
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. απόφ. 238/2016 
Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρι-

κών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

(ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), όπως ισχύει και της υπ' 

αριθ. 47/2016 απόφασης ΡΑΕ  (Β΄ 1167/2016).

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 15 Ιουλίου 2016)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις 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» (ΦΕΚ Α΄179/22.8.2011), 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 130.

2. Την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ «Κώδικας 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμέ-
νων Νησιών», ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014, (εφεξής «Κώδικας 
ΜΔΝ»), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14, 15 
καθώς και το άρθρο 15 του κεφαλαίου 5 του Παραρτή-
ματος.

3. Την υπ’ αριθ. 47/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Προσωρινής Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων 
Εκπροσώπων Φορτίων (ΕΦ) στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά (ΜΔΝ), κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής 
του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών», (εφεξής «Προσωρινή Με-
θοδολογία Εγγυήσεων») (Β΄ 1167/2016).

4. Το υπ’ αριθ. ΡΑΕ Ι-206078/27.4.2016 έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή ΜΔΝ, αναφορικά με «προτά-
σεις βελτίωσης των ισχυουσών ρυθμίσεων ενόψει της 
έναρξης δραστηριοποίησης νέων Εκπροσώπων Φορτίου 
στην Αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)».

5. Το υπ’ αριθ. ΡΑΕ Ι-206935/31.5.2016 ηλεκτρονικό 
έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή ΜΔΝ, σε σχέση 
με το υπ’ αριθ. 3 σχετικό.

6. Την υπ’ αριθ. ΡΑΕ Ι-207006/2.6.2016 ηλεκτρονική 
εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ, για τροποποιήσεις άρ-
θρων του Κώδικα ΜΔΝ και της υπ’ αριθ. 47/31.03.2016 
απόφασης ΡΑΕ.

7. Τη Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποίησε η 
ΡΑΕ στις 09.06.2016 αναφορικά με το ως άνω σχετικό 6.

8. Τις υπ’ αριθ. ΡΑΕ Ι-207646/21.06.2016 και Ι-207649/ 
22.06.2016 επιστολές των συμμετεχόντων στην ως άνω 
Διαβούλευση.

9. Το υπ’ αριθ. ΡΑΕ Ι-208138/06.07.2016 συμπληρωμα-
τικό έγγραφο του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τη ΡΑΕ.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 παραγράφου 1 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις 
κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ 

εκδόθηκε ο Κώδικας ΜΔΝ, κατ’ εξουσιοδότηση της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 
και 14 του Κώδικα ΜΔΝ προϋπόθεση για την ενεργοποί-
ηση ενός Εκπροσώπου Φορτίου (ΕΦ) σε σύστημα ΜΔΝ 
αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η παροχή εγγυήσεων προς 
τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τους μετρητές που εκπροσωπεί 
ο εν λόγω ΕΦ στο συγκεκριμένο σύστημα ΜΔΝ. Περαι-
τέρω δε, το ύψος των εν λόγω εγγυήσεων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του κώδικα ΜΔΝ, υπολογί-
ζονται από το Διαχειριστή ΜΔΝ βάσει συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας υπολογισμού η οποία περιγράφεται ανα-
λυτικά στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της αγοράς ΜΔΝ, το 
οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Επειδή, επιπλέον, στο άρθρο πέμπτο της πρότυπης 
Σύμβασης Συμμετοχής του Εκπροσώπου Φορτίου στην 
αγορά ΜΔΝ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 του Παραρτή-
ματος του Κώδικα ΜΔΝ ορίζεται ότι «Μέχρι την έγκρι-
ση της μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κώδικα ΜΔΝ, ο διαχει-
ριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ύψος των αναγκαίων εγγυή-
σεων εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό με 
κατά την κρίση του υπολογισμούς και εκτιμήσεις, λαμ-
βάνοντας υπόψη τους όρους των συμβάσεων που έχει 
συνάψει με Παραγωγούς στο αντίστοιχο Σύστημα ΜΔΝ, 
καθώς και τις σχετικές ισχύουσες ρυθμιστικές αποφάσεις 
(π.χ. προϋπολογιστικό ΜΜΚ παραγωγής με βάση την 
κείμενη νομοθεσία, εγκεκριμένο αντάλλαγμα ΥΚΩ_ΜΔΝ 
κτλ). Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές φε-
ρεγγυότητας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επειδή, βάσει των ανωτέρω η ΡΑΕ ενέκρινε με το υπ’ 
αριθ. σχετικό 3 «Προσωρινή Μεθοδολογία Υπολογι-
σμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίων (ΕΦ) στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), κατά το μεταβατικό στά-
διο εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συ-
στημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», έως και την 
έκδοση του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς.

Επειδή, με τα σχετικά 4 και 5 έγγραφα, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Δι-
αχειριστής ΜΔΝ, έθεσε σε γνώση της αρχής συγκεκριμέ-
να ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή της 
προσωρινής μεθοδολογίας εγγυήσεων, ιδίως αναφορικά 
με τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο Διαχειρι-
στής σε περίπτωση εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος 
λόγω αθέτησης υποχρέωσης ΕΦ ενόψει του ανοίγματος 
της αγοράς ΜΔΝ και υπέβαλε σχετικές προτάσεις προς 
βελτίωσή τους. Περαιτέρω, με το υπ’ αριθ. 6 σχετικό ει-
σηγήθηκε συγκεκριμένες τροποποιήσεις άρθρων του 
κώδικα ΜΔΝ και της προσωρινής μεθοδολογίας εγγυ-
ήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί πιστωτικά από 
ενδεχόμενο πιστωτικό κίνδυνο κατά τα ως άνω.

Επειδή, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις διασφα-
λίζεται η κάλυψη του διαχειριστή ΜΔΝ έναντι πιστω-
τικού κινδύνου σε περίπτωση ενδεχόμενου ταμειακού 
ελλείματος κατά την εκκαθάρισης της αγοράς ΜΔΝ, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κώδικα ΜΔΝ, καθώς 
κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων που καλείται να 
προσκομίσει ο ΕΦ για την ενεργοποίησή του στην αγορά 
ΜΔΝ λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:

α) η πρόβλεψη για την κάλυψη και των ρυθμιζόμενων 
χρεώσεων που αντιστοιχούν στην κατανάλωση ενέργει-
ας των μετρητών που εκπροσωπεί ο κάθε ΕΦ.

β) ο υπολογισμός του ποσού του ανταλλάγματος Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που ενσωματώνεται στις 
εγγυήσεις των ΕΦ, γίνεται πλέον στην ίδια βάση των σχε-
τικών προβλέψεων του διαχειριστή ΜΔΝ, όπως και τα 
λοιπά μεγέθη που υπεισέρχονται στην εν λόγω μεθο-
δολογία εγγυήσεων (πχ πρόβλεψη ενέργειας κατανά-
λωσης, μέσο μεταβλητό και πλήρες κόστος παραγωγής 
κτλ), συνεπώς εξαλείφεται η υστέρηση που υπήρχε με 
τη χρήση του τελευταίου εγκεκριμένου ανταλλάγματος 
ΥΚΩ και όλα τα μεγέθη αναφέρονται στην ίδια περίοδο.

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 και τις δια-
τάξεις του άρθρου 4 του κώδικα ΜΔΝ, έθεσε σε δημόσια 
διαβούλευση την υπ’ αριθ. 6 εισήγηση του διαχειριστή 
ΜΔΝ, και έλαβε ακολούθως υπόψη τις απόψεις των δύο 
συμμετεχόντων σε αυτήν.

Επειδή, η προτεινόμενη προς έγκριση από τη ΡΑΕ με-
θοδολογία, η οποία θα εφαρμοστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ως 
διαχειριστή ΜΔΝ, κατά το μεταβατικό στάδιο έως και την 
έκδοση του εγχειριδίου λειτουργίας της αγοράς, κρίνεται 
ότι συνάδει με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις των 
προβλέψεων του άρθρου 15 του κώδικα ΜΔΝ για τη 
μόνιμη μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων ΕΦ 
στα ΜΔΝ, για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών (σχετικό 2) ως ακολούθως:

1. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 προστίθεται 
νέα παράγραφος 9 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 
του άρθρου αναριθμούνται:

«9. Συμετέχων που αμφισβητεί τα ποσά των Εγγυήσε-
ων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση των εγγυήσεων σ΄ αυ-
τόν, αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο διαχειριστή ΜΔΝ, 
αναγράφοντας με ακρίβεια τους λόγους των αντιρρή-
σεων, το ποσό ή και την εκτιμώμενη ποσότητα ενέρ-
γειας επί της οποίας έχουν υπολογισθεί οι εγγυήσεις, 
που αμφισβητεί, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα 
και αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις αντιρ-
ρήσεις του. Συμμετέχων που δεν αμφισβητεί εντός του 
ως άνω χρονικού διαστήματος τα ποσά των εγγυήσεων, 
θεωρείται ότι συμφωνεί με αυτά και τα αποδέχεται. Ο 
διαχειριστής ΜΔΝ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή των αντιρρήσεων του Συμμετέχοντος, 
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σχετικά με την 
αποδοχή ή την απόρριψή τους. Η απόφαση αυτή κοι-
νοποιείται στη ΡΑΕ. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ αποδεχτεί τις αντιρρήσεις του Συμμετέχοντος, 
λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές που ενδεχομένως 
προκύπτουν, σε επόμενο μήνα επαναϋπολογισμού των 
εγγυήσεων, αναφορικά με το εναπομείναν διάστημα 
του εξαμήνου αναφοράς».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
15, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. To ποσό της εγγύησης που παρέχεται στο πλαίσιο 
των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
καλύπτει τουλάχιστον το εκτιμώμενο ποσό χρέωσης για 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον εκπρόσωπο 
φορτίου για τους δυο ημερολογιακούς μήνες, εντός του 
εξαμήνου που καλύπτει η εγγύηση, για τους οποίους 
εκτιμάται το υψηλότερο ως άνω ποσό χρέωσης, πλέον 
των αντιστοιχούντων ρυθμιστικών χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, 
ΧΧΔ, ΥΚΩ Πελατών), για τον υπόψη ΕΦ».

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15, η φράση «Για 
την εκτίμηση αυτή χρησιμοποιείται το τελευταίο εγκε-
κριμένο από τη ΡΑΕ μοναδιαίο τίμημα ανταλλάγματος 
των ανωτέρω ΥΚΩ ………», αντικαθίσταται από την 
φράση «Για την εκτίμηση του μοναδιαίου τιμήματος 
ανταλλάγματος των ανωτέρω ΥΚΩ, χρησιμοποιούνται 
οι προβλέψεις του διαχειριστή ΜΔΝ για το εν λόγω σύ-
στημα ΜΔΝ».

Β. Την τροποποίηση της μεθοδολογίας της απόφασης 
47/2016 (υπ’ αριθ. σχετικό 3) με το περιεχόμενο που πε-
ριλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο 
που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης και η οποία εφαρμόζεται κατά το μεταβατικό 
στάδιο εφαρμογής του κώδικα ΜΔΝ, έως και την έκδοση 
του εγχειριδίου λειτουργίας της αγοράς.

Γ. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΕΦ)

ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΜΔΝ)

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΔΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 2.1. Προσδιορισμός Πρωτογενών Στοιχείων
2.1.1. Προσδιορισμός Εγχεόμενης Ενέργειας Παραγωγής
2.1.2. Προσδιορισμός ΜΠΚΠ
2.1.3. Προσδιορισμός ΜΜΚ
2.1.4. Προσδιορισμός Ποσοστού Εκπροσώπησης ΕΦ
 2.2. Προσδιορισμός μηνών Μέγιστης Χρέωσης ΕΦ
 2.3. Προσδιορισμός του αντιστοιχούντος Ανταλλάγματος ΥΚΩ-ΜΔΝ Μέγιστης Χρέωσης ΕΦ
 2.4. Υπολογισμός Ύψους Ποσού Εγγύησης ΕΦ
 2.5. Υπολογισμός Καταβλητέου Ποσού Εγγύησης ΕΦ
3. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΦ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 3.1. Διαδικασία Λήψης Απόφασης Επανυπολογισμού Εγγυήσεων
 3.2. Επανυπολογισμός Ποσού Εγγύησης
 3.3. Δραστηριοποίηση Νέου ΕΦ εντός Εξαμήνου Αναφοράς
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 4.1 Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΦ περί εκχώρησης δικαιωμάτων είσπραξης αμοιβής του 

από τη δραστηριότητα του ως Παραγωγού στα ΜΔΝ
 4.2 Παράρτημα 2 :Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΕΦ στα ΜΔΝ
 4.3 Παράρτημα 3:Εκτίμηση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας από ΦΒΣτέγης ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε εφαρμογή των καθοριζόμενων, στον Κώδικα Δια-

χείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών (Κώδικα ΜΔΝ), απαιτήσεων για τη συμμετοχή 
Εκπροσώπων Φορτίου (ΕΦ) στην Αγορά ΜΔΝ, αναφέρε-
ται η ακόλουθη Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων 
ΕΦ (ΜΥΕ-ΕΦ) που δραστηριοποιούνται στα Ηλεκτρικά 
Συστήματα (ΗΣ) των ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακό-
λουθα, ως ορίζονται στα Άρθρα 13, 14 και 15 του Κώδικα 
ΜΔΝ:

α) Με εξαίρεση τους Παραγωγούς που λειτουργούν 
ως ΕΦ για τυχόν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
το Δίκτυο ΜΔΝ για κάλυψη αναγκών των Σταθμών τους, 
κάθε ΕΦ οφείλει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Συμμετοχής του στην Αγορά ΜΔΝ, να παρέχει Εγγυήσεις, 
στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώ-
σεών του.

β) Οι Εγγυήσεις έχουν εξάμηνη διάρκεια, από 1η Απρι-
λίου ως 30η Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου ως 31η 
Μαρτίου.

Τα εξάμηνα αυτά θα αναφέρονται στο εξής ως Εξά-
μηνα Αναφοράς.

Το εξάμηνο αναφοράς από 1/10 ÷ 31/3 θα αναφέρε-
ται στο εξής ως Α’ Εξάμηνο Εγγυήσεων και το εξάμηνο 
αναφοράς από 1/4 ÷ 30/9 ως Β’ Εξάμηνο Εγγυήσεων.

γ) Το ποσό της Εγγύησης, της εκάστοτε περιόδου Εγ-
γυήσεων, υπολογίζεται έτσι ώστε να καλύπτει τουλά-
χιστον το εκτιμώμενο ποσό χρέωσης για κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΕΦ για τους δύο (2) ημε-
ρολογιακούς μήνες, εντός του Εξαμήνου Εγγυήσεων, για 
τους οποίους εκτιμάται το υψηλότερο, ως άνω, ποσό 
χρέωσης.

δ) Η Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων ΕΦ (ΜΥΕ-
ΕΦ) απαιτείται να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως, 
ιδίως, την πρόβλεψη φορτίου του ΕΦ και την πρόβλεψη 
κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΣ ΜΔΝ, 
στο οποίο δραστηριοποιείται ο ΕΦ.

ε) Επίσης στη ΜΥΕ-ΕΦ απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη 
και να αφαιρείται το εκτιμώμενο ποσό Ανταλλάγματος, 
που δικαιούται ο ΕΦ για την παροχή των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας ΜΔΝ (Αντάλλαγμα ΥΚΩ-ΜΔΝ) για το 
ΗΣ που δραστηριοποιείται και που αντιστοιχεί στους 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες εκτιμώμενης μέγιστης 
χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός 
του Εξαμήνου Εγγυήσεων.

Προς υπολογισμό του, κατά τα ανωτέρω, Ανταλλάγμα-
τος ΥΚΩ-ΜΔΝ χρησιμοποιείται η, σε ισχύ, Μεθοδολογία 
υπολογισμού Ανταλλάγματος ΥΚΩ-ΜΔΝ (Απόφαση ΡΑΕ 
14/2014, ΦΕΚ Β’ 270/07.02.2014), λαμβάνοντας υπόψη 
ως τιμές των μοναδιαίων τιμημάτων ανταλλάγματος των 
ΥΚΩ (ΜΑ-ΜΔΝΣΜ και ΜΑ-ΜΔΝΑΠΕ) τις εκτιμήσεις του 
Διαχειριστή ΜΔΝ, ανά ΗΣ ΜΔΝ,

στ) Στην περίπτωση που ο ΕΦ δραστηριοποιείται και 
ως Παραγωγός σε κάποιο ΗΣ των ΜΔΝ, η αντίστοιχη 
παροχή του ποσού Εγγύησης μπορεί να γίνει κατόπιν 
εκχώρησης των δικαιωμάτων του για είσπραξη της αμοι-
βής του από τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, στο υπόψη ΗΣ των ΜΔΝ, έως ύψους ποσού 

ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) της εκτιμώμενης 
αμοιβής του για τους αντίστοιχους δύο (2) μήνες του 
Εξαμήνου Εγγύησης για τους οποίους υπολογίζεται το 
ποσό της προς παροχή Εγγύησης.

ζ) Προϋπόθεση ισχύος του παραπάνω είναι η εμπρόθε-
σμη υποβολή στο Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικής Υπεύθυνης 
Δήλωσης του ΕΦ, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρ-
τήματος 1 του παρόντος, με βάση την οποία βεβαιώνει 
ότι τα δικαιώματα αμοιβής του, ως Παραγωγού, δεν 
έχουν εκχωρηθεί για άλλο σκοπό και δεν θα εκχωρηθούν 
όσο είναι σε ισχύ η παρεχόμενη Εγγύηση.

η) Η υποχρέωση παροχής της Εγγύησης εκπληρώνεται, 
είτε με την κατάθεση του ποσού της Εγγύησης από τον 
ΕΦ σε Λογαριασμό Εγγυήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ, είτε με την έγκαιρη κατάθεση Εγγυητικής Επιστο-
λής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 
του παρόντος.

θ) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
παροχής Εγγύησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε-
ρών από την κοινοποίηση των Εγγυήσεων σ΄ αυτόν, ο 
Διαχειριστής ΜΔΝ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση 
Συμμετοχής του ΕΦ στην Αγορά ΜΔΝ.

ι) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ποσό της Εγγύη-
σης για το επερχόμενο Εξάμηνο Εγγυήσεων, δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν τη λήξη του τρέχοντος Εξαμήνου Εγ-
γυήσεων, θεωρώντας τις τρέχουσες εκπροσωπούμενες 
παροχές και λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία Δήλωση 
Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών του ΕΦ. Ο 
ΕΦ ενημερώνεται εγγράφως από το Διαχειριστή ΜΔΝ 
και οφείλει να προσκομίσει τη νέα Εγγύηση με τη λήξη 
της ισχύος της προηγούμενης. Παράλληλα ο ΕΦ έχει το 
δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση των Εγγυήσεων σ΄ αυ-
τόν, συνοδευόμενης από τα στοιχεία που την τεκμηρι-
ώνουν. Συμμετέχων που δεν αμφισβητεί εντός του ως 
άνω χρονικού διαστήματος τα ποσά των Εγγυήσεων, ή 
και την εκτιμώμενη ποσότητα ενέργειας επί της οποίας 
έχουν υπολογισθεί οι εγγυήσεις, θεωρείται ότι συμφωνεί 
με αυτά και τα αποδέχεται. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των αντιρρή-
σεων του Συμμετέχοντος, αποφαίνεται αιτιολογημένα 
επί αυτών, σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή τους. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Σε περίπτωση 
που ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποδεχτεί τις αντιρρήσεις του 
Συμμετέχοντος, λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές που 
ενδεχομένως προκύπτουν, κατά τον επόμενο μήνα επα-
νυπολογισμού των Εγγυήσεων, αναφορικά με το εναπο-
μείναν διάστημα του εξαμήνου αναφοράς.

ια) Το ποσό της Εγγύησης υπολογίζεται ανά ΗΣ, στο 
οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε ΕΦ κι αν ο ΕΦ δραστη-
ριοποιείται σε περισσότερα του ενός ΗΣ, το ποσό του 
τελικού ύψους Εγγύησης προκύπτει από το άθροισμα 
των ποσών των Εγγυήσεων για τα επιμέρους ΗΣ.

ιβ) Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της Δήλωσης Εκπρο-
σώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, η οποία επιφέρει 
μεταβολή άνω του 10% στην εκτίμηση ενέργειας κατα-
νάλωσης, με βάση την οποία έχει υπολογιστεί το ύψος 
Εγγύησης του ΕΦ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, επανυπολογίζει 
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το ύψος της Εγγύησης και, είτε απαιτεί την προσκόμιση 
πρόσθετου ποσού Εγγύησης αν αυτό απαιτείται εντός 
δέκα (10) ημερών από τον ΕΦ, είτε επιστρέφει το ανα-
λογούν ποσό Εγγύησης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης παροχής Εγγύησης, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των Εγγυήσεων 
σ΄ αυτόν, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δικαιούται να καταγγείλει 
τη Σύμβαση Συμμετοχής του ΕΦ στην Αγορά ΜΔΝ.

ιγ) Κατά συνέπεια εκτός από τον υπολογισμό του 
Ύψους Εγγύησης προ κάθε Εξαμήνου Εγγύησης, απαι-
τείται να πραγματοποιούνται και υπολογισμοί ανά μήνα, 
εντός του τρέχοντος Εξαμήνου Εγγύησης, ώστε μέσω 
σχετικής διαδικασίας λήψης απόφασης ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ να διενεργεί έλεγχο του παρακρατούμενου Ποσού 
Εγγύησης και να προβαίνει σε τυχόν επανυπολογισμό 
του Ύψους Εγγύησης του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφο-
ράς.

ιδ) Προκειμένου για νέους ΕΦ, που η Αρχική Δήλωσή 
τους προς έναρξη της δραστηριοποίησής τους στα ΜΔΝ 
και ενεργοποίησης της Σύμβασης Συμμετοχής τους γίνε-
ται εντός ενός τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς, η εγγυ-
οδοσία απαιτείται να καλύπτει το εναπομένον χρονικό 
διάστημα έως τη λήξη του Εξαμήνου Αναφοράς, δηλαδή 
έως 31/3 ή 30/9 του εκάστοτε έτους. Στην περίπτωση 
που η Αρχική Δήλωση νέων ΕΦ τυγχάνει να γίνει εντός 
του τελευταίου μήνα του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφο-
ράς, η εγγυοδοσία θα αφορά στο επερχόμενο Εξάμηνο 
Αναφοράς.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.1. Προσδιορισμός Πρωτογενών Στοιχείων
Προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο Υπολογισμός 

του Ποσού Εγγύησης κάθε ΕΦ, για το κάθε επερχόμενο 
Εξάμηνο Αναφοράς, απαιτείται δεκαπέντε (15) ημέρες 
πριν τη λήξη του τρέχοντος Εξαμήνου Εγγυήσεων (δηλα-
δή, ως 15/9 για το επερχόμενο Α’ Εξάμηνο κι ως 15/3 για 
το επερχόμενο Β’ Εξάμηνο, εκάστου έτους) να προσδιορί-
ζονται, με προβλέψεις/εκτιμήσεις, όλα τα αναγκαία Πρω-
τογενή Στοιχεία, που αναφέρονται παρακάτω, ανά ΗΣ (s), 
κι ανά μήνα (m) του επερχόμενου Εξαμήνου Αναφοράς:

α) Συνολική Εγχεόμενη Ενέργεια Παραγωγής, διακρι-
νόμενη σε ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες (συνολική 
κι ανά Συμβατικό Παραγωγό), από Σταθμούς ΑΠΕ (συνο-
λική κι ανά Παραγωγό ΑΠΕ), καθώς και από Φωτοβολτα-
ϊκές Μονάδες Ειδικού Προγράμματος Στεγών.

β) Μέσο Πλήρες Κόστος Παραγωγής (ΜΠΚΠ)
γ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής (ΜΜΚ)
δ) Ποσοστό Εκπροσώπησης ΕΦ (ΠΕ)
Πέραν του παραπάνω υπολογισμού του Ποσού Εγγύ-

ησης κάθε ΕΦ, για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς 
σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ, 
και σε εφαρμογή της διαδικασίας λήψης απόφασης για 
έλεγχο του παρακρατούμενου Ποσού Εγγύησης και για 
τυχόν επανυπολογισμό του, απαιτείται ο προσδιορισμός 
όλων των παραπάνω Πρωτογενών Στοιχείων να επανα-
λαμβάνεται για κάθε ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m) του 
Εξαμήνου Εγγυήσεων, σε κάθε τρέχοντα μήνα υπολογι-
σμού των εγγυήσεων (i), εντός του Εξαμήνου Αναφοράς.

Στην περίπτωση διενέργειας Υπολογισμού Ποσού 
Εγγύησης ΕΦ κατά τον τρέχοντα μήνα (i) του Εξαμήνου 
Αναφοράς, για τους προηγούμενους μήνες του τρέχο-
ντα μήνα υπολογισμού (i), κάποια ή όλα τα Πρωτογενή 
Στοιχεία Υπολογισμού του Ποσού Εγγύησης είναι απολο-
γιστικά (έστω κι αν είναι προσωρινά), ενώ για τον τρέχο-
ντα μήνα υπολογισμού (i) και τους επερχόμενους μήνες 
αυτού εντός του Εξαμήνου Αναφοράς όλα τα Πρωτογενή 
Στοιχεία Υπολογισμού του Ποσού Εγγύησης ΕΦ αφορούν 
σε προβλέψεις/εκτιμήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ.

2.1.1. Προσδιορισμός Εγχεόμενης Ενέργειας Παρα-
γωγής

Σε κάθε ΗΣ (s) των ΜΔΝ ανά μήνα (m) του Εξαμήνου 
Αναφοράς, η συνολική Εγχεόμενη Ενέργεια Παραγωγής 
(Qm,s) αφορά στο άθροισμα της ενέργειας που εγχέεται 
στα σημεία σύνδεσης με το Δίκτυο και παράγεται από 
Συμβατικές Μονάδες (QΣΜ,m,s), από Σταθμούς ΑΠΕ θεω-
ρουμένων όλων των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και 
Υβριδικών (QΑΠΕ,m,s) και από Φωτοβολταϊκές Μονάδες 
Ειδικού Προγράμματος επί Στεγών (ΦΒΣΤΕΓΗΣ, QΦΒΣ,m,s) 
καθώς και από Φωτοβολταϊκές Μονάδες Αυτοπαραγω-
γών με Συμβάσεις Ενεργειακού Συμψηφισμού (ΦΒ Net 
Metering – ΦΒΝΜ).

α) Διευκρινίζονται τα εξής:
Η QΣΜ,m,s (σε MWh) συνιστά το άθροισμα της καθαρής 

παραγόμενης και εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από 
το σύνολο των Συμβατικών Μονάδων κάθε ΗΣ (s) και ανά 
μήνα (m) του Εξαμήνου Αναφοράς, όλων των Θερμικών 
Παραγωγών (p) του υπόψη ΗΣ (s).

Κατά συνέπεια στη γενική περίπτωση ισχύει:

όπου λ: ο συνολικός αριθμός Θερμικών Παραγωγών 
(p), του ΗΣ (s), στο μήνα (m).

και QΣΜ,m,s,p: η συνολική Εγχεόμενη Ενέργεια Παραγω-
γής του Παραγωγού (p), στο ΗΣ (s), στο μήνα (m).

Η QΑΠΕ,m,s (σε MWh) συνιστά το άθροισμα της παρα-
γόμενης και εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από το 
σύνολο των Σταθμών ΑΠΕ, κάθε ΗΣ (s) και ανά μήνα (m) 
του Εξαμήνου Αναφοράς, όλων των Παραγωγών ΑΠΕ (α) 
του υπόψη ΗΣ (s).

Κατά συνέπεια στη γενική περίπτωση ισχύει:

όπου μ: ο συνολικός αριθμός Παραγωγών ΑΠΕ (α) του 
ΗΣ (s), στο μήνα (m).

και QΑΠΕ,m,s,α: η συνολική Εγχεόμενη Ενέργεια Παραγω-
γής του Παραγωγού ΑΠΕ (α), στο ΗΣ (s), στο μήνα (m) 
του συνόλου (χ) των Σταθμών (y) του Παραγωγού ΑΠΕ 
(α), στο υπόψη ΗΣ (s).

Κατά συνέπεια ισχύει:

������� � 	��������

�


�
�

�������� � 	����������
�

��
�

���������� � 	������������
�

��
�



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33970 Τεύχος Β' 3286/13.10.2016

Η QΦΒΣ,m,s αφορά στη συνολική Εγχεόμενη Ενέργεια Παραγωγής των ΦΒΣΤΕΓΗΣ, ανά ΗΣ(s), στο μήνα (m).
H ΕΤΠΕm,s αφορά στη συνολική Ετήσια Περίσσεια Ενέργειας από ΦΒ-ΝΜ, για τα οποία διενεργείται ετήσιος συμ-

ψηφισμός κατά τον μήνα αναφοράς (m), σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 3.1.7. του Παραρτήματος 5 της 
Μεθοδολογίας Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).

β) Τα παραπάνω Πρωτογενή Στοιχεία σε κάθε τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) προσδιορίζονται ως εξής:
Οι QΣΜ,m,s,p και QΣΜ,m,s για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς, ανά ΗΣ (s), αφορούν σε προβλέψεις/εκτιμήσεις του 

Διαχειριστή ΜΔΝ, που γίνονται με χρήση σχετικών εφαρμογών και εργαλείων πρόβλεψης που διαθέτει, ανά ΗΣ (s) 
κι ανά μήνα (m), ως εξής:

- Γίνεται εκτίμηση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας για την κάλυψη της εκτιμώμενης ζήτησης του ΗΣ (s), ανά 
μήνα (m), με βάση ιστορικά μηνιαία αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, κατ’ ελάχιστον της προηγούμενης τετραετίας.

- Γίνεται εκτίμηση της QΑΠΕ,m,s ως αναφέρεται παρακάτω .
- Η εκτίμηση της QΣΜ,m,s προκύπτει ως η διαφορά των δύο παραπάνω εκτιμήσεων.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει πληροφόρηση για αυξημένη τουριστική κίνηση ή έναρξη λειτουργίας 

ενεργοβόρων εγκαταστάσεων (π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία), οι παραπάνω εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονται 
καταλλήλως.

Η QΑΠΕ,m,s για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς ανά ΗΣ (s), αφορά σε προβλέψεις/εκτιμήσεις του Διαχειριστή 
ΜΔΝ, που γίνονται, ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m), ως εξής:

- Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απολογιστική μηνιαία αιολική παραγωγή και την εγκατεστημένη ισχύ του 
αντίστοιχου μήνα των τριών (3) τελευταίων ετών, γίνεται εκτίμηση της μέσης απόδοσης των Αιολικών Σταθμών, 
ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m).

- Αντίστοιχα, θεωρώντας τη συνολική απολογιστική μηνιαία παραγωγή και την εγκατεστημένη ισχύ των Φωτοβολ-
ταϊκών (ΦΒ) Σταθμών του αντίστοιχου μήνα των τριών (3) τελευταίων ετών, γίνεται εκτίμηση της μέσης απόδοσης 
των ΦΒ Σταθμών, ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m).

- Γίνεται εκτίμηση της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των Αιολικών Σταθμών και του συνόλου των ΦΒ 
Σταθμών, ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m), θεωρώντας την ήδη εγκατεστημένη ισχύ αυτών καθώς και την πορεία των 
υπό αδειοδότηση Σταθμών.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω (τις απολογιστικές μηνιαίες αποδόσεις και την εκτιμώμενη εγκατεστημένη ισχύ), 
γίνεται εκτίμηση της εγχεόμενης στο ΗΣ ενέργειας QΑΠΕ,m,s από το σύνολο των Αιολικών Σταθμών και των ΦΒ Σταθ-
μών, ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m).

Με ανάλογο τρόπο  γίνονται οι εκτιμήσεις των αντίστοιχων στοιχείων για τις QΑΠΕ,m,s,a και QΑΠΕ,m,s,a,y αν κι εφόσον 
απαιτηθεί, στην περίπτωση που ο Παραγωγός ΑΠΕ (α) δραστηριοποιείται κι ως ΕΦ (j).

• Η QΦΒΣ,m,s, για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς, ανά ΗΣ (s), αφορά σε προβλέψεις/εκτιμήσεις του Διαχειριστή 
ΜΔΝ, που γίνονται ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 του παρόντος.

• H ΕΤΠΕm,s για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς ανά ΗΣ (s) αφορά σε προβλέψεις/εκτιμήσεις του Διαχειριστή 
ΜΔΝ, που γίνονται ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m).

γ) Κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγγυήσεων, κατά τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) εντός του 
Εξαμήνου Αναφοράς, θεωρούνται απολογιστικά τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών του τρέχοντα μήνα υπολο-
γισμού εγγυήσεων (i) και προσδιορίζονται ως εξής:

• Οι QΣΜ,m,s,p και QΣΜ,m,s, που αφορούν σε μηνιαία απολογιστικά (έστω κι αν είναι προσωρινά) στοιχεία των προ-
ηγούμενων μηνών του τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i), χορηγούνται από τον Παραγωγό Συμβατικών 
Μονάδων (σήμερα ΔΕΗ Α.Ε. – ΓΔ/Π) διακριτά για κάθε ΗΣ (s) και με βάση αυτά γίνεται η Εκκαθάριση της Αγοράς.

Οι QΑΠΕ,m,s QΑΠΕ,m,s,a και QΑΠΕ,m,s,a,y, αφορούν σε μηνιαία απολογιστικά στοιχεία μετρήσεων ανά Σταθμό ΑΠΕ, σε κάθε 
ΗΣ (s), με βάση τα οποία τιμολογείται μηνιαία η παραγόμενη από κάθε Σταθμό ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια.

Η QΦΒΣ,m,s αφορά σε απολογιστικά ανά ΗΣ (s) στοιχεία μετρήσεων, με βάση τις λαμβανόμενες μετρήσεις ανά κύκλο 
καταμέτρησης και προσδιορίζεται με χρήση των προβλεπομένων στη σχετική Μεθοδολογία Εκτίμησης Ενέργειας 
Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).

H ΕΤΠΕm,s αφορά σε απολογιστικά ανά ΗΣ (s) στοιχεία μετρήσεων.
2.1.2. Προσδιορισμός ΜΠΚΠ
Με βάση την προσαρτημένη στον Κώδικα ΜΔΝ Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες 

στην Αγορά ΜΔΝ, κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ, ο Παραγωγός αποζημιώνεται από το 
Διαχειριστή ΜΔΝ για το πλήρες κόστος της μηνιαίας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το Μέσο Πλήρες 
Κόστος Παραγωγής, (ΜΠΚΠm,s) σε €/MWh, ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m).

α) Διευκρινίζεται ότι το ΜΠΚΠm,s δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

- RAVm,s: Αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού 
και του κεφαλαίου κίνησης)

- r: Εύλογη απόδοση επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ετήσια εγκεκριμένη τιμή από τη ΡΑΕ)
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- Dm,s: Αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργη-
τικού

- KKm,s: Κόστος Καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ)

- KPm,s: Κόστος Εκπομπής Αερίων Ρύπων
- Om,s: Εύλογες λειτουργικές δαπάνες και συγκεκρι-

μένα δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες για επισκευές και 
συντηρήσεις μονάδων και εγκαταστάσεων σταθμών, 
κόστος ανταλλακτικών και αναλώσεις λοιπών υλικών, 
δαπάνες ασφάλισης εξοπλισμού και σταθμών, αμοιβές 
και παροχές τρίτων, λοιπά λειτουργικά έξοδα, δαπάνες 
για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φόροι και τέλη

- KEAm,s: Δαπάνες για την ενοικίαση, μεταφορά και 
εγκατάσταση Η/Ζ για την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών

- ΕΔm,s: Επιμερισθέντα έξοδα Διοίκησης
- QΣΜ,m,s: Ενέργεια παραγόμενη από Συμβατικές Μο-

νάδες
Διευκρινίζεται ότι το KKm,s, που αφορά στο Κόστος 

Καυσίμου για την παραγωγή του QΣΜ,m,s, υπολογίζεται 
σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

KKm,s = Π_mazutm,s . ΜΚ_mazutm,s + Π_dieselm,s . MK_
dieselm,s

όπου:
- Π_mazutm,s, Π_dieselm,s: Οι ποσότητες mazut (σε tn) 

και diesel (σε klt) οι οποίες εκτιμάται ότι θα καταναλω-
θούν στο ΗΣ (s) τον μήνα (m)

- ΜΚ_mazutm,s, MK_dieselm,s: Τα μοναδιαία κόστη 
mazut (σε €/tn) και diesel (σε €/klt).

Επίσης το KPm,s, που αφορά στο Κόστος Εκπομπής 
Αερίων Ρύπων κατά την παραγωγή του  QΣΜ,m,s, υπολο-
γίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

KPm,s = Π_CO2m,s . MK_CO2m,s

όπου:
- Π_CO2m,s: Η ποσότητα αερίων ρύπων (σε CΟ2) που 

εκτιμάται ότι θα εκπεμφθούν στο ΗΣ (s) τον μήνα (m).
- MK_CO2m,s: Το μοναδιαίο κόστος εκπομπών αέριων 

ρύπων (σε €/tn CO2).
β) Τα πρωτογενή στοιχεία, προς υπολογισμό του 

ΜΠΚΠm,s για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς ανά ΗΣ 
(s) κι ανά μήνα (m), αφορούν σε προβλέψεις/εκτιμήσεις 
του Διαχειριστή ΜΔΝ, που γίνονται ως εξής:

Τα στοιχεία RAVm,s, Dm,s, Qm,s , KEAm,s, ΕΔm,s εκτιμώνται, 
λαμβάνοντάς τα ίσα με τις αντίστοιχες μηνιαίες τιμές του 
παρελθόντος έτους. Για παράδειγμα, κατά την εκτίμηση 
του RAV 10/2015, s (Οκτωβρίου 2015), αυτό λαμβάνεται ίσο 
με την τιμή του  RAV 10/2014, s (Οκτωβρίου 2014).

Η ποσότητα καυσίμου, Μαζούτ Π_mazutm,s και Ντή-
ζελ Π_dieselm,s προσδιορίζεται από το Διαχειριστή 
ΜΔΝ, κατά τη φάση της εκτίμησης (μέσω κατάλληλων 
εφαρμογών) της παραγωγής ενέργειας QΣΜ,m,s ανά ΗΣ και 
ανά μήνα από Θερμικούς Σταθμούς.

Τη μοναδιαία τιμή κόστους καυσίμου, για Μαζούτ 
ΜΚ_mazutm,s και Ντήζελ MK_dieselm,s, την παρέχει ο Πα-
ραγωγός Συμβατικών Μονάδων (σήμερα ΔΕΗ Α.Ε.-ΓΔ/Π).

Αντίστοιχα, την Ποσότητα Εκπομπών CO2 για την πα-
ραγωγή της QΣΜ,m,s: (Π_CO2m,s) την προσδιορίζει ο Δια-
χειριστής ΜΔΝ, κατά τη φάση εκτίμησης της παραγωγής 
ενέργειας και τη μοναδιαία τιμή κόστους εκπομπών CO2 

την παρέχει ο Παραγωγός Συμβατικών Μονάδων (σήμε-
ρα ΔΕΗ Α.Ε.-ΓΔ/Π).

γ) Κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγγυήσεων, κατά 
τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) εντός 
του Εξαμήνου Αναφοράς, θεωρούνται απολογιστικά τα 
στοιχεία των προηγούμενων μηνών του τρέχοντα μήνα 
υπολογισμού εγγυήσεων (i) και το ΜΠΚΠm,s υπολογίζεται 
με βάση τα μηνιαία στοιχεία που χορηγούνται από τον 
Παραγωγό Συμβατικών Μονάδων (σήμερα ΔΕΗ Α.Ε. – 
ΓΔ/Π) διακριτά για κάθε ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m) στα πλαί-
σια της Σύμβασης Συμμετοχής του με το Διαχειριστή 
ΜΔΝ, και με βάση τα οποία γίνεται η Εκκαθάριση της 
Αγοράς.

2.1.3. Προσδιορισμός ΜΜΚ
Με βάση την προσαρτημένη στον Κώδικα ΜΔΝ Σύμ-

βαση Συμμετοχής Εκπροσώπων Φορτίου στην Αγορά 
ΜΔΝ, οι χρεώσεις του ΕΦ από το Διαχειριστή ΜΔΝ για 
την συνολική εγχεόμενη στο ΗΣ (s) ενέργεια παραγωγής 
από μη Συμβατικές Μονάδες, γίνονται με βάση το Μέσο 
Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚm,s) παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες, σε €/MWh, ανά ΗΣ 
(s) κι ανά μήνα (m).

α) Διευκρινίζεται ότι το ΜΜΚm,s δίνεται από τον ακό-
λουθο τύπο:

όπου:
- ΚΚm,s, KPm,s και QΣΜ,m,s: ως ορίζονται στις προηγούμε-

νες παραγράφους 2.1.2. και 2.1.1. του παρόντος, αντί-
στοιχα.

- ΚΛm,s: Το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας 
Θερμικών Σταθμών, σε €/MWh.

β) Τα πρωτογενή στοιχεία προς υπολογισμό του 
ΜΜΚm,s για το επερχόμενο Εξάμηνο Εγγυήσεων ανά ΗΣ 
(s) κι ανά μήνα (m) αφορούν σε προβλέψεις/εκτιμήσεις 
του Διαχειριστή ΜΔΝ, που γίνονται ως εξής:

Ως προς τα ΚΚm,s, KPm,s και QΣΜ,m,s, ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2.1.2. και 2.1.1. 
του παρόντος, αντίστοιχα.

Το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας Θερμικών 
Σταθμών (ΚΛm,s, σε €/MWh) παρέχεται από τον Παρα-
γωγό Συμβατικών Μονάδων (σήμερα ΔΕΗ Α.Ε. – ΓΔ/Π).

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το συγκεκρι-
μένο στοιχείο, αυτό εκτιμάται από το Διαχειριστή ΜΔΝ 
για κάθε μήνα, με βάση ιστορικά απολογιστικά στοιχεία, 
λαμβάνοντας το ΚΛm,s, κατά κανόνα, ίσο με την τιμή του 
αντίστοιχου μήνα του παρελθόντος έτους. Δηλαδή: ΚΛm,s 
= ΚΛm-y,s.

Σε περίπτωση που σε κάποιο ΗΣ το πρόσθετο μετα-
βλητό κόστος ΚΛm-y,s του αντίστοιχου μήνα του παρελ-
θόντος έτους είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το 
μέσο όρο του παρελθόντος έτους, εναλλακτικά το ΚΛm,s 

λαμβάνεται ίσο με τη μέση ετήσια τιμή του πρόσθετου 
μεταβλητού κόστους του παρελθόντος έτους.

γ) Κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγγυήσεων, κατά 
τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) εντός 
του Εξαμήνου Αναφοράς, θεωρούνται απολογιστικά τα 
στοιχεία των προηγούμενων μηνών του τρέχοντα μήνα 
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υπολογισμού εγγυήσεων (i) και το ΜΜΚm,s υπολογίζεται με βάση τα μηνιαία στοιχεία που χορηγούνται από τον 
Παραγωγό Συμβατικών Μονάδων (σήμερα ΔΕΗ Α.Ε. – ΓΔ/Π), διακριτά για κάθε ΗΣ (s), στα πλαίσια της Σύμβασης 
Συμμετοχής του με το Διαχειριστή ΜΔΝ, και με βάση τα οποία γίνεται η Εκκαθάριση της Αγοράς.

δ) Ειδικά για τα ΦΒ-ΝΜ προς υπολογισμό της Ενέργειας Χρέωσης στους ΕΦ το ΜΜΚy,s υπολογίζεται ως Μεσο-
σταθμικό ΜΜΚ των αμέσως προηγούμενων από τον μήνα αναφοράς, δώδεκα ΜΜΚm,s, όπως αναφέρεται και στο 
Παράρτημα 5 της Μεθοδολογίας Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).

2.1.4. Προσδιορισμός Ποσοστού Εκπροσώπησης ΕΦ
Σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 2, εδάφιο (κγ), του Κώδικα ΜΔΝ, το Ποσοστό Εκπροσώπησης (ΠΕm,s,j, σε %) 

κάθε ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s) κι ανά μήνα (m), ισούται με το πηλίκο της Εκτίμησης Κατανάλωσης του κάθε ΕΦ (j) (ΕΚm,s,j, σε 
MWh) προς τη Συνολική Εκτίμηση Κατανάλωσης του υπόψη ΗΣ (s) (ΕΚm,s σε MWh).

Κατά συνέπεια ισχύει:

όπου:
- ΕΚm,s,j: η Μηνιαία Εκτίμηση Κατανάλωσης, σε MWh, όλων των Παροχών (όλων των Μετρητών Καταναλωτών 

κι όλων των Παροχών Αυτοπαραγωγών ΦΒNet Metering) που εκπροσωπούνται από τον ΕΦ (j), στα ΗΣ (s), τον μήνα 
αναφοράς (m).

- ΕΚm,s: η Συνολική Μηνιαία Εκτίμηση Κατανάλωσης, σε MWh, όλων των Παροχών (όλων των Μετρητών Καταναλω-
τών κι όλων των Παροχών Αυτοπαραγωγών ΦΒNet Metering) όλων των ΕΦ (j), στο ΗΣ (s), του μήνα αναφοράς (m).

Κατά συνέπεια ισχύει:

όπου ν: ο αριθμός των ΕΦ (j) που δραστηριοποιούνται στο ΗΣ (s), τον μήνα αναφοράς (m).
Σύμφωνα με τα παραπάνω το κατ’ ελάχιστον αναγκαίο Πρωτογενές Στοιχείο προς προσδιορισμό του ΠΕm,s,j είναι 

η ΕΚm,s,j, η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΕΚm,s,j = EKΠMK,m,s,j + ΕΚΠΝΜ,m,s,j 
όπου:
- EKΠMK,m,s,j: η Μηνιαία Εκτίμηση Κατανάλωσης, σε MWh, των Παροχών Μετρητών Καταναλωτών που εκπροσω-

πούνται από τον ΕΦ (j), στο ΗΣ (s), τον μήνα αναφοράς (m).
Η EKΠMK,m,s,j για κάθε μήνα (m) του επερχόμενου Εξαμήνου Αναφοράς προσδιορίζεται μέσω εκτιμήσεων του 

Διαχειριστή ΜΔΝ, με βάση τη σχετική Μεθοδολογία Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).
- ΕΚΠΝΜ,m,s,j: η εκτίμηση Ενέργειας Κατανάλωσης, σε MWh, των Παροχών ΦΒNet Metering, που εκπροσωπούνται από 

τον ΕΦ (j), στο ΗΣ (s).
Η εκτίμηση της Ενέργειας Κατανάλωσης μιας Παροχής ΦΒNet Metering (t) γίνεται θεωρώντας την εισερχόμενη από 

το Δίκτυο ενέργεια Αt,m,s,j αυτής.
Για το σύνολο κ των παραπάνω Παροχών (t) η συνολική Ενέργεια Κατανάλωσης ισούται με:

H Αm,s,j αντιστοιχεί στην ΕΚΠΝΜ,m,s,j.
H ΕΚΠΝΜ,m,s,j = Αm,s,j  για κάθε μήνα (m) του επερχόμενου Εξαμήνου Αναφοράς προσδιορίζεται μέσω εκτιμήσεων 

του Διαχειριστή ΜΔΝ, με βάση τη σχετική Μεθοδολογία Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγγυήσεων, κατά τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) εντός του Εξα-

μήνου Αναφοράς τα απολογιστικά μηνιαία στοιχεία των προηγούμενων μηνών του τρέχοντα μήνα υπολογισμού 
εγγυήσεων (i) για το ΠΕm,s,j, και κατά συνέπεια για την ΕΚm,s,j  και την ΕΚm,s, καθώς και για τις EKΠMK,m,s,j και EKΠNM,m,s,j  
προσδιορίζονται με χρήση της Μεθοδολογίας Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης ανά Παροχή του ΗΣ (s).

2.2. Προσδιορισμός μηνών Μέγιστης Χρέωσης ΕΦ
Η Ενέργεια Χρέωσης (EXm,s,j), ανά μήνα (m) κι ανά ΗΣ(s) για κάθε ΕΦ(j) προκύπτει από τον τύπο:
EXm,s,j = ΠΕm,s,j · (QΣΜ,m,s + QΑΠΕ,m,s + QΦΒΣ,m,s + ΕΤΠΕm,s) 
Η εκτιμώμενη Χρέωση κάθε ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), κι ανά μήνα (m) του Εξαμήνου Αναφοράς υπολογίζεται με βάση 

το ακόλουθο τύπο:
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όπου, οι Ρυθμιστικές Χρέωσεις (PXm,s,j), ανά μήνα (m) 
κι ανά ΗΣ(s) για κάθε ΕΦ(j) για τη Χρέωση Χρήσης Δικτύ-
ου (ΧΧΔm,s,j), ΕΤΜΕΑΡ (ETMEAΡm,s,j) και ΥΚΩ για τους 
πελάτες που εκπροσωπεί (YKΩ πελ m,s,j) προκύπτουν 
από τον τύπο:

PXm,s,j = ΧΧΔm,s,j + ETMEAΡm,s,j + YKΩ πελ m,s,j
Για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς προκύπτουν 

εκτιμώμενες χρεώσεις για κάθε ΕΦ (j), για κάθε μήνα (m) 
του Εξαμήνου Αναφοράς. Από Χρεώσεις αυτές αναζη-
τούνται οι δύο μεγαλύτερες, που αντιστοιχούν στους 
δύο (2) μήνες, m1,s,j και m2,s,j, Μέγιστης Χρέωσης του 
ΕΦ (j), στο ΗΣ (s), ΧΕΦ m1,s,j και ΧΕΦ m2,s,j

Σημειώνεται ότι στη γενική περίπτωση οι δύο (2) μή-
νες m1,s,j και m2,s,j, διαφέρουν ανά ΕΦ (j) κι ανά ΗΣ (s) 
και επίσης διαφέρουν ανά τρέχοντα μήνα υπολογισμού 
εγγυήσεων (i), εντός του Εξαμήνου Αναφοράς.

2.3. Προσδιορισμός του αντιστοιχούντος Ανταλλάγ-
ματος ΥΚΩ-ΜΔΝ Μέγιστης Χρέωσης ΕΦ

Κατά τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) 
για το Εξάμηνο Αναφοράς, και μετά τον προσδιορισμό 
για κάθε ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), των δύο (2) μηνών, m1,s,j και 
m2,s,j, Μέγιστης Χρέωσης του υπόψη ΕΦ (j), ΧΕΦ m1,s,j 
και ΧΕΦ m2,s,j απαιτείται ο υπολογισμός για τους δύο 
αυτούς μήνες των αντιστοιχούντων Ανταλλαγμάτων 
ΥΚΩ-ΜΔΝ.

Με βάση τη Μεθοδολογία υπολογισμού του Ανταλ-
λάγματος ΥΚΩ-ΜΔΝ (Αρ. Απόφασης ΡΑΕ/14/2014, ΦΕΚ 
Β’ 270/07.02.2014), καθώς και λοιπές σχετικές αποφά-
σεις της ΡΑΕ, αλλά και τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, 
ισχύουν τα εξής:

ΥΚΩ_ΜΔΝm,s,j = AΣΜ,m,s,j + ΑΑΠΕ,m,s,j - ΧΧΣm,s,j

AΣΜ,m,s,j = ΠΕm,s,j · ΜΑ_ΜΔΝΣΜ,y-1,s · QΣΜ,m,s

ΑΑΠΕ,m,s,j = ΠΕm,s,j · ΜΑ_ΜΔΝΑΠΕ,y-1,s · {QΑΠΕ,m,s + QΦΒΣ,m,s 
+ ΕΤΠΕm,s}

όπου:
- ΜΑ-ΜΔΝΣΜ,y-1,s και ΜΑ-ΜΔΝΑΠΕ,y-1,s:
Τα Μοναδιαία Ανταλλάγματα για την παροχή ΥΚΩ-

ΜΔΝ ανά ΗΣ (s), σε €/MWh του σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις Διαχειριστή ΜΔΝ, ανά ΗΣ (s).

- ΧΧΣm,s,j: η αντιστοιχούσα Χρέωση Χρήσης Συστήμα-
τος του ΕΦ (j), στο ΗΣ (s), του μήνα αναφοράς (m), η 
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
θεωρώντας την ΕΚm,s,j, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2.1.4. του 
παρόντος.

Εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα για τους δύο (2) 
μήνες Μέγιστης Χρέωσης του ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), m1,s,j και 
m2,s,j, όπως προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την παρα-
πάνω παράγραφο 2.2. του παρόντος προκύπτουν κατά 
τον εκάστοτε τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) 
για το Εξάμηνο Αναφοράς, οι δύο αντιστοιχούσες τιμές 
Ανταλλάγματος ΥΚΩ-ΜΔΝ.

ΥΚΩ-ΜΔN m1,s,j για τον μήνα m1,s,j
και ΥΚΩ-ΜΔN m2,s,j για τον μήνα m2,s,j
2.4. Υπολογισμός Ύψους Ποσού Εγγύησης ΕΦ
Κατά τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) 

των Εγγυήσεων για το Εξάμηνο Αναφοράς, για κάθε ΕΦ 
(j), ανά ΗΣ (s), θεωρουμένων των ήδη υπολογισθέντων 
κατά τα ανωτέρω:

ΧΕΦ m1,s,j, ΧΕΦ m2,s,j , ΥΚΩ-ΜΔN m1,s,j και ΥΚΩ-ΜΔN 
m2,s,j

το Ύψος του Ποσού Εγγύησης του ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), 
στο οποίο αυτός δραστηριοποιείται προκύπτει από τον 
ακόλουθο τύπο:

ΥΕs,j = (ΧΕΦ m1,s,j - ΥΚΩ-ΜΔN m1,s,j) + (ΧΕΦ m2,s,j - 
ΥΚΩ-ΜΔN m2,s,j)

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που, κατά 
τον υπολογισμό, προκύψει τιμή ΥΕs,j αρνητική ή μηδέν, 
τότε αυτή λαμβάνεται ίση με μηδέν.

Δηλαδή, ισχύει ο περιορισμός:
Αν ΥΕs,j ≤ 0, τότε ΥΕs,j = 0
Στην περίπτωση που ο ΕΦ (j) δραστηριοποιείται σε 

περισσότερα του ενός ΗΣ (s), το ποσό του τελικού ύψους 
ποσού Εγγύησης γι' αυτόν προκύπτει από το άθροισμα 
των ποσών των Εγγυήσεων για τα επιμέρους ΗΣ (s). Κατά 
συνέπεια το Τελικό Ύψος Εγγύησης ΤΥΕj του υπόψη ΕΦ 
(j) προκύπτει από τον τύπο:

 μ

ΤΥΕj =  ΥΕs,j 
 Σ     
 S=1

όπου μ: ο αριθμός των ΗΣ (s), στα οποία δραστηριο-
ποιείται ο υπόψη ΕΦ (j).

2.5. Υπολογισμός Καταβλητέου Ποσού Εγγύησης ΕΦ
Στην περίπτωση που ο ΕΦ (j) δραστηριοποιείται και ως 

Παραγωγός (είτε Θερμικός είτε ΑΠΕ) σε ΗΣ (s), των ΜΔΝ, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ το 
Καταβλητέο Ποσό Εγγύησης (ΚΕs,j), που προκύπτει γι' 
αυτόν κατά τον μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) για το 
Εξάμηνο Αναφοράς, υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης 
υποβολής στο Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικής Υπεύθυνης Δή-
λωσης του ΕΦ (j) περί μη εκχώρησης των δικαιωμάτων 
αμοιβής του ως Παραγωγού, είναι απομειωμένο από το 
ήδη υπολογισμένο, κατά τα ανωτέρω, ΥΕs,j, κατά 50% 
του ποσού της αντίστοιχης αξίας πίστωσης της παραγό-
μενης από αυτόν ενέργειας για τους αντίστοιχους μήνες 
υπολογισμού του παραπάνω ΥΕs,j. Κατά συνέπεια ισχύει:

ΚΕs,j = ΥΕs,j – 0,5 . (ΠΕΦ m1,s,j + ΠΕΦ m2,s,j)
όπου:
- ΥΕs,j : το υπολογιζόμενο, κατά τον τρέχοντα μήνα 

υπολογισμού εγγυήσεων (i) Ύψος Εγγύησης του Εξα-
μήνου Αναφοράς του ΕΦ (j), για το ΗΣ (s), σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4. του παρόντος.

- ΠΕΦ m1,s,j και ΠΕΦ m2,s,j τα υπολογιζόμενα ποσά 
αξίας Πίστωσης για την παραγόμενη ενέργεια από τους 
σταθμούς παραγωγής του υπόψη ΕΦ (j), και Παραγωγού 
στο υπόψη ΗΣ (s), κατά τους αντιστοιχούντες μήνες Μέ-
γιστης Χρέωσης του ΕΦ (j), m1,s,j και m2,s,j, όπως αυτοί 
έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. 
του παρόντος.

Τα ΠΕΦ m1,s,j και ΠΕΦ m2,s,j υπολογίζονται εφαρμό-
ζοντας για κάθε έναν από τους μήνες Μέγιστης Χρέω-
σης του ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), m1,s,j και m2,s,j τον ακόλουθο 
γενικό τύπο:

 x

ΠΕΦm,s,j = ΜΠΚΠm,s,j · QΣΜ,m,s,j +  (FITm,s,j,y · QΑΠΕ,m,s,j,y) Σ
 y=1

όπου:
- ΜΠΚΠm,s,j : το Μέσο Πλήρες Κόστος Παραγωγής των 
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Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής του Παραγωγού (p) 
και ΕΦ (j), ως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2.1.2. του παρόντος.

- QΣΜ,m,s,j : η συνολική παραγόμενη ενέργεια των Συμ-
βατικών Μονάδων Παραγωγής του Παραγωγού (p) και 
ΕΦ (j), ως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2.1.1. του παρόντος.

- QΑΠΕ,m,s,j,y : η παραγόμενη ενέργεια από τον Σταθ-
μό ΑΠΕ (y) του Παραγωγού ΑΠΕ (α) και ΕΦ (j), ως αυτή 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1. του 
παρόντος

- FITm,s,j,y : η τιμή αναφοράς τιμολόγησης της παραγό-
μενης ενέργειας από τον Σταθμό ΑΠΕ (y) του ΕΦ (j) και 
Παραγωγού ΑΠΕ (α)

- Χ : το πλήθος των Σταθμών ΑΠΕ (y) που ανήκουν στον 
ΕΦ (j) και Παραγωγό ΑΠΕ (α)

Ως παράδειγμα αναφέρεται, ότι υπό τις παρούσες 
συνθήκες, όπου στα ΜΔΝ μόνον η ΔΕΗ Α.Ε. δραστηρι-
οποιείται ως ΕΦ (j) κι ως Παραγωγός (p) ταυτόχρονα, 
ο παραπάνω γενικός τύπος υπολογισμού του ΠΕΦm,,s,j 
μετασχηματίζεται ως εξής:

ΠΕΦm,,s,j = ΜΠΚΠm,s · QΣΜ,m,s

όπου: ΜΠΚΠm,s και QΣΜ,m,s τα προσδιοριζόμενα σύμ-
φωνα με τις παραγράφους 2.1.2. και 2.1.1. του παρόντος, 
αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που, κατά 
τον υπολογισμό, προκύψει τιμή ΚΕs,j αρνητική ή μηδέν, 
τότε αυτή λαμβάνεται ίση με μηδέν.

Δηλαδή, ισχύει ο περιορισμός:
Αν ΚΕs,j ≤ 0, τότε ΚΕs,j = 0
Στην περίπτωση ΕΦ (j) που δραστηριοποιείται κι ως 

Παραγωγός σε περισσότερα του ενός ΗΣ (s), το Τελικό 
Καταβλητέο Ποσό Εγγύησης ΤΚΕj γι' αυτόν προκύπτει 
από το άθροισμα των ποσών Εγγυήσεων για τα επιμέ-
ρους ΗΣ (s) ως εξής:

 μ

ΤΚΕj =  ΚΕs,j Σ
 s=1

όπου μ: ο αριθμός των ΗΣ (s), στα οποία ο υπόψη ΕΦ 
(j) δραστηριοποιείται κι ως Παραγωγός.

3. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΦ 
ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ:
«Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της Δήλωσης Εκπρο-

σώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, η οποία επιφέρει 
μεταβολή άνω του 10% στην εκτίμηση ενέργειας του 
Εκπροσώπου Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επανυπολο-
γίζει το ύψος των Εγγυήσεων αυτών και, είτε απαιτεί την 
προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων αν αυτό απαιτείται, 
είτε επιστρέφει τις αναλογούσες εγγυήσεις».

Είναι προφανές ότι η μεταβολή της εκπροσώπησης 
καταχωρημένων μετρητών ενός ΕΦ (j), σε ένα ΗΣ (s), 
επηρεάζει τους εκπροσωπούμενους μετρητές όλων των 
ΕΦ που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ΗΣ (s).

Ως εκ τούτου τυχόν επανυπολογισμός του Ύψους Εγ-
γύησης ενός ΕΦ (j) σε ένα ΗΣ (s) συνεπάγεται τον επα-
νυπολογισμό του Ύψους Εγγύησης όλων των ΕΦ του 
υπόψη ΗΣ (s), οι οποίοι ενδεχομένως δεν προέβησαν σε 

αλλαγή της Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων 
Μετρητών, πλην όμως οι αλλαγές άλλου ΕΦ επιφέρουν 
και σε αυτούς μεταβολή άνω του 10% στην εκτίμηση 
ενέργειάς τους.

Επομένως, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπά-
νω, εκτός από τον υπολογισμό του Ύψους Εγγύησης για 
κάθε ΕΦ (j), ανά ΗΣ (s), δεκαπέντε (15) ημέρες προ της 
έναρξης κάθε επερχόμενου Εξαμήνου Εγγύησης, απαι-
τείται να πραγματοποιούνται και υπολογισμοί ανά μήνα, 
εντός του τρέχοντος Εξαμήνου Εγγύησης, ώστε μέσω 
σχετικής Διαδικασίας Λήψης Απόφασης, να προβαίνει ο 
Διαχειριστής ΜΔΝ σε τυχόν Επανυπολογισμό του Ύψους 
της Εγγύησης του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς.

3.1. Διαδικασία Λήψης Απόφασης Επανυπολογισμού 
Εγγυήσεων

Κάθε μήνα εντός του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς 
(ενδεχομένως περί τα μέσα αυτού), που αφορά στον 
τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i), πραγμα-
τοποιούνται όλοι οι υπολογισμοί προς επικαιροποίηση 
των ΕΚm,s,j όλων των μηνών του Εξαμήνου Αναφοράς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα ΕΚm,s,j,i, του 
τρέχοντος μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i) εντός του 
Εξαμήνου Αναφοράς, που αντιστοιχούν στις παροχές 
που εκπροσωπεί ο ΕΦ (j), στο ΗΣ (s), σύμφωνα με την τε-
λευταία διαθέσιμη Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρη-
μένων Μετρητών του, καθώς και τις αντίστοιχες ΕΚm,s,j,p, 
με βάση τις οποίες κατά τον μήνα υπολογισμού των εγ-
γυήσεων (p) έγινε ο πλέον πρόσφατος υπολογισμός και 
καταλογισμός του Ύψους Εγγυήσεων, προσδιορίζεται για 
κάθε ένα εκ των έξι (6) μηνών του Εξαμήνου Αναφοράς 
το ποσοστό Διαφοράς της Ενέργειας Χρέωσης για τον ΕΦ 
(j), σε κάθε ΗΣ (s), με βάση τον ακόλουθο τύπο:

 ΕΚm,s,j,i - ΕΚm,s,j,p

ΔΕΚm,s,j,i, = 
 ΕΚm,s,j,p

όπου, i : ο τρέχων μήνας υπολογισμού των εγγυήσεων 
εντός του Εξαμήνου Αναφοράς

- p : ο πλέον πρόσφατος μήνας υπολογισμού και κατα-
λογισμού των εγγυήσεων εντός του Εξαμήνου Αναφοράς

Με βάση την ΙΔΕΚm,s,j,iΙ θεωρούνται τα ακόλουθα:
• Αν για κάθε μήνα m εντός του Εξαμήνου Αναφοράς 

ισχύει ΙΔΕΚm,s,j,iΙ ≤ 10%, τότε δεν απαιτείται Επανυπολο-
γισμός του Ύψους Εγγύησης για τον υπόψη ΕΦ (j), που 
δραστηριοποιείται στο υπόψη ΗΣ (s).

• Αν έστω και για ένα μήνα m, εκ των έξι (6) μηνών, του 
Εξαμήνου Αναφοράς ισχύει ΙΔΕΚm,s,j,iΙ > 10%, τότε απαι-
τείται Επανυπολογισμός του Ύψους Εγγύησης για τον 
υπόψη ΕΦ (j), που δραστηριοποιείται στο υπόψη ΗΣ (s).

3.2. Επανυπολογισμός Ποσού Εγγύησης
Στην περίπτωση που, με βάση την παραπάνω διαδικα-

σία Λήψης Απόφασης, προκύψει ανάγκη Επανυπολογι-
σμού του Ποσού Εγγύησης, για κάποιον ΕΦ (j), τότε πραγ-
ματοποιούνται κατά τον τρέχοντα μήνα υπολογισμού 
εγγυήσεων (i) εντός του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς, 
όλοι οι υπολογισμοί της παραγράφου 2 του παρόντος.

Κατά τον παραπάνω Επανυπολογισμό των Εγγυήσε-
ων του τρέχοντα μήνα υπολογισμού (i) αναμένεται να 
προκύψει νέο Τελικό Καταβλητέο Ποσό Εγγύησης ΤΚΕj,i, 
οπότε απαιτείται να υπολογιστεί η προκύπτουσα Διαφο-
ρά του από το πλέον πρόσφατα υπολογισθέν και κατα-
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λογισθέν ποσό εγγύησης, κατά τον μήνα υπολογισμού 
(p), ΤΚΕj,p, ως εξής:

ΔΤΚΕj,i = ΤΚΕj,i - ΤΚΕj,p

Με βάση την ΔΤΚΕj,i θεωρούνται τα ακόλουθα:
• Αν ΔΤΚΕj,i > 0, τότε για το υπόψη ποσό απαιτείται 

προσκόμιση πρόσθετης εγγύησης από τον ΕΦ (j) προς 
το Διαχειριστή ΜΔΝ

• Αν ΔΤΚΕj,i < 0, τότε ο Διαχειριστής ΜΔΝ απομειώνει 
την παρακρατούμενη εγγύηση του ΕΦ (j) ισόποσα

• Αν ΔΤΚΕj,i = 0, τότε δε διαφοροποιείται η παρακρα-
τούμενη από το Διαχειριστή ΜΔΝ εγγύηση του ΕΦ (j)

3.3. Δραστηριοποίηση Νέου ΕΦ εντός Εξαμήνου Ανα-
φοράς

Στη περίπτωση δραστηριοποίησης Νέου ΕΦ (j), που 
υποβάλλει Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρη-
μένων Μετρητών εντός ενός τρέχοντος Εξαμήνου Ανα-
φοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ, ο 
Διαχειριστής ΜΔΝ, με βάση αυτή τη Δήλωση κι εφόσον 
αυτή είναι πλήρης, οφείλει να υπολογίσει για τον Νέο 
ΕΦ (j) το Ύψος Εγγυήσεων διακριτά για κάθε ΗΣ (s), στο 
οποίο δηλώνει εκπροσώπηση Μετρητών ο Νέος ΕΦ (j) 
και να του το γνωστοποιήσει εγγράφως.

Μετά την καταβολή του ποσού Εγγυήσεων από τον 
Νέο ΕΦ (j) και τη σχετική έκδοση Βεβαίωσης από το Δια-
χειριστή ΜΔΝ ενεργοποιείται η Συμμετοχή του Νέου ΕΦ 
(j) στην Αγορά των ΜΔΝ και στα συγκεκριμένα ΗΣ (s), 
που δηλώθηκε εκπροσώπηση συγκεκριμένων μετρητών 
(Αριθμών Παροχής).

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, 
εντός του εκάστοτε τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς 
προβαίνει στον υπολογισμό του Ύψους Εγγυήσεων προς 
εμπρόθεσμη, κατά τον Κώδικα ΜΔΝ, ενεργοποίηση νέων 
ΕΦ (j) στα ΗΣ (s) των ΜΔΝ.

Σε κάθε περίπτωση Νέου ΕΦ (j) , που υποβάλλει Αρχική 
Δήλωση Εκπροσώπησης Παροχών σε ένα ΗΣ (s) εντός 
του τρέχοντος Εξαμήνου Αναφοράς ο υπολογισμός του 
Ύψους Εγγυήσεων αυτού θα αφορά στους επερχόμε-
νους, υπολειπόμενους μήνες του Εξαμήνου Αναφοράς, 
μετά από το τρέχοντα μήνα υπολογισμού εγγυήσεων (i), 
εντός του Εξαμήνου Αναφοράς, κατά τον οποίο υποβλή-
θηκε η Δήλωση του Νέου ΕΦ (j) .

Στην περίπτωση που ο, κατά τα ανωτέρω, μήνας υπο-
λογισμού εγγυήσεων (i) του Νέου ΕΦ (j) , τυγχάνει να 
είναι ο τελευταίος μήνας του τρέχοντος Εξαμήνου Ανα-
φοράς, τότε το Ύψος των Εγγυήσεων του Νέου ΕΦ (j) θα 
αφορά στο επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, και δεδομένης της ύπαρξης Σύμβα-
σης Συμμετοχής ενός ΕΦ(j), ως Προμηθευτή στα ΜΔΝ, η 
διαδικασία ενεργοποίησής της, καθώς κι η έναρξη δρα-
στηριοποίησης του υπόψη ΕΦ (j) ανά ΗΣ (s) των ΜΔΝ, 
ακολουθεί τα εξής:

α) Υποβολή Αίτησης του Νέου ΕΦ (j) στο Διαχειριστή 
ΜΔΝ, για εγγραφή του στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορ-
τίου των ΜΔΝ, η οποία συνοδεύεται από πλήρη φάκελο 
που περιλαμβάνει:

α.1) Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο ΕΦ, 
σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3, του Κώδικα 
ΜΔΝ

α.2) Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων 
Μετρητών, με βάση το Μητρώο που τηρεί ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ διακριτά για κάθε ΗΣ (s) και με πλήρη στοιχεία για 
κάθε Παροχή (π.χ. Αριθμός Παροχής, Αριθμός Μετρητή, 
Θέση Εγκατάστασης Παροχής, Όνομα κατόχου).

β) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ πραγματοποιεί έλεγχο πληρό-
τητας του φακέλου και γνωστοποιεί στο Νέο ΕΦ(j) τυχόν 
στοιχεία προς συμπλήρωση ή/και διόρθωση.

Ως ημερομηνία πληρότητας φακέλου θεωρείται η ημε-
ρομηνία υποβολής από τον ΕΦ (j) στο Διαχειριστή ΜΔΝ 
του πλέον πρόσφατου εγγράφου με το οποίο καλύπτεται 
η πληρότητα του φακέλου του.

γ) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από πληρότητας 
φακέλου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί στο Νέο ΕΦ 
(j) το Ύψος Εγγυήσεων που οφείλει να καταβάλλει σύμ-
φωνα με την Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητών 
του φακέλου του.

Με βάση την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης του 
Νέου ΕΦ (j) που περιλαμβάνει και την Αρχική Δήλωση 
Εκπροσώπησης Μετρητών, θεωρείται ο τρέχοντας μήνας 
υπολογισμού εγγυήσεων (i) και το Ύψος Εγγυήσεων του 
Νέου ΕΦ (j) υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης 
Καταχωρημένων Μετρητών του Νέου ΕΦ (j) και για όσο 
διάστημα η διαδικασία έναρξης δραστηριοποίησής του, 
ανά ΗΣ (s) των ΜΔΝ παραμένει στο στάδιο αυτό, σε 
καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση του 
Ύψους Εγγυήσεων των ήδη υφιστάμενων ΕΦ στο υπό-
ψη ΗΣ (s) των ΜΔΝ. Ως εκ τούτου το Ύψος Εγγυήσεων 
των τελευταίων, διαμορφώνεται ανεπηρέαστα από τη 
διαδικασία ένταξης του Νέου ΕΦ (j) στην Αγορά ενός 
ΗΣ (s) των ΜΔΝ, τουλάχιστον έως ότου μέρος ή το σύ-
νολο των Παροχών του Νέου ΕΦ (j) ενεργοποιηθούν/
κατοχυρωθούν σε αυτόν, πράγμα που απαιτεί την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας έναρξης δραστηριοποίησής 
του ανά ΗΣ (s) των ΜΔΝ, σύμφωνα με τα παρακάτω 
αναφερόμενα.

δ) Εντός πέντε (5) ημερών από την παροχή του πο-
σού Ύψους Εγγύησης από το Νέο ΕΦ (j) στο Διαχειριστή 
ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην εγγραφή του 
στο «Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου» και στην έκδοση 
Βεβαίωσης Εγγραφής για την Ενεργοποίηση της Σύμ-
βασης Συμμετοχής του και την έναρξη δραστηριοποί-
ησής του στα συγκεκριμένα ΗΣ (s) των ΜΔΝ, τα οποία 
περιλαμβάνονται στην Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης 
Καταχωρημένων Μετρητών του Νέου ΕΦ (j).

Παράλληλα ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει στον Νέο 
ΕΦ (j) Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα «ΘΑΛΗΣ», σε 
περίπτωση που ο Νέος ΕΦ (j) δεν κατέχει ήδη, από την 
ενδεχόμενη πρότερη δραστηριοποίησή του στην Αγορά 
Ενέργειας, Κωδικούς Πρόσβασης στο υπόψη Σύστημα.

Η απόδοση δικαιώματος πρόσβασης, μέσω του Συστή-
ματος «ΘΑΛΗΣ», στον Νέο ΕΦ (j) προς καταχώρηση της 
Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών 
δίνεται μόνο για τα ΗΣ (s) που περιλαμβάνονται στην 
Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Με-
τρητών της Αίτησής του.

ε) Ο Νέος ΕΦ (j) καταχωρεί εντός του Συστήματος 
«ΘΑΛΗΣ» τους Μετρητές κατ’ αντιστοιχία της Αρχικής 
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του Δήλωσης που θα εκπροσωπήσει, ανά ΗΣ (s) και αντιμετωπίζεται πλέον ως ΕΦ με Ενεργοποιημένη Σύμβαση 
Συμμετοχής στα ΜΔΝ.

στ) Επισημαίνεται ότι κάθε ΕΦ (j) ο οποίος ήδη δραστηριοποιείται σε κάποιο ή κάποια ΗΣ (s) των ΜΔΝ και επι-
θυμεί να δραστηριοποιηθεί επιπλέον σε κάποιο άλλο ΗΣ των ΜΔΝ, αντιμετωπίζεται ως Νέος ΕΦ (j) και οφείλει να 
ακολουθήσει, κατ’ ανάλογο τρόπο, όλη την προαναφερθείσα διαδικασία προς έναρξη της δραστηριοποίησής του 
στο νέο ΗΣ των ΜΔΝ.

ζ) Από τον επόμενο μήνα του μήνα ενεργοποίησης της Σύμβασης Συμμετοχής στα ΜΔΝ και για κάθε τρέχοντα 
μήνα του εναπομείναντος διαστήματος του τρέχοντος εξαμήνου αναφοράς, ο Έλεγχος Ανάγκης Επανυπολογισμού 
και ο ενδεχόμενος Επανυπολογισμός του Ύψους Εγγύησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος, 
για κάθε ΕΦ (j), συμπεριλαμβανομένου και του Νέου ΕΦ (j), πραγματοποιείται βάσει των Ενεργοποιημένων και μόνο 
παροχών του, από το σύνολο των παροχών που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Εκπροσώπησης Καταχωρημένων 
Μετρητών που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν μέσω του Συστήματος «ΘΑΛΗΣ», συμπεριλαμβανομένης και 
της Αρχικής Δήλωσης.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦ ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑ ΜΔΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΦ

ΣΤΑ ΜΔΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΦΒΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΗΣ (s) ΚΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (m)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΒΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΗΣ (s) ΚΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (m)
Η εκτίμηση της συνολικής Εγχεόμενης Ενέργειας Παραγωγής για το επερχόμενο Εξάμηνο Αναφοράς των ΦΒΣΤΕΓΗΣ, 

ανά ΗΣ (s) και μήνα (m), QΦΒΣ,m,s, υλοποιείται ως εξής:
α) Στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των λειτουργούντων Σταθμών ΦΒΣΤΕΓΗΣ σε κάθε ΗΣ (s) των 

ΜΔΝ.
β) Υπολογίζουμε το συντελεστή παραγωγής ΣΠ, σύμφωνα με το μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης Νs,m (KWh/

KW/μέρες) για το συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα (s) και το μήνα (m), με τον παρακάτω τύπο:
ΣΠ = Νs,m · Ρον

Όπου:
Νs,m : Ο μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης (KWh/KW/μέρες) για τον μήνα (m), για το ηλεκτρικό σύστημα (s), ο 

οποίος προκύπτει από ιστορικά στοιχεία των δύο (2) αμέσως προηγούμενων ετών (Πίνακας 1)
Ρον : Η συνολική ονομαστική ισχύς των ενεργών ΦΒΣΤΕΓΗΣ ανά ΗΣ (s)
Η εγχόμενη ενέργεια παραγωγής QΦΒΣ,π,m = (kWh) για το μήνα (m) και το ΗΣ (s) δίνεται από τον τύπο:
QΦΒΣ,π,m = Dm · ΣΠ
Όπου:
Dm: Οι μέρες του μήνα αναφοράς m

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΑΜΟΡΓΟΣ 2,13 2,55 3,95 4,76 5,38 5,22 5,81 5,25 4,66 4,87 3,36 2,54

ΑΝΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΑΡΚΙΟΙ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2,54 3,02 4,12 5,01 5,73 5,74 6,26 5,88 5,59 4,63 3,69 2,65

ΓΑΥΔΟΣ

ΔΟΝΟΥΣΑ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

ΘΗΡΑ 2,92 3,17 4,32 5,82 7,03 6,98 7,25 6,77 6,01 3,88 3,13 2,72

ΙΚΑΡΙΑ 2,40 3,11 3,90 5,48 5,90 5,54 5,90 5,99 5,39 4,60 3,81 3,18

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 2,66 3,30 4,22 4,51 6,67 6,49 6,78 5,27 5,54 4,15 4,20 3,08

ΚΡΗΤΗ 2,63 3,20 3,96 5,42 6,25 6,29 6,83 6,43 5,48 4,23 3,47 2,92

ΚΥΘΝΟΣ 2,84 3,05 4,16 5,28 5,99 6,05 5,73 5,41 6,02 4,35 3,76 2,59

ΚΩΣ 2,50 3,20 4,22 5,35 5,98 6,15 6,57 5,87 5,64 4,77 3,86 2,90

ΛΕΣΒΟΣ 2,37 2,88 3,30 5,36 5,50 5,75 6,32 5,95 5,35 3,93 3,23 2,62

ΛΗΜΝΟΣ 2,14 2,72 3,19 4,95 5,43 5,43 6,27 5,91 5,00 3,75 2,93 2,34

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΜΗΛΟΣ 2,45 3,06 3,90 5,39 5,59 5,71 6,54 5,96 5,41 4,16 3,25 2,27

ΜΥΚΟΝΟΣ 1,95 2,53 3,32 4,46 4,35 4,63 4,11 3,79 3,30 2,54 2,04 1,72

ΟΘΩΝΟΙ

ΠΑΡΟΣ 2,20 2,70 3,70 5,24 5,66 5,87 6,20 5,83 5,08 4,08 3,26 2,52

ΠΑΤΜΟΣ 2,57 3,29 4,20 5,22 5,52 5,69 5,89 5,60 5,15 4,46 3,52 2,77

ΡΟΔΟΣ 2,34 3,18 3,88 5,62 5,52 5,83 6,25 6,15 5,28 4,66 3,79 2,70

ΣΑΜΟΣ 2,31 3,12 3,92 4,83 5,66 5,71 6,20 5,95 5,40 4,51 3,66 2,80

ΣΕΡΙΦΟΣ 2,64 2,72 3,73 3,52 3,72 5,50 6,84 5,95 5,35 4,19 3,54 2,40

ΣΙΦΝΟΣ 1,93 2,47 3,26 4,17 5,72 6,06 6,17 6,04 5,24 4,28 3,38 2,50

ΣΚΥΡΟΣ 1,93 2,65 3,36 4,85 5,78 4,75 6,07 5,69 4,12 3,15 2,43 1,94

ΣΥΜΗ 1,56 2,46 3,09 4,64 5,05 4,95 5,15 4,71 3,94 3,26 2,48 1,99

ΣΥΡΟΣ 2,41 2,94 3,68 5,21 5,81 5,87 6,16 5,98 5,03 4,15 3,31 2,66

ΧΙΟΣ 2,21 2,98 3,73 5,03 5,61 5,65 6,11 5,66 5,10 3,93 3,17 2,52

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Νs,m s,m (KWh/KW/ημέρα)(KWh/KW/ημέρα) *

ΣΕΠΣΕΠ ΟΚΤΟΚΤ ΝΟΕΝΟΕ ΔΕΚΔΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΔΝ

ΙΑΝΙΑΝ ΑΥΓΑΥΓΦΕΒΦΕΒ ΜΑΡΜΑΡ ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪΜΑΪ ΙΟΥΝΙΟΥΝ ΙΟΥΛΙΟΥΛ

* Επικαιροποιημένος Πίνακας με στοιχεία 2014-2015
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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