 

της νήσου Κρήτης αποτελεί µικρό συνδεδεµένο σύστηµα (ΜΣΣ), σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 2, για τον υπολογισµό της αντιστάθµισης για την κάλυψη του κόστους παροχής της 

υπηρεσίας, εφαρµόζεται η µεθοδολογία της υπ’ αρ. 14/2014 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 270) 

µόνο σε ό,τι αφορά την ενέργεια από συµβατικές µονάδες που εγχέεται στο ∆ίκτυο 

(MA_Μ∆ΝΣΜ, µ και QX, SM (µ, j)). 

 Ειδικότερα θέµατα που άπτονται της παροχής της ως άνω ΥΚΩ σε µικρά συνδεδεµένα 

συστήµατα δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ) και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών 

Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν).» 
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ΙΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Επί της εισήγησης αναφορικά µε τις τροποποιήσεις του Κανονισµού 
Αγοράς Εξισορρόπησης  

Επειδή, µε το από 26.08.2021 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 42), υποβλήθηκε 

επικαιροποιηµένη εισήγηση τροποποίησης του Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), 

η οποία έλαβε υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε 

τη λειτουργία της αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης καθώς και τις ρυθµίσεις του ν. 4821/2021.  

Συνοπτικά, η εισήγηση περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν στα µητρώα του ∆ιαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ, επιγραµµατική περιγραφή των εργασιών και χρονοδιαγραµµάτων που ακολουθεί ο 

∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αναφορικά µε το Πρόγραµµα Κατανοµής του ΜΣΣ της Κρήτης 

καθώς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αποκλίσεων της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης (εΟΕΕ) της Κρήτης. 

Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων στη σχετική δηµόσια διαβούλευση 

(σχετ. 37), η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο οι διαδικασίες και µεθοδολογίες που ακολουθεί ο 

∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής του ΜΣΣ της 

Κρήτης (ενδεικτικά: δεδοµένα εισόδου και εξόδου, αλγόριθµος, χρονοδιάγραµµα και 

ενδεικτική περιγραφή παραγόντων που οδηγούν σε εκτέλεση επικαιροποιηµένου 

προγράµµατος κατανοµής) να εξειδικευτούν περαιτέρω σε Τεχνική Απόφαση για λόγους 

διαφάνειας της λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης. Για το λόγο αυτό προστέθηκε σχετική 

πρόβλεψη στο κείµενο του ΚΑΕ. 

Β. Επί της εισήγησης αναφορικά µε τις τροποποιήσεις του Κανονισµού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας 
Αγοράς 

Επειδή, µε το από 16.09.2021 έγγραφο του Οµίλου Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (σχετ. 44) 

υποβλήθηκε η τελική εισήγηση τροποποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς, η οποία έλαβε υπόψη τα σχόλια των 

Συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τη λειτουργία της αγοράς του ΜΣΣ 

Κρήτης και τις ρυθµίσεις του ν. 4821/2021.  Συνοπτικά, η εισήγηση περιλαµβάνει τα εξής: 

1) Ρυθµίσεις για την εξαίρεση καταβολής προµήθειας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

∆ιόδευσης Εντολών για Τρίτους για τις Εντολές που θα υποβάλλει στο Σύστηµα 

Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας το ΕΧΕ προς εξυπηρέτηση του υβριδικού µοντέλου 

του ΜΣΣ Κρήτης (Υποενότητα 3.12.5). 

2) Ρυθµίσεις για την υποβολή στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας α) Εντολών Πώλησης µε 

Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης αφενός από τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & 

Εγγυήσεων Προέλευσης για την προβλεπόµενη παραγωγή ΑΠΕ και αφετέρου από το ΕΧΕ 

για λογαριασµό των Παραγωγών µε συµβατικές µονάδες του ΜΣΣ Κρήτης, και β) Εντολών 

Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για λογαριασµό των 

Προµηθευτών του ΜΣΣ Κρήτης (Υποενότητες 4.1.3.2 και 4.1.4). 

3) Ρυθµίσεις για την υποβολή Εντολών Πώλησης και Αγοράς στις Συµπληρωµατικές 

Περιφερειακές ∆ηµοπρασίες από τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για τη 

∆ιόρθωση Θέσης Φυσικής Παράδοσης του Χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ Κρήτης 

(Υποενότητα 5.2.3). 
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4) Ρυθµίσεις για την υποβολή Εντολών Πώλησης και Αγοράς στις Συµπληρωµατικές 

Περιφερειακές ∆ηµοπρασίες από το ΕΧΕ για λογαριασµό των Παραγωγών µε συµβατικές 

µονάδες και των Προµηθευτών του ΜΣΣ Κρήτης για τη ∆ιόρθωση Θέσης Φυσικής 

Παράδοσης/Απόληψης (Υποενότητα 5.2.3). Στις Εντολές αυτές η τιµή θα τίθεται ίση µε 

την αντίστοιχη τιµή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας για την Αγοραία Χρονική 

Μονάδα που αυτές αφορούν. 

5) Πρόβλεψη για τη διαβίβαση από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο ΕΧΕ των 

προβλεπόµενων ποσοτήτων ενέργειας για την υποβολή από το ΕΧΕ εκ µέρους των 

Συµµετεχόντων στο ΜΣΣ Κρήτης των Εντολών Αγοράς και Πώλησης για την Αγορά 

Επόµενης Ηµέρας (Υποενότητα 4.2.1.1) και για τις Συµπληρωµατικές Περιφερειακές 

∆ηµοπρασίες (Υποενότητα 5.7.2.1), καθώς και τη δηµοσίευση από το ΕΧΕ των 

αποτελεσµάτων της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας (Υποενότητα 4.4.1) και της Ενδοηµερήσιας 

Αγοράς (Υποενότητα 5.12.2) για την Εικονική Οντότητα Εξισορρόπησης του ΜΣΣ Κρήτης 

και την αποστολή σχετικών αποτελεσµάτων στο ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

6) Πρόβλεψη για την εξαίρεση α) των Εντολών Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και 

Προτεραιότητα Εκτέλεσης που υποβάλλονται από το ΕΧΕ εκ µέρους των Παραγωγών µε 

συµβατικές µονάδες του ΜΣΣ Κρήτης στον υπολογισµό της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης 

της υποενότητας 4.4.2.1, και β) των Εντολών Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και 

Προτεραιότητα Εκτέλεσης που υποβάλλονται από το ΕΧΕ εκ µέρους των Προµηθευτών 

που εκπροσωπούν καταναλωτές στο ΜΣΣ Κρήτης από τον υπολογισµό της Χρέωσης Μη 

Συµµόρφωσης της υποενότητας 4.4.2.2. 

7) Ρυθµίσεις για την έναρξη και διάρκεια ισχύος για τις µεταβατικές διατάξεις που αφορούν 

το ΜΣΣ Κρήτης για την Αγορά Επόµενης Ηµέρας (Υποενότητα 7.1.1) και την 

Ενδοηµερήσια Αγορά (Υποενότητα 7.1.2).   

Επειδή, στην τροποποίηση του Κανονισµού ΕΧΕ συµπεριλαµβάνονται επιπρόσθετα 

τροποποιήσεις σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: α) Τη διαγραφή της πρόβλεψης για την 

υποβολή Εντολών Πώλησης και Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης 

από το ΕΧΕ για λογαριασµό του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. 

(υποενότητες 3.7.2.1 και 4.1.3.2), και β) τη χρονική στιγµή αποστολής ιστορικών στοιχείων 

στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ), σύµφωνα και µε τις απαντήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. στα 

σχόλια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 610/2021 Απόφασης ΡΑΕ 

(σχετ. 39). 

Γ. Επί της εισήγησης αναφορικά µε τις τροποποιήσεις του Κώδικα του 
∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης 

Επειδή, µε το από 23.09.2021 έγγραφο της ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. (σχετ. 46) υποβλήθηκε η 

επικαιροποιηµένη εισήγηση τροποποίησης του Κώδικα ∆ΑΠΕΕΠ, η οποία έλαβε υπόψη τα 

σχόλια των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τη λειτουργία της αγοράς 

του ΜΣΣ Κρήτης, καθώς και τις προβλέψεις του ν. 4821/2021.  Συνοπτικά, η εισήγηση 

περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν στη συµµετοχή της ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. στην Αγορά 

Επόµενης Ηµέρας και την Ενδοηµερήσια Αγορά ως εκπρόσωπο της παραγωγής των Μονάδων 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης και τις σχετικές εκκαθαρίσεις, τη συµπληρωµατική εκκαθάριση 
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σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4821/2021, καθώς και τις συναλλαγές µε τους 

Εκπροσώπους Φορτίου της Κρήτης που αφορούν στο ΕΤΜΕΑΡ των πελατών τους. 

Επειδή, από τη ∆ήλη Ηµέρα Α΄ Φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης η ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. θα 

τιµολογεί ό,τι αφορά στον ειδικό λογαριασµό (∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου) του 

άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ) για το φορτίο και την παραγωγή από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ Κρήτης. Ειδικότερα, εκτός από το ΕΤΜΕΑΡ που αναλογεί στους καταναλωτές της 

Κρήτης, ο ∆ΑΠΕΕΠ θα πραγµατοποιεί συµπληρωµατική εκκαθάριση ώστε να αποτυπώνεται 

απολογιστικά η πραγµατική έγχυση από τις µονάδες της Κρήτης, καθώς και τα απολογιστικά 

ποσοστά εκπροσώπησης των Εκπροσώπων Φορτίου Κρήτης.  Η συµπληρωµατική αυτή 

εκκαθάριση κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου ότι: α) στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας οι 

πληρωµές αποτυπώνουν προβλέψεις έγχυσης από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εκ των 

προτέρων εκτιµήσεις ποσοστών εκπροσώπησης, και β) σύµφωνα µε το υβριδικό µοντέλο 

λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης στη Α΄ Φάση, δεν θα γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις 

στην Αγορά Εξισορρόπησης για το σύνολο της παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και το 

σύνολο του φορτίου της Κρήτης. Η τιµή στην οποία θα γίνεται η συµπληρωµατική εκκαθάριση 

µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα της Φάσης Β΄ της διασύνδεσης της Κρήτης θα είναι η Μεσοσταθµική 

Τιµή Αγοράς (ΜΤΑ), όπως την υπολογίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του ο ∆ιαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ, δεδοµένου ότι η παραγόµενη ενέργεια από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Κρήτης δεν 

εκκαθαρίζεται στο σύνολό της σε όλες τις αγορές του ν. 4425/2016 – η Εκκαθάριση Θέσεων 

Αγοράς Εξισορρόπησης αφορά µόνο την ενέργεια της εΟΕΕ της Κρήτης, και στην προκειµένη 

περίπτωση µόνο την έγχυση στο Ηπειρωτικό Σύστηµα της διασύνδεσης της Κρήτης σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 108Γ του ν. 4001/2011.     

∆. Επί της εισήγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για την προσθήκη ειδικού 
Παραρτήµατος στον Κώδικα Μ∆Ν 

Επειδή, µε το από 11.10.2021 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (σχετ. 49) υποβλήθηκε η 

επικαιροποιηµένη εισήγησή της, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων στη 

δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τη λειτουργία της αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης καθώς και τις 

ρυθµίσεις του ν. 4821/2021 αναφορικά µε τη λειτουργία της αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης και τη 

παροχή ΥΚΩ σε µικρά συνδεδεµένα συστήµατα. Συνοπτικά, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προτείνει την 

εισαγωγή Παραρτήµατος στον Κώδικα Μ∆Ν το οποίο περιλαµβάνει ρυθµίσεις για: 

1) Τη συµπληρωµατική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης, τη συχνότητα αυτής, 

τα απαιτούµενα στοιχεία που ανταλλάσσονται µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ, Α∆ΜΗΕ, ∆ΑΠΕΕΠ 

και EnExClear, τη µεθοδολογία υπολογισµού των παραµέτρων της συµπληρωµατικής 

µηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης. 

2) Την πρόσβαση και τη συµµετοχή των Παραγωγών και των Εκπροσώπων Φορτίου στο 

ΜΣΣ Κρήτης. 

3) Την τιµολόγηση των ρυθµιζόµενων χρεώσεων στο ΜΣΣ Κρήτης, σύµφωνα µε το ν. 

4821/2021. 

4) Τον υπολογισµό των απαιτούµενων Εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου, την 

τήρηση λογιστικών λογαριασµών, τις διαδικασίες εκκαθαρίσεων των Συµµετεχόντων 

και τις διαδικασίες για τον υπολογισµό της αντιστάθµισης των ΥΚΩ ΜΣΣ και των 

λοιπών ΥΚΩ.  

5) Τις πρότυπες συµβάσεις µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Παραγωγών Συµβατικών Μονάδων, και 

µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Εκπροσώπων Φορτίου στο ΜΣΣ Κρήτης. 
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Επειδή, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε στην ως άνω εισήγησή της, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια των 

συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το ύψος των Εγγυήσεων 

Εκπροσώπων Φορτίου για το ΜΣΣ Κρήτης (σχετ. 43), απέσυρε τις τροποποιήσεις που είχε 

αρχικά υποβάλει επί της υφιστάµενης µεθοδολογίας υπολογισµού των Εγγυήσεων των 

Εκπροσώπων Φορτίου στα Μ∆Ν (σχετ. 36) και προτείνει την κατ’ αναλογία εφαρµογή στο 

ΜΣΣ Κρήτης της υφιστάµενης µεθοδολογίας υπ’ αριθµ. 238/2016 Απόφασης ΡΑΕ, όπως 

ισχύει.  

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 108Γ παρ. 5 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179): 

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 κεφαλαίου, ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ Β’ 

ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ 

Άρθρο 122.  Ισχύς διατάξεων για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης 

από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ Φάσης και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ 

Φάσης της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ 

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ Φάσης της 

ηλεκτρικής διασύνδεσης του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος (ΜΣΣ) της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ, 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, έως και τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ Φάσης 

της ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΜΣΣ της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ, κατά την παρ. 3 του άρθρου 108Γ 

του ν. 4001/2011. 

Άρθρο 123.  Λειτουργία της Αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της 

Α’ Φάσης και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ Φάσης της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης µε 

το ΕΣΜΗΕ 

1. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου λογίζεται ως µια εικονική Οντότητα µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης η οποία δύναται να απορροφά ενέργεια από το ΕΣΜΗΕ και να εγχέει ενέργεια 

στο ΕΣΜΗΕ. Η εικονική οντότητα συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ στην πλευρά Υ.Τ. του υποσταθµού των 

Χανίων (Χανιά Ι), που αποτελεί το όριο του ΕΣΜΗΕ και του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος 

(ΜΣΣ) της Κρήτης. Η ανωτέρω εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» 

εγγράφεται αυτοδικαίως στα Μητρώα που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ από τη θέση σε ισχύ 

του παρόντος Άρθρου. Στην εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» 

αντιστοιχίζεται ο µετρητής της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης που είναι εγκατεστηµένος 

στον υποσταθµό Υ.Τ. στα Χανιά. 
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2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, εφόσον δεν είναι ήδη 

εγγεγραµµένοι, εγγράφονται στο Μητρώο ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

αναφερόµενα στον παρόντα Κανονισµό.   

3. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει, µέχρι τις 09:00 ΕΕΤ της ηµερολογιακής ηµέρας D-1, τις 

ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής 

Παράδοσης D: 

1) την πρόβλεψη φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης, 

2) την πρόβλεψη έγχυσης Μονάδων ΑΠΕ του ΜΣΣ της Κρήτης, 

3) τη διαθέσιµη δυναµικότητα της διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης, και 

4) τις ανοδικές και καθοδικές ανάγκες σε εφεδρείες ενεργού ισχύος του ΜΣΣ της Κρήτης. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί, µέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ηµερολογιακής ηµέρας D-1, 

Πρόγραµµα Κατανοµής για το ΜΣΣ της Κρήτης για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του 

παρόντος Άρθρου, τη διαθεσιµότητα των θερµικών Μονάδων Παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης, 

τυχόν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία, καθώς και την οικονοµικότητα των διαθέσιµων εναλλακτικών 

πόρων κάλυψης του συνόλου του φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης. 

5. Τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος Κατανοµής για το ΜΣΣ της Κρήτης περιλαµβάνουν, για 

κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, τα εξής: 

1) ενδεικτικό πρόγραµµα απορρόφησης/έγχυσης της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης «Κρήτη», 

2) ενδεικτικό πρόγραµµα λειτουργίας των θερµικών Μονάδων Παραγωγής του ΜΣΣ της 

Κρήτης, 

3) τις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες ενεργού ισχύος που απονέµονται στις θερµικές 

Μονάδες Παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης.  

6. Μέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ηµερολογιακής ηµέρας D-1, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει 

στον ιστότοπό του για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής 

Παράδοσης D τα εξής: 

1) την πρόβλεψη φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης, 

2) την πρόβλεψη έγχυσης Μονάδων ΑΠΕ του ΜΣΣ της Κρήτης, 

3) τη διαθεσιµότητα των θερµικών Μονάδων Παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης, 

4) ενδεικτικό πρόγραµµα απορρόφησης/έγχυσης της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης «Κρήτη», 

5) ενδεικτικό πρόγραµµα λειτουργίας των θερµικών Μονάδων Παραγωγής του ΜΣΣ της 

Κρήτης, και 

6) τις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες ενεργού ισχύος που απονέµονται στις θερµικές 

Μονάδες Παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης. 
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7. Μέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ηµερολογιακής ηµέρας D-1, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαβιβάζει στο 

Χρηµατιστήριο Ενέργειας, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής 

Παράδοσης D, τα εξής: 

1) την πρόβλεψη φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη βάσει των µηνιαίων εκ των προτέρων 

εκτιµώµενων ποσοστών εκπροσώπησης των καταναλωτών της Κρήτης που αποστέλλει 

ο ∆Ε∆∆ΗΕ βάσει της παραγράφου 9 του Άρθρου 124 του παρόντος Κανονισµού, 

2) ενδεικτικό πρόγραµµα απορρόφησης/έγχυσης της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης «Κρήτη», 

3) ενδεικτικό πρόγραµµα λειτουργίας των θερµικών Μονάδων Παραγωγής του ΜΣΣ της 

Κρήτης. 

8. Μέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ηµερολογιακής ηµέρας D-1, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαβιβάζει στον 

∆ΑΠΕΕΠ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, 

την πρόβλεψη έγχυσης Μονάδων ΑΠΕ του ΜΣΣ της Κρήτης. 

9. Το αργότερο 30 λεπτά µετά την τελευταία Προθεσµία Υποβολής Προσφορών στις ∆ηµοπρασίες 

Ενδοηµερήσιας Αγοράς, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

το Πρόγραµµα Αγοράς για την εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη». 

10. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει την εποµένη της Ηµέρας Κατανοµής D στον ∆ιαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ, για κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µε Ευθύνη Εξισορρόπησης p, και για κάθε Αγοραία 

Χρονική Μονάδα t, κάθε Ηµέρας Κατανοµής, το Πρόγραµµα Αγοράς της εικονικής Οντότητας µε 

Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη», ���,���ή	
, όπως έχει προκύψει από την επίλυση των σχετικών 

αγορών ως ακολούθως: 

1) Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες t, που το Πρόγραµµα Αγοράς για την εικονική 

Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» αντιστοιχεί σε απορρόφηση ενέργειας από 

το ΕΣΜΗΕ, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το 

ανωτέρω Πρόγραµµα Αγοράς επιµερισµένο ανά Εκπρόσωπο Φορτίου p, για κάθε 

Αγοραία Χρονική Μονάδα. Το ανωτέρω Πρόγραµµα Αγοράς, ���,���ή	
, για κάθε 

Εκπρόσωπο Φορτίου διαβιβάζεται από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διακριτά από το 

αντίστοιχο Πρόγραµµα Αγοράς του ίδιου Εκπροσώπου Φορτίου που αντιστοιχεί στους 

καταναλωτές που εκπροσωπεί στο ΕΣΜΗΕ.  

2) Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που το Πρόγραµµα Αγοράς για την εικονική 

Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» αντιστοιχεί σε έγχυση προς το ΕΣΜΗΕ, 

το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το ανωτέρω 

Πρόγραµµα Αγοράς για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα αντιστοιχίζοντάς το στον 

∆ΑΠΕΕΠ. Το ανωτέρω Πρόγραµµα Αγοράς που αντιστοιχεί στον ∆ΑΠΕΕΠ, ���,���ή	
, 

διαβιβάζεται από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διακριτά από το αντίστοιχο Πρόγραµµα 

Αγοράς του ∆ΑΠΕΕΠ για τις µονάδες ΑΠΕ που εκπροσωπεί στο ΕΣΜΗΕ.  

11. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να εκτελεί το Πρόγραµµα Κατανοµής για το ΜΣΣ της Κρήτης 

οποτεδήποτε, για όλες ή για ορισµένες Αγοραίες Χρονικές Μονάδες, εντός της ηµερολογιακής 

ηµέρας D-1 ή/και της ηµερολογιακής ηµέρας D («κατ’ απαίτηση Πρόγραµµα Κατανοµής»), σε 

περίπτωση επέλευσης γεγονότος, το οποίο επηρεάζει σηµαντικά το προβλεπόµενο πρόγραµµα 
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έγχυσης/απορρόφησης της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη». Ο 

∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει στον ιστότοπό του και διαβιβάζει στο Χρηµατιστήριο 

Ενέργειας και στον ∆ΑΠΕΕΠ τις πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του 

παρόντος Άρθρου, το συντοµότερο δυνατόν. 

12. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής του ΜΣΣ της Κρήτης 

εξειδικεύονται στην Τεχνική Απόφαση «Πρόγραµµα Κατανοµής ΜΣΣ Κρήτης». 

Άρθρο 124.  Εκκαθάριση της εικονικής Οντότητας µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» από 

τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ Φάσης και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ Φάσης 

της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ 

1. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, η απορρόφηση ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ που 

µετράται από τον µετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης κατανέµεται στους 

Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη µε βάση τα ποσοστά εκπροσώπησης 

που υπολογίζονται και αποστέλλονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του 

παρόντος Άρθρου. Η ποσότητα η οποία αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για απορρόφηση 

ενέργειας από την εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη», ���,���ή	
, 

αντιστοιχίζεται σε διακριτό χαρτοφυλάκιο σε σχέση µε την απορρόφηση ενέργειας του ιδίου 

Εκπροσώπου Φορτίου για τους καταναλωτές που εκπροσωπεί στο ΕΣΜΗΕ.  

2. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, η έγχυση ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ που µετράται από 

τον µετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης αποδίδεται στον ∆ΑΠΕΕΠ. Η ανωτέρω 

έγχυση ενέργειας που αποδίδεται στο ∆ΑΠΕΕΠ, ���,���ή	
, εντάσσεται σε διακριτό χαρτοφυλάκιο 

σε σχέση µε την έγχυση των Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συµµετοχής στην Αγορά που 

εκπροσωπεί ο ∆ΑΠΕΕΠ στο ΕΣΜΗΕ. 

3. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, υπολογίζεται η Απόκλιση για κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη p, για την εικονική Οντότητα µε Ευθύνη 

Εξισορρόπησης «Κρήτη», ως η διαφορά µεταξύ της απορρόφησης ενέργειας, ���,���ή	
, όπως 

αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, και του σχετικού 

Προγράµµατος Αγοράς, ���,���ή	
, ως εξής: 

���,���ή	
 = ���,���ή	
 −���,���ή	
 

4. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, υπολογίζεται η Απόκλιση του ∆ΑΠΕΕΠ, p, για την 

εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» ως η διαφορά µεταξύ της έγχυσης 

ενέργειας, ���,���ή	
, που προκύπτει από τα δεδοµένα µέτρησης που λαµβάνονται από τον µετρητή 

της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης, και το σχετικό Πρόγραµµα Αγοράς, ���,���ή	
, ως 

εξής: 

���,���ή	
 = ���,���ή	
 −���,���ή	
 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει το ποσό Απόκλισης, σε €, για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων για τους Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και τον 

∆ΑΠΕΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 89 του παρόντος Κανονισµού. 

6. Ο υπολογισµός των ποσών που αντιστοιχούν στα Συµβαλλόµενα Μέρη µε Ευθύνη Εξισορρόπησης 

για τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 του παρόντος 

Κανονισµού, πραγµατοποιείται για τη συνολική απορρόφηση, ήτοι το άθροισµα της απορρόφησης 
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που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ και της απορρόφησης που αντιστοιχεί στην 

εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη». 

7. Οι ποσότητες που αντιστοιχούν στην εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη» και 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και τα αντίστοιχα 

Προγράµµατα Αγοράς δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των Χρεώσεων µη 

Συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 του παρόντος Κανονισµού. 

8. Κατά την εκτέλεση των Αρχικών και των ∆ιορθωτικών Εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στο 

Άρθρο 104 του παρόντος Κανονισµού, λαµβάνονται υπόψη τα µηνιαία εκ των προτέρων 

εκτιµώµενα ποσοστά εκπροσώπησης ανά Εκπρόσωπο Φορτίου που αποστέλλει ο ∆Ε∆∆ΗΕ 

σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του παρόντος Άρθρου. Κατά την εκτέλεση των Οριστικών 

Εκκαθαρίσεων ή επιπλέον ∆ιορθωτικών Εκκαθαρίσεων που εκτελούνται κατόπιν σχετικής 

απόφασης της ΡΑΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 104 παράγραφος 8 του παρόντος Κανονισµού, 

λαµβάνονται υπόψη αναθεωρηµένα ποσοστά εκπροσώπησης ανά Εκπρόσωπο Φορτίου που 

δραστηριοποιείται στην Κρήτη τα οποία αποστέλλει ο ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 9 

του παρόντος Άρθρου. 

9. ∆ύο ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα κάθε µήνα Μ, και ώρα 12:00 ΕΕΤ, ο ∆Ε∆∆ΗΕ αποστέλλει τα 

µηνιαία εκ των προτέρων εκτιµώµενα ποσοστά εκπροσώπησης των καταναλωτών της Κρήτης για 

κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη για τον µήνα Μ. Τα αναθεωρηµένα 

ποσοστά εκπροσώπησης ανά Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης αποστέλλονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ορίζεται στο Άρθρο 104 του παρόντος Κανονισµού. 

10. Τα αποτελέσµατα Εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο 104 και στο Άρθρο 105 του 

παρόντος Κανονισµού κοινοποιούνται στα Συµβαλλόµενα Μέρη µε Ευθύνη Εξισορρόπησης 

διακριτά για την εικονική Οντότητα µε Ευθύνη Εξισορρόπησης «Κρήτη». 

11. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία εκκαθάρισης της ενέργειας που εγχέεται ή απορροφάται µέσω της 

διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ Φάσης της 

διασύνδεσης και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα της Β’ Φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ 

γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 του παρόντος Κανονισµού.» 

II. Την προσθήκη περίπτωσης 8 στον κατάλογο τεχνικών αποφάσεων του Παραρτήµατος Ι ως 

εξής: 

8 Πρόγραµµα Κατανοµής ΜΣΣ 

Κρήτης 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση του 

Προγράµµατος Κατανοµής του ΜΣΣ της Κρήτης 

 

2. Την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της 

Ενδοηµερήσιας Αγοράς του άρθρου 10 παρ. 8 και του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 185), όπως ισχύει, ως εξής και ειδικότερα: 

I. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 της υποενότητας 3.7.2.1 ως εξής: 

«2. Με την επιβολή του µέτρου της διαγραφής καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές 

οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του Συµµετέχοντα προς το ΕΧΕ και τον Φορέα Εκκαθάρισης, του 
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Συµµετέχοντα υποχρεούµενου σε άµεση, ολοσχερή και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις αυτών. Με την διαγραφή, το ΕΧΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

α) Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων είναι Προµηθευτής, το EXE ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ, τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, τους ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων και τον 

Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για τη διαγραφή και οι Πελάτες του Προµηθευτή που διεγράφη 

µεταφέρονται στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Ο Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δρα 

ως Εκπρόσωπος Φορτίου των πελατών αυτών από την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης που 

ακολουθεί την ηµέρα διαγραφής του Προµηθευτή 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. Το ΕΧΕ παρέχει στον Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου, την ίδια ηµέρα και έως µία (1) ώρα πριν τη Χρονική Στιγµή Λήξης 

Προσφορών Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, στοιχεία Εντολών Αγοράς ιστορικότητας µίας (1) εβδοµάδας, 

ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα και ανά Χαρτοφυλάκιο Φορτίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 

Εντολών Αγοράς από τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Σε περίπτωση που πριν από τη 

Χρονική Στιγµή Λήξης Προσφορών της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµέρησιας Αγοράς, 

για Ηµέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης που έπονται της κοινοποίησης της διαγραφής, έχουν 

ήδη υποβληθεί Εντολές από τον εν λόγω Προµηθευτή αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη. 

β) Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων είναι Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, το ΕΧΕ 

ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τους 

∆ιαχειριστές των ∆ικτύων και τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ και η εκπροσώπηση των κατόχων των Μονάδων 

αυτών µεταφέρεται στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ από την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης που 

ακολουθεί την ηµέρα διαγραφής του Φο.Σ.Ε. Το ΕΧΕ παρέχει στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ, την ίδια ηµέρα και 

έως µία (1) ώρα πριν τη χρονική στιγµή λήξης υποβολής Εντολών µε Αποδοχή Τιµής και 

Προτεραιότητα Εκτέλεσης, στοιχεία Εντολών Πώλησης ιστορικότητας µίας (1) εβδοµάδας, ανά 

Αγοραία Χρονική Μονάδα και ανά Χαρτοφυλάκιο Κατανεµόµενων και Μη Κατανεµόµενων 

Μονάδων ΑΠΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή Εντολών Αγοράς από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Τα 

Βοηθητικά Φορτία Μονάδων ΑΠΕ που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεµόµενων και Μη 

Κατανεµόµενων Μονάδων ΑΠΕ του Φο.Σ.Ε. ο οποίος διεγράφη, µεταφέρονται στον Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου, κατά τις διατάξεις της υποενότητας 3.7.2.1 παρ. 2 περ. (α). Σε περίπτωση που 

πριν από τη Χρονική Στιγµή Λήξης Προσφορών της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµέρησιας 

Αγοράς, για Ηµέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης που έπονται της κοινοποίησης της διαγραφής, 

έχουν ήδη υποβληθεί Εντολές από τον εν λόγω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ αυτές δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

γ) Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων είναι κάτοχος Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το ΕΧΕ 

ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, τους 

∆ιαχειριστές των ∆ικτύων και τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. και η εκπροσώπηση του κατόχου των Μονάδων 

αυτών δύναται να µεταφέρεται στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. από την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 

που ακολουθεί την ηµέρα διαγραφής του από το ΕΧΕ. Το ΕΧΕ παρέχει στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ, την ίδια 

ηµέρα και έως µία (1) ώρα πριν τη χρονική στιγµή λήξης υποβολής Εντολών µε Αποδοχή Τιµής και 

Προτεραιότητα Εκτέλεσης, στοιχεία Εντολών Πώλησης ιστορικότητας µίας (1) εβδοµάδας, ανά 

Αγοραία Χρονική Μονάδα και ανά Χαρτοφυλάκιο Κατανεµόµενων και Μη Κατανεµόµενων 

Μονάδων ΑΠΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή Εντολών Αγοράς από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. 

Βοηθητικά Φορτία Μονάδων ΑΠΕ που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεµόµενων και Μη 
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Κατανεµόµενων Μονάδων ΑΠΕ του κατόχου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ο οποίος διεγράφη, 

µεταφέρονται στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, κατά τις διατάξεις της υποενότητας 3.7.2.1 

παρ. 2 περ. (α). Σε περίπτωση που πριν από τη Χρονική Στιγµή Λήξης Προσφορών της Αγοράς 

Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµέρησιας Αγοράς, για Ηµέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης που 

έπονται της κοινοποίησης της διαγραφής, έχουν ήδη υποβληθεί Εντολές από τον εν λόγω Κάτοχο 

Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη.» 

II. Την προσθήκη νέας παραγράφου 3 στην υποενότητα 3.12.5 ως εξής: 

«3. ∆εν καταβάλλεται προµήθεια για τις Εντολές που υποβάλλονται µε την υπηρεσία ∆ιόδευσης 

Εντολών για Τρίτους σύµφωνα µε τις προβλέψεις των περιπτώσεων (κ) και (κα) της υποενότητας 4.1.4 

και των περιπτώσεων (ιε) και (ιστ) της υποενότητας 5.2.3.» 

III. Οι Παράγραφοι 7 και 9 της υποενότητας 4.1.3.2 τροποποιούνται ως εξής: 

«7. Ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλει Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής 

και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ για την Αγορά Επόµενης Ηµέρας και για κάθε 

Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D για τα ακόλουθα: 

α) την προβλεπόµενη παραγωγή του Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ µε Συµβάσεις Σταθερής Τιµής 

Αποζηµίωσης, καθώς και για την προβλεπόµενη παραγωγή Φωτοβολταϊκών Στεγών,  

β) τις ∆ηλώσεις Προτεραιότητας των Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, και 

γ) την προβλεπόµενη παραγωγή του Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ των Μονάδων ΑΠΕ Κρήτης κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 

«9. Το ΕΧΕ υποβάλλει, για λογαριασµό των Συµµετεχόντων, Εντολές µε Αποδοχή Τιµής και 

Προτεραιότητα Εκτέλεσης στο ΣΣΑΕ, για την Αγορά Επόµενης Ηµέρας και για κάθε Αγοραία Χρονική 

Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, ως εξής: 

α) Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

έχουν δεσµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν εντός της Ενεργειακής 

Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς και οι οποίες έχουν δηλωθεί για Φυσικό ∆ιακανονισµό στο ΣΣΑΕ µέσω 

επικυρωµένων ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης, 

β) Εντολές Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

έχουν δεσµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν εντός της Ενεργειακής 

Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς και οι οποίες έχουν δηλωθεί για Φυσικό ∆ιακανονισµό στο ΣΣΑΕ µέσω 

επικυρωµένων ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Απόληψης, 

γ) Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

έχουν δεσµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που 

συνάπτονται διµερώς, εκτός της Ενεργειακής Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς, καθώς και για συναλλαγές 

που αφορούν σε λοιπά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 µε 

υποχρέωση φυσικής παράδοσης, και οι οποίες έχουν δηλωθεί για Φυσικό ∆ιακανονισµό στο ΣΣΑΕ 

µέσω επικυρωµένων ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης,  

δ) Εντολές Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

έχουν δεσµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που 

συνάπτονται διµερώς, εκτός της Ενεργειακής Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς, καθώς και για συναλλαγές 

που αφορούν σε λοιπά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 µε 
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υποχρέωση φυσικής παράδοσης, και οι οποίες έχουν δηλωθεί για Φυσικό ∆ιακανονισµό στο ΣΣΑΕ 

µέσω επικυρωµένων ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Απόληψης, 

ε) Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

αντιστοιχούν σε Εισαγωγές µε χρήση επιβεβαιωµένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων Φυσικών 

∆ικαιωµάτων Μεταφοράς σε συζευγµένες και µη συζευγµένες ∆ιασυνδέσεις και οι οποίες δεν έχουν 

δηλωθεί µέσω σχετικών ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης,   

στ) Εντολές Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες ενέργειας που 

αντιστοιχούν σε Εξαγωγές µε χρήση επιβεβαιωµένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων Φυσικών 

∆ικαιωµάτων Μεταφοράς σε συζευγµένες και µη συζευγµένες ∆ιασυνδέσεις και οι οποίες δεν έχουν 

δηλωθεί µέσω σχετικών ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Απόληψης, 

ζ) Εντολές Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις προβλεπόµενες ποσότητες 

ενέργειας που αντιστοιχούν στο ηλεκτρικό φορτίο του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης εκ 

µέρους κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί καταναλωτές στην Κρήτη, όπως αυτές οι ποσότητες 

διαβιβάζονται από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο ΕΧΕ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού 

Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης, και 

η) Εντολές Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις προβλεπόµενες 

ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στην παραγωγή της Κρήτης για κάθε Παραγωγό, όπως αυτές οι 

ποσότητες διαβιβάζονται από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο ΕΧΕ, κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης. 

Η αλληλουχία υποβολής των Εντολών µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στο ΣΣΑΕ 

καθορίζεται µε Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.» 

IV. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 της υποενότητας 4.1.4 ως εξής: 

«2. Ως Συµµετοχή στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας νοείται ιδίως:[…] 

ιε) η υποβολή Εντολών Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από τον 

∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την προβλεπόµενη παραγωγή του Χαρτοφυλακίου 

ΑΠΕ των Μονάδων ΑΠΕ της Κρήτης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου 

Συστήµατος Κρήτης, 

ιστ) η υποβολή Εντολών Πώλησης / Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το 

ΕΧΕ, για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν εντός της 

Ενεργειακής Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς, και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ µέσω επικυρωµένης ∆ήλωσης 

Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης ή ∆ήλωσης Προγραµµάτων Φυσικής Απόληψης, 

ιζ) η υποβολή Εντολών Πώλησης / Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το 

ΕΧΕ, για τις ποσότητες ενέργειας οι οποίες αντιστοιχούν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί 

Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων διµερώς, εκτός της Ενεργειακής Χρηµατοπιστωτικής 

Αγοράς, καθώς και για συναλλαγές που αφορούν σε λοιπά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του 

Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης, και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ µέσω 

επικυρωµένης ∆ήλωσης Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης ή ∆ήλωσης Προγραµµάτων Φυσικής 

Απόληψης,  

ιη) η υποβολή Εντολών Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το ΕΧΕ, εκ 

µέρους των Εµπόρων, Προµηθευτών και Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών, για τις ποσότητες ενέργειας 
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οι οποίες αντιστοιχούν σε Εισαγωγές µε χρήση επιβεβαιωµένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων 

Φυσικών ∆ικαιωµάτων Μεταφοράς σε συζευγµένες και µη συζευγµένες ∆ιασυνδέσεις και οι οποίες 

δεν έχουν δεσµευτεί µέσω ∆ηλώσεων Προγραµµάτων Φυσικής Παράδοσης,  

ιθ) η υποβολή Εντολών Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το ΕΧΕ, εκ 

µέρους των Εµπόρων, Προµηθευτών, Παραγωγών, Παραγωγών ΑΠΕ και Φορέων Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης ΑΠΕ, για τις ποσότητες ενέργειας οι οποίες αντιστοιχούν σε Εξαγωγές µε χρήση 

επιβεβαιωµένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων Φυσικών ∆ικαιωµάτων Μεταφοράς σε συζευγµένες και 

µη συζευγµένες ∆ιασυνδέσεις και οι οποίες δεν έχουν δεσµευτεί µέσω ∆ηλώσεων Προγραµµάτων 

Φυσικής Απόληψης, 

κ) η υποβολή Εντολών Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το ΕΧΕ, εκ 

µέρους κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης, 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης, και 

κα) η υποβολή Εντολών Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από το ΕΧΕ, εκ 

µέρους των Παραγωγών Κρήτης, για τις προβλεπόµενες ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στην 

παραγωγή Κρήτης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 

V. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 της υποενότητας 4.2.2.1 ως εξής: 

«1. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο ΕΧΕ, όσον αφορά τη 

λειτουργία της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας για την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D: 

α) τις µεταβολές των καταχωρισµένων στα Μητρώα Αγοράς Εξισορρόπησης στοιχείων για κάθε 

Συµµετέχοντα και για κάθε Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, έως και τριάντα (30) λεπτά 

πριν από τη Χρονική Στιγµή Έναρξης Επικύρωσης Προσφορών Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, 

β) τις µεταβολές των καταχωρισµένων σε κάθε Λογαριασµό Συµµετέχοντα στοιχείων που καθορίζουν 

το Χαρτοφυλάκιο Συµµετέχοντα (Participant Portfolio) συµπεριλαµβανοµένων και πληροφοριών από 

το Μητρώο Μονάδων Παραγωγής για κάθε Μονάδα Παραγωγής, για την Ηµέρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης D, έως και τριάντα (30) λεπτά πριν από τη Χρονική Στιγµή Έναρξης Επικύρωσης 

Προσφορών Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, 

γ) τα επιβεβαιωµένα δηλωθέντα Μακροχρόνια Φυσικά ∆ικαιώµατα Μεταφοράς (LT-PTRs) των 

Συµµετεχόντων ανά ∆ιασύνδεση και ανά κατεύθυνση για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, έως και τριάντα (30) λεπτά µετά τη Χρονική Στιγµή Λήξης 

∆ηλώσεων Μακροχρόνιων Φυσικών ∆ικαιωµάτων, 

δ) τα αποτελέσµατα της ηµερήσιας δηµοπρασίας για την κατανοµή των Φυσικών ∆ικαιωµάτων 

Μεταφοράς στις µη συζευγµένες διασυνδέσεις, έως και δέκα πέντε (15) λεπτά µετά τη κοινοποίηση των 

αποτελεσµάτων της ηµερήσιας δηµοπρασίας στους Συµµετέχοντες, 

ε) τις µεταβολές στη ∆ιαθέσιµη Ισχύ κάθε Μονάδας Παραγωγής και κάθε Χαρτοφυλακίου 

Κατανεµόµενων Μονάδων ΑΠΕ, όπως υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισµού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 

D, λαµβάνοντας υπόψη και τις αποδεκτές ∆ηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας του 

Συµµετέχοντα για τις Μονάδες αυτές, 

στ) την προβλεπόµενη ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί 

καταναλωτές στο Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης για την υποβολή Εντολών Αγοράς από το ΕΧΕ 
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εκ µέρους του κάθε Προµηθευτή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος 

Κρήτης, και 

ζ) την προβλεπόµενη ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Παραγωγό στο Μικρό Συνδεδεµένο 

Σύστηµα Κρήτης για την υποβολή Εντολών Πώλησης από το ΕΧΕ εκ µέρους του κάθε Παραγωγού 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 

VI. Την τροποποίηση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1. της υποενότητας 4.4.1 ως εξής: 

«β) Τα Προγράµµατα Αγοράς, δηλαδή ο ενεργειακός προγραµµατισµός όπως αυτός προκύπτει από τη 

λύση της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας λαµβάνοντας υπόψη τις αποδεκτές Εντολές και τις Εντολές µε 

Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, για κάθε µία από τις ακόλουθες Οντότητες για κάθε 

Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D: 

i. Μονάδες Παραγωγής και Μονάδες Παραγωγής σε κατάσταση δοκιµών παραλαβής ή σε κατάσταση 

∆οκιµαστικής Λειτουργίας, 

ii. Χαρτοφυλάκια Κατανεµόµενων και Μη Κατανεµόµενων Μονάδων ΑΠΕ, 

iii. Χαρτοφυλάκια Φορτίου,  

iv. Μονάδες Άντλησης σε λειτουργία άντλησης,  

v. Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ για Μονάδες ΑΠΕ µε Συµβάσεις Σταθερής Τιµής Αποζηµίωσης, καθώς και 

Φωτοβολταϊκά Στεγών, και 

vi. Εικονική Οντότητα Εξισορρόπησης του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 

VII. Την προσθήκη νέας παραγράφου 4 στην υποενότητα 4.4.2.1 ως εξής: 

«4. Για τον υπολογισµό της ανωτέρω Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης δεν λαµβάνονται υπόψη οι Εντολές 

Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης που υποβάλλονται από το ΕΧΕ, σύµφωνα 

µε την υποενότητα 4.1.3.2, εκ µέρους των Παραγωγών Κρήτης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 

VIII. Την προσθήκη νέας παραγράφου 4 στην υποενότητα 4.4.2.2 ως εξής: 

«4. Για τον υπολογισµό της ανωτέρω Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης δεν λαµβάνονται υπόψη οι Εντολές 

Αγοράς µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης που υποβάλλονται από το ΕΧΕ, σύµφωνα µε 

την υποενότητα 4.1.3.2, εκ µέρους κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Μικρό 

Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος 

Κρήτης». 

 

IX. Την προσθήκη νέας παραγράφου 3 και νέων περιπτώσεων ιδ, ιε και ιστ στην παράγραφο 2 της 

υποενότητας 5.2.3 ως εξής: 

«2. Ως συµµετοχή στην Ενδοηµερήσια Αγορά νοείται ιδίως: 

[…] ιγ) η υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης από τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης, για ∆ιόρθωση της Θέσης Φυσικής Παράδοσης κάθε Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ για Μονάδες 

ΑΠΕ µε Συµβάσεις Σταθερής Τιµής Αποζηµίωσης και για τα Φωτοβολταϊκά Στεγών, 

ιδ) η υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης από τον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για 

το Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ Κρήτης, για ∆ιόρθωση της Θέσης Φυσικής Παράδοσης κατά τη 
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διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης στις Ενδοηµερήσιες 

∆ηµοπρασίες, 

ιε) η υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης από το ΕΧΕ εκ µέρους κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί 

καταναλωτές στο Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης, για ∆ιόρθωση της Θέσης Φυσικής Απόληψης 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης στις Ενδοηµερήσιες 

∆ηµοπρασίες, 

ιστ) η υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης από το ΕΧΕ, εκ µέρους κάθε Παραγωγού, για ∆ιόρθωση 

της Θέσης Φυσικής Παράδοσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος 

Κρήτης στις Ενδοηµερήσιες ∆ηµοπρασίες. 

3.  Οι Εντολές Αγοράς και Πώλησης που υποβάλλονται από το ΕΧΕ για τις περιπτώσεις (ιε) και (ιστ) 

είναι Ωριαίες Υβριδικές Εντολές µοναδιαίου βήµατος µε τιµή βήµατος ίση µε την Τιµή Εκκαθάρισης 

της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας της αντίστοιχης Αγοραίας Χρονικής Μονάδας.» 

X. Την προσθήκη νέων περιπτώσεων (η) και (θ) στην παράγραφο 1 της υποενότητας 5.7.2.1 ως 

εξής: 

«1. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο ΕΧΕ, όσον αφορά τη 

λειτουργία της Ενδοηµερήσιας Αγοράς για την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D: 

[…] στ) τη δεσµευτική απονεµηµένη ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για Εφεδρεία 

∆ιατήρησης της Συχνότητας, αυτόµατη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας και χειροκίνητη 

Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας κάθε Παρόχου Υπηρεσίας Εξισορρόπησης, σε κάθε 

εκτέλεση ∆ιαδικασίας Ενοποιηµένου Προγραµµατισµού (∆ΕΠ) µέχρι την κοινοποίηση των 

Αποτελεσµάτων ∆ΕΠ στους Συµµετέχοντες, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D,  

ζ) το δεσµευτικό πρόγραµµα ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε κάθε εκτέλεση 

του ∆ΕΠ, µέχρι την κοινοποίηση των Αποτελεσµάτων ∆ΕΠ στους Συµµετέχοντες, 

η) την προβλεπόµενη ποσότητα ενέργειας για ∆ιόρθωση Θέσης Φυσικής Απόληψης που αντιστοιχεί σε 

κάθε Προµηθευτή που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης για την 

υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης από το ΕΧΕ εκ µέρους του κάθε Προµηθευτή κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης, και 

θ) την προβλεπόµενη ποσότητα ενέργειας για ∆ιόρθωση Θέσης Παράδοσης που αντιστοιχεί σε κάθε 

Παραγωγό στο Μικρό Συνδεδεµένο Σύστηµα Κρήτης για την υποβολή Εντολών Αγοράς ή Πώλησης 

από το ΕΧΕ εκ µέρους του κάθε Παραγωγού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου 

Συστήµατος Κρήτης». 

XI. Την προσθήκη νέας περίπτωσης (vi) στην παράγραφο 1 της υποενότητας 5.12.2 ως εξής: 

«1. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να µεταφέρονται από την Ενδοηµερήσια Αγορά στην Αγορά 

Εξισορρόπησης µέσω του ΣΣΑΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα κάθε Ηµέρας Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης D είναι οι ακόλουθες: 

[…] iv. Μονάδες Άντλησης σε λειτουργία άντλησης,  

v. Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ µε Συµβάσεις Σταθερής Τιµής Αποζηµίωσης και Φωτοβολταϊκά Στεγών, 

vi. Εικονική Οντότητα Εξισορρόπησης του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης.» 



 
- 26 -

XII. Την προσθήκη νέας παραγράφου 6 στην υποενότητα 7.1.1 ως εξής: 

«6. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µέχρι τη 

∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μικρού Συνδεδεµένου 

Συστήµατος Κρήτης, τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) η παράγραφος 3 της υποενότητας 3.12.5, 

β) η περίπτωση (γ) της παραγράφου 7 της υποενότητας 4.1.3.2, 

γ) οι περιπτώσεις (ζ) και (η) της παραγράφου 9 της υποενότητας 4.1.3.2, 

δ) οι περιπτώσεις (ιε), (κ) και (κα) της παραγράφου 2 της υποενότητας 4.1.4, 

ε) οι περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 της υποενότητας 4.2.2.1,  

στ) το στοιχείο (vi) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 της υποενότητας 4.4.1, 

ζ) η παράγραφος 4 της υποενότητας 4.4.2.1, και 

η) η παράγραφος 4 της υποενότητας 4.4.2.2.» 

XIII. Την προσθήκη νέας παραγράφου 6 στην υποενότητα 7.1.2 ως εξής: 

«6. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µέχρι τη 

∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής λειτουργίας του Μικρού 

Συνδεδεµένου Συστήµατος Κρήτης, τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) οι περιπτώσεις (ιδ) έως (ιστ) της παραγράφου 2 της υποενότητας 5.2.3, 

β) η παράγραφος 3 της υποενότητας 5.2.3, 

γ) οι περιπτώσεις (η) και (θ) της παραγράφου 1 της υποενότητας 5.7.2.1, και 

δ) το στοιχείο (vi) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 της υποενότητας 5.12.2.». 

 

3. Την τροποποίηση του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης του 

άρθρου 108Α του ν. 4001/2011, µε την προσθήκη νέου άρθρου 32 στο Κεφάλαιο 9 

«ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ως εξής: 

«Άρθρο 32 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις αναφορικά µε την Α΄ Φάση της ∆ιασύνδεσης της Κρήτης 

1. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου ισχύουν από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ Φάσης 

της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Μικρού Συνδεδεµένου Συστήµατος (ΜΣΣ) της Κρήτης µε 

το ΕΣΜΗΕ, κατά την παρ. 2 του Άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, έως και τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Β’ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΜΣΣ της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ, 

κατά την παρ. 3 του Άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011. 

2. Ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης συµµετέχει στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της 

Ενδοηµερήσιας Αγοράς, υποβάλλοντας στο ΣΣΑΕ του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας Εντολές 

Πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για την προβλεπόµενη 

παραγωγή του Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, όπως 
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αυτή προκύπτει από τα αποτελέσµατα της επίλυσης του Προγράµµατος Κατανοµής του 

ΜΣΣ της Κρήτης.  

3. Ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης συµµετέχει στην Ενδοηµερήσια Αγορά 

κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο δβ) της παρ. 4 του άρθρου 108Γ του ν.4001/2011 όπως 

ισχύει, καθώς και στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της 

Ενδοηµερήσιας Αγοράς, υποβάλλοντας στο ΣΣΑΕ Εντολές Αγοράς και Πώλησης για το 

Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, για ∆ιόρθωση της 

Θέσης Φυσικής Παράδοσης. Οι Εντολές Αγοράς και Πώλησης της περίπτωσης αυτής είναι 

Ωριαίες Υβριδικές Εντολές ενός βήµατος µε τιµή βήµατος ίση µε την Τιµή Εκκαθάρισης 

της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας της αντίστοιχης Αγοραίας Χρονικής Μονάδας. Μετά από 

κάθε κατ’ απαίτηση επίλυση του Προγράµµατος Κατανοµής του ΜΣΣ της Κρήτης, ο 

∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποστέλλει το συντοµότερο δυνατόν στον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & 

Εγγυήσεων Προέλευσης την προβλεπόµενη έγχυση των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της 

Κρήτης για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ηµέρας Εκπλήρωσης Φυσικής 

Παράδοσης D που αυτό αφορά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

4. Τα χρηµατικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Εντολών Πώλησης και 

Αγοράς των παραγράφων 2 και 3 χρεοπιστώνονται στον Υπολογαριασµό Λ-Γ1. Στον ίδιο 

Υπολογαριασµό χρεοπιστώνονται και τα ποσά από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων που 

αντιστοιχούν στη ∆ιασύνδεση όταν προγραµµατίζεται έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από το 

ΜΣΣ της Κρήτης προς την ηπειρωτική Ελλάδα, όπως αυτά υπολογίζονται από τον 

∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

5. Ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης διενεργεί Συµπληρωµατική Εκκαθάριση 

των Εκπροσώπων Φορτίου της Κρήτης για την ενέργεια που παρήχθη από τις Μονάδες 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, σε αρχική µηνιαία, διορθωτική µηνιαία και οριστική ετήσια 

βάση. Κατά την Αρχική Μηνιαία Συµπληρωµατική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων 

Φορτίου της Κρήτης, η οποία διενεργείται ως την τελευταία ηµέρα του µήνα µ+1, ο 

∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης χρεοπιστώνει τον Εκπρόσωπο p για την 

ενέργεια που εγχύθηκε κατά τον µήνα µ από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, 

το χρηµατικό ποσό , ,RES pAXE µ  σε ευρώ, όπου: 

, , , ,%RES p p u

u

AXE LoadREP MTA MQ MktREVµ µ µ µ µ
 

= × × − 
 

∑  

Στα παραπάνω: 

MTAµ  είναι η Μεσοσταθµική Τιµή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (σε €/MWh) του µήνα µ, όπως 

υπολογίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 

,uMQ µ  είναι η εγχυθείσα ενέργεια κατά τον µήνα µ, από τη Μονάδα u 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της 

Κρήτης, όπως µετράται στα σηµεία σύνδεσης µε το Σύστηµα ή 

το ∆ίκτυο από τον αρμόδιο Διαχειριστή (σε MWh), 
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,% pLoadREP µ   είναι το ποσοστό εκπροσώπησης του Εκπροσώπου Φορτίου p 

της Κρήτης που αντιστοιχεί στον µήνα µ, όπως υπολογίζεται 

από την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., 

MktREV µ  το άθροισµα των χρηµατικών ποσών που προκύπτουν από την 

εκκαθάριση των Εντολών Πώλησης της παραγράφου 2 για τον 

µήνα µ. 

Τα ποσά , ,RES pAXE µ  υπολογίζονται και εισπράττονται ή αποδίδονται από τον 

∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος τα χρεοπιστώνει στον 

Υπολογαριασµό Λ-Γ1. 

6. Η ∆ιορθωτική Μηνιαία Συµπληρωµατική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου της 

Κρήτης κάθε µήνα µ διενεργείται µε τα ίδια ποσοστά εκπροσώπησης ,% pLoadREP µ  της 

Αρχικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης αλλά βάσει πιστοποιηµένων δεδοµένων µετρήσεων και 

τυχόν επικαιροποιηµένης Μεσοσταθµικής Τιµής Αγοράς, ως την πέµπτη (5η) ηµέρα του 

µήνα µ+3. Κατά τη ∆ιορθωτική Μηνιαία Συµπληρωµατική Εκκαθάριση, ο ∆ιαχειριστής 

ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης επαναλαµβάνει τους υπολογισµούς της παραγράφου 5, 

αντικαθιστώντας τις τιµές των παραµέτρων MTAµ  και 

,u

u

MQ µ∑
 µε τις τιµές 'MTA µ  

και 

,'u

u

MQ µ∑
 που προκύπτουν βάσει επικαιροποίησης ή πιστοποιηµένων δεδοµένων 

µετρήσεων, και χρεοπιστώνει στους Εκπροσώπους Φορτίου της Κρήτης τις χρηµατικές 

διαφορές , , , ,'RES p RES pAXE AXEµ µ− , όπου , ,'RES pAXE µ  οι διορθωµένες τιµές των 

ποσών που τους αντιστοιχούν. 

7. Η Οριστική Συµπληρωµατική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου της Κρήτης κάθε 

έτους Y γίνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η οποία διενεργείται ως την 

τελευταία ηµέρα του Οκτωβρίου του ηµερολογιακού έτους Υ+1, εκκαθαρίζονται οριστικά 

οι µήνες Ιανουάριος ως Ιούνιος, και κατά τη δεύτερη η οποία διενεργείται ως την τελευταία 

ηµέρα του Απριλίου του έτους Υ+2, εκκαθαρίζονται οριστικά οι µήνες Ιούλιος ως 

∆εκέµβριος του έτους Υ. Σε κάθε φάση της Οριστικής Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης, ο 

∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης επαναλαµβάνει, για κάθε έναν από τους 

αντίστοιχους µήνες, τους υπολογισµούς σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

������	,�	,��� = %��������	,��� ×	!"#��� 	× 	$��%	,���
%

−%��������	,� 	×�&'��() 

όπου ,% '' pLoadREP µ , ''MTA µ  και 

,''u

u

MQ µ∑
 οι αντίστοιχες οριστικές τιµές των 

παραµέτρων. Στη συνέχεια χρεοπιστώνει στους Εκπρόσωπους Φορτίου της Κρήτης τις 

χρηµατικές διαφορές , , , ,'' 'RES p RES pAXE AXEµ µ− , όπου , ,''RES pAXE µ  οι οριστικές 

τιµές των χρεώσεων που τους αντιστοιχούν και , ,'RES pAXE µ  οι τιµές των ∆ιορθωτικών 

Μηνιαίων Συµπληρωµατικών Εκκαθαρίσεων. 

8. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης 

αναφορικά µε τη διενέργεια των υπολογισµών των ανωτέρω παραγράφων, ο ∆ιαχειριστής 

του ΕΣΜΗΕ και η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. παρέχουν στον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων 

Προέλευσης τα απαραίτητα στοιχεία αρµοδιότητάς τους ως εξής: 
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1) Για την Αρχική Μηνιαία Συµπληρωµατική Εκκαθάριση του µήνα µ, τα µεγέθη 

,% pLoadREP µ , MTAµ  και ,uMQ µ  ως την εικοστή (20η) ηµέρα του µήνα 

µ+1. 

2) Για την ∆ιορθωτική Μηνιαία Συµπληρωµατική Εκκαθάριση του µήνα µ, τα 

µεγέθη 'MTA µ  και ,'uMQ µ  ως την τελευταία ηµέρα του µήνα µ+2. 

3) Για την πρώτη φάση της Οριστικής Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης του έτους 

Υ, τα οριστικά µεγέθη ,% '' pLoadREP µ , ''MTA µ  και ,''uMQ µ  για κάθε 

µήνα µ που περιλαµβάνεται σε αυτή, ως την εικοστή (20η) Οκτωβρίου του 

ηµερολογιακού έτους Υ+1. Για την δεύτερη φάση της Οριστικής 

Συµπληρωµατικής Εκκαθάρισης, τα παραπάνω οριστικά µεγέθη για κάθε µήνα 

µ που αυτή περιλαµβάνει, ως την εικοστή (20η) Απριλίου του έτους Υ+2. 

9. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. υπολογίζει σε µηνιαία βάση τη χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου της 

Κρήτης για το ΕΤΜΕΑΡ των Πελατών τους και αποστέλλει στον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & 

Εγγυήσεων Προέλευσης όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και αποτελέσµατα υπολογισµών που 

εκτελεί στους χρόνους που ορίζονται στο Άρθρο 24, µε ξεχωριστό αρχείο του οποίου η 

µορφή παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης 

εντάσσει την εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου της Κρήτης για το ΕΤΜΕΑΡ που 

αντιστοιχεί στους Πελάτες τους στις διαδικασίες και στα χρονοδιαγράµµατα του Άρθρου 

24, εκδίδει τα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα και φορολογικά παραστατικά, και 

χρεοπιστώνει τα αντίστοιχα χρηµατικά ποσά στον Υπολογαριασµό Λ-Γ2.». 

 

4. Την προσθήκη ειδικού Παραρτήµατος Γ στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών 

Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν) του Άρθρου 130 του ν. 4001/2011 

όπως ισχύει, ως εξής: 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

∆ιατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού 

Συνδεδεµένου Συστήµατος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά το διάστηµα από τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Α΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Β΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 58Β και 

108Γ του Ν. 4001/2011, ως ισχύει 

 

Άρθρο 1-Αρµοδιότητες ∆Ε∆∆ΗΕ  

1. To ΜΣΣ της Κρήτης συµµετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4 (δ) του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011. 

2. Ειδικότερα ο ∆Ε∆∆ΗΕ από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης για το ΜΣΣ της Κρήτης 

έως και τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β΄ φάσης: 

i. ∆ιενεργεί τη συµπληρωµατική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης (µηνιαία 

και ετήσια) για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί 

από Συµβατικές Μονάδες/Συµβατικούς Σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του ν. 4425/2016 όπως αποστέλλονται από τον αρµόδιο φορέα. Η µηνιαία 

συµπληρωµατική εκκαθάριση διενεργείται επί τη βάση των προσωρινών µηνιαίων 

ποσοστών εκπροσώπησης των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως υπολογίζονται δυνάµει 

της υπ’ αρ. 46/2016 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016) όπως ισχύει. 
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Ειδικότερα η ετήσια συµπληρωµατική εκκαθάριση διενεργείται επί τη βάση των 

αντίστοιχων απολογιστικών µηνιαίων ποσοστών εκπροσώπησης. 

ii.Συνάπτει και εκτελεί τις συµβάσεις συµµετοχής του παρόντος Παραρτήµατος µε τους 

Εκπροσώπους Φορτίου και τους Παραγωγούς Συµβατικών Μονάδων του ΜΣΣ της 

Κρήτης. 

iii. Aσκεί τις αρµοδιότητές του ως ∆ιαχειριστής του Λογαριασµού των ΥΚΩ και για το 

ΜΣΣ της Κρήτης. 

iv. Ασκεί τις αρµοδιότητές του ως ∆ιαχειριστής ∆ικτύου αναφορικά µε τους µετρητές 

και τη διαχείριση µετρήσεων (Κ∆Ε∆∆ΗΕ, Τµήµα VI) και την εκπροσώπηση µετρητών 

(Κ∆Ε∆∆ΗΕ, Κεφάλαιο 22) και για τους Μετρητές Παραγωγής των συµβατικών 

µονάδων που συνδέονται στο ΜΣΣ της Κρήτης στην Υψηλή Τάση. 

3. Μέχρι την ολοκλήρωση των υποδοµών µέτρησης της ενέργειας παραγωγής των Συµβατικών 

Μονάδων στο ΜΣΣ Κρήτης, οι οποίες προβλέπονται σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης 

Υλοποίησης Υποδοµών του ∆Ε∆∆ΗΕ για την τήρηση του Κώδικα Μ∆Ν (ΦΕΚ 

Β’2542/2015), ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τη διενέργεια της συµπληρωµατικής εκκαθάρισης της περ. (i) 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, θα χρησιµοποιεί τα στοιχεία µετρήσεων για την ενέργεια 

παραγωγής των Συµβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ Κρήτης που παρέχονται από τους 

Παραγωγούς Συµβατικών Μονάδων. Ο Α∆ΜΗΕ παρέχει τις σχετικές προβλέψεις για την 

ενέργεια παραγωγής των Συµβατικών Μονάδων, για τις ποσότητες καυσίµων και ρύπων 

καθώς και για τα ενδεχόµενα κόστη κάλυψης εκτάκτων αναγκών τα οποία απαιτούνται για 

τον υπολογισµό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου (έως τη δέκατη µέρα κάθε µήνα 

για το κυλιόµενο εξάµηνο Εγγυήσεων) και για τον υπολογισµό των εκτιµήσεων των 

χρεώσεων του Ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ (έως τη δέκατη µέρα του Μαρτίου και του 

Σεπτεµβρίου για το τρέχον και για το επόµενο έτος). 

4. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή 

EnExClear) παρέχει στον ∆Ε∆∆ΗΕ σε µηνιαία βάση και έως τη δέκατη πέµπτη (15η) µέρα 

του επόµενου µήνα από το µήνα εκκαθάρισης, τα ποσά που εκκαθαρίζονται στις Αγορές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 σχετικά µε τις πιστώσεις των Παραγωγών 

Συµβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης.  

5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ ανακτά πλήρως το σύνολο του διαχειριστικού κόστους το οποίο επωµίζεται στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης µέσω των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆). 

6. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ παρέχει στον Α∆ΜΗΕ, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα του 

µήνα εκκαθάρισης, τα εκτιµώµενα µηνιαία ποσοστά εκπροσώπησης των Εκπροσώπων 

Φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης που προσδιορίζονται µε βάση την υπ’ αρ. 46/2016 απόφαση 

ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016), για την εκτέλεση του Απλοποιηµένου Προγράµµατος 

Κατανοµής του ΜΣΣ της Κρήτης. Τα ως άνω εκτιµώµενα µηνιαία ποσοστά εκπροσώπησης 

κοινοποιούνται στον ∆ΑΠΕΕΠ και στην ΕΧΕ ΑΕ.  

7. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αποστέλλει στον Α∆ΜΗΕ και τον ∆ΑΠΕΕΠ τα µηνιαία ποσοστά 

εκπροσώπησης της συµπληρωµατικής µηνιαίας εκκαθάρισης της περίπτωσης α) της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου έως την εικοστή (20η) ηµέρα του επόµενου µήνα από 

τον µήνα εκκαθάρισης και τα αντίστοιχα οριστικά ποσοστά εκπροσώπησης µετά την 

έγκριση της ετήσιας εκκαθάρισης από τη ΡΑΕ. 

 

Άρθρο 2-Πρόσβαση Παραγωγών  

1. Αναφορικά µε τα ζητήµατα της πρόσβασης παραγωγών στη ΜΤ και ΧΤ στο ΜΣΣ της 

Κρήτης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ. 

2. Τα αιτήµατα για πρόσβαση των παραγωγών στην ΥΤ του ΜΣΣ της Κρήτης από τη ∆ήλη 

Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης υποβάλλονται στον Α∆ΜΗΕ, µε τον οποίο θα συνάπτονται 

οι σχετικές Συµβάσεις Σύνδεσης, ενώ οι υφιστάµενες Συµβάσεις Σύνδεσης ΥΤ 

µεταβιβάζονται στον Α∆ΜΗΕ, ο οποίος υπεισέρχεται άµεσα και άνευ ετέρου από τη ∆ήλη 

Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης στη θέση του Ε∆∆ΗΕ αναφορικά µε τις ανωτέρω συµβάσεις 

σύνδεσης. 
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Άρθρο 3-Συµβάσεις Πώλησης και Λειτουργικής ενίσχυσης Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 

Υβριδικών Σταθµών  

 

Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης: 

1. Οι υφιστάµενες Συµβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και Λειτουργικής Ενίσχυσης των 
Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και των Υβριδικών Σταθµών του ΜΣΣ της Κρήτης 

µεταβιβάζονται άµεσα και άνευ ετέρου στον ∆ΑΠΕΕΠ, χωρίς παράταση διάρκειας ισχύος 

των συµβάσεων. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στις Συµβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006), τις συµβάσεις αγοραπωλησίας 

ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και τις συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των 

σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΜΣΣ της Κρήτης καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

2. Οι νέες Συµβάσεις πώλησης και Λειτουργικής Ενίσχυσης Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 

Υβριδικών Σταθµών συνάπτονται µε τον ∆ΑΠΕΕΠ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

Τα µετρητικά δεδοµένα για τους υφιστάµενους και τους νέους σταθµούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 

Υβριδικούς παρέχονται στον ∆ΑΠΕΕΠ από τον ∆Ε∆∆ΗΕ για τη Χαµηλή και Μέση Τάση και 

από τον Α∆ΜΗΕ για την Υψηλή Τάση. 

 

Άρθρο 4 –Συµβάσεις Συµµετοχής Παραγωγών Συµβατικών Μονάδων  

 

Οι Παραγωγοί Συµβατικών Μονάδων προκειµένου να συµµετάσχουν στην Αγορά του ΜΣΣ 

Κρήτης συνάπτουν Σύµβαση Συµµετοχής µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 

παρόντος Παραρτήµατος, η οποία εφαρµόζεται από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης 

µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 108Γ, 

αντιστοίχως, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Για τα ως άνω αναφερόµενα, τηρείται µητρώο 

Συµβατικών Μονάδων για το ΜΣΣ της Κρήτης από τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

Άρθρο 5-Συµµετοχή των Εκπροσώπων Φορτίου  

 

1. Τα αιτήµατα των Εκπροσώπων Φορτίου για εκπροσώπηση παροχών ΜΤ και ΧΤ του ΜΣΣ 

της Κρήτης υποβάλλονται στον ∆Ε∆∆ΗΕ. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου συνάπτουν Σύµβαση 

Συµµετοχής µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήµατος, και 

δηλώνουν τις παροχές που θα εκπροσωπήσουν στο ΜΣΣ της Κρήτης για τις οποίες 

καταβάλουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος 

Παραρτήµατος. Η ως άνω Σύµβαση Συµµετοχής εφαρµόζεται από τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Α’ φάσης µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της παρ. 2 και της 

παρ. 3 του άρθρου 108Γ, αντιστοίχως, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και ο ∆Ε∆∆ΗΕ τηρεί 

µητρώο Εκπροσώπων Φορτίου για το ΜΣΣ της Κρήτης. 

2. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης τα αιτήµατα των Εκπροσώπων Φορτίου για 

εκπροσώπηση παροχών ΥΤ υποβάλλονται στον Α∆ΜΗΕ και τα µετρητικά δεδοµένα της ΥΤ 

θα παρέχονται από τον Α∆ΜΗΕ προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

Άρθρο 6-Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις  

 

Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης: 

1. Ο Α∆ΜΗΕ ως ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τιµολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου του 

ΜΣΣ της Κρήτης για τα ποσά που τους αναλογούν αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης 

Συστήµατος (ΧΧΣ). Από 01.01.2022 και µέχρι τη δήλη ηµέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, τα 

στοιχεία για τον υπολογισµό των ΧΧΣ αναφορικά µε παροχές ΜΤ και ΧΤ υπολογίζονται µε 

βάση τις διαδικασίες του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και παρέχονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 

στον Α∆ΜΗΕ διακριτά για το ΜΣΣ της Κρήτης. 

2. Ο ∆ΑΠEΕΠ τιµολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου για τα ποσά που τους αναλογούν 

αναφορικά µε τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. Από 01.01.2022 και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης 
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της Β΄ Φάσης, τα στοιχεία για τον υπολογισµό του ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται µε βάση τις 

διαδικασίες του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και παρέχονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ για τις 

παροχές ΜΤ και ΧΤ διακριτά για το ΜΣΣ της Κρήτης, ενώ για τις παροχές ΥΤ τα αντίστοιχα 

στοιχεία παρέχονται από τον Α∆ΜΗΕ . 

3. Αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου και τις χρεώσεις ΥΚΩ Πελατών, από 

01.01.2022 και µέχρι τη δήλη ηµέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ τιµολογεί τους 

Εκπροσώπους Φορτίου για τα ποσά που τους αναλογούν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

εφαρµόζονται στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο. 

4. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης µέχρι και την 31η.12.2021, τα στοιχεία για 

τον υπολογισµό των ρυθµιζόµενων χρεώσεων των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

υπολογίζονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 46/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 

1203/26.04.2016) όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 7 –Αντάλλαγµα ΥΚΩ  

 

1. Για τη χρονική περίοδο που το ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης αποτελεί ΜΣΣ, ήτοι µέχρι τη 

∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της ∆ιασύνδεσης Κρήτης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπολογίζει τα 

προσωρινά µηνιαία και το ετήσιο εκκαθαριστικό αντάλλαγµα για το ΜΣΣ της Κρήτης 

διακριτά από το Αντάλλαγµα ΥΚΩ Μ∆Ν, στο πλαίσιο της παροχής ενιαίας τιµολόγησης στη 

Χώρα. Το ετήσιο εκκαθαριστικό αντάλλαγµα για το ΜΣΣ της Κρήτης υποβάλλεται στη ΡΑΕ 

προς έγκριση σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 184 του Κώδικα 

Μ∆Ν.  

2. Για τον υπολογισµό των ως άνω ποσών της αντιστάθµισης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ εφαρµόζει την 

µεθοδολογία της υπ’ αριθµ. 14/2014 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 270/07.02.2014), όπως 

ισχύει, µόνο σε ότι αφορά την ενέργεια από Συµβατικές Μονάδες παραγωγής που εγχέεται 

στο ∆ίκτυο (ΜΑ_Μ∆ΝΣΜ,µ και QΧ,ΣΜ(µ,j)). Ειδικότερα, οι Προµηθευτές θα 

αποζηµιώνονται µόνο για το πλεονάζον κόστος της συµβατικής παραγωγής, ήτοι για τη 

διαφορά που θα προκύπτει µεταξύ του µέσου πλήρους κόστους συµβατικής παραγωγής στο 

ΜΣΣ Κρήτης και της Μεσοσταθµικής Τιµής Αγοράς που διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική 

αγορά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος. ∆εδοµένου ότι δυνάµει της παρ. 1 του Άρθρου 

108∆ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο Α∆ΜΗΕ τιµολογεί και εισπράττει τις Χρεώσεις 

Χρήσης Συστήµατος (ΧΧΣ) που αφορούν τους καταναλωτές οι οποίοι εκπροσωπούνται από 

τους Προµηθευτές της Κρήτης, η παράµετρος ΧΧΣ δεν θα αφαιρείται από το αντάλλαγµα 

ΥΚΩ του ΜΣΣ Κρήτης που οφείλεται στους εν λόγω Προµηθευτές κατά τα προβλεπόµενα 

στην υπ’ αριθµ. 14/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει. 

3. Από 01.01.2022 και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, τα στοιχεία για τον 

υπολογισµό των πιστώσεων για τα ανταλλάγµατα των λοιπών ΥΚΩ υπολογίζονται µε βάση 

τις διαδικασίες του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος. 

4. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης και µέχρι την 31η.12.2021, τα στοιχεία για 

τον υπολογισµό των πιστώσεων για τα ανταλλάγµατα των λοιπών ΥΚΩ υπολογίζονται 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016), όπως 

ισχύει. 

 

 

Άρθρο 8-Εγγυήσεις Εκπροσώπων Φορτίου  

 

1. Οι Εγγυήσεις των Εκπροσώπων Φορτίου προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ για τη συµπληρωµατική 

εκκαθάριση των Συµβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης, ισχύουν, αναλογικά 

εφαρµοζόµενα και για το ΜΣΣ της Κρήτης, τα προβλεπόµενα στα άρθρα 13 έως 15 του 

Κώδικα Μ∆Ν και στην υπ’ αριθµ. 238/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3286/13.10.2016), 

όπως ισχύει, προσαρµοσµένα ως ακολούθως. Για τη δραστηριοποίηση Εκπροσώπου 

Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης, στον υπολογισµό των εγγυήσεων καλύπτεται το ποσό της 

εκτιµώµενης χρέωσης της συµπληρωµατικής εκκαθάρισης της περίπτωσης α) της παρ. 2 του 

άρθρου 2, το οποίο υπολογίζεται στη βάση των δύο ηµερολογιακών µηνών εντός του 
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εξαµήνου που καλύπτει η εγγύηση, για τους οποίους εκτιµάται το υψηλότερο ως άνω ποσό 

χρέωσης, αποµειωµένο κατά το εκτιµώµενο ποσό του Ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ 

για τους αντίστοιχους δύο µήνες. ∆εδοµένων των αναφεροµένων στο άρθρο 7 του παρόντος 

Παραρτήµατος, επισηµαίνεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις στον 

υπολογισµό των εγγυήσεων για τη συµπληρωµατική Εκκαθάριση του ΜΣΣ της Κρήτης.  

2. Από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης και µέχρι τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β΄ 

Φάσης, οι εγγυήσεις για τις χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆) και τις χρεώσεις ΥΚΩ Πελατών 

υπολογίζονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και το ΜΣΣ της 

Κρήτης µε βάση την υπ’ αριθµ. 534/2021 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3292/26.07.2021) και 

την Υ.Α. ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021). 

 

Άρθρο 9 –Τήρηση Λογιστικών Λογαριασµών  

 

Σε ότι αφορά τον ∆Ε∆∆ΗΕ και αναφορικά µε την Τήρηση Λογιστικών Λογαριασµών σε ΜΣΣ για 

τη συµπληρωµατική εκκαθάριση της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 2 ισχύουν αναλογικά 

εφαρµοζόµενα και για το ΜΣΣ της Κρήτης τα σχετικώς προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 37 του 

Κώδικα Μ∆Ν µε τίτλο «Τήρηση Λογαριασµών», σχετικά µε τις χρεοπιστώσεις των Εκπροσώπων 

Φορτίου και των Συµβατικών Μονάδων. 

 

Άρθρο 10-Σύµβαση Συµµετοχής Παραγωγού από Συµβατικές µονάδες στην Αγορά του 

ΜΣΣ ΤΗΣ Κρήτης  

 

Η πρότυπη σύµβαση του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ 

φάσης, έως τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου 

Κρήτης µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα, όπως αυτές ορίζονται µε την παρ. 2 και την παρ. 3 του 

άρθρου 108Γ, αντίστοιχα, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Ο τύπος και το περιεχόµενο της 

σύµβασης αυτής έχουν ως ακολούθως 

 

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, ηµέρα……….. την ……………… 201…, 

  

ΜΕΤΑΞΥ 

 

Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [∆Ε∆∆ΗΕ] Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού………………………, αρ. ….., Τ.Κ. ……….., µε Α.Φ.Μ. …………….., ∆.Ο.Υ. …………., 

που στο εξής και χάριν συντοµίας θα καλείται «∆Ε∆∆ΗΕ» και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής,  

 

ΚΑΙ 

 

Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «………………………..», ως Παραγωγού ηλεκτρικής 

ενέργειας από Συµβατικές Μονάδες σε ΜΣΣ, που εδρεύει στην ………………, επί της οδού 

…………………………, αριθµ. ……, Τ.Κ. …………., µε Α.Φ.Μ. ………………….., ∆.Ο.Υ. 

……………….., που στο εξής και χάριν συντοµίας θα καλείται «Παραγωγός» και εκπροσωπείται 

νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από τον ……………….., µε την ιδιότητα 

του…………………… αυτής,  

 

αφού έλαβαν υπόψη: 

1) Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», ως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 108Γ αυτού,  
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2) Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - 

Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως 

ισχύει, 

3) Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει, 

4) Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (εφεξής ‘Κώδικας Μ∆Ν’), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 

39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014), και ισχύει 

5) Τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειες εγκατάστασης και άδειες 
λειτουργίας για τις Συµβατικές Μονάδες που κατέχει ο Παραγωγός, όπως 

αποτυπώνονται στο Παράρτηµα της παρούσας Σύµβασης και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της. 

6) Την από …. συναφθείσα Σύµβαση Σύνδεσης για τις Μονάδες του Παραρτήµατος Ι. 

7) Την παράγραφο 11 του άρθρου 20 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013) 

«Ρυθµίσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το τρίτο 

εδάφιο αυτής.  

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο πρώτο 

Αντικείµενο  

 

1.  Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

συµβαλλόµενων µερών για τη δραστηριοποίηση του Παραγωγού στην Αγορά του ΜΣΣ της 

Κρήτης µε τις Μονάδες που αναφέρονται στο Προσάρτηµα Ι της παρούσας µε βάση τις 

διατάξεις του Παραρτήµατος Γ του Κώδικα Μ∆Ν αναφορικά µε το ΜΣΣ της Κρήτης, εφεξής 

«Παράρτηµα Γ- ΜΣΣ της Κρήτης» (π.χ. η συµπληρωµατική εκκαθάριση της συµβατικής 

ενέργειας) και µε βάση την παρούσα εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.  

2. Για ό,τι δεν ρυθµίζεται ρητά στην παρούσα Σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήµατος 

Γ- ΜΣΣ της Κρήτης. 

3.  Οι Συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση να εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις που τους αναλογούν, µε βάση προβλεπόµενα στο σχετικώς εφαρµοστέο νοµικό 

πλαίσιο για το ΜΣΣ της Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων και των καθοριζοµένων στο 

Παράρτηµα Γ-ΜΣΣ της Κρήτης, καθώς και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις 

του συνόλου της νοµοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά 

ισχύει, και ιδίως µε τις διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά τους στο ΜΣΣ της Κρήτης. 

2. Οι όροι της παρούσας Σύµβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερµηνεύονται και να 

συµµορφώνονται µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

Άρθρο τρίτο 

Αποζηµίωση του Παραγωγού για την Εγχεόµενη Ενέργεια των Συµβατικών Σταθµών 

Παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης 

 

1. Ο Παραγωγός αποζηµιώνεται από το ∆Ε∆∆ΗΕ για το πλήρες κόστος παραγωγής πλέον µιας 

εύλογης απόδοσης επί της αξίας της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης για τη 

δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, για την Εγχεόµενη Ενέργεια κάθε 

Συµβατικού Σταθµού Παραγωγής στο ΜΣΣ αφαιρουµένων των ποσών που έχει λάβει ο 

Παραγωγός από την εκκαθάριση της Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου 

Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) για τη συµµετοχή του Παραγωγού στις Αγορές 

του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, µε βάση τις σχετικές προβλέψεις του Παραρτήµατος Γ-

ΜΣΣ της Κρήτης. 
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2. Ο υπολογισµός του πλήρους κόστους πραγµατοποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα στην 

παρούσα Σύµβαση. Στον υπολογισµό του πλήρους κόστους των Σταθµών που διενεργείται σε 

µηνιαία βάση, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία (απολογιστικά ή εκτιµώµενα) για 

κάθε Σταθµό: 

α)  Κόστος καυσίµου ηλεκτροπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης. 

β)  Κόστος δικαιωµάτων εκποµπών αερίων ρύπων που αντιστοιχεί στη λειτουργία των 

Συµβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης. 

γ)  Εύλογες λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας της παραγωγής στο ΜΣΣ της 

Κρήτης, όπως Μισθοδοσία, ∆απάνες προς Τρίτους, δαπάνες για Επισκευές και 

Συντηρήσεις, Αναλώσεις Υλικών, Λοιπά ∆ιάφορα Έξοδα, δαπάνες για κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και Φόροι – Τέλη. 

δ)  Κόστος για την ενοικίαση µεταφορά και εγκατάσταση φορητών Η/Ζ για την κάλυψη 

των εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ της Κρήτης. 

ε)  Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων που 

τηρείται για ρυθµιστικούς λόγους και αφορούν στο ΜΣΣ της Κρήτης, σύµφωνα µε το 

τέταρτο άρθρο. 

στ) Κόστος κεφαλαίου µε βάση εύλογη απόδοση επί της αξίας της Ρυθµιζόµενης 

Περιουσιακής Βάσης για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης 

σύµφωνα µε το τέταρτο άρθρο, η οποία συµπίπτει µε την εκάστοτε ισχύουσα εύλογη 

απόδοση που καθορίζεται από τη ΡΑΕ για την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

υπολογισµού του ανταλλάγµατος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.  

ζ) Επιµερισθέντα κόστη για τη λειτουργία της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, που 

προκύπτουν στην περίπτωση που ο Παραγωγός διαθέτει εγκαταστάσεις, προσωπικό 

κλπ εκτός του ΜΣΣ της Κρήτης.  

η)  Κάθε άλλο κόστος που δεν περιλαµβάνεται στα προαναφερθέντα στοιχεία, µε το οποίο 

επιβαρύνεται ο Παραγωγός στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας του στο ΜΣΣ 

της Κρήτης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Σύµβαση. 

3. Η δαπάνη για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης ελέγχεται ετησίως από 

τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται ως προς το εύλογο ή µη του ύψους και του είδους των επιµέρους 

δαπανών, απολογιστικά, µε βάση, καταρχήν, την ανάλυση του κόστους της παραγράφου 2, 

κατά τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ 

αριθµ. Π∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής 

Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ για 

τον υπολογισµό αυτόν. 

4. Προϋπόθεση για την αποζηµίωση του Παραγωγού αποτελεί η κατοχή της προβλεπόµενης 

άδειας λειτουργίας ή της νόµιµης απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης της. Τα 

προβλεπόµενα τιµήµατα για την περίοδο προ της έκδοσης των ως άνω αδειών ή εγκρίσεων 

καταβάλλονται µετά την έκδοσή τους.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση Παραγωγής ΜΣΣ Κρήτης 

 

1. Η αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (RAV) της δραστηριότητας της Παραγωγής 

στο ΜΣΣ της Κρήτης προκύπτει ως το άθροισµα: 

α) Της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού, βάσει του Μητρώου Παγίων που 

τηρείται για ρυθµιστικούς σκοπούς, εξαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων. 

β) Του Κεφαλαίου Κίνησης. 

Για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης του ενάτου άρθρου της παρούσας ως RAV 

νοούνται οι αξίες των στοιχείων (α) και (β) ανωτέρω, στο τέλος του έτους/περιόδου αναφοράς 

και για το πρώτο έτος, από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης της Κρήτης. Για τον υπολογισµό του µηνιαίου ανταλλάγµατος λαµβάνεται υπόψη 

η µέση µηνιαία τιµή της αξίας RAV του έτους/περιόδου αναφοράς. 

2. Το Μητρώο Παγίων για ρυθµιστικούς λόγους καταρτίζεται από τον Παραγωγό και 

υποβάλλεται προς έγκριση στη ΡΑΕ εντός εξαµήνου από τη θέση σε εµπορική λειτουργία της 

Μονάδας ή του Σταθµού.  
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3. Η κατάρτιση του Μητρώου Παγίων γίνεται µε τρόπο ώστε όλα τα πάγια που αφορούν στη 

δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, να καταχωρίζονται µε αντιστοίχισή τους 

σε µεµονωµένη Μονάδα παραγωγής ή στον αντίστοιχο Σταθµό παραγωγής, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Μ∆Ν, καθώς και τυχόν σχετικές οδηγίες 

της ΡΑΕ ή του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ.  

4. Οι τιµές των στοιχείων του εν λόγω Μητρώου Παγίων θα ταυτίζονται µε τις τιµές των 

αντίστοιχων στοιχείων των υπό κατάρτιση Μητρώων Μονάδων και Σταθµών που 

προβλέπονται στον Κώδικα Μ∆Ν. Στο εν λόγω Μητρώο Παγίων συµπεριλαµβάνονται, πέραν 

των εγκαταστάσεων παραγωγής, τα τυχόν επιµερισµένα πάγια του Παραγωγού στο ΜΣΣ της 

Κρήτης που χρησιµοποιούνται για τη δραστηριότητα της παραγωγής σε αυτό. 

5. Το Μητρώο Παγίων της παραγράφου 2 επικαιροποιείται ετησίως εντός του πρώτου διµήνου 

κάθε ηµερολογιακού έτους εάν έχουν επέλθει µεταβολές. 

6. Μέχρι την έγκριση του Μητρώου Παγίων της παραγράφου 2 ως Μητρώο Παγίων για 

ρυθµιστικούς λόγους νοείται η αναπόσβεστη άξια του πάγιου ενεργητικού, όπως εγγράφεται 

στις λογιστικές καταστάσεις του Παραγωγού, εξαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων 

επενδύσεων, και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν λογιστικές αναπροσαρµογές. 

 

Άρθρο πέµπτο 

Μετρήσεις 

 

Για τις µετρήσεις ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος, ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

Παράρτηµα ΜΣΣ της Κρήτης. 

 

Άρθρο έκτο 

∆ικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού 

 

Ο Παραγωγός, οφείλει να επιτρέπει στον ∆Ε∆∆ΗΕ και ιδίως στους εκπροσώπους, στους 

υπαλλήλους και στους υπεργολάβους του, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, 

εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου και των όρων της 

παρούσας Σύµβασης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης, η οποία του αποστέλλεται τουλάχιστον 

τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίησή της.  

 

Άρθρο έβδοµο 

Παροχή στοιχείων από τον Παραγωγό  

 

1. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ τα αναλυτικά µηνιαία στοιχεία κόστους 

για κάθε Σταθµό (απολογιστικά ή κατ’ εκτίµηση), καθώς και της Εγχεόµενης ενέργειας για 

κάθε περίοδο εκκαθάρισης, µέχρι την δέκατη (10η) ηµέρα του επόµενου µήνα από τον 

εκάστοτε µήνα αναφοράς. 

2. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ τα απολογιστικά στοιχεία της 

παραγράφου 1, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα αναφοράς. 

3. Τα αναλυτικά στοιχεία κόστους για κάθε Σταθµό του ΜΣΣ της Κρήτης, καθώς και της 

Εγχεόµενης Ενέργειας, για την ετήσια εκκαθάριση, θα διατίθενται το αργότερο έως το τέλος 

του Ιουνίου του επόµενου έτους. 

4. Ο Παραγωγός υποβάλλει τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 

ΙΙ. 

5. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του 

τελευταίου, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του 

και για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των 

δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται µε αυτή. 

6. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, ιστορικά καταγεγραµµένα στοιχεία 

λειτουργίας των εγκαταστάσεών του.  

7. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο που ζητείται ιδίως για τον 

υπολογισµό του ανταλλάγµατος ΥΚΩ κατά τον έλεγχο των δαπανών.  

 



 
- 37 -

Άρθρο όγδοο 

∆ιάρκεια Σύµβασης  

 

1. Η παρούσα σύµβαση ισχύει από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης, έως τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης µε το Ηπειρωτικό 

Σύστηµα όπως αυτές ορίζονται µε την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα του 

ν. 4001/2011, όπως ισχύει.  

2. Οι όροι της παρούσας Σύµβασης δεσµεύουν αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα µέρη αυτής.  

 

 

 

Άρθρο ένατο 

Εκκαθάριση Συναλλαγών -Έκδοση Τιµολογίων  

 

1.  Μετά το πέρας κάθε περιόδου τιµολόγησης πραγµατοποιείται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, ο 

υπολογισµός του τιµήµατος της Εγχεόµενης Ενέργειας που αφορά στην περίοδο τιµολόγησης 

αυτή (περίοδος αναφοράς), διακριτά για κάθε Σταθµό, µε βάση τα στοιχεία κόστους που 

αποστέλλονται από τον Παραγωγό, µε επαρκή ανάλυση και τεκµηρίωση σύµφωνα µε το 

έβδοµο άρθρο της παρούσας, αφαιρουµένων των ποσών που έχει λάβει ο Παραγωγός από 

την εκκαθάριση της EnExClear για τη συµµετοχή του στις Αγορές του ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος. Η διαδικασία της συµπληρωµατικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης του ΜΣΣ Κρήτης 

λαµβάνει χώρα κατά την υλοποίηση της Μηνίαιας Εκκαθάρισης των Μ∆Ν, σύµφωνα µε τα 

σχετικώς αναφερόµενα στο άρθρο 183 του Κώδικα Μ∆Ν. 

2. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους και εντός του χρόνου που προβλέπεται στον Κώδικα 

Μ∆Ν για την ετήσια απολογιστική εκκαθάριση των συναλλαγών, ο ∆Ε∆∆ΗΕ λαµβάνοντας 

υπόψη τα τελικά απολογιστικά στοιχεία κόστους και ενέργειας, προβαίνει σε απολογιστική 

συµπληρωµατική εκκαθάριση των τυχόν διαφορών για το ΜΣΣ Κρήτης, ακολουθώντας 

διαδικασία αντίστοιχη µε εκείνη των µηνιαίων συµπληρωµατικών εκκαθαρίσεων και 

υποβάλει στη ΡΑΕ τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης αυτής µε τα αναγκαία στοιχεία 

κόστους, ώστε αυτή να προβεί στον υπολογισµό του αντιστοίχου ανταλλάγµατος ΥΚΩ, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 του τρίτου άρθρου. Μετά τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ 

ολοκληρώνεται η διαδικασία χρεοπιστώσεων µε την έκδοση και εξόφληση των σχετικών 

τιµολογίων. 

3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των παρεχόµενων από τον Παραγωγό στοιχείων 

για τη διενέργεια των υπολογισµών και εκκαθαρίσεων του παρόντος άρθρου, και να διενεργεί 

τακτικούς και επαρκείς δειγµατοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, για την ακρίβεια των 

στοιχείων αυτών, ενηµερώνοντας για τα σχετικά αποτελέσµατα τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του 

ελέγχου των δαπανών από την Αρχή κατά τη διαδικασία υπολογισµού του σχετικού 

ανταλλάγµατος ΥΚΩ.  

 

Άρθρο δέκατο 

Ανωτέρα βία 

 

1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση, 

αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. 

2. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο µέρος, που αδυνατεί 

να εκπληρώσει τις οριζόµενες από την παρούσα Σύµβαση υποχρεώσεις του, οφείλει, εντός 

πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την στιγµή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να 

ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία του αυτή στο άλλο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός της 

ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος 

αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και 

δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του 

γεγονότος ανωτέρας βίας. 

3. Το συµβαλλόµενο µέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο 



 
- 38 -

µέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των 

συνεπειών της. 

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία 

περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

∆ικαιώµατα απορρέοντα από τη Σύµβαση 

 

Τα δικαιώµατα του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση είναι προσωποπαγή 

και ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής και λειτουργίας ή η 

απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής είναι επ’ ονόµατί του. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Καταγγελία Σύµβασης 

 

1. Για λόγους που ανάγονται στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΣΣ της Κρήτης, 

και στην αδιάλειπτη τροφοδότηση των καταναλωτών του µε ηλεκτρική ενέργεια, η άσκηση 

του δικαιώµατος της καταγγελίας της Σύµβασης από έκαστο των συµβαλλοµένων µερών, 

τελεί υπό την προϋπόθεση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας του ΜΣΣ της 

Κρήτης.  

2. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

αντισυµβαλλοµένου οι οποίες απορρέουν από την σύµβαση αυτή, κάθε συµβαλλόµενος, 

δικαιούται να δηλώσει εγγράφως, προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος, την πρόθεση του να 

καταγγείλει την παρούσα σύµβαση (πρόθεση καταγγελίας της σύµβασης), τάσσοντας στο 

αντισυµβαλλόµενο µέρος τρίµηνη προθεσµία για τη συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις 

που εκπληρώνει πληµµελώς (πρώτη προθεσµία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή 

κοινοποιείται και στη ΡΑΕ. 

3. Αν µετά την πάροδο του ως άνω τριµήνου, το µέρος στο οποίο εστάλη η σχετική επιστολή 

δεν συµµορφώθηκε µερικώς ή ολικώς µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, το 

αντισυµβαλλόµενο µέρος, απευθύνει έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται µε δικαστικό 

επιµελητή, στο µέρος που συνεχίζει να εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, προκειµένου το τελευταίο να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις αυτές εντός 

εννέα (9) µηνών (δεύτερη προθεσµία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή κοινοποιείται 

και στη ΡΑΕ. 

4. Το συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση µετά την παρέλευση των εννέα 

(9) µηνών της παραγράφου 3 µόνον στην περίπτωση που το µέρος στο οποίο επιδόθηκε η 

σχετική επιστολή δεν συµµορφώθηκε µερικώς ή ολικώς µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται, από την επέλευση των έννοµων 

αποτελεσµάτων της καταγγελίας, η ασφαλής ηλεκτροδότηση του ΜΣΣ της Κρήτης στο οποίο 

έχει την εγκατάστασή του ο Παραγωγός. 

 

5. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άµεσα, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τον 

∆Ε∆∆ΗΕ στους Εκπροσώπους Φορτίου και στη ΡΑΕ. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ ανακοινώνει τη σχετική 

πράξη στην ιστοσελίδα του.  

 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Εκχώρηση 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε 

εκχώρηση και µεταβίβαση δικαιωµάτων, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ και τη σχετική ενηµέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος 

άρθρου θεµελιώνει δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης και διακοπή της αγοράς 
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της παραγόµενης από Συµβατικούς Σταθµούς του αντισυµβαλλόµενου Παραγωγού 

ηλεκτρικής ενέργειας από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 

2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και µεταβίβαση των χρηµατικών απαιτήσεων του Παραγωγού που 

απορρέουν από τη παρούσα Σύµβαση: 

α) προς µία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νοµίµως εγκατεστηµένες 

και λειτουργούσες σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς µία ή 

περισσότερες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), που θα χρηµατοδοτήσουν 

τη κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθµού. Στη περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης 

και µεταβίβασης κοινοποιείται στον ∆Ε∆∆ΗΕ, την Αρχή έκδοσης της άδειας 

εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ και 

β)  προς οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε τον Παραγωγό εταιρεία, κατά την έννοια του 

άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 

Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της 

πράξης εκχώρησης και µεταβίβασης στον ∆Ε∆∆ΗΕ την Αρχή έκδοσης της άδειας 

εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ.  

Πράξη εκχώρησης και µεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που 

προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα έναντι 

του ∆Ε∆∆ΗΕ, της Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και της ΡΑΕ. 

3. Σε περίπτωση εκχώρησης και µεταβίβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί 

εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόµενα του ΑΚ για τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη. 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης, δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

άσκησή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δέκατο τρίτο άρθρο της παρούσας, το 

συµβαλλόµενο µέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την 

πρόθεση του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ συµφωνεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, εφόσον λάβει από 

τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ’ αυτόν ότι η παρούσα Σύµβαση 

εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί). 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και άλλοι φόροι/ επιβαρύνσεις 

 

Το τίµηµα που προβλέπεται στο ένατο άρθρο της παρούσας δεν περιλαµβάνει το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ξεχωριστά και θα 

πληρώνεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ και θα αποδίδεται από τον αντισυµβαλλόµενο Παραγωγό 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κάθε άλλος φόρος και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Παραγωγό. 

 

Άρθρο δέκατο πέµπτο 

Αποζηµιώσεις συµβαλλοµένων από προκληθείσες ζηµίες 

 

1. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζηµιογόνα πράξη και θα 

αποζηµιώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για τις άµεσες θετικές ζηµίες που θα υποστεί και 

στο βαθµό που οι ζηµίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε 

αποζηµίωση (περιλαµβανοµένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αµέλειά του. 

2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζηµίωση να αποζηµιώνει το άλλο µέρος, θα µειώνεται 

αναλογικά στο βαθµό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζηµίωση έχει 

συνεισφέρει στην πρόκληση της ζηµίας, στον τραυµατισµό ή στην περιουσιακή ζηµία. 

Κανένα µέρος δεν δικαιούται αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος για ζηµία, 

αστική ευθύνη, τραυµατισµό και καταστροφή που προέκυψε µόνο από δική του αµέλεια ή 

δόλο. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Επίλυση ∆ιαφορών 
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1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής 

πίστης, µε αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης καθόλη τη διάρκεια 

ισχύος της.  

2. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε 

διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους µε φιλικές διαπραγµατεύσεις, 

σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

3. Στην περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ∆Ε∆∆ΗΕ και του Παραγωγού, και τα δύο µέρη 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, µε 

γνώµονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, τη διαφάνεια των 

συναλλαγών και την καλή πίστη. 

4. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας Σύµβασης 

εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ, η οποία κοινοποιείται 

στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο ∆Ε∆∆ΗΕ απευθύνει πρόσκληση προς τον Παραγωγό για 

φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής ∆ιαπραγµάτευσης της διαφοράς 

ολοκληρώνεται µε σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον ∆ιαχειριστή, εντός τριάντα (30) 

ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

5. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µε τη διαδικασία της φιλικής διαπραγµάτευσης, τα 

µέρη δύνανται να παραπέµψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, µέσω ∆ιαιτησίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισµού ∆ιαιτησίας 

της ΡΑΕ. 

6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα 

συµβαλλόµενα µέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής ∆ιαπραγµάτευσης ή 

∆ιαιτησίας. 

 

Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Τροποποίηση όρων της Σύµβασης 

 

1. Η παρούσα Σύµβαση τροποποιείται µόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συµφωνίας µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, ιδίως δε για λόγους εναρµόνισής της µε το εκάστοτε ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία 

 

1. Επίσηµη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων 

που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η 

µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα 

τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην 

ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν 

πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. 

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλλοµένων, που αφορά την παρούσα, 

απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ως 

αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:  

 

- Για τον ∆Ε∆∆ΗΕ: 

 

- Για τον Παραγωγό :  

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

 

1. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
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2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Παραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στο 

∆Ε∆∆ΗΕ εγγράφως ορισµένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του, ο οποίος θα καλείται Κύριος 

Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού, θα είναι 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση 

της Σύµβασης και θα προβαίνει εξ ονόµατός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και 

διαφωνιών που ενδεχοµένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στη νοµοθεσία 

προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. 

3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει αντίκλητο που 

κατοικεί στην Ελλάδα. 

4. Ρητά συµφωνείται ότι αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει 

από την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης είναι τα (Τακτικά) ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 

Άρθρο εικοστό 

Ερµηνευτικές διατάξεις 

 

1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

στους νόµους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν, και στο λοιπό νοµοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη σύµβαση 

αυτή αναφέρεται στη Σύµβαση και τα τυχόν Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο 

και αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύµβασης και ρυθµίσεων 

ή όρων που περιλαµβάνονται σε τυχόν Παράρτηµα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθµίσεις του 

παραρτήµατος ως ειδικότερες. 

3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί µόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία της παρούσας. 

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις. 
5. Η ακυρότητα ορισµένης διάταξης της παρούσας Σύµβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα 

αυτής. 

  

Οι Συµβαλλόµενοι 

 

______________     _________________ 

 Για τον Παραγωγό        Για τον ∆Ε∆∆ΗΕ  

 

Στην παρούσα Σύµβαση προσαρτώνται Παραρτήµατα I και II, που συνιστούν αναπόσπαστα 

τµήµατά της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ …………… 

Μονάδα Ονοµαστική 

Ισχύς (MW/kW) 

Αρ. Άδειας 

Παραγωγής 

Αρ. Άδειας 

Εγκατάστασης 

Αρ. Άδειας 

Λειτουργίας 

… … … … … 

… … … … … 

ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ …………… 
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Μονάδα Ονοµαστική 

Ισχύς (MW/kW) 

Αρ. Άδειας 

Παραγωγής 

Αρ. Άδειας 

Εγκατάστασης 

Αρ. Άδειας 

Λειτουργίας 

… … … … … 

… … … … … 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΣΣ - ΥΚΩ 

Σταθμός ΜΣΣ Κρήτης: ….. (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) 

Μήνας:….. 

Μέγεθος Μονάδα μέτρησης 

Γενικά Στοιχεία Μήνα 

Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς σταθμού MW/kW 

Συνολική μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς σταθμού MW/kW 

Ενέργεια MWh 

Στοιχεία Κόστους Μήνα 

Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) 

Ποσότητα εκπεμπόμενων CO2 tn CO2 

Μεσοσταθμικό κόστος δικαιωμάτων CO2 CO2 €/tn 

Συνολικό κόστος δικαιωμάτων CO2 CO2 € 

Ποσότητα μαζούτ που καταναλώθηκε tn 

Συνολικό κόστος μαζούτ που καταναλώθηκε € 

 Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α) €/tn 

 Κόστος μεταφοράς (β) €/tn 

 Μεσοσταθμική Τιμή προμήθειας μαζούτ (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά) €/tn 

 ΕΦΚ €/tn 

 Τέλη € 

 Λοιπά κόστη € 

Ποσότητα Diesel που καταναλώθηκε klit 

Συνολικό κόστος Diesel που καταναλώθηκε € 

 Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α) €/klit 

 Κόστος μεταφοράς (β) €/klit 

 Μεσοσσταθμική Τιμή προμήθειας Diesel (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά) €/klit 

 ΕΦΚ €/klit 

 Τέλη € 

 Λοιπά κόστη € 

Δαπάνες μισθοδοσίας € 

 Αμοιβές Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) € 

 Λοιπές παροχές Προσωπικού € 

Κόστος επισκευών και συντηρήσεων (μονάδων και σταθμού) € 

Κόστος ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (μονάδων και σταθμού) € 

Λοιπά λειτουργικά κόστη € 

 Αμοιβές Τρίτων € 

 Δαπάνες για ασφάλιση μονάδων / σταθμού € 

 Δαπάνες προς τρίτους € 

 Φόροι και τέλη € 

 Λοιπά λειτουργικά έξοδα € 

 Λοιπές Παροχές Τρίτων € 

 Κατανάλωση Η.Ε. € 

 … € 

Επιμερισθέντα έξοδα διοίκησης € 

Συνολικά κόστος ενοικίασης μονάδων € 

Αριθμός ενοικιαζόμενων μονάδων # 

Ισχύς ενοικιαζόμενων μονάδων MW/kW 

Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) 

Αποσβέσεις € 

 Αποσβέσεις μονάδων € 

 Μονάδα 1 € 

 Μονάδα … € 

 Αποσβέσεις παγίων σταθμού (πλην μονάδων) € 

Στοιχεία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης 

Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) 

Αναπόσβεστη Αξία Παγίων € 

 Αναπόσβεστη αξία μονάδων € 

 Μονάδα 1 € 

 Μονάδα … € 

 Αναπόσβεστη Αξία Παγίων σταθμού (πλην μονάδων) € 

Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ) € 

 Στοιχείο ΚΚ 1 € 

 … € 

…» 

Άρθρο 11 Σύµβαση Συµµετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην αγορά ΜΣΣ της Κρήτης  

 

 

Η πρότυπη σύµβαση του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ 
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φάσης, έως τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου 

Κρήτης µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα όπως αυτές ορίζονται µε την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 

108Γ αντίστοιχα του ν. 4001/2011. Ο τύπος και το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, ηµέρα……….. την………………201…, 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [∆Ε∆∆ΗΕ] Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού………………………, αρ. ….., Τ.Κ. ……….., µε Α.Φ.Μ. …………….., ∆.Ο.Υ. …………., που 

στο εξής και χάριν συντοµίας θα καλείται «∆Ε∆∆ΗΕ» και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής,  

 

ΚΑΙ 

 

αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «……………………………………………...» ως 

Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης, που εδρεύει στην …………………., επί της οδού 

………………….. αριθµ. ……….. Τ.Κ…………., µε Α.Φ.Μ. …………………………, ∆.Ο.Υ. 

…………………….., που στο εξής και χάριν συντοµίας θα καλείται «Εκπρόσωπος Φορτίου» και 

εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από τον 

……………………………….., µε την ιδιότητα του ……………… 

 

αφού έλαβαν υπόψη: 

1) Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού 

και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθµίσεις», ως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 108Γ αυτού.  

2) Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - 

Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως 

ισχύει. 

3) Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει, 

4) Το Κεφάλαιο Γ΄ «∆ιατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 

ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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. 

5) Τον Κώδικα ∆ιαχείρισης των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (εφεξής ‘Κώδικας Μ∆Ν’), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 

39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014) 

6) Τον Κώδικα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής ‘Κώδικας Προµήθειας’), όπως 

κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013). 

7) Την εγκεκριµένη, µε την υπ’ αριθµ. 14/2014 απόφαση ΡΑΕ, µεθοδολογία υπολογισµού 

του ανταλλάγµατος των ΥΚΩ Μ∆Ν, όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β΄ 

270/07.02.2014). 

8) Την υπ’ αριθµ 102/2007 απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισµού του µέσου 

µεταβλητού κόστους παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Μ∆Ν», ΦΕΚ Β΄ 890/05.06.2007, 

ως ισχύει, και της εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕ για την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

αυτής και υπολογισµού του µέσου µεταβλητού κόστους (ΜΜΚ), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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9) Το ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013) «Ρυθµίσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 11 του άρθρου 20. 

10) Την υπ’ αριθµ. …….. άδεια προµήθειας ή άλλο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο που 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία, δυνάµει του οποίου δραστηριοποιείται ο 

Εκπρόσωπος Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ Κρήτης. 

 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο πρώτο 

Αντικείµενο 

 

1. Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

συµβαλλόµενων µερών για τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ 

της Κρήτης µε βάση τις διατάξεις του Παραρτήµατος Γ του Κώδικα Μ∆Ν αναφορικά µε το 

ΜΣΣ της Κρήτης, εφεξής «Παράρτηµα Γ- ΜΣΣ της Κρήτης» (π.χ. ο τρόπος υπολογισµού των 

χρεώσεων του για την ενέργεια που απορροφούν από το ΜΣΣ Κρήτης, καθώς και οι 

διαδικασίες συµπληρωµατικής εκκαθάρισης των συναλλαγών) και µε βάση την παρούσα 

εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.  

2. Για ό,τι δεν ρυθµίζεται ρητά στην παρούσα Σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήµατος 

Γ-ΜΣΣ της Κρήτης. 

3. Οι Συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση να εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις που τους αναλογούν, µε βάση τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα ΜΣΣ της 

Κρήτης, στην λοιπή κείµενη νοµοθεσία και το περιεχόµενο της παρούσας Σύµβασης. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις 

του συνόλου της νοµοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά 

ισχύει, και ιδίως µε τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητά τους στο ΜΣΣ της Κρήτης. 

2. Οι όροι της παρούσας Σύµβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερµηνεύονται και να 

συµµορφώνονται µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

Άρθρο τρίτο 

Υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο της Σύµβασης 

 

1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αναλαµβάνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, να: 

α) Τηρεί αρχεία Εγχεόµενης Ενέργειας για την τεκµηρίωση των υπολογισµών των 

εκκαθαρίσεων στο ΜΣΣ της Κρήτης. 

β) Συλλέγει τα στοιχεία από τους Συµβατικούς Σταθµούς Παραγωγής, ελέγχει και 

επαληθεύει τα δεδοµένα αυτά. 

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης στο ΜΣΣ της Κρήτης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπολογίζει, για 

κάθε περίοδο τιµολόγησης, χρεώσεις ή πιστώσεις για τον Εκπρόσωπο Φορτίου, σύµφωνα µε 

το τέταρτο άρθρο. 

3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να είναι εγγεγραµµένος στις Αγορές του Ελληνικού 

Χρηµατιστηρίου Ενέργειας του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, καθώς και στο Μητρώο 

∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος Γ-ΜΣΣ της 

Κρήτης, το νοµικό πλαίσιο το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένου και του πλαισίου το οποίο διέπει το ΜΣΣ της Κρήτης, και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οµαλή συνεργασία του µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ σε σχέση 

µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Υπολογισµός Χρεώσεων/ Πιστώσεων 
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1. Για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ο ∆Ε∆∆ΗΕ προβαίνει στον υπολογισµό των κάτωθι 

χρεώσεων/πιστώσεων στο ΜΣΣ της Κρήτης: 

1) Η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου (ΧΕΦΜΣΣ) για την ενέργεια υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

ΧΕΦΜΣΣ = ΠΕΜΣΣ x QΣΜ,ΜΣΣ x ΜΠΚΠΜΣΣ – ΠΕΑΠΚ,ΜΣΣ x Π.Εκκαθ.∆Σ 

 όπου: 

 

  

  

ΠΕΜΣΣ το Ποσοστό Εκπροσώπησης (σε %) του Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της 

Κρήτης σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 

1203/26.04.2016) όπως ισχύει για την περίοδο εκκαθάρισης, 

ΠΕΑΠΚ,ΜΣΣ το εκτιµώµενο Ποσοστό Εκπροσώπησης (σε %) του Εκπροσώπου Φορτίου στο 

ΜΣΣ σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 

1203/26.04.2016) όπως ισχύει που αποστέλλεται στον Α∆ΜΗΕ, δύο (2) ηµέρες 

πριν την πρώτη ηµέρα κάθε περιόδου εκκαθάρισης, για την εκτέλεση του 

Απλοποιηµένου Προγράµµατος Κατανοµής του ΜΣΣ Κρήτης, 

ΜΠΚΠΜΣΣ η τιµή, σε €/MWh, που προκύπτει από το µέσο πλήρες κόστος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Συµβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης, όπως 

υπολογίζεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, 

QΣΜ,ΜΣΣ η Ενέργεια (σε MWh) από Συµβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης ανά 

περίοδο εκκαθάρισης, 

Π.Εκκαθ.∆Σ το ποσό (σε €) που έχει εκκαθαριστεί από την Εταιρεία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) στις 

Αγορές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος (Αγορά Επόµενης Ηµέρας και 

Ενδοηµερήσια Αγορά) για την παραγωγή των Συµβατικών Μονάδων του ΜΣΣ 

της Κρήτης και έχει πιστωθεί στους Παραγωγούς των Συµβατικών Μονάδων 

του ΜΣΣ Κρήτης για την περίοδο εκκαθάρισης. 

2) Οι πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που 

προκύπτουν από τον υπολογισµό των ποσών που δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου, 

ως αντάλλαγµα για τη δραστηριοποίησή του στο ΜΣΣ της Κρήτης, µε βάση τα 

προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα, οι πιστώσεις για το αντάλλαγµα που 

δικαιούται ο Προµηθευτής για τη δραστηριοποίησή του στο ΜΣΣ της Κρήτης, 

υπολογίζονται καταρχήν προκαταρκτικά από τον ∆Ε∆∆ΗΕ για κάθε περίοδο 

εκκαθάρισης µε βάση τα στοιχεία αµοιβής του Παραγωγού από Συµβατικούς Σταθµούς, 

και τα σχετικώς καθοριζόµενα στη µεθοδολογία υπολογισµού των εν λόγω δαπανών 

ΥΚΩ, και εκκαθαρίζονται οριστικά σε ετήσια βάση, ύστερα από τον έλεγχο της ΡΑΕ ως 

προς το εύλογο ή µη του ύψους και του είδους των επιµέρους δαπανών της 

δραστηριότητας της παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης, κατά τον υπολογισµό του 

ανταλλάγµατος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 

Π∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3) Λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου µε βάση τα προβλεπόµενα στην 

κείµενη νοµοθεσία, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία 

διαφορετικός τρόπος απόδοσής τους στους δικαιούχους τους. 

 

Άρθρο πέµπτο 

Εγγυήσεις προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ 

 

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, εγγυήσεις για την 

δραστηριοποίησή του στην Αγορά ΜΣΣ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και υπολογισµούς που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα ΜΣΣ της Κρήτης.  
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2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπολογίζει το ύψος των αναγκαίων εγγυήσεων εφαρµόζοντας τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα ΜΣΣ της Κρήτης και σύµφωνα µε τις ισχύουσες και εδώ εφαρµοστέες νοµικές 

- ρυθµιστικές διατάξεις. 

 

 

 

 

Άρθρο έκτο 

Παροχή στοιχείων Εκπροσώπου Φορτίου 

 

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να υποβάλλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ τις ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ε∆∆ΗΕ. 

2. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να παρέχει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, κατόπιν έγγραφου αιτήµατός 

του, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, 

συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται 

µε αυτή. 

 

Άρθρο έβδοµο 

∆ιάρκεια Σύµβασης 

 

1. Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από τη ∆ήλη Ηµέρα συντέλεσης της Α’ φάσης, έως τη ∆ήλη Ηµέρα 

συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης µε το Ηπειρωτικό 

Σύστηµα όπως αυτές ορίζονται µε την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα, 

του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 

2. Οι όροι της παρούσας Σύµβασης δεσµεύουν αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα µέρη αυτής.  

 

Άρθρο όγδοο 

Εκκαθάριση Συναλλαγών - Έκδοση τιµολογίων 

 

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκκαθάρισης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπολογίζει τα ποσά του τέταρτου 

άρθρου της παρούσας Σύµβασης, και υλοποιεί τη συµπληρωµατική Μηνιαία Εκκαθάριση του 

ΜΣΣ Κρήτης ακολουθώντας τη διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης που προβλέπεται στο 

άρθρο 183 του Κώδικα Μ∆Ν (έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, 

αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση τιµολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση κτλ) µε τις 

κατάλληλες προσαρµογές για την εφαρµογή των διατάξεων βάσει µέσων µηνιαίων µεγεθών. 

Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλονται από τους 

Παραγωγούς από Συµβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης µέχρι την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων υποδοµών µέτρησης της ενέργειας παραγωγής των Συµβατικών Μονάδων στο 

ΜΣΣ Κρήτης ή σε στοιχεία του Α∆ΜΗΕ εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, στα ποσά που έχουν 

εκκαθαριστεί για τον Εκπρόσωπο Φορτίου και τους Παραγωγούς Συµβατικών Μονάδων 

από την EnExClear στις αγορές του ν. 4425/2016 του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, καθώς 

και σε λοιπά στοιχεία που τυχόν διαθέτει ο ∆Ε∆∆ΗΕ.  

2. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπολογίζει τα τελικά απολογιστικά 

ποσά του τέταρτου άρθρου, λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για τη 

δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, και υλοποιεί την Ετήσια 

συµπληρωµατική Εκκαθάριση του ΜΣΣ Κρήτης, ακολουθώντας τη διαδικασία της Ετήσιας 

Οριστικής Εκκαθάρισης, όπως αντιστοίχως προβλέπεται στο άρθρο 184 του Κώδικα Μ∆Ν 

(υποβολή στη ΡΑΕ των απολογιστικών στοιχείων για έλεγχο και έγκριση, έκδοση και 

κοινοποίηση Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση 

τιµολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση).  

 

Άρθρο ένατο 

Ανωτέρα βία 
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1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, που προκύπτουν από την παρούσα 

αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. 

2. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο µέρος, που 

αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόµενες από την παρούσα Σύµβαση υποχρεώσεις του, οφείλει, 

εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την στιγµή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε 

χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία του αυτή στο άλλο µέρος, περιγράφοντας το 

γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω 

του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η 

ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη 

φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

3. Το συµβαλλόµενο µέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο 

µέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση 

των συνεπειών της. 

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία 

περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

Άρθρο δέκατο 

∆ικαιώµατα απορρέοντα από τη Σύµβαση 

 

Τα δικαιώµατα του Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση είναι 

προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα οι εκδοθείσες άδειες προµήθειας ή η 

απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης τους είναι επ’ ονόµατί του. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Καταγγελία Σύµβασης 

 
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νοµοθετικών διατάξεων, κάθε συµβαλλόµενος, δικαιούται να 

καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύµβαση σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου οι οποίες απορρέουν από την 

Σύµβαση αυτή. 

2. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε 

πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της παρούσας επέρχεται 

αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άµεσα, 

µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από το συµβαλλόµενο µέρος που υπήχθη σε οποιοδήποτε 

καθεστώς του προηγούµενου εδαφίου στο αντισυµβαλλόµενο µέρος και στη ΡΑΕ. Ο 

∆Ε∆∆ΗΕ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώµατος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη 

πάροδος της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών, η οποία τάσσεται µε έγγραφη επιστολή, 

που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στο µέρος που εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, προκειµένου το τελευταίο να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις 

αυτές (προθεσµία αποκατάστασης). 

4. Το συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση µετά την παρέλευση τριάντα 

(30) ηµερών της παραγράφου 3 και µόνον στην περίπτωση που το µέρος στο οποίο επιδόθηκε 

η σχετική επιστολή δεν συµµορφώθηκε µερικώς ή ολικώς µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

5. Από τη λύση της παρούσας καθίστανται ληξιπρόθεσµες και άµεσα απαιτητές από τον 

∆Ε∆∆ΗΕ όλες οι οφειλόµενες χρεώσεις από τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου 

στο ΜΣΣ της Κρήτης.  

 

Άρθρο δωδέκατο 

Εκχώρηση 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου 

οποιαδήποτε εκχώρηση και µεταβίβαση δικαιωµάτων, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την 
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προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ και τη σχετική ενηµέρωση της ΡΑΕ. Η 

παράβαση του παρόντος άρθρου θεµελιώνει δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης. 

2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και µεταβίβαση των χρηµατικών απαιτήσεων του Εκπροσώπου 

Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση: 

α) προς µία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νοµίµως εγκατεστηµένες 

και λειτουργούσες σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς µία ή 

περισσότερες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), που θα χρηµατοδοτήσουν τη 

κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθµού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και 

µεταβίβασης κοινοποιείται στον ∆Ε∆∆ΗΕ και τη ΡΑΕ.  

β) προς οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε τον Εκπρόσωπο Φορτίου εταιρεία, κατά την έννοια 

του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 

µε την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και µεταβίβασης στο 

∆Ε∆∆ΗΕ και τη ΡΑΕ. 

Πράξη εκχώρησης και µεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που 

προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα έναντι 

του ∆Ε∆∆ΗΕ και της ΡΑΕ. 

3. Σε περίπτωση εκχώρησης και µεταβίβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί 

εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόµενα του ΑΚ για τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη. 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης, δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

άσκησή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ενδέκατο άρθρο της παρούσας, το 

συµβαλλόµενο µέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την 

πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ συµφωνεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, εφόσον λάβει από 

τον Εκπρόσωπο Φορτίου έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ’ αυτόν ότι η 

παρούσα Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί). 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις 

 

Το τίµηµα που προβλέπεται στο όγδοο άρθρο της παρούσας Σύµβασης δεν περιλαµβάνει το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ξεχωριστά και θα 

βαρύνει αποκλειστικά το συµβαλλόµενο µέρος που τον οφείλει. Κάθε άλλος φόρος και 

επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά το συµβαλλόµενο µέρος που τον οφείλει σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Αποζηµιώσεις συµβαλλόµενων από προκληθείσες ζηµιές 

 

1. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζηµιογόνα πράξη και θα 

αποζηµιώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για τις άµεσες θετικές ζηµίες που θα υποστεί και 

στο βαθµό που οι ζηµίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε 

αποζηµίωση (περιλαµβανοµένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αµέλειά του. 

2.  Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζηµίωση να αποζηµιώνει το άλλο µέρος, θα µειώνεται 

αναλογικά στο βαθµό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζηµίωση έχει 

συνεισφέρει στην πρόκληση της ζηµίας, στον τραυµατισµό ή στην περιουσιακή ζηµία. Κανένα 

µέρος δεν δικαιούται αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος για ζηµία, αστική 

ευθύνη, τραυµατισµό και καταστροφή που προέκυψε µόνο από δική του αµέλεια ή δόλο. 

 
Άρθρο δέκατο πέµπτο 

Επίλυση ∆ιαφορών 

 

1. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, για την επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους µε 
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φιλικές διαπραγµατεύσεις, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

2. Στην περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ∆Ε∆∆ΗΕ και του Εκπροσώπου Φορτίου, και τα 

δύο µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, 

µε γνώµονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, τη διαφάνεια 

των συναλλαγών και την καλή πίστη. 

3. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Φορτίου θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της 

παρούσας Σύµβασης εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ, 

η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆Ε∆∆ΗΕ απευθύνει πρόσκληση 

προς τον Εκπρόσωπο Φορτίου για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής 

∆ιαπραγµάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται µε σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον 

∆Ε∆∆ΗΕ, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή 

κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

4. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µε τη διαδικασία της φιλικής διαπραγµάτευσης, τα 

µέρη δύνανται να παραπέµψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, µέσω ∆ιαιτησίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισµού ∆ιαιτησίας 

της ΡΑΕ. 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής 

πίστης, µε αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα 

συµβαλλόµενα µέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής ∆ιαπραγµάτευσης 

ή ∆ιαιτησίας. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Τροποποίηση όρων της Σύµβασης 

 

1. Η παρούσα Σύµβαση τροποποιείται µόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συµφωνίας µεταξύ 

των συµβαλλοµένων µερών, ιδίως δε για λόγους εναρµόνισής της µε το εκάστοτε ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. 

 

Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία 

 

1. Επίσηµη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων 

που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η 

µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα 

τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην 

ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν 

πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. 

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλλοµένων, που αφορά την παρούσα, 

απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ως 

αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι: 

 

- Για τον ∆Ε∆∆ΗΕ :  

 

- Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου: 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

 

1. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να γνωστοποιήσει 
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στον ∆Ε∆∆ΗΕ εγγράφως ορισµένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται 

Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Εκπροσώπου 

Φορτίου, θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που 

αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και θα προβαίνει εξ ονόµατός του στην τακτοποίηση 

όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως αναφύονται, εκτός από τις 

περιπτώσεις που στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής 

πληρεξουσιότητας. 

3. Εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει 

αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα. 

4. Ρητά συµφωνείται ότι αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 

προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης είναι τα (Τακτικά) ∆ικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Ερµηνευτικές διατάξεις 

 

1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

στους νόµους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν και στον Κώδικα Μ∆Ν και στον Κώδικα 

Προµήθειας, καθώς και στο λοιπό κείµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη Σύµβαση αυτή αναφέρεται στη Σύµβαση 

και τα τυχόν Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύµβασης και ρυθµίσεων 

ή όρων που περιλαµβάνονται σε τυχόν Παράρτηµα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθµίσεις του 

παραρτήµατος ως ειδικότερες.  

3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί µόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία της παρούσας. 

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις. 
5. Η ακυρότητα ορισµένης διάταξης της παρούσας Σύµβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα 

αυτής. 

 

Οι Συµβαλλόµενοι 

 

______________     _________________ 

Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου        Για τον ∆Ε∆∆ΗΕ »

    

  

 

 

 

 

 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, κοινοποιείται στις 

εταιρείες Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. και ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και στον Όµιλο Χρηµατιστηρίου 

Ενέργειας, και δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

 

 

     Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021 

       Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος ∆αγούµας 


