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Αξιότιμοι κύριοι, 

Επί της άνω δημόσιας διαβούλευσης ως συμπληρωματικής της από 28.01.2021 
δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής εκτιμούμε ότι, οι τροποποιήσεις επί του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ προκειμένω να προσαρμοστεί 
το κανονιστικό πλαίσιο των ΥΚΩ σε καθεστώς ενιαίας διαχείρισης του ΕΛΥΚΩ 
στην Επικράτεια από έναν διαχειριστή, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Όσον αφορά το συνημμένο κείμενο/πρόταση της ΡΑΕ: Σχέδια διατάξεων Κώδικα 
ΜΔΝ παραθέτουμε τα κάτωθι σχόλια:

1. Σχέδιο διατάξεων Κώδικα ΜΔΝ

Στο (Α) Μέρος των Προτεινόμενων Ρυθμίσεων, ρύθμιση Νο.4 «Προστίθενται νέες 
παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 183 του Κώδικα ΜΔΝ ως ακολούθως και οι 
υφιστάμενες παράγραφοι 8 έως 13 αναριθμούνται σε παρ. 12 έως 17:», και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 8(ε) αναφέρεται ότι το ποσό των χρεώσεων ΥΚΩ 
για τους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης 
υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων για τα οποία άλλωστε 
γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα στον Κώδικα ΜΔΝ (Κεφ. 14,  Άρθρο 51, 
Κεφ. 38, Άρθρο 183, και Κεφ. 38, Άρθρο 184). Στο σημείο αυτό και για λόγους 
πλήρους αποσαφήνισης θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι κατά την αντίληψη μας 
από την ανάγνωση του εν λόγω κειμένου οι εκκαθαρίσεις (σε αντίθεση με την 
έως σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία εκκαθάρισης) θα υπολογίζονται εφεξής 
με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων, δηλαδή πραγματικά καταμετρηθείσες 
ποσότητες ενέργειας στον αντίστοιχο μήνα ανεξάρτητα από το χρονικό 
διάστημα κατανάλωσης των πελατών, θέση με την οποία συμφωνούμε απόλυτα  

Στο (Β) Μέρος σχετικά με τις Προτεινόμενες ρυθμίσεις για λοιπές τροποποιήσεις 
Κώδικα ΜΔΝ, ρύθμιση Νο.8 «Προτείνεται η αντικατάσταση των παρ. 3, 4, 5 και 8 
του άρθρου 184 του Κώδικα ΜΔΝ ως ακολούθως :», και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 8, αναφέρεται ότι η Ετήσια Εκκαθάριση θα πρέπει να διενεργείται 
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κατά τον τύπο και το περιεχόμενο της Μηνιαίας. Όπως αναλυτικά αναφέραμε 
και στο ανωτέρω σχόλιο μας στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα,  η Ετήσια 
εκκαθάριση γίνεται επί πραγματικών καταμετρήσεων εντός του έτους 
αναφοράς ενώ η Μηνιαία επί εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
διαφορές στα δεδομένα μέτρησης στην Ετήσια Εκκαθάριση όπως αναφέρονται 
στο Άρθρο 184, #1.α του Κώδικα, και αντίστοιχες συμπληρωματικές χρεώσεις 
που οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο των δύο εκκαθαρίσεων. 

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση της μεθοδολογίας 
των Μηνιαίων και των Ετήσιων Εκκαθαρίσεων των ΜΔΝ, έτσι ώστε όλες οι 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις να υπολογίζονται επί των καταμετρούμενων 
καταναλώσεων (δεδομένα μετρήσεων) εντός του διαστήματος αναφοράς (μήνα 
ή έτους), όπως και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας τις παράλληλες χρονικά εξελίξεις και τις προτάσεις 
των Φορέων της Αγοράς (της Αρχής σας και των Διαχειριστών) που αφορούν το 
κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 (την 
από 30.06.2021 Ημερίδα ΡΑΕ και την από 11.07.2021 Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ),  
θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα πρόβλεψης ενσωμάτωσης των 
αλλαγών που θα ισχύσουν για τις ΥΚΩ Κρήτης ώστε να εμπίπτουν στις διατάξεις 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

  Με εκτίμηση

Ευαγγελία Γκότζου
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων
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