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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1415/2020 

Καθορισμός τέλους εγγραφής στα Μητρώα ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 
18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 15η Οκτωβρίου 2020, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου 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. 

3. 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 την υπ’ αριθ. 
938/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2757/2020, εφεξής «1η τροποποίηση ΚΑΕ») και την υπ’ 
αριθ. 1357/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4516/14.10.2020 «εφεξής 2η τροποποίηση ΚΑΕ»). 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018 (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018)), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 820/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1941/21.05.2020) και την 
υπ’ αριθ. 1228/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4124/24.09.2020). 

5. Την Απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 6 και 9 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 
του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 4415/07.10.2020). 
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6. Την Απόφαση ΡΑΕ 950/2020 με θέμα: «Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022» (ΦΕΚ Β΄ 
2542/24.06.2020). 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-286590/04.08.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(ΔΔΑ/20621/04.08.2020) με θέμα «Εισήγηση για το προσδιορισμό του Τέλους Αίτησης για την 
εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε 
χώρα από 05.08.2020 έως και 12.08.20201 και επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-83916/09.09.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του Τέλους Αίτησης για την εγγραφή στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288077/11.09.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ (ΓΔ 
ΛΥΑ/20043/11.09.2020) με θέμα «Εισήγηση για το προσδιορισμό του Τέλους Εγγραφής για την 
εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

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

Σκέφθηκε ως εξής: 
I. Επί του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 
4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους 
Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών 
των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής ΚΑΕ), όπως ισχύει: 

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, 
παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από 
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 
4425/2016. […] 

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν από τη θέση σε λειτουργία του 
υποδείγματος- στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016.» 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 «Μητρώο Διαχειριστή 
ΕΣΜΗΕ» του ΚΑΕ όπως ισχύει: 

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αποτελείται 
από τα ακόλουθα επιμέρους Μητρώα:  

 
1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0508_3.csp  
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α) το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος 
Κανονισμού,  

β) το Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το Άρθρο 
5 του παρόντος Κανονισμού, 

γ) το Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το Άρθρο 11 
του παρόντος Κανονισμού, 

δ) το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 12 
του παρόντος Κανονισμού και, 

ε) το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του 
παρόντος Κανονισμού, 

2. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι εγγραφόμενοι αποδέχονται 
ρητά και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ και τις εκδιδόμενες σύμφωνα με αυτούς Μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις, Τεχνικές Αποφάσεις και Εγχειρίδια, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν και 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το περιεχόμενό τους. 

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση 
εγγραφής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 8 του παρόντος και στην Τεχνική 
Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

4. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τέλος εγγραφής, τόσο για 
την εγγραφή τους στα Μητρώα που ορίζονται στο Άρθρο 5, όσο και για την εγγραφή κάθε 
Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν στα Μητρώα που ορίζονται στο 
Άρθρο 11, στο Άρθρο 12 και στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. Το τέλος εγγραφής 
καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Από 
την καταβολή του τέλους για την εγγραφή τους εξαιρούνται ο ΔΑΠΕΕΠ, ο Προμηθευτής 
Τελευταίου Καταφυγίου και ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. 

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν ευθύνεται για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των 
στοιχείων του Μητρώου Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Οι 
Συμμετέχοντες φέρουν προς τούτο αποκλειστική ευθύνη.». 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 «Απόρριψη αίτησης 
εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» του ΚΑΕ όπως ισχύει: 

«Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιστρέφει ποσοστό 
80% του τέλους εγγραφής που καταβλήθηκε για την εγγραφή στα Μητρώα που ορίζονται 
στο Άρθρο 5». 

II. Επί της εισήγησης της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το τέλος εγγραφής στο 
Μητρώο του ∆ιαχειριστή ΕΣΜΗΕ 

Επειδή, με το υπό σχετ. 7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση στην Αρχή για το τέλος 

αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 8 όπως ίσχυε τότε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 938/2020 Απόφαση ΡΑΕ 

(1ης τροποποίηση του ΚΑΕ), όπου προτάθηκαν τα ακόλουθα: α) Καταβολή Εφάπαξ χρέωσης για 

Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 

ύψους 2.000 €, και β) Καταβολή Εφάπαξ χρέωσης για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ύψους 

2.500 €. 

Επειδή, όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση, το τέλος αίτησης εγγραφής πρέπει να καλύπτει το 

κόστος των παρεχόμενων από τον Διαχειριστή υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής 

των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης καθώς και των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο Μητρώο Διαχειριστή 
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του ΕΣΜΗΕ. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην επεξεργασία και καταχώρηση των στοιχείων της 

αίτησης, στον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, και στην καταγραφή και τον έλεγχο των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που τυχόν αυτοί 

εκπροσωπούν. Σύμφωνα δε με την πρόταση του Διαχειριστή, το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μόνο 

μια φορά από το ενδιαφερόμενο μέρος, σε περίπτωση που αυτός φέρει και τις δύο ιδιότητες, 

Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης. 

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, το προτεινόμενο ύψος της εφάπαξ χρέωσης 

έχει προκύψει μετά από έρευνα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις χρεώσεις που εφαρμόζουν Ευρωπαίοι 

Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς καθώς και Διαχειριστές Αγοράς, μεταξύ των οποίων και η 

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.. Ενδεικτικές αντίστοιχες χρεώσεις εγγραφής που 

εφαρμόζουν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς στην Πολωνία και στην Ελβετία ανέρχονται 

σε 3.760 € και 6.250 €, αντίστοιχα. Σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η αντίστοιχη χρέωση ανέρχεται 

σε 1044 € ανά συμμετέχοντα και σε 2.610 € ανά μονάδα. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, 

η χρέωση εγγραφής που καταβάλουν εφάπαξ οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας της 

ΕΧΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 6.000 €.  

Επειδή, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 950/2020 Απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκαν τα τέλη και οι 

χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς της ΕΧΕ 

Α.Ε. Στην ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε τόσο τέλος αρχικής εγγραφής συμμετέχοντα στην 

Αγορά Επόμενης Ημέρας, ύψους €6.000 ανά συμμετέχοντα αλλά και παράβολο εξέτασης αίτησης 

για την απόκτηση της Ιδιότητας Συμμετέχοντα, ύψους €200.  

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την πρόταση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 8) στην οποία 

δεν υποβλήθηκαν σχόλια. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ, η Αρχή, με το 

υπ΄αριθμ. 9 σχετικό έγγραφό της, επικοινώνησε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα ακόλουθα ευρήματα: 

α) Αναφορικά με το τέλος αίτησης εγγραφής για Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και 

Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τέλος φαίνεται 

να αφορά αποκλειστικά στην εξέταση του φακέλου της αίτησης του ενδιαφερόμενου και όχι τελικά 

στην εγγραφή του στο μητρώο, το προτεινόμενο τέλος κρίθηκε σημαντικά υψηλό συγκριτικά με το 

αντίστοιχο τέλος της ΕΧΕ (σχετ. 6).  

β) Αναφορικά με το τέλος αίτησης εγγραφής για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, το ύψος 

κρίθηκε εύλογο δεδομένου ότι ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να εκτελέσει δοκιμές πριν την εγγραφή των 

Οντοτήτων στα αντίστοιχα μητρώα.  

γ) Η εξουσιοδότηση στο άρθρο 8 του ΚΑΕ όπως ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης της 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. φαίνεται να καλύπτει μόνο το τέλος αίτησης εγγραφής στα Μητρώα των 

περιπτώσεων α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΚΑΕ (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στο 

άρθρο 5 του ΚΑΕ), οπότε ζητήθηκε να προβλεφθεί αντίστοιχη εξουσιοδότηση και για τα λοιπά 

Μητρώα Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που αφορά η εισήγηση, ήτοι τις περιπτώσεις γ) δ) 

και ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΚΑΕ (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στα άρθρα 11-13 του 

ΚΑΕ). 

Επειδή, σε απάντηση της ως άνω επιστολής της ΡΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε νέα εισήγηση 
η οποία συμπεριέλαβε προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΑΕ ως εξής (σχετ. 10): 
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 Δεδομένου ότι ο όρος «τέλος αίτησης εγγραφής» στον ΚΑΕ δημιουργεί σύγχυση ως προς 
το τι υπηρεσίες καλύπτει, προτάθηκε τροποποίηση του όρου σε «τέλος εγγραφής» το οποίο 
καλύπτει, επιπρόσθετα των όσων είχαν αναφερθεί στην πρώτη εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(σχετ. 7), το κόστος των παρεχόμενων από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπηρεσιών που 
απαιτούνται για την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου στο Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης 
με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του 
ΚΑΕ. 

 Προτάθηκε επέκταση των εξουσιοδοτήσεων για τον καθορισμό τέλους εγγραφής από τη 
ΡΑΕ ώστε να καλύπτουν όλα τα σχετικά Μητρώα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 

 Δεδομένου ότι η αίτηση μπορεί να μην οδηγήσει τελικά σε εγγραφή του Συμμετέχοντα στα 
Μητρώα Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης του άρθρου 5 του ΚΑΕ, προτάθηκε επιστροφή ποσοστού 80% του τέλους 
εγγραφής σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. 

Κατά τα λοιπά, η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διατήρησε τις ίδιες αριθμητικές τιμές για το 
τέλος εγγραφής όπως και στην αρχική εισήγησή της. 

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1357/2020 (2η τροποποίηση του ΚΑΕ), τροποποιήθηκαν τα 
άρθρα 4, 8 και 9 του ΚΑΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ως άνω προβλέψεις. 

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις τιμές του τέλους 
εγγραφής κρίνεται εύλογη.  

Αποφασίζει : 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 
και του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: 

1. Tον καθορισμό του τέλους εγγραφής στα Μητρώα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παρ. 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως ακολούθως:  

Τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ 

Εφάπαξ χρέωση για Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
ή/και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης*

2.000 € + ΦΠΑ 

Εφάπαξ χρέωση για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 2.500 € + ΦΠΑ 

*Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μία μόνο φορά από το ενδιαφερόμενο μέρος, σε περίπτωση που αυτό 

φέρει και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης 

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

    Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

       
 
                Επικ. Καθηγ. Α. Δαγούμας 
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