
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος 
Ορισμοί 

Συμμετέχων υπό Διαγραφή: Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ο οποίος 
έχει υποβάλλει δήλωση καταγγελίας της Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, για 
το χρονικό διάστημα από την επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας ενεργούς συμμετοχής και 
μέχρι την θέση της καταγγελίας σε ισχύ, τη λύση της Σύμβασής του και την οριστική διαγραφή 
από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 
1.5 του παρόντος Κώδικα. 

 

1.5 Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  

1. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (εφεξής «Σύμβαση 
ΣυναλαγώνΣυναλλαγών») λύεται με καταγγελία από ένα από τα μέρη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Ταυτόχρονα με τη λύση της σύμβασης 
πραγματοποιείται και η διαγραφή του εγγεγραμμένου αποαπό το Μητρώο.  

2. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση Συναλλαγών οποτεδήποτε, εφόσον:σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου. 

1) ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν έχει ανεξόφλητες 
(ληξιπρόθεσμες ή μη) υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή του Φορέα 
Εκκαθάρισης, απορρέουσες από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ή τον Κανονισμό 
Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης ή τον παρόντα Κώδικα κατά την 
Ημερομηνία Καταγγελίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 της παρούσας υποενότητας, 
ή, εφόσον στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, δεν έχει 
ανεξόφλητες (ληξιπρόθεσμες ή μη) υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
απορρέουσες από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ή τον παρόντα Κώδικα κατά την 
Ημερομηνία Καταγγελίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 παρούσας υποενότητας, και 

2) ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν έχει υποχρέωση 
συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. 

1. Στην περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρούσας υποενότητας, 
η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως με δικαστικό επιμελητή, τίθεται δε σε ισχύ υπό την 
επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου και παράγει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή μετά 
την πάροδο της τασσόμενης από τον καταγγέλλοντα προθεσμίας, η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση («Ημερομηνία Καταγγελίας»). Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ εφόσον ο 
καταγγέλλων προσκομίσει βεβαίωση του Φορέα Εκκαθάρισης από την οποία προκύπτει ότι 
κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας δεν έχει ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις έναντι του 
Φορέα Εκκαθάρισης απορρέουσες από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Εφόσον στην 
Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, η καταγγελία τίθεται σε ισχύ, 
κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλει3. Στην περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 παρούσας υποενότητας, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ δηλώνει εγγράφως, κοινοποιώντας τη σχετική δήλωση με δικαστικό επιμελητή, την 
πρόθεση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην οποία 
περιλαμβάνει προτεινόμενη τελευταία ημέρα ενεργούς συμμετοχής του. Ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ αποδέχεται την καταγγελία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 



κοινοποίησή της και σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το Φορέα 
Εκκαθάρισης ή/και το Διαχειριστή του Δικτύου προσδιορίζει την τελευταία ημέρα ενεργούς 
συμμετοχής. Από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας ενεργούς συμμετοχής και μέχρι 
την ολοκλήρωση όλων των εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα ή τον 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 
Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο ενεργούς συμμετοχής και την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση όλων των υποχρεώσεών που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις αυτές σύμφωνα με 
τον παρόντα Κώδικα, τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 
Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
τίθεται σε ειδικό καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Ειδικά για τους Εκπροσώπους 
Φορτίου, προϋπόθεση για τη θέση τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι η  
μη εκπροσώπηση μετρητών φορτίου μετά την τελευταία ημέρα ενεργούς συμμετοχής τους. 
Προϋπόθεση για τη θέση εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή είναι και η προσκόμιση εγγυήσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υποενότητα 11.3 του παρόντος Κώδικα και το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία αποδοχής της καταγγελίας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ , ανάλογα με την 
περίπτωση, σχετικά με την αλλαγή εκπροσώπησης των μετρητών φορτίου του 
καταγγέλλοντος Εκπροσώπου Φορτίου ή η προσκόμιση εγγυήσεων σύμφωνα με τα 
παραπάνω.  Ο Συμμετέχων υπό Διαγραφή δεν δικαιούται να αναλάβει οποιαδήποτε νέα 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα ή τον Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα Κώδικα ή τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο ενεργούς 
συμμετοχής και αφού διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση όλων των 
υποχρεώσεων του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή που απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις αυτές 
σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό 
Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, η καταγγελία τίθεται σε ισχύ, η Σύμβαση 
Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαγράφει το 
Συμμετέχοντα οριστικά από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

α) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης, ή  

β) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ παραβιάζει τις 
υποχρεώσεις του έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης, ή του έχει επιβληθεί μέτρο με 
βάση τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ιδίως 
επιβολή περιορισμών στη συμμετοχή του στις διαδικασίες Εκκαθάρισης Θέσεων και 
Χρηματικού Διακανονισμού που διεξάγονται από το Φορέα Εκκαθάρισης, αναστολή 
της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ή διαγραφή, ή σε περίπτωση που στην 
Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, δεν έχει προσκομίσει 
εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ή έχει 
ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
απορρέουσες από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ή  

γ) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν έχει προσκομίσει 
εγγυήσεις σύμφωνα με το  11.411.3 του παρόντος Κώδικα ή έχει ληξιπρόθεσμες 
οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ απορρέουσες από τον 
παρόντα Κώδικα.  



δ) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν διατηρεί την 
ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους ή δεν συμβάλλεται με Γενικό Εκκαθαριστικό 
Μέλος για την εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που τον 
αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων 
Αγοράς Εξισορρόπησης.  

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Εάν ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατ’ επανάληψη 
παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης ή τον παρόντα Κώδικα ή τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ, ή  

β) Εάν στον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ έχει επιβληθεί μέτρο 
της διαγραφής με βάση τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας.  

γ) Εάν λύθηκε η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/ Σύμβασης 
Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης που προβλέπεται στον 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 της παρούσας υποενότητας, η καταγγελία 
κοινοποιείται εγγράφως με δικαστικό επιμελητή και τίθεται σε ισχύ και παράγει τα 
αποτελέσματά της από την κοινοποίηση.  

2. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση 
λύσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης / Σύμβασης Συμβαλλομένου 
Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης που προβλέπεται στον Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης. 

7. Η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες ή Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες στο ΕΣΜΗΕ 
συνεπάγεται και τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις αυτές. Σε 
περίπτωση λύσης της Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες ή Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο 
Διανομής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου 
Διανομής, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης που 
προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.  

8. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου λύεται η Σύμβαση 
Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ και του Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 
Εξισορρόπησης, για υποχρεώσεις του που γεννήθηκαν πριν από την καταγγελία.λύση της 
Σύμβασης.  

9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 46 παρούσας υποενότητας, από τη λύση της Σύμβασης 
Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τη διαγραφή από το Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές όλες οι υποχρεώσεις του 
διαγραφέντος από τον παρόντα Κώδικα και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.  

10. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία ή την 
αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ή την θέση σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή στη ΡΑΕ, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, στον Φορέα 
Εκκαθάρισης, στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
κρίνεται αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον:  



(α) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 
καταγγέλθηκε από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδίκαια ή καταγγέλθηκε λόγω 
καταγγελίας από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με 
Ευθύνη Εξισορρόπησης είναι Προμηθευτής, ή εφόσον τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος 
υπό Διαγραφή, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνειΔικτύου ή ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ για τους Πελάτες του Δικτύου ή του Συστήματος αντίστοιχα, ενημερώνουν τον 
Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, στον οποίο μεταφέρονται οι Πελάτες του 
διαγραφέντος. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου 
των πελατών του διαγραφέντος από την επομένη της ημέρας διαγραφής του 
Προμηθευτή ή από την επομένη ημέρα που τέθηκε ο Συμμετέχων σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, 
διακριτά από την ιδιότητά του ως Εκπροσώπου Φορτίου για τους υπόλοιπους πελάτες 
που ενδεχομένως εκπροσωπεί με την ιδιότητα του Προμηθευτή.  

(β) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 
καταγγέλθηκε από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδίκαια ή καταγγέλθηκε λόγω 
καταγγελίας από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης/Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ή 
εφόσον τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, είναι Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ, ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνειΔικτύου και ο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους 
Πελάτες του Δικτύου ή του Συστήματος αντίστοιχα,  ενημερώνουν τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., στον 
οποίο μεταφέρεται η εκπροσώπηση των κατόχων των  Μονάδων αυτών από την επομένη 
της ημέρας διαγραφής του Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ ή από την επομένη ημέρα που τέθηκε ο 
Συμμετέχων σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή . Τα Βοηθητικά Φορτία 
Μονάδων ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων και Μη-
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ του Φο.Σ.Ε. ο οποίος διεγράφη του Συμμετέχοντος υπό 
Διαγραφή, μεταφέρονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα υπό το στοιχείο (α).  

(γ) εφόσον ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του οποίου η Σύμβαση 
καταγγέλθηκε από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή λύθηκε αυτοδίκαια ή καταγγέλθηκε λόγω 
καταγγελίας από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης/Σύμβασης Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή εφόσον 
τεθεί σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή  είναι κάτοχος Μονάδας ΑΠΕ ο 
Διαχειριστή του Δικτύου και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, για τους Πελάτες του Δικτύου ή 
του Συστήματος αντίστοιχα ενημερώνει τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., στον οποίο δύναται να 
μεταφέρεται η εκπροσώπηση του κατόχου Μονάδας ΑΠΕ από την επομένη της ημέρας 
της διαγραφής του κατόχου. ή από την επομένη ημέρα που τέθηκε ο Συμμετέχων σε 
καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή. Τα Βοηθητικά Φορτία Μονάδων ΑΠΕ που 
περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων και Μη-Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΑΠΕ του κατόχου Μονάδας ΑΠΕ ο οποίος διεγράφη ή του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, 
μεταφέρονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
υπό το στοιχείο (α). 

 

7.14 Ενδοημερήσια Κατανομή Δυναμικότητας διασυνδέσεων στα συζευγμένα Σύνορα 
Ζωνών Προσφοράς με χώρες εντός της ΕΕ  

1. Η ενδοημερήσια κατανομή δυναμικότητας διασυνδέσεων στα συζευγμένα Σύνορα Ζωνών 
Προσφοράς με χώρες εντός της ΕΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς. 



2. Στις συζευγμένες αγορές, ο Πράκτορας Μεταβίβασης υποβάλλει δηλώσεις των 
Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά 
συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων 
Δημοπρασιών, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα των Συμπληρωματικών 
Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 
που συνάπτεται μεταξύ του Πράκτορα Μεταβίβασης και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

 

 
9.3 Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος 

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

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

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

Γ)  του μεγίστου των δύο προηγούμενων τιμών. 

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

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

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

Γ)  του μεγίστου των δύο προηγούμενων τιμών. 

3. Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Πελάτη απευθείας συνδεδεμένο στο ΕΣΜΗΕ 
προϋπολογίζεται σε ετήσια βάση και προσδιορίζεται ως το γινόμενο της ισχύος χρέωσης του 
Πελάτη επί τη μοναδιαία χρέωση που του αντιστοιχεί. Η μοναδιαία χρέωση για κάθε Πελάτη 
συνδεδεμένο με το ΕΣΜΗΕ σε Ευρώ/MW είναι η ίδια για όλη την Επικράτεια και καθορίζεται 
ως το πηλίκο του Απαιτούμενου Εσόδου που επιμερίζεται στους Πελάτες αυτούς 
διαιρούμενο με το άθροισμα των ισχύων χρέωσής τους. 

Εντός ενός μηνός από4. Μετά το πέρας της Διορθωτικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων 
που εμπεριέχονται σε κάθε έτουςέτος, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 4, 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε Αρχική 
Ετήσια εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που αντιστοιχούν σε έκαστο Πελάτη 
απευθείας συνδεδεμένο στο ΕΣΜΗΕ, βάσει των Δεδομένων Μετρήσεων που αφορούν στην 
ισχύ χρέωσης του Πελάτη κατά το προηγούμενο έτος.  

Μετά το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε 
έτος, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 5 & 6, του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει Οριστική Ετήσια Εκκαθάριση των 
Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, βάσει των τελικών Δεδομένων Μετρήσεων που αφορούν 
στην ισχύ χρέωσης του Πελάτη κατά το προηγούμενο έτος.  

Η διαδικασία Αρχικής και Οριστικής Ετήσιας εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
αποτελείται από τους παρακάτω χρονισμούς: 



Α. Μετά το πέρας της Διορθωτικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που 
εμπεριέχονται σε κάθε έτος, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 4, 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,  και της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των 
εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε έτος, όπως διενεργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 104, παρ. 5 & 6, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ διεξάγει Αρχική και  Οριστική Ετήσια Εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος, αντίστοιχα, και ενημερώνει τους Συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα 
της Ετήσιας Εκκαθάρισης.  

Β. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Ετήσιας 
Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Αρχικής και Οριστικής), 
δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν 
αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει 
διορθωμένη Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
(Αρχικής και Οριστικής).  

Γ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για 
την Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Αρχικής 
και Οριστικής), αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει 
τις απαραίτητες διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  
καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά 
σύμφωνα με την Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
(Αρχικής και Οριστικής) εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 
και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Ετήσιας Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Αρχικής και Οριστικής) 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της 
προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

Ζ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Ετήσιας 
Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος(Αρχικής και Οριστικής) .  

Η. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 
των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών των Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος.  

5. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους Πελάτες που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής 
υπολογίζονται για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από τους Διαχειριστές Δικτύου 
Διανομής και αποστέλλονται κάθε μήνα στον Διαχειριστή Συστήματος του ΕΣΜΗΕ 
προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική Χρέωση Χρήσης Συστήματος κατά τα οριζόμενα της 
παρούσας υποενότητας. 

6. Η μεθοδολογία επιμερισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί και κατανέμεται 
στους Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής, οι κατηγορίες των Πελατών και 



η μεθοδολογία προσδιορισμού των μοναδιαίων τιμών των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ή 
των τιμολογίων χρέωσης των Πελατών αυτών, καθώς και οι αναγκαίες σχετικές λεπτομερείς 
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες 
Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

7. Κατά την κατάρτιση του Εγχειριδίου ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές: 

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

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

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

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

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

8. Έως την έγκριση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου εφαρμόζεται 
η απόφαση 340/2014, 2014, οι αποφάσεις τροποποίησης αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
συναφής πράξη της Αρχής. 

 

11.1 Αντικείμενο Εκκαθάρισης Συναλλαγών  

Η Εκκαθάριση Συναλλαγών περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών 
συναλλαγών που προκύπτουν σχετικά με τις Επικουρικές Υπηρεσίες εκτός Εξισορρόπησης και 
Λοιπές Υπηρεσίες, το Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών, τις 
Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές και τις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας 
Ενέργειας, τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης και τη 
Χρέωση Χρήσης Συστήματος στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, κατά τη 
διαδικασία Εκκαθάρισης Συναλλαγών υπολογίζονται:  

1) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης 
μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών,  

2) Το χρηματικό ποσό χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τις Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειαςκαι Εξαγωγές,  για 
τις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας καθώς και για ανταλλαγές 
ενέργειας από συμφωνίες με Διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων,  

3) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών εκτός 
Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών,  

4) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος,  

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



6) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, και  

7) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης.  

  

11.2 Λογιστικοί Λογαριασμοί του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  

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

(Λ-Α) Λογαριασμός για τη χρέωση ή πίστωση του καθαρού τιμήματος συμμετοχής στο 
Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών,  

(Λ-Β) Λογαριασμός για τα έσοδα ή έξοδα από Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές, από τις 
Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας, καθώς και από συμφωνίες με 
Διαχειριστές γειτονικών Συστημάτων σχετικά με ανταλλαγές ενέργειας,  

(Λ-Γ) Λογαριασμός για τη χρέωση ή πίστωση από Επικουρικές Υπηρεσίες, εκτός 
Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει επιμέρους λογαριασμούς ανά 
κατηγορία Επικουρικών Υπηρεσιών εκτός Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών,  

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

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

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

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

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

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

(Λ-Ζ) Λογαριασμός Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στην υποενότητα  
11.3.11.3.  

(Λ-Η) Λογαριασμός Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, ο οποίος 
περιλαμβάνει επιμέρους Λογαριασμούς Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας 
χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα.  

(Λ-Θ) Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, πλήρως διαχωρισμένος 
από τους λοιπούς λογαριασμούς του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής 
ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα άρθρα 
143Β-143Γ του Ν.4001/2011.  

(Λ-Ι) Λογαριασμός Οικονομικού Αντισταθμίσματος για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου 
Φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 143Α του Ν. 4001/2011.  

2. Το λογιστικό σύστημα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους ανωτέρω λογιστικούς 
λογαριασμούς ελέγχεται και πιστοποιείται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές. Ο Διαχειριστής 
του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τη ΡΑΕ σε μηνιαία βάση και εντός ενός μηνός από την πάροδο του 
κάθε μήνα για τις κινήσεις των ανωτέρω λογιστικών λογαριασμών.  

3. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαχείριση των λογιστικών λογαριασμών δύνανται να 
εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

 

11.3 Εγγυήσεις  



1. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ να προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την 
εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Η 
προσκόμιση των εγγυήσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της Σύμβασης 
Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Κάθε Συμμετέχων υπό Διαγραφή, υποχρεούται να 
προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που 
απορρέουν από τις εκκαθαρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και αφορούν στο 
διάστημα της ενεργούς συμμετοχής του .  

2. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε με την προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής εκδοθείσας από αναγνωρισμένη τράπεζα/ πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Για την τήρηση διαφάνειας ο Διαχειριστής 
αναρτά στην ιστοσελίδα του τους τρόπους παροχής εγγύησης.  

3. Ειδικά για τις εγγυητικές επιστολές, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκπληρώνουν τις ως άνω υποχρεώσεις τους μόνο 
εφόσον αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στο υπόδειγμαστα υποδείγματα που δημοσιεύει ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στην ιστοσελίδα του, άλλως δεν γίνονται αποδεκτές.  

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυήσεων των εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, επιβάλλεται Χρέωση Μη Συμμόρφωσης, το ύψος της 
οποίας διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη - μεταξύ άλλων - τις ημέρες καθυστέρησης 
προσκόμισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. ή τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή. Σε περίπτωση που ο 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες 
εγγυήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία όφειλε να έχει 
προσκομίσει αυτές, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής ή λήξης της διάρκειας ισχύος της και μη αναπλήρωσής της ή μη 
αντικατάστασής της από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

6. Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους των εγγυήσεων καθώς και λεπτομέρειες σχετικά 
με τις εγγυήσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

11.4 Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Συναλλαγών  

1. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και κάθε Συμμετέχων 
υπό Διαγραφή, οφείλει:  

Α) Να τηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα/ πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση των πληρωμών ή εισπράξεων που 
αντιστοιχούν σε αυτόν μέσω τραπεζικών πράξεων,  

Β) Να ενημερώνει αυθημερόν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετικά με οποιαδήποτε 
αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου του τραπεζικού λογαριασμού του, υποβάλλοντας 
έγγραφη βεβαίωση του τραπεζικού/ πιστωτικού ιδρύματος, και  



Γ) Να ορίσει εκπρόσωπο επικοινωνίας με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για όλα τα 
θέματα Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο πλαίσιο της Σύμβασης Συναλλαγών 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

2. Η τήρηση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 1, η οποία βεβαιώνεται από το 
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίχτηκε ο λογαριασμός, αποτελεί προϋπόθεση για την 
αποδοχή της εγγραφής του στο Μητρώο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί ειδικό λογιστικό λογαριασμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
χωριστά για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και για κάθε 
Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή με σκοπό τη λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και 
χρεώσεων που τον αφορούν στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να αναθέσει σε Φορέα Εκκαθάρισης το σύνολο ή μέρος 
από τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας υπό τις προϋποθέσεις και τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4425/2016 όπως ισχύει.  

 

11.5 Διαδικασία Πιστώσεων και Χρεώσεων και Ενημέρωση  

1. Η Εκκαθάριση Συναλλαγών λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση, όπου ως μήνας εκκαθάρισης 
Μ θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.  

2. Οι χρεώσεις και πιστώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
καταγράφονται σε Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών, η οποία κοινοποιείται σε κάθε 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και σε κάθε Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή 
κατά το μέρος που τον αφορά.  

3. Η Κατάσταση Εκκαθάρισης Λογαριασμών περιλαμβάνει ιδίως:  

Α)  Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ καθώς και κάθε Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή για κάθε μήνα, αναλυτικά 
ανά τηρούμενο λογαριασμό.  

Β)  Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ είναι 
απαραίτητο να συνοδεύουν την Κατάσταση Εκκαθάρισης Λογαριασμών, εφόσον 
αυτά δεν είναι εμπιστευτικά.  

4. Η Εκκαθάριση Συναλλαγών του μήνα Μ πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:  

Α. Μέχρι την 18η ημέρα του μήνα Μ+2, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες 
υπό Διαγραφή για την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.  

Β. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών, δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων 
ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Γ. Μέχρι την 27η ημέρα του μήνα Μ+2, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες 
υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συναλλαγών αφού έχει 
λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 
διορθώσεις.  



Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ  καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα 
παραστατικά σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ 
εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 
και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 
των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

5. Ειδικότερα για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ, η οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης 
του σημείου Γ ανωτέρω περιλαμβάνει τα εξής:  

A. Ποσό έναντι των συναλλαγών του Λογαριασμού Λ-Δ που αφορούν το μήνα Μ+2, 
το οποίο ισούται με το ποσό εκκαθάρισης που προέκυψε για το μήνα Μ.  

B. Τη διαφορά των παρακάτω:  

i. του ποσού που εκκαθαρίστηκε για τον Λογαριασμό Λ-Δ και αφορά στο 
μήνα Μ, όπως προέκυψε την 27η ημέρα του μήνα Μ+2, και  

ii. του ποσού έναντι για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ του μήνα Μ, 
το οποίο συμπεριλήφθηκε στην οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης που 
εκδόθηκε κατά τον μήνα Μ για τις συναλλαγές του μήνα Μ-2 κατ’ αναλογία 
με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 4 και το σημείο Γ.  

6. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και ο Συμμετέχων υπό 
Διαγραφή που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίλυση της διαφωνίας 
που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών, είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει τις τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Διαχειριστής 
του ΕΣΜΗΕ για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης. Τα ποσά 
αυτά επιστρέφονται στον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή στο 
Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει 
ότι η Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών ήταν λανθασμένη.  

6i. Μετά το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε 
κάθε μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 5 & 6, του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει διορθωτική Εκκαθάριση 
Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών 
συναλλαγών που περιγράφονται στο Άρθρο 11.1 του παρόντος Κώδικα για κάθε μήνα 
σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα.  Από τους κάτωθι χρονισμούς εξαιρείται η  
Εκκαθάριση του Λογαριασμού Λ-Δ που αντιστοιχεί σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, η οποία ακολουθεί τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 9.3:  

A. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των 
εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα Μ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 



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

B. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών, δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Γ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για 
την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη 
τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  
καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά 
σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών 
(3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 
και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 
των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

6ii. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να διενεργεί Διορθωτική Εκκαθάριση Συναλλαγών 
που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που 
περιγράφονται στο Άρθρο 11.1 του παρόντος Κώδικα, για περίοδο και σε ημερομηνία πριν 
το πέρας του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 6i του παρόντος Άρθρου, μόνο εφόσον 
το κρίνει σκόπιμο. 

6iii. Εκτέλεση Διορθωτικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και 
τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στο Άρθρο 11.1 του 
παρόντος Κώδικα, για περίοδο και σε ημερομηνία μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος της 
παραγράφου 6i του παρόντος Άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση 
της ΡΑΕ σε συνέχεια αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους που έχει έννομο συμφέρον, 
εφόσον αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση διενέργειας της εκκαθάρισης απειλεί την 
βιωσιμότητα του ενδιαφερόμενου μέρους. 

7. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών και των σχετικών παραστατικών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο και το 
περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ ή των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών δύνανται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.  



 

11.6 Διαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερημερίας Συμμετέχοντα  

1. Σε περίπτωση υπερημερίας εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, σε σχέση με τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον παρόντα Κώδικα, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α)  Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ικανοποιηθούν οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές του υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστήή 
του ΕΣΜΗΕ,υπερήμερου Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή μέσω των εγγυήσεων που 
έχει παράσχει, σύμφωνα με την υποενότητα  11.311.3 του παρόντος Κώδικα. Σε 
περίπτωση που οι εγγυήσεις αυτές δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη του συνόλου 
των οφειλών ανά τηρούμενο λογαριασμό του υπερήμερου εγγεγραμμένου στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή του Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, η ικανοποίησή 
τους ανά τηρούμενο λογαριασμό μέσω των εγγυήσεων γίνεται συμμέτρως.  

Β)  Εάν οι εγγυήσεις δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη της ληξιπρόθεσμης 
οφειλής του υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει το έλλειμμα 
μέσω των Λογαριασμών Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που τηρούνται στο πλαίσιο:  

i. του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και μέχρι το ύψος του υπολοίπου 
του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, 
αφαιρουμένων των Προχρηματοδοτημένων Πόρων, ή, σε περίπτωση που 
στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, μέχρι του 
ύψους του υπολοίπου του, αφαιρουμένου ποσοστού α%, το οποίο αφορά 
κάλυψη συναλλαγών στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, και 

ii. του παρόντος Κώδικα. 

Γ)  Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι εγγυήσεις και το υπόλοιπο των 
Λογαριασμών Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοιχεία 
(Α) και (Β) της παρούσας παραγράφου, ο Διαχειριστής επιμερίζει το εναπομείναν 
μέρος της ζημίας στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και τους 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς 
Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 
ανάλογα με τη μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα κατά τη μεθοδολογία επιμερισμού ζημίας που προβλέπεται στο άρθρο 107 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ή, σε περίπτωση που στην Αγορά 
Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
επιμερισμού ζημίας που προβλέπεται στο άρθρο 111 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. Στα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν και επιμερίζονται στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και  τους και Συμμετέχοντες υπό 
Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος 
υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, δεν 
πραγματοποιούνται διορθώσεις λόγω τυχόν αναθεωρημένων δεδομένων της 
μετρούμενης απορρόφησης των πελατών τους τα οποία υπολογίστηκαν από την 
εκτέλεση των οριστικών εκκαθαρίσεων μετά την υπερημερία, παρά μόνο λόγω τυχόν 
διόρθωσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του εναπομείναντος μέρους της ζημίας.  

Δ)  Εάν τα χρηματικά ποσά που διακανονίζονται σύμφωνα με το στοιχείο 
(Γ) της παρούσας παραγράφου δεν επαρκούν λόγω μη καταβολής από 
υπόχρεα με βάση τον ως άνω καταλογισμό Συμβαλλόμενα Μέρη με 
Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την 



ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό 
Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, 
διενεργείται επανακαταλογισμός αυτών τόσες φορές όσες 
απαιτούνται μέχρι την πλήρη κάλυψη της ζημίας από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και τους και 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης 
τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα 
Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, που είναι ενήμερα στις υποχρεώσεις 
τους, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του στοιχείου (Γ) της 
παρούσας παραγράφου.  

2. Η είσπραξη των σχετικών χρηματικών υποχρεώσεων του υπερήμερου ή των 
υπερήμερων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή Συμμετεχόντων 
υπό Διαγραφή γίνεται βάσει των Παραστατικών – Τιμολογίων που εκδίδει ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, τα οποία επέχουν θέση απόδειξης απαίτησης υπέρ των 
δικαιούχων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ή στην περίπτωση 
των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος υπέρ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και κατά του 
υπερήμερου. Τα ως άνω Παραστατικά – Τιμολόγια, περιλαμβανομένου και του 
αρχικού Τιμολογίου, δεν συνιστούν απόδειξη απαίτησης ούτε κατά ούτε υπέρ του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικά όσον αφορά τα Παραστατικά – Τιμολόγια που 
αφορούν Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, περιλαμβανομένου του αρχικού 
Τιμολογίου, τα Παραστατικά – Τιμολόγια συνιστούν απόδειξη απαίτησης υπέρ του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

Τα3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή 
υπό την ιδιότητα τους προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως 
Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης που κατέβαλαν ποσά που τους 
καταλογίσθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα στοιχεία (Γ) και (Δ) της 
παραγράφου 1 της παρούσας υποενότητας, δύνανται να αξιώνουν την επιστροφή των 
καταβληθέντων με βάση το Παραστατικό Μη Είσπραξης από Διαδικασίες Καταλογισμού της 
παραγράφου 2 της παρούσας υποενότητας κατά τρόπο σύμμετρο, με βάση την αναλογία 
συμμετοχής τους στο σχετικό καταλογισμό εντέλλοντας τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως 
εκπρόσωπο αυτών για την άσκηση των σχετικών απαιτήσεών τους. Τα πάσης φύσεως 
δικαστικά ή άλλα συναφή έξοδα και τυχόν έξοδα ανάθεσης σε τρίτο νομικό σύμβουλο για τη 
διεκπεραίωση της άνω εντολής από τον Διαχειριστή βαρύνουν τα δικαιούχα Συμβαλλόμενα 
Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ή και Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή υπό την ιδιότητα τους 
προ της θέσης τους σε καθεστώς Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή ως Συμβαλλόμενα Μέρη με 
Ευθύνη Εξισορρόπησης κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο σχετικό διαδικαστικό κύκλο 
καταλογισμού και καλύπτονται από αυτά με το σχετικό καταλογισμό τους από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τον διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ουδένα κίνδυνο 
φέρει ως προς την ανάθεση κατά τα ανωτέρω ή τη θετική τελεσφόρηση των ως άνω 
αξιώσεων.  

4. Σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας υποενότητας, ο 
Διαχειριστής ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. ή τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή. Σε περίπτωση που ο 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή ο Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή δεν 
εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του εντόκως εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημέρα λήξης τους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη 
Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ ή Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που καθίστανται υπερήμεροι ως προς την 
εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  



5. Ειδικά για την κάλυψη ζημίας υπερήμερου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ  ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, σε σχέση με οφειλές του από διορθωτικές 
εκκαθαρίσεις που αφορούν περιόδους πριν από την υπερημερία του αλλά υπολογίστηκαν 
μετά την υπερημερία, ισχύουν τα εξής:  

α. Αν το τυχόν υπόλοιπο των εγγυήσεων σύμφωνα με την υποενότητα  11.311.3 του 
παρόντος Κώδικα που έχουν τυχόν παρακρατηθεί από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζημίας ή αν δεν υφίσταται σχετικό υπόλοιπο, ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καλύπτει αυτό μέσω του υπολοίπου των Λογαριασμών 
Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (Β) της παραγράφου 1 
της παρούσας υποενότητας.  

β. Σε περίπτωση μη επάρκειας του υπολοίπου των Λογαριασμών Χρεώσεων μη 
Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου, 
για την κάλυψη της ζημίας, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία 
καταλογισμών και επανακαταλογισμών των στοιχείων (Γ) και (Δ) της παρ. 1 της 
παρούσας υποενότητας, μέχρι την πλήρη κάλυψη αυτών.  

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματικές 
συναλλαγές που προκύπτουν από τον παρόντα Κώδικα και ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
κάλυψη της τυχόν εναπομείνασας ζημίας που προκύπτει έναντι των εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή των συμμετεχόντων ή  των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή 
εξαιτίας υπερημερίας εγγεγραμμένου στο Μητρώο ή Συμμετέχοντος υπό Διαγραφή, πέραν 
της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.  

7. Τα ποσά του Λογαριασμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την κάλυψη υπερημεριών, αναπληρώνονται μόνο εάν επιτευχθεί 
είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον υπερήμερο οφειλέτη και κατά το ύψος που 
αυτή καλύφθηκε από τον Λογαριασμό αυτό.  

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕ για τις περιπτώσεις υπερημερίας 
καθώς και για τη λήψη μέτρων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών μεριμνώντας για 
την ομαλή διευθέτηση των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.  

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπληρώνει τα ως άνω καθήκοντά του με τη δέουσα επιμέλεια 
και ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί εντολής.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

11.12 Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-ΣΤ 

1. Στον δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-1 εγγράφονται ως έσοδα ή έξοδα οι χρεώσεις ή 
πιστώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των 
Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Λ-Α που αντισταθμίζουν τις πληρωμές που 
καταβάλλονται σύμφωνα με την υποενότητα  11.711.7 του παρόντος Κώδικα. Μετά το τέλος 
κάθε ημερολογιακού έτους, τυχόν πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Α παραμένει στο 
λογαριασμό ως αποθεματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να καλύψει ελλείμματα 
επόμενων περιόδων. Τυχόν έλλειμμα του Λογαριασμού Λ-Α, ITCy, που ενδέχεται να 
προκύπτει μετά την ετήσια εκκαθάριση στα πλαίσια εφαρμογής του Μηχανισμού 
Αντιστάθμισης μεταξύ των ΔΣΜ, επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, p, ανάλογα με 
την ετήσια απορρόφηση ενέργειας (υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ – Δικτύου Διανομής) 



σε MWh, MQp,y, που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ του Εκπροσώπου Φορτίου, 
p, για το έτος, y. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇1 , =
𝑀𝑄 ,

∑𝑀𝑄 ,
× 𝐼𝑇𝐶  

2. Στο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-2 εγγράφονται ως έσοδα ή έξοδα οι 
χρεώσειςχρεοπιστώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο 
πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Λ-Β που αντισταθμίζουν τις χρεοπιστώσεις 
που αντιστοιχούν στις Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας. Το ποσό Emergency_IMPt 
επιμερίζεταικαι Εξαγωγές, στις Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας 
καθώς και στις χρεοπιστώσεις που προκύπτουν από συμφωνίες με Διαχειριστές γειτονικών 
Συστημάτων. Τα ανωτέρω ποσά, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 , επιμερίζονται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, p, 
ανάλογα με την απορρόφηση ενέργειας (υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ – Δικτύου 
Διανομής) σε MWh, MQp,t, που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ ανά Εκπρόσωπο 
Φορτίου, p, κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇2 , =
𝑀𝑄 ,

∑𝑀𝑄 ,
× 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦_𝐼𝑀𝑃 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 ) 

3. Στο δευτεροβάθμιο Λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-3 εγγράφονται ως έσοδα οι χρεώσεις των 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το 
Λογαριασμό Λ-Γ που αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με την 
υποενότητα  11.911.9 του παρόντος Κώδικα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό του 
συνολικού ποσού προς πληρωμή ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ANSCCt, 
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Το 
ποσό ANSCCt επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, p, ανάλογα με την απορρόφηση 
ενέργειας (υπολογιζόμενη στο όριο του ΕΣΜΗΕ – Δικτύου Διανομής) σε MWh, MQp,t, που 
αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του ΕΣΜΗΕ ανά Εκπρόσωπο Φορτίου, p, κατά την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t. Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 
 

𝑈𝑃𝐿𝐼𝐹𝑇3 , =
,

∑ ,
× 𝐴𝑁𝑆𝐶𝐶   



 

 

13.2 Υπολογισμός της χρέωσης, τρόπος και χρόνος είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους 
Ασφάλειας Εφοδιασμού  

1. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των συναλλαγών που αφορούν στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου 
Φορτίου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί διακριτά τον λογιστικό λογαριασμό Λ-Θ, ο οποίος 
αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 143Γ του ν. 4001/2011.  

2. Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την 
επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143Β του ν. 
4001/2011 για τις μονάδες του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης που 
τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, καθώς και για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, όσον 
αφορά στις χρεοπιστώσεις από την εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με τις 
αγορές που διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ, υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω πιστώσεων και χρεώσεων:  

Α. Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως αυτές 
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς.  

 Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 
συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Α.Β. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 
συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό 
Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Β.Γ. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που αφορούν σε επικουρικές υπηρεσίες εκτός εξισορρόπησης, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στην Ενότητα 3 του παρόντος Κώδικα.  

Γ.Δ. Πιστώσεις στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στην Ενότητα 12 του παρόντος Κώδικα.  

3. Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την 
επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143Β του ν. 
4001/2011 για τις Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που 
καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α 
του ν. 4414/2016, όσον αφορά στις χρεοπιστώσεις από την εκκαθάριση των συναλλαγών που 
σχετίζονται με τις αγορές που διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω 
πιστώσεων και χρεώσεων:  

Α. Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως αυτές 
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς.  

 Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 
συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 



αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Α.Β. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε μονάδα κατά την εκκαθάριση των 
συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό 
Αγοράς Εξισορρόπησης  

4. Κατά τον υπολογισμό των Συνολικών Μηνιαίων Εσόδων των Κατανεμόμενων Μονάδων 
Παραγωγής και των μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που 
καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α 
του ν. 4414/2016 δεν λαμβάνονται υπόψη οι κάθε είδους υπολογιζόμενες Χρεώσεις μη 
Συμμόρφωσης. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του ΦΠΑ.  

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το αργότερο μέχρι τη 
δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+1, Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών στην 
οποία περιλαμβάνονται τα συνολικά μηνιαία έσοδα των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας 
υποενότητας για τις αγορές που διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, για το 
μήνα Μ.  

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και 
αποστέλλει σχετικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών ανά μονάδα παραγωγής ή 
χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται 
από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 
στον εκπρόσωπο της μονάδας ή του χαρτοφυλακίου μαζί με τις Καταστάσεις Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών μέχρι την 14η18η ημέρα του μήνα Μ+2 για τις συναλλαγές του μήνα M. 
Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Καταστάσεων Εκκαθάρισης Συναλλαγών, 
απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση 
των Καταστάσεων Εκκαθάρισης Συναλλαγών αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων και 
εφόσον κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις, εκδίδει νέα Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών μέχρι 
την 24η27η ημέρα του μήνα Μ+2. Τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ μέχριεντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 27η ημέρα του μήνα 
Μ+2.κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων. Οι υποχρεώσεις των συμβατικών 
παραγωγών και των ΦοΣΕ που εκπροσωπούν μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην 
Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του 
άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
από την έκδοση του τιμολογίου. Οι απαιτήσεις των Διακοπτόμενων Καταναλωτών 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες ενενήντα (90) ημέρες μετά την, επί αποδείξει, παραλαβή του 
τιμολογίου από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.  

6i. Μετά το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε 
κάθε μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 104, παρ. 5 & 6, του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει διορθωτική 
Εκκαθάριση Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των 
χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στο  παρόν Άρθρο για κάθε μήνα σύμφωνα με 
το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:  

A. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των 
εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα Μ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 
τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα νέα αποτελέσματα της Κατάστασης 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.  

B. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης 



Εκκαθάρισης Συναλλαγών, δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.  

Γ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για 
την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη 
τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις.  

Δ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ  
καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά 
σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών 
(3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.  

Ε. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 
και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ΣΤ. Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών.  

Ζ. Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και 
των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.  

ii. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να διενεργεί Διορθωτική Εκκαθάριση 
Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των 
χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο, για περίοδο 
και σε ημερομηνία πριν το πέρας του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 
6i του παρόντος Άρθρου, μόνο εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

iii. Εκτέλεση Διορθωτικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών που περιλαμβάνει την 
εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που 
περιγράφονται στο παρόν Άρθρο, για περίοδο και σε ημερομηνία μετά το 
πέρας του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 6i του παρόντος Άρθρου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της ΡΑΕ σε συνέχεια 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους που έχει έννομο συμφέρον, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση διενέργειας της εκκαθάρισης απειλεί την 
βιωσιμότητα του ενδιαφερόμενου μέρους. 

7. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υπολογίζει τα συνολικά μηνιαία έσοδα, από 
τα οποία προκύπτει η μηνιαία χρέωση από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας 
Εφοδιασμού του άρθρου 143 Β του Ν.4001/2011 για τις εξής μονάδες:  

Α. Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, για τις οποίες έχει συναφθεί 
Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016.  

Β. Μονάδες ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, για τις οποίες έχει 
συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4414/2016, 
καθώς και οι Μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή 



αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας πριν την θέση σε ισχύ του 
ν. 3468/2006.  

Γ. Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, όσον αφορά τα έσοδα τους βάσει της 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης 
Μονάδας ΣΗΘΥΑ που έχει συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης και του Παραγωγού.  

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υπολογίζει τα συνολικά μηνιαία έσοδα ως το 
αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και των χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από: 

Α. την εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της στις αγορές 
που διαχειρίζεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ  

Β. πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
Σύμβασης Πώλησης/ Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας μεταξύ του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και του 
Παραγωγού.  

Οι ως άνω μηνιαίες χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας 
Εφοδιασμού υπολογίζονται από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και 
παρακρατούνται απευθείας από τους Παραγωγούς με ευθύνη του Διαχειριστή ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης. Μέχρι την 24η27η ημέρα του μήνα Μ+2 ο Διαχειριστής ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετική Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών με τις μηνιαίες χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού 
Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού για τον μήνα Μ ανά κατηγορία μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, όπως αυτές έχουν οριστεί κατά τον προσδιορισμό του 
Συντελεστή Διαφοροποίησης σύμφωνα με τον Ν.4001/2011 και την ΥΑ. Ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ εκδίδει τα σχετικά παραστατικά μέχρι την 27η ημέρα του μήνα Μ+2εντός τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών. Ο σχετικές υποχρεώσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοση των παραστατικών, εφόσον τα αντίστοιχα ποσά 
έχουν παρακρατηθεί από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης χωρίς υπαίτια 
καθυστέρησή του.  

8. Μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές με τον 
Λογαριασμό Λ-Θ τιμολογήσεις για το έτος, υπολογίζεται το υπόλοιπο του εν λόγω 
Λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Θ είναι πλεονασματικός, ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιμερίζει το πλεόνασμα μεταξύ των δύο κατηγοριών μονάδων 
δηλαδή μεταξύ (α) των μονάδων του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς 
Εξισορρόπησης του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και των μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής 
στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και 
του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (β) των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανάλογα 
με το ποσό που έχει υπολογιστεί για την κάθε κατηγορία μονάδων για το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος. Όσον αφορά στις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το ποσό που 
αντιστοιχεί στην Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει στην 
κατηγορία (β), ενώ το υπόλοιπο στην κατηγορία (α). Το ποσό που αναλογεί στις μονάδες του 
Μητρώου Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης που τηρεί ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ και στα χαρτοφυλάκια μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που 
καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α 
του ν. 4414/2016 επιμερίζεται και αποδίδεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αναλογικά με 
το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μονάδα ή χαρτοφυλάκιο αντίστοιχα. Το ποσό που 
αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επιμερίζεται και αποδίδεται με ευθύνη 
του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης σε κάθε μια από τις μονάδες του Μητρώου 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναλογικά με το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μία. Οι ανωτέρω 



υπολογισμοί πραγματοποιούνται και τις σχετικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
αποστέλλονται το αργότερο 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με τον Ειδικό 
Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού τιμολογήσεων για το έτος και αφορούν 
τα εισπραχθέντα ποσά. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Καταστάσεις 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των Καταστάσεων Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών 
ημερών και εφόσον κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις, εκδίδει τελική Κατάσταση Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών. Τα σχετικά παραστατικά όσον αφορά στις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων 
Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τα χαρτοφυλάκια 
μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, που καταλαμβάνονται από τα 
προβλεπόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 19 και του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 
εκδίδονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το αργότερο 10 ημέρες μετά την έκδοση της 
τελικής Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών και είναι πληρωτέα 10 ημέρες μετά την 
έκδοση των παραστατικών. Σχετικό παραστατικό εκδίδεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
προς τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης όσον αφορά στο πλεόνασμα που 
αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

 


