
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 1442/2020 
Τροποποίηση διατάξεων του κώδικα διαχείρι-

σης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 (Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα 
της, την 22η Οκτωβρίου 2020, και)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179/2011), όπως 
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 122, 127 και 128 αυτού.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
128 του ν. 4001/2011 για την έκδοση και την τροποποί-
ηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017) και ιδί-
ως τις διατάξεις των Κεφαλαίων 23 και 24, του άρθρου 
135 και του άρθρου 138 του Κώδικα, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (Β’ 2773/2015), όπως 
ισχύει.

5. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/2768/28.2.18 έγγραφο του ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. «Υποβολή Εγχειριδίων Εφαρμογής Κώδικα Δια-
χείρισης Δικτύου και ενέργειες προ της έναρξης της πρώ-
της Ρυθμιστικής Περιόδου» (ΡΑΕ/Ι-233002/28.2.2018).

6. Το υπό στοιχεία ΔΔΑ/20231/11.3.2020 έγγραφο 
του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «Απόψεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στη Δημό-
σια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το Εγχειρίδιο Εκπροσώ-
πησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (ΡΑΕ 
Ι-278540/12.3.2020).

7. Το υπό στοιχεία Ο-82177/12.5.2020 έγγραφο της 
ΡΑΕ «Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης».

8. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/4729/22.05.2020 έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Απόψεις ΔΕΔΔΗΕ για την Εκκαθάριση Αγο-
ράς Εξισορρόπησης» (ΡΑΕ Ι-282214/25.5.2020).

9. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/5372/10.6.2020 έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Απόψεις ΔΕΔΔΗΕ για την Εκκαθάριση Αγο-
ράς Εξισορρόπησης» (ΡΑΕ Ι-283282/10.6.2020).

10. Το υπό στοιχεία Ο-82929/22.6.2020 έγγραφο της 
ΡΑΕ «Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης».

11. Την υπό στοιχεία ΓρΔ/8972/2.9.2020 εισήγηση 
του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Εκπρο-
σώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης στις 
προβλέψεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
(ΡΑΕ/Ι-287585/2.9.2020).

12. Τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ 
τον Σεπτέμβριο 2020 επί της από 2.9.2020 εισήγησης 
του Διαχειριστή Δικτύου και τα αποτελέσματα αυτής.

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ «Διατάξεις Αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185), 
όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 
και 20 του νόμου αυτού.

14. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση 
της ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910/2018 και Β’ 468/2019), 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 
938/2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 2757) και την υπ’ αρ. 
1357/2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 4516).

15. Την υπ’ αρ. 1298/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Σχετικά 
με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 4425/2016 (Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
ισχύει». (Β’ 4415).

16. Τη συμπληρωματική εισήγηση του Διαχειριστή 
του ΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή του Κώδικα Διαχείρι-
σης ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρη-
τών και Περιοδικής Εκκαθάρισης στις προβλέψεις του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΡΑΕ/Ι- 290328/
22.10.2020).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 128 του ν. 4001/2011 καθορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο 
οποίος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη 
γνώμη της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβού-
λευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και 
προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας 
τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατό-
πιν αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που 
έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας 
του προηγούμενου εδαφίου.».

Επειδή συναφώς με τα ανωτέρω, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, καθορίζονται 
τα ακόλουθα:

«1. Ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής μπορεί να 
τροποποιούνται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το 
κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτά-
ται από την εφαρμογή τους, λόγω αλλαγής του νομοθε-
τικού πλαισίου, κατόπιν προτάσεων των Χρηστών του 
Δικτύου και των Προμηθευτών, είτε κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του Διαχειριστή του Δικτύου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ζητείται σχετική εισήγηση ή γνώμη του Δια-
χειριστή του Δικτύου και η εν λόγω τροποποίηση του 
Κώδικα Δικτύου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν 
την έγκρισή της.».

Επειδή, με τις διατάξεις των Κεφαλαίων 23 και 24 
του Κώδικα ΕΔΔΗΕ ρυθμίζονται θέματα υπολογισμών 
της εκπροσώπησης του φορτίου του Δικτύου από Εκ-
προσώπους Φορτίου, τα αποτελέσματα των οποίων 
χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση της αγοράς, 
καθώς επίσης και οι λεπτομέρειες της περιοδικής εκ-
καθάρισης μεταξύ Εκπροσώπων Φορτίου για το φορτίο 
των πελατών με μη τηλεμετρούμενους μετρητές τους 
οποίους εκπροσωπούν. Σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, 
με τις διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθορίζονται οι 
βασικές έννοιες, οι γενικές αρχές, οι διαδικασίες και 
οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου, ενώ 
λεπτομέρειες επί αυτών καθορίζονται με το Εγχειρίδιο 
Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρι-
σης, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στον Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ.

Επειδή, μέχρι τη θέσπιση του Εγχειριδίου Εκπροσώπη-
σης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων 23 
και 24 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
(σχετικό 4), όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 
138 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ.

Επειδή το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Πε-
ριοδικής Εκκαθάρισης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
από τη ΡΑΕ τον Φεβρουάριο 2020.

Επειδή, λόγω της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των 
νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής του 
Συστήματος, συμμετέχοντας στη διαβούλευση της ΡΑΕ 
για το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδι-

κής Εκκαθάρισης, επεσήμανε την ανάγκη προσαρμογής 
των ρυθμίσεων αναφορικά με τις διαδικασίες υπολογι-
σμού εκπροσώπησης και εκκαθάρισης του φορτίου του 
Δικτύου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και 
χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπη-
σης (σχετικό 5).

Επειδή, ο Διαχειριστής του Δικτύου, σε συνέχεια δια-
βούλευσης με τη ΡΑΕ και τον Διαχειριστή Συστήματος 
και κατευθύνσεων που δόθηκαν από την Αρχή (σχετικά 
7 και 10), εισηγήθηκε στη ΡΑΕ την τροποποίηση των δια-
τάξεων των Κεφαλαίων 23 και 24 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και 
των σχετικών διατάξεων του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης 
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, για την προ-
σαρμογή τους στις διαδικασίες εκκαθάρισης της αγοράς 
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης 
(σχετικό 11) και ειδικότερα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται για τον Διαχειριστή Δικτύου στον Κα-
νονισμό αυτό.

Επειδή από τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της 
εισήγησης του Διαχειριστή δεν υποβλήθηκαν ουσιώδεις 
παρατηρήσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες τροπο-
ποιήσεις των γενικών διατάξεων του Κώδικα ΕΔΔΗΕ. 
Ωστόσο υπήρξαν ουσιώδεις παρατηρήσεις επί των ει-
δικότερων διατάξεων του Εγχειριδίου.

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δι-
αβούλευσης αυτής καθώς και την ανάγκη συμφωνίας 
των διαδικασιών του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου 
Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης, η ΡΑΕ 
διαβουλεύτηκε περαιτέρω με τον Διαχειριστή Δικτύου 
και τον Διαχειριστή Συστήματος προκειμένου για τη δια-
μόρφωση του οριστικού κειμένου των σχετικών άρθρων 
του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης 
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Στη συνέχεια, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλε συμπληρωματική 
εισήγηση (σχετικό 16).

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 128 του 
ν. 4001/2011 ορίζεται ότι «Με απόφαση της ΡΑΕ μετά 
από εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θεσπίζονται τα εγχειρίδια 
εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η έκ-
δοση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα.». 
Σχετικώς, η παρ. 5 του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ 
ορίζει ότι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των 
χρεώσεων χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και την παροχή σχε-
τικών εγγυήσεων Προμηθευτών, καθορίζονται με το 
Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης. Λεπτομέρειες σε σχέση με την καταβολή 
των χρεώσεων χρήσης Δικτύου καθορίζονται επί του 
παρόντος με το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης. Λεπτομέρειες σε σχέση με 
την παροχή σχετικών εγγυήσεων Προμηθευτών δεν 
έχουν εισέτι καθοριστεί. Επειδή κρίνεται σκόπιμο οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής για το σύνολο των ρυθμί-
σεων του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, δηλαδή οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των ΧΧΔ και την 
παροχή σχετικών εγγυήσεων Προμηθευτών, να καθο-
ρίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, 
λόγω συνάφειας του αντικειμένου της ρύθμισης, σύμ-
φωνα και με σχετική εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου 
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(σχετικό 5). Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η 
διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 9 
του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδι-
κής Εκκαθάρισης οι οποίες αφορούν στην καταβολή 
των ΧΧΔ, έως την έκδοση του Εγχειριδίου Χρεώσεων 
Χρήσης του Κώδικα ΕΔΔΗΕ. Η ανωτέρω προσέγγι-
ση επιβάλλεται για την αδιατάρακτη διεξαγωγή των 
συναλλαγών που αφορούν στην καταβολή των ΧΧΔ, 
η προσήκουσα καταβολή των οποίων συνιστά ανα-
γκαία προϋπόθεση για να δύναται ο Διαχειριστής να 
εκπληρώνει τα καθήκοντά του, που έχουν συνδεθεί με 
την προώθηση του δημοσίου συμφέροντος. Ευλόγως, 
οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται επί του παρόντος 
στα Κεφάλαια 1 έως 8 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Με-
τρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης, θα εισαχθούν 
κατάλληλα διαμορφωμένες στο Εγχειρίδιο Εκπροσώ-
πησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης κατά 
την έκδοσή του.

Επειδή, ενόψει της επικείμενης έναρξης των νέων αγο-
ρών ηλεκτρικής ενέργειας (σχετικό 15) χρειάζεται να δια-
τυπωθούν μεταβατικές διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται:

α) ότι οι διατάξεις των Κεφαλαίων 23 και 24 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ, όπως ισχύουν πριν την τροποποίησή τους με 
την παρούσα, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις των 
Κεφαλαίων 4 έως 8 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή-
σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης, εφαρμόζονται μέχρι 
την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας των 
νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή καθο-
ρίζεται με την απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται δυνάμει 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 
(Α’ 185) και του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς, όπως ισχύουν,

β) ότι οι διατάξεις των Κεφαλαίων 1 έως 3 του Εγχειρι-
δίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρι-
σης ισχύουν και εφαρμόζονται έως την αντικατάστασή 
τους από διατάξεις του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Με-
τρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης και

γ) ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου 9 του Εγχειριδίου 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
ισχύουν και εφαρμόζονται έως την αντικατάστασή τους 
από διατάξεις του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύ-
ου, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά την παρ. 1 
του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 και κατά την παρ. 1 
του άρθρου 3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, τα 
ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων Τμήματος VII του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Οι διατάξεις του Τμήματος VII του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017), όπως ισχύει, τροποποιούνται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) Ο τίτλος του Τμήματος VII αντικαθίσταται με το ακό-
λουθο:

«ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΤΗ ΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ»

β) Το Κεφάλαιο 23 αντικαθίσταται με τα ακόλουθα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Άρθρο 101
Γενικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στις 
υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου στο πλαίσιο 
της διαδικασίας της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης.

2. Η Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, που αναφέ-
ρεται στο παρόν Κεφάλαιο, ορίζεται κατά το άρθρο 74 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ).

Άρθρο 102
Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της 
Αρχικής Εκκαθάρισης

1. Στο πλαίσιο της Αρχικής Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Εξισορρόπησης ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει 
και κοινοποιεί αρμοδίως σε έκαστο Εκπρόσωπο Φορτίου 
τα ακόλουθα:

(α) μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα (m-1), την εκτι-
μώμενη κατανάλωση ενέργειας για τον αμέσως επόμε-
νο μήνα (m), για κάθε Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου και 
Μη Τηλεμετρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου που του 
αντιστοιχίζεται.

(β) κάθε ημέρα d,
(αα) το εκ των προτέρων εκτιμώμενο ποσοστό εκπρο-

σώπησης του φορτίου Δικτύου το οποίο αφορά στην 
καταλογιζόμενη σε αυτόν ενέργεια προς προμήθεια 
στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ή Μη Τηλεμετρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορ-
τίου, καθώς και στην καταλογιζόμενη ενέργεια στους 
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες του με Μη Ωριαίο Με-
τρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμετρούμενο Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου και

(ββ) τις αντίστοιχες εκτιμώμενες καταναλώσεις ανά 
εκπροσωπούμενο Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη 
Τηλεμετρούμενο Μετρητή Φορτίου.

2. Στο πλαίσιο της Αρχικής Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Εξισορρόπησης ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει 
και κοινοποιεί αρμοδίως κάθε ημέρα d στον Διαχειριστή 
του Συστήματος τα ακόλουθα:

(α) Τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκ-
προσώπησης του φορτίου Δικτύου από Εκπροσώπους 
Φορτίου τα οποία αφορούν στην καταλογιζόμενη στους 
Προμηθευτές ενέργεια προς προμήθεια σε Πελάτες που 
διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμε-
τρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, καθώς και στην κα-
ταλογιζόμενη ενέργεια στους Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες με Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμε-
τρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου.

(β) Τη μη πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αφορά στις διαθέσιμες μετρήσεις των μετρη-
τών των καταναλωτών του ΕΔΔΗΕ με Τηλεμετρούμενους 
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Μετρητές Φορτίου ΧΤ για την ημέρα (d-2) CET, ανηγμένη 
στο Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου.

(γ) Τη μη πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αφορά στις διαθέσιμες μετρήσεις των μετρη-
τών των καταναλωτών του ΕΔΔΗΕ με Τηλεμετρούμε-
νους Μετρητές Φορτίου ΜΤ για την ημέρα (d-2) CET, 
ανηγμένη στο Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο 
Φορτίου.

(δ) την εκτιμώμενη συνολική ανά Περίοδο Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων καμπύλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας των Μονάδων ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο 
Δίκτυο ΧΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για την 
ημέρα (d-2) CET, βάσει των μη πιστοποιημένων δεδο-
μένων των Τηλεμετρούμενων Ωριαίων Μετρητών Παρα-
γωγής ΧΤ και εκτίμησης για τους Μη Τηλεμετρούμενους 
Μετρητές Παραγωγής ΧΤ.

3. Τα προαναφερθέντα εκ των προτέρων εκτιμώμενα 
ποσοστά εκπροσώπησης του φορτίου Δικτύου, ισχύουν 
για την αμέσως επόμενη ημέρα (d+1), λαμβάνουν ενιαία 
τιμή ανά Εκπρόσωπο Φορτίου για όλες τις Περιόδους 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων της ημέρας αυτής και ανα-
φέρονται στην ενέργεια που εγχέεται στο Διασυνδεδε-
μένο Δίκτυο από το Σύστημα, καθώς και από μονάδες 
παραγωγής που συνδέονται απευθείας σε αυτό, για την 
κάλυψη της κατανάλωσης από Πελάτες που διαθέτουν 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμετρούμενο 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των 
απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο.

Άρθρο 103
Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της 
Διορθωτικής Εκκαθάρισης

1. Στο πλαίσιο της Διορθωτικής Εκκαθάρισης της Αγο-
ράς Εξισορρόπησης ο Διαχειριστής του Δικτύου υπο-
λογίζει και κοινοποιεί αρμοδίως σε έκαστο Εκπρόσωπο 
Φορτίου τα ακόλουθα:

(α) την πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 
που αντιστοιχεί στους πελάτες του με Τηλεμετρούμενους 
Μετρητές Φορτίου ΧΤ, ανηγμένη στο Όριο του Συστήμα-
τος, ανά Εκπροσωπούμενο Μετρητή Φορτίου.

(β) την πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 
που αντιστοιχεί στους πελάτες του με Τηλεμετρούμενους 
Μετρητές Φορτίου ΜΤ, ανηγμένη στο Όριο του Συστή-
ματος, ανά Εκπροσωπούμενο Μετρητή Φορτίου.

2. Στο πλαίσιο της Διορθωτικής Εκκαθάρισης της Αγο-
ράς Εξισορρόπησης ο Διαχειριστής του Δικτύου υπο-
λογίζει και κοινοποιεί αρμοδίως στον Διαχειριστή του 
Συστήματος τα ακόλουθα:

(α) Την πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 
που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ με Τη-
λεμετρούμενους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, ανηγμένη στο 
Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου.

(β) Την πιστοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 
που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ με Τη-

λεμετρούμενους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, ανηγμένη στο 
Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου.

(γ) Τη συνολική ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων καμπύλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 
Μονάδων ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο ΧΤ 
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, βάσει των πιστο-
ποιημένων δεδομένων των Τηλεμετρούμενων Ωριαίων 
Μετρητών Παραγωγής ΧΤ και των εκτιμήσεων για τους 
Μη Τηλεμετρούμενους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ. Η με-
θοδολογία εκτίμησης περιγράφεται λεπτομερώς στο 
Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.

Άρθρο 104
Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της 
Οριστικής Εκκαθάρισης

1. Στο πλαίσιο της Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει 
και κοινοποιεί αρμοδίως στον Διαχειριστή του Συστήμα-
τος τα ακόλουθα:

(α) Την αναθεωρημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ 
με Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, 
ανηγμένη στο Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο 
Φορτίου.

(β) Την αναθεωρημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ 
με Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, 
ανηγμένη στο Όριο του Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο 
Φορτίου.

(γ) Την ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κα-
μπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που αντι-
στοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ με Μη Ωριαίους 
Μετρητές και Μη Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές 
Φορτίου ΧΤ, ανηγμένη στο Όριο του Συστήματος, ανά 
Εκπρόσωπο Φορτίου.

(δ) Το διάνυσμα του Συντελεστή Κανονικοποίησης, 
ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.

(ε) Την κανονικοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ 
με Μη Ωριαίους Μετρητές και Μη Τηλεμετρούμενους 
Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, βάσει του Συντελεστή 
Κανονικοποίησης, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου.

(στ) Την κανονικοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ 
με Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, 
βάσει του Συντελεστή Κανονικοποίησης, ανά Εκπρόσω-
πο Φορτίου.

(ζ) Την κανονικοποιημένη ανά Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων καμπύλη απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ 
με Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, 
βάσει του Συντελεστή Κανονικοποίησης, ανά Εκπρόσω-
πο Φορτίου.

(η) Την αναθεωρημένη καμπύλη παραγωγής των Με-
τρητών Παραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ του 
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ΕΔΔΗΕ, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων της εκ-
καθαριζόμενης περιόδου, βάσει πιστοποιημένων δεδο-
μένων των Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. Ο προσδιορισμός 
της έγχυσης ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
από μονάδες παραγωγής με Μη Τηλεμετρούμενους Με-
τρητές Παραγωγής ΧΤ γίνεται βάσει μεθοδολογίας που 
περιγράφεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Μετρητών 
και Μετρήσεων και λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, 
τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης των εν λόγω 
μετρητών.

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου λαμβάνουν αναλυτικά 
δεδομένα για έκαστο Μετρητή Φορτίου που εκπροσω-
πούσαν κατά την εκκαθαριζόμενη περίοδο και στοιχεία 
και δεδομένα που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του Δι-
κτύου για την διενέργεια εκάστης Περιοδικής Εκκαθά-
ρισης κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης 
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

3. Ο Συντελεστής Κανονικοποίησης εφαρμόζεται και 
στις ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και Εκπρό-
σωπο Φορτίου καμπύλες απορρόφησης ηλεκτρικής 
ενέργειας που αντιστοιχούν στους πελάτες Λοιπών πλην 
ΕΔΔΗΕ Δικτύων, στα οποία Δίκτυα εγχέεται ηλεκτρική 
ενέργεια από το Σύστημα [π.χ. Δίκτυο Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών (ΔΑΑ)].

Άρθρο 105
Λεπτομέρειες εφαρμογής

Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρό-
ντος Κεφαλαίου δύνανται να καθορίζονται στο Εγχειρί-
διο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθά-
ρισης (ΕΕΜκαιΠΕ)».

γ) Τα άρθρα 104 και 105 διαγράφονται και το Κεφάλαιο 
24 διατηρείται κενό περιεχομένου.

Άρθρο 2
Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

α) Η παρ. 5 του άρθρου 135 αντικαθίσταται με το ακό-
λουθο:

«5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν 
όσα ειδικότερα ορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρή-
σης Δικτύου.».

β) Η παρ. 6 του άρθρου 138 αντικαθίσταται με το ακό-
λουθο:

«6. Οι διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή-
σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (Β’ 2773/2015), όπως 
ισχύει, ισχύουν και εφαρμόζονται στο Δίκτυο, στο βαθμό 
που δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος Κώδικα, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ακολούθως:

(α) Οι διατάξεις των Κεφαλαίων 1 έως 3 ισχύουν και 
εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος του Εγχειριδίου 
Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

(β) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 9 ισχύουν και εφαρμό-
ζονται μέχρι την έναρξη ισχύος του Εγχειριδίου Χρεώ-
σεων Χρήσης Δικτύου.

(γ) Κατ’ εξαίρεση, και μετά την έναρξη ισχύος του Εγ-
χειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης, οι διατάξεις των Κεφαλαίων 4 έως 8 του 

Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκ-
καθάρισης συνεχίζουν να εφαρμόζονται στον βαθμό 
που αφορούν στον υπολογισμό της εκπροσώπησης 
του φορτίου του ΕΔΔΗΕ και την περιοδική εκκαθά-
ριση μεταξύ Εκπροσώπων Φορτίου κατά το χρονικό 
διάστημα που προηγείται της ημέρας έναρξης της μη 
συζευγμένης λειτουργίας των νέων αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως αυτή καθορίζεται με την απόφαση της 
ΡΑΕ που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και του Κεφα-
λαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επό-
μενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
ισχύουν.».

γ) Στο τέλος του άρθρου 138 προστίθεται νέα παρά-
γραφος 9 ως ακολούθως:

«9. Οι διαδικασίες και οι υπολογισμοί εκπροσώπησης 
του φορτίου του Δικτύου και περιοδικής εκκαθάρισης 
μεταξύ Εκπροσώπων Φορτίου του Δικτύου, στον βαθμό 
που αφορούν στο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη 
της μη συζευγμένης λειτουργίας των νέων αγορών ηλε-
κτρικής ενέργειας, όπως αυτή καθορίζεται με την από-
φαση της ΡΑΕ που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και του 
Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
ισχύουν, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου 32.».

δ) Στο Τμήμα XI, μετά το Κεφάλαιο 31 προστίθεται νέο 
Κεφάλαιο 32, ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 139
Υπολογισμοί εκπροσώπησης του φορτίου 
Δικτύου - Γενικές διατάξεις

Τα καθοριζόμενα κατά τις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου ποσοστά εκπροσώπησης του φορτίου του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου από Εκπροσώπους Φορτίου, 
αφορούν στην καταλογιζόμενη στους Προμηθευτές 
ενέργεια προς προμήθεια σε Πελάτες που διαθέτουν 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμετρούμενο 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, καθώς και στην καταλογιζό-
μενη ενέργεια στους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες 
με Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεμετρούμενο 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου. Τα ως άνω ποσοστά εκπρο-
σώπησης είναι ενιαία για το σύνολο του Διασυνδεδε-
μένου Δικτύου, αντιστοιχούν στα ποσοστά εκπροσώ-
πησης του συνόλου των Καταχωρημένων Μετρητών 
Ορίων Δικτύου από τους Εκπροσώπους Φορτίου κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων αυτού. Χάριν συντομίας, τα ποσοστά αυτά 
αναφέρονται εφεξής ως ποσοστά εκπροσώπησης του 
φορτίου Δικτύου.
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Άρθρο 140
Εκ των προτέρων εκτίμηση των ποσοστών 
εκπροσώπησης του φορτίου Δικτύου

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τα εκ των προ-
τέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης του φορ-
τίου Δικτύου από Εκπροσώπους Φορτίου. Τα ποσοστά 
αυτά ισχύουν για τον αμέσως επόμενο μήνα, λαμβάνουν 
ενιαία τιμή ανά Εκπρόσωπο Φορτίου για όλες τις ώρες 
του μήνα αυτού, αναφέρονται στην ενέργεια που εγχέε-
ται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο από το Σύστημα, καθώς 
και από μονάδες παραγωγής που συνδέονται απευθείας 
σε αυτό, για την κάλυψη της κατανάλωσης από Πελάτες 
που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλε-
μετρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, λαμβανομένων 
υπόψη των απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο, και καθορί-
ζονται κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης 
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά τα εκ των προτέ-
ρων ποσοστά εκπροσώπησης του φορτίου Δικτύου από 
Εκπροσώπους Φορτίου για τον αμέσως επόμενο μήνα 
και τα κοινοποιεί σε αυτούς έως τη δέκατη (10η) ημέρα 
πριν την έναρξη του μήνα αυτού. Σε κάθε Εκπρόσωπο 
Φορτίου κοινοποιείται το ποσοστό εκπροσώπησης του 
φορτίου Δικτύου που τον αφορά, οι εκτιμώμενες κατα-
ναλώσεις των εκπροσωπούμενων Μετρητών, καθώς και 
οι τιμές των λοιπών μεγεθών που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό των ποσοστών.

3. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν 
αιτιολογημένη ένσταση επί των ως άνω κοινοποιούμε-
νων σε αυτούς στοιχείων εντός τεσσάρων (4) ημερών 
από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση υποβολής εν-
στάσεων, ο Διαχειριστής του Δικτύου τις εξετάζει και 
εφόσον απαιτείται προβαίνει εκ νέου στους σχετικούς 
υπολογισμούς, και κοινοποιεί τα τελικά στοιχεία στους 
Εκπροσώπους Φορτίου εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την παραλαβή της ένστασης, παρέχοντας σε κάθε περί-
πτωση τεκμηρίωση των ενεργειών του.

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί στον Διαχει-
ριστή του Συστήματος για τον αμέσως επόμενο μήνα 
τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπη-
σης του φορτίου Δικτύου, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
Πελάτες τους οποίους τα ποσοστά αυτά αφορούν, έως 
την δεύτερη (2η) ημέρα πριν την έναρξη του μήνα αυτού.

Άρθρο 141
Εκ των υστέρων υπολογισμός της 
καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου 
ενέργειας

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου παρέχει σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα προς τον Διαχειριστή του Συστήματος 
την ανά ώρα καταλογιζόμενη σε κάθε Εκπρόσωπο Φορ-
τίου ποσότητα ενέργειας για το σύνολο των Πελατών 
που αυτός εκπροσωπεί και διαθέτουν Τηλεμετρούμενο 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των 
αντίστοιχων απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο. Τα στοιχεία 
αυτά κοινοποιούνται και στους Εκπροσώπους Φορτίου 
κατά το μέρος που τους αφορούν. Η κοινοποίηση των 
ως άνω στοιχείων ολοκληρώνεται για κάθε μήνα εντός 

των πρώτων τεσσάρων εργάσιμων ημερών του επόμε-
νου μήνα.

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν 
αιτιολογημένη ένσταση επί των στοιχείων της παρα-
γράφου (1) εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίησή 
τους σε αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων 
ο Διαχειριστής του Δικτύου τις εξετάζει και αν απαιτεί-
ται προβαίνει εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, 
και κοινοποιεί εντός δύο (2) ημερών από την παραλα-
βή της ένστασης τα τελικά στοιχεία στον Διαχειριστή 
του Συστήματος και στους Εκπροσώπους Φορτίου που 
επηρεάζονται, παρέχοντας προς αυτούς τεκμηρίωση 
των ενεργειών του.

3. Η εκ των υστέρων καταλογιζόμενη σε κάθε Εκπρό-
σωπο Φορτίου ποσότητα ενέργειας βάσει καταμετρήσε-
ων που αντιστοιχεί σε Πελάτες με Μη Τηλεμετρούμενο 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτί-
ου, υπολογίζεται, λαμβανομένων υπόψη και των απω-
λειών ενέργειας στο Δίκτυο, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Περιοδικής Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 105 και με την μέθοδο που αναλυτικά περι-
γράφεται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης.

Άρθρο 142
Περιοδική εκκαθάριση - Γενικές διατάξεις

1. Η Περιοδική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορ-
τίου (ή απλώς Περιοδική Εκκαθάριση) συνίσταται στον 
υπολογισμό των διαφορών μεταξύ των αρχικών χρεώ-
σεων βάσει της εκ των προτέρων εκτιμώμενης ενέργειας 
και των τελικών χρεώσεων βάσει της εκ των υστέρων 
υπολογιζόμενης ενέργειας σε κάθε Εκπρόσωπο Φορ-
τίου για τους Πελάτες με Μη Τηλεμετρούμενο Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου που 
εκπροσωπούν και στον καταλογισμό και την διευθέτηση 
των αντιστοίχων χρεώσεων ή πιστώσεων.

2. Η Περιοδική Εκκαθάριση διενεργείται εξαμηνιαί-
ως, αφορά δε τους μήνες οι οποίοι δεν περιελήφθησαν 
στην εκκαθαρισθείσα περίοδο κατά την προηγούμενη 
Περιοδική Εκκαθάριση, και για τους οποίους έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία συλλογής των Μετρήσεων όλων των 
Μη Τηλεμετρούμενων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και 
των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου για όλες τις ημέρες 
εκάστου μήνα.

Άρθρο 143
Διαδικασία Περιοδικής Εκκαθάρισης

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την κατα-
λογιζόμενη, ανά μήνα της εκκαθαριζόμενης περιόδου, 
ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου 
για τους Πελάτες με Μη Τηλεμετρούμενο Ωριαίο Μετρη-
τή Φορτίου ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου που αυτός 
εκπροσωπούσε κατά το μήνα αυτό ή τμήμα του, διακριτά 
ανά Πελάτη, κατά το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρη-
τών και Περιοδικής Εκκαθάρισης βάσει των Μετρήσεων 
για ένα έκαστο Πελάτη.

2. Για κάθε μήνα της εκκαθαριζόμενης περιόδου, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την συνολική ανά 
ώρα καταλογιζόμενη ενέργεια σε κάθε Εκπρόσωπο Φορ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52373Τεύχος B’ 4747/27.10.2020

τίου για όλους τους Πελάτες με Μη Τηλεμετρούμενο Ωρι-
αίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
που αυτός εκπροσωπούσε, λαμβανομένων υπόψη των 
απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στο 
Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης.

3. Για κάθε ώρα και στο σύνολο κάθε μήνα υπολογίζο-
νται εκ νέου για τις ως άνω καταλογιζόμενες ποσότητες 
ενέργειας οι αναλογούσες χρεώσεις, βάσει της Οριακής 
Τιμής Αποκλίσεων οι οποίες και κοινοποιούνται αντιστοί-
χως στους Εκπροσώπους Φορτίου. Το άθροισμα των ανά 
ώρα διαφορών μεταξύ της υπολογισθείσας νέας χρέω-
σης και της αρχικώς καταλογισθείσας για όλες τις ώρες 
του μήνα αποδίδει το χρεωστικό ή πιστωτικό εκκαθα-
ριζόμενο υπόλοιπο για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου κατά 
το μήνα αυτό. Θετική τιμή του αθροίσματος για τον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου αντιστοιχεί σε πληρωμή για το μήνα 
αυτόν, ενώ αρνητική τιμή του αθροίσματος αντιστοιχεί 
σε είσπραξη του Εκπροσώπου Φορτίου για το μήνα αυτό. 
Τα χρεωπιστούμενα ανά μήνα ποσά δύνανται να συμψη-
φίζονται στο σύνολο της εκκαθαριζόμενης περιόδου.

4. Η περιοδική εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

(α) Μέχρι την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά τη 
λήξη έκαστου ημερολογιακού εξαμήνου, ο Διαχειριστής 
του Δικτύου καταρτίζει Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρι-
σης, στις οποίες καταγράφονται ανά μήνα τα εκκαθαριζό-
μενα ποσά και τις κοινοποιεί στους Εκπροσώπους Φορ-
τίου κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς.

(β) Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινο-
ποίηση των Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης, οι Εκ-
πρόσωποι Φορτίου δικαιούνται να υποβάλλουν τεκμη-
ριωμένες αντιρρήσεις προς τον Διαχειριστή του Δικτύου.

(γ) Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοι-
νοποίηση των Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου αποφαίνεται επί τυχόν αντιρ-
ρήσεων, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωμών και ει-
σπράξεων για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου και καταγράφει 
τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου σε 
Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης.

(δ) Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί τις Καταστά-
σεις Τελικής Εκκαθάρισης στους Εκπροσώπους Φορτίου 
κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς και 
στον Διαχειριστή του Συστήματος τις αντίστοιχες Κα-
ταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης, για τη διενέργεια από 
αυτόν των πληρωμών και των εισπράξεων.

5. Οι Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρισης και οι Κατα-
στάσεις Τελικής Εκκαθάρισης περιλαμβάνουν τα εξής 
στοιχεία:

(α) Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Εκπρό-
σωπο Φορτίου (πληρωμή) για κάθε μήνα χωριστά.

(β) Το συνολικό ποσό που οφείλεται σε κάθε Εκπρόσω-
πο Φορτίου (είσπραξη) για κάθε μήνα χωριστά.

(γ) Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογι-
σμό των ποσών της εκκαθάρισης.

6. Οι μηνιαίες πληρωμές και εισπράξεις που αναφέ-
ρονται στις Καταστάσεις Εκκαθάρισης και αφορούν τον 
ίδιο Εκπρόσωπο Φορτίου συμψηφίζονται.

7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εφαρμόζει εκ 
νέου τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης που αφορά 
κάποια χρονική περίοδο, επανακαθορίζει ή διορθώνει 
Δεδομένα Μετρήσεων κατά το άρθρο 93 του παρόντος. 
Η χρονική περίοδος στην οποία αφορά η διορθωτική 
Περιοδική Εκκαθάριση ταυτίζεται με τη χρονική περίο-
δο στην οποία αφορά ο επανακαθορισμός ή διόρθωση 
Δεδομένων Μέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ως άνω άρθρο. Μετά την οριστικοποίηση των Δεδομέ-
νων Μετρήσεων, ο Διαχειριστής υπολογίζει εκ νέου τις 
χρεώσεις και πιστώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που 
αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο για την οποία προσ-
διόρισε εκ νέου τα Δεδομένα Μετρήσεων, και υπολογίζει 
τις πρόσθετες χρεώσεις και πληρωμές που αντιστοιχούν 
σε έκαστο Εκπρόσωπο Φορτίου. Για τη γνωστοποίηση 
των πρόσθετων χρεώσεων και πιστώσεων ακολουθείται 
διαδικασία αντίστοιχη της καθοριζόμενης στο παρόν 
κεφάλαιο για τις χρεώσεις και πιστώσεις της εξαμηνιαίας 
Περιοδικής Εκκαθάρισης».

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Αρχής. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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*02047472710200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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