
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος για την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας προσδιορισμού των 
μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 

 

Προτείνεται η αντικατάσταση της ενότητας 9 ως εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

9.1 Απαιτούμενο Έσοδο 

1. H ΡΑΕ εγκρίνει ετησίως με απόφασή της το Απαιτούμενο Έσοδο μετά από εισήγηση του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάρτισης του Απαιτούμενου 
Εσόδου καθορίζονται στη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που καταρτίζεται από την ΡΑΕ. 

 

9.2 Διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 

1. Μέχρι τη 10η Νοεμβρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ 
εισήγηση για τις μοναδιαίες τιμές των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ανά κατηγορία 
καταναλωτών για το επόμενο έτος λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ 
Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ για το επόμενο έτος. 

2. Οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μέχρι 
τη 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, τα μεγέθη που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας προσδιορισμού των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΣΜΗΕ. 

3. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για τους Πελάτες που 
συνδέονται στο Δίκτυο της Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, μετά τη θέση σε λειτουργία της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης 
με το ΕΣΜΗΕ. 

4. Οι μοναδιαίες τιμές των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος εγκρίνονται από τη ΡΑΕ το 
αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 140 του ν.4001/2011. 

5. Η μεθοδολογία προσδιορισμού των μοναδιαίων τιμών των Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος, η μεθοδολογία υπολογισμού των μηνιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, 
καθώς και οι αναγκαίες σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο 
Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Κατά την κατάρτιση του 
εν λόγω Εγχειριδίου τηρούνται οι ακόλουθες αρχές: 

Α) Ο προσδιορισμός των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
πραγματοποιείται με τρόπο που εξασφαλίζει την ανάκτηση του Απαιτούμενου 
Εσόδου του Συστήματος εντός του έτους, 



Β) Οι μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος είναι κοστοστρεφείς, αντανακλούν 
το κόστος που προκαλεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του εκάστοτε καταναλωτή 
στο ΕΣΜΗΕ και στο πλαίσιο αυτό δύναται να περιλαμβάνουν εκπτώσεις σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, 

Γ) Οι μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος παρέχουν στους καταναλωτές τα 
κατάλληλα κίνητρα για τον περιορισμό των αιχμών της ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ, 

Δ) Η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα 
δεδομένα, κυρίως για τους Πελάτες για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμες ωριαίες 
μετρήσεις, προκειμένου να είναι εύκολα εφαρμόσιμη. 

 
9.3 Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος 

1. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Προμηθευτή προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος δύναται να διορθώνεται μετά το 
πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, που προβλέπεται στο 
άρθρο 104, παρ. 5 & 6 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, για όλες τις εβδομάδες 
που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα. 

2. Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για τους καταναλωτές που συνδέονται στο Δίκτυο 
Διανομής υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής. Οι Διαχειριστές 
Δικτύου Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα σχετικά αποτελέσματα 
ανά Προμηθευτή για κάθε μήνα Μ μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα Μ+2. 

3. Η διαδικασία αρχικής και οριστικής Ετήσιας εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης 
Συστήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω χρονισμούς: 

Α. Μετά το πέρας των Διορθωτικών Εκκαθαρίσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης όλων 
των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα, όπως διενεργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 104, παρ. 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ διεξάγει την αρχική εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες.  

Β. Μετά το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης για όλες τις 
εβδομάδες που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα, όπως διενεργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 104, παρ. 5 & 6, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ διεξάγει οριστική εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες.  

Γ. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι 
Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Εκκαθάρισης 
των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (αρχικής ή/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 
Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (αρχικής ή/και οριστικής).  

Δ. 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 Εκκαθάρισης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (αρχικής ή/και 
οριστικής), αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες διορθώσεις.  



Ε. 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 Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (αρχικής 
ή/και οριστικής) εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.  

ΣΤ. Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς 
και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση 
Εκκαθάρισης Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (αρχικής ή/και οριστικής) καθίστανται 
ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας 
έκδοσης των σχετικών παραστατικών. 

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 ή/και οριστικής) .  

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

 

 

 


