
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
(ΚΔΑΠΕΕΠ) 

Α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 τροποποιείται ως εξής: 

«  

5. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης διενεργεί Συμπληρωματική Εκκαθάριση των 

Εκπροσώπων Φορτίου της Κρήτης για την ενέργεια που παρήχθη από τις Μονάδες ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, σε αρχική μηνιαία, διορθωτική μηνιαία και οριστική ετήσια βάση. Κατά 

την Αρχική Μηνιαία Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου της Κρήτης, η 

οποία διενεργείται ως την τελευταία ημέρα του μήνα μ+1, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 

Προέλευσης χρεοπιστώνει τον Εκπρόσωπο p για την ενέργεια που εγχύθηκε κατά τον μήνα μ 

από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, το χρηματικό ποσό , ,RES pAXE   σε ευρώ, όπου: 

, , , , ,% %'RES p p u p

u

AXE LoadREP MTA MQ LoadREP MktREV     =   −   

Στα παραπάνω: 

MTA  είναι η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυν-

δεδεμένο Σύστημα (σε €/MWh) του μήνα μ, όπως υπολογίζεται από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 

,uMQ   είναι η εγχυθείσα ενέργεια κατά τον μήνα μ, από τη Μονάδα u παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης, όπως με-

τράται στα σημεία σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο από τον αρμό-

διο Διαχειριστή (σε MWh), 

,% pLoadREP    είναι το εκ των προτέρων εκτιμώμενο ποσοστό εκπροσώπησης του Εκ-

προσώπου Φορτίου p της Κρήτης που αντιστοιχεί στον μήνα μ, όπως 

υπολογίζεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

,% ' pLoadREP   είναι το εκ των υστέρων ποσοστό εκπροσώπησης του Εκπροσώπου 

Φορτίου p της Κρήτης που αντιστοιχεί στον μήνα μ, όπως υπολογίζεται 

από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

MktREV   το άθροισμα των χρηματικών ποσών που προκύπτουν από την εκκαθά-

ριση των Εντολών Πώλησης της παραγράφου 2 για τον μήνα μ. 

Τα ποσά , ,RES pAXE   υπολογίζονται και εισπράττονται ή αποδίδονται από τον Διαχειριστή 

ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος τα χρεοπιστώνει στον Υπολογαριασμό Λ-Γ1. 

». 
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Β) Από την παράγραφο 6 του άρθρου 32 διαγράφεται το σύμβολο ,% pLoadREP  . 

Γ) Το στοιχείο 1) της παραγράφου 8 του άρθρου 32 τροποποιείται ως εξής: 

«  

1) Για την Αρχική Μηνιαία Συμπληρωματική Εκκαθάριση του μήνα μ, τα μεγέθη 

,% pLoadREP  , ,% ' pLoadREP  , MTA  και ,uMQ   ως την εικοστή (20η) ημέρα του 

μήνα μ+1. 

». 
 

 

 

 

 

 

 

 


