ΚΑΝΟΝΔ
ΑΓΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

Έθδνζε 1.0.0

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

ΔΚΓΟΖ

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

ΚΧΓΗΚΑ

1

0.0

1.0.0

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΠΡΟΣΑΖ
ΓΜ
πξνο ΡΑΔΚ

15/10/2008

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΓΚΡΗΖ ΡΑΔΚ
θαη

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΣΑΖ

ΤΠΟΤΡΓΟΤ

ΔΓΚΡΗΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ

πξνο ΤΠΟΤΡΓΟ

23/12/2008

22/01/2008

30/01/2009

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ
Κεθάιαην Α
Γεληθέο Γηαηάμεηο
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
Παξάξηεκα
Αη
Παξάξηεκα
Αηη

ειί
δα

Δηζαγσγή
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Οξηζκνί
θνπφο
Ζκεξνκελία θαη Όξνη Έλαξμεο
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
Σξνπνπνίεζε Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
Γηαηηεζία
Αλσηέξα Βία
Τπαηηηφηεηα
Δθρψξεζε
Δηδνπνηήζεηο
Δκπηζηεπηηθφηεηα
Γηθαηνδνζία
Νφκηζκα
Κάιπςε Δγγχεζεο
Έιεγρνο
Έιεγρνο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθθαζάξηζεο
Έιεγρνο ησλ Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
πκκεηνρή
πκβαιιφκελα Μέξε θαη πκκεηέρνληεο
Έληαμε
Παξνρή Πιεξνθνξηψλ απφ έλα πκβαιιφκελν Μέξνο πξνο ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Δπηθνηλσλίεο γηα ηε Γηεμαγσγή Δθθαζαξίζεσλ
πκβαιιφκελα Μέξε πνπ έρνπλ Γηαθνπεί
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ρφινο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Γηεμαγσγή ηεο Δθθαζάξηζεο θαη ηεο Σηκνιφγεζεο
Γεκνζίεπζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ γηα ηελ Δθθαζάξηζε θαη ηελ Σηκνιφγεζε
πληήξεζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ησλ πζηεκάησλ
Πξφζβαζε ζηνπο Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
Παξαβάζεηο
Πεξηζηάζεηο Παξαβάζεσλ
πλέπεηεο Παξάβαζεο

1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
9
9
10
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
18

Πιαίζην ύκβαζεο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ύκβαζε Έληαμεο

Κεθάιαην Β
Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο & Παξαδνρέο
1
2
2.1
3
4
4.1
4.2
5

Δηζαγσγή
Οξηζκνί
Γεληθνί Οξηζκνί
Παξαδνρέο
Καηάινγνο Γεδνκέλσλ
Δηζαγσγή
Καηάινγνο Γεδνκέλσλ
Υξήζε Γεηθηώλ θαη Δθζεηώλ

1
1
1
20
20
20
20
20

i
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Κεθάιαην Γ
Λνγαξηαζκνί θαη Μεηξώα πκκεηερόλησλ
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

ειί
δα

Δηζαγσγή
Λνγαξηαζκνί πκκεηερόλησλ
Γεληθά
Λνγαξηαζκφο Παξαγσγήο
Λνγαξηαζκφο Γηαθίλεζεο Ηζρχνο
Δγγξαθέο ζηα Μεηξώα
Μεηξψν Παξαγσγψλ
Μεηαβίβαζε Λνγαξηαζκνχ Παξαγσγήο
Μεηξψν Γηαθίλεζεο Ηζρχνο
Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο

1
1
1
1
1
2
2
3
4
5

Κεθάιαην Γ
πζηήκαηα Μέηξεζεο
1
2
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Δηζαγσγή
Μεηξεηηθέο Γηαηάμεηο
πζηήκαηα Μέηξεζεο Παξαγσγψλ θαη πζηήκαηα Μέηξεζεο
πλδεδεκέλα ζην χζηεκα Μεηαθνξάο
Καηαγξαθή Δλδείμεσλ κεηξεηή
Λήςε Μεηξήζεσλ ησλ Μεηξεηψλ Παξαγσγψλ θαη ησλ Καλνληθψλ
Μεηξεηψλ
Απνηπρία Παξνρήο Γεδνκέλσλ Μέηξεζεο ησλ Παξαγσγψλ θαη ησλ
Καλνληθψλ Μεηξεηψλ
Λήςε Μεηξήζεσλ ησλ Μεηξεηψλ Καηαηνκήο
Κχθινο Αλαθνξψλ - Μεηξνχκελε Δλέξγεηα
Δπηθχξσζε Μεηξεηψλ
Δθηίκεζε Δλδείμεσλ
Γεληθά
Δθηηκψκελα Γεδνκέλα Μέηξεζεο - Μεηξεηέο Παξαγσγψλ
Δθηηκψκελα Γεδνκέλα Μέηξεζεο - Μεηξεηέο Μεηαθνξάο
Δθηηκψκελα Γεδνκέλα Μέηξεζεο - Καλνληθνί Μεηξεηέο

1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6

Κεθάιαην Δ
Μεραληζκόο Ηζνδπγίνπ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Δηζαγσγή
Ηζνδύγην πζηήκαηνο
Γειώζεηο Φπζηθώλ Γεδνκέλσλ
Γεληθά
Γήισζε Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Παξαγσγνχ
Υξνλνδηάγξακκα Γλσζηνπνίεζεο
Γειψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ
Τπνβνιή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Γεληθά
Τπνδείγκαηα Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη
Πξνζθνξψλ Πψιεζεο Δλέξγεηαο
Απφζπξζε Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξάο Πψιεζεο
Δλέξγεηαο κεηά απφ ηε Λήμε Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο
Απνδνρή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Γεληθά
Ηζρχο κηαο Απνδνρήο
εκαζία κηαο Απνδνρήο
Τπφδεηγκα Τπνβνιήο ησλ Απνδνρψλ

ii
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

1
1
2
2
3
5
5
6
6
7
8
8
8
9
9
9

Κεθάιαην η
Γλσζηνπνίεζε πκβνιαίσλ
1
2
3
3.1
3.2
4
5

ειί
δα

Δηζαγσγή
Γεληθά
Γλσζηνπνηήζεηο
Τπφδεηγκα Τπνβνιήο Γλσζηνπνηήζεσλ
Γηαδηθαζία Γλσζηνπνίεζεο
Δπηπηώζεηο πξαγκαηνπνίεζεο ελόο πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο
Κύθινο Αλαθνξώλ - πκβόιαηα

1
1
1
1
1
3
3

Κεθάιαην Ε
Κάιπςε Δγγύεζεο
1
2
3
4
5
Παξάξηεκα
Εη
Παξάξηεκα
Εηη
Παξάξηεκα
Εηηη

Δηζαγσγή
Γεληθά
Μέζε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
Τπνινγηζκόο Γπλεηηθήο Έθζεζεο από ηηο Απνθιίζεηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο

1
1
1
1
3

Τπόδεηγκα Δληύπνπ Δθηίκεζεο
Τπόδεηγκα Δληύπνπ ηεο Γήισζεο Πνζνύ Δγγύεζεο
Τπόδεηγκα Δληύπνπ Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο

Κεθάιαην Ζ
Δθθαζάξηζε
Δηζαγσγή
Τπνινγηζκόο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
2.1
Δθθαζάξηζε πκβνιαίσλ γηα Πξνζθνξά Αγνξάο/Πψιεζεο Δλέξγεηαο
2.2
Καζαξή Απφθιηζε Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
2.3
ήκαλζε
2.4
Πξνζδηνξηζκφο Σηκήο Δθθαζάξηζεο
Τπνινγηζκόο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
3
3.1
Γεληθά
3.2
Τπνινγηζκφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο
3.3
Μεηξνχκελε Γηαθίλεζε Δλέξγεηαο
3.4
Τπνινγηζκφο Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνχ Γηαθίλεζεο Ηζρχνο
Δθθαζάξηζε Λνγαξηαζκώλ
4
4.1
Σακεηαθή Ρνή Δθθαζάξηζεο Λνγαξηαζκψλ
4.2
Πξνζαξκνγή γηα ηε κε παξάδνζε Πξνζθνξψλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη
Πξνζθνξψλ Πψιεζεο Δλέξγεηαο
4.3
Απφθιηζε απφ ηε Γλσζηνπνηεκέλε Θέζε
4.4
Τπέξβαζε ησλ Μεληαίσλ Απνθιίζεσλ
4.5
Υξέσζε Οπδεηεξφηεηαο Πεξηφδνπ Δθθαζάξηζεο
4.6
Μεληαία Υξέσζε Οπδεηεξφηεηαο
4.7
Αλαδηαλνκή Υξέσζεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο Απφθιηζεο
Παξάξηεκα Ζη
πκβηβαζκφο
πκβηβαζκόο
1
1.1
Γεληθά
1.2
Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνχ – Μεηξεηήο Παξαγσγνχ
1.3
Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνχ – Μεηξεηήο Μεηαθνξάο
1.4
Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνχ – Καλνληθφο Μεηξεηήο
1
2

1.5
1.6

Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνχ – Μεηξεηέο Καηαηνκήο
Σακεηαθή Ρνή πκβηβαζκνχ

iii
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

1
1
1
2
3
4
5
5
6
6
8
8
8
9
10
12
14
14
15

1
1
2
3
4
4
7

Κεθάιαην Θ
Δθθαζάξηζε Τπεξεζηώλ πζηήκαηνο θαη Τπεξεζηώλ Γηθηύνπ

ειί
δα

Δηζαγσγή
Υξεώζεηο Πεξηόδνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Γεληθά
Πεξηνδηθά Κφζηε Μεραληζκνχ Ηζνδπγίνπ
Τπνινγηζκφο Υξεψζεσλ Πεξηφδνπ Ηζνδπγίνπ

1
1
1
1
2

1
2
2.1
2.2
2.3

Κεθάιαην Η
Σηκνιόγεζε θαη Πιεξσκέο
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8

Δηζαγσγή
Γεληθά
ηειέρε Σηκνινγίσλ
Δγρεηξίδην Σηκνιφγεζεο
Δπηπξφζζεηεο Πιεξνθνξίεο
πρλόηεηα Σηκνινγίσλ
Αξγνπνξεκέλα Σηκνιόγηα
Φνξνιόγεζε
Ακθηζβεηήζεηο Σηκνινγίσλ
Παξάβαζε Πιεξσκήο

1
1
1
1
3
3
4
4
4
4

Κεθάιαην Ηα
Αλαθνξέο θαη Όξνη γηα Πιεξνθνξίεο Αγνξάο

7

Δηζαγσγή
Αλαγθαίεο Αλαθνξέο
Όξνη γηα Πιεξνθνξίεο ηεο Αγνξάο
3.1
Γεληθά
3.2
Απαηηνχκελεο Αλαθνξέο
Παξάξηεκα Ηαη
Πίλαθεο Αλαθνξψλ
Αλαθνξά πκβνιαίσλ
Πίλαθαο 1
Αλαθνξά Δγγξαθήο
Πίλαθαο 2
Αλαθνξέο Μεηξεηώλ
Πίλαθαο 3

8
8
8
8
9

1
2
3

12
12
13
14

Κεθάιαην Ηβ
Όξνη Καηαζηάζεσλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο
1
2
3

15

Δηζαγσγή
Λεηηνπξγία Μεραληζκνύ Ηζνδπγίνπ
Σηκή Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο

Κεθάιαην Ηγ
Δπηπξόζζεηεο Απαηηήζεηο ζε Οξηζκέλνπο πκκεηέρνληεο
1
2

Δηζαγσγή
Τπνβνιή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο

iv
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

16
16
16
19
20
20

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Α
Γεληθέο Γηαηάμεηο
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην Α θαζνξίδεη:
α) Σηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ;
β) Σηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ηνπ
ζρεηηθνχ Λνγηζκηθνύ Δθθαζάξηζεο;
γ) Σηο επζχλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο;
δ) Σηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εηζδνρή λέσλ πκβαιινκέλσλ Μεξώλ;
ε) Σηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ δηαθνπή ή ηελ απνπνκπή πκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη
εηδηθφηεξα ηηο πξφλνηεο αλαθνξηθά κε Παξαβάζεηο.

1.1.2

Απηφ ην Κεθάιαην πεξηέρεη επίζεο ζαλ Παξαξηήκαηα;
α) Σν Πιαίζην χκβαζεο Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
β) Σε χκβαζε Έληαμεο.

2

Γεληθέο Γηαηάμεηο

2.1

Οξηζκνί

2.1.1

Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ θείκελν, νη φξνη πνπ γξάθνληαη κε θεθαιαία
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Β.

2.2

θνπόο

2.2.1

Οη Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαηαξηίζηεθαλ απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγό θαη ηε ΡΑΔΚ ζχκθσλα κε ην άξζξν
79 ηνπ Νόκνπ, έηζη ψζηε λα:
α) δηεπθνιχλνπλ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην Νόκν
β) ξπζκίδνπλ ηα κέζα κε ηα νπνία νη πκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ
ζπλαιιαγέο Δλέξγεηαο
γ) επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηελ
Δλέξγεηα θαη ηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο.
δ) θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εθθαζάξηζε θαη ε ηηκνιφγεζε πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη.
ε) απνδψζνπλ ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην
Νόκν.

1
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2.3

Ζκεξνκελία θαη Όξνη Έλαξμεο

2.3.1

Μεηά απφ ηελ έγθξηζε ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ απφ ηε ΡΑΔΚ θαη ηνλ
Τπνπξγό, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Νόκνπ, νη Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ ύκβαζεο
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.

2.4

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

2.4.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ
Νόκνπ λα ζπζηήζεη ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ε νπνία απνηειεί έλα ηζρχνλ ζψκα ην νπνίν ζπζηήλεηαη γηα λα:
α) αλαζεσξεί θαη ζπδεηά ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο
β) αλαζεσξεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη πξνηάζεηο γηα δηνξζψζεηο ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ηηο νπνίεο ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
ΡΑΔΚ ή νπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο επηζπκεί λα ππνβάιιεη γηα λα
ζεσξεζνχλ απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
γ) δεκνζηεχεη ζπζηάζεηο θαη ελζαξξχλεη ηα πκβαιιόκελα Μέξε λα ζπδεηήζνπλ
απηέο ηηο ζπζηάζεηο.

2.4.2

Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα
κε έλα θαηαζηαηηθφ πνπ θαζνξίδεη ην ζθνπφ, ηα κέιε, ηα θαζήθνληά θαη ηνπο θαλφλεο
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔΚ.

2.5

Σξνπνπνίεζε Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

2.5.1

Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν, ή φηαλ
απαηηείηαη απφ ηε ΡΑΔΚ, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα
αλαζεσξεί ηε ιεηηνπξγία ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ. Απηή ε αλαζεψξεζε
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα πκβαιιόκελα Μέξε.

2.5.2

Μεηά απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα αλαζεψξεζε, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο νθείιεη λα ζπδεηήζεη ηα πνξίζκαηά ηεο κε ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα απνζηείιεη ζηε ΡΑΔΚ:
α)

κία αλαθνξά κε ην απνηέιεζκα απηήο ηεο αλαζεψξεζεο, πεξηιακβάλνληαο
ιεπηνκέξεηεο ησλ αληηπξνζσπεχζεσλ πνπ παξαιήθζεθαλ απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζεψξεζεο

β)

κία εηζήγεζε γηα θάζε πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζεσξεί
αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
άδεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ζην Νόκν.

2.5.3

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δελ πξέπεη λα ζέζεη ζε ηζρχ νπνηαδήπνηε
αλαζεψξεζε ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ έσο φηνπ ιάβεη ηε γξαπηή
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηεο ΡΑΔΚ αιιά ζα ζέηεη ζε ηζρχ νπνηεζδήπνηε
αλαζεσξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ.

2.6

Γηαηηεζία

2.6.1

Με ηελ επηθχιαμε θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή απαίηεζε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πκβαιιόκελα
2
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Μέξε, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ή ζε ζρέζε κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ πκβαιιόκελσλ Μεξώλ κε γξαπηφ
αίηεκα νπνηνπδήπνηε πκβαιιόκελνπ Μέξνπο. Όηαλ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο
έρεη αηηεζεί ηελ αλαθνξά κίαο έλζηαζεο ή απαίηεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζρέζε
κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ πξνο ηα αλψηεξα ζηειέρε, ηα ζηειέρε
νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηεο κεζφδνπο επίιπζεο φπσο ζα ζπκθσλεζνχλ θαη
νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ κε θαηάιιειν ηξφπν.
2.6.2

Οπνηαδήπνηε έλζηαζε ή απαίηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ή ζε ζρέζε κε ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ε νπνία έρεη αλαθεξζεί ζηα αλψηεξα ζηειέρε θαη
δελ έρεη επηιπζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) Δξγάζηκεο Ζκέξεο απφ ηε ζρεηηθή αλαθνξά,
ή κέζα ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ
πκβαιιόκελσλ Μεξώλ, παξαπέκπεηαη ζε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο
ΡΑΔΚ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 25 ηνπ Νόκνπ.

2.6.3

Δάλ νη θαλφλεο πεξί δηαηηεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔΚ δελ είλαη ζε ηζρχ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ
νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή απαίηεζε παξαπέκπεηαη ζε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 2.6.2, ηφηε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή απαίηεζε επηιχεηαη ζχκθσλα κε ην
Νόκν πεξί Γηαηηεζίαο.

2.7

Αλσηέξα Βία

2.7.1

Δάλ νπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο (ην «πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ
Απνηπγράλεη») δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ εμαηηίαο ελφο γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, νη
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ αιιά:
α) νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ Απνηπγράλεη
β) νη ππνρξεψζεηο θαζελφο απφ ηα ππφινηπα πκβαιιόκελα Μέξε πξνο ην
πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ Απνηπγράλεη ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
γ) νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ πκβαιιόκελσλ Μεξώλ
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, ηηο νπνίεο ην ζρεηηθφ
πκβαιιόκελν Μέξνο δελ κπνξεί άκεζα λα ηεξήζεη σο απνηέιεζκα ηεο
αλαζηνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ Απνηπγράλεη
αλαζηέιινληαη γηα κία ρξνληθή πεξίνδν ηζφηηκε κε ηε δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο
Αλσηέξαο Βίαο, δεδνκέλνπ φηη:
α) ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο δελ είλαη κεγαιπηέξνπ εχξνπο θαη δηάξθεηαο απφ ην
απαηηνχκελν ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο
β) θακία ππνρξέσζε ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο ε νπνία πξνέθπςε πξηλ απφ ην
γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο πξνθαιψληαο αλαζηνιή εθηέιεζήο ηνπο, δελ
δηθαηνινγείηαη σο απνηέιεζκα Αλσηέξαο Βίαο
γ) ην πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ Απνηπγράλεη εθδίδεη έγθαηξε εηδνπνίεζε πξνο ηα
πκβαιιόκελα Μέξε, πεξηγξάθνληαο ην γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε θχζε ηνπ γεγνλφηνο θαη ηελ αλακελφκελε δηάξθεηά ηνπ,
θαη ζπλερίδεη λα δίλεη ηαθηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο
δ) ην πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ Απνηπγράλεη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδπλακία ηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
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ε) φζν γξεγνξφηεξα είλαη πξαθηηθά εθηθηφ κεηά απφ ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά
Αλσηέξα Βία, ηα πκβαιιόκελα Μέξε νθείινπλ λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο φζνλ είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο.
2.8

Τπαηηηόηεηα

2.8.1

χκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη φια ηα άιια πκβαιιόκελα Μέξε ζα επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Παξάγξαθν 2.8, λα παξαιείπνπλ νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα πξνθχπηεη
ζχκθσλα ή ζε ζρέζε κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζην κέγηζην επηηξεπηφ
βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνπο Κππξηαθνχο Νφκνπο.

2.9

Δθρώξεζε

2.9.1

Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο δελ ζα εθρσξεί θαη/ή δελ ζα κεηαθέξεη θαη δελ ζα
θηινδνμεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ ή ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, ππφ ηνλ φξν φηη
έλα πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί λα εθρσξήζεη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εγγχεζε
φια ή κεξηθά απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα εηζπξαθηέα ρξεκαηηθά πνζά
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.

2.10

Δηδνπνηήζεηο

2.10.1

Με ηελ επηθχιαμε θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε ή άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεηαη απφ έλα
πκβαιιόκελν Μέξνο πξνο έλαλ άιιν ζχκθσλα ή ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ
ζεσξνχληαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ
παξαιήπηε θαη λα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο ηνπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, φπσο απηά παξέρνληαη ζηηο Πιεξνθνξίεο
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο.

2.10.2

Απηή ε εηδνπνίεζε ή άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο πξέπεη λα γίλεηαη γξαπηψο θαη λα
απνζηέιιεηαη κε επηζηνιή ε νπνία ζα παξαδίδεηαη κε ην ρέξη ή ζα απνζηέιιεηαη κε
πξνπιεξσκέλν ηέινο κε ηαρπδξνκείν πξψηεο θαηεγνξίαο (εάλ είλαη απφ ην
εμσηεξηθφ αεξνπνξηθψο) ή κε ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο ή κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θαη ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη φηη ζα έρεη παξαιεθζεί:
α) ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο κε ην ρέξη φηαλ παξαδνζεί
β) ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο κε πξνπιεξσκέλν ηέινο κε ηαρπδξνκείν πξψηεο
θαηεγνξίαο, ηε δεχηεξε εκέξα κεηά απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ή (εάλ απνζηαιεί
πξνο ή απφ ην εμσηεξηθφ αεξνπνξηθψο) ηελ πέκπηε εκέξα κεηά απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο
γ) ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο κε ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο, κε ηε βεβαίσζε
παξαιαβήο απφ ηε ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο ηνπ παξαιήπηε, φηαλ ε βεβαίσζε
ε
παξαιαβήο ιακβάλεηαη πξηλ απφ ηελ 17 ψξα ηεο εκέξαο βεβαίσζεο ηεο
παξαιαβήο (θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ηελ επφκελε εκέξα κεηά απφ
ηελ εκέξα βεβαίσζεο ηεο παξαιαβήο).
δ) ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κία ψξα κεηά πνπ ζα
έρεη απνζηαιεί εθηφο θαη εάλ ν απνζηνιέαο έρεη ιάβεη απφδεημε κε παξάδνζεο
ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.

2.10.3 Κάζε πκβαιιόκελν Μέξνο αλαγλσξίδεη θαη ζπκθσλεί φηη ν παξαιήπηεο
νπνηαζδήπνηε εηδνπνίεζεο ή επηθνηλσλίαο πνπ απνζηάιεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ

4
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Κεθάιαην Α – Γεληθέο Γηαηάμεηο

ηαρπδξνκείνπ έρεη δηθαίσκα λα βαζηζηεί ζην πεξηερφκελν απηήο ηεο εηδνπνίεζεο ή
επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα.
2.11

Δκπηζηεπηηθόηεηα

2.11.1

Κάζε πκβαιιόκελν Μέξνο ην νπνίν ιακβάλεη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο:
α) νθείιεη λα κελ θάλεη γλσζηέο απηέο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζε
νπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο εθηφο εάλ επηηξέπεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ
πεξηέρνληαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
β) νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα αλαπαξάγεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη γλσζηέο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
γ) δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν δεζκεχεηαη απφ
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ λα έρεη πξφζβαζε ζηηο Δκπηζηεπηηθέο
Πιεξνθνξίεο εθηφο εάλ απηφ ην πξφζσπν είλαη:
i

έλαο ελδερφκελνο αμηφπηζηνο αγνξαζηήο ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ
ηηο θάλεη γλσζηέο, έρνληαο εμαζθαιίζεη κία απζηεξή δέζκεπζε
εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ απηφλ ηνλ ελδερφκελν αμηφπηζην αγνξαζηή

ii

έλαο εμσηεξηθφο επαγγεικαηίαο ζχκβνπινο, έρνληαο εμαζθαιίζεη κία απζηεξή
δέζκεπζε εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ απηνχο ηνπο ζπκβνχινπο

iii

νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ή νηθνλνκηθφ ίδξπκα απφ ην νπνίν ην πκβαιιόκελν
Μέξνο πνπ θάλεη γλσζηέο ηηο πιεξνθνξίεο επηδηψθεη ή έρεη ιάβεη
ρξεκαηνδφηεζε,
έρνληαο
εμαζθαιίζεη
κία
απζηεξή
δέζκεπζε
εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ απηή ηελ ηξάπεδα ή ην νηθνλνκηθφ ίδξπκα

iv

ε ΡΑΔΚ ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο ή θπβεξλεηηθή ή
ξπζκηζηηθή ππεξεζία πνπ έρνπλ δηθαηνδνζία σο πξνο ην πκβαιιόκελν
Μέξνο πνπ θάλεη γλσζηέο ηηο πιεξνθνξίεο ή εάλ απαηηείηαη απφ λφκνπο
ζρεηηθήο δηθαηνδνζίαο, ή απφ ηνπο φξνπο ζρεηηθήο άδεηαο ή ηνπο θαλνληζκνχο
θάζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.

2.11.2 Οη φξνη ηεο Παξαγξάθνπ 2.11 δελ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θαηά ηε ζηηγκή
ηεο γλσζηνπνίεζήο ηνπο ήηαλ θνηλή θηήζε ρσξίο λα πξφθεηηαη γηα ζπλέπεηα παξάβαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ ηηο θάλεη γλσζηέο ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 2.11. Οη φξνη ηεο Παξαγξάθνπ 2.11 ζπλερίδνπλ λα δεζκεχνπλ έλα
πκβαιιόκελν Μέξνο παξά ην γεγνλφο φηη ην πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί λα έρεη
ζηακαηήζεη λα δεζκεχεηαη απφ ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
2.12

Γηθαηνδνζία

2.12.1

Τπφ ηνλ φξν θαη κε επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ηεο Παξαγξάθνπ 2.6, ζχκθσλα κε ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, ηα δηθαζηήξηα ηεο Κχπξνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή
δηθαηνδνζία επίιπζεο νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ή ζε
ζρέζε κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη αλάινγα, νπνηαδήπνηε αγσγή,
ελέξγεηα ή δηαδηθαζία (ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ πξέπεη λα παξαπέκπνληαη ζε ηέηνηα
δηθαζηήξηα.

2.12.2 Οπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο ην νπνίν δελ απνηειεί εηαηξεία αλαγλσξηζκέλε
απφ ηε λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ νθείιεη λα παξέρεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο κία δηεχζπλζε ζηελ Κχπξν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθ κέξνπο
ηεο.
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2.12.3

Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα φξν ηεο
Παξαγξάθνπ 2.12 πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη επηηξέπεηαη ζε έλα πκβαιιόκελν Μέξνο
λα μεθηλήζεη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο φηαλ νη Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
πξνβιέπνπλ ελαιιαθηηθά φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηε
δηαηηεζία ή νπνπδήπνηε αιινχ θαζνξίδεηαη.

2.13

Νόκηζκα

2.13.1 Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ ζα είλαη ζε Δπξώ.
2.14
Κάιπςε Δγγύεζεο
2.14.1

Κάζε πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη λα παξέρεη θαη λα δηαηεξεί κία εγγχεζε ππέξ
ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε.

2.14.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί λα αλαζεσξεί θαη λα επαλεθηηκά
ηελ επάξθεηα ηεο εγγχεζεο πνπ παξέρεηαη απφ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξεί λα απαηηεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιόκελν
Μέξνο λα παξάζρεη λέα, αληηθαηαζηάηξηα ή επηπξφζζεηε εγγχεζε ζχκθσλα κε ηε
λέα εηπκεγνξία ζρεηηθά κε ηελ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη απφ απηφ ην πκβαιιόκελν
Μέξνο.

3

Έιεγρνο

3.1

Έιεγρνο ηνπ Λνγηζκηθνύ Δθθαζάξηζεο

3.1.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην Λνγηζκηθό
Δθθαζάξηζεο ειέγρεηαη απφ κία θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλε αλεμάξηεηε ειεγθηηθή
εηαηξεία ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηε ζπλέπεηά ηνπ κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ θαη φηη ζα δηελεξγείηαη είηε
(α) Πιήξεο έιεγρνο, ή
(β)

Μεξηθφο έιεγρνο ησλ αιιαγψλ θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζην ππφινηπν ηνπ
Λνγηζκηθνύ Δθθαζάξηζεο,

φπσο ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θξίλεη ινγηθά θαηάιιειν. Ο έιεγρνο
απηφο πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ ην Λνγηζκηθό Δθθαζάξηζεο
ηξνπνπνηείηαη ή ελεκεξψλεηαη.
3.1.2

ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Λνγηζκηθνύ Δθθαζάξηζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
ειεγθηή, πνπ βεβαηψλεη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Παξάγξαθν 3.1, πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ απφ φια ηα πκβαιιόκελα
Μέξε σο απφδεημε φηη ην Λνγηζκηθό Δθθαζάξηζεο έρεη ιεηηνπξγήζεη κε αθξίβεηα.

3.2

Έιεγρνο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

3.2.1

Ο Διεγθηήο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ έιεγρν
ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
(«Έιεγρνο Καλόλσλ
Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ») θάζε ρξφλν.

3.2.2

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ είλαη ν
θαζνξηζκφο (κε ην βαζκφ βεβαηφηεηαο πνπ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
θξίλεη αλαγθαίν) εάλ θαη ζε πνηα έθηαζε νη δηαηάμεηο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ έρνπλ ζπκκνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε
ζε απηφ ην έηνο.
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3.2.3

Σν αληηθείκελν ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ νθείιεη λα
πεξηιακβάλεη:
α) ηελ ππνβνιή ή ηε δεκηνπξγία απφ ηα πκβαιιόκελα Μέξε ησλ κφληκσλ θαη
πεξηνδηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο Καλόλεο
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
β) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηά ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
γ) ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ηα
πκβαιιόκελα Μέξε κε ζθνπφ ή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα.

3.2.4

Σν αληηθείκελν ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ δελ πεξηιακβάλεη:
α) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Καηαρσξεκέλσλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Γεισκέλσλ
Πιεξνθνξηώλ
β) ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εγγχεζε ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν
2.14 θαη ην Κεθάιαην Ε.

3.2.5

Ο Διεγθηήο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ δελ απαηηείηαη λα αλαθέξεη ζρεηηθά κε
δεηήκαηα ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε μεπεξλά ηα φξηα πνπ ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαζνξίδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

3.2.6

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή λα
δεηήζεη απφ ηνλ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ λα αλαιάβεη έλαλ
αλεμάξηεην έιεγρν, κία δνθηκή ή κία αλαζεψξεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
αλαζεψξεζε φισλ ή νξηζκέλσλ απφ ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ κε ζθνπφ λα θαζνξηζζεί εάλ είλαη θαηάιιεινη γηα λα ηεζνχλ ζε ηζρχ
ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.

3.2.7

Οη φξνη πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έηζη ψζηε λα
είλαη ζχκθσλνη κε ηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ γηα Έιεγρν.

3.2.8

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ γηα ηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ
γηα Έιεγρν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ
αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα κεξηκλά
γηα:
(α) ηελ έθηαζε ζηελ νπνία άιια δεηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο απφδνζεο
παξέρνπλ δηαζθάιηζε πξνο ηα πκβαιιόκελα Μέξε φπσο είλαη ηα δεηήκαηα
ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Έιεγρνο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
(β) ηελ έθηαζε ζηελ νπνία είλαη πην απνδνηηθφ νηθνλνκηθά λα εμαθξηβσζνχλ ηέηνηα
δεηήκαηα θεληξηθά
(γ) ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ηέηνηα δεηήκαηα είλαη δπλαηφλ λα εμαθξηβσζνχλ απφ ηα
πκβαιιόκελα Μέξε ρσξηζηά θαη αλεμάξηεηα.

3.2.9

Οη φξνη απηνί πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
α) ηελ έθηαζε, ην βάζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ εξεπλψλ ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεί ν Διεγθηήο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
β) ηα φξηα πινπνίεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Παξαγξάθνπ 3.2.5
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γ) ηε κνξθή θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ θαη ηηο επηηξεπφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ζε θάζε έξεπλα
δ) νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο επηζπκεί λα αζρνιεζεί ν Έιεγρνο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
3.2.10

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο
αλαθνξάο γηα ηνλ Έιεγρν Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ απφ έηνο ζε έηνο ή θαηά
ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο.

3.2.11 Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη, χζηεξα απφ θαηάιιειε αίηεζε, λα
παξέρεη έλα αληίγξαθν ησλ θπξηφηεξσλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Έιεγρν Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζηε ΡΑΔΚ θαη ζε θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο.
3.2.12

Οη φξνη ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα ηνλ Έιεγρν Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
απαηηνχλ απφ ηνλ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ:
α) λα απνθαιχπηεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηελ χπαξμε θαη ηε
θχζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
κε θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο
β) λα επηηξέπεη ζε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θάζε πκβαιιόκελνπ Μέξνπο λα
απνθηήζνπλ θάπνηα ζχλδεζε κε ηνλ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ζχκθσλα κε ηηο θαλνληθέο επαγγεικαηηθέο πξνδηαγξαθέο, πεξηιακβάλνληαο ηελ
παξνρή πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα εξγαζίαο
γ)

λα δεηά απφ ηνλ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ λα αλαθέξεη ακέζσο
νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ
ην αληηθείκελν ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

δ)

σο κία ζπλζήθε πνπ πξνεγείηαη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, λα εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ κε εκπηζηεπηηθφηεηα, ζε κία ηέηνηα κνξθή φπσο κπνξεί εχινγα λα απαηηείηαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, γηα
ινγαξηαζκφ:
(i) ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
(ii) θάζε πκβαιιόκελνπ Μέξνπο

ε) κε (θαη κφλν κε) ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, λα
εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε εκπηζηεπηηθφηεηα, ζε κία ηέηνηα κνξθή φπσο
κπνξεί εχινγα λα απαηηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο,
γηα
ινγαξηαζκφ
νπνηνπδήπνηε
άιινπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο φπσο κπνξεί λα απαηηείηαη απφ ηνλ Διεγθηή
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
3.2.13

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηεο
ελέξγεηεο (ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.12 (β)) ηηο νπνίεο νπνηνδήπνηε
πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί εχινγα λα δεηήζεη γηα λα δηαζθαιίδεη φηη ν Διεγθηήο
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο.

3.2.14

Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ην
απνηέιεζκα ηνπ Διέγρνπ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαηαγξάθεηαη ζηηο
εθζέζεηο (ηηο «Δθζέζεηο Διέγρνπ»).

3.2.15

Οη Δθζέζεηο Διέγρνπ πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηε ΡΑΔΚ θαη ζην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα πνξίζκαηα θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
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3.2.16 Ο Διεγθηήο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ νθείιεη λα παξαδψζεη ηηο Δθζέζεηο
Διέγρνπ ζηε ΡΑΔΚ θαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη νθείιεη,
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.17, λα απνζηείιεη αληίγξαθα ησλ Δθζέζεσλ
Διέγρνπ ζε θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο.
3.2.17 Ο Διεγθηήο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ κία έθδνζε ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ ε νπνία
λα είλαη θαηάιιειε γηα δεκνζίεπζε θαη λα κελ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δελ ζα επηηξεπφηαλ δηαθνξεηηθά λα
απνθαιχςεη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.11.
3.2.18

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ζηελ Ηζηνζειίδα
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηελ έθδνζε ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.17 θαη νθείιεη λα παξέρεη έλα ζρεηηθφ αληίγξαθν ζε
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, χζηεξα απφ αληίζηνηρε αίηεζε θαη κε ηελ πιεξσκή ηνπ
εχινγνπ θφζηνπο παξνρήο απηνχ ηνπ αληηγξάθνπ.

3.2.19

Με θάζε επηθχιαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα
παξέρνληαη γεληθφηεξα, θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Διεγθηή
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ πξφζβαζε:
α) ζηα ζπζηήκαηα, ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζε άιια ζηνηρεία ησλ
ζπζηεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νξηζκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο ζε
ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ σο
πκβαιιόκελν Μέξνο
β) ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζην πξνζσπηθφ, ζηα δεδνκέλα, ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηα
αξρεία κε επαξθή ηξφπν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ Διεγθηή Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ λα πξαγκαηνπνηεί θαλνληθά ηνλ Έιεγρν Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο αλαθνξάο.

3.2.20

Ύζηεξα απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, έλα
πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη ακέζσο λα παξέρεη ζηνλ Διεγθηή Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ κία γξαπηή αλαθνξά φισλ ησλ ελζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ νη νπνίεο είλαη αθφκε
ζε εθθξεκφηεηα θαη νη νπνίεο εκπιέθνπλ απηφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο ή νη νπνίεο
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ φπσο εθηηκά ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο θαη
κπνξεί λα ην εκπιέθνπλ θαη (ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε επαθφινπζε ππνρξέσζε
εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ δεζκεχεη ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο) κία ηέηνηα
αλαθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εχινγεο ιεπηνκέξεηεο θάζε ηέηνηαο έλζηαζεο.

3.2.21

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα παξέρεη νδεγίεο ζηα ζρεηηθά
πκβαιιόκελα Μέξε γηα ηελ εθηέιεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο κπνξεί λα
απαηηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο σο επαθφινπζν ηεο
παξαιαβήο ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ.

4

πκκεηνρή

4.1

πκβαιιόκελα Μέξε θαη πκκεηέρνληεο

4.1.1

Έλα πξφζσπν πνπ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην Πιαίζην ύκβαζεο ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη νπνηνζδήπνηε δηάδνρφο ηνπ ή εληεηαικέλνο
εθδνρέαο ηνπ, είλαη έλα πκβαιιόκελν Μέξνο («πκβαιιόκελν Μέξνο») ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.

4.1.2

Σν πκβαιιόκελν Μέξνο είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία γηα κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο Ηθαλόηεηεο («Ηθαλόηεηεο»):
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α) σο Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζψο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Νόκνπ
β) σο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζψο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Νόκνπ
γ) σο Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο, θαζψο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο γηα ηε
δηαλνκή ειεθηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Νόκνπ
δ) σο Πξνκεζεπηήο, θαζψο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ
Νόκνπ ή ηνπ έρεη παξαρσξεζεί εμαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ
ε)

σο Παξαγσγόο, θαζψο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ
Νόκνπ ή ηνπ έρεη παξαρσξεζεί εμαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ

4.1.3

Οη Παξαγσγνί ή νη Πξνκεζεπηέο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο
αληίζηνηρα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηξνθνδφηεζε Δλέξγεηαο ζηε Γεκνθξαηία ηεο
Κχπξνπ ζα αλαθέξνληαη ζπιινγηθά ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ σο
«πκκεηέρνληεο».

4.1.4

Οπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ είλαη έλαο πκκεηέρσλ Πξνκεζεπηήο
νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο πνπ εθδφζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 34
ηνπ Νόκνπ.

4.2

Έληαμε

4.2.1

Κάζε πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ζην Πιαίζην ύκβαζεο ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ εθφζνλ ππφθεηηαη θαη ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο
παξαγξάθνπ.

4.2.2

Έλα Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο:

4.2.3

α)

κία εκπξφζεζκε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ζηε κνξθή πνπ ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα θαζνξίδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
παξέρνληαο ηηο Λεπηνκέξεηεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο φπσο ηζρχνπλ ηε
ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο

β)

κία δέζκεπζε ηνπ Αηηνύκελνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο (ζηε κνξθή πνπ ζα
θαζνξίδεηαη ζηελ αίηεζε) φηη νη Λεπηνκέξεηεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο γηα ην
Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο

γ)

ην Ηζρύνλ Σέινο Αίηεζεο.

Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.2, ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη:
α) λα ειέγμεη φηη ε αίηεζε έρεη εκπξφζεζκα ζπκπιεξσζεί απφ ην Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο θαη ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ην Ηζρύνλ Σέινο
Αίηεζεο έρνπλ εκπξφζεζκα θαηαβιεζεί
β) λα γλσζηνπνηήζεη:
i.

ζε θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο

ii.

ζηε ΡΑΔΚ ην φλνκα ηνπ Αηηνύκελνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο θαη ηηο
ζπκκεηέρνπζεο Ηθαλφηεηεο (εάλ ππάξρνπλ) πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηηο
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Λεπηνκέξεηεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο απφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν
Μέξνο
γ) φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην, φζν γξεγνξφηεξα απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, λα
πξνεηνηκάζεη κία ύκβαζε Έληαμεο γηα ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο
θαη λα ηελ απνζηείιεη ζε απηφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο γηα
εθαξκνγή.
4.2.4

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Παξαγξάθνπ 4.2.4, θάζε πκβαιιόκελν
Μέξνο ηνπ παξφληνο εμνπζηνδνηεί αλεπηζηξεπηί θαη αλεπηθχιαθηα ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα εθαξκφζεη θαη λα δηαλείκεη εθ κέξνπο ηνπ ηδίνπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο κία ύκβαζε Έληαμεο ε νπνία έρεη εκπξφζεζκα
εθαξκνζζεί απφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο.

4.2.5

Μεηά ηελ παξαιαβή απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κίαο ύκβαζεο
Έληαμεο ε νπνία έρεη εκπξφζεζκα εθαξκνζζεί απφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν
Μέξνο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη άκεζα:
α) λα εθαξκφζεη θαη λα δηαλείκεη απηή ηε ύκβαζε Έληαμεο γηα ινγαξηαζκφ φισλ
ησλ πκβαιιόκελσλ Μεξώλ
β) λα απνζηείιεη έλα επηθπξσκέλν αληίγξαθν απηήο ηεο ύκβαζεο Έληαμεο, ε
νπνία έρεη εκπξφζεζκα εθαξκνζζεί απφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο
θαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, πξνο ην Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο
γ) λα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ Αηηνύκελνπ πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο:
i.

θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο θαη

ii.

ηε ΡΑΔΚ.

4.2.6

Δάλ ππάξρεη θάπνηα έλζηαζε ζρεηηθά κε ην εάλ θάπνην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν
Μέξνο έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ζην Πιαίζην ύκβαζεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ θαη ε ΡΑΔΚ απνθαίλεηαη ππέξ ηνπ Αηηνύκελνπ πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο, ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ζην
Πιαίζην ύκβαζεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη ακέζσο λα εθαξκφζεη θαη λα δηαλείκεη κία
ύκβαζε Έληαμεο, ε νπνία έρεη εκπξφζεζκα εθαξκνζζεί απφ ην Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο, έηζη ψζηε λα ζέζεη ζε ηζρχ απηή ηελ έληαμε.

4.2.7

Ζ έληαμε ηνπ Αηηνύκελνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο ζην Πιαίζην ύκβαζεο ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ πην κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ύκβαζε Έληαμεο θαη ηεο
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εθαξκφδεη θαη
δηαλέκεη απηή ηε ύκβαζε Έληαμεο γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ πκβαιιόκελσλ
Μεξώλ.

4.2.8

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα
θαζνξίδεη ην Ηζρύνλ Σέινο ηεο Αίηεζεο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ην Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο. Σν Ηζρύνλ Σέινο Αίηεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην
πνζφ ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο,
αληηπξνζσπεχεη ηα εχινγα θφζηε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο έληαμεο σο πκβαιιόκελν Μέξνο.

4.3

Παξνρή Πιεξνθνξηψλ απφ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο πξνο ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
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4.3.1

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, νη «Λεπηνκέξεηεο
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο» πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία
ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο:
α) ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ
β) ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο θαη ηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αηφκνπ πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα απεπζχλνληαη
νη εηδνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.10.
γ) ιεπηνκέξεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ επξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπνπ ην
πκβαιιόκελν Μέξνο απαηηείηαη λα παξέρεη ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ζχκθσλα κε
ηελ Παξάγξαθν 2.12.2.
δ) φηαλ ην πκβαιιόκελν Μέξνο είλαη θάηνρνο κίαο άδεηαο, ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο
ηεο άδεηαο
ε) ηηο Ηθαλόηεηεο πνπ έρεη ην πκβαιιόκελν Μέξνο ή πνπ ζα έρεη απφ ηελ Δλεξγή
Ζκεξνκελία
ζη) νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί εχινγα λα
απαηηήζεη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έηζη ψζηε λα επηθπξψζεη φηη
ην πκβαιιόκελν Μέξνο έρεη ή ζα έρεη ηέηνηεο Ηθαλόηεηεο
δ)

4.3.2

εάλ ην πκβαιιόκελν Μέξνο εμαλαγθάδεηαη λα πιεξψλεη θφξν πξνζηηζέκελεο
αμίαο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο.

Κάζε πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη λα:
α) παξέρεη ηηο Λεπηνκέξεηέο ηνπ ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
β) ζηε ζπλέρεηα λα δηαζθαιίδεη φηη νη Λεπηνκέξεηέο ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηηο
παξείρε ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο παξακέλνπλ αθξηβείο θαη
πιήξεηο απφ φιεο ηηο απφςεηο.

4.3.3

Με επηθχιαμε γηα θάζε γελίθεπζε ηεο Παξαγξάθνπ 4.3.2, εάλ ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή:
α) έλα πκβαιιόκελν Μέξνο επηζπκεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο
ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ Λεπηνκεξεηώλ ηνπ, ή
β) ππάξρεη ή ζα ππάξμεη
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, ή

νπνηαδήπνηε

αιιαγή

ζηηο

Ηθαλόηεηεο

ελφο

γ) ππάξρεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.3.1(δ) ή
δ) νη Λεπηνκέξεηεο ελφο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχνπλ
λα είλαη αθξηβείο θαη πιήξεηο
απηφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνθαηαβνιηθά ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φζν γξεγνξφηεξα απηφ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ
θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ, νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιιαγή θαη νθείιεη λα παξέρεη
νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία θαη ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία
κπνξεί εχινγα λα απαηηήζεη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο σο απφδεημε
απηήο ηεο αιιαγήο.
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4.4

Δπηθνηλσλίεο γηα ηε Γηεμαγσγή Δθθαζαξίζεσλ

4.4.1

Δπηπξφζζεηα ησλ επζπλψλ ελφο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο
φξνπο ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ
Γεδνκέλσλ Λεηηνπξγίαο, ηα πκβαιιόκελα Μέξε πξέπεη λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία
θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηελ επαξθή επηθνηλσλία κε ην Λνγηζκηθό Δθθαζάξηζεο ην
νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

4.4.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα εγθαηαζηήζεη θαηάιιεια Πξσηόθνιια
Γηαζύλδεζεο ψζηε ηα πκβαιιόκελα Μέξε λα επηθνηλσλνχλ κε ην Λνγηζκηθό
Δθθαζάξηζεο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια δηεζλή πξφηππα, θαη ζα δηαζέηεη απηά ηα
Πξσηόθνιια Γηαζύλδεζεο ζε φια ηα πξφζσπα πνπ ζα ην δεηήζνπλ.

4.4.3

Κάζε πκκεηέρσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο θαη λα παξέρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη
εμνπιηζκφ δηθηχνπ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ φπσο
είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ θηι. κεηαμχ ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ πκκεηέρνληα. Ο εμνπιηζκφο ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πκκεηέρνληα απνθιεηζηηθά γηα επηθνηλσλία κε ην
Λνγηζκηθό Δθθαζάξηζεο.

4.4.4

Κάζε πκκεηέρσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο
αζθάιεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηάηαμεο, ρσξίο θάπνην θφζηνο, γηα αδηάιεηπηε
παξνρή ηζρχνο.

4.4.5

Κάζε πκκεηέρσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε δηαηήξεζε (κε θφζηνο
ηνπ πκκεηέρνληα) ηειεθψλνπ, ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο θαη ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.

4.5

πκβαιιόκελα Μέξε πνπ έρνπλ Γηαθνπεί

4.5.1

Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα είλαη δεζκεπκέλν απφ ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Παξάγξαθν 4.5. Ο
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη, φζν γξεγνξφηεξα απηφ είλαη
πξαθηηθά εθηθηφ, λα γλσζηνπνηήζεη κεηά απφ ηελ Ζκεξνκελία Γηαθνπήο φια ηα
άιια πκβαιιόκελα Μέξε ζρεηηθά κε ην πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ ζηακαηά λα
είλαη δεζκεπκέλν απφ ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.

4.5.2

Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, δίλνληαο κία
γξαπηή εηδνπνίεζε («Δηδνπνίεζε Γηαθνπήο») ζηε ΡΑΔΚ θαη ζην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα δηαθνπεί ε δέζκεπζή ηνπ απφ
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ. Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο δελ κπνξεί λα
δηαθφςεη ηε δέζκεπζή ηνπ απφ ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα Παξάγξαθν 4.5.2 (θαη θάζε Δηδνπνίεζε Γηαθνπήο δελ ζα έρεη ηζρχ)
ε
κέρξη ηελ 17 ψξα ηεο πέκπηεο Δξγάζηκεο Ζκέξαο κεηά απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ
νπνία ηθαλνπνηήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά νη αθφινπζεο απαηηήζεηο:
α) νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ νθείιεηαη απφ απηφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ (είηε είλαη αληηθείκελν
έλζηαζεο είηε φρη) έρεη θαηαβιεζεί απφ απηφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο
β) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειηθή εθθαζάξηζε (θαη φιεο νη πιεξσκέο έρνπλ
θαηαβιεζεί) ζε ζρέζε κε ηελ πην πξφζθαηε Ζκέξα Καηαλνκήο
γ) δελ ππάξρεη θάπνηα εθθξεκήο παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο ε νπνία λα κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί
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δ) απηφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο δελ ππφθεηηαη ζε θάπνηνλ φξν ηεο άδεηαο εμαηηίαο
ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη λα ζπλερίζεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ ή ν νπνίνο δηαθνξεηηθά ζα παξαβηαδφηαλ εάλ ην ζπγθεθξηκέλν
πκβαιιόκελν Μέξνο ζηακαηήζεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ.
4.5.3

Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ αηηείηαη ηε δηαθνπή ηεο δέζκεπζήο ηνπ απφ ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ (ην «πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ έρεη Γηαθνπεί»)
νθείιεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ηε ΡΑΔΚ θαη ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο φηαλ νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.5.2 (α) έσο (δ)
έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαη ζε απηή ηε εηδνπνίεζε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ηθαλνπνηήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά απηέο νη απαηηήζεηο.

4.5.4

Μεηά απφ ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο απφ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 4.5.3, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη, φζν
γξεγνξφηεξα απηφ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, λα ελεκεξψζεη ην πκβαιιόκελν Μέξνο
ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζηακαηά λα δεζκεχεηαη απφ ηνπο Καλόλεο
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ (ηελ “Ζκεξνκελία Γηαθνπήο”).

4.5.5

Παξά ηελ Παξάγξαθν 4.5.4, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή (αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε) ην πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ έρεη Γηαθνπεί νθείιεη λα
παξακείλεη ππεχζπλνο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ πξνο ηνπο
άιινπο θαη (ζηελ πεξίπησζε ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ έρεη Γηαθνπεί), πξνο
θάζε άιιν πκβαιιόκελν Μέξνο, κεηά απφ ηελ Ζκεξνκελία Γηαθνπήο:
α) γηα νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ήηαλ θαηαβιεηέν ή ζα πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ φζνλ αθνξά θάζε
ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Γηαθνπήο
β) φζνλ αθνξά θάζε εθθξεκή παξαβίαζε νπνησλδήπνηε φξσλ ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ φπνπ απηή ε παξαβίαζε δελ ήηαλ (γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
Παξαγξάθνπ 4.5.2 (γ)) δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί ή (παξά ηελ παξνχζα
Παξάγξαθν) ήηαλ δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί θαη δελ απνθαηαζηάζεθε.

5

Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο

5.1

Ρόινο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο

5.1.1

Με θάζε επηθχιαμε πξνο ηελ Παξάγξαθν 4.3.2, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμαθξίβσζε φζν απηφ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ φηη
έλα πκβαιιόκελν Μέξνο έρεη ή ζα έρεη ηηο Ηθαλόηεηεο νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ ίδην κέζσ ησλ Λεπηνκεξεηώλ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηε ΡΑΔΚ, ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνλ
Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά
ζηνηρεία απφ ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο δελ απαηηείηαη λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε εμσηεξηθή
εμαθξίβσζε ηέηνησλ δεηεκάησλ.

5.1.2

Ο Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο
νθείινπλ λα παξέρνπλ ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηηο πιεξνθνξίεο
ηηο νπνίεο ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί εχινγα λα δεηήζεη γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο Παξαγξάθνπ 5.1 θαη θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο κε ηνλ ηξφπν
απηφ, ζπγθαηαηίζεηαη γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
θαη ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο γηα
ην ζθνπφ απηφ.
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5.1.3

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα θαηαξηίδεη θαη λα δηαηεξεί έλαλ
θαηάινγν κε ηα νλφκαηα, ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηηο Ηθαλόηεηεο θάζε πκβαιιόκελνπ
ε
Μέξνπο θαη νθείιεη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο:
α)

λα απνζηέιιεη έλα αληίγξαθν απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ (φπσο απηφο αλαζεσξείηαη
θαη ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) ζηε ΡΑΔΚ

β)

λα δεκνζηεχεη ηελ πξφζθαηε έθδνζε απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ ζηελ Ηζηνζειίδα
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

5.2

Γηεμαγσγή ηεο Δθθαζάξηζεο θαη ηεο Σηκνιόγεζεο

5.2.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε εθθαζάξηζε
θαη ε ηηκνιφγεζε δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ ζε ρξεψζεηο ή πιεξσκέο αθνξνχλ πιεξσηέα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, φπνπ ηα πιεξσηέα πνζά κπνξεί λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξσκέο απφ ή πξνο ην πκβαιιόκελν Μέξνο αλάινγα κε ην
πεξηερφκελν ηεο αλαθνξάο.

5.3

Γεκνζίεπζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ γηα ηελ Δθθαζάξηζε θαη ηελ Σηκνιόγεζε

5.3.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα δεκνζηεχεη έλα πξνηεηλφκελν
εκεξνιφγην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο.

5.4

πληήξεζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ησλ πζηεκάησλ

5.4.1

Σα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο είλαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη λα δίδνληαη απφ
ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε
ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ
Τπνινγηζκώλ Δθθαζάξηζεο. Σα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο πνπ πξέπεη λα δίδνληαη
απφ ηνλ πκκεηέρνληα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο, ζηε δηεχζπλζε ή ζην ηκήκα πνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ απηφλ.

5.4.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαηεξεί έλα πιήξεο θαη αθξηβέο
κεηξψν γηα φια ηα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο πνπ παξέρεη ή ηνπ παξέρνληαη. Ο ηχπνο
απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη απηφο πνπ ζα θαζνξίζεη κε εχινγν ηξφπν ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Όια ηα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο ζα
δηαηεξνχληαη γηα κία πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ηα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο δηαηέζεθαλ (ή δεκηνπξγήζεθαλ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε).

5.4.3

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηα κεηξψα ηνπ
(θαη ζηα αληίζηνηρα αληίγξαθά ηνπο) ζηνπο πκκεηέρνληεο φζνλ αθνξά ηα Γεδνκέλα
Δθθαζάξηζεο θαη/ή άιια δεδνκέλα ηα νπνία απαηηνχληαη λα ηεξνχληαη, κεηά απφ
ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε.

5.5

Πξόζβαζε ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

5.5.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα παξέρεη έλα αληίγξαθν ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο ή
πξφζσπν ην δεηήζεη, ππφ ηνλ φξν ηεο πιεξσκήο ελφο πνζνχ απφ απηφ ην
πκβαιιόκελν Μέξνο ή ην πξφζσπν (φπσο εγθξίλεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) ην νπνίν δελ ζα ππεξβαίλεη
ηα ινγηθά θφζηε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία θαη
παξνρή απηνχ ηνπ αληίγξαθνπ.
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6

Παξαβάζεηο

6.1

Πεξηζηάζεηο Παξαβάζεσλ

6.1.1

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο Παξαγξάθνπ, κπνξεί λα έρεη ζπκβεί κία «Παξάβαζε»
ζε ζρέζε κε θάπνην πκβαιιόκελν Μέξνο (ηνλ «Παξαβάηε») ζε νπνηνδήπνηε απφ
ηα αθφινπζα γεγνλφηα ή πεξηζηάζεηο:
α) φηαλ, φζνλ αθνξά ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ Παξαβάηε γηα ρξεψζεηο ηνπ Παξαβάηε
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ νη νπνίεο έρνπλ γίλεη
ιεμηπξφζεζκεο:
(i)

ν Παξαβάηεο δελ έρεη θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ κέζα ζε ηξεηο (3)
πιήξεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
θαηαβνιήο θαη

(ii) θαηά ή κεηά απφ ηελ ηξίηε Δξγάζηκε Ζκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη
εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε γηα εμφθιεζε απηνχ ηνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη
(iii) ν Παξαβάηεο δελ έρεη πιήξσο εμνθιήζεη ην πνζφ θαηά ηελ ηξίηε Δξγάζηκε
Ζκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 6.1.1 (α)(ii) ή
β)

φηαλ, φζνλ αθνξά ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ Παξαβάηε γηα νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ
Παξαβάηε, εθηφο απφ ηηο ρξεψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ιεμηπξφζεζκεο
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ:
(i)

ν Παξαβάηεο δελ έρεη θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ κέζα ζε εηθνζηνθηψ
(28) πιήξεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη

(ii)

θαηά ή κεηά απφ ηελ εηθνζηή φγδνε Δξγάζηκε Ζκέξα κεηά απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε γηα
εμφθιεζε απηνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη

(iii)

ν Παξαβάηεο δελ έρεη πιήξσο εμνθιήζεη ην πνζφ θαηά ηελ πέκπηε
Δξγάζηκε Ζκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 6.1.1
(β) (ii)

γ) φηαλ, γηα θάζε ζπλερφκελε ρξνληθή πεξίνδν επηά (7) εκεξψλ, ην πκβαιιόκελν
Μέξνο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην Ε
δ)

φηαλ:
(i) ν Παξαβάηεο δελ έρεη εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηάηαμε (εθηφο απφ
ρξεκαηηθέο νθεηιέο) ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη
(ii) ε παξάβαζε απηή είλαη δπλαηφλ λα αξζεί απφ ηνλ Παξαβάηε θαη
(iii) ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε
(θάλνληαο αλαθνξά ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν 17) ζρεηηθά κε απηή ηελ
παξάβαζε θαη
(iv) κέζα ζε δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο κεηά απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 6.1, ν Παξαβάηεο
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δελ πξαγκαηνπνηεί άξζε ηεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε φια ηα νπζηψδε
δεηήκαηα, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα αξζεί ε παξάβαζε απηή κέζα ζε απηή ηε
ρξνληθή πεξίνδν ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, ή
(v) φηαλ ε παξάβαζε απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα αξζεί κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν
ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, ν Παξαβάηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλα πξφγξακκα (θαζνξίδνληαο ηα
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο θαη ην
απαηηνχκελν ρξνλνδηάγξακκα γηα απηά) γηα ηελ άξζε ηεο παξάβαζεο ην
ζπληνκφηεξν πξαθηηθά δπλαηφ θαη
(vi) ζηελ πεξίπησζε ηεο Παξαγξάθνπ 6.1.1 (δ)(v)
1.

ν Παξαβάηεο δελ επηηπγράλεη άξζε ηεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε φια
ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαηαβάιινληαο φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
κπνξεί θαη φζν είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα πνπ
ππέβαιε ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε Παξάγξαθν ή ζχκθσλα κε
ην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη ζχκθσλα κε
ηελ επφκελε Παξάγξαθν 6.1.1 (δ)(vi)(2) ή

2.

φηαλ, παξφιε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, δελ
είλαη πξαθηηθά εθηθηφ γηα ην πκβαιιόκελν Μέξνο λα επηηχρεη άξζε
ηεο παξάβαζεο κε απηφ ην πξφγξακκα, θαη ν Παξαβάηεο δελ έρεη
ππνβάιεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλα
αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα, θαη

(viii) δελ πξαγκαηνπνηήζεθε άξζε ηεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε
ζεκαληηθφ δήηεκα κεηά απφ ηελ παξέιεπζε επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ
επηπξφζζεηε εηδνπνίεζε απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
πξνο ηνλ Παξαβάηε, κε απνηέιεζκα ν Παξαβάηεο λα κελ έρεη
ζπκκνξθσζεί κε ηηο Παξαγξάθνπο 6.1.1 (δ)(iv) ή (v), ή
(ε) φηαλ:
(i)

ν Παξαβάηεο δελ έρεη εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηάηαμε (εθηφο απφ
ρξεκαηηθέο νθεηιέο) ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη

(ii) ε παξάβαζε απηή είλαη δπλαηφλ λα αξζεί θαη
(iii) ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε
(θάλνληαο αλαθνξά ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν 6.1) ζρεηηθά κε απηή ηελ
παξάβαζε θαη

(ζη)

(iv)

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κέζα ζε δψδεθα (12) κήλεο κεηά απφ ηελ
εηδνπνίεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 6.1.1 (ε)(iii), πξνθχπηεη κία επηπξφζζεηε νπζηαζηηθή παξάβαζε
ησλ ίδησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ απφ ηνλ
Παξαβάηε θαη

(v)

ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε
ζρεηηθά κε ηελ επηπξφζζεηε παξάβαζε θαη έρεη παξέιζεη ρξνληθή πεξίνδνο
επηά (7) εκεξψλ κεηά απφ απηή ηελ εηδνπνίεζε
φηαλ:

(i) ν Παξαβάηεο αλαζηέιιεη ηηο εμνθιήζεηο ησλ νθεηιψλ ηνπ ή παξαδέρεηαη ηελ
αδπλακία ηνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηηθέο ηνπ νθεηιέο, θαζψο απηέο
θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο
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(ii) ν Παξαβάηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή νπνηαδήπνηε
πξναηξεηηθή ξχζκηζε πξνηείλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο νθεηιέο ηνπ ή ε ππαγσγή
ηνπ ζε νπνηαδήπνηε νκάδα ή ζρήκα δηαρείξηζεο (γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο
απφ ηε γλήζηα θαη θεξέγγπα αλαζπγθξφηεζε ή ζπγρψλεπζε), ή
(iii) ν Παξαβάηεο επξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε νιηθήο πηψρεπζεο ή ππνρξεσηηθήο
δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ή
(iv) ν Παξαβάηεο ππάγεηαη ζε έλα αλάινγν θαζεζηψο δηαρείξηζεο, ή
(v)

ν Παξαβάηεο θαηαθεχγεη ζε νπνηαδήπνηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο ( γηα
ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ ηε γλήζηα θαη θεξέγγπα αλαζπγθξφηεζε ή
ζπγρψλεπζε), ή

(δ) φηαλ ε άδεηα (εάλ ππάξρεη) πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ Παξαβάηε έρεη ιήμεη
αλαθαιείηαη ή ζηακαηάεη λα επξίζθεηαη ζε ηζρχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

ή

(ε) φηαλ ε Δμαίξεζε γηα θαηνρή Άδεηαο (εάλ ππάξρεη) πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ
Παξαβάηε έρεη ιήμεη ή αλαθιεζεί ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν παχεη λα ηζρχεη
θαη δελ έρεη ζηε ζπλέρεηα παξαρσξεζεί ζην πκβαιιόκελν Μέξνο Άδεηα απφ
ηνλ Ρπζκηζηή.
6.1.2

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Παξαγξάθσλ 6.11 (δ)(i) θαη 6.11 (ε)(i), κία παξάβαζε, πνπ δελ
απνηειεί εθνχζηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
εμαηξείηαη φηαλ νη Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ παξέρνπλ κε ζαθήλεηα θάπνηα
άξζε ηεο παξάβαζεο θαη ε άξζε απηή θξίλεηαη σο επαξθήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο.

6.1.3

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Παξαγξάθσλ 6.11 (δ)(i) θαη 6.11 (ε)(i), κία παξάβαζε απνηειεί
ζεκαληηθή παξάβαζε κίαο ζρεηηθήο δηάηαμεο φηαλ θαη κφλν φηαλ ζηελ πεξίπησζε
ζεκαληηθήο παξάβαζεο, ε παξάβαζε είλαη εθνχζηα ή ιφγσ ακέιεηαο θαη σο
απνηέιεζκα ηεο παξάβαζεο, θάπνην άιιν πκβαιιόκελν Μέξνο νδεγείηαη, ζε
ζρέζε κε θάπνηα άιιε δηάηαμε, ζε ζεκαληηθή παξάβαζε θάπνηαο δηάηαμεο ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ή ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ λνκηθψλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ζε πξφθιεζε ελδνζπκβαηηθήο ή εμσζπκβαηηθήο επζχλεο.

6.2

πλέπεηεο ηεο Παξάβαζεο

6.2.1

Μεηά απφ ηε δηαπίζησζε κίαο Παξάβαζεο, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ
ηε δηαπίζησζή ηεο ε Παξάβαζε ζπλερίδεηαη, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο κπνξεί, κεηά απφ γξαπηή έγθξηζε ηεο ΡΑΔΚ, λα ιάβεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα ελψ ε Παξάβαζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε Παξάβαζε (ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ ην ζεσξεί θαηάιιειν θαη ζεσξψληαο φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
Παξάβαζεο):
α) λα εηδνπνηήζεη ηνλ Παξαβάηε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο («Δηδνπνίεζε
Σεξκαηηζκνύ») νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δηαθνπή ηεο δέζκεπζεο ηνπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο απφ ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ κε
εκεξνκελία εθαξκνγήο (ε νπνία κπνξεί λα είλαη ε εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο ή
νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία) απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε
β) λα δεκνζηεχζεη ηελ Δηδνπνίεζε Σεξκαηηζκνύ (θάλνληαο αλαθνξά ζηελ
παξνχζα Παξάγξαθν 6.2) ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
γ) λα αλαζηείιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Παξάγξαθν 6.2.2 (έπεηηα απφ πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε ή έγθξηζε φπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6.2.1) πνπ αθνξνχλ ηνλ Παξαβάηε, είηε γεληθά ή
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ζηαδηαθά, θαη είηε πιήξσο ή κεξηθψο θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ην θξίλεη απαξαίηεην
δ) κεηά απφ πξνεγεζείζα έγθξηζε ηεο ΡΑΔΚ, λα απαηηήζεη, φπνπ είλαη εθαξκφζηκν,
απφ ηνλ Παξαβάηε λα Απελεξγνπνηήζεη ηηο Δγθαηαζηάζεηο ή ηα Μεραλήκαηά
ηνπ (θαη θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο πξέπεη αλεπηζηξεπηί θαη ρσξίο φξνπο λα
ζπκκνξθσζεί ζε απηή ηελ Απελεξγνπνίεζε).
6.2.2

Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 6.2.1(γ) είλαη:
α) ην δηθαίσκα ππνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο
β) ηα δηθαηψκαηα παξαιαβήο αλαθνξψλ θαη δεδνκέλσλ
γ)

ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

6.2.3

Ζ εθαξκνγή απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νπνηνπδήπνηε κέηξνπ
απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν 6.2.3 ζε ζρέζε κε θάπνηνλ
Παξαβάηε δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ή λα κεηαβάιιεη ηηο ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ (πνπ πξνέθπςαλ ή ζα
πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ, θαηά θαη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία
ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη απηά ηα κέηξα) θαη, κε επηθχιαμε ηεο γεληθήο εθαξκνγήο
ησλ πξνεγνπκέλσλ, ν Παξαβάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο νθεηιέο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο) νη νπνίεο απαηηείηαη λα
θαηαβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζρεηηθά κε ρξεψζεηο
ζπλαιιαγψλ θαη ινηπέο ρξεψζεηο πξηλ απφ ηελ Απελεξγνπνίεζε ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ Μεραλεκάησλ ηνπ Παξαβάηε θαη/ή πξηλ απφ ηελ παχζε
ηεο ηδηφηεηαο σο πκβαιιόκελν Μέξνο ηνπ Παξαβάηε ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν
6.2.1(γ).

6.2.4

Ο Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο
πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα γηα λα δηελεξγήζνπλ θαη
λα πξνθαιέζνπλ ηελ Απελεξγνπνίεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
Μεραλεκάησλ, αθνινπζψληαο κία εληνιή απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 6.2.1(δ).

6.2.5

ε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εληνιή Απελεξγνπνίεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
Μεραλεκάησλ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 6.2.1(δ):
α) ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη/ή ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα λα
ζπκκνξθσζνχλ (ή λα πξνθαιέζνπλ ζπκκφξθσζε) φζν γξεγνξφηεξα είλαη
πξαθηηθά εθηθηφ κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα εληνιή
β) ν Παξαβάηεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο γηα απνδεκίσζε,
ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη/ή ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο
Γηαλνκήο νθείινπλ λα απνδεκηψζνπλ θαη λα έρνπλ απνδεκησκέλν ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κεηά απφ ηελ επίθιεζε νπνηαζδήπνηε ή
φισλ ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, απσιεηψλ ή θαηαζηξνθψλ πνπ κπνξεί λα
πθίζηαηαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο
απηήο ηεο Απελεξγνπνίεζεο.

6.2.6

Οη φξνη ηεο παξνχζαο Παξαγξάθνπ 6.2 ζπληάζζνληαη κε επηθχιαμε θάζε
δηθαηψκαηνο ή ηξνπνπνίεζεο ή ζπλεπεηψλ νη νπνίεο ξεηψο επηβάιινληαη απφ ηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απνηπρίαο ηνπ
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ.
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6.2.7

Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εθδίδεη κία Δηδνπνίεζε
Σεξκαηηζκνύ πξνο θάπνηνλ Παξαβάηε, κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
θαζνξίδεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε, ν Παξαβάηεο ζα πάςεη λα είλαη δεζκεπκέλνο απφ
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη εθαξκφδεηαη ε Παξάγξαθνο 6.2.1.

6.2.8

Ζ έθδνζε κίαο Δηδνπνίεζεο Σεξκαηηζκνύ θαη ε εθαξκνγή ηεο Παξαγξάθνπ 6.2.3
δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Παξαβάηε ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε
ηνλ Παξαβάηε θαη ζε ζρέζε κε ηα έληνθα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Παξαβάηε θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζε
ζρέζε κε θάπνηνλ Παξαβάηε ν νπνίνο παχεη λα είλαη δεζκεπκέλνο απφ ηνπο
Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ) πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6.1.1 (α), ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ζε ηζρχ παξά
ηελ παξνχζα Παξάγξαθν.

6.2.9

Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη εθδψζεη κία Δηδνπνίεζε
Σεξκαηηζκνύ, πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεη φζα πξφζσπα ζεσξεί φηη
πξέπεη λα ελεκεξψζεη, ζπκπεξηιακβάλνληαο θάζε πξφζσπν γηα ην νπνίν ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πηζηεχεη φηη ν Παξαβάηεο ηνπ πνπινχζε
Δλέξγεηα.

20
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Κεθάιαην Α – Γεληθέο Γηαηάμεηο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Αη
ΠΛΑΗΗΟ ΤΜΒΑΖ ΚΑΝΟΝΧΝ ΑΓΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Παξάξηεκα Aη
Πιαίζην ύκβαζεο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
Απηή ε χκβαζε ζπληάζζεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ [
] κεηαμχ ησλ
πκβαιιόκελσλ Μεξώλ ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο θαζνξίδνληαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ ΟΣΗ:
(Α)
χκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, απαηηείηαη απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, κε ηζρχ απφ [
] λα δηαζέηεη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή έλα έγθπξν έγγξαθν ζην νπνίν λα θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο
ηνπ ηζνδπγίνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο εθθαζάξηζεο (φπσο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε
ην άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ) θαη λα ην απνδέρεηαη σο ην έγθπξν έγγξαθν κε ηζρχ απφ [
] ην νπνίν ππέδεημε ε ΡΑΔΚ θαη ηειηθά έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα απηφ ην
ζθνπφ.
(Β)
χκθσλα κε ην/ηα άξζξν/α [
] ηνπ Νφκνπ:
(α) ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, σο θάηνρνο ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο άδεηαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ
(β) ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, σο θάηνρνο ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ
(γ) ν Ηδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο, σο θάηνρνο ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο γηα
δηαλνκή ειεθηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ
(δ) νπνηνζδήπνηε Πξνκεζεπηήο, σο θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν [ ] ηνπ Νφκνπ θαη
(ε) νπνηνζδήπνηε Παξαγσγφο, σο θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ απαηηείηαη λα είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ Πιαηζίνπ ηεο
χκβαζεο ησλ Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ, ε νπνία είλαη κία ζχκβαζε, ζηνλ
ηχπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε ηνλ νπνίν νη Καλφλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνχ δεζκεχνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κεηαμχ ηνπο θαη απαηηείηαη ε
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.
(Γ)
Σν ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ απηήο ηεο χκβαζεο έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ ηελ
[_________] σο ην Πιαίζην χκβαζεο Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.
(Γ)
Σα πκβαιιφκελα Μέξε εηζρσξνχλ ζε απηή ηε χκβαζε κε ζθνπφ λα ζέζνπλ ζε ηζρχ
θαη λα δεζκεπηνχλ απφ ηνπο Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.
ΖΜΔΡΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝΣΑΗ ηα αθφινπζα:
1.
Δξκελεία
1.1

ε απηή ηε ζχκβαζε (πεξηιακβάλνληαο ηελ παξνχζα απαξίζκεζε):
«Δμνπζηνδνηεκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο» είλαη έλα πξφζσπν πνπ
εμνπζηνδνηείηαη απφ φια ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνχ λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ γηα θάζε έλα απφ απηά ηα πκβαιιφκελα
Μέξε νπνηαδήπνηε χκβαζε Έληαμεο κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν αλαγλσξίδεηαη σο
Νέν πκβαιιφκελν Μέξνο.
«Αξκόδηα Αξρή» πεξηιακβάλεη ηνλ Τπνπξγφ, ηε ΡΑΔΚ θαη νπνηαδήπνηε Σνπηθή ή
Δζληθή Κξαηηθή Τπεξεζία, Αξρή, Σκήκα, Δπφπηε, Τπνπξγφ, ηέιερνο Τπνπξγείνπ ή
Σνπηθά Νφκηκα Θεζπηζκέλε Τπεξεζία (εάλ ______ ή φρη) ή ηελ Κπβέξλεζε ηεο
Γεκνθξαηίαο.
«Δλεξγή Ζκεξνκελία» είλαη:
(i) ζε ζρέζε κε θάζε Αξρηθφ πκβαιιφκελν Μέξνο, ε εκεξνκελία απηήο ηεο
χκβαζεο θαη
(ii) ζε ζρέζε κε θάζε Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο ν νπνίνο έρεη αλαγλσξηζηεί
σο έλα Νέν πκβαιιφκελν Μέξνο θαη (ζε ζρέζε κε ην Αηηνχκελν πκβαιιφκελν
Μέξνο) κε ηα ππφινηπα πκβαιιφκελα Μέξε, ε εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο
χκβαζεο Έληαμεο.
«Νέν πκβαιιόκελν Μέξνο» είλαη έλα πξφζσπν, εθηφο απφ έλα Αξρηθφ
πκβαιιφκελν Μέξνο, πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο πκβαιιφκελν Μέξνο απηήο ηεο
χκβαζεο.
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1.2

«πκβαιιόκελν Μέξνο» είλαη, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ηα Αξρηθά
πκβαιιφκελα Μέξε θαη θάζε Νέν πκβαιιφκελν Μέξνο .
«Άδεηα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο» είλαη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν [
] ηνπ Νφκνπ, φπσο ηξνπνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
«Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ» είλαη ην θείκελν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ,
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη πηνζεηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο σο νη Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Νφκνπ
θαη ηελ άδεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φπσο ηξνπνπνηείηαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Νφκνπ.
ε απηή ηε χκβαζε, νη φξνη «ύκβαζε Έληαμεο», «πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ
έρεη Γηαθνπεί», «Ζκεξνκελία Γηαθνπήο», «Νόκνο», «Τπνπξγόο», «Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο», «Γίθηπν», «ύζηεκα Μεηαθνξάο» έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ
ηνπο απνδίδνληαη αληίζηνηρα ζην Κεθάιαην Β ησλ Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.

2.

Νέα πκβαιιόκελα Μέξε

2.1

Έλα Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη σο έλαο Νέν
πκβαιιφκελν Μέξνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
κεηά απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξάδνζε κίαο χκβαζεο Έληαμεο πνπ ππνγξάθεθε
απφ ην ζπγθεθξηκέλν Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο θαη απφ έλα Δμνπζηνδνηεκέλν
πκβαιιφκελν Μέξνο.
Μεηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξάδνζε κίαο χκβαζεο Έληαμεο ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 2.1, ην Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο γίλεηαη πκβαιιφκελν Μέξνο.

2.2

3.

πκβαιιόκελα Μέξε πνπ έρνπλ Γηαθνπεί
Έλα πκβαιιφκελν Μέξνο ην νπνίν γίλεηαη πκβαιιφκελν Μέξνο πνπ Έρεη Γηαθνπεί
ζηακαηά λα είλαη πκβαιιφκελν Μέξνο απφ ηελ Ζκεξνκελία Γηαθνπήο, αιιά κε
επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε φξνπ ησλ Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ σο πξνο ηε
δηάξθεηα ηεο ηζρχνο νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ φξνπ, ή νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ,
ππνρξεψζεσλ θαη νθεηιψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο ή (ζρεηηθά κε
ην ζπγθεθξηκέλν πκβαιιφκελν Μέξνο) νπνηνπδήπνηε άιινπ πκβαιιφκελνπ
Μέξνπο.

4.

Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ

4.1
4.2

Οη Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεληαη ζε ηζρχ θαη
γίλνληαη δεζκεπηηθνί γηα θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία.
Με ηζρχ απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία, θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο δεζκεχεηαη πξνο
θάζε άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.

5

Γηαθνπή
Δάλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ή κπνξεί λα ζεσξεζεί
άθπξνο, αλεθηέιεζηνο ή παξάλνκνο απφ νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην κε αξκφδηα
δηθαηνδνζία ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε Αξκφδηα Αξρή, απηφο ν άθπξνο, αλεθηέιεζηνο ή
παξάλνκνο φξνο δελ πξέπεη λα δεκηψλεη ή λα επεξεάδεη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο
απηήο ηεο χκβαζεο, νη νπνίνη ζα ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ πιήξσο.
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6.

Ρπζκίδσλ Νόκνο

Απηή ε χκβαζε ξπζκίδεηαη θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Κχπξνπ.
Χ ΜΑΡΣΤΡΑ ησλ θαλνληθά εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ
κέρξη ηελ εκέξα θαη ην έηνο πνπ αλαγξάθνληαη πξνεγνχκελα.
ΤΠΟΓΡΑΦΖΚΔ γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
)
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
)
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ
)
ΤΠΟΓΡΑΦΖΚΔ γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ

)
)
)

ΤΠΟΓΡΑΦΖΚΔ γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ

)
)
)

[Όινη νη αδεηνδνηεζέληεο Παξαγσγνί θαη Πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα εθηεινχλ ην Πιαίζην
ηεο χκβαζεο]
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Αηη
ΤΜΒΑΖ ΔΝΣΑΞΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Παξάξηεκα Αηη
ύκβαζε Έληαμεο
Ζ ΤΜΒΑΖ ΔΝΣΑΞΖ ζπληάζζεηαη ηελ [
] κεηαμχ ησλ:
(1)
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ φισλ
ησλ άιισλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηνπ Πιαηζίνπ χκβαζεο ησλ Καλφλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνχ (ην «Δμνπζηνδνηεκέλν πκβαιιόκελν Μέξνο») θαη
(2)
[Εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ Σπκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζηε
δηαδηθαζία ηωλ Καλόλωλ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ] (ην «Αηηνύκελν πκβαιιόκελν
Μέξνο») ηνπ νπνίνπ ηα θεληξηθά γξαθεία επξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε[
]
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ ΟΣΗ:
(A)
απφ ην Πιαίζην χκβαζεο Καλφλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ ηεο [
] ε νπνία
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ Αξρηθψλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ πνπ νλνκάδνληαη ζε απηή
θαη κέρξη απηή ηε ζηηγκή ηζρχνπζα κεηαμχ ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ νπνηαδήπνηε ελ
δπλάκεη χκβαζε Έληαμεο πνπ εηζέξρεηαη ζε απηφ απφ θάπνηνλ Νέν πκβαιιφκελν
Μέξνο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο χκβαζεο Έληαμεο (ην «Πιαίζην ύκβαζεο»), ηα
πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ λα ζέηνπλ ζε ηζρχ θαη λα δεζκεχνληαη απφ ηνπο
Καλφλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
(B)
ην Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ησλ Καλφλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη επηζπκεί λα αλαγλσξηζηεί σο
πκβαιιφκελν Μέξνο.
ΖΜΔΡΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝΣΑΗ ηα αθφινπζα:
1.
ε απηή ηε χκβαζε Έληαμεο, νη ιέμεηο θαη νη εθθξάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηή γηα
ζθνπνχο ηνπ Πιαηζίνπ χκβαζεο θαη δελ θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ ην ζεκείν,
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Πιαίζην χκβαζεο.
2.
Σν Δμνπζηνδνηεκέλν πκβαιιφκελν Μέξνο (ελεξγψληαο γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη
γηα ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο) κέζσ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο αλαγλσξίδεη ην Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο σο έλα επηπξφζζεην
πκβαιιφκελν Μέξνο ηνπ Πιαηζίνπ χκβαζεο [κε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία ηεο
Σύκβαζεο Έληαμεο] κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη ζπλζήθεο.
3.
Σν Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο κέζσ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνδέρεηαη ηελ
αλαγλψξηζή ηνπ σο πκβαιιφκελν Μέξνο θαη αλαιακβάλεη καδί κε ην
Δμνπζηνδνηεκέλν πκβαιιφκελν Μέξνο (ελεξγψληαο γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα
ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο) λα εθαξκφζεη θαη
δεζκεχεηαη απφ ην Πιαίζην χκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
4.
Γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο ζε ζρέζε κε ην Πιαίζην χκβαζεο, ην Αηηνχκελν
πκβαιιφκελν Μέξνο πξέπεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο λα
αληηκεησπίδεηαη σο ζπλππνγξάθσλ ηνπ Πιαηζίνπ χκβαζεο [από ηελ εκεξνκελία ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο], θαη σο ε χκβαζε Έληαμεο λα ήηαλ κέξνο ηνπ Πιαηζίνπ
χκβαζεο [από ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο], θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ πξέπεη λα ξπζκίδνληαη αληίζηνηρα.
5.
Απηή ε χκβαζε Έληαμεο θαη ην Πιαίζην χκβαζεο πξέπεη λα δηαβάδνληαη θαη λα
κεηαθξάδνληαη σο έλα έγγξαθν θαη νη αλαθνξέο (ζην ή ζχκθσλα κε ην Πιαίζην
χκβαζεο) πξνο ην Πιαίζην χκβαζεο (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθθξάδνληαη) πξέπεη λα
δηαβάδνληαη θαη λα κεηαθξάδνληαη σο αλαθνξέο ζην Πιαίζην χκβαζεο θαη ζηε
χκβαζε Έληαμεο.
6.
Δάλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο Έληαμεο είλαη ή γίλεηαη άθπξνο,
αλεθηέιεζηνο ή παξάλνκνο ή δειψλεηαη πσο είλαη άθπξνο, αλεθηέιεζηνο ή παξάλνκνο
απφ νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην κε αξκφδηα δηθαηνδνζία ή απφ νπνηαδήπνηε Αξκφδηα
Αξρή, απηφο ν άθπξνο, αλεθηέιεζηνο ή παξάλνκνο φξνο δελ πξέπεη λα δεκηψλεη ή λα
επεξεάδεη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο Έληαμεο, ε νπνία ζα
ζπλερίζεη λα ηζρχεη πιήξσο.
7.
Ζ χκβαζε Έληαμεο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο ηεο Κχπξνπ.
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Χ ΜΑΡΣΤΡΑ ησλ θαλνληθά εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κέρξη
ηελ εκέξα θαη ην έηνο πνπ αλαγξάθνληαη πξνεγνχκελα.
ΤΠΟΓΡΑΦΖΚΔ γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
)
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
)
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ
)
ΤΠΟΓΡΑΦΖΚΔ γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
[Αηηνχκελν πκβαιιφκελν Μέξνο]
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ

)
)
)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΟΡΗΜΟΗ,
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
θαη ΠΑΡΑΓΟΥΔ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Β
Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο & Παξαδνρέο
2

Δηζαγσγή

2.1.1

Σν Κεθάιαην Β θαζνξίδεη:
α) Σνπο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Καλόλεο, εθηφο εάλ ην πεξηερφκελν
θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά
β) Γηα ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο κφλν, έλα Καηάινγν Γεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη
ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Καλόλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα
Κεθάιαηα Δ, Σ, Ε θαη H
γ) Γηα ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο κφλν, έλα θαηάινγν δεηθηψλ θαη εθζεηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εμηζψζεηο θαη άιιεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο πνπ
πεξηέρνληαη ζηνπο Καλόλεο, θαη
δ) Γηα ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο κφλν, κηα ζεκείσζε γηα ηηο παξαδνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εμηζψζεηο θαη άιιεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο πνπ
πεξηέρνληαη ζηνπο Καλόλεο.

3

Οξηζκνί

3.1

Γεληθνί Οξηζκνί

3.1.1

Δθηφο εάλ ην πεξηερφκελν θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά, νη φξνη πνπ παξαηίζεληαη ζην
Κεθάιαην Β ζα εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν ην εχξνο απηψλ ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ.

3.1.2

Δθηφο εάλ ην πεξηερφκελν θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά, κηα αλαθνξά ζε κηα ιέμε ζηνλ εληθφ
βαζκφ κπνξεί λα εξκελεπηεί φηη πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πιεζπληηθφ βαζκφ θαη
αληίζηξνθα.

Όξνο
Άδεηα
Άδεηα Παξαγσγήο
Άδεηα Παξνρήο
Άεξγνο Ηζρύο
Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν
Μέξνο
Ακθηζβήηεζε
Σηκνινγίνπ
Αλακελόκελε Αηρκή
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε Άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε έλα πκβαιιόκελν Μέξνο ζχκθσλα κε ην Νόκν.
εκαίλεη ηελ άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ
παξαγσγή θαη εμαγσγή ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν.
Αθνξά ηελ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ παξνρή
ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη έλα πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ επηζπκεί λα πξνζρσξήζεη ζην Πιαίζην
ύκβαζεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α.
Δίλαη κία έλζηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνην πκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ην ρξεκαηηθφ
πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Αξηζκεκέλα ηνηρεία Σηκνινγίνπ.
Δίλαη ν εθηηκψκελνο πςειφηεξνο σξηαίνο ξπζκφο ηεο ζπλνιηθήο Μεηξνύκελεο
Δλέξγεηαο πνπ αλακέλεηαη λα δηαθηλεζεί κέζσ ελφο Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ 12 κελψλ, φπσο ζπκθσλείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα κεηαμχ ηνπ αληίζηνηρνπ πκκεηέρνληα θαη ηεο ΡΑΔΚ θαη γλσζηνπνηείηαη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
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Κεθάιαην Β – Οξηζκνί, Σπληνκνγξαθίεο θαη Παξαδνρέο

Όξνο

Αλσηέξα Βία

Αλώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο Αγνξάο
Δλέξγεηαο
Αλώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
Αλώηεξν Όξην ηεο
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά/Πώιεζε
Δλέξγεηαο
Απαηηνύκελε
Παξάδνζε
Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Απελεξγνπνίεζε
Απελεξγνπνηώ
Απόδεημε
Γλσζηνπνίεζεο
Απνδεθηόο
Απνδέρνκαη
Απνδνρή
Απνδνρή
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο
Απνδνρή
Πξνζθνξάο
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
Απνδνρή
πκβνιαίνπ
Απνδνρή ηεο
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά / Πώιεζε
Δλέξγεηαο
Απόθιηζε
Δλέξγεηαο

Δπεμήγεζε
Αθνξά νπνηνδήπνηε πκβαιιόκελν Μέξνο θαη είλαη νπνηνδήπνηε γεγνλφο ή
πεξίζηαζε πνπ είλαη πέξα απφ ηνλ εχινγν έιεγρν ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο θαη ην
νπνίν θαηαιήγεη ή απνηειεί αηηία γηα ηελ αδπλακία ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο λα
ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ. Πεξηιακβάλεη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο λφκνπο:
Νφκνη ή πεξηνξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο ή δεκφζηαο αξρήο, πφιεκνο, ςήθηζκα,
επαλάζηαζε ή θνηλσληθή αλαηαξαρή, απεξγίεο, αληαπεξγίεο ή άιιεο βηνκεραληθέο
πξάμεηο, πξάμε εκπφδηζεο ή απνθιεηζκνχ, αδπλακία παξνρήο ηζρχνο, θαπζίκνπ,
κεηαθνξάο, εμνπιηζκνχ ή άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, θαηαζηξνθή ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ιφγσ έθξεμεο, θσηηάο,
δηάβξσζεο, ηνληζκέλεο αθηηλνβνιίαο, ξαδηελεξγνχ κφιπλζεο, πιεκκχξαο, θπζηθήο
θαηαζηξνθήο, ή αδηάθνξεο ελέξγεηαο ή αηπρήκαηνο, θαη δηαθνπή ή βιάβε ηνπ
εμνπιηζκνχ είηε αλήθεη ζην πκβαιιόκελν Μέξνο ή ζε άιινπο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ην αλψηεξν φξην ζε MW κίαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο, γηα
ηελ νπνία έρεη γίλεη Τπνβνιή απφ έλαλ πκκεηέρνληα ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Κεθάιαην Δ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη κία ππνβνιή απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πξνο έλαλ
πκκεηέρνληα πνπ Παξαδίδεη ζχκθσλα κε ζην Κεθάιαην Σ.
ζε ζρέζε κε κία Πξνζθνξά Αγνξάο ή Πώιεζεο Δλέξγεηαο: Οξίδεηαη σο κία
Πξνζθνξά Αγνξάο ή Πώιεζεο Δλέξγεηαο πνπ ππφθεηηαη ζε Απνδνρή ζχκθσλα κε
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Οξίδεηαη σο ε ελέξγεηα ηεο Απνδνρήο κίαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
ζε ζρέζε κε κία Πξνζθνξά Αγνξάο ή Πώιεζεο Δλέξγεηαο νξίδεηαη σο κία εληνιή
Απνδνρήο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα κία Πξνζθνξά Αγνξάο
ή Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε Απνδνρή γηα ηελ Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε Απνδνρή κίαο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πκκεηέρνληα πνπ Παξαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην
η.
Δίλαη νπνηαδήπνηε απνδνρή κίαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο απφ
ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε θαζαξή δηαθνξά κεηαμχ ηεο Μεηξνύκελεο Δλέξγεηαο θαη ηεο Δλέξγεηαο γηα ηελ
νπνία ππάξρεη πκβόιαην Δλέξγεηαο ελφο Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο ή ελφο
Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
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Όξνο
Απόθιηζε
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Απόθιηζε
Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο
Απόθιηζε
πρλόηεηαο
Αξηζκεκέλν ηνηρείν
Σηκνινγίνπ
Αξρηθή
Πξνζαξκνγή
Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο
Απηνπαξαγσγόο
Βεβαίσζε Λήςεο
Αλάθιεζεο
πκβνιαίνπ
Γλσζηνπνίεζε
Αλάθιεζεο
πκβνιαίνπ
Γλσζηνπνίεζε
πκβνιαίνπ
Γλσζηνπνίεζε
πκπιήξσζεο
πκβνιαίνπ
Γεδνκέλα
Δθθαζάξηζεο
Γεδνκέλα
Λεηηνπξγίαο
Γεδνκέλα
Μεηξήζεσλ
Γείθηεο Με
Γλσζηνπνηεκέλεο
Απόθιηζεο
Γείθηεο Μηθξνύ
πκκεηέρνληα
Γείθηεο Πεξηόδνπ
Γείθηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Γείθηεο
Πξνζαξκνγήο
Κιάζεο Καηαηνκήο
Γεισκέλεο
Πιεξνθνξίεο
Γειώλσ
Πξνγξακκαηηζκό
Παξαγσγήο
Γήισζε
Αζθαιηζκέλνπ
Πνζνύ

Δπεμήγεζε
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην ηχπν ζην Παξάηεκα Ζ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν γηα ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Κεθάιαην Η.
Καζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ζη θαη είλαη ε πνζφηεηα ηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη
θαηά ηε δηαδηθαζία πνζνηηθνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξνζαξκνγήο
πκβηβαζκνύ γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλφλεο Μεηαθνξάο Γηαλνκήο.
Δίλαη κία γλσζηνπνίεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
Δίλαη κία γλσζηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
εκαίλεη ηε γλσζηνπνίεζε ελφο πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
Δίλαη κία γλσζηνπνίεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η ε νπνία
γλσζηνπνηεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πκβόιαην Δλέξγεηαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.
Δίλαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ.
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη νη πνζφηεηεο Δλέξγεηαο πνπ κεηξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη απφ έλαλ Μεηξεηή.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη θαηά πφζν ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα κηαο Μνλάδαο
Ηζνδπγίνπ ππεξβαίλεη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Όξην γηα ηελ Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο ή ππνιείπεηαη ηνπ Με Γλσζηνπνηεκέλνπ Κινηνύ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο.
Δίλαη ίζν κε 1(έλα) γηα Μηθξνύο Παξαγσγνύο γηα ζθνπνχο Καλόλσλ Αγνξάο κφλν θαη
δηαθνξεηηθά ηζνχηαη κε 0 (κεδέλ). Ο κέγηζηνο αξηζκφο Μηθξώλ Παξαγσγώλ
πεξηνξίδεηαη ζηνπο 2 (δχν).
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη θαηά πφζν ε ζρεηηθή Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο είλαη
Πεξίνδνο Υακειήο Εήηεζεο.
Δίλαη ν ιφγνο ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε κία ζπγθεθξηκέλε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαη
ηεο κέζεο ηηκήο ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα κία θιάζε Μεηξεηώλ (κία Κιάζε
Καηαηνκήο).
Δίλαη ε ππνινγηδφκελε αλαινγία ηεο Δηήζηαο Πνζόηεηαο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν Μεηξεηή Καηαηνκήο πνπ απνδίδεηαη ζε κία κεκνλσκέλε Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ζε κία Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ.
εκαίλεη ηελ ππνβνιή Γήισζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο.
Δίλαη κηα δήισζε πνπ ζπλνδεχεη κηα Δθηίκεζε θαη θαζνξίδεη ην πνζφ Τπνρξέσζεο
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο βαζηδφκελν ζε αξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δθηίκεζε θαη
είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν ζα δίδεηαη αζθάιηζε ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο κε βάζε ην Παξάξηεκα Εη.
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Όξνο
Γήισζε Θέζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο
Γήισζε
Πξνγξακκαηηζκνύ
Γήισζε Σερληθώλ
Υαξαθηεξηζηηθώλ
Γηαζεζηκόηεηα
Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Με
Πξνζαξκνζκέλνπ
Μεηξεηή Καηαηνκήο
Γηαθνπή κε Βξαρεία
Δηδνπνίεζε
Γηάξθεηα Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
Γηεζπαξκέλνο
Παξαγσγόο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε θπζηθή ζέζε ζε MW γηα θάζε ιεπηφ σο απνηέιεζκα ηεο Γήισζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο.
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3.4 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ.
Τπνβάιιεηαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε κίαο Μνλάδαο Παξαγσγήο, φπσο
θαζνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Δ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο, ε νπνία γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
ζε ζρέζε κε ηε Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο
Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ε ιήςε Δλέξγεηαο απφ ην ύζηεκα Μεηαθνξάο ή απφ κία Εώλε Γηαλνκήο ζε
έλα Μεηξεηή Πειάηε ή ζε έλα Μεηξεηηθό ύζηεκα ή ε ηξνθνδφηεζε ελέξγεηαο ζε κία
Εώλε Γηαλνκήο απφ έλαλ Γηεζπαξκέλν Παξαγσγό.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία ρξνληθή πεξίνδνο 30 ιεπηψλ.
Θα έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 59 ηνπ Νφκνπ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ην ύζηεκα Μεηαθνξάο ή ην ύζηεκα Γηαλνκήο αλάινγα κε ηε πεξίπησζε
φπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.

Γίθηπν

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή

Δγθαηαζηάζεηο

Δγθεθξηκέλε
Σξάπεδα

Έγθπξε Τπνβνιή
Γλσζηνπνίεζεο

Δίλαη κηα αλέθθιεηε ππνζηεξηθηηθή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζε κνξθή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο
ινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε
δηαηππσκέλε φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Οκνηφκνξθνπο Καλφλεο θαη πλήζεηεο γηα
Πηζηψζεηο „Έθδνζε Αξ. 500 ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΓΔΔ) ηνπ 1993
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 1993 Revision ICC
Publication No. 500) ή ηέηνηαο κνξθήο πνπ κπνξεί λα είλαη ινγηθά απνδεθηφ ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη επηηξέπεη κεξηθέο αλαιήςεηο θαη επηηξέπεη
πιεξσκέο πξνο ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κφιηο ην δεηήζεη θαη έλαληη
ηεο παξάδνζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πξνο ηνλ εθδίδνληα απηή
ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή κηαο Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο γηα ην πνζφ πνπ δεηείηαη
ζηελ Δηδνπνίεζε Δθηακίεπζεο.
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
είλαη ην ππνθαηάζηεκα κίαο ηξάπεδαο ζηελ πφιε ηεο Λεπθσζίαο, νη θιεξνλφκνη ή νη
εθδνρείο ηεο, ε νπνία είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο
Δπηζηνιήο ηελ νπνία εθδίδεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο, ηξάπεδα ηνπιάρηζηνλ Α‟ ηάμεσο ζηε βαζκνλφκεζε καθξνπξφζεζκσλ
ρξεψλ θαηά Standard θαη Poor ή Α3 ηάμεσο ζηε βαζκνλφκεζε καθξνπξφζεζκσλ ρξεψλ
θαηά Moody, δεδνκέλνπ φηη απηή ε ηξάπεδα δελ έρεη ηεζεί θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
ηζρχνο ζε επηηήξεζε πηζηψζεσλ ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθή παξαθνινχζεζε ε νπνία
παξέρεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εχινγε αηηία ηέηνηαο ακθηζβήηεζεο
φηη απηή ε ηξάπεδα κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηελ παξαπάλσ ηάμε
βαζκνλφκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ή δελ έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν γεγνλφο ην
νπνίν λα παξέρεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εχινγε αηηία ηέηνηαο
ακθηζβήηεζεο.
Δίλαη ε Τπνβαιιόκελε Γλσζηνπνίεζε ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο έρεη θαζνξίζεη σο έγθπξε ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
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Όξνο
Έγθπξνο
Δγρεηξίδην
Σηκνινγίνπ
Δζληθή Γηαθίλεζε
Ηζρύνο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Δηδνπνίεζε
Απαηηήζεσλ
Δηδνπνίεζε γηα
Απόθιηζε από ην
Μεδέλ
Δηδνπνίεζε γηα ηελ
Παξάδνζε
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο
Δηδνπνίεζε γηα ηελ
Παξάδνζε
Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Δηδνπνίεζε
Γηαθνπήο
Δηδνπνίεζε
Δθηακίεπζεο
Δηδνπνίεζε
Παξαιαβήο
Γλσζηνπνίεζεο
Δηδνπνίεζε
Σεξκαηηζκνύ
Δθαηνζηηαίν
Δπηηξεπόκελν
Πνζνζηό
Απόθιηζεο
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Σηκήο
Πξνζηίκνπ γηα ηελ
Τπέξβαζε
Απνθιίζεσλ
Δθζέζεηο Διέγρνπ
Δθθαζάξηζε
Απνθιίζεσλ
Δθθαζάξηζε
Σηκνινγίνπ
Δθηίκεζε
Δθηίκεζε Μεηξεηή
Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο
Δθηίκεζε Πίζησζεο
ηεο Πνζόηεηαο
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

Δπεμήγεζε
ε ζρέζε κε ηελ Κάιπςε Δγγύεζεο, ζεκαίλεη Έγθπξε γηα πιεξσκή πνπ γίλεηαη
θάησζη έλαληη παξάδνζεο κηαο Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο πνπ δίδεηαη θαηά ηελ
πεξίνδν πνπ νξίδεηαη.
Δίλαη έλα έληππν πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ ειεθηξνληθψλ ηειερώλ Σηκνινγίσλ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Αθνξά κία Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ θαη θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.

Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.

Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ε Δηδνπνίεζε Δθηακίεπζεο πνπ πιήξσο ππνγξάθεηαη εθ κέξνπο ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Εηηη.
Δίλαη κία εηδνπνίεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ην κέγηζην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ κε ην νπνίν νη παξαδνηέεο πνζφηεηεο Δλέξγεηαο
ελφο πκκεηέρνληα κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ή λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηελ Καζαξή
Μεληαία Γηαθίλεζε Ηζρύνο, γηα νιφθιεξν ηνλ εκεξνινγηαθφ κήλα, φπσο θαζνξίδεηαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ Τπνπξγό αιιά αξρηθά ηζνχηαη κε [10 επί ηνηο
εθαηφ].
Δίλαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε
ΡΑΔΚ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηε Μεληαία Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
θαη ζηε Μεληαία Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
Πξνζηίκνπ Απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ. Αξρηθά ην πνζνζηφ απηφ ζα
είλαη 20%.
Δίλαη εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνπο Διεγθηέο Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ζρεηηθά κε ηνλ Έιεγρν ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην
Α.
Δίλαη ε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πιεξσκψλ πξνο ή απφ ηνλ
Λνγαξηαζκό Απνθιίζεσλ.
Δίλαη ε εμφθιεζε φισλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε έλα Σηκνιόγην.
ε ζρέζε κε ηελ Κάιπςε Δγγύεζε είλαη ε Δθηίκεζε ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε γηα
φιεο ηηο ρξεψζεηο πνπ ζα πιεξσζνχλ, ή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξσζνχλ, απφ έλα
πκβαιιόκελν Μέξνο γηα ηνπο δχν (2) εκεξνινγηαθνχο κήλεο πνπ αθνινπζνχλ
ακέζσο ηεο πην πξφζθαηεο Ζκέξαο Τπνβνιήο Σηκνινγίνπ. Απηή ε Δθηίκεζε ζα
γίλεηαη νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Εη.
Δίλαη ε Δλέξγεηα πνπ εθηηκάηαη φηη έρεη ηξνθνδνηεζεί ζε έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε πνζφηεηα ηεο Δλέξγεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε.
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Όξνο
Δθηηκώκελε Έλδεημε
Διάρηζηε
Δπηηξεπόκελε
Μεληαία Παξάδνζε
Διάρηζηε Δπζηαζήο
Παξαγσγή
Διάρηζηνο Υξόλνο
Κξάηεζεο
Διάρηζηνο Υξόλνο
Λεηηνπξγίαο κεηά
ηελ Δθθίλεζε
Διεγθηήο Καλόλσλ
Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
Έιεγρνο Καλόλσλ
Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
Δκπηζηεπηηθέο
Πιεξνθνξίεο
Έλδεημε Μεηξεηή
Έλδεημε Εώλεο
Γηαλνκήο
Έλδεημε Καηαηνκήο
Έλδεημε
Παξαγσγνύ
Δλέξγεηα
Δλέξγεηα
Καλνληθώλ
Μεηξεηώλ
Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην

Δλεξγή Ζκεξνκελία

Δληεηαικέλε Θέζε
Δμαίξεζε
Δπαλεθθίλεζε κεηά
από Οιηθή βέζε
Δπηθνπξηθή
Τπεξεζία
Δπηθξαηέζηεξνο
πκκεηέρσλ
Δπηιέγνπζα
Ηθαλόηεηα
Παξαγσγήο
Δπηιέγσλ
Καηαλαισηήο

Δπεμήγεζε
Δίλαη κία εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ζε έλα Μεηξεηή ζην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο, φηαλ κηα έγθπξε Έλδεημε Μεηξεηή απνπζηάδεη.
Δίλαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα Δλέξγεηαο πνπ κπνξεί λα παξαδνζεί απφ έλαλ
πκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ κήλα ρσξίο λα επηθέξεη θάπνην
Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ν ειεγθηήο πνπ δηνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ Διέγρνπ ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ην
Κεθάιαην Α.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη φια ηα δεδνκέλα θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ή απφ έλα
πκβαιιόκελν Μέξνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ,
ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα θνηλνπνίεζε θαη δελ εμνπζηνδνηείηαη λα δνζνχλ ζε άιια
πκβαιιόκελα Μέξε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ή
φπσο αιιηψο εμνπζηνδνηείηαη κέζσ λφκνπ.
Δίλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ελφο Μεηξεηή.
Δίλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηνπ Μεηξεηή Μεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
θαη ηεο Εώλεο Γηαλνκήο ζην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ελφο Μεηξεηή Καηαηνκήο ζην ηέινο κίαο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ελφο Μεηξεηή Παξαγσγνύ ζην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ε Δλέξγεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ή απνδίδεηαη ζε έλαλ Καλνληθό Μεηξεηή ζε κία
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε θπζηθή ζχδεπμε ηεο Δλέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ηελ Δλέξγεηα πνπ δηαθηλείηαη
θαηά ηε δηάξθεηα κίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο, ε νπνία αθνινπζεί ηηο αξρέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Δ.
εκαίλεη:
(η) ζε ζρέζε κε ην θάζε έλα απφ ηα αξρηθά πκβαιιόκελα Μέξε, ε Δλεξγή
Ζκεξνκελία ηνπ Πιαηζίνπ ύκβαζεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, θαη
(ηη) ζε ζρέζε κε φπνην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ εηζέξρεηαη σο λέν
πκβαιιόκελν Μέξνο θαη (ζε ζρέζε κε ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο) ηα
άιια πκβαιιόκελα Μέξε, ε εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο Έληαμεο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε Δμαίξεζε θαηνρήο Άδεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ κε ζχκθσλα κε ην
άξζξν 35 ηνπ Νόκνπ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη έλαο πκκεηέρσλ πνπ γλσζηνπνηείηαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
απφ ηνλ Τπνπξγό, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην
ΗΓ.
Δίλαη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο πνπ επηβάιιεηαη ζε έλαλ πκκεηέρνληα απφ ηε ΡΑΔΚ
ζην ζχλνιν ηεο Αλακελόκελεο Αηρκήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ησλ Μεηξεηώλ
Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
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Όξνο
Δξγάζηκε Ζκέξα
Δζθαικέλε Έλδεημε
Δηήζηα Πνζόηεηα
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Δπξώ

Εώλε Γηαλνκήο

Ζκέξα Καηαλνκήο
Ζκέξα Τπνβνιήο
Σηκνινγίνπ
Ζκεξνιόγην
Σηκνινγίσλ
Ζκεξνκελία
Απνδέζκεπζεο
Ζκεξνκελία
Γηαθνπήο
Ζκεξνκελία
πκβηβαζκνύ
Θέζε Πηζησηηθήο
Απόθιηζεο
Ηδηνθηήηεο
πζηήκαηνο
Γηαλνκήο
Ηδηνθηήηεο
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
Ηθαλόηεηεο
Ηζνδύγην
πζηήκαηνο
Ηζνδύγην
πζηήκαηνο
Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Ηζηνζειίδα
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
Ηζρύνλ Σέινο
Αίηεζεο
Καζαξή Μεληαία
Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Καζαξή Μεληαία
Παξαγσγή
Κάιπςε Δγγύεζεο

Δπεμήγεζε
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη κία ζηηγκηαία έλδεημε ελφο Μεηξεηή ε νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ αλαθξηβήο.
Δίλαη ε αλακελφκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο ζε έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα κία πεξίνδν
12 κελψλ.
Δίλαη ην λφκηζκα ησλ πκκεηερόλησλ Κξαηώλ Μειώλ ην νπνίν έρεη θαζνξηζζεί
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 109 (i)(4) ηεο πλζήθεο.
Δίλαη έλα ζχλνιν απφ Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε
γεσγξαθηθή πεξηνρή ε νπνία έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη ζπλδέεηαη ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο ζε έλα δηαθξηηφ ζχλνιν
Μεηξεηώλ Μεηαθνξάο φπνπ ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα αλήθνπλ ζηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ
πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Γηαθνξεηηθά, είλαη έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ν
νπνίνο ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο.
Δίλαη κία ζπλερήο πεξίνδνο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ πνπ αξρίδεη ζηηο 00:00.
Δίλαη ε εκεξνκελία Τπνβνιήο Σηκνινγίνπ γηα θάζε Σηκνιόγην.
Δίλαη έλαο θαηάινγνο εκεξνκεληψλ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη θαζνξίδεη ηα βήκαηα ηνπ Κύθινπ Σηκνινγίσλ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Παξάηεκα Ε.
Δίλαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία έλα πκβαιιόκελν Μέξνο παχεη λα δεζκεχεηαη απφ
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ φπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη έλα ζχλνιν Τπνινγηζκώλ
πκβηβαζκνύ.
Δίλαη ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ ππνινγίδεηαη φηη παξακέλνπλ κεηά απφ πξφζζεζε ηνπ
Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο θαη ηνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ελφο
πκκεηέρνληα.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ην απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ ηζνδχγην ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ειεθηξηζκνχ κέζα ζηα φξηα πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην
Κεθάιαην Δ.
Όπσο ππνινγίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη κία ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν πνπ ζπληεξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο γηα ηε δηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ύζηεκα
Μεηαθνξάο.
Δίλαη έλα ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Αηηνύκελν πκβαιιόκελν Μέξνο σο έλα
κέξνο ησλ δηαθαλνληζκψλ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
εμαζθάιηζεο ηξίησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβαιιόκελν Μέξνο δελ εθπιεξψλεη ηηο
ρξεκαηηθέο νθεηιέο ηνπ πξνο ην Λνγαξηαζκό Απνθιίζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
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Όξνο
Καλόλεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
Καλόλεο
Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο
Καλνληθή Έλδεημε
Καλνληθόο
Μεηξεηήο
Καηαλνκή
Καηάζηαζε
Δθηάθηνπ Αλάγθεο
Καηάζηαζε
πζηήκαηνο
Καηαηνκή
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Καηαηνκή
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
γηα Εώλε Γηαλνκήο
Καηαηνκή
Παξαγσγήο
Καηαρσξεκέλεο
Πιεξνθνξίεο
Καηαρσξεκέλε
Ηθαλόηεηα
Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ
Καηώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο Αγνξάο
Δλέξγεηαο
Καηώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
Καηώηεξν Όξην ηεο
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά/Πώιεζε
Δλέξγεηαο
Κιάζε Καηαηνκήο
Κόκβνο
Κύθινο Σηκνινγίσλ
Λήμε Πξνζεζκίαο

Δπεμήγεζε
Οη θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Νόκνπ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Νφκν.
Δίλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ελφο Καλνληθνύ Μεηξεηή ζην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη ελδείμεηο ζην
ηέινο θάζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε θαηαηνκή ηεο δηαθίλεζεο ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα κία Κιάζε Καηαηνκήο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα κία Μνλάδα
Παξαγσγήο ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειε Μεηξεηηθή Γηάηαμε.
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ν πκκεηέρσλ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ζην Μεηξών Παξαγσγήο ή ζην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο φηη δηαηεξεί ην
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ή ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζηνλ νπνίν
θαηαλέκεηαη ε Μνλάδα Παξαγσγήο ή ν Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ην θαηψηεξν φξην ζε MW κίαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο, γηα
ηελ νπνία έρεη γίλεη Τπνβνιή απφ έλαλ πκκεηέρνληα ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία θιάζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαλάισζεο ζε έλα
Μεηξεηή θαη πξνζδηνξίδεη ηελ Καηαηνκή Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ είλαη θαηάιιειε γηα
ην ζπγθεθξηκέλν Μεηξεηή.
Δίλαη ν δπγφο ζην ηεξκαηηθφ άθξν ελφο θιάδνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
Δίλαη ε αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο.
Δίλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο, ε νπνία αξρίδεη ηέζζεξεηο (4) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε
Ζκέξαο Καηαλνκήο θαη κεηά απφ ηελ νπνία θακία ελεκέξσζε ησλ Γειώζεσλ
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο ή ησλ Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά ή Πώιεζε
Δλέξγεηαο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί.
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Όξνο

Λνγαξηαζκόο
Απνζεκαηηθνύ

Δπεμήγεζε
Δίλαη έλαο μερσξηζηφο θαζνξηζκέλνο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ζην φλνκα ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ, ή ζε
έλα θαηάζηεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο Σξάπεδαο, ζηελ πφιε ηεο Λεπθσζίαο φπσο
γλσζηνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζε θάζε Τπνρξέσζε
πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, ν νπνίνο θέξεη ηφθν απφ (θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) ηεο
εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ θεθαιαίσλ κέρξη (αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) ηελ
εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θεθαιαίσλ απφ ηέηνην ινγαξηαζκφ, κε εμνπζηνδφηεζε γηα
αλάιεςε απφ ην θεθάιαην κφλν απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κεηά
απφ παξάδνζε Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο γηα ην απαηηνχκελν πνζφ θαη κε εληνιή
κεηαθνξάο νπνηνπδήπνηε ηφθνπ πνπ πξνθχπηεη ζην Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ ζε
ηέηνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ νξίδεη ην πκβαιιόκελν Μέξνο.

Λνγαξηαζκόο
Απνθιίζεσλ ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο

Δίλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ.

Λνγαξηαζκόο
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

Δίλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα
έλα πκκεηέρνληα, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
Κεθάιαην Γ.

Λνγαξηαζκόο
Ηζνδπγίνπ ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο

Δίλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα
ηελ πιεξσκή πξνο ή απφ ηα πκβαιιόκελα Μέξε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

Λνγαξηαζκόο
Παξαγσγήο

Δίλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
πξνο έλαλ πκκεηέρνληα θαη ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Γ.

Λνγαξηαζκόο
Παξάδνζεο
Λνγαξηαζκόο
Παξαιαβήο
Λνγηζκηθό
Δθθαζάξηζεο
Μεγάιν Φνξηίν
Μεγάινο
Γηεζπαξκέλνο
Παξαγσγόο
Μέγεζνο Σηκήο
Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Μέγεζνο Σηκήο
Πώιεζεο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Μέγηζηε
Αλακελόκελε
Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Μέγηζηε
Δπηηξεπόκελε
Απόθιηζε
Μέγηζηε
Δπηηξεπόκελε
Μεληαία Παξάδνζε

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην η.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην η.
Δίλαη ην παθέην πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεψζεσλ θαη ησλ
πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
Δίλαη έλα Φνξηίν Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα ην νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο έρεη θαζνξίζεη φηη απαηηνχληαη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο θαη άιια δεδνκέλα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
Δίλαη έλαο Γηεζπαξκέλνο Παξαγσγόο γηα ηνλ νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο έρεη θαζνξίζεη φηη απαηηνχληαη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο
θαη άιια δεδνκέλα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε πνζφηεηα Δλέξγεηαο ηελ νπνία κπνξεί έλαο πκκεηέρνληαο λα κελ παξάγεη ή
λα ππεξβεί ρσξίο λα αληηκεησπίδεη έλα Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ θαη ε ηηκή ηεο
ππνινγίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε κέγηζηε πνζφηεηα Δλέξγεηαο πνπ κπνξεί λα παξαδνζεί απφ έλαλ
πκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ κήλα ρσξίο λα επηθέξεη θάπνην
Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.
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Όξνο
Μέγηζηε Πεξίνδνο
Παξάδνζεο
Μέγηζηε Πνζόηεηα
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Μέγηζηε Πνζόηεηα
Παξάδνζεο
Μέγηζην Όξην
Δμαγσγήο
Μεζνδνινγία γηα
ηελ Πξνζνκνησκέλε
Σηκή Αγνξάο
Μεξίδην
πκβηβαζκνύ
Μεηξεηή Καηαηνκήο
Μέζε Σηκή
Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ
Μεηξεηήο
Μεηξεηήο
Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο
Μεηξεηήο
Καηαηνκήο
Μεηξεηήο
Μεηαθνξάο
Μεηξεηηθέο
Γηαηάμεηο
Μεηξνύκελε
Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Εώλεο Γηαλνκήο
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Γηεζπαξκέλνπ
Παξαγσγνύ
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Παξαγσγνύ
Με
Γλσζηνπνηεκέλε
Πνζόηεηα γηα
Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο

Δπεμήγεζε
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Γ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε κεζνδνινγία ε νπνία έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο ΡΑΔΚ θαη ηνπ
Δπηθξαηέζηεξνπ πκκεηέρνληα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αλαθνξάο γηα
δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο Πξνβιεπόκελεο Εήηεζεο.
Δίλαη ην κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζαξκνδφκελνπ ζπκβηβαζκνχ ηνπ Μεηξεηή
Καηαηνκήο ζε κία Εώλε Γηαλνκήο γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ην νπνίν
απνδίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Μεηξεηή Καηαηνκήο.
Δίλαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα
κε ην Κεθάιαην Ε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο Κάιπςεο Δγγύεζεο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη έλα ζεκείν ζην νπνίν ε Δλέξγεηα πνπ δηαθηλείηαη απφ έλαλ Πειάηε (ή
ηξνθνδνηείηαη απφ έλαλ Γηεζπαξκέλν Παξαγσγό) κεηξάηαη ή (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) θαηαλέκεηαη ή είλαη κία Οκάδα Μεηξεηώλ Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζηνλ νπνίν ηα Μεηξνύκελα Γεδνκέλα
δελ είλαη δηαζέζηκα γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαη ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ζε κία
Κιάζε Καηαηνκήο κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο Μεηξνύκελεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη έλα ζεκείν ζην νπνίν κεηξάηαη ε Δλέξγεηα πνπ εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη απφ ην
ύζηεκα Μεηαθνξάο.
Δίλαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή θαη (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ηε κεηάδνζε
ησλ Γεδνκέλσλ Μεηξήζεσλ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε πνζφηεηα Δλέξγεηαο πνπ κεηξάηαη ή ζεσξείηαη φηη έρεη δηέιζεη δηακέζνπ ελφο
Μεηξεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Δίλαη ε Δλέξγεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ή απνδίδεηαη ζε έλαλ Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ζε
κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε Δλέξγεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ή απνδίδεηαη ζε έλαλ Παξαγσγό ζε κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο.

Δίλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.
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Όξνο
Με
Γλσζηνπνηεκέλε
Πνζόηεηα γηα
Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο γηα
Υακειή Εήηεζε

Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο γηα
Καλνληθή Εήηεζε
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό
Πξνζηίκνπ γηα
Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο

Δπεμήγεζε

Δίλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.

Δίλαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Απαηηνύκελεο Παξάδνζεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
θαηά ην νπνίν θαηά ην νπνίν κπνξεί λα ππάξρεη κείσζε ηεο εμαγσγήο απφ ηε ζρεηηθή
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πκκεηέρνληαο λα πιεξψζεη ηε Με
Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απνθιίζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά ίζν κε
πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%).
Δίλαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Απαηηνύκελεο Παξάδνζεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο θαηά ην νπνίν θαηά ην νπνίν ζα κπνξεί λα ππάξρεη αχμεζε ηεο εμαγσγήο
απφ ηε ζρεηηθή Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν πκκεηέρνληαο λα πιεξψζεη
ηε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απνθιίζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά ίζν
κε πέληε ηνηο εθαηφ (5%).
Δίλαη ην κέγηζην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο ή δηαθηλνχκελεο Δλέξγεηαο γηα
ηε δηάξθεηα κηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Καηαρσξεκέλε
Ηθαλόηεηα ή MAXEa*2, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα απφ κηα ζρεηηθή Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ελφο πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε
Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο είλαη 50 MW ή ιηγφηεξε κπνξεί
λα είλαη ιηγφηεξε απφ ηελ Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο ζε κηα
Πεξίνδν Υακειήο Εήηεζεο ρσξίο ν πκκεηέρσλ λα πιεξψλεη ηε Με
Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά 25 ηνηο
εθαηφ θαη ζα ηζρχεη έσο ηελ 31.12.2013. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ην πνζνζηφ απηφ ζα
ηζνχηαη κε ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο.
Δίλαη ην κέγηζην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Απαηηνύκελεο Παξάδνζεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα απφ κηα ζρεηηθή Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ ελφο πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο είλαη 50 MW ή ιηγφηεξε κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ηελ
Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο εθηφο απφ ηελ Πεξίνδν Υακειήο
Εήηεζεο ρσξίο ν πκκεηέρσλ λα πιεξψλεη ηε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε
Απόθιηζεο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά 10 ηνηο εθαηφ θαη ζα ηζρχεη έσο ηελ
31.12.2013. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ην πνζνζηφ απηφ ζα ηζνχηαη κε ην Με
Γλσζηνπνηεκέλν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ γηα κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο έηζη ψζηε λα ππνινγηζζεί ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε
Απνθιίζεσλ θαη ην νπνίν ζα είλαη πξνο ην παξφλ ίζν κε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
Πξνο απνηξνπή ζπζηεκαηηθήο Τπέξβαζεο ησλ νξίσλ απφθιηζεο ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε πξνεηδνπνηήζεηο
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, Παξάγξαθνο Σ11.7.1.
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Όξνο
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο γηα
Υακειή Εήηεζε
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο γηα
Καλνληθή Εήηεζε
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν
Πνζνζηό
Πξνζηίκνπ γηα
Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με
Γλσζηνπνηεκέλν
Όξην γηα ηελ
Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με
Γλσζηνπνηεκέλνο
Κινηόο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο
Με Παξαδνηέα
Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο
Με Παξαδνηέα
Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Μεληαία Σηκή
Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Μεληαία Σηκή
Πώιεζεο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Μεληαία Υξέσζε
Οπδεηεξόηεηαο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ην κέγηζην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο ή δηαθηλνχκελεο Δλέξγεηαο γηα
ηε δηάξθεηα κηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Καηαρσξεκέλε
Ηθαλόηεηα ή MAXEa*2, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα απφ κηα ζρεηηθή Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ελφο πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε
Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο είλαη 50 MW ή ιηγφηεξε κπνξεί
λα ππεξβεί ηελ Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο ζε κηα Πεξίνδν
Υακειήο Εήηεζεο ρσξίο ν πκκεηέρσλ λα πιεξψλεη ηε Με Γλσζηνπνηεκέλε
Υξέσζε Απόθιηζεο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά 25 ηνηο εθαηφ θαη ζα ηζρχεη έσο
ηελ 31.12.2013. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ην πνζνζηφ απηφ ζα ηζνχηαη κε ην Με
Γλσζηνπνηεκέλν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη ην κέγηζην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Απαηηνύκελεο Παξάδνζεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα απφ κηα ζρεηηθή Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ ελφο πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο είλαη 50 MW ή ιηγφηεξε κπνξεί λα ππεξβεί ηελ Απαηηνύκελε
Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο εθηφο απφ ηελ Πεξίνδν Υακειήο Εήηεζεο ρσξίο
ν πκκεηέρσλ λα πιεξψλεη ηε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο. Σν
πνζνζηφ απηφ ζα είλαη αξρηθά 10 ηνηο εθαηφ θαη ζα ηζρχεη έσο ηελ 31.12.2013. Μεηά ηελ
εκεξνκελία απηή ην πνζνζηφ απηφ ζα ηζνχηαη κε ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Πνζνζηό
Αλνρώλ γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ γηα κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο έηζη ψζηε λα ππνινγηζζεί ε Με Γλσζηνπνηεκέλε
Υξέσζε Απνθιίζεσλ θαη ην νπνίν ζα είλαη πξνο ην παξφλ ίζν κε είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%).
Πξνο απνηξνπή ζπζηεκαηηθήο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ απφθιηζεο ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε πξνεηδνπνηήζεηο
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, Παξάγξαθνο Σ11.7.1.

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Κεθάιαην Ζ.

Δίλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε ρξέσζε αλά MWh πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ.
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Όξνο
Μεληαίν Κόζηνο
Άεξγνπ Ηζρύνο
Μεληαίν Κόζηνο
Παξάβαζεο
πκκεηέρνληα
Μεηξών Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο
Μεηξών
Παξαγσγώλ
Μεληαία
Πξνζαύμεζε
Υξεώζεσλ
Μεράλεκα
Μεραληζκόο
Ηζνδπγίνπ
Μηθξόο Παξαγσγόο

Μνλάδα Ηζνδπγίνπ

Δπεμήγεζε
Δίλαη ην κεληαίν κεξίδην θφζηνπο πνπ ρξεψλεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ππεξεζηψλ άεξγνπ ηζρχνο.
Δίλαη νπνηνδήπνηε έιιεηκκα εζφδσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ
πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα κίαο απνηπρίαο ελφο πκκεηέρνληα λα πιεξψζεη νξηζκέλε
ρξέσζε πνπ ηνπ ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
Δίλαη ην κεηξψν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Γ.
Δίλαη ην κεηξψν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Γ.
Δίλαη ε ρξέσζε πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Θ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη έλαο κεραληζκφο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Δ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κε ηνπο πκκεηέρνληεο
θάλνληαο Απνδνρή ησλ Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά / Πώιεζε Δλέξγεηαο.
Δίλαη ν πκκεηέρσλ ν νπνίνο έρεη νξηζζεί σο Μηθξόο Παξαγσγόο απφ ηε ΡΑΔΚ ελ
ζπλεπεία ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
ηνπ είλαη ιηγφηεξε ησλ 50 MW, κφλν φζνλ αθνξά ηνπο Καλόλεο Αγνξάο.
Δίλαη κία Μνλάδα Παξαγσγήο ή έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο γηα ηνπο
νπνίνπο έλαο πκκεηέρσλ κπνξεί λα ππνβάιιεη Πξνζθνξέο Αγνξάο θαη Πώιεζεο
Δλέξγεηαο ζηνλ Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ.

Μνλάδα
Παξαγσγήο

Οξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

Νόκνο

Δίλαη ν πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκνο N.122(I)/2003 θαη νη ζρεηηθνί
ηξνπνηεηηθνί λφκνη.

Νόκνο πεξί
Γηαηηεζίαο
Οκάδα Μεηξεηώλ
Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο
Παξάβαζε
Παξαβάηεο
Παξαγσγή
Παξαγσγόο
Παξαγσγόο
Αλαλεώζηκσλ
Πεγώλ Δλέξγεηαο
Παξαδνηέα
Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο
Παξαδνηέα
Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Πειάηεο
Πεξηγξαθή
Τπεξεζηώλ γηα
Έιεγρν
Πεξίνδνο
Δθθαζάξηζεο

Δίλαη ν λφκνο πνπ επξίζθεηαη ζε ηζρχ ζηελ Κχπξν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαηηεζίαο.
Δίλαη κία νκαδνπνίεζε ησλ Μεηξεηώλ κίαο Εώλεο Γηαλνκήο πνπ θαηαλέκνληαη ζε έλα
κνλαδηθφ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ε ηξνθνδφηεζε Δλέξγεηαο απφ Μνλάδεο Παξαγσγήο πξνο ην ύζηεκα
Μεηαθνξάο (αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θάπνηεο Μνλάδεο Παξαγσγήο ζπλδένληαη άκεζα
ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο).
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
Δίλαη κία Μνλάδα Παξαγσγήο πνπ παξάγεη Δλέξγεηα απφ «αλαλεψζηκεο ή
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο» φπσο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ γηα νπνηνδήπνηε Έιεγρν ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α θαη εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ.
Δίλαη κία ρξνληθή πεξίνδνο ζε ιεπηά ηεο ψξαο ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε
Γηάξθεηα Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο, ε νπνία αξρίδεη απφ ηε ηηγκή Έλαξμεο ηεο
Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εθθαζάξηζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο.
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Όξνο
Πεξίνδνο Υακειήο
Εήηεζεο
Πεξηνξηζκνί
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
Πιαίζην ύκβαζεο
Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
Πιεξνθνξίεο
πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο
Πνζό Σηκνινγίνπ
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Εώλεο Γηαλνκήο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Εώλεο Γηαλνκήο γηα
κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Καλνληθνύ Μεηξεηή
γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Μεηξεηή Καηαηνκήο
γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ
Παξαγσγνύ γηα κηα
Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
Πνζόηεηα
πκβνιαίνπ
Δλέξγεηαο
Πξνβιεπόκελε
Εήηεζε
Πξόβιεςε Εήηεζεο
Πξνγξακκαηηζκέλε
Γηαθνπή

Δπεμήγεζε
Δίλαη πεξίνδνη κε ζπλήζσο κεησκέλε δήηεζε πνπ θαζνξίδνληαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ
ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ε ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Αη, ε ππνγξαθή ηεο νπνίαο δεζκεχεη
ηνπο ππνγξάθνληεο γηα ηνπο φξνπο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ε ρξεκαηηθή αμία πνπ θαζνξίδεηαη ζε έλα Αξηζκεκέλν ηνηρείν Σηκνινγίνπ.
Δίλαη ην ζχλνιν ηεο πξνζαξκνγήο (ζε MWh) ησλ Μεηξεηώλ Καηαηνκήο ζε κία Εώλε
Γηαλνκήο γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλαλ Τπνινγηζκό
πκβηβαζκνύ.
Δίλαη ε πνζφηεηα πξνζαξκνγήο (ζε MWh) ζε έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα
κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ ζε
έλαλ Καλνληθό Μεηξεηή πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο.
Δίλαη ε πνζφηεηα πξνζαξκνγήο (ζε MWh) ζε έλαλ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ
ζε έλαλ Καλνληθό Μεηξεηή πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
Δίλαη ε πνζφηεηα πξνζαξκνγήο ζε έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
πξνθαιείηαη απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ ζε έλαλ Καλνληθό Μεηξεηή πνπ
θαηαλέκεηαη ζην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε πνζφηεηα πξνζαξκνγήο ελφο Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο ε νπνία πξνθαιείηαη
απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ ζε έλαλ Μεηξεηή Παξαγσγήο πνπ θαηαλέκεηαη
ζην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε πνζφηεηα πξνζαξκνγήο (ζε MWh) ζε έλαλ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ
ζε έλαλ Μεηξεηή Καηαηνκήο πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
Δίλαη ε πξνζαξκνγή ηεο πνζφηεηαο (ζε MWh) ζε έλαλ Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο γηα
κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ ζε
έλαλ Μεηξεηή Παξαγσγνύ πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο.
Δίλαη ε Δλέξγεηα ζε MWh πνπ θαζνξίδεηαη ζε έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο.
Δίλαη ν κέζνο ξπζκφο ζε MW ηεο Δλέξγεηαο πνπ αλακέλεηαη λα δηαθηλεζεί απφ ην
ύζηεκα Μεηαθνξάο γηα κία ζπγθεθξηκέλε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ν νπνίνο
δεκνζηεχεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
Δίλαη έλαο αλακελφκελνο ξπζκφο ηεο εζληθήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε MW θαη αθνξά κία
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
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Όξνο
Πξνεγνύκελε
Ζκέξα
Πξνθαζνξηζκέλε
Σηκή
Πξνκεζεπηήο
Πξνζαξκνγέαο
εκαζκέλεο
Πνζόηεηαο
Δλέξγεηαο
Πξνζαξκνγή
πκβηβαζκνύ
Πξνζαξκνγή
Σακεηαθήο Ρνήο Με
Παξάδνζεο
Πξνζαξκνγή Σηκήο
Με Παξάδνζεο
Πξνζαύμεζε
Υξέσζεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Πξνζνκνησκέλε
Σηκή Αγνξάο

Πξόζηηκν
Απνθιίζεσλ
Πξνζθνξά Αγνξάο
Δλέξγεηαο
Πξνζθνξά Αγνξάο
Δλέξγεηαο 1
Πξνζθνξά Αγνξάο
Δλέξγεηαο 2
Πξνζθνξά
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
Πξνζθνξά
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
1
Πξνζθνξά
Πώιεζεο Δλέξγεηαο
2
Πξσηόθνιια
Γηαζύλδεζεο
ΡΑΔΚ
Ρπζκόο Αλόδνπ
Ρπζκόο Καζόδνπ
εκαζκέλε
Πνζόηεηα Δλέξγεηαο

Δπεμήγεζε
ζε ζρέζε κε ηελ Ζκέξα Καηαηνκήο, θαιχπηεη κία ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη πεξίπνπ
εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο αιιά πεξηιακβάλεη κεξηθέο
πεξηφδνπο πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ Ζκέξα Καηαλνκήο αιιά πξνεγνχληαη ησλ
Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ
πεξηφδσλ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε πξνζαξκνγή ζηελ ηηκή ηεο Δθηηκώκελεο Έλδεημεο αθνινπζψληαο έλαλ
Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη κία ρξέσζε αλά MWh πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Θ.
Δίλαη κία ηηκή αλαθνξάο γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε
Μεζνδνινγία γηα ηελ Πξνζνκνησκέλε Σηκή Αγνξάο πνπ βαζίδεηαη ζηελ
Πξνβιεπόκελε Εήηεζε.
Δίλαη κία ρξέσζε ε νπνία επηβάιιεηαη ζε θάπνηνλ πκκεηέρνληα γηα ηελ Δλέξγεηα πνπ
παξαδφζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κήλα ε νπνία ππεξβαίλεη ηε Μέγηζηε Μεληαία
Δπηηξεπόκελε Παξάδνζε θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ. Γηαθνξεηηθά,
είλαη ε ρξέσζε γηα ην κέγεζνο κε ην νπνίν ε παξάδνζε ελέξγεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ
ηελ Διάρηζηε Μεληαία Δπηηξεπόκελε Παξάδνζε θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
κε ην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη κία πξνζθνξά γηα ηε κείσζε ηεο Παξαγσγήο (ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα
ηελ αχμεζε ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο) ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία πξνζθνξά γηα ηελ αχμεζε ηεο Παξαγσγήο (ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα
ηε κείσζε ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο) ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη κία Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη νη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ην
Λνγηζκηθό Δθθαζάξηζεο θαη νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο.
Δίλαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ηεο Κχπξνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ
πεξί ξχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νόκν.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
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Όξνο
ηαζεξή
Δπηηξεπόκελε
Απόθιηζε
ηαζεξό Κόζηνο
Πεξηόδνπ γηα
πκβόιαην
Δθεδξείαο
ηαηή Δθεδξεία
ηέιερνο
Σηκνινγίνπ
ηηγκή Έλαξμεο ηεο
Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
πκβαιιόκελν
Μέξνο (θαη
πκβαιιόκελα
Μέξε)
πκβαιιόκελν
Μέξνο πνπ
Απνηπγράλεη
πκβαιιόκελν
Μέξνο πνπ έρεη
Γηαθνπεί
ύκβαζε Έληαμεο
ύκβαζε ύλδεζεο
πκβόιαηα
πληήξεζεο

πκβόιαην
Δλέξγεηαο
πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή Καλόλσλ
Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ
πκκεηέρσλ
πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη
πκκεηέρσλ πνπ
Παξαιακβάλεη
πκκεηέρσλ ζηελ
Αγνξά από ηελ
Πιεπξά Εήηεζεο
πκπιεξσκέλν
πκβόιαην
πλδένκαη

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε κέγηζηε ζηαζεξή πνζφηεηα ηελ νπνία ε παξαδνηέα Δλέξγεηα ελφο Μηθξνύ
Παξαγσγνύ κπνξεί λα ππεξβεί ή λα ππνιείπεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ Καζαξή Μεληαία
Γηαθίλεζε Ηζρύνο γηα έλα εκεξνινγηαθφ κήλα, φπσο νξίδεηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφ απφ
ηνλ Τπνπξγό, ε νπνία αξρηθά ζα είλαη 7GWh.

Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Θ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη νπνηνδήπνηε έληππν πνπ πεξηέρεη έλα Σηκνιόγην ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο γηα ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ ή ηα ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα.
Δίλαη έλα θαζνξηζκέλν ιεπηφ ηεο ψξαο ζε κία θαζνξηζκέλε εκέξα φηαλ αξρίδεη ε
Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Δίλαη έλα πκβαιιόκελν Μέξνο πνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο.
Δίλαη έλα πκβαιιόκελν Μέξνο ην νπνίν αηηείηαη ηε δηαθνπή ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ απφ
ηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α.
Δίλαη ε ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Aηη, κε ηελ νπνία έλα Αηηνύκελν
πκβαιιόκελν Μέξνο εληάζζεηαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
Δίλαη ζπκβφιαηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Δπηθξαηέζηεξν πκκεηέρνληα,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔΚ, ζε θάζε
πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε Μέγηζηε Πνζόηεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζε MW πνπ θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Μ γηα λα θαιχςεη
ηα εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ Μνλάδσλ
Παξαγσγήο εμαηηίαο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή βιαβψλ.
Δίλαη έλα ζπκβφιαην γηα ηε κεηαβίβαζε κεηαμχ ελφο πκκεηέρνληα θαη θάπνηνπ άιινπ
(ή κεηαμχ ελφο πκκεηέρνληα θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο) ησλ
δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κίαο πνζφηεηαο Δλέξγεηαο ζε κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη ε επηηξνπή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ Νόκνπ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Α.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην η.
Δίλαη ν πκκεηέρσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην η.
Δίλαη έλαο πκκεηέρσλ ν νπνίνο εκπνξεχεηαη θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξέο γηα Αγνξά
θαη Πώιεζε Δλέξγεηαο ζηνπο Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο.
Δίλαη έλα ζπκβφιαην ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Νφκνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα
Δπηρεηξήζεηο, Νφκνο 2190/20.
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Όξνο
πλζήθε
πλνιηθή
Πξνζαξκνγή
Καηαηνκήο ηεο
Εώλεο Γηαλνκήο
πλνιηθή Σακεηαθή
Ρνή Μεραληζκνύ
Ηζνδπγίνπ γηα κία
Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
πλνιηθό Τπόινηπν
πκβηβαζκνύ
ύλνιν
πκβηβαζκνύ
Μεηξεηή Καηαηνκήο
πληειεζηήο
Απσιεηώλ
Γηαλνκήο
πληειεζηήο
Απσιεηώλ
Μεηαθνξάο
πληειεζηήο
Πξνζαξκνγήο ηεο
Καηαηνκήο
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
γηα Εώλε Γηαλνκήο
ύζηεκα Γηαλνκήο
ύζηεκα
Μεηαθνξάο
ύζηεκα
Μεηξήζεσλ
πρλόηεηα Λήςεο
Μεηξήζεσλ
Σακεηαθή Ρνή
Αλαδηαλνκήο
Πεξηόδνπ
πκκεηερόλησλ
Σακεηαθή Ρνή
Απνθιίζεσλ
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή
Απνθιίζεσλ
Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο
Σακεηαθή Ρνή
Μεληαίαο
Οπδεηεξόηεηαο
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε ζπλζήθε πνπ ηδξχεη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα θαη αθνξά ηε
εο
πλζήθε ηεο Ρψκεο ηεο 25 Μαξηίνπ 1957 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Δπξσπατθφ
ε
Νφκν ηνπ 1986 θαη ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (ε νπνία ππνγξάθεθε ηελ 7
ε
Φεβξνπαξίνπ 1992 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Ννεκβξίνπ 1993) φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
άιιαμε ή ζπκπιεξψζεθε ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Δίλαη ε πνζφηεηα ηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη φηη δηαθηλείηαη απφ Μεηξεηέο
Καηαηνκήο ζε κία Εώλε Γηαλνκήο πξηλ απφ ηελ ηειηθή πξνζαξκνγή.

Τπνινγίδεηαη ζχκθσλα ην Κεθάιαην Θ.
Δίλαη ε κεηαβαιιφκελε πνζφηεηα Δλέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο Πξνζαξκνγήο πκβηβαζκνύ ζε έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο.
Τπνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Hη.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Νφκν.
Δίλαη έλα ζχλνιν κεηξεηψλ πνπ ζεσξνχληαη σο έλαο κνλαδηθφο Μεηξεηήο γηα ηνπο
ζθνπνχο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
Δίλαη ε θαλνληθή πεξίνδνο κεηαμχ Δλδείμεσλ Μεηξεηή θαη ζα αληηζηνηρεί γηα κηα
Γηάξθεηα Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα Καλνληθνύο Μεηξεηέο θαη Μεηξεηέο
Παξαγσγήο.
Δίλαη ην κέξνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ Με Γλσζηνπνηεκέλσλ Υξεώζεσλ Απόθιηζεο
πνπ επηζηξέθνληαη ζε έλα πκκεηέρσλ ζε αλαινγία κε ηε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ησλ
Μνλάδσλ Ηζνδπγίνπ ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε κηα Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε
Απόθιηζεο.
Δίλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ζην Κεθάιαην Ζ.

Απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην ηχπν ζην Παξάηεκα Ζ.

Δίλαη ε ρξέσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Ζ.
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Όξνο
Σακεηαθή Ρνή
Μεληαίαο
Πξνζαύμεζεο
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή
Οπδεηεξόηεηαο
Πεξηόδνπ
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή
Παξαδνηέαο
Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο
Σακεηαθή Ρνή
Παξαδνηέαο
Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο
Σακεηαθή Ρνή
Πεξηνδηθήο
Πξνζαύμεζεο
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή
πκβηβαζκνύ
Σακεηαθή Ρνή
πλνιηθώλ
Απνθιίζεσλ
Σακεηαθή Ρνή Σηκήο
Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Σακεηαθή Ρνή Σηκήο
Πώιεζεο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Σαπηόηεηα
Γλσζηνπνίεζεο
Σειηθή Πξνζαξκνγή
Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο
Σέινο Παξνρήο
Σέινο Υξήζεο
Σηκή Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Σηκή Αλαδηαλνκήο
Υξέσζεο Με
Γλσζηνπνηεκέλεο
Απόθιηζεο
Σηκή Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ
Σηκή Δθθαζάξηζεο
ζε Καηάζηαζε
Δθηάθηνπ Αλάγθεο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε ρξέσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Η.

Δίλαη ε ρξέσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Δίλαη ε ρξέσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Η.
Δίλαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πιεξψλεηαη πξνο ή απφ έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ή
έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο αθνινπζψληαο έλα ζχλνιν Τπνινγηζκώλ
πκβηβαζκνύ.
Γηα κηα πεξίνδν εθθαζάξηζεο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.

Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε ηαπηφηεηα κίαο Τπνβαιιόκελεο Γλσζηνπνίεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Σ.
Δίλαη ε ηειηθή πνζφηεηα ζπκβηβαζκνχ ελφο Μεηξεηή Καηαηνκήο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο
Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.
Δίλαη απηφ ην κέξνο ηεο πιεξσκήο γηα ηελ Δπηθνπξηθή Τπεξεζία ην νπνίν έρεη ζθνπφ
λα θαιχςεη ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ηεο Δπηθνπξηθήο Τπεξεζίαο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη ε πίζησζε αλά MWh πνπ πξνζθέξεηαη πξνο ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ έρεη ζθνπφ
λα αλαδηαλέκεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο Υξεώζεηο Απνθιίζεσλ
ζηνπο πκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη Μνλάδεο Ηζνδπγίνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε Με
Γλσζηνπνηεκέλεο Υξεώζεηο Απόθιηζεο.
Πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ.
Δίλαη ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ρξεκαηηθή απνηίκεζε ησλ απνθιίζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα κίαο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο.

Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

18
Κεθάιαην Β – Οξηζκνί, Σπληνκνγξαθίεο θαη Παξαδνρέο

Όξνο
Σηκή Μνλάδαο
Υξέσζεο
Σηκή Πξνζθνξάο
γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο

Δπεμήγεζε
Δίλαη ε ηηκή κνλάδαο αλά MWh πνπ γλσζηνπνηείηαη ζε έλα Αξηζκεκέλν ηνηρείν
Σηκνινγίνπ.
Δίλαη ε ηηκή πνπ ηίζεηαη απφ έλα πκκεηέρνληα γηα ηελ Απνδνρή κίαο Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ε ηηκή πνπ ηίζεηαη απφ θάπνηνλ πκκεηέρνληα γηα ηελ Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο
γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.

Σηκή Πξνζθνξάο
γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο
Σηκή Πώιεζεο
Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Σηκνιόγην
Σύπνο Υξέσζεο
Τπεξεζία Γηθηύνπ
Τπεξεζίεο
πζηήκαηνο

Ζ κέγηζηε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλα
πκκεηέρνληα δελ ζα ππεξβαίλεη θαηά 10% ηε ςειφηεξε ξπζκηδφκελε ηηκή πνπ
ππνβιήζεθε γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ησλ Δπηθξαηέζηεξσλ πκκεηερόλησλ φπσο ζα
εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ γηα ηνπο Δπηθξαηέζηεξνπο πκκεηέρνληεο.
Έρεη ην λφεκα πνπ δίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
Δίλαη έλα ηηκνιφγην πνπ παξαδίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
πξνο έλα πκβαιιόκελν Μέξνο ζε κνξθή θαη ηξφπν πνπ θαζνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Η.
Δίλαη έλαο θσδηθφο πνπ αλαγξάθεηαη ζε έλα Αξηζκεκέλν ηνηρείν Σηκνινγίνπ ν
νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο ρξέσζεο πνπ εθαξκφδεηαη.
Δίλαη ε παξνρή θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή ηνπ πζηήκαηνο
Γηαλνκήο.
Δίλαη νη ελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ, ζηηο
νπνίεο πξνβαίλεη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα λα ιεηηνπξγεί έλα
αζθαιέο θαη απνδνηηθφ χζηεκα.

Τπνβαιιόκελε
Γλσζηνπνίεζε

Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην η.

Τπνβνιή

ε ζρέζε κε κία Πξνζθνξά γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο, είλαη ε ππνβνιή απφ
θάπνηνλ πκκεηέρνληα κίαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε Δλέξγεηαο πξνο ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.

Τπνβνιή
Σηκνινγίνπ
Τπνινγηζκνί
Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ
Τπνινγηζκόο
πκβηβαζκνύ
Τπνπξγόο
Τπνρξέσζε
πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο

Δίλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο Σηκνινγίσλ ζηνπο πκκεηέρνληεο.
Δίλαη νη ινγηζηηθέο πξάμεηο γηα ηηο Δλεξγεηαθέο Απνθιίζεηο.
Δίλαη ε εθηίκεζε ησλ αζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ Μεηξνύκελσλ Γεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο Τπνινγηζκνύο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ θαη ησλ
επαθφινπζσλ εθηηκήζεσλ γηα πην ζσζηά Μεηξνύκελα Γεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ζη.
Δίλαη ν Τπνπξγφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Κχπξνπ.
Δίλαη ε Τπνρξέσζε πκβαιιόκελνπ Μέξνπο λα πιεξψλεη νπνηαδήπνηε ρξέσζε
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Δίλαη ε Δλέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο,
ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ηνπο Απηνπαξαγσγνύο, ηνπο Πειάηεο ή
νπνηαδήπνηε άιια πξφζσπα απαηηεί ην λνκηθφ πιαίζην.

Φνξηίν
Υξέσζε
Οπδεηεξόηεηαο
Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο
Υξνλνδηάγξακκα
Καηαλνκήο
Υξνλνδηάγξακκα
Πξόβιεςεο
Εήηεζεο
Υξνλνδηάγξακκα
πκβηβαζκνύ

Δίλαη κηα ρξέσζε αλά MWh ππνινγηδφκελε κε βάζε ην Κεθάιαην Ζ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Δ.
Δίλαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.
Όπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ζη.
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3.

Παξαδνρέο

3.1.1

Δθηφο εάλ ην πεξηερφκελν απαηηεί δηαθνξεηηθά, νη αθφινπζεο παξαδνρέο έρνπλ
ιεθζεί ζηνπο Καλόλεο.
α) Ζ Παξαγσγή παίξλεη ζεηηθφ πξφζεκν, ε Γηαθίλεζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
παίξλεη αξλεηηθφ πξφζεκν.
β) Οη απψιεηεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαηαλέκνληαη ζηε Γηαθίλεζε
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
γ) Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη ρξφλνη αλαθέξνληαη ζην ρξφλν έλαξμεο - π.ρ.
11:00 είλαη ε Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο πνπ αξρίδεη ζηηο 11:00:01.
δ) Λεπηά = αξρή ελφο νιφθιεξνπ ιεπηνχ
ε)

Όινη νη ρξφλνη αλαθέξνληαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξσπατθή Ώξα φπσο νξίδεηαη
ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

ζη) Οη θπζηθέο ζέζεηο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό Παξαγσγήο
"κεηαθπιίνληαη" έσο φηνπ δηαθνξνπνηεζνχλ δει. φπνπ νιφθιεξε ή έλα κέξνο ηεο
Γήισζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο δελ έρεη παξαιεθζεί, ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ζεσξήζεη ηε Γήισζε
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο
Ζκέξαο Καηαλνκήο ζχκθσλα κε ην Σ14.11 ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο.
δ)

Οη θπζηθέο ζέζεηο "δειψλνληαη".

ε) Σα ζπκβφιαηα "γλσζηνπνηνχληαη".
ζ) Μηα αλαθνξά ζε πιεξσκή κπνξεί λα είλαη γηα έλα πνζφ πνπ πιεξψλεηαη απφ, ή
πιεξψλεηαη πξνο, έλα πκβαιιόκελν Μέξνο φπσο ην πεξηερφκελν θαη ε
παξαδνρή πξφζεκνπ επηηξέπεη.
3.1.2

Οη πην θάησ κνλάδεο κέηξεζεο εθαξκφδνληαη εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά:
α) Σα ζπκβφιαηα θαη ε εθθαζάξηζε κεηξνχληαη ζε MWh ζε 3 δεθαδηθά ςεθία.
β) Σν επίπεδν Παξαγσγήο, νη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο, νη
Πξνζθνξέο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη γηα Πξνζθνξέο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο,
κεηξνχληαη ζε MW ζε 3 δεθαδηθά ςεθία.

4.

Καηάινγνο Γεδνκέλσλ

4.1

Δηζαγσγή

4.1.1

Απηφο ν θαηάινγνο δεδνκέλσλ παξαζέηεη ηνπο αιγεβξηθνχο φξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εμηζψζεηο θαη άιιεο αιγεβξηθέο δηαηππψζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλόλεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα
επηζεκάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα παξαζέζεη ηηο παξαγξάθνπο,
φπνπ εθαξκφδνληαη. Οη εξκελείεο γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζε απηφ ην
Κεθάιαην.
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4.2
Αιγεβξηθή
Μεηαβιεηή
AOQa
BADJanj
BLanjm

BOLanj
BOUanj

BUanjm
+

CAI

Aj
-

CAI Aj
CBanj
CMICA
CNDaj
COAMNA
COANAj
COanj
COAUAj
CPUDRAj
CR

+
Aj
-

CR Aj
CSPj
CTPj
CUDaj
CUDRj
DEVF
DEVPC
DLFzj
DZAzj
ESCA
+

GEST aj
GRCa

Καηάινγνο Γεδνκέλσλ

Όξνο θαη Σξόπνο Γηαηύπσζεο
Δηήζηα(εο) Πνζόηεηα(εο) Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
θαηαρσξείηαη (-νχληαη) ζην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Πξνζαξκνγέαο εκαζκέλεο Πνζόηεηαο Δλέξγεηαο γηα κηα
Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο "n"
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο γηα θάζε
ιεπηφ "m"
Καηώηεξν Όξην ηεο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή κηα
Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο "n"
Αλώηεξν Όξην ηεο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά ή Πώιεζε
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή κηα
Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο "n"
Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο γηα θάζε
ιεπηφ "m"
Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο
Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο γηα κηα Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο
Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ
Πξνζαξκνγή Σακεηαθήο Ρνήο Με Παξάδνζεο
Σακεηαθή Ρνή Μεληαίαο Οπδεηεξόηεηαο Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο γηα κηα Απνδνρή Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο
Σακεηαθή Ρνή Πεξηνδηθήο Πξνζαύμεζεο Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Σακεηαθή Ρνή Αλαδηαλνκήο Πεξηόδνπ πκκεηερόλησλ
Σακεηαθή Ρνή πκβηβαζκνύ γηα έλα Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο “A”
Σακεηαθή Ρνή πκβηβαζκνύ γηα έλα Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A”
Σακεηαθή Ρνή Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Σακεηαθή Ρνή Σηκήο Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο
Σηκή Αλαδηαλνκήο Υξέσζεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο
Απόθιηζεο
ηαζεξή Δπηηξεπόκελε Απόθιηζε
Δθαηνζηηαίν Δπηηξεπόκελν Πνζνζηό Απόθιηζεο
πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε Εώλε Γηαλνκήο
"z"
πληειεζηήο Πξνζαξκνγήο ηεο Καηαηνκήο Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο γηα Εώλε Γηαλνκήο
Δθηίκεζε γηα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο "Α" πνπ
ρξεηάδεηαη γηα Κάιπςε Δγγύεζεο
Δθηηκώκελε Έλδεημε γηα κηα Μνλάδα Παξαγσγήο "α"
Καηαρσξεκέλε Ηθαλόηεηα εάλ ε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ είλαη
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Παξάγξαθνη ζηηο
νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύληαη
νη κεηαβιεηέο
Γ 3.3.1
H 2.3.2
H 2.1.1

H 2.1.1

H 2.1.1

H 2.1.1
H 4.1.1
H 4.1.1
H 2.1.3
H 4.4.5
H 4.2.5
H 4.6.2
H 4.5.4
H 2.1.3
Θ 2.3.2
H 4.7.2
H.I 1.6.1
H.I 1.6.2
H 2.3.3
H 2.3.3
H 4.3.5
Ζ 4.7.1
H 4.4.3
H 4.4.3
H 3.1.1
H 3.3.5
Ε 4.1.5
Γ 4.2.1
Γ 3.1.1

21
Κεθάιαην Β – Οξηζκνί, Σπληνκνγξαθίεο θαη Παξαδνρέο

GREAD

+
aj

LUSTPC
LUTTPC

MAXEa

MΟΔ
MPS
MPT
NDBPanj
NDBVaj
NDOPanj
NDOVaj
NUSTPC
NUTTPC
OADJanj
OLanjm

OUanjm
PBanj
PCazpj
PENPC
PESTazj
PFj
PMN
POanj
-

PREAD azj
PSPNj
PSPUj
+
QAE Aj
-

QAE Aj
-

QAEG Azj
+
QAI Aj
QAI Aj

Παξαγσγόο ή MAXEa*2 εάλ ην Φνξηίν είλαη Μεγάιν Φνξηίν
Έλδεημε Παξαγσγνύ ζε κηα Μνλάδα Παξαγσγήο "a"
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Υακειή Εήηεζε
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Υακειή Εήηεζε
Μέγηζηε αλακελφκελε Γηαθίλεζε Δλέξγεηαο γηα νπνηαδήπνηε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε έλα Μεηξεηή
Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ή κηα Οκάδα Μεηξεηώλ Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο "a"
Σν Μέγηζην Όξην Δμαγσγήο γηα κηα Μνλάδα Παξαγσγήο ή
ε Μέγηζηε Αλακελόκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο γηα έλα Μεηξεηή
Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
Μεληαία Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Μεληαία Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Πξνζαξκνγή Σηκήο Με Παξάδνζεο γηα θάζε Απνδνρή
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο "n" γηα κηα Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ “a” γηα πεξίνδν εθθαζάξηζεο “j”
Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο
Πξνζαξκνγή Σηκήο Με Παξάδνζεο γηα θάζε Απνδνρή
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο "n" γηα κηα Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ “a” γηα πεξίνδν εθθαζάξηζεο “j”
Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Καλνληθή Εήηεζε
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Καλνληθή Εήηεζε
Πξνζαξκνγέαο εκαζκέλεο Πνζόηεηαο Δλέξγεηαο γηα κηα
Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο "n"
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα
θάζε ιεπηφ "m"
Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα
θάζε ιεπηφ "m"
Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο γηα κηα Πξνζθνξά
Αγνξάο Δλέξγεηαο "n" γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ "a"
Γείθηεο Πξνζαξκνγήο Κιάζεο Καηαηνκήο γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν Μεηξεηή Καηαηνκήο
Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Σηκήο Πξνζηίκνπ γηα ηελ Τπέξβαζε
Απνθιίζεσλ
Δθηηκώκελε Έλδεημε γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο “a”
Γείθηεο Πεξηόδνπ
Μεληαία Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο
Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα κηα
Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο "n" γηα κηα Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ "a"
Έλδεημε Καηαηνκήο γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο "a"
Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
Πξνζαύμεζε Υξέσζεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε
κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο "j"
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Γηεζπαξκέλνπ Παξαγσγνύ
Απόθιηζε Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο
Απόθιηζε Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
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ΖΗ 1.2.1
H 4.3.2
H 4.3.2
Γ 3.3.1

E 3.2.7
H 4.4.1
H 4.4.1
H 4.2.1
H 4.2.4
H 4.2.1
H 4.2.4
H 4.3.2
H 4.3.2
H 2.3.2
H 2.1.1

H 2.1.1
H 2.1.3
H 3.1.1
H 4.4.5
H.I 1.5.1
H 4.3.2
H 4.6.1
H 2.1.3
H.I 1.5.1
H 4.5.3
Θ 2.3.1
H 3.2.1
H 3.4.1
H 3.3.2
H 3.2.2
H 3.4.1
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QBanj
QCAOA
+

QCE

cj
-

QCE cj
QDEV
QDZPzj
QDZRzj
QDZzj
QDZzzj
+

QE

aj

QEDazj
QENaj
+

QER Ai
QERAj
-

QEU azj
QGAaj
QIajm
QMGA
QMMAXA
QMMINA
QMOA
QNajm
QNPAazj
QOanj
QPAazj
QPAFazj
QPAIazj
QPRazj
QPSazj
QPTazj
QRDaj
QSPj
QTNj
QTPj
QTSBj
QUSaj
QUSMAXaj

Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
είλαη ε Δλέξγεηα πνπ παξαδίδεηαη γηα κηα Απνδνρή
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
Δθηίκεζε Πίζησζεο ηεο Πνζόηεηαο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο γηα έλα πκβόιαην
Δλέξγεηαο γηα έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο
Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο γηα έλα πκβόιαην
Δλέξγεηαο γηα έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε Απόθιηζε
Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο γηα κηα
Εώλε Γηαλνκήο "z"
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο
Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο γηα κηα
Εώλε Γηαλνκήο "z"
Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα κηα Μνλάδα Παξαγσγήο "a" ζε
κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο "j"
Δθηίκεζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο γηα κηα Εώλε
Γηαλνκήο "z"
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα έλα Καλνληθό Μεηξεηή "a" ζε κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο "j"
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
Γηαθίλεζε Ηζρύνο Με Πξνζαξκνζκέλνπ Μεηξεηή
Καηαηνκήο γηα κηα Εώλε Γηαλνκήο "z"
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Παξαγσγνύ γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
Δληεηαικέλε Θέζε γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ζε θάζε ιεπηφ
"m"
Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή
Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία Παξάδνζε
Διάρηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία Παξάδνζε
Καζαξή Μεληαία Γηαθίλεζε Ηζρύνο
Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο γηα κηα
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ζε θάζε ιεπηφ "m"
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Καλνληθνύ Μεηξεηή γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
Όγθνο Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
είλαη ε Δλέξγεηα πνπ παξαδίδεηαη ζε κηα Απνδνρή ηεο
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
Σειηθή Πξνζαξκνγή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
Αξρηθή Πξνζαξκνγή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
Τπόινηπν πλόινπ πκβηβαζκνύ
Μεξίδην πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο
ύλνιν πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο
Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα κηα
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ "a"
Μέγεζνο Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Δζληθή Γηαθίλεζε Ηζρύνο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
Μέγεζνο Σηκήο Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Ηζνδύγην πζηήκαηνο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ”j”
Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Όξην γηα ηελ Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
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H 2.1.2
Ε 4.1.3
Σ 4.1.2
Σ 4.1.2
H 4.4.3
H 3.3.3
H.I 1.2.1
H 3.3.1
H.I 1.3.1
H 3.1.1
H 3.3.5
H 3.1.1
H.I 1.2.1
H.I 1.4.1
H 3.3.5
H.I 1.2.1
H 2.1.1
H 4.4.2
H 4.4.4
H 4.4.4
H 4.4.3
H 2.1.1
H.I 1.4.1
H 2.1.2
H.I 1.5.2
H.I 1.5.8
H.I 1.5.7
H.I 1.5.5
H.I 1.5.8
H.I 1.5.2
H 4.2.1
H 2.3.3
H 3.3.1
H 2.3.3
H 2.2.1
H 4.3.4
H 4.3.4
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QUTaj
QUTMINaj
QZAzj
QZPAzj
SFΑ
SPILLj
SPj
TCBMj
TCIj
TDR
TLFj
TOPj
UDFaj
USPPC
USTPC
UTPPC
UTTPC
ZESTzj
+
ZREAD aj

H 4.3.4
H 4.3.4
H.I 1.3
H.I 1.5.7
Γ 3.1.1
H 2.4.1
H 2.4.2
Θ 2.2.1
H 4.5.2
H 4.6.1
H 3.3.3
H 2.4.1
H 4.3.6
H 4.3.5
H 4.3.2
H 4.3.5
H 4.3.2
Γ 4.3.1
H.I 1.3.1

5

Υξήζε Γεηθηώλ θαη Δθζεηώλ

5.1.1

Έλαο θαηάινγνο απφ δείθηεο θαη εθζέηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εμηζψζεηο θαη άιιεο
αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλόλεο.

Αιγεβξηθή
Μεηαβιεηή
a
A
c
D
i
j
m
M
n
N
p
x
y
z
zz
+
-

Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλνο Κινηόο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο
πλνιηθή Πξνζαξκνγή Καηαηνκήο ηεο Εώλεο Γηαλνκήο
Γείθηεο Μηθξνύ πκκεηέρνληα
Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο ”j”
Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
πλνιηθή Σακεηαθή Ρνή Μεραληζκνύ Ηζνδπγίνπ γηα κία
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
Σακεηαθή Ρνή πλνιηθώλ Απνθιίζεσλ
Μεληαίν Κόζηνο Παξάβαζεο πκκεηέρνληα
πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο "j"
Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο "j"
Γείθηεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο Απόθιηζεο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Πξνζηίκνπ γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Πξνζηίκνπ γηα
Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα
Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
Δθηηκώκελε Έλδεημε
Έλδεημε Εώλεο Γηαλνκήο γηα κηα Εώλε Γηαλνκήο “z”

Όλνκα θαη πεξηβάιινλ
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ή Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο
πκβόιαην Δλέξγεηαο
Ζκέξα Καηαλνκήο
Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο
Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο
Λεπηό
Μήλαο
Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ή Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο
Ο αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο ζε έλα κήλα ή ζε κηα πεξίνδν ζηελ νπνία ν
Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ ιακβάλεη κέξνο
Κιάζε Καηαηνκήο
Έλαο κεηξεηήο ηωλ Υπνινγηζκώλ Σπκβηβαζκνύ
Έλαο κεηξεηήο ηωλ Υπνινγηζκώλ Σπκβηβαζκνύ
Εώλε Γηαλνκήο
Εώλε Γηαλνκήο
Σε ζρέζε κε ην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο
Σε ζρέζε κε ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
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Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Γ
Λνγαξηαζκνί θαη Μεηξώα πκκεηερόλησλ
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Σελ ππνρξέσζε ησλ πκκεηερόλησλ λα δηαζέηνπλ Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεξνχληαη ζε απηνχο
ηνπο ινγαξηαζκνχο.
β) Σελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ησλ Μεηξεηώλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη γηα απηνχο
γ) Σελ ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηαλ
Μεηξεηέο κεηαβηβάδνληαη ζε άιιν πκβαιιόκελν Μέξνο.

2

Λνγαξηαζκνί πκκεηερόλησλ

2.1

Γεληθά

2.1.1

Κάζε πκκεηέρσλ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη έλα
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Καλόλσλ Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνύ.

2.2

Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο

2.2.1

ε θάζε Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο, γηα θάζε Μνλάδα Παξαγσγήο πνπ είλαη
θαηαγεγξακκέλε ζην πκκεηέρνληα ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.1.1 ή ηελ
Παξάγξαθν 3.3.1, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα θαηαρσξεί γηα θάζε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο:
α) ηε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα
β) ηελ Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη ηελ εθάζηνηε
Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
γ) ηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
δ) ηελ Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα θάζε
Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο, θαζψο θαη
ε) ηελ Σηκή Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο.

2.2.2

Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, θάζε Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο ζα
θαηαγξάθεη ηελ Δλέξγεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε Γλσζηνπνίεζε πκπιήξσζεο
πκβνιαίνπ.

2.3

Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

2.3.1

ε θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο, γηα θάζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλνο ζην πκκεηέρνληα ζχκθσλα κε ηε
Παξάγξαθν 3.3.1 εθηφο απφ απηνχο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε παξαγσγή ζε έλα
Γηεζπαξκέλν Παξαγσγό, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαηαρσξεί γηα
θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο:
α) ηε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα
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β) ηελ Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο γηα θάζε
Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα ηελ Αγνξά Δλέξγεηαο
γ) ηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
δ) ηελ Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα θάζε
Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο, θαζψο θαη
ε) ηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο.
2.3.2

Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, θάζε Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο ζα θαηαγξάθεη ηελ Δλέξγεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε Γλσζηνπνίεζε
πκπιήξσζεο πκβνιαίνπ.

2.3.3

Ο Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζα θαηαγξάθεη κία ηηκή (ηε Μέγηζηε Πνζόηεηα
Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο) ζε MW, ε νπνία ζα επξίζθεηαη σο ην άζξνηζκα
ηεο Καηαρσξεκέλεο Ηθαλόηεηαο φισλ ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο πνπ
θαηαλέκνληαη ζην πκκεηέρνληα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζην Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.

3

Δγγξαθέο ζηα Μεηξώα

3.1

Μεηξών Παξαγσγώλ

3.1.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαηεξεί έλα κεηξψν εγγξαθψλ (ην
Μεηξών Παξαγσγώλ) ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε
Μνλάδα Παξαγσγήο πνπ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλε κε ην ύζηεκα Μεηαθνξάο:
α) ηελ ηνπνζεζία
β) ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο
γ) ηελ Καηαρσξεκέλε Ηθαλόηεηα θάζε Μνλάδαο Παξαγσγήο, GRCa
δ) ην Γείθηε Μηθξνύ πκκεηέρνληα, SFΑ
ε) εάλ είλαη Παξαγσγόο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο,
ζη) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ησλ Μεηξεηή/ώλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ έμνδν ηεο Μνλάδαο
Παξαγσγήο
δ) ηνλ Κόκβν ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ειεθηξηθά ε Μνλάδα Παξαγσγήο, ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε Μνλάδα Παξαγσγήο δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ζε θάπνην Κόκβν,
ηνλ Κόκβν πνπ επξίζθεηαη ειεθηξηθά πιεζηέζηεξα ζηε Μνλάδα Παξαγσγήο,
θαζψο θαη
ε)ην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ηνπ πκκεηέρνληα ή ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο, ζηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη Μνλάδεο Παξαγσγήο (ν “Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ”).
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3.1.2

Ζ ζπλερήο εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξώνπ
Παξαγσγώλ θάζε πκκεηέρνληα είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδίνπ.

3.1.3

Όηαλ έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα εγγξάςεη κηα λέα Μνλάδα Παξαγσγήο, ε
εγγξαθή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ ηα
αληίζηνηρα δεδνκέλα ζην Μεηξών Παξαγσγώλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιάβεη
έγθξηζε απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

3.1.4

Οπνηεδήπνηε έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα γίλεη Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ
κηαο λέαο ή ππάξρνπζαο Μνλάδαο Παξαγσγήο, ν πκκεηέρσλ πξέπεη λα εγγπεζεί
ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη έρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα γηα λα
εγγξαθεί θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηηο
απαξαίηεηεο απνδείμεηο πνπ ζα ηνπ απαηηήζεη κέζα ζε εχινγα πιαίζηα.

3.1.5

Όηαλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη κία
Μνλάδα Παξαγσγήο είλαη εγγεγξακκέλε ζε έλα πκκεηέρνληα πνπ δελ είλαη ν
αξκνδίσο θαηαρσξεκέλνο γηα απηή ηε Μνλάδα Παξαγσγήο, ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαβνπιεπζεί κε ηελ ΡΑΔΚ, ψζηε ε Μνλάδα
Παξαγσγήο λα κεηαθεξζεί ζε έλαλ θαηάιιειν πκκεηέρνληα φζν γξεγνξφηεξα
είλαη εθηθηφ. Μνινλφηη ε εγγξαθή ήηαλ ιαλζαζκέλε, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θακία
ηζηνξηθή ηξνπνπνίεζε γηα ηηο Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ
ε ιαλζαζκέλε εγγξαθή επξηζθφηαλ ζε ηζρχ.

3.1.6

Μία αιιαγή ζηηο εγγξαθέο ζα ηζρχεη απφ ηελ πξψηε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ηεο
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή ηεο εγγξαθήο.

3.2

Μεηαβίβαζε Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο

3.2.1

Οπνηεδήπνηε έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα γίλεη Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ
κηαο ππάξρνπζαο Μνλάδαο Παξαγσγήο, ηφηε ν πκκεηέρσλ πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηελ πξφζεζε ηνπ θαη ηελ
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο πνπ δελ ζα είλαη ιηγφηεξε απφ είθνζη (20)
Δξγάζηκεο Ζκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο
θαη ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ ζπλέρεηα ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πθηζηάκελν
Καηαρσξεκέλν πκκεηέρνληα ην ζπληνκφηεξν ινγηθά δπλαηφ.

3.2.2

Ο πθηζηάκελνο Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ δχλαηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη αληηηίζεηαη ζε απηή ηελ κεηαβίβαζε εληφο
δέθα Δξγάζηκσλ Ζκεξώλ απφ ηελ πξνηεηλνκέλε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο.

3.2.3

Όηαλ ν πθηζηάκελνο Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ έρεη εθθξάζεη αληίζεζε ζηε
κεηαβίβαζε, ηφηε ε πξνηεηλφκελε κεηαβίβαζε ζα πξνρσξήζεη, εθηφο εάλ ζε έμη (6)
Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο, ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη ελεκεξσζεί απφ ηε ΡΑΔΚ φηη
απνθαζίζηεθε λα γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε.

3.2.4

Όηαλ δελ ππάξρνπλ απνδεθηέο Δλζηάζεηο ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα ηξνπνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην Μεηξών Παξαγσγώλ
εγγξάθνληαο ην λέν πκκεηέρνληα σο ηνλ Καηαρσξεκέλν πκκεηέρνληα θαη ζα
δηεπζεηήζεη ψζηε ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ηεο ζρεηηθήο Μνλάδαο Παξαγσγήο λα
θαηαινγίδεηαη ζηνλ θαηάιιειν Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο απφ ηελ πξνηεηλφκελε
εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο.
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3.3

Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

3.3.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαηεξεί έλα κεηξψν (ην “Μεηξών
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο”), ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε
Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο (φηαλ είλαη απαξαίηεην):
α) ηελ ηνπνζεζία
β) ηε Εώλε Γηαλνκήο.
γ) ηελ θαηάζηαζε σο Πειάηε, Μεηξεηή Εώλεο Γηαλνκήο ή Γηεζπαξκέλνπ
Παξαγσγνύ
δ) ηελ Καηαρσξεκέλε Ηθαλόηεηα εάλ ν Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο είλαη έλαο
Γηεζπαξκέλνο Παξαγσγόο GRCa
ε) εάλ ν Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο είλαη γηα έλα Γηεζπαξκέλν Παξαγσγό,
θαηά πφζν είλαη Παξαγσγόο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
ζη) ηελ θαηάζηαζε ελφο Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο, ή Οκάδα Μεηξεηώλ
Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
δ)νπνηεζδήπνηε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Καλόλεο
Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο
ε) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ησλ Μεηξεηή/ώλ θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ Κόκβνπ
ζ) ηελ Κιάζε Καηαηνκήο
η) ηε πρλόηεηα Λήςεο Μεηξήζεσλ
ηα) ηελ αλακελφκελε Δηήζηα Πνζόηεηα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα κηα πεξίνδν 12
κελψλ
ηβ)ηε κέγηζηε αλακελφκελε ηηκή Δλέξγεηαο γηα ηε Γηαθίλεζε Ηζρύνο ζε νπνηαδήπνηε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, MAXEa
ηγ) ην Γείθηε Μηθξνύ πκκεηέρνληα, SFΑ
ηδ)εάλ ην Φνξηίν είλαη Μεγάιν Φνξηίν ή Μεγάινο Γηεζπαξκέλνο Παξαγσγόο
ηε)εάλ ν Πειάηεο είλαη Δπηιέγσλ Καηαλαισηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44(2) ηνπ
Νόκνπ, θαζψο θαη
ηζη) ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα ή ην Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο ζηνλ νπνίν θαηαλέκεηαη ν Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο (ν
“Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ”) ή ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εάλ ν
Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο είλαη Μεηξεηήο Εώλεο Γηαλνκήο.

3.3.2

Αλαγλσξίδεηαη φηη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία έλαο Καηαλαισηήο
γίλεηαη έλαο Δπηιέγσλ Καηαλαισηήο, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Μεηξών
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα ην ζρεηηθφ Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο κπνξεί λα
ζπλδπαζηνχλ κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα παξφκνηνπο Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
ζε κία νκάδα Μεηξεηώλ Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο θαη ην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
ηνπ Καηαλαισηή ζα πεξηέρεη κφλν ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ.
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3.3.3

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξώνπ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο θάζε πκκεηέρνληα είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδίνπ.

3.3.4

Όηαλ έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα εγγξάςεη έλα λέν Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο, ε εγγξαθή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα
ελεκεξσζνχλ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ζην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο, θαηά ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα ιάβεη έγθξηζε απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

3.3.5

Οπνηεδήπνηε έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα γίλεη Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ
ελφο λένπ ή ππάξρνληνο Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο, ν πκκεηέρσλ πξέπεη λα
εγγπεζεί ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη έρεη ηα απαξαίηεηα
δηθαηψκαηα γηα λα εγγξαθεί, θαζψο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηηο απαξαίηεηεο απνδείμεηο πνπ ζα ηνπ δεηήζεη κέζα ζε
εχινγα πιαίζηα.

3.3.6

Όηαλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη έλαο
Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα πκκεηέρνληα πνπ
δελ είλαη ν αξκνδίσο θαηαρσξεκέλνο γηα απηφ ην Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο,
ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαβνπιεπζεί κε ηε ΡΑΔΚ, ψζηε ν
Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο λα κεηαθεξζεί ζε έλαλ θαηάιιειν πκκεηέρνληα
φζν γξεγνξφηεξα είλαη εθηθηφ. Μνινλφηη ε εγγξαθή ήηαλ ιαλζαζκέλε, δελ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θακία ηζηνξηθή ηξνπνπνίεζε γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ιαλζαζκέλε εγγξαθή επξηζθφηαλ ζε ηζρχ.

3.3.7

Μία αιιαγή ζηηο εγγξαθέο ζα ηζρχεη απφ ηελ πξψηε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ηεο
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή ηεο εγγξαθήο.

3.4

Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο

3.4.1

Οπνηεδήπνηε έλαο πκκεηέρσλ επηδηψθεη λα γίλεη Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ
ελφο ππάξρνληνο Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο, ηφηε ν πκκεηέρσλ νθείιεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηελ πξφζεζή ηνπ, θαη ηελ
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία γηα ηε κεηαβίβαζε απηή, ε νπνία δελ ζα είλαη ζε ιηγφηεξεο
απφ είθνζη (20) Δξγάζηκεο Ζκέξεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο
γλσζηνπνίεζεο. Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα γλσζηνπνηήζεη
αθνινχζσο ηνλ Καηαρσξεκέλν πκκεηέρνληα φζν γξεγνξφηεξα είλαη εθηθηφ.

3.4.2

Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δηαπηζηψζεη φηη ν πξνηείλσλ
πκκεηέρσλ δελ πξέπεη γίλεη ν Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ επεηδή ν Πειάηεο
ζην Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο δελ είλαη έλαο Δπηιέγσλ Καηαλαισηήο, ηφηε ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ελεκεξψζεη ηνλ πξνηείλνληα
πκκεηέρνληα θαη ηε ΡΑΔΚ, αιιά δε ζα ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα γηα λα απνηξέςεη
απηή ηε κεηαβίβαζε, εθηφο εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηε ΡΑΔΚ.

3.4.3

Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δηαπηζηψζεη φηη ν πξνηείλσλ
πκκεηέρσλ δελ πξέπεη λα γίλεη Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ επεηδή πηζηεχεη φηη
ν πξνηείλσλ πκκεηέρσλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αλεπαξθή Δπηιέγνπζα Ηθαλόηεηα
Παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηελ Άδεηά ηνπ, ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα ελεκεξψζεη ην πξνηείλνληα πκκεηέρνληα θαη ηε ΡΑΔΚ, αιιά δελ ζα
ιάβεη νπνηνδήπνηε κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηε κεηαβίβαζε απηή, εθηφο εάλ απηφ
δεηεζεί απφ ηε ΡΑΔΚ.

3.4.4

Ο Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ έρεη δηθαίσκα λα γλσζηνπνηήζεη ζην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη αληηηίζεηαη ζηε κεηαβίβαζε, φρη αξγφηεξα απφ δέθα
Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο.

3.4.5 Όπνπ ν Καηαρσξεκέλνο πκκεηέρσλ αληηηίζεηαη ζηε κεηαβίβαζε ηφηε ε πξνηεηλφκελε
εγγξαθή ζα πξνρσξήζεη εθηφο θαη αλ, φρη ιηγφηεξν απφ έμη (6) Δξγάζηκεο Μέξεο
πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο , ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
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Μεηαθνξάο έρεη ελεκεξσζεί απφ ηε ΡΑΔΚ φηη απνθαζίζηεθε λα γίλεη απνδεθηή ε
έλζηαζε ή φηη ε κεηαβίβαζε πξέπεη λα απνξξηθζεί επεηδή ν λένο πκκεηέρσλ δελ
δηαζέηεη επαξθή Δπηιέγνπζα Ηθαλόηεηα Παξαγσγήο ή επεηδή ν Πειάηεο δελ είλαη
Δπηιέγσλ Καηαλαισηήο.
3.4.6

Δάλ θακία Έλζηαζε δελ έρεη γίλεη απνδεθηή θαη δελ ππάξρεη παξέκβαζε απφ ηε
ΡΑΔΚ, ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα αιιάμεη ηα ζηνηρεία ζην
Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο θαηαγξάθνληαο ην λέν πκκεηέρνληα σο
Καηαρσξεκέλν πκκεηέρνληα θαη ζα δηεπζεηήζεη ψζηε ε ζρεηηθή Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο λα θαηαρσξείηαη ζηνλ θαηάιιειν
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
πζηήκαηα Μέηξεζεο
1.

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Σελ ππνρξέσζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε Μεηξεηώλ γηα ζθνπνχο Δθθαζάξηζεο
β) ε ππνρξέσζε γηα θαηαγξαθή ησλ Μεηξεηώλ
γ) ηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ησλ Μεηξνύκελσλ Γεδνκέλσλ ή Δλδείμεσλ
Μεηξεηώλ φηαλ ηα πξαγκαηηθά Μεηξνύκελα Γεδνκέλα ή Δλδείμεηο Μεηξεηώλ δελ
είλαη δηαζέζηκα.

2

Μεηξεηηθέο Γηαηάμεηο

2.1.1

Κάζε Μεηξεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Γεδνκέλσλ
Μεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθθαζάξηζε πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη απηά
ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο
ηερληθέο, ζρεδηαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο.

2.1.2

Οη Μεηξεηηθέο Γηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ
εθθαζαξίζεσλ πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ζε MWh θαη MVArh φια ηα Γεδνκέλα
Μεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε Γηάξθεηα Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαη Δλδείμεηο
Μεηξεηώλ θαηά ηε πρλόηεηα Λήςεο Μεηξήζεσλ ή ζχκθσλα κε νπνηεζδήπνηε
άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

2.1.3

Ζ έιιεηςε Μεηξεηηθώλ Γηαηάμεσλ ηθαλψλ λα παξέρνπλ Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ γηα
θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο δελ απνηειεί ιφγν ψζηε έλαο ηέηνηνο Μεηξεηήο λα
ζεσξεζεί αθαηάιιεινο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1, αιιά ζε απηή ηελ
πεξίπησζε αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα
πξνζδηνξίζεη ηε θαηαηνκή ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαθίλεζεο (“Καηαηνκή
Παξαγσγήο” θαη “Καηαηνκή Γηαθίλεζεο Ηζρύνο” αληηζηνίρσο), ζχκθσλα κε ηα
νπνία ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.

2.1.4

Ζ παξνρή, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ Μεηξεηώλ θαη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο
θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ζα απνηειεί επζχλε ηνπ:
α) Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο εμφδνπ κηαο Μνλάδαο Παξαγσγήο ε νπνία είλαη
απεπζείαο ζπλδεδεκέλε ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο. Ζ ιήςε ησλ Γεδνκέλσλ
Μεηξήζεσλ θαη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί επζχλε ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
β) Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο εμφδνπ κηαο Μνλάδαο Παξαγσγήο (δηαθνξεηηθήο απφ
έλαλ Δλζσκαησκέλν Παξαγσγό) ε νπνία δελ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλε ζην
ύζηεκα Μεηαθνξάο. Ζ ιήςε ησλ Γεδνκέλσλ Μεηξήζεσλ θαη ε κεηάδνζε ησλ
δεδνκέλσλ απνηειεί επζχλε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
γ) Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο εμφδνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ε νπνία
εηζέξρεηαη ζε κία Εώλε Γηαλνκήο. Ζ ιήςε ησλ Γεδνκέλσλ Μεηξήζεσλ θαη ε
κεηάδνζε
ησλ δεδνκέλσλ
απνηειεί επζχλε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο.
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δ) Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ Δπηιεγόλησλ
Καηαλαισηώλ πνπ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνη ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο. Ζ
ιήςε ησλ Γεδνκέλσλ Μεηξήζεσλ θαη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί
επζχλε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
ε) Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ Δπηιεγόλησλ
Καηαλαισηώλ νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε κία Εώλε Γηαλνκήο αιιά δελ
ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο
ζη)Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο ζηελ πεξίπησζε Μεηξεηώλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο εμφδνπ ελφο Δλζσκαησκέλνπ Παξαγσγνύ πνπ είλαη
απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο ζε κία Εώλε Γηαλνκήο.
2.2

πζηήκαηα Μέηξεζεο Παξαγσγώλ θαη πζηήκαηα Μέηξεζεο πλδεδεκέλα ζην
ύζηεκα Μεηαθνξάο

2.2.1

Όιε ε Δλέξγεηα πνπ παξαδίδεηαη ή ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ην ύζηεκα
Μεηαθνξάο, θαη φιε ε Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Μνλάδεο Παξαγσγήο πνπ
δελ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλεο ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο, θαζψο θαη φιε ε
Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Δλζσκαησκέλνπο Παξαγσγνύο πξέπεη λα κεηξάηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο.

2.2.2

Ζ θαζαξή Δλέξγεηα εμφδνπ θάζε Μνλάδαο Παξαγσγήο θαη θάζε Δλζσκαησκέλνπ
Παξαγσγνύ πξέπεη λα κεηξάηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαζαξή Δλέξγεηα εμφδνπ πνπ
παξαδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε Μνλάδα Παξαγσγήο ή Δλζσκαησκέλν
Παξαγσγό, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλόλεο
Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

2.2.3

Σν ζπλνιηθφ Φνξηίν θάζε Απηνπαξαγσγνύ πξέπεη λα κεηξάηαη αλεμάξηεηα απφ ηε
ζπλνιηθή ηνπ Παξαγσγή.

3

Καηαγξαθή Δλδείμεσλ Μεηξεηή

3.1

Λήςε Μεηξήζεσλ ησλ Μεηξεηώλ Παξαγσγώλ θαη ησλ Καλνληθώλ Μεηξεηώλ

3.1.1 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ιεηηνπξγεί έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ην νπνίν ζα εμεηάδεη απηφκαηα θάζε Μεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή
Γεδνκέλσλ Μέηξεζεο γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαη ηηο Δλδείμεηο Μεηξεηώλ
ζηε ζρεηηθή πρλόηεηα Λήςεο Μεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.
3.1.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ιεηηνπξγεί έλα απηνκαηνπνηεκέλν
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ Γεδνκέλσλ Μέηξεζεο θαη Δλδείμεσλ
Μεηξεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 3.1.1 κε κία θεληξηθή κνλάδα
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

3.1.3 Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο,
φζν είλαη ινγηθά απαξαίηεην, ψζηε λα εμεηάδεη ηνπο Μεηξεηέο θαη λα κεηαδίδεη ηα
Γεδνκέλα Μέηξεζεο θαη ηηο Δλδείμεηο Μεηξεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Παξάγξαθν3.1.1, κέζα ζην απαηηνχκελν ρξνληθφ πιαίζην, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην
απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ή/θαη ην απηνκαηνπνηεκέλν
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ αληίζηνηρσλ Μεηξεηώλ είλαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο πεξηνδηθά.
3.1.4 Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο,
φζν είλαη ινγηθά απαξαίηεην, ψζηε λα ζέηεη ζε εθαξκνγή θαη λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα
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ελαιιαθηηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο φισλ ησλ Μεηξεηώλ θαη
λα κεηαδίδεη φια ηα Γεδνκέλα Μέηξεζεο γηα ηε ζρεηηθή Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
κέζα ζην απαηηνχκελν ρξνληθφ πιαίζην.
3.1.5

3.1.6

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκνζηεχεη θαη ζα δηαηεξεί ζε κεληαία
βάζε ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλαλ θαηάινγν
πνπ ζα αλαγξάθεη ηνπο Μεηξεηέο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη απηφκαηε ιήςε
κεηξήζεσλ ή/θαη κεηάδνζε, αιιά απηή δελ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη δελ επξίζθεηαη
ζε ιεηηνπξγία.
Απηφο ν θαηάινγνο ζα:
α)

αλαγλσξίδεη ηνπο αλαθεξφκελνπο Μεηξεηέο

β) αλαγλσξίδεη ηνλ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ή ηνλ Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε) ζηνλ νπνίν είλαη
θαηαρσξεκέλνο ν Μεηξεηήο
γ)

αλαγλσξίδεη ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο Πεξίνδν/Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο/εσλ

δ)

θαζνξίδεη ηνλ/ηνπο ιφγν/νπο γηα ηνπο νπνίνπο ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δελ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη δελ επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ζα

ε)

επηζεκαίλεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ηελ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ζεσξεί σο απαξαίηεηε.

νπνία

ν

Γηαρεηξηζηήο

3.1.7

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα παξέρεη ζε θάζε πκκεηέρνληα
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ θαη Δλδείμεηο Μεηξεηώλ πνπ
θαηέρεη ν ίδηνο ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ζε ζρέζε κε ην Φνξηίν ή
ηε Παξαγσγή ηνπ πκκεηέρνληα (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε), θαη ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα έρεη απηά ηα ζηνηρεία δηαζέζηκα ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ κεηά ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία απηά ηα δεδνκέλα
ζπιιέρζεθαλ.

3.2

Απνηπρία Παξνρήο Γεδνκέλσλ Μέηξεζεο ησλ Παξαγσγώλ θαη ησλ Καλνληθώλ
Μεηξεηώλ

3.2.1

Μία Μνλάδα Παξαγσγήο ηεο νπνίαο ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ δελ έρνπλ δνζεί, ζα
εθηηκάηαη, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθθαζάξηζεο, φηη έρεη ηξνθνδνηήζεη ηελ Δλέξγεηα πνπ
ππνινγίδεηαη σο παξαδνκέλε, ζχκθσλα κε ηε Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα απηή ηε Μνλάδα Παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ
Κεθάιαην Δ, εθηφο εάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη ζηνηρεία φηη κία
δηαθνξεηηθή πνζφηεηα Δλέξγεηαο έρεη ηειηθά παξαδνζεί.

3.2.2

Έλαο Καλνληθόο Μεηξεηήο ηνπ νπνίνπ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ δελ έρνπλ δνζεί,
ζα εθηηκάηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθθαζάξηζεο, φηη έρεη δηαθηλήζεη πνζφηεηα
Δλέξγεηαο ίζε κε απηή πνπ εθηηκά ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο,
βαζηδφκελνο ζε παιαηφηεξα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζηα ππφινηπα ηέηνηα Γεδνκέλα
Μεηξήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ φπνπ ηα ζπγθεθξηκέλα
Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δνζνχλ.

3.2.3

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκνζηεχεη θαη ζα δηαηεξεί ζε κεληαία
βάζε ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλαλ θαηάινγν πνπ
ζα αλαγλσξίδεη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο φπνπ ηα Γεδνκέλα ησλ Μεηξήζεσλ δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα δνζνχλ. Απηφο ν θαηάινγνο ζα:
α) αλαγλσξίδεη ηνπο αλαθεξφκελνπο Μεηξεηέο
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β) αλαγλσξίδεη ηνλ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ή ηνλ Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε) ζηνλ νπνίν είλαη
θαηαρσξεκέλνο ν Μεηξεηήο
γ) αλαγλσξίδεη ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο Πεξίνδν/Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο/εσλ
δ) θαζνξίδεη ηνλ/ηνπο ιφγν/νπο γηα ηνπο νπνίνπο ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δελ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη δελ επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ζα
ε) επηζεκαίλεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ζεσξεί σο απαξαίηεηε.
3.3
3.3.1

3.3.2

Λήςε Μεηξήζεσλ ησλ Μεηξεηώλ Καηαηνκήο
Όηαλ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί Μεηξεηηθέο Γηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα
πξνζδηνξηζηεί ε Γηαθίλεζε Ηζρύνο μερσξηζηά γηα θάζε πεξίνδν εθθαζάξηζεο, απηόο
ν κεηξεηήο ζα απνθαιείηαη Μεηξεηήο Καηαηνκήο θαη ζα επξίζθεηαη θαηαρσξεκέλνο
ζε κία Κιάζε Καηαηνκήο.
Ζ Κιάζε Καηαηνκήο ζα θαζνξίδεη:
α) ηε πρλόηεηα Λήςεο Μεηξήζεσλ, θαζψο θαη
β) ην Γείθηε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.

3.3.3
Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα εθηειεί ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζηα
Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κεγαιχηεξα απφ έλα ρξφλν, ζε δείγκαηα
κεηξεηψλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε θάζε Κιάζε Καηαηνκήο, ζηνπο νπνίνπο ζα έρεη πξνζαξηεζεί
εμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα ηε ζπιινγή ησλ Γεδνκέλσλ Μεηξήζεσλ γηα θάζε Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην
Γείθηε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα θάζε Κιάζε Καηαηνκήο.
3.3.4

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηαζέηεη ηνλ πην πξφζθαην Γείθηε
Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο γηα θάζε Κιάζε Καηαηνκήο ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

3.3.5

Απνηειεί επζχλε ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο λα παξέρεη ηηο Δλδείμεηο
Μεηξεηώλ ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ν Ηδηνθηήηεο ηνπ
πζηήκαηνο Γηαλνκήο ζα θάλεη ηηο απαηηνχκελεο ινγηθέο πξνζπάζεηεο λα παξέρεη
ηηο Δλδείμεηο Μεηξεηώλ γηα θάζε Μεηξεηή ζηε ζπρλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα
θάζε Κιάζε Καηαηνκήο.
ε κηα πεξηνδηθή βάζε ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δηεθπεξαηψλεη
έλαλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Hη γηα θάζε Μεηξεηή
γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ιεθζεί θαηάιιειεο Δλδείμεηο Μεηξεηώλ, αιιά δελ ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ απφθηεζε ησλ Δλδείμεσλ Μεηξεηώλ νη νπνίεο δελ εδφζεζαλ
απφ ηνλ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο.

3.3.6

3.4

Κύθινο Αλαθνξώλ - Μεηξνύκελε Δλέξγεηα

3.4.1 Αλαγλσξίδεηαη φηη ν θχθινο ηεο ππνβνιήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Γεδνκέλσλ
Μεηξήζεσλ θαη ηηο Δλδείμεηο Μεηξεηώλ. Δθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ,
απηφο ν θχθινο ππνβνιήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, αλεμάξηεηα κε
ην εάλ ε εκέξα απνηειεί Δξγάζηκε Ζκέξα. Πξνζσξηλά δεδνκέλα ζα ππνβάιινληαη
θαηά ηνλ αθφινπζν εκεξήζην θχθιν βαζηζκέλα ζην θιείζηκν θάζε Ζκέξαο
Καηαλνκήο “D” σο αθνινχζσο:
α) D+1 κε D+5:

Δλδείμεηο
Παξαγσγώλ
θαη
Καλνληθέο
Δλδείμεηο
ππνβάιινληαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
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β) Πξηλ απφ D+10

Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ππνινγίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη νη κεηξήζεηο επηζηξέθνληαη
ζηνπο πκκεηέρνληεο γηα θάζε αληίζηνηρν Μεηξεηή

γ) D+10 Ζ

Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο θαη
ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
αζξνίδνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
θαη ηα απνηειέζκαηα επηζηξέθνληαη ζηνπο πκκεηέρνληεο

δ) D+15

Σα ηειηθά Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ επηζηξέθνληαη ζηνπο
πκκεηέρνληεο

ε) D+15

Οη πνζφηεηεο ησλ Μεηξεηώλ Καηαηνκήο επηζηξέθνληαη
ζηνπο πκκεηέρνληεο.

3.5

Δπηθύξσζε Μεηξεηώλ

3.5.1

Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ζα δίλνπλ αλαθνξά ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο φηαλ ε ιήςε κέηξεζεο ζα είλαη δηαζέζηκε. ηελ πεξίπησζε ησλ
Μεηξεηώλ Παξαγσγώλ θαη ησλ Μεηξεηώλ Μεηαθνξάο, απηφ αλακέλεηαη λα γίλεηαη
πνιχ γξήγνξα κεηά απφ ηε ιήμε ηεο θάζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο. Γηα ηνπο
Καλνληθνύο Μεηξεηέο, απηφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε D+5 εκέξεο, φπνπ “D” είλαη ε
Ζκέξα Καηαλνκήο.

3.5.2

Αλάκεζα ζηηο D+5 θαη D+10 εκέξεο (φπνπ “D” είλαη ε Ζκέξα Καηαλνκήο), ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ππνινγίδεη ηελ Δλέξγεηα Καλνληθώλ
Μεηξεηώλ γηα θάζε Καλνληθό Μεηξεηή θαη ζα επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη
ηα απνηειέζκαηα ησλ Μεηξεηώλ Παξαγσγήο ζηνπο πκκεηέρνληεο.

3.5.3

Οη πκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κέρξη θαη D+15 εκέξεο
αξγφηεξα (φπνπ “D” είλαη ε Ζκέξα Καηαλνκήο). Απηή ε ακθηζβήηεζε ζα
αληηκεησπηζηεί ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α, Παξάγξαθνο 2.6. ησλ Γεληθψλ
Γηαηάμεσλ, θαη ηα ηξνπνπνηεκέλα πνζά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαηαιιήισο.

4

Δθηίκεζε Δλδείμεσλ

4.1

Γεληθά

4.1.1

Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ δελ ζα είλαη δηαζέζηκα θαηά ηνλ
ρξφλν ηνπ Τπνινγηζκνύ Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο δηαζέζηκα
ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πνπ εθηηκνχληαη ζχκθσλα κε απηή ηελ Παξάγξαθν 4 νχησο
ψζηε λα νινθιεξψζεη ηνπο ππνινγηζκνχο. Οπνηεζδήπνηε αζπκθσλίεο πξνθχςνπλ
ζα ζπκβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Hη

4.2
4.2.1

Δθηηκώκελα Γεδνκέλα - Μεηξεηέο Παξαγσγώλ
Όηαλ ζε κία Μνλάδα Παξαγσγήο ζην Μεηξών Παξαγσγώλ “a” δελ ππάξρνπλ
Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ή εχινγα πηζηεχεηαη φηη ε έλδεημε ήηαλ Δζθαικέλε Έλδεημε
γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, κία εθηίκεζε ηεο Μεηξνύκελεο Δλέξγεηαο
δεκηνπξγείηαη σο αθνινχζσο:
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QE  aj  QRDaj
φπνπ QRDaj είλαη ε Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο ηεο
Μνλάδαο Παξαγσγήο (ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ) εθηφο εάλ
πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη ιφγνο λα ππνθαηαζηαζεί απφ θάπνηα άιιε εθηίκεζε.
4.3

Δθηηκώκελα Γεδνκέλα- Μεηξεηέο Μεηαθνξάο

4.3.1

Όηαλ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ελφο Μεηξεηή Μεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη κίαο Εώλεο Γηαλνκήο δελ ππάξρνπλ ή ππάξρνπλ ιφγνη λα
πηζηεχεηαη φηη ήηαλ κηα Δζθαικέλε Έλδεημε, ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα εθηίκεζε ηεο
Μεηξνύκελεο Δλέξγεηαο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

4.4

Δθηηκώκελε Γεδνκέλα– Καλνληθνί Μεηξεηέο

4.4.1

Όηαλ δελ ππάξρνπλ Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ γηα έλα Καλνληθό Μεηξεηή “a” ζε κία
Εώλε Γηαλνκήο ΄z΄ γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ή φηαλ ππάξρεη ιφγνο λα
πηζηεχεηαη φηη ήηαλ κηα Δζθαικέλε Έλδεημε ηφηε, εθηφο εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε
άιιε πην ζρεηηθή εθηίκεζε, κηα εθηίκεζε ηεο Μεηξνύκελεο Δλέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη
ζηελ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηε πξνεγνχκελε Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο

(QEN  ) θαη ν εζληθφο δείθηεο θαηαηνκήο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
azj


 QAE
Aj
QEN   QEN 
* A
azj
azj  1

 QAE
Aj  1
A


Όπνπ QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο
ππνινγηδφκελε κε βάζε ην Κεθάιαην Ζ ζεκεηψλνληαο φκσο φηη φηαλ δελ ππάξρεη
δηαζέζηκε πξαγκαηηθή κέηξεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο , ηφηε
ε ππνινγηδφκελε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηή ηελ
πξνεγνχκελε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ζα ζεσξεζεί σο Έλδεημε Μεηξεηή γηα
ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο εθηίκεζεο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
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Κεθάιαην Δ
Μεραληζκόο Ηζνδπγίνπ
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην θεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Σηο αξρέο ηζνδπγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ελέξγεηαο
β) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή θπζηθψλ δεδνκέλσλ ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ηζνδπγηζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο ελέξγεηαο
γ) ηελ παξνρή Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ Πώιεζεο
Δλέξγεηαο πξνο ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη
δ) ηελ απνδνρή ησλ Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ Πώιεζεο
Δλέξγεηαο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

2

Ηζνδύγην πζηήκαηνο

2.1.1

Οη πκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ηηο αθφινπζεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Δλεξγεηαθό
Ηζνδύγην:

2.1.2

α)

Ωο κία δηκεξήο ζπκβαιιφκελε αγνξά, ην Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην επηηπγράλεηαη
απφ ηνπο πκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξάδνζε ηεο
Δλέξγεηαο γηα ηηο αλακελφκελεο δηαθηλήζεηο ηζρχνο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα
πκβόιαηα Δλέξγεηαο ππάξρνπλ γηα ηελ παξάδνζε θαζνξηζκέλσλ πνζψλ
Δλέξγεηαο ζε κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.

β)

Οη Παξαγσγνί ζα Γειώλνπλ ηνλ Πξνγξακκαηηζκό Παξαγσγήο ηνπο ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνζέζεηο
ηνπο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπζηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ νπνία έρνπλ θάλεη
πκβόιαηα Δλέξγεηαο.

γ)

Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πηζηεχεη φηη ε θαζαξή θπζηθή
ζέζε δελ εμηζψλεηαη κε ηελ θαζαξή δήηεζε, ηφηε ζα ζπλάςεη ζπκβφιαηα γηα λα
αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ ππνιεηπφκελε ελέξγεηα ψζηε λα ηζνζθειίζεη ηελ
αλακελφκελε ζπλνιηθή δήηεζε.

Οη πκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ηηο αθφινπζεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Ηζνδύγην
πζηήκαηνο:
α)

Σα πκβόιαηα Δλέξγεηαο αλαθέξνληαη ζηελ παξάδνζε ζπλνιηθήο Δλέξγεηαο
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο. Όκσο, γηα κεξηθά ιεπηά κέζα ζε
κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ην ζχζηεκα είλαη δπλαηφλ λα έρεη πιεφλαζκα ή
έιιεηςε Δλέξγεηαο, αθφκα θαη φηαλ θαηά κέζν φξν επξίζθεηαη ζε ηζνδχγην. Ο
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πξέπεη ηφηε λα ζπλάςεη ζπκβφιαηα
γηα λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη Δλέξγεηα γηα λα επηηχρεη ην Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην
αλά ιεπηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο.

β)

Δπηπξφζζεηα απφ ηελ επίηεπμε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Ηζνδπγίνπ, ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ζπλάςεη ζπκβφιαηα γηα άιιεο ππεξεζίεο
έηζη ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ έιεγρν ηάζεο
θαη ηνλ έιεγρν ζπρλφηεηαο.
1
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2.1.3

Σν θχξην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
γηα λα επηηχρεη ην ηζνδχγην ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ν Μεραληζκόο Ηζνδπγίνπ. Οη
Παξαγσγνί (θαη νη πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά απφ ηελ Πιεπξά Εήηεζεο) ζα
θάλνπλ Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζην
Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ.

2.1.4

Όηαλ απαηηείηαη Δλέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην ηζνδχγην ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεί Απνδνρέο ηεο
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά / Πώιεζε Δλέξγεηαο.

3

Γειώζεηο Φπζηθώλ Γεδνκέλσλ

3.1

Γεληθά

3.1.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηελ πνζφηεηα ηεο
παξαγσγήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη ηηο κνλάδεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα λα
πξνγξακκαηίζεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ειιείκκαηνο θαη πιενλάζκαηνο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ.

3.1.2

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Ηζνδπγίνπ
(φπσο είλαη ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί επηπιένλ Δθεδξεία) αιιά ρξεηάδεηαη
επίζεο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ηζνδπγίνπ πζηήκαηνο (πνπ
πεξηιακβάλεηαη
αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηάζεο θαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο). Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ Παξαγσγή φζν θαη γηα ηε Γηαθίλεζε Ηζρύνο.

3.1.3

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε Γηαθίλεζε Ηζρύνο είλαη απαξαίηεηεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ ην θνξηίν ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε
κε ηελ πξφβιεςε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα Μεγάια Φνξηία
θαη ηνπο Μεγάινπο Γηεζπαξκέλνπο Παξαγσγνύο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζρεηηθψλ Απηνπαξαγσγώλ. Σα δεδνκέλα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζα παξνπζηάδνληαη
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα δεδνκέλα ηεο Παξαγσγήο.

3.1.4

Φπζηθέο πιεξνθνξίεο απαηηείηαη λα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε:
α) Μηα Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ πνπ κία ζπγθεθξηκέλε Δγθαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη
ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο
β) Σα πξνβιεπφκελα επίπεδα εμφδνπ. Απηφ παξέρεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο θπζηθήο
Γήισζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο ή Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.

3.1.5

Δίλαη αλαγλσξηζκέλν φηη νη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ Παξάγξαθν 3,
απνηεινχλ αληίγξαθν ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο θαη γηα απηφ ην ιφγν, φπνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε αλάκεζα
ζηνπο δχν θαλφλεο, ηφηε νη φξνη ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο
επξίζθνληαη ζε πξνηεξαηφηεηα.

3.1.6

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην Κεθάιαην, απνηεινχλ δεδνκέλα
νπζησδψο απαξαίηεηα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ ππνινγηζκφ ησλ παζεηηθψλ θαη ησλ
ελεξγεηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα ηελ Αγνξά
Δλέξγεηαο θαη ηελ Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (θαη γηα
νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε κπνξεί λα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ).

3.1.7

Πξνθεηκέλνπ έλαο Παξαγσγόο ή κηα ζρεηηθή Γηαθίλεζε Ηζρύνο λα ππνβάιεη
Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζην
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Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ, ε θπζηθή Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ παξέρεη έλα ζεκείν
αλαθνξάο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ε Πξνζθνξά
Πώιεζεο Δλέξγεηαο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ.
3.2

Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Παξαγσγνύ

3.2.1

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο θάζε Μνλάδαο
Παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ζπλερψο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Ο Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη ην δηθαίσκα λα βαζίδεηαη ζηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη.

3.2.2

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο
Γηαζεζηκόηεηαο:
α)

Πξνγξακκαηηζκέλε Κξάηεζε, ε νπνία απνηειεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
αλακελφκελσλ πεξηφδσλ κε δηαζεζηκφηεηαο εμαηηίαο ζπληήξεζεο, ζηνλ ηχπν:
Με Γηαζέζηκε απφ: εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)
Γηαζέζηκε απφ:

β)

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)

Κξάηεζε κε Βξαρεία Δηδνπνίεζε, ε νπνία ζπκβαίλεη φηαλ πξνθχπηεη κία κε
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή. Ζ εηδνπνίεζε πξέπεη λα δίλεη κία ζαθή έλδεημε γηα
ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί ε δηαζεζηκφηεηα, ζηνλ
ηχπν:
Με Γηαζέζηκε απφ: εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)
Γηαζέζηκε απφ:

γ)

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)

Διάρηζηνο Υξόλνο Κξάηεζεο, ν νπνίνο είλαη ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ην
νπνίν απαηηείηαη κεηά απφ ηελ εληνιή παχζεο ιεηηνπξγίαο (απφ ηελ Απνδνρή
κηαο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο) κέρξη ηελ επαλαθνξά ζε θαηάζηαζε
παξαγσγήο, ζηνλ ηχπν:
Διάρηζηνο Υξφλνο Κξάηεζεο:

ψξα:ιεπηφ (hh:mm)

θαη
δ)

Διάρηζηνο Υξόλνο Λεηηνπξγίαο κεηά ηελ Δθθίλεζε, ν νπνίνο είλαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ην νπνίν απαηηείηαη κεηά απφ ηελ εληνιή έλαξμεο παξαγσγήο (απφ ηελ
Απνδνρή κηαο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο) γηα ηε κεηάβαζε ζε
θαηάζηαζε κεδεληθήο παξαγσγήο, ζηνλ ηχπν:
Διάρηζηνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο κεηά ηελ Δθθίλεζε: ψξα:ιεπηφ (hh:mm)

3.2.3

Γηα κηα Μνλάδα Παξαγσγήο, ε Γήισζε ησλ Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ
πεξηιακβάλεη ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή (ΔΔΠ), ε νπνία είλαη ην ειάρηζην
επίπεδν (δηάθνξν ηνπ κεδελφο) ζην νπνίν έλαο ζεξκηθφο ζηαζκφο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά, ζηνλ ηχπν:
ΔΔΠ:MW

3.2.4

Γηα κηα Μνλάδα Παξαγσγήο, ε Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλεη
ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο γηα ηνπο ξπζκνχο παξαγσγήο:
α)

Ρπζκόο Αλόδνπ, ν νπνίνο είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή κπνξεί λα
απμεζεί, ζηνλ ηχπν:
Ρπζκόο Αλόδνπ απφ ηε Μεδεληθή Παξαγσγή ζηελ Διάρηζηε Δπζηαζή
Παξαγσγή:
MW/ιεπηφ
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Ρπζκόο Αλόδνπ γηα παξαγσγή κεγαιχηεξε απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή
Παξαγσγή:
MW/ ιεπηφ
θαη
β)

Ρπζκόο Καζόδνπ, ν νπνίνο είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή κπνξεί λα
ειαηησζεί, ζηνλ ηχπν:
Ρπζκόο Καζόδνπ απφ παξαγσγή κεγαιχηεξε απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή
Παξαγσγή ζηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή:
MW/ ιεπηφ
Ρπζκόο Καζόδνπ απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή ζηε Μεδεληθή
Παξαγσγή:
MW/ ιεπηφ

3.2.5

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο
γηα ηα κέγηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζε πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη
άιιεο ηερλνινγίεο φπνπ ε παξνρή ηνπ θαπζίκνπ είλαη πεξηνξηζκέλε:
α) Μέγηζηε Πνζόηεηα Παξάδνζεο ζηνλ ηχπν:
Μέγηζηε Πνζόηεηα Παξάδνζεο:

MWh

θαη
β) Μέγηζηε Πεξίνδνο Σξνθνδόηεζεο ζηνλ ηχπν:
Μέγηζηε Πεξίνδνο Σξνθνδόηεζεο: ψξα:ιεπηφ
3.2.6

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο Απαηηήζεηο
Δηδνπνηήζεσλ νη νπνίεο είλαη νη ρξφλνη εηδνπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην
πκκεηέρνληα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε θάπνηαο ελέξγεηαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο:
α) Δηδνπνίεζε γηα Απόθιηζε από ην Μεδέλ, ζηνλ ηχπν:
Απαηηήζεηο Δηδνπνηήζεσλ: ψξα:ιεπηφ (hh:mm)
β) Δηδνπνίεζε γηα ηελ Παξάδνζε Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο, ζηνλ
ηχπν:
Απαηηήζεηο Δηδνπνηήζεσλ: ψξα:ιεπηφ (hh:mm)
θαη:
γ) Δηδνπνίεζε γηα ηελ Παξάδνζε Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο, ζηνλ ηχπν:
Απαηηήζεηο Δηδνπνηήζεσλ: ψξα:ιεπηφ (hh:mm)

3.2.7

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ πεξηιακβάλεη ην Μέγηζην Όξην Δμαγσγήο
(ΜΟΔ) ην νπνίν είλαη ην κέγηζην ζεκείν ζην νπνίν κία κνλάδα παξαγσγήο
πξνεηνηκάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη, ή δηαθνξεηηθά ηε Μέγηζηε Αλακελόκελε Γηαθίλεζε
Ηζρύνο (γλσζηή επίζεο σο ΜΟΔ), ε νπνία είλαη ην κέγηζην επίπεδν ζην νπνίν έλαο
Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα
είλαη ε κέγηζηε ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
απνζπξζνχλ Τπνβιεζείζεο Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ή (αλάινγα κε ηελ
πεξίζηαζε) Τπνβιεζείζεο Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο αιιά φρη απηέο πνπ είλαη
Απνδεθηέο, ζηνλ ηχπν:
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ΜΟΔ: MW
3.2.8

Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Ζ Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί κεηά απφ ηελ
Απνδνρή Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ή Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο
απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, αιιά ε αιιαγή δελ ζα επεξεάζεη ηνπο
φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ή ε Πξνζθνξά Αγνξάο
Δλέξγεηαο είραλ γίλεη αξρηθά Απνδεθηέο.

3.3

Υξνλνδηάγξακκα Γλσζηνπνίεζεο

3.3.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκηνπξγήζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα (ην
Υξνλνδηάγξακκα Πξόβιεςεο Εήηεζεο), ην νπνίν ζα δεκνζηεχεη ζηελ Ηζηνζειίδα
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ππνδεηθλχνληαο πφηε νη Πξνβιέςεηο
Εήηεζεο ζα ελεκεξψλνληαη, θαη απηφ ην Υξνλνδηάγξακκα Πξόβιεςεο Εήηεζεο ζα
κεηαβάιιεηαη επνρηαθά ελψ νη εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη
αιιαγέο ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

3.3.2 Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεί έλα ρξνλνδηάγξακκα
δξαζηεξηνηήησλ (ην Υξνλνδηάγξακκα Καηαλνκήο), ην νπνίν ζα δηέπεη ηηο ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη πξηλ απφ θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαη απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα
ζα δεκνζηεχεηαη ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ζα
ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά κε ηελ απαηηνχκελε εηδνπνίεζε ζηνπο πκκεηέρνληεο. Σν
Υξνλνδηάγξακκα Καηαλνκήο ζα πεξηέρεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
Ζκέξα Καηαλνκήο θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα (ηελ Πξνεγνύκελε Ζκέξα).
3.3.3

Ζ Λήμε Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο έρεη θαζνξηζηεί ζε
έλα ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα επηηξέπεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο λα πξνζδηνξίδεη ην πξνβιεπφκελν Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην θαη λα
δεκηνπξγεί έλα αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ Απνδνρήο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά /
Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα λα ηθαλνπνηείηαη ην ηζνδχγην. Ζ Λήμε Πξνζεζκίαο
Τπνβνιήο δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ησλ πκκεηερόλησλ λα πξαγκαηνπνηνχλ
αιιαγέο ζε κηα Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ.

3.4

Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ

3.4.1

Μία Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο, εθθξάδεηαη ζε MW θαη αληηπξνζσπεχεη ην αλακελφκελν επίπεδν
Παξαγσγήο γηα νπνηνδήπνηε ιεπηφ ηεο επφκελεο εκέξαο ζηελ πεξίπησζε ηεο
Γήισζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο ή δηαθνξεηηθά έλα επίπεδν ηεο
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα νπνηνδήπνηε ιεπηφ ηεο επφκελεο εκέξαο ζηελ πεξίπησζε
ηεο ππνβνιήο ελφο πκκεηέρνληα ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο.

3.4.2

Οη θπζηθέο Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ ππνβάιινληαη ζηνλ ηχπν ελφο ζπλφινπ
εληνιψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ επηπέδνπ ησλ MW γηα νπνηνδήπνηε ιεπηφ ηεο εκέξαο:
Δπίπεδν MW απφ
εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)
Δπίπεδν MW ζε

3.4.3

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)

Οη ρξνληθέο ζηηγκέο ζηηο Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ δελ εμαξηψληαη απφ ηηο
ρξνληθέο ζηηγκέο έλαξμεο ή ηηο δηάξθεηεο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο. Όηαλ ην
επίπεδν “MW ζε” είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην επίπεδν “MW απφ”, o ξπζκφο ηεο αιιαγήο
ηεο εμφδνπ εθηηκάηαη φηη είλαη νκνηφκνξθνο θαηά ηελ πεξίνδν αλφδνπ ή ηελ πεξίνδν
θαζφδνπ.

3.4.4 Οη θπζηθέο Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ απαηηνχληαη ζην Μεηξεηή θάζε Μνλάδαο
Παξαγσγήο ζην Μεηξών Παξαγσγώλ θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηά ηέηνην
ηξφπν ψζηε ε αλακελφκελε θπζηθή ζέζε φισλ ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο λα είλαη
γλσζηή ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Σα επίπεδα
δήισζεο πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα ππάξρνπλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αξρηθήο
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Γήισζεο Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Πξνεγνύκελε Ζκέξα
κέρξη ην ηέινο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο.
3.4.5

Όηαλ νη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ δελ έρνπλ ιεθζεί εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα εθιάβεη ηε Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Σ14.11 ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

3.4.6 Σα Μεγάια Φνξηία θαη νη Μεγάινη Γηεζπαξκέλνη Παξαγσγνί πξέπεη λα ππνβάινπλ
Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο
θαη Γηαλνκήο. Απηέο ζα είλαη ίδηεο σο πξνο ηε κνξθή κε ηηο Γειώζεηο
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο ησλ παξαγσγψλ, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηα MW
ζα εθθξάδνληαη σο αξλεηηθφο αξηζκφο.
3.4.7

Οη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
γηα ηνπο ζρεηηθνχο Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο εάλ ν πκκεηέρσλ έρεη
ππνβάιεη Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ή Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζην
Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ, αλεμάξηεηα εάλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα
Γεισζεί Πξνγξακκαηηζκόο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο.

3.4.8

Οη Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηελ αλακελφκελε Παξαγσγή ή (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ηε Γηαθίλεζε
Ηζρύνο θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επξίζθνληαη ζε
ζπκθσλία κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

3.4.9 Δάλ κηα Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ή κηα Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο γίλεη
Απνδεθηή ζηνλ Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ, ν Παξαγσγόο ή (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) ν πκκεηέρσλ ζηελ Αγνξά απφ ηελ Πιεπξά Εήηεζεο ζα απνθιίλεη
απφ ηελ Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ζην επίπεδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απνδνρή.
4

Τπνβνιή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο

4.1

Γεληθά

4.1.1

Οη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο γίλνληαη
απφ ηνλ πκκεηέρνληα πξνο ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηηο
Μνλάδεο Παξαγσγήο θαη ηνπο Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο (νη νπνίεο
ζπλνιηθά απνηεινχλ ηηο “Μνλάδεο Ηζνδπγίνπ”), πξνθεηκέλνπ λα κεηαβιεζνχλ νη
θπζηθέο ζέζεηο ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο ή (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ησλ
Μεηξεηώλ Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
Απνδέρεηαη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο
πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε θαιχηεξν ηζνδχγην.

4.1.2

Ζ Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ε Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο απνηεινχλ
κηα πξνθαζνξηζκέλε απφθιηζε απφ ηε Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο, θαη ε θαζαξή δηαθνξά ζηελ Δλέξγεηα πνπ παξαδίδεηαη ζε κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο εθθαζαξίδεηαη ζηελ θαηάιιειε ηηκή Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο ή
Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο.
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4.1.3

Οη Παξαγσγνί θαη νη πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο
ππνβάινπλ Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο γηα λα αγνξάζνπλ Δλέξγεηα απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο. Ζ Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ζπλεπάγεηαη γηα
ηνπο Παξαγσγνύο θαη ηνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο
φηη ζα ειαηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο εμφδνπ ηνπο ή αληηζηνίρσο (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) ζα απμήζνπλ απηφ ην επίπεδν Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζηα θαζνξηζκέλα MW
πνπ είλαη ιηγφηεξα απφ ηε Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ.

4.1.4

Οη Παξαγσγνί θαη νη πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο
ππνβάινπλ Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο γηα λα πσιήζνπλ Δλέξγεηα ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο. Ζ Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο
Παξαγσγνύο θαη ηνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο φηη
ζα απμήζνπλ ην επίπεδν ηεο εμφδνπ ηνπο ή αληηζηνίρσο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε)
ζα ειαηηψζνπλ απηφ ην επίπεδν Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζηα θαζνξηζκέλα MW πνπ είλαη
πεξηζζφηεξα απφ ηε Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ.

4.2

Τπνδείγκαηα Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ
Πώιεζεο Δλέξγεηαο

4.2.1

Οη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο πξέπεη
λα ππνβάιινληαη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κε ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο:
α) Μνλάδα Παξαγσγήο (ή Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο).
β) Δπίπεδν MW απφ
Δλέξγεηαο”).

MW (Σν “Καηώηεξν Όξην Πξνζθνξάο γηα Αγνξά/Πώιεζε

γ) Δπίπεδν MW ζε
MW (Σν “Αλώηεξν Όξην Πξνζθνξάο γηα Αγνξά/Πώιεζε
Δλέξγεηαο”), θαζψο θαη
δ)Αξηζκφο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο ή Πξνζθνξάο Πψιεζεο Δλέξγεηαο
ε) Σηκή ζε Δπξώ αλά MWh.
4.2.2

Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Γήισζε ησλ Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ, παξέρεη
επαξθείο πιεξνθνξίεο ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα λα
πξνγξακκαηίδεη ηηο απαηηνχκελεο απμνκεηψζεηο πνπ απαηηνχληαη έηζη ψζηε ην
ζχζηεκα λα επξίζθεηαη ζε ηζνδχγην θάζε ιεπηφ.

4.2.3

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη γηα ηηο Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ηηο
Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο γηα ηνπο Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζα
είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο, κε ηε δηαθνξά φηη ην πξφζεκν γηα
ηα επίπεδα ησλ MW ζα είλαη αξλεηηθφ.

4.2.4

Γηα θάζε Μνλάδα Παξαγσγήο ζην Μεηξών Παξαγσγώλ ζα ππνβάιινληαη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Μία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο 1):
Πξνζθνξά αγνξάο ελέξγεηαο γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο αλάκεζα ζην κεδέλ
θαη ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή.
β) Μία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο 2):
Πξνζθνξά αγνξάο ελέξγεηαο γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο πνπ είλαη
κεγαιχηεξα απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή.
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γ) Μία Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο 1):
Πξνζθνξά πψιεζεο ελέξγεηαο γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο αλάκεζα ζην
κεδέλ θαη ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή, θαζψο θαη
δ) Μία Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο 2):
Πξνζθνξά πψιεζεο ελέξγεηαο γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο πνπ είλαη
κεγαιχηεξα απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή.
4.2.5 Γηα θάζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζα ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Μία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο 1): Γηα φια
ηα επίπεδα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ηε Μέγηζηε
Αλακελόκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο.
β) Μία Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο (Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο 1): Γηα
φια ηα επίπεδα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ηε Μέγηζηε
Αλακελόκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο.
4.2.6

Μεηά ηε Λήμε Πξνζεζκίαο, νη Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη νη Σηκέο
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ.

4.3

Απόζπξζε Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο
κεηά απφ ηε Λήμε Πξνζεζκίαο.

4.3.1

Οη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο δελ
κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ κεηά απφ ηε Λήμε Πξνζεζκίαο. Όκσο, ε Γήισζε
Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
κεηά απφ ηε Λήμε Πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο αληίζηνηρεο Πξνζθνξέο Αγνξάο
Δλέξγεηαο θαη ηηο Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο λα κελ κπνξνχλ λα
παξαδνζνχλ.

4.3.2

Δθφζνλ νη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο
γίλνπλ Απνδεθηέο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, απηέο δελ
κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ σο απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζηε Γήισζε
Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ.
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Απνδνρή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο

5.1

Γεληθά

5.1.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα Απνδέρεηαη Πξνζθνξέο Αγνξάο
Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζηνλ Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ ψζηε
λα επηηχρεη ην Ηζνδύγην πζηήκαηνο θαη ην Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην.

5.1.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο αλακέλεηαη λα επηιέγεη Πξνζθνξέο
Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ην θαζαξφ θφζηνο ηζνδπγίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ ππάξρεη
θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ πνπ λα αλαγθάδεη ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ Απνδνρή
νπνηαζδήπνηε Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξάο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο θαηά απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπο. Ζ κέγηζηε
Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο πνπ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνπο
πκκεηέρνληεο δελ ζα ππεξβαίλεη θαηά 10% ηελ ηειεπηαία ςειφηεξε ξπζκηδφκελε
ηηκή πνπ ππνβιήζεθε γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο απφ ηνπο Δπηθξαηέζηεξνπο
πκκεηέρνληεο πνπ ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο ΡΑΔΚ θαη ησλ Δπηθξαηέζηεξσλ
πκκεηερόλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
κπνξεί λα δεηά απφ ηνπο πκκεηέρνληεο λα αλαζεσξνχλ ηηο ππνβιεζείζεο Σηκέο
8
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Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο θαη Μέγηζηεο Πνζόηεηεο Παξάδνζεο πξηλ ηε
Λήμε Πξνζεζκίαο. ε πεξίπησζε απνπζίαο νπνηαζδήπνηε πξνζθνξάο ζε
ζπγθεθξηκέλε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο απφ Δπηθξαηέζηεξν πκκεηέρνληα ηφηε ζα
ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία ππνβιεζείζα Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο
Δπηθξαηέζηεξνπ πκκεηέρνληα.
5.1.3

Ζ εθθαζάξηζε ησλ Απνδνρώλ κεηξάηαη σο κία θαζαξή ζέζε ζρεηηθή κε ηε Γήισζε
Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ.

5.1.4

Δάλ κηα Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απμήζεη ην επίπεδν ηεο εμφδνπ, αιιά θαηφπηλ κηα άιιε
Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο επαλαθέξεη ηε γελλήηξηα ζε
ρακειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο, ηφηε κφλν ε θαζαξή ηειηθή Γήισζε Θέζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο. Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, νη πκκεηέρνληεο αλακέλεηαη λα
δηακνξθψζνπλ θαηάιιεια ηα θφζηε γηα ηηο Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ηηο
Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο, ψζηε λα εκπεξηέρεηαη ζε απηέο ε θάιπςε ησλ
θηλδχλσλ γηα ηηο Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ηηο Πξνζθνξέο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, αιιά ηειηθά κπνξεί λα
αθπξσζνχλ.

5.2

Ηζρύο κηαο Απνδνρήο

5.2.1

Μία Απνδνρή κίαο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο ή κίαο Πξνζθνξάο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ επηθξαηέζηεξε Γήισζε Σερληθώλ
Υαξαθηεξηζηηθώλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο Απνδνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ παξακέηξσλ ησλ ξπζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.4).

5.2.2

Μία Απνδνρή πξέπεη λα επαλαθέξεη κηα Μνλάδα Παξαγσγήο ή (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζηε Γήισζε Θέζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ, θαηά ην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν ε Απνδνρή
επξηζθφηαλ ζε ηζρχ.

5.3

εκαζία κίαο Απνδνρήο

5.3.1

Ζ Απνδνρή κίαο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο ή κίαο Πξνζθνξάο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο είλαη έλα δηκεξέο πκβόιαην Δλέξγεηαο κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Παξαγσγνύ ή (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ηνπ
πκκεηέρνληα ζηελ Αγνξά από ηελ Πιεπξά Εήηεζεο, ην νπνίν ζα εθθαζαξηζηεί
ζηελ αλάινγε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή ζηελ Σηκή Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο. Όκσο, αληίζεηα κε ηα άιια δηκεξή πκβόιαηα Δλέξγεηαο, κφλν
ε θαζαξή Απνδνρή ηεο αιιαγήο ζα θνζηνινγείηαη. Ζ παξάδνζε ηεο Πξνζθνξάο
Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ζα κεηξνχληαη σο
πνζά Δλέξγεηαο.

5.3.2

Ζ παξάδνζε ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο ή ηεο Πώιεζεο Αγνξάο
Δλέξγεηαο ζα επηκεηξείηαη ζε Δλέξγεηα.

5.4

Τπόδεηγκα ππνβνιήο ησλ Απνδνρώλ

5.4.1

Κάζε κηα Απνδνρή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν νδεγηψλ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ζε MW ην
αλαζεσξεκέλν ιεπηφ πξνο ιεπηφ επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί κία
Μνλάδα Παξαγσγήο ή έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο. Μηα νδεγία θαη ζα
έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:
Δπίπεδν MW

απφ

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)
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Δπίπεδν MW

ζε

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy hh:mm)

5.4.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί λα ππνβάιεη νπνηνλδήπνηε αξηζκφ
Απνδνρώλ γηα ηελ ίδηα Μνλάδα Παξαγσγήο ή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο,
αιιά θάζε ππνβνιή ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα Γήισζε
Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ θαη εάλ κία Απνδνρή ππνβιεζεί αξγφηεξα ζα
ππεξηζρχεη νπνηαζδήπνηε ρξνληθά πξνεγνχκελεο Απνδνρήο πνπ ππνβιήζεθε γηα ην
ίδην ιεπηφ.

5.4.3

Ζ ηειηθή ζέζε ζε MW θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγεί κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ, ζχκθσλα κε
ηηο εληνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα φιεο ηηο Απνδνρέο θαη θαζνξίδνληαη απφ ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ, θαιείηαη
Δληεηαικέλε Θέζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ η
ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην η
Γλσζηνπνίεζε πκβνιαίσλ
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Σηο δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο πκβνιαίσλ Δλέξγεηαο πξνο ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
β) Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα πκβόιαηα Δλέξγεηαο πηζαλφλ λα απνξξηθζνχλ
ή λα αθπξσζνχλ.
γ)

Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πκβόιαηα Δλέξγεηαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ
εθθαζάξηζε.

δ)

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ξνήο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ.

2.

Γεληθά

2.1.1

Αλακέλεηαη φηη νη πκκεηέρνληεο ζα ζπλάπηνπλ πκβόιαηα Δλέξγεηαο κε άιινπο
πκκεηέρνληεο κφλν γηα ζθνπνχο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ θαη φηη ζα ζέινπλ λα
αγνξάδνπλ ή λα πσινχλ πνζφηεηεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε απηά ηα ζπκβφιαηα νη
νπνίεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο Τπνινγηζκνύο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ.
Δπίζεο θάζε πκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηε κεηαθνξά Δλέξγεηαο κεηαμχ
ησλ Λνγαξηαζκώλ Παξαγσγήο ηνπ θαη ησλ Λνγαξηαζκώλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
ηνπ. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα πκβόιαηα Δλέξγεηαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Ζ.

3.

Γλσζηνπνηήζεηο

3.1

Τπόδεηγκα Τπνβνιήο Γλσζηνπνηήζεσλ

3.1.1 Ζ γλσζηνπνίεζε ελφο πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο (ε “Γλσζηνπνίεζε πκβνιαίνπ”) έρεη
ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Κσδηθόο Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ Παξάδνζεο ID
Κσδηθόο Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ Παξαιαβήο ID
Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο

εκέξα/κήλαο/έηνο ψξα:ιεπηφ (dd/mm/yyyy-nn)

Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο

MWh

φπνπ ν Λνγαξηαζκόο Παξάδνζεο είλαη ν ζρεηηθφο Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο ή
(αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ν Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ
πκκεηέρνληα πνπ ζα ρξεσζεί κε Δλέξγεηα (ηελ Πνζόηεηα πκβνιαίνπ
Δλέξγεηαο) δειαδή ν πσιεηήο, θαη ν Λνγαξηαζκόο Παξαιαβήο είλαη ν ζρεηηθφο
Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο ή (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ν Λνγαξηαζκόο
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα ν νπνίνο πηζηψλεηαη κε ηελ Πνζόηεηα
πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο δειαδή ν αγνξαζηήο.
3.2

Γηαδηθαζία Γλσζηνπνίεζεο

3.2.1

Ζ δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα:
α) Τπνβνιή ηεο Γλσζηνπνίεζεο πκβνιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.2
1
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β) Δπηθχξσζε ηεο Γλσζηνπνίεζεο πκβνιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.4
γ) Απνδνρή ή απφξξηςε Γλσζηνπνίεζεο πκβνιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν
3.2.5
δ)

Γλσζηνπνίεζε ζηνλ Απνζηέιινληα
Παξάγξαθν 3.2.6, θαζψο θαη

πκκεηέρνληα

ζχκθσλα

κε

ηελ

ε) πκπιήξσζε ηνπ πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.7.
3.2.2

Έλαο πκκεηέρσλ πνπ Παξαδίδεη (ν πκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ ν ζρεηηθφο
Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο ή Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο απνηειεί ην
Λνγαξηαζκό Παξάδνζεο) κπνξεί λα ππνβάιεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
κία
Γλσζηνπνίεζε
πκβνιαίνπ
(ηελ
Τπνβαιιόκελε
Γλσζηνπνίεζε) κε ειεθηξνληθή απνζηνιή (ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απαηηήζεη
ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο) ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.1.1.

3.2.3

Ζ Γλσζηνπνίεζε πκβνιαίνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί κέζα ζε ηξηάληα πέληε (35)
Ζκέξεο Καηαλνκήο πξηλ απφ ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο γηα ηελ νπνία ζα ηζρχζεη
ην ζπκβφιαην.

3.2.4

Μεηά ηε ιήςε κηαο Τπνβαιιόκελεο Γλσζηνπνίεζεο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα ειέγμεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Τπνβαιιόκελεο Γλσζηνπνίεζεο (νη
νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ην
Λνγαξηαζκό Παξάδνζεο, ή κε ην Λνγαξηαζκό Παξαιαβήο ζχκθσλα κε ην
Κεθάιαην Α ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ) θαη ζα θαζνξίζεη εάλ απνηειεί κία
Έγθπξε Τπνβνιή Γλσζηνπνίεζεο. Δάλ απηφ ζπκβαίλεη, ζα δψζεη ζηελ
Τπνβαιιόκελε Γλσζηνπνίεζε κία κνλαδηθή Σαπηόηεηα Γλσζηνπνίεζεο.

3.2.5

Μέζα ζε κία ψξα απφ ηελ παξαιαβή ηεο Τπνβαιιόκελεο Γλσζηνπνίεζεο, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.4, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
ππνβάιεη ζην πκκεηέρνληα πνπ Παξαδίδεη είηε:
α) κία Απόδεημε Γλσζηνπνίεζεο κε ειεθηξνληθή απνζηνιή (ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξφπν ηνλ νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θξίλεη απαξαίηεην),
επηβεβαηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηά ηεο θαη επηζεκαίλνληαο ηελ αληίζηνηρε
Σαπηόηεηα Γλσζηνπνίεζεο, είηε
β) κία Γλσζηνπνίεζε φηη ε Τπνβαιιόκελε Γλσζηνπνίεζε δελ είλαη έγθπξε,
εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςήο ηεο.

3.2.6

ε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ κία ψξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη ππνβάιεη ηελ Απόδεημε Γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.5(α), ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ζηείιεη ζην
πκκεηέρνληα πνπ Παξαιακβάλεη (ην πκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ν ζρεηηθφο
Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο ή ν Λνγαξηαζκόο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο είλαη ν
Λνγαξηαζκόο Παξαιαβήο) κε ειεθηξνληθή απνζηνιή, θαζψο θαη κία Δηδνπνίεζε
Παξαιαβήο Γλσζηνπνίεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ Τπνβαιιόκελε Γλσζηνπνίεζε, επηζεκαίλνληαο ηελ αληίζηνηρε
Σαπηόηεηα Γλσζηνπνίεζεο.

3.2.7

Έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ν πκκεηέρσλ πνπ
Παξαιακβάλεη έρεη ππνβάιεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηελ
Απνδνρή πκβνιαίνπ κε ειεθηξνληθή απνζηνιή (ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν
απαηηήζεη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο) επηζεκαίλνληαο ηελ Σαπηφηεηα
Γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.4,
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3.2.8

Ζ Απνδνρή πκβνιαίνπ πξέπεη λα παξαιεθζεί κέρξη ην ηέινο ησλ D+11 εκεξψλ
φπνπ D είλαη ε Ζκέξα Καηαλνκήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Γλσζηνπνίεζε
πκβνιαίνπ, δηαθνξεηηθά, γηα ηνπο ζθνπνχο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ, ην
πκβόιαην Δλέξγεηαο ζα ιήμεη.

3.2.9

Μέζα ζε κία ψξα απφ ηε ιήςε ηεο Απνδνρήο πκβνιαίνπ πνπ ππνβιήζεθε θαηά
ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.7, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα ππνβάιεη ηε Γλσζηνπνίεζε πκπιήξσζεο πκβνιαίνπ ζε θάζε
πκκεηέρνληα πνπ Παξαδίδεη θαη πκκεηέρνληα πνπ Παξαιακβάλεη (θαη ηφηε ην
ζπκβφιαην ζα είλαη έλα πκπιεξσκέλν πκβόιαην).

3.2.10

Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηαμχ ηεο παξαιαβήο ηεο Απόδεημεο
Γλσζηνπνίεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ
3.2.5(α) θαη ηεο Απνδνρήο πκβνιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηεο Παξαγξάθνπ 3.2.7 (αιιά φρη κεηά απφ ηελ αθχξσζε ελφο αηεινχο
ζπκβνιαίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.8), ν πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη κπνξεί λα ππνβάιεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κία
Γλσζηνπνίεζε Αλάθιεζεο πκβνιαίνπ επηζεκαίλνληαο ηελ Σαπηόηεηα
Γλσζηνπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο Γλσζηνπνίεζεο πκβνιαίνπ. Μεηά ηε ιήςε
απηήο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δελ ζα απνδέρεηαη κία Απνδνρή
πκβνιαίνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ ίδηα Σαπηόηεηα Γλσζηνπνίεζεο.

3.2.11 Μέζα ζε κία ψξα απφ ηε ιήςε ηεο Γλσζηνπνίεζεο Αλάθιεζεο πκβνιαίνπ πνπ
ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.10, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ππνβάιεη κηα Βεβαίσζε Λήςεο Αλάθιεζεο πκβνιαίνπ ζε θάζε
πκκεηέρνληα πνπ Παξαδίδεη θαη πκκεηέρνληα πνπ Παξαιακβάλεη.
4

Δπηπηώζεηο πξαγκαηνπνίεζεο ελόο πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο

4.1.1

Ζ Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο ζε έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ
πνζφηεηα Δλέξγεηαο πνπ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα παξαδνζεί ζε κία Μνλάδα
Παξαγσγήο (ε νπνία επνκέλσο δελ έρεη πξνζαξκνζηεί κε έλα πληειεζηή
Απσιεηώλ Μεηαθνξάο ή έλα πληειεζηή Απσιεηώλ Γηαλνκήο).

4.1.2

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο εθθαζάξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Ζ ε Πνζόηεηα
πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο ζε έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο “c” γηα κία Πεξίνδν
+
Δθθαζάξηζεο “j” ζα είλαη QCE cj γηα ην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη QCE cj. γηα ην
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.

4.1.3

Γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ακθηβνιίαο, γηα θάζε Λνγαξηαζκό Παξάδνζεο, ε
Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο ζα είλαη αξλεηηθή ελψ γηα ην Λνγαξηαζκό
Παξαιαβήο ζα είλαη ζεηηθή.

5

Γηαδηθαζία Δλεκέξσζεο πκβνιαίσλ

5.1.1

Μηα Γλσζηνπνίεζε πκβνιαίνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηνπο ρξφλνπο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 3.2.3

5.1.2

Μηα Γλσζηνπνίεζε πκπιήξσζεο πκβνιαίνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε
ηελ Παξάγξαθν 3.2.9

5.1.3

ε D+10 εκέξεο (φπνπ D είλαη ε Ζκέξα Καηαλνκήο), κφλν ε πεξίιεςε γηα θάζε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ηεο θαζαξήο Πνζόηεηαο Δλέξγεηαο πκβνιαίνπ γηα θάζε
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζα
επηζηξέθεηαη ζηνλ ζρεηηθφ πκκεηέρνληα απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
ΚΑΛΤΦΖ ΔΓΓΤΖΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Ε
Κάιπςε Δγγύεζεο
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:

1.1.2

α)

ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ππνινγηζζνχλ πηζαλέο νθεηιέο ησλ
πκκεηερόλησλ

β)

ηα κέζα πνπ παξέρεηαη ε Κάιπςε Δγγύεζεο

Απηφ ην Κεθάιαην νξίδεη σο Παξαξηήκαηα:
α)

Τπφδεηγκα Δληχπνπ Δθηίκεζεο

β) Τπφδεηγκα Δληχπνπ ηεο Γήισζεο Πνζνχ Δγγχεζεο
γ) Τπφδεηγκα Δληχπνπ Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο
2

Γεληθά

2.1.1

Οη απνθιίζεηο πξνθαινχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηξίησλ πξνζψπσλ, ν νπνίνο πξέπεη
λα δηεπζεηεζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ινγαξηαζκφ ησλ
πκκεηερόλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ γηα απηή ηελ ππνρξέσζε, νη
πκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Κάιπςε Δγγύεζεο ζχκθσλα κε απηφ ην
Κεθάιαην.

3

Μέζε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ

3.1.1

Δηεζίσο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ππνινγίδεη κία Μέζε Σηκή
Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ, ε νπνία πξνθχπηεη σο ε κέζε ηηκή ησλ Σηκώλ
Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο γηα
ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ή δηαθνξεηηθά φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηε ΡΑΔΚ, εάλ
ππάξρνπλ αλεπαξθείο θαηαγξακκέλεο Σηκέο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο νπζηαζηηθφο ππνινγηζκφο. Απηή ε ηηκή ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ηηκή αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δθηίκεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζε απηφ ην Κεθάιαην.

4

Τπνινγηζκόο Γπλεηηθήο Έθζεζεο από ηηο Απνθιίζεηο

4.1.1

Αλαγλσξίδεηαη φηη έλαο πκκεηέρσλ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κία Κάιπςε Δγγύεζεο
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ αλεπάξθεηαο θαη φηη απηέο ζα πξνζδηνξίδνληαη
κεληαία απφ ηε ζέζε Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα.

4.1.2

Δπνκέλσο, ε Κάιπςε Δγγύεζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο
αλεπάξθεηεο απφ ηε δπλεηηθή Γηαθίλεζε Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα.

4.1.3

Ο αλακελφκελνο κέζνο φξνο ηεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ελφο πκκεηέρνληα κε
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο/ησλ
Δηήζηαο/σλ Πνζόηεηαο/Πνζνηήησλ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (AOQa) πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα θαη απηφ ην
άζξνηζκα ζα είλαη ε Δθηίκεζε Πίζησζεο ηεο Πνζόηεηαο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
(QCAOA), ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
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QCAO

A

  AOQ
a

a

φπνπ “a” είλαη θάζε Μεηξεηήο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ηνπ πκκεηέρνληα.
4.1.4

χκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ , είλαη γλσζηφ φηη έλαο πκκεηέρσλ κπνξεί λα έρεη κία
απφθιηζε αλεπάξθεηαο παξαδηδφκελεο Δλέξγεηαο (πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
Διάρηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία Παξάδνζε) θαη φηη απηφ κπνξεί λα παξακείλεη
κέρξη θαη 2 κήλεο κέρξη λα ζεσξεζεί φηη απαηηείηαη θαηαβνιή ηεο νθεηιήο.

4.1.5 πλεπψο, ε Δθηίκεζε (ESCA) γηα ην πκκεηέρνληα “A” γηα ηελ απαηηνχκελε Κάιπςε
Δγγύεζεο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

ESC A QCAO 12*2*DEVPC
φπνπ QCAOA είλαη ε Δθηίκεζε Πίζησζεο ηεο Πνζόηεηαο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.1.3, δηαηξνχκελε δηα ηνπ 12, γηα λα αληηπξνζσπεχεη
έλα κεληαίν πνζφ, θαη έπεηηα πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην 2, γηα λα ππνδειψζεη ηνπο 2
κήλεο ηεο δπλεηηθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ, θαη κεηά πνιιαπιαζηαζκέλε κε DEVPC, ην
Δθαηνζηηαίν Δπηηξεπόκελν Πνζνζηό Απόθιηζεο.
4.1.6

Πξηλ απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη
λα παξέρεη ζε θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο κία Δθηίκεζε θαη κία Γήισζε ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ. Ζ Τπνρξέσζε πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πξέπεη λα
εγγπάηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α) κία Δγγπεηηθή Δπηζηνιή απφ κία Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ
πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ έηζη ψζηε λα εγγπεζεί ην
εθηηκψκελν πνζφ ηεο Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, λα δηαζθαιηζηεί
φηη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή είλαη Έγθπξε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δειψλεηαη
ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ θαη λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά φηαλ δεηείηαη
λα εθαξκνζζεί φπσο δειψλεηαη ζην Παξάξηεκα Εηη.
β) έλα απφζεκα κεηξεηψλ ζε έλα Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ ην νπνίν λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ
έηζη ψζηε λα εγγπεζεί ην εθηηκψκελν πνζφ ηεο Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο, ελψ απηφ ην απφζεκα κεηξεηψλ πξέπεη λα απμάλεηαη ή λα κεηψλεηαη
πεξηνδηθά φηαλ δεηείηαη λα εθαξκνζζεί φπσο δειψλεηαη ζην Παξάξηεκα Εηη.

4.1.7

Σν πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ ζα πξέπεη λα είλαη έλα
πνζφ ζε Δπξώ ίζν πξνο ηελ αμία ηεο Δθηίκεζεο επί ηε Μέζε Σηκή Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ, εθηφο εθεί φπνπ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ινγηθψο
θαζνξίζεη δηαθνξεηηθά.

4.1.8

Σελ 31ε Μαξηίνπ θαη 30ε επηεκβξίνπ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο Παξαγξάθνπο 4.1.3 έσο 4.1.7. γηα
φινπο ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ θαηέρνπλ Γειώζεηο Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ πνπ
θαηαηέζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 3 κήλεο πξνεγνπκέλσο.
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Γεληθέο Γηαηάμεηο

5.1.1

Οπνηαδήπνηε Δηδνπνίεζε Δθηακίεπζεο πνπ πξέπεη λα παξαδίδεηαη πξνο [εηζάγεηε
ην φλνκα ηεο ηξάπεδαο] ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξάπεδα ζηελ νπνία ηεξείηαη ν
Λνγαξηαζκόο Απνζεκαηηθνύ ή κία Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα, κπνξεί λα παξαδίδεηαη
κε ην ρέξη, ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο.

5.1.2

Δάλ θάπνην πκβαιιόκελν Μέξνο αληηιεθζεί φηη ε ηξάπεδα πνπ εθδίδεη ηελ
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή παχεη λα είλαη κία Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα, ην πκβαιιόκελν
Μέξνο νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
αληηιεθζεί φηη ε ηξάπεδα πνπ εθδίδεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή παχεη λα είλαη κία
Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα ην
γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ζην πκβαιιόκελν Μέξνο. Δάλ ε ηξάπεδα παχεη λα είλαη
κία Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο σο
ζπλέπεηα ησλ εχινγσλ αηηηψλ ακθηζβήηεζεο ηεο ζπλερνχο βαζκνιφγεζεο απηήο ηεο
ηξάπεδαο, απηή ε εηδνπνίεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κία δήισζε πνπ ζα
θαζνξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο ακθηζβεηήζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο. Σν πκβαιιόκελν Μέξνο νθείιεη κέζα ζε 21 εκέξεο απφ ηελ
παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή απφ ην
πκβαιιόκελν Μέξνο, αλάινγα κε ην πνηνο ηελ εμέδσζε λσξίηεξα, λα παξέρεη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο κε κία Δγγπεηηθή Δπηζηνιή απφ κία Δγθεθξηκέλε Σξάπεδα
θαη/ή λα δεκηνπξγήζεη έλα απφζεκα κεηξεηψλ ζε έλαλ Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ.
Δάλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο είλαη Έγθπξε θαη/ή ην απφζεκα
κεηξεηψλ παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά θαη αλεπηθχιαθηα, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο νθείιεη λα ζπγθαηαηίζεηαη γξαπηψο ζηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο
πνπ αληηθαζίζηαηαη.

5.1.3

Οη αθφινπζνη φξνη πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηελ έθδνζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ
απνδέζκεπζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο:
α) Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη Έγθπξε αξρηθά απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία
ε
ε
έσο θαη ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή ηελ 30 επηεκβξίνπ αλάινγα κε ην πνηα
εκεξνκελία πξνεγείηαη. Απηή ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα αθνξά έλα ρξεκαηηθφ
πνζφ φρη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ
Πνζνύ σο ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πξνο
εγγχεζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ
Πνζνύ.
β) Καηά ηελ εκεξνκελία ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο (ή εάλ απηή ε εκέξα
δελ είλαη Δξγάζηκε Ζκέξα, ηφηε είλαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε Δξγάζηκε Ζκέξα)
ε
ε
πξηλ απφ ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή ηελ 30 επηεκβξίνπ αλάινγα κε ην πνηα
εκεξνκελία πξνεγείηαη, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξέπεη λα αλαλεσζεί έηζη ψζηε
λα είλαη Έγθπξε γηα δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν απφ 6 κήλεο, μεθηλψληαο απφ ηελ
ε
ε
ακέζσο επφκελε εκέξα, ηελ 1 Απξηιίνπ ή ηελ 1 Οθησβξίνπ (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε). Απηή ε αλαλέσζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αθνξά έλα ρξεκαηηθφ
πνζφ φρη κηθξφηεξν απφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ σο ην πνζφ πξνο
εγγχεζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία απηή ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα
είλαη Έγθπξε.

5.1.4

ηε ζπλέρεηα, ε αλαλεσκέλε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξέπεη λα αλαλεψλεηαη πεξαηηέξσ
κε παξφκνην ηξφπν θάζε 6 κήλεο.

5.1.5 Οη αθφινπζνη φξνη πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ κεηξεηψλ ζην
Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ:
α) Σν ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ απνζέκαηνο κεηξεηψλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζην
Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ, δηαηεξείηαη απφ ηελ Δλεξγή Ζκεξνκελία έσο θαη
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ε

ε

ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή ηελ 30 επηεκβξίνπ, αλάινγα κε ην πνηα εκεξνκελία
πξνεγείηαη. Απηφ ην απφζεκα κεηξεηψλ πξέπεη λα είλαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ
φπσο απηφ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ σο ην πνζφ ηεο
Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πξνο εγγχεζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν
πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ.
β) Δάλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ σο
ην πνζφ ηεο Τπνρξέσζεο πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πξνο εγγχεζε απφ ηελ
ε
ε
ε
επφκελε 1 Απξηιίνπ έσο ηελ 30 επηεκβξίνπ ή απφ ηελ επφκελε 1 Οθησβξίνπ
ε
έσο ηελ 31 Μαξηίνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εγγπάηαη, ην απφζεκα
κεηξεηψλ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνζεκαηηθνύ ζα πξέπεη λα απμάλεηαη έσο ην
θαηάιιειν κεγαιχηεξν πνζφ θαηά ηελ εκεξνκελία ε νπνία είλαη 45 εκέξεο πξηλ
ε
ε
απφ ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε)
πνπ αθξηβψο πξνεγείηαη ηεο αξρήο ηεο ζρεηηθήο πξναλαθεξζείζαο πεξηφδνπ.
γ) Δάλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δειψλεηαη ζηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ
είλαη κηθξφηεξν απφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
εγγπάηαη, ην απφζεκα κεηξεηψλ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνζεκαηηθνύ δελ ζα
κεηψλεηαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δειψλεηαη έσο ηελ παξέιεπζε 7 εκεξψλ κεηά
ε
ε
απφ ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε)
(“Ζκεξνκελία Απνδέζκεπζεο”).
δ) Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην πνζφ κείσζεο ηνπ απνζέκαηνο κεηξεηψλ
ζην Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πξνο ην πκβαιιόκελν Μέξνο απφ ην Λνγαξηαζκό
Απνζεκαηηθνύ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Απνδέζκεπζεο.
ε) Οπνηνηδήπνηε ηφθνη πξνθχςνπλ ζην Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ ζα είλαη γηα ην
ινγαξηαζκφ ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο θαη ζα αλήθνπλ ζε απηφλ απνθιεηζηηθά
θαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πξέπεη λα ζπκθσλήζεη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδέζκεπζή ηνπο απφ ην
Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ θαη ηελ θαηαβνιή ζην πκβαιιόκελν Μέξνο
απηψλ ησλ ηφθσλ κφιηο απηνί πηζησζνχλ ζην Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ θαη ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη ιάβεη εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε απηή
ηελ πίζησζε.
5.1.6

Παξά ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο:
α) Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί λα παξέρεη δηαθνξεηηθέο εγγπήζεηο ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, θάζε κία
απφ ηηο νπνίεο λα εγγπάηαη γηα έλα δηαθνξεηηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, ππφ ηνλ φξν φηη
ην ζπλνιηθφ εγγπεκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηηο επηκέξνπο εγγπήζεηο δελ είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη λα εγγπεζεί ζχκθσλα
κε ηε Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν
θαζνξίδεηαη ζε απηή.
β) Έλα πκβαιιόκελν Μέξνο κπνξεί κεηά απφ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 14
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο κίαο γξαπηήο εηδνπνίεζεο πξνο ην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ηχπν εγγχεζεο
κε θάπνηνλ άιιν ππφ ηνλ φξν φηη, εθηφο εάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο δελ ζπκθσλήζεη ζρεηηθά εγγξάθσο, ε εγγχεζε πνπ αληηθαζίζηαηαη
ε
ε
πξέπεη λα είλαη Έγθπξε απφ ηελ 1 Απξηιίνπ ή απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ (αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε) θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ απφ
ε
ε
ηελ αθξηβψο πξνεγνχκελε 31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

4
Έθδνζε 1.0.0 – 30.01.2009

Κεθάιαην Ε – Κάιπςε Δγγύεζεο

φηαλ κία Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη άιιεο εγγπήζεηο,
πξέπεη λα εθδνζεί ή λα δνζεί ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αθξηβψο
ε
ε
πξνεγνχκελε 31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε)
φηαλ έλα απφζεκα κεηξεηψλ ζε έλα Λνγαξηαζκό Απνζεκαηηθνύ πξφθεηηαη λα
αληηθαηαζηήζεη άιιεο εγγπήζεηο, πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Λνγαξηαζκό
Απνζεκαηηθνύ ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αθξηβψο πξνεγνχκελε
ε
ε
31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε).
γ) Ύζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πκβαιιόκελνπ Μέξνπο πξνο ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, νη εγγπήζεηο πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξναλαθέξζεθε, ππφ ηνλ φξν φηη ε αληηθαηαζηάηξηα εγγχεζε ζα είλαη Έγθπξε, ζα
ε
ε
έρνπλ απνδεζκεπηεί θαηά ηελ επφκελε 1 Απξηιίνπ ή 1 Οθησβξίνπ (αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε). Ωζηφζν, φηαλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη απφ ηε
Γήισζε Αζθαιηζκέλνπ Πνζνύ λα έρεη εγγπεζεί γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν είλαη
κηθξφηεξν απφ ην πνζφ πνπ απαηηείηαη λα είλαη εγγπεκέλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε
ρξνληθή πεξίνδν, ε εγγχεζε πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ ζα πξέπεη λα απνδεζκεχεηαη
ε
ε
έσο 7 εκέξεο κεηά απφ ηελ επφκελε 31 Μαξηίνπ ή 30 επηεκβξίνπ (αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Εη
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΔΚΣΗΜΖΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Παξάξηεκα Εη
Τπόδεηγκα Δληύπνπ Δθηίκεζεο
ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΗΑ

[εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ Σπκβαιιόκελνπ Μέξνπο]

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

[εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία]

Οθεηιφκελν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα ή
κπνξεί λα είλαη νθεηιφκελν γηα ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη θαη
πεξηιακβάλεη [εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία] θαη ηειεηψλεη
πεξηιακβάλνληαο ηελ [εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία] ζρεηηθά κε ην
νπνίν απαηηείηαη εγγχεζε ζε Δπξψ [εηζάγεηε ην ρξεκαηηθό πνζό].
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Εηη
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΟΤ
ΔΓΓΤΖΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Παξάξηεκα Εηη
Τπόδεηγκα Δληύπνπ ηεο Γήισζεο Πνζνύ Δγγύεζεο
ΓΖΛΩΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΠΟΟΤ
ΔΝΔΡΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

[εηζάγεηε ηελ Ελεξγή Ηκεξνκελία]

Οθεηιφκελν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν
ζα ή κπνξεί λα είλαη νθεηιφκελν γηα ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη
θαη πεξηιακβάλεη [εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία] θαη ηειεηψλεη
πεξηιακβάλνληαο ηελ [εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία] ζρεηηθά κε ην
νπνίν απαηηείηαη εγγχεζε θαζψο απνηειεί Τπνρξέσζε
πκβαιιφκελνπ Μέξνπο [εηζάγεηε ην ρξεκαηηθό πνζό].

Με ηελ παξνχζα δήισζε πηζηνπνηνχκε φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξφθεηηαη λα αζθαιηζηεί
ζχκθσλα κε ηηο Τπνρξεψζεηο πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, είλαη φπσο δειψλεηαη παξαπάλσ γηα ηελ
πεξίνδν πνπ δειψλεηαη.

γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Καλνληθά Δμνπζηνδνηεκέλνο Τπάιιεινο
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Παξάξηεκα Εηη – Γήισζε Πνζνύ Δγγύεζεο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Εηηη
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009
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Παξάξηεκα Εηηη
Τπόδεηγκα Δληύπνπ Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο
ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ

Πξνο [εηζάγεηε ην όλνκα ηεο ηξάπεδαο] Σξάπεδα.

Αληίγξαθν πξνο: [εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ πξνζώπνπ]

[εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία]

Αγαπεηνί Κχξηνη,
ρεηηθά κε:
ΔΝΔΡΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ [εηζάγεηε ηελ Ελεξγή Ηκεξνκελία]
ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ [εηζάγεηε ηνλ αξηζκό]
ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ [εηζάγεηε ηνλ αξηζκό] (“Ζ ΔΓΓΤΖΖ”)
________________________________________________________________________________
Αλαθεξφκεζα ζηελ παξαπάλσ εγγχεζε γηα ινγαξηαζκφ καο. Με ηελ παξνχζα, απαηηνχκε άκεζε
πιεξσκή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε Δπξψ [εηζάγεηε ην ρξεκαηηθό πνζό].
Απαηηνχκε λα πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκή κε ηειεγξαθηθή κεηαθνξά πξνο:
[εηζάγεηε ην όλνκα ηεο ηξάπεδαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ηιεθηξηζκνύ] Σξάπεδα
Γηεχζπλζε:
Κσδηθφο Σαμηλφκεζεο:
Όλνκα Λνγαξηαζκνχ:
Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ:

[εηζάγεηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηξάπεδαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Καλόλεο
Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ]
[εηζάγεηε ηνλ θωδηθό ηαμηλόκεζεο ηεο ηξάπεδαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
Καλόλεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ]
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
[εηζάγεηε ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Καλόλεο Αγνξάο
Ηιεθηξηζκνύ]

Με Σηκή,

γηα θαη εθ κέξνπο ηνπ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Καλνληθά Δμνπζηνδνηεκέλνο Τπάιιεινο
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Παξάξηεκα Εηηη – Δηδνπνίεζε Δθηακίεπζεο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ
ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην H
Δθθαζάξηζε
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ θαη
β) Σνπο Τπνινγηζκνύο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ θαη ηηο επαθφινπζεο ρξεψζεηο.

1.1.2

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη επίζεο ζε Παξάξηεκα ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνδηθφ
ζπκβηβαζκφ ησλ ππνινγηζκψλ εθθαζάξηζεο φηαλ γίλνληαη δηαζέζηκα λέα ή
ελεκεξσκέλα Γεδνκέλα Δθθαζάξηζεο.

2

Τπνινγηζκόο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ

2.1

Δθθαζάξηζε πκβνιαίσλ γηα Πξνζθνξά Αγνξάο/Πώιεζεο Δλέξγεηαο

2.1.1 Γηα θάζε ιεπηφ “m” κίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο “j” κία Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” ζα έρεη
κία Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ (QNajm) θαη κία Δληεηαικέλε Θέζε (QIajm)
απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ην Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο
ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο (BLanjm), ην Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο (BUanjm), ην Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο (OLanjm) θαη Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο (OUanjm) γηα κία Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ή
κηα Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο “n”, πνπ έρεη Καηώηεξν Όξην Πξνζθνξάο
γηα Αγνξά/Πώιεζε Δλέξγεηαο (BOLanj) θαη Αλώηεξν Όξην Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά/Πώιεζε Δλέξγεηαο (BOUanj), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο:
α) φηαλ QIajm <= QNajm :
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο =
=BLanjm = Max (Min ( QIajm, BOUanj, ), BOLanj )
Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο =
=BUanjm = Min (Max ( QNajm, BOLanj, ), BOUanj )
OLanjm = OUanjm = 0
β) φηαλ QIajm > QNajm :
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο
=
= OLanjm = Max (Min ( QNajm, BOUanj, ), BOLanj )
Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο
=
= OUanjm = Min (Max ( QIajm, BOLanj, ), BOUanj )
BLanjm = BUanjm = 0
Γηα Μεηξεηέο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Γηεζπαξκέλσλ
Παξαγσγώλ
γ) Όηαλ QIajm <= QNajm :
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο = BLanjm =
Max (Min ( QIajm, BOLanj, ), BOUanj )
1
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Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο = BUanjm = Min
(Max ( QNajm, BOUanj, ), BOLanj )
OLanjm = OUanjm = 0
δ) φηαλ QIajm > QNajm :
Καηώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο = OLanjm =
Max (Min ( QNajm, BOLanj, ), BOUanj )
Αλώηεξν Όξην ηεο Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο = OUanjm =
Min (Max ( QIajm, BOUanj, ), BOLanj )
BLanjm = BUanjm = 0

2.1.2

Ζ Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο (QBanj) θαη ε
Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (QOanj) γηα κηα Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ “a” γηα κηα Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ή κηα Πξνζθνξά Πώιεζεο
Δλέξγεηαο “n” γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

QB
θαη

anj


m

BL

anjm



 BU anjm / 60

QOanj   (OU anjm  OLanjm ) / 60
m

φπνπ BLanjm, BUanjm, OLanjm θαη OUanjm είλαη αληίζηνηρα ην Καηώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο, ην Αλώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο, ην Καηώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο θαη ην Αλώηεξν Όξην ηεο
Πνζόηεηαο ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ηα νπνία ππνινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.1.
2.1.3

Γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” γηα Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο ή Πξνζθνξά
Πώιεζεο Δλέξγεηαο “n” γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ ε Σηκή
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο είλαη PBanj ή ε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο είλαη POanj, ε Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο (CBanj) θαη ε Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο (COanj), πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο:

CB

anj

 QB * PBanj
anj

θαη

CO

anj

 QO * POanj
anj

φπνπ QBanj θαη QOanj είλαη αληίζηνηρα ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο θαη ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2.
2.1.4

2.2
2.2.1

Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο είλαη κία αξλεηηθή πνζφηεηα Δλέξγεηαο θαη ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο είλαη κία ζεηηθή πνζφηεηα Δλέξγεηαο.
Καζαξή Απόθιηζε Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ην Ηζνδύγην πζηήκαηνο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
(QTSBj) πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε φισλ ησλ πνζνηήησλ, δειαδή ηεο Παξαδνηέαο
Πνζόηεηαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο (QBanj) θαη ηεο Παξαδνηέαο
2
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Πνζόηεηαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (QOanj) γηα φιεο ηηο Μνλάδεο
Ηζνδπγίνπ “a” γηα φιεο ηηο Απνδνρέο “n” σο αθνινχζσο:

QTSB   QB
j

a

anj

n

  QO
a

anj

n

φπνπ ηα QBanj θαη QOanj ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2.
2.2.2

Ζ Καηάζηαζε πζηήκαηνο γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” είλαη “Μαθξά” φηαλ ην
Ηζνδύγην πζηήκαηνο ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζαξίζεσο (QTSBj, ην νπνίν ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.2.1) είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεδέλ, είλαη “Βξαρεία”
φηαλ ην Ηζνδύγην πζηήκαηνο ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζαξίζεσο είλαη κεγαιχηεξν απφ
ην κεδέλ, ελψ είλαη “Οπδέηεξε” φηαλ ην Ηζνδύγην πζηήκαηνο ηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζαξίζεσο είλαη κεδεληθφ.

2.3

ήκαλζε

2.3.1

Οξηζκέλεο Παξαδνηέεο Πνζόηεηεο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη
Παξαδνηέεο Πνζόηεηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο θαη νη αληίζηνηρεο
Σακεηαθέο Ρνέο Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη νη Σακεηαθέο
Ρνέο Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο κπνξεί λα εμαηξεζνχλ απφ
ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ε ζρεηηθή Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή ε
Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ήηαλ γηα λα
επηιπζνχλ νη Πεξηνξηζκνί πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη/ή
β) ε ζρεηηθή Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή ε
Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (QBanj ή QOanj) είλαη
κηθξφηεξε απφ 100kWh
θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή Παξαδνηέα
Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ζα είλαη κία εκαζκέλε Πνζόηεηα
Δλέξγεηαο.

2.3.2

Γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” γηα κηα Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
ή κηα Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο “n” γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j” ζα εθαξκφδεηαη έλαο Πξνζαξκνγέαο εκαζκέλεο Πνζόηεηαο
Δλέξγεηαο (BADJanj θαη OADJanj αληίζηνηρα) ν νπνίνο ζα ιακβάλεη κεδεληθή ηηκή φηαλ
ε απνδνρή είλαη κηα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή Παξαδνηέα
Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο πνπ είλαη εκαζκέλε Πνζόηεηα
Δλέξγεηαο, δηαθνξεηηθά ζα ιακβάλεη ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα.

2.3.3

Σν Μέγεζνο Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QSPj), ε Σακεηαθή Ρνή
Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (CSPj), ην Μέγεζνο Σηκήο Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QTPj), θαζψο θαη ε Σακεηαθή Ρνή Σηκήο Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (CTPj) ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο:

QSPj  
a

CSPj  
a

QTPj  
a

CTPj  
a



QBanj * BADJ anj

n

QBanj * BADJanj * PBanj
n

 QOanj * OADJanj
n

 QOanj * OADJanj * POanj
n
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φπνπ ηα QBanj θαη QOanj ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2, θαη PBanj
είλαη ε αληίζηνηρε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο γηα θάζε Απνδνρή
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο “n” θαη POanj είλαη ε αληίζηνηρε Σηκή Πξνζθνξάο
γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα θάζε Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο “n”, γηα θάζε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a”.
2.4

Πξνζδηνξηζκόο Σηκήο Δθθαζάξηζεο

2.4.1

Ζ Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (SPILLj) θαη ε Σηκή Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (TOPj) γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” πξνζδηνξίδνληαη
σο αθνινχζσο:
α) Δάλ ην Μέγεζνο Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο είλαη δηάθνξν ηνπ
κεδελφο ηφηε:

SPILL  CSP QSP
j

j

j

β) Γηαθνξεηηθά, ε Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο ηζνχηαη κε ηελ
Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή, θαη
γ) Δάλ ην Μέγεζνο Σηκήο Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο είλαη δηάθνξν ηνπ
κεδελφο, ηφηε:

TOP  CTP QTP
j

j

j

δ) Γηαθνξεηηθά ε Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο ηζνχηαη κε ηελ
Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή.
φπνπ ην Μέγεζνο Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QSPj), ε Σακεηαθή
Ρνή Σηκήο Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (CSPj), ην Μέγεζνο Σηκήο Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QTPj), θαη ε Σακεηαθή Ρνή Σηκήο Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (CTPj) ππνινγίδνληαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν
2.3.3.
2.4.2

Ζ Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ (SPj) γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”
πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ Καηάζηαζε πζηήκαηνο σο εμήο:
α) εάλ ε Καηάζηαζε πζηήκαηνο είλαη “Μαθξά” ηφηε ε Σηκή Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ ηζνχηαη κε ηε Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο, ή
β) εάλ ε Καηάζηαζε πζηήκαηνο είλαη “Βξαρεία” ηφηε ε Σηκή Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ ηζνχηαη κε ηε Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο, αιιηψο
γ) εάλ ε Καηάζηαζε πζηήκαηνο είλαη “Οπδέηεξε ηφηε ε
Απνθιίζεσλ ηζνχηαη κε ηελ Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή

Σηκή Δθθαζάξηζεο

φπνπ ε Καηάζηαζε πζηήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.2.2,
ε Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο θαζψο θαη ε Σηκή Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.4.1, ελψ
ε Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Παξαγξάθνπ
2.4.3.
2.4.3

Ζ Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” είλαη ην απιφ άζξνηζκα
ησλ Σηκώλ Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηηο
πξνεγνχκελεο 168 ψξεο.
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3

Τπνινγηζκόο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ

3.1

Γεληθά

3.1.1

ε απηή ηελ Παξάγξαθν 3, εθηφο θαη εάλ γίλεηαη θάπνηα άιιε αλαθνξά, ζα ηζρχνπλ
ηα αθφινπζα:
α) Όινη νη ππνινγηζκνί ζρεηίδνληαη ζε κία κφλν Πεξίνδν “j”;
β) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
ρξήζε ηνπ εθζέηε “+”.
γ) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθζέηε “-”.
δ) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά πιεξσκήο ζηνλ, ή πιεξσκήο απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γίλεηαη γηα πιεξσκέο πνπ ην πκβαιιόκελν Μέξνο
δηθαηνχηαη λα ιάβεη ή ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε πιεξσκή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε πνζά πνπ είλαη
εηζπξαθηέα απφ ην πκβαιιόκελν Μέξνο είηε πνζά πιεξσηέα απφ ην
πκβαιιόκελν Μέξνο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηχπν
πξφζεκνπ.
ε) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε έλα Παξαγσγό ή ζε έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο ζα έρεη σο δείθηε ην ζχκβνιν “a” θαη σο εθζέηε ην ζχκβνιν “+”, ή
αληίζηνηρα “-“, αλάινγα κε ην εάλ ν αληίζηνηρνο κεηξεηήο αλήθεη ζε έλα
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ή ζε έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
ζη) Ζ Εώλε Γηαλνκήο ζπκβνιίδεηαη κε ην δείθηε “z”,
δ) Σν πκβόιαην Δλέξγεηαο ζπκβνιίδεηαη κε ην δείθηε “c”,
ε) Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα ηε Μνλάδα Παξαγσγήο “a” πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλε ζε έλα Λνγαξηαζκφ Παξαγσγνχ γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”
+
είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Μνλάδαο Παξαγσγνύ (QE aj),
ζ) Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα έλα Καλνληθό Μεηξεηή “a”, θαη απηφο ν φξνο
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ Μεηξεηή γηα έλα Γηεζπαξκέλν Παξαγσγό, γηα ηελ
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ζηε Εώλε Γηαλνκήο “z” είλαη ε Δλέξγεηα Καλνληθώλ
?
Μεηξεηώλ (QEN azj), φπνπ «?» κπνξεί λα είλαη «+» ή «-» αλάινγα κε ην θαηά
πφζν o ζρεηηθφο Μεηξεηήο αλήθεη ζε έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ή έλα
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
η) Ζ Δηήζηα Πνζόηεηα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο “a”
ζπκβνιίδεηαη σο AOQa,
ηα) Ο Γείθηεο Πξνζαξκνγήο Κιάζεο Καηαηνκήο “p” γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ζε κηα Εώλε Γηαλνκήο “z” γηα ηελ Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j” ζπκβνιίδεηαη σο PCazpj
ηβ) Ο πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο (DLFzj) είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή
ίζνο κε ηε κνλάδα, πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη
ην πνζνζηφ ηεο Δλέξγεηαο πνπ παξαδίδεηαη ζε έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο ζε κηα Εώλε Γηαλνκήο “z” ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δλέξγεηα πνπ
παξαδίδεηαη ζηε Εώλε Γηαλνκήο απφ ην ύζηεκα Μεηαθνξάο γηα θαηαλάισζε
ζηνλ ίδην Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο θαη ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα γηα
5
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νπνηαδήπνηε Εώλε Γηαλνκήο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο
Δλέξγεηαο πνπ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο.
ηγ) Ζ Πνζόηεηα ηνπ πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο ζε έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο ην νπνίν
+
έγηλε απφ έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγνύ ζπκβνιίδεηαη σο QCE cj
3.2

Τπνινγηζκόο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο

3.2.1

Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
εμίζσζε:

QAE 

Aj

  QE 
a

aj

+

φπνπ QE aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ηνπ Παξαγσγνύ γηα θάζε Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ “a” ζηνλ Λνγαξηαζκό Παξαγσγνύ “A” θαζνξίδεηαη απφ ηα Μεηξνύκελα
Γεδνκέλα πνπ θαηακεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ.
3.2.2

+

Ο Λνγαξηαζκόο Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο (QAI Αj) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
εμίζσζε:



QAI  Aj  QAE  Aj     QO  anj   QB  anj    QCE  cj
a  n
n
 c
+

φπνπ QAE aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο πνπ
+
+
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.1, ηα QO anj θαη QB anj είλαη
αληίζηνηρα ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο θαη ε
Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2 (φπνπ θάζε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” είλαη
+
θαηαγεγξακκέλε ζην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ηνπ πκκεηέρνληα) θαη QCE cj είλαη
ε Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο γηα έλα πκβόιαην Δλέξγεηαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην η.
3.3

3.3.1

Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Δλέξγεηαο
Γηα κηα Εώλε Γηαλνκήο “z” ε Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο ηεο Εώλεο Γηαλνκήο
(QDZzj) είλαη ε κεηξνχκελε ελέξγεηα πνπ εμέξρεηαη απφ ην ύζηεκα Μεηαθνξάο θαη
εηζέξρεηαη ζηε Εώλε Γηαλνκήο γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j“ (θαη ζα ιάβεη
αξλεηηθφ πξφζεκν) θαη ε Δζληθή Γηαθίλεζε Ηζρύνο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο (QTNj)
πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:

QTN j   QDZ zj
z

3.3.2

Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Γηεζπαξκέλνπ Παξαγσγνύ
κε ην πην θάησ ηχπν:

(QAEG  Azj ) ππνινγίδεηαη

QAEG  Azj   QEN  azj
a

φπνπ “a” είλαη ν θάζε Μεηξεηήο Γηεζπαξκέλνπ Παξαγσγνύ πνπ απνδίδεηαη ζην
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο “A” ζε θάζε Εώλε Γηαλνκήο “z” ζηε Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j“.
6
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3.3.3

Ο πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο (TLFj) γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”
αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο Δλέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο
Μνλάδεο Παξαγσγήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο απεπζείαο ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο
θαη ηελ Δζληθή Γηαθίλεζε Ηζρύνο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο (QTNj) θαη ππνινγίδεηαη
απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

TLFj  

 QE



aj

  QAEG  Azj

a

a

A

QTN j   QAEG  Azj
a

A

φπνπ QE  aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα φιεο ηηο Μνλάδεο Παξαγσγήο “a”
ζην Μεηξών Παξαγσγώλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα Μεηξνύκελα Γεδνκέλα κε βάζε
+
ην Κεθάιαην Γ θαη QΑEG Azj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Γηεζπαξκέλνπ
Παξαγσγνύ γηα ην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο “A” ζε θάζε Εώλε Γηαλνκήο “z” γηα
ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j“.

3.3.4

Γηα κηα Εώλε Γηαλνκήο “z” γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, ε Καηαλνκή
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε Γηαλνκήο (QDZPzj) πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:

QDZP zj  QDZ zj   QEN azj DLF zj   QAEGAzj
a
A

φπνπ QDZzj είλαη ε Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3.3.1,“a” είλαη θάζε Καλνληθόο Μεηξεηήο ζηε Εώλε
Γηαλνκήο, QEN azj είλαη ε Δλέξγεηα Καλνληθώλ Μεηξεηώλ πνπ ππνινγίδεηαη απφ
ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ θαη θαηακεηξείηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ γηα απηνχο
ηνπο Καλνληθνύο Μεηξεηέο, DLFzj είλαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε
Εώλε Γηαλνκήο θαη QAEG Azj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Γηεζπαξκέλνπ
Παξαγσγνύ γηα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο “A” ζε θάζε Εώλε Γηαλνκήο “z” ζηε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j“.
.
3.3.5

Γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο “a”, ε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Με Πξνζαξκνζκέλνπ
Μεηξεηή Καηαηνκήο (QEU azj) ζηε Εώλε Γηαλνκήο “z” θαηά κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j”, πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:

QEU  azj  AOQa * PC azpj / DLFzj
φπνπ AOQa είλαη ε Δηήζηα Πνζόηεηα Γηαθίλεζεο Ηζρύνο, PCazpj είλαη ν Γείθηεο
Πξνζαξκνγήο Κιάζεο Καηαηνκήο γηα απηφ ην Μεηξεηή Καηαηνκήο θαη DLFzj είλαη
ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε Εώλε Γηαλνκήο. Ο πληειεζηήο
Πξνζαξκνγήο ηεο Καηαηνκήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε Γηαλνκήο (DZAzj)
ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:

DZA  QDZP QEU 
zj

zj

a

azj

φπνπ “a” είλαη θάζε Μεηξεηήο Καηαηνκήο ζηε Εώλε Γηαλνκήο θαη QDZPzj είλαη ε
Καηαηνκή Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε Γηαλνκήο πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ
Παξάγξαθν 3.3.4. Ζ Δθηίκεζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο (QED azj)
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε:
-

QED azj = AOQa * PCazpj * DZAzj
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3.4

Τπνινγηζκόο Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

3.4.1

Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (QAE Aj) θαη ε
Απόθιηζε Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (QAI Aj) ππνινγίδνληαη απφ ηηο
αθφινπζεο εμηζψζεηο:

-

QAE 

Aj


    QEN 
azj
z  a

DLF   QEU 
zj

a

azj


* DZAzj 


TLF

j

φπνπ “a” είλαη αληίζηνηρα φινη νη Καλνληθνί Μεηξεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα θάζε Εώλε Γηαλνκήο “z”, ή δηαθνξεηηθά φινη
νη Μεηξεηέο Καηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, QEN azj είλαη ε Δλέξγεηα Καλνληθώλ Μεηξεηώλ πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ γηα ηνπο
αληίζηνηρνπο Καλνληθνύο Μεηξεηέο, QEU azj είλαη ε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Με
Πξνζαξκνζκέλνπ Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα θάζε αληίζηνηρν Μεηξεηή Καηαηνκήο
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.5, DZAzj είλαη ν πληειεζηήο
Πξνζαξκνγήο ηεο Καηαηνκήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε Γηαλνκήο πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.5, DLF zj είλαη ν πληειεζηήο
Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε Εώλε Γηαλνκήο θαη TLFj είλαη ν πληειεζηήο
Απσιεηώλ Μεηαθνξάο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.2 θαη

QAI 

Aj

-



 QAE      QO   QB    QCE 
Aj
anj
anj
cj
a  n
n
 c
-

φπνπ QO anj θαη QB anj είλαη αληίζηνηρα ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο θαη ε
Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2 (φπνπ θάζε
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
ηνπ πκκεηέρνληα) θαη QCE cj είλαη ε Πνζόηεηα πκβνιαίνπ Δλέξγεηαο γηα έλα
πκβόιαην Δλέξγεηαο “c” φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην η.

3.4.2

Αλαγλσξίδεηαη φηη νη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη Πξνζθνξέο Πώιεζεο
Δλέξγεηαο παξαδίδνληαη ζην Μεηξεηή θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν πκκεηέρσλ πνπ
ηηο ππνβάιιεη πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη φιεο ηηο απψιεηεο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ησλ Πξνζθνξώλ Πώιεζεο Δλέξγεηαο.

4

Δθθαζάξηζε Λνγαξηαζκώλ

4.1

Σακεηαθή Ρνή Λνγαξηαζκώλ

4.1.1

Ζ Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο (CAI j) θαη ε
Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (CAI j) γηα
πιεξσκή πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο αληίζηνηρα γηα ην
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα κηα Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j” κε κηα Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ (SPj πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.4.2) πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:

+

CAI 

Aj

 SP j * QAI 


CAI   SP j * QAI
Aj

Aj

Aj

+

φπνπ QAI Aj είλαη ν Λνγαξηαζκόο Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.2 θαη QAI Aj είλαη ε Απόθιηζε Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.4.1.
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4.2

Πξνζαξκνγή γηα ηε κε παξάδνζε Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη
Πξνζθνξώλ Πώιεζεο Δλέξγεηαο

4.2.1

Γηα θάζε Πξνζθνξά γηα Αγνξά Δλέξγεηαο “n” γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” γηα ηελ
νπνία ππάξρεη Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο γηα κία Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο “j”, ε Πξνζαξκνγή Σηκήο Με Παξάδνζεο (NDΒPanj) πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηελ εμίζσζε:
NDΒPanj = Max (PBanj – SPj , 0)
θαη γηα θάζε Πξνζθνξά γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο “n” γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
“j” ε αληίζηνηρε Πξνζαξκνγή Σηκήο Με Παξάδνζεο (NDOPanj) πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ εμίζσζε:
NDOPanj = Max (SPj - POanj , 0)
φπνπ SPj είλαη ε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ηελ Παξάγξαθν 2.4.2, PBanj είλαη ε αληίζηνηρε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο θαη POanj είλαη ε αληίζηνηρε Σηκή Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Δ.

4.2.2

Γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a”, γηα κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, ε Απαηηνύκελε
Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο (QRDaj), ε νπνία είλαη ε αλακελφκελε θαζαξή
παξάδνζε Δλέξγεηαο ζεσξψληαο πιήξε παξάδνζε έλαληη ηεο Γήισζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη φισλ ησλ Απνδνρώλ Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο
θαη ησλ Απνδνρώλ Πξνζθνξώλ γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο, ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:

QRD   QN
aj

m

ajm

/ 60   QB   QO
n

anj

anj

n

φπνπ, QBanj είλαη ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο γηα
ηελ Πξνζθνξά Αγνξάο Δλέξγεηαο “n” θαη QOanj είλαη ε Παξαδνηέα Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα ηελ Πξνζθνξά Πώιεζεο Δλέξγεηαο “n”
(θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.1.2) θαη QNajm
είλαη ε Γήισζε Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαηά ην ιεπηφ “m”.
4.2.3

Γηα θάζε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη Γήισζε Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” θαη γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη Απνδνρή
γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ζα γίλνληαη νη αθφινπζνη ππνινγηζκνί ζηελ
Παξάγξαθν 4.2.

4.2.4

Γηα ηε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ζηελ Παξάγξαθν 4.2.3, ε Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο (NDBVaj) θαη ε Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (NDOVaj) πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο:
NDBVaj = Max (QE

?
aj

- QRDaj , 0)
?
aj

NDOVaj = Max (QRDaj - QE
?

, 0)
+

φπνπ, QE aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Παξαγσγνύ (QE aj) εάλ ε Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ είλαη κηα Μνλάδα Παξαγσγήο ή ε Δλέξγεηα Καλνληθνύ Μεηξεηή
(QEN azj) ) εάλ ε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ είλαη έλαο Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο,
θαηαρσξεκέλνο ζε έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ
ππνινγίδεηαη απφ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ.
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4.2.5

Γηα ηε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ ηεο Παξαγξάθνπ 4.2.2, εάλ ε Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (NDOVaj) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ, ηφηε
ν πκκεηέρσλ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλα
ρξεκαηηθφ πνζφ (ηελ Πξνζαξκνγή Σακεηαθήο Ρνήο Με Παξάδνζεο (CNDaj)), ην
νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
α) Οη Παξαδνηέεο Πνζόηεηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο (QOanj) απφ κηα
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” ηαμηλνκνχληαη δηαδνρηθά αλάινγα κε ηελ Σηκή
Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο έηζη ψζηε ε κεγαιχηεξε Σηκή Πξνζθνξάο
γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο λα ηνπνζεηεζεί πξψηε θαη ε CNDaj ζεσξείηαη αξρηθά ίζε
κε ην κεδέλ
β) Ζ αθνινπζία απφ απηή ηελ Παξάγξαθν (β) κέρξη ηελ Παξάγξαθν (ε)
επαλαιακβάλεηαη “n” θνξέο κέρξη ε πνζφηεηα “Q” λα γίλεη ίζε κε ην κεδέλ
γ) Ζ πνζφηεηα Q πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε:
Q = min (NDOVaj, QOanj)
δ) Σν απνηέιεζκα “C” ηεο αθφινπζεο εμίζσζεο:
C = Q * NDΟPanj
αθαηξείηαη απφ ηελ CNDaj
ε) Ζ NDOVaj ειαηηψλεηαη θαηά ηελ πνζφηεηα “Q”
θαη εάλ ε Με Παξαδνηέα Πνζόηεηα Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο (NDBVaj)
είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ, ηφηε ν πκκεηέρσλ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ (ηελ Πξνζαξκνγή
Σακεηαθήο Ρνήο Με Παξάδνζεο (CNDaj)), ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε
δηαδηθαζία:
ζη) Οη Παξαδνηέεο Πνζόηεηεο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο (QBanj) απφ κηα
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” ηαμηλνκνχληαη δηαδνρηθά αλάινγα κε ηελ Σηκή
Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο έηζη ψζηε ε κεγαιχηεξε Σηκή Πξνζθνξάο
γηα Αγνξά Δλέξγεηαο λα ηνπνζεηεζεί πξψηε θαη ε CNDaj ζεσξείηαη αξρηθά ίζε κε
ην κεδέλ
δ) Ζ αθνινπζία απφ απηή ηελ Παξάγξαθν (δ) κέρξη ηελ Παξάγξαθν (η)
επαλαιακβάλεηαη “n” θνξέο κέρξη ε πνζφηεηα “Q” λα γίλεη ίζε κε ην κεδέλ
ε) Ζ πνζφηεηα Q πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε:
Q = min (NDBVaj, -QBanj)
ζ) Σν απνηέιεζκα “C” ηεο αθφινπζεο εμίζσζεο:
C = Q * NDΒPanj
αθαηξείηαη απφ ηελ CNDaj
η) Ζ NDΒVaj ειαηηψλεηαη θαηά ηελ πνζφηεηα “Q”.

4.3
4.3.1

Απόθιηζε από ηε Γλσζηνπνηεκέλε Θέζε
πκκεηέρνληαο ηνπ νπνίνπ ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα απφ κία Μνλάδα Ηζνδπγίνπ
ππεξβαίλεη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Όξην γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
(QUSMAXaj) ή ππνιείπεηαη ηνπ Με Γλσζηνπνηεκέλνπ Κινηνύ γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο (QUΣΜΗΝaj) κπνξεί λα ππνζηεί ρξεκαηηθή πνηλή, φπνπ ην Με
Γλσζηνπνηεκέλν Όξην γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο θαη ν Με
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Γλσζηνπνηεκέλνο Κινηόο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ππνινγίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
4.3.2.
4.3.2.

Γηα θάζε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” ελφο πκκεηέρνληα:

QUSMAX aj  QRDaj  (1  SFA )  (USTPC* | QRDaj | / 100)  SFA *


 PF j * ( LUSTPC* | GRC a * ( m / 60) | / 100)  (1  PF j )  ( NUSTPC* | QRDaj | / 100 )


m


QUTMINaj  QRDaj  (1  SFA )  (UTTPC* | QRDaj | / 100)  SFA 




 PF j * ( LUTTPC* | GRCa * ( m / 60) | / 100)  1  PF j  ( NUTTPC* | QRDaj | / 100) 
m









φπνπ QRDaj είλαη ε Απαηηνύκελε Παξάδνζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο
πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.2.2, USTPC είλαη ην Με
Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο, UTTPC είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ
γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο, GRCa είλαη ε Καηαρσξεκέλε Ηθαλόηεηα εάλ
ε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ είλαη Μνλάδα Παξαγσγήο ή MAXEa*2 αλ ε Μνλάδα
Ηζνδπγίνπ είλαη Μεγάιν Φνξηίν, LUSTPC είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα
Υακειή Εήηεζε, LUΣTPC είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό
Αλνρώλ γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Υακειή Εήηεζε, ΝUSTPC είλαη
ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο γηα Καλνληθή Εήηεζε, ΝUΣTPC είλαη ην Με
Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Αλνρώλ γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο γηα Καλνληθή Εήηεζε, SFΑ είλαη ν Γείθηεο Μηθξνύ πκκεηέρνληα πνπ
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ, m= ιεπηά ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαη
PFj είλαη ν Γείθηεο Πεξηόδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.3.3.
4.3.3

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ε νπνία είλαη Πεξίνδνο Υακειήο Εήηεζεο, PFj,
ν Γείθηεο Πεξηόδνπ νξίδεηαη ίζνο κε 1. Γηαθνξεηηθά, PFj, ν Γείθηεο Πεξηόδνπ
νξίδεηαη ίζνο κε 0.

4.3.4

Γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.3.2, γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j“, ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Πώιεζε
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QUSaj) θαη ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα
Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (QUTaj) ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
εάλ ε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ είλαη Μνλάδα Παξαγσγήο:
QUSaj = Max (QE

+
aj

- QUSMAXaj, 0)
+

QUTaj = Max (QUTMINaj - QE aj, 0)
ή εάλ ε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ είλαη Μεηξεηήο Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο, εμαηξνπκέλσλ
ησλ Γηεζπαξκέλσλ Παξαγσγώλ:
-

QUSaj = -Min (QUSMAXaj – QEN azj, 0)
-

QUTaj = -Min (QEN azj - QUTMINaj, 0)
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φπνπ QUSMAXaj είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Όξην γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο θαη QUTMINaj είλαη ν Με Γλσζηνπνηεκέλνο Κινηόο γηα Αγνξά
+
Δλέξγεηαο ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.3.2, QE aj είλαη ε
Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Παξαγσγνύ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν
3.1.1(ε) θαη QEN azj είλαη ε Δλέξγεηα Καλνληθώλ Μεηξεηώλ πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.1.1(ζ).
4.3.5

Γηα κηα Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.3.2, γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j“, ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο (CUDaj)
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
CUDaj = -QUSaj * SPj * USPPC / 100 - QUTaj * SPj * UTPPC / 100
φπνπ QUSaj είλαη ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο
Δλέξγεηαο θαη QUTaj είλαη ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Πνζόηεηα γηα Αγνξά
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.3.4,
USPPC είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Πξόζηηκνπ γηα
Πώιεζε Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο, UTPPC είλαη ην Με Γλσζηνπνηεκέλν
Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Πξόζηηκνπ γηα Αγνξά Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο θαη SPj
είλαη ε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 2.4.2.

4.3.6

Γηα φιεο ηηο Μνλάδεο Ηζνδπγίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ
ππάξρεη
Γήισζε
Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξαγσγήο,
ν
Γείθηεο
Με
Γλσζηνπνηεκέλεο Απόθιηζεο, UDFaj, νξίδεηαη αξρηθά ίζνο κε 1. Γηα νπνηαδήπνηε
Μνλάδα Ηζνδπγίνπ νη πνζφηεηεο QUSaj ή QUTaj είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ κεδελφο ηφηε
ν δείθηεο UDFaj ζα ηζνχηαη κε κεδέλ.

4.4

Τπέξβαζε ησλ Μεληαίσλ Απνθιίζεσλ

4.4.1

Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα ππνινγίδεη
ηε Μεληαία Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (MPS) θαη ηε Μεληαία Σηκή
Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο (MPT) ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο
ηχπνπο:
N

MPS   SPILL j N
j 1

N

MPT  TOP j N
j 1

φπνπ “Ν” είλαη ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κήλα, “j” είλαη θάζε Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κήλα, SPILLj είλαη ε Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο θαη
TOPj είλαη ε Σηκή Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα
κε ηελ Παξάγξαθν 2.4.1.
4.4.2

Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα, γηα θάζε πκκεηέρνληα, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα ππνινγίδεη ηελ Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή (QMG) γηα ην
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο απηνχ ηνπ πκκεηέρνληα θαη ηε Καζαξή Μεληαία
Γηαθίλεζε Ηζρύνο (QMO) γηα ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο απηνχ ηνπ
πκκεηέρνληα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο:
N

QMGA   QAE  Aj
j 1
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N

QMOA   QAE  Aj
j 1

φπνπ “Ν” είλαη ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κήλα θαη “j” είλαη θάζε Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
+
εκεξνινγηαθνχ κήλα θαη QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο, πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.2.1, θαη QAE Aj είλαη
ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.4.1.
4.4.3

Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα, γηα θάζε πκκεηέρνληα, ε Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε
Απόθιηζε (QDEV) ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

QDEVA  Max(QMOA * DEVPC / 100, DEVF )
φπνπ QMOA είλαη ε Καζαξή Μεληαία Γηαθίλεζε Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
κε ηελ Παξάγξαθν 4.4.2 θαη DEVPC είλαη ην Δθαηνζηηαίν Δπηηξεπόκελν Πνζνζηό
Απόθιηζεο, SFΑ είλαη ν Γείθηεο Μηθξνύ πκκεηέρνληα θαη DEVF είλαη ε ηαζεξή
Δπηηξεπόκελε Απόθιηζε.
4.4.4

Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα, γηα θάζε πκκεηέρνληα, ε Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε
Μεληαία Παξάδνζε (QMMAX) θαη ε Διάρηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία Παξάδνζε
(QMMIN) ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
QMMAX A = -QMO A + QDEVA
QMMIN A = -QMO A - QDEVA
φπνπ QMOA είλαη ε Καζαξή Μεληαία Γηαθίλεζε Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
κε ηελ Παξάγξαθν 4.4.2 θαη QDEVA είλαη ε Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε Απόθιηζε πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.4.3.

4.4.5

Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα, ε Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή
(QMGA) ελφο πκκεηέρνληα, είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε
Μεληαία Παξάδνζε (QMMAXA), ηφηε ν πκκεηέρσλ πξέπεη λα θαηαβάιεη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλα πξφζηηκν (ην Πξφζηηκν Απνθιίζεσλ,
CMICA) ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
CMICA = - (QMGA – QMMAXA) * MPT * PENPC / 100
φπνπ QMGA είλαη ε Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 4.4.2, θαη QMMAXA είλαη ε Μέγηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία Παξάδνζε
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε Παξάγξαθν 4.4.4, MPT είλαη ε Μεληαία Σηκή Αγνξάο
Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.4.1 θαη
PENPC είλαη ην Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Σηκήο Πξνζηίκνπ γηα ηελ Τπέξβαζε
Απνθιίζεσλ.

4.4.6

Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα, ε Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή
(QMGA) ελφο πκκεηέρνληα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ Διάρηζηε Δπηηξεπόκελε
Μεληαία Παξάδνζε (QMMINA), ηφηε ν πκκεηέρσλ πξέπεη λα θαηαβάιεη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο έλα πξφζηηκν (ην Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ, CMICA) ην
νπνίν ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
CMICA = - (QMMINA – QMGA) * MPS * PENPC / 100
φπνπ QMGA είλαη ε Καζαξή Μεληαία Παξαγσγή πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 4.4.2, θαη QMMINA είλαη ε Διάρηζηε Δπηηξεπόκελε Μεληαία
Παξάδνζε πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.4.4, MPS είλαη ε
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Μεληαία Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ηελ Παξάγξαθν 4.4.1 θαη PENPC είλαη ην Δθαηνζηηαίν Πνζνζηό Σηκήο Πξνζηίκνπ
γηα ηελ Τπέξβαζε Απνθιίζεσλ.

4.5

Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο

4.5.1

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα κεηαθπιχεη ην
θαζαξφ θφζηνο ηεο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε Πεξίνδν
Δθθαζάξηζεο.

4.5.2

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, ε Σακεηαθή Ρνή πλνιηθώλ Απνθιίζεσλ TCIj
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

TCI j   CAI  Aj   CAI  Aj
A

A

+

φπνπ CAI Aj είλαη ε Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο πνπ
ππνινγίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.1.1 θαη CAI Aj είλαη ε Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ
Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.1.1.
4.5.3

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
ππνινγίδεη ηελ Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο (PSPNj) ε νπνία
είλαη κηα ρξέσζε αλά MWh (ε νπνία, γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, κπνξεί λα είλαη
επίζεο επηζηξνθή ρξεκάησλ) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

 TCI j

PSPN j 

 QAE  Aj
A

φπνπ TCIj είλαη ε Σακεηαθή Ρνή πλνιηθώλ Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.5.2 θαη QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα
Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν
3.4.1.
4.5.4

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα εηζπξάηηεη ηελ Σακεηαθή Ρνή
Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (COANAj) ε νπνία
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
-

COANAj = PSPNj *QAE Aj
-

φπνπ QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.4.1 θαη PSPNj είλαη ε Υξέσζε
Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.5.3.
4.6

Μεληαία Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο

4.6.1

Κάζε κήλα ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα κεηαθπιχεη ηηο ρξεψζεηο ηνπ
Πξνζηίκνπ Απνθιίζεσλ θαη ην Μεληαίν Κόζηνο Παξάβαζεο πκκεηέρνληα
(TDR) πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Η.
Ζ Μεληαία Υξέσζε
Οπδεηεξόηεηαο (PMN) ζα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
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PMN 



  TDR   CMIC A 
A


N

 QAE
A



Aj

j 1

φπνπ CMICA είλαη ην Πξόζηηκν Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 4.4.5 ή ηελ Παξάγξαθν 4.4.6 γηα θάζε Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο θαη
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” γηα ην κήλα θαη QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Παξάγξαθν 3.4.1 γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” γηα θάζε κηα απφ ηηο
“N” Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο “j” ηνπ κήλα.
4.6.2

Ζ Σακεηαθή Ρνή Μεληαίαο Οπδεηεξόηεηαο Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
(COAMNA) ζα ρξεψλεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζε θάζε
Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” θαη ζα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
N

COAMN A  PMN   QAE  Aj
j 1

-

φπνπ QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.4.1 γηα ην Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο “A” γηα θάζε κηα απφ ηηο “N” Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο “j” ηνπ κήλα θαη PMN
είλαη ε Μεληαία Υξέσζε Οπδεηεξόηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.6.1.
4.7

Αλαδηαλνκή Υξέσζεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο Απόθιηζεο

4.7.1

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
ππνινγίδεη ηε Σηκή Αλαδηαλνκήο Υξέσζεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο Απόθιηζεο
(CUDRj) ε νπνία είλαη κηα επηζηξνθή ρξεκάησλ αλά MWh (ε νπνία, γηα ηελ απνθπγή
ακθηβνιηψλ, κπνξεί λα είλαη επίζεο ρξέσζε) κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

CUDRj 

  CUDaj
a

  QE  aj  UDFaj 

 A a



 QEN  azj  UDFaj



  QEU  azj  DZAzj  UDFaj   TLFj 
   


DLFzj
a

 A z  a


φπνπ CUDaj είλαη ε Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο πνπ ππνινγίδεηαη
+
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.3.5, QE aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Παξαγσγνύ
γηα θάζε Μνλάδα Ηζνδπγίνπ “a” ζην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο “Α” πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ, QEN azj είλαη ε Δλέξγεηα
Καλνληθώλ Μεηξεηώλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Γ γηα ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληθνύο Μεηξεηέο “a” ζην Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “Α”, QEU azj είλαη ε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Με Πξνζαξκνζκέλνπ
Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα θάζε ζρεηηθφ Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ζηνλ Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “Α” πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.5, DZA zj
είλαη ν πληειεζηήο Πξνζαξκνγήο ηεο Καηαηνκήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε
Γηαλνκήο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.5 γηα ηε Εώλε
Γηαλνκήο “z”, DLFzj είλαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε Εώλε
Γηαλνκήο “z”, TLFj είλαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.2 θαη UDFaj είλαη ν Γείθηεο Με Γλσζηνπνηεκέλεο
Απόθιηζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4.3.6.
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4.7.2

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “Α” ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πιεξψλεη ζε θάζε πκκεηέρνληα ηελ
Σακεηαθή Ρνή Αλαδηαλνκήο Πεξηόδνπ πκκεηερόλησλ (CPUDRAj) ε νπνία
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

  QE  aj  UDFaj 

 a



CPUDR j  CUDR j *   QEN  azj  UDF


aj
  QEU  azj  DZAzj  UDFaj   TLFj 
   


DLFzj
a

 z  a

φπνπ φινη νη φξνη έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία φπσο ζηελ Παξάγξαθν 4.7.1.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζη
ΤΜΒΗΒΑΜΟ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Παξάξηεκα Hη
πκβηβαζκόο
1

πκβηβαζκόο

1.1

Γεληθά

1.1.1

Όηαλ ηα Γεδνκέλα Μέηξεζεο δελ είλαη δηαζέζηκα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλνληαη νη
Τπνινγηζκνί Δθθαζάξηζεο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ζα
αλαιακβάλεη απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα θαη
εθηηκνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Γ νχησο ψζηε λα ζπκπιεξψζεη
απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οπνηεζδήπνηε αζπκθσλίεο πξνθχςνπλ ζα ππφθεηληαη ζε
ζπκβηβαζκφ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Hη.

1.1.2

Οη αθφινπζεο πεξηζηάζεηο ζα δίλνπλ αθνξκή γηα ην Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ γηα
κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο:
α) ε απφθηεζε Λήςεο Μεηξήζεσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο Μεηξεηέο Καηαηνκήο
πνπ ππφθεηληαη ζε ππνινγηζκφ ηεο Δθηίκεζεο Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο,
β) ε απφθηεζε Λήςεο Μεηξήζεσλ ελφο Μεηξεηή γηα έλα Παξαγσγό πνπ ππφθεηηαη
ζηε ρξήζε εθηηκνχκελσλ δεδνκέλσλ,
γ) φηαλ ππάξρεη ιφγνο λα πηζηεχεηαη φηη ε κέηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
Δθθαζάξηζε ζε έλα Μεηξεηή Παξαγσγήο ήηαλ Δζθαικέλε Έλδεημε,
δ) ε απφθηεζε Λήςεο Μεηξήζεσλ ελφο Καλνληθνύ Μεηξεηή πνπ ππφθεηηαη ζηε
ρξήζε εθηηκνχκελσλ δεδνκέλσλ,
ε) φηαλ ππάξρεη ιφγνο λα πηζηεχεηαη φηη ε κέηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
Δθθαζάξηζε ζε έλα Καλνληθό Μεηξεηή ήηαλ Δζθαικέλε Έλδεημε,
ζη) ε απφθηεζε Λήςεο Μεηξήζεσλ ελφο Μεηξεηή Μεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη κηαο Εώλεο Γηαλνκήο πνπ ππφθεηηαη ζηε ρξήζε
εθηηκνχκελσλ δεδνκέλσλ, θαη
δ) φηαλ ππάξρεη ιφγνο λα πηζηεχεηαη φηη ε κέηξεζε ζε έλα Μεηξεηή Μεηαθνξάο
κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη κηαο Εώλεο Γηαλνκήο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα Δθθαζάξηζε ήηαλ κία Δζθαικέλε Έλδεημε.

1.1.3

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκνζηνπνηεί έλα Υξνλνδηάγξακκα
πκβηβαζκνύ ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο δίλνληαο
ιεπηνκεξψο ηηο εκεξνκελίεο (θάζε εκεξνκελία είλαη ε Ζκεξνκελία πκβηβαζκνύ)
φηαλ έλα ζχλνιν Τπνινγηζκώλ πκβηβαζκνύ ζα ιακβάλεη κέξνο θαη ε ζπρλφηεηα
ησλ ππνινγηζκψλ δελ ζα είλαη πεξηζζφηεξε απφ κεληαία θαη φρη ιηγφηεξε απφ
ηξηκεληαία εθηφο εάλ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ινγηθά πξνζδηνξίδεη.

1.1.4

Δθηφο φπνπ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ινγηθά πξνζδηνξίδεη
δηαθνξεηηθά, νη Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνύ ζα εθηεινχληαη κφλν φηαλ νη πεξηζηάζεηο
πνπ ηίζεληαη ζηε Παξάγξαθν 1.1.2 έρνπλ ζπκβεί εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

1.1.5

Δθηφο εάλ ν Μεηξεηήο Μεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηεο
Εώλεο Γηαλνκήο δίλεη παξαπιαλεηηθέο κεηξήζεηο, ε επίδξαζε ελφο ζπλφινπ
Τπνινγηζκώλ πκβηβαζκνύ γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο δελ ζα κεηαβάιιεη ηε
Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο. πλεπψο, φινη νη Μεηξεηέο
Καηαηνκήο ζε κηα Εώλε Γηαλνκήο κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε Πξνζαξκνγή
πκβηβαζκνύ σο απνηέιεζκα ησλ Τπνινγηζκώλ πκβηβαζκνύ.
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1.1.6

Ο ζθνπφο ηνπ Τπνινγηζκνύ πκβηβαζκνύ δελ είλαη λα ελεκεξψζεη ηα δεδνκέλα
κεηξήζεσλ. O ζθνπφο ηνπ είλαη λα δηνξζψζεη ζθάικαηα θαηά ηελ Δθθαζάξηζε ηα
νπνία πξνθιήζεθαλ απφ ηε ρξήζε ιαλζαζκέλσλ ή εθηηκνχκελσλ Γεδνκέλσλ
Μεηξήζεσλ. Ο Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ ελεξγεί σο ζπκπιήξσκα ησλ
Τπνινγηζκώλ Δθθαζάξηζεο πνπ εθηεινχληαη ζην Κεθάιαην Ζ. Τπφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο νη Τπνινγηζκνί Δθθαζάξηζεο δελ επαλαιακβάλνληαη.

1.1.7

Οη Πνζόηεηεο πκβηβαζκνύ ππνινγίδνληαη γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο
επηπξφζζεηεο πνζφηεηεο (νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο) πνπ ζα έπξεπε λα
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ. Οη Πνζόηεηεο πκβηβαζκνύ
κπνξεί λα απνξξένπλ απφ έλα αξηζκφ πεγψλ θαη φιεο πξέπεη λα αζξνίδνληαη νχησο
ψζηε λα ππνινγηζζεί κηα ζπλνιηθή Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ σο
απνηέιεζκα ησλ Τπνινγηζκώλ πκβηβαζκνύ.

1.2

Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνύ – Μεηξεηήο Παξαγσγνύ

1.2.1

Καηά ηε ιήςε κίαο Έλδεημεο Παξαγσγνύ GREAD  aj απφ κηα Μνλάδα Παξαγσγήο
“a” ζην Μεηξών Παξαγσγήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ κηα ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο ήηαλ κηα Δθηηκώκελε Έλδεημε ή κηα
Δζθαικέλε Έλδεημε, ηφηε ζα αξρίδεη έλαο Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ σο
αθνινχζσο:
α) ε ηαπηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία
ππήξρε Έλδεημε Παξαγσγνύ, θαζνξίδεηαη σο j-n φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ
Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ π.ρ.
ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε κία Δθηηκώκελε
Έλδεημε ζπλ ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”;
β) ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Παξαγσγνύ γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
(QGAaj) ηφηε ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

GREADaj  (GREADa( j  n ) 
QGAaj 

j

 QEai )

i  j n

n

φπνπ GREADa( j  n ) είλαη ε πξνεγνχκελε έγθπξε Έλδεημε Μεηξεηή θαη QEai
είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα, είηε ε εθηηκνχκελε είηε ε έγθπξε, πνπ
ππνινγίδνληαη κε βάζε ην Κεθάιαην Γ ή ην Κεθάιαην Ζ;
γ) γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i” κεηαμχ “j-n” θαη “j”, ε Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο (QER  Ai ) ζπζζσξεχεηαη σο
αθνινχζσο:
QER  Ai = QER  Ai + QGA aj

δ) γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i” κεηαμχ “j-n” θαη “j”, γηα θάζε Εώλε
Γηαλνκήο “z”, ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzi)
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ Μεηξνύκελε Γηαθίλεζε Ηζρύνο Εώλεο
Γηαλνκήο (QDZzi) σο αθνινχζσο:
QDZRzi  QDZRzi  (QGAaj * QDZzj * TLFj / QDZzj )
z

Όπνπ TLFj είλαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3.2 ηνπ Κεθαιαίνπ Ζ.
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1.2.2

+

Καηά ηε ιήςε κηαο Έλδεημεο Παξαγσγνύ (GREAD azj) απφ κηα Μνλάδα
Παξαγσγήο “a” ζην Μεηξών Γηαθίλεζεο Ηζρύνο, ζηε Εώλε Γηαλνκήο “z” ζε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ κηα ε πεξηζζφηεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο
ήηαλ Δθηηκώκελε Έλδεημε ή Δζθαικέλε Έλδεημε, ηφηε ζα αξρίζεη έλαο
Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ σο αθνινχζσο:
α) ε ηαπηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία
ππήξρε έγθπξε Έλδεημε Παξαγσγνύ θαζνξίδεηαη σο j-n φπνπ n είλαη ν αξηζκφο
ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ
π.ρ. ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε κία Δθηηκώκελε
Έλδεημε ζπλ ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”;
β) ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Παξαγσγνύ γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο (QGAaj)
ηφηε ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

GREADaj  (GREADa( j  n ) 

j

 QEai )

i  j n

QGAaj 

n

Όπνπ GREADa( j  n ) είλαη ε πξνεγνχκελε έγθπξε Έλδεημε Μεηξεηή θαη QEai
είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα, είηε ε εθηηκνχκελε είηε ε έγθπξε, πνπ
ππνινγίδνληαη κε βάζε ην Κεθάιαην Γ ή ην Κεθάιαην Ζ; θαη
γ) γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i” κεηαμχ “j-n” θαη “j”, ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ

Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο (QERAi
) θαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο
Γηαλνκήο (QDZRzi) ζα ζπζζσξεχεηαη σο αθνινχζσο:

QERAi  QERAi  QGAaj

QDZRzi  QDZRzi  QGAaj
1.3

Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνύ – Μεηξεηήο Μεηαθνξάο
Καηά ηε ιήςε κίαο Έλδεημεο Εώλεο Γηαλνκήο (ZREAD aj ) απφ έλα Μεηξεηή
Μεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη Εώλεο Γηαλνκήο “z” γηα κηα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο
ήηαλ κηα Δθηηκώκελε Έλδεημε ή κηα Δζθαικέλε Έλδεημε, ηφηε ζα αξρίζεη έλαο
Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ σο αθνινχζσο:
α) ε ηαπηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία
ππήξρε έγθπξε Έλδεημε Εώλεο Γηαλνκήο θαζνξίδεηαη σο j-n φπνπ n είλαη ν
αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Τπνινγηζκό
πκβηβαζκνύ π.ρ. ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε
κία Δθηηκώκελε Έλδεημε ζπλ ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”;
β) ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
(QZAzj) ηφηε ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

ZREADaj  (ZREADa( j  n ) 
QZAaj 

j

 QEai )

i  j n

n

Όπνπ ZREADa( j  n ) είλαη ε πξνεγνχκελε έγθπξε Έλδεημε Μεηξεηή θαη QEai
είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα, είηε ε εθηηκνχκελε είηε ε έγθπξε, ππνινγηδφκελε
κε βάζε ην Κεθάιαην Γ ή ην Κεθάιαην Ζ; γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i”
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κεηαμχ “j-n” θαη “j”, ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzi)
ζπζζσξεχεηαη σο αθνινχζσο:
QDZRzi = QDZRzi + QZAzj
γ) γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i” κεηαμχ “j-n” θαη “j”, γηα θάζε Εώλε Γηαλνκήο
“zz” εθηφο απφ ηε Εώλε Γηαλνκήο πνπ πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηε παξάγξαθν
(γ), ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzzi) πξνζαξκφδεηαη ζε
αλαινγία ηεο Μεηξνύκελεο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο Εώλεο Γηαλνκήο (QDZzzi) σο
αθνινχζσο:
QDZRzzi  QDZRzzi  (QZAzj * QDZzzj /  QDZzzj )
zz

1.4

Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνύ – Καλνληθόο Μεηξεηήο
Καηά ηε ιήςε κίαο Καλνληθήο Έλδεημεο (NPREADazj) απφ έλα Καλνληθό Μεηξεηή
“a”, ν νπνίνο δελ είλαη Γηεζπαξκέλνο Παξαγσγόο, ζε κηα Εώλε Γηαλνκήο “z” ζε
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ κηα ε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο
ήηαλ κηα Δθηηκώκελε Έλδεημε ή κηα Δζθαικέλε Έλδεημε, ηφηε ζα αξρίδεη έλαο
Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ σο αθνινχζσο:
α) ε ηαπηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία
ππήξρε έγθπξε Καλνληθή Έλδεημε θαζνξίδεηαη σο j-n+1 όπνπ n είλαη ν αξηζκφο
ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ
π.ρ. ν αξηζκφο ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε κία Δθηηκώκελε
Έλδεημε ζπλ ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”;
β) ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Καλνληθνύ Μεηξεηή γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
(QNPAazj) ηφηε ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

NPREADaj  (NPREADa( j  n ) 
QNPAazj 

j

 QENai )

i  j n

DLFzj * n

Όπνπ NPREADa( j  n ) είλαη ε πξνεγνχκελε έγθπξε Έλδεημε Μεηξεηή θαη QENai
είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα, είηε ε εθηηκνχκελε είηε ε έγθπξε, ππνινγηδφκελε
κε βάζε ην Κεθάιαην Γ ή ην Κεθάιαην Ζ; θαη DLFzj είλαη ν πληειεζηήο
Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε Εώλε Γηαλνκήο, θαη
γ) γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “i” κεηαμχ “j-n” θαη “j”,, ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ
Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (QERAi ) θαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ
Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzi) ζα ζπζζσξεχνληαη σο αθνινχζσο:


QER Ai
 QERAi
 QNPAazj

QDZRzi  QDZRzi  QNPAazj
1.5

Τπνινγηζκνί πκβηβαζκνύ – Μεηξεηέο Καηαηνκήο

1.5.1

Όηαλ δελ ππάξρεη Λήςε Μέηξεζεο γηα έλα Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ζε κηα Εώλε
Γηαλνκήο “z” γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, κία Δθηηκώκελε Έλδεημε (PESTazj)
κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηε πξνεγνχκελε Έλδεημε Καηαηνκήο


(PREAD azj 1) θαη ε Δθηίκεζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο (QEDazj )
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.3.5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ, σο
αθνινχζσο:
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PESTazj  PREAD

azj 1 

QED azj

ζεκεηψλνληαο φκσο φηη φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αθξηβήο κέηξεζε απφ ηε
πξνεγνχκελε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, ηφηε ε Δθηηκώκελε Έλδεημε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηελ πξνεγνχκελε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ζα ζεσξείηαη σο
κία Έλδεημε Καηαηνκήο γηα ζθνπνχο δεκηνπξγίαο ηεο Δθηηκώκελεο Έλδεημεο γηα
ηελ ηξέρνπζα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο.
1.5.2



Καηά ηε ιήςε πξαγκαηηθήο Έλδεημεο Καηαηνκήο (PREAD azj 1) γηα έλα Καλνληθό
Μεηξεηή “a” ζηε Εώλε Γηαλνκήο “z” γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” φπνπ κηα ε
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο ήηαλ κηα Δθηηκώκελε Έλδεημε, ηφηε
ζα αξρίζεη έλαο Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ σο αθνινχζσο:
α) ε ηαπηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ νπνία
ππάξρεη κία Έλδεημε Καηαηνκήο θαζνξίδεηαη ωο j-n φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ
Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Τπνινγηζκό πκβηβαζκνύ π.ρ.
Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο “j” γηα ηελ νπνία ππάξρεη κία Έλδεημε Καηαηνκήο ζπλ
ηηο Πεξηόδνπο Δθθαζάξηζεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη Δθηηκώκελεο Δλδείμεηο,
θαη
β) ην ύλνιν πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο (QPTazj) θαη ε Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο (QPAazj)
ηφηε ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:

QPTazj  (PREADazj  PESTazj )
QPAazj  QPTazj /(DLFzj * n)

φπνπ PESTazj είλαη ε Δθηηκώκελε Έλδεημε πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1.5.1 θαη DLFzj είλαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο γηα ηε
Εώλε Γηαλνκήο.
1.5.3

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.5.4 έσο 1.5.9 επαλαιακβάλεηαη
γηα θάζε Εώλε Γηαλνκήο “z” ζε θάζε Ζκεξνκελία πκβηβαζκνύ.

1.5.4

Ζ Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο πνπ είλαη λσξίηεξα ρξνληθά απφ:
α) ηε ρξνληθά λσξίηεξα πξνζδηνξηζκέλε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κεκεδεληθή Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzj); ή
β) ηε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j-n+1” πνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
1.5.2 (α);
απνηειεί κία Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο “x” θαη ε ηειεπηαία Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο
θαηά ηελ Ζκεξνκελία πκβηβαζκνύ απνηειεί ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “y” θαη “j”
ιακβάλεη σο αξρηθή ηελ ηηκή ηνπ “x”.

1.5.5

Γηα θάζε Μεηξεηή Καηαηνκήο “a”, ην πλνιηθό Τπόινηπν πκβηβαζκνύ (QPRazj)
είλαη αξρηθά ην ύλνιν πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο (QPTazj) πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν1.5.2 (β) θαη ε αξρηθή Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο (QPAazj)
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5.2 (β) (θαη επηζεκαίλνληαο φηη ε ηηκή
ηνπ “j” είλαη “x” φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5.4).

1.5.6

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.5.7 έσο 1.5.9 επαλαιακβάλεηαη
έσο φηνπ ε ηαπηφηεηα Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο “j” (φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1.5.4 ή αιιηψο φπσο επαθφινπζα αιιάδεη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν
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1.5.9) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ηηκή “y” πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1.5.4.
1.5.7

Γηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” γηα θάζε Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ζα γίλεηαη ε
αθφινπζε ζεηξά ππνινγηζκψλ:
α) ε Αξρηθή Πξνζαξκνγή Μεηξεηή
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο

(QPAIazj)

QPAIazj  QEDazj / DLFzj  QPAazj
φπνπ QED azj είλαη ε Δθηίκεζε Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3.5 ηνπ Κεθαιαίνπ Ζ;

πνπ

β) ε πλνιηθή Πξνζαξκνγή Καηαηνκήο ηεο Εώλεο Γηαλνκήο (QZPAzj)
ζπζζσξεχεηαη σο αθνινχζσο:
QZPAzj  QZPAzj  QPAIazj

γ) θαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Εώλεο Γηαλνκήο (QDZRzj) ζπζζσξεχεηαη σο
αθνινχζσο:
QDZRzj  QDZRzj  QPAazj

1.5.8

Γηα θάζε Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ζε Εώλε Γηαλνκήο “z” γηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
“j”:
α) ην Μεξίδην πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο (QPSazj) ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:
QPSazj  QPAIazj /  QPAIazj
a

φπνπ QPAIazj είλαη ε Αξρηθή Πξνζαξκνγή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5.7 (α)
β) ε Σειηθή Πξνζαξκνγή Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

(QPAFazj)

QPAFazj = QDZRzj * QPSazj
γ) θαη γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” ε Πνζόηεηα
πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (QER  Ai ) ζπζζσξεχεηαη σο
αθνινχζσο:

QER Ai  QER Ai  QPAFaj
δ) θαη ην πλνιηθό Τπόινηπν πκβηβαζκνύ (QPRazj) ξπζκίδεηαη σο
αθνινχζσο:
QPRazj = QPRazj – QPAFaj
1.5.9

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ν ππνινγηζκφο γηα ηελ Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”
ζεσξείηαη ε επφκελε Πεξίνδνο Δθθαζάξηζεο ππνινγίδεηαη (ζέηνληαο ην j ζε j+1)
θαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην j είλαη κηθξόηεξν από ην “y” (φπσο θαζνξίδεηαη ζηε
παξάγξαθν 1.5.4), νη ππφινηπεο Πεξίνδνη Δθθαζάξηζεο “N” ππνινγίδνληαη σο:
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N=y–j+1
θαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Μεηξεηή Καηαηνκήο γηα κηα Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο
(QPAazj) γηα θάζε Μεηξεηή Καηαηνκήο “a” ππνινγίδεηαη σο:
QPAazj = QPRazj / N
φπνπ QPRazj είλαη ην πλνιηθό Τπόινηπν πκβηβαζκνύ πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5.8(δ).
1.6

Σακεηαθή Ρνή πκβηβαζκνύ

1.6.1

Γηα θάζε Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο “A” γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” γηα ηελ
νπνία απαηηείηαη νπνηνζδήπνηε Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ, ηφηε ε Σακεηαθή Ρνή
πκβηβαζκνύ (CR
CR


Aj



Aj )

θαη ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

 QER Aj * SPj

φπνπ QER  Aj είλαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο πνπ
ζπζζσξεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.2 θαη SPj είλαη ε Σηκή Δθθαζάξηζεο
Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ H.
1.6.2

Γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”
γηα ηελ νπνία απαηηείηαη νπνηνζδήπνηε Τπνινγηζκόο πκβηβαζκνύ, ε Σακεηαθή
Ρνή πκβηβαζκνύ (CR  Aj ) θαη ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
CR


Aj

 QER Aj * SPj

φπνπ QERAj είλαη ε Πνζόηεηα πκβηβαζκνύ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
πνπ ζπζζσξεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.4.1 θαη/ ε ηε παξάγξαθν 1.5.8 θαη
SPj είλαη ε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ H.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ
ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Θ
Δθθαζάξηζε Τπεξεζηώλ πζηήκαηνο θαη Τπεξεζηώλ Γηθηύνπ
Δπηπξφζζεηεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ θαιχπηνληαη απφ ηε Μεζνδνινγία
Γηαθαλνληζκνύ Τπεξεζηώλ θαη Υξεώζεηο Υξήζεο Γηθηύνπ.
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην θεθάιαην θαζνξίδεη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θφζηνπο ηεο Πεξηφδνπ Ηζνδπγίνπ.

2

Υξεώζεηο Πεξηόδνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο

2.1

Γεληθά

2.1.1

ε απηή ηελ Παξάγξαθν 2, εθηφο θαη εάλ γίλεηαη θάπνηα άιιε αλαθνξά, ζα ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
α) Όινη νη ππνινγηζκνί ζρεηίδνληαη ζε κία κφλν Πεξίνδν “j”;
β) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
ρξήζε ηνπ εθζέηε “+”.
γ)

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην Λνγαξηαζκό
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθζέηε “-”.

Γηαθίλεζεο

Ηζρύνο

ζα

δ) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά πιεξσκήο ζην ή πιεξσκήο απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα απνηειεί πιεξσκή φπνπ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο
νθείιεη λα πιεξψζεη ή λα εηζπξάμεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ αλαθνξά κίαο
πιεξσκήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα πνζφ πιεξσηέν ζε έλα πκβαιιόκελν
Μέξνο ή έλα πνζφ πνπ έλα πκβαιιόκελν Μέξνο είλαη ππνρξεσκέλν λα
πιεξψζεη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ παξαδνρή
πξφζεκνπ.
ε) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε έλα Μεηξεηή Παξαγσγνύ ή ζε έλα Μεηξεηή
Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ζα έρεη σο δείθηε ην ζχκβνιν “a” θαη σο εθζέηε ην
ζχκβνιν “+”, ή αληίζηνηρα “-“, αλάινγα κε ην εάλ ν αληίζηνηρνο Μεηξεηήο αλήθεη
ζε έλα Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ή ζε έλα Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο.
δ) Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα κίαο Μνλάδαο Παξαγσγήο „a‟ θαηαρσξεκέλε ζε έλα
Λνγαξηαζκό Παξαγσγήο ζε κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο „j‟ είλαη ε Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα Παξαγσγνύ (QE  aj ); θαη
ε) Ζ Μεηξνύκελε Δλέξγεηα γηα έλα Μεηξεηή Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο ή κηαο Οκάδαο
Μεηξεηώλ Γηαθίλεζεο Δλέξγεηαο „a‟ θαηαρσξεκέλε ζε έλα Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο ζε κία Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο „j‟ είλαη ε Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα Γηαθίλεζεο (QE  aj );
2.2

Πεξηνδηθά Κόζηε Μεραληζκνύ Ηζνδπγίνπ

2.2.1

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j”, ε πλνιηθή Σακεηαθή Ρνή Μεραληζκνύ
Ηζνδπγίνπ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:



TCBM j     CBanj   COanj    CNDaj
a  n
n
 a
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φπνπ CBanj θαη COanj είλαη αληίζηνηρα ε Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα
Αγνξά Δλέξγεηαο θαη ε Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην H θαη CNDaj είλαη ε
Πξνζαξκνγή Σακεηαθήο Ρνήο Με-Παξάδνζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζην Κεθάιαην Ζ.
2.3

Τπνινγηζκόο Υξεώζεσλ Πεξηόδνπ Ηζνδπγίνπ

2.3.1

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
ππνινγίδεη ηελ Πξνζαύμεζε Υξέσζεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο (PSPUj) ε νπνία ζα
είλαη κία ρξέσζε αλά MWh (ε νπνία, πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, ζα κπνξεί επίζεο
λα είλαη επηζηξνθή) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε:

PSPU j 

 TCBM j

 QAE  Aj
A

-

φπνπ QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
ππνινγίδεηαη γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” ζχκθσλα κε ην θεθάιαην
Ζ, TCBM j είλαη ε πλνιηθή Σακεηαθή Ρνή Μεραληζκνύ Ηζνδπγίνπ πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.2.1.
2.3.2

Γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο “j” γηα θάζε Λνγαξηαζκό Γηαθίλεζεο Ηζρύνο “A” ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα εηζπξάηηεη ηελ Σακεηαθή Ρνή
Πεξηνδηθήο Πξνζαύμεζεο Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο (COAUAj) ε νπνία
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
-

COAUAj = PSPUj * QAE Aj
-

φπνπ QAE Aj είλαη ε Μεηξνύκελε Δλέξγεηα Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο πνπ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ, θαη PSPUj είλαη ε Πξνζαύμεζε Υξέσζεο
Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.3.1.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009

Κεθάιαην Η
Σηκνιόγεζε θαη Πιεξσκέο

1

Δηζαγσγή

3.1.3

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:

2

α)

Σηο γεληθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε

β)

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηα Σηκνιόγηα

γ)

Σε ζπρλφηεηα ηεο ηηκνιφγεζεο θαη

δ)

Σηο ζπλέπεηεο ηεο κε έγθαηξεο πιεξσκήο ή ηεο κε πιεξσκήο

Γεληθά

2.1.1

Σα ηηκνιφγηα ζα ππνβάιινληαη απφ δχν θεληξηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα
δηαρεηξίδεηαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Ο Λνγαξηαζκόο
Απνθιίζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ ζα αθνξά ηηο
απνθιίζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο πκκεηέρνληεο.
Ο
Λνγαξηαζκόο
Ηζνδπγίνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ ζα αθνξά φιεο ηηο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα λα
δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα θαη ζα ιεηηνπξγεί ζαλ κεραληζκφο αλάθηεζεο γηα ηηο
ρξεψζεηο Γηθηύνπ.

2.1.2

Σα ζπκβφιαηα γηα Δπηθνπξηθή Τπεξεζία είλαη δηκεξή ζπκβφιαηα κεηαμχ ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ησλ πκκεηερόλησλ θαη ζα
εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Ηζνδπγίνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ην πκκεηέρνληα.

3

ηειέρε Σηκνινγίσλ

3.1

Δγρεηξίδην Σηκνιόγεζεο

3.1.1

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκηνπξγήζεη έλα Δγρεηξίδην
Σηκνινγίνπ θαζνξίδνληαο ην ππφδεηγκα ησλ ηειερώλ Σηκνινγίσλ θαη ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

3.1.2

Έλα μερσξηζηφ Αξηζκεκέλν ηνηρείν Σηκνινγίνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα θάζε ζηνηρείν
ηεο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο ζε θάζε αξηζκεκέλν ζηνηρείν ζα
είλαη νη αθφινπζεο:
α) ε ηαπηφηεηα ηεο Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο ή ηνπ Μήλα, αλάινγα κε ηνλ Σύπν
Υξέσζεο.
β) ε ηαπηφηεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο
γ)

ε ηαπηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ/Μεηξεηή (πξναηξεηηθφ θαη δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε
ηνλ Σύπν Υξέσζεο)

δ)

ε Δλέξγεηα πξνζαξκνζκέλε γηα ηηο απψιεηεο (MWh)
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ε)

ε Σηκή Μνλάδαο Υξέσζεο αλά MWh (ε νπνία επίζεο κπνξεί λα είλαη πηζησηηθή)
θαη

ζη) ην Πνζό Σηκνινγίνπ (ην νπνίν επίζεο κπνξεί λα είλαη πηζησηηθφ).
3.1.3

Γηα ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Λνγαξηαζκό Απνθιίζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ν Σύπνο Υξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν
3.1.2 κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα αθφινπζα:
α) Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ
β)

Σακεηαθή Ρνή Απνθιίζεσλ Λνγαξηαζκνύ
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ

Γηαθίλεζεο

Ηζρύνο

πνπ

γ) Με Γλσζηνπνηεκέλε Υξέσζε Απόθιηζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην
Κεθάιαην Ζ
δ) Σακεηαθή Ρνή Οπδεηεξόηεηαο Πεξηόδνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ
3.1.4

Γηα ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Λνγαξηαζκό Ηζνδπγίνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ν Σύπνο Υξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν
3.1.2 κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα αθφινπζα:
α) Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ
β) Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ

πνπ

γ) Πξνζαξκνγή Σακεηαθήο Ρνήο Με Παξάδνζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην Ζ
δ) Σακεηαθή Ρνή Πεξηνδηθήο Πξνζαύμεζεο Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο Ηζρύνο
πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Θ
3.1.5

Γηα ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ή ηελ
αλάθηεζε ησλ ρξεψζεσλ Γηθηύνπ, ην Αξηζκεκέλν ηνηρείν Σηκνινγίνπ ζα
θαζνξίδεη φπνπ αξκφδεη:
α) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Μήλα
β) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξαγσγήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνύ Γηαθίλεζεο
Ηζρύνο ή ην φλνκα ηνπ Ηδηνθηήηε Γηθηύνπ
γ) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ/Μεηξεηή
δ) ηελ Δλέξγεηα πξνζαξκνζκέλε γηα ηηο απψιεηεο (MWh)
ε) ηελ Σηκή Μνλάδαο Υξέσζεο αλά MWh
ζη) ηνλ αξηζκφ ησλ Πεξηόδσλ Δθθαζάξηζεο πνπ θαιχπηνληαη
δ) ηελ Σηκή Μνλάδαο Υξέσζεο γηα ηελ θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο θαη
ζη)ην Πνζό Σηκνινγίνπ (ην νπνίν επίζεο κπνξεί λα είλαη πηζησηηθφ).
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3.1.6

Γηα θάζε πκκεηέρνληα θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο Δθθαζάξηζεο πνπ θαιχπηνληαη απφ
ην Σηκνιόγην, ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Παξαγξάθνπο 3.1.3 θαη 3.1.4 ζα
πξνζηίζεληαη γηα λα δψζνπλ έλα θαη κφλν πνζφ ρξέσζεο ή πίζησζεο γηα θάζε
πκκεηέρνληα.

3.2

Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

3.2.1

Καηά ηελ ππνβνιή ησλ Σηκνινγίσλ, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα
παξέρεη επίζεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, νη
νπνίεο ζα αλαθνηλψλνληαη επίζεο θαη ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο:
α) πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο
β) πληειεζηήο Απσιεηώλ Γηαλνκήο
γ) Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
δ) πληειεζηέο Πξνζαξκνγήο ηεο Καηαηνκήο Γηαθίλεζεο Ηζρύνο γηα Εώλε
Γηαλνκήο.

4

πρλόηεηα Σηκνινγίσλ

4.1.1

Ζ παξνρή ησλ βνεζεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ππνβνιή ησλ Σηκνινγίσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη πάληα ζε Δξγάζηκε Ζκέξα, ε νπνία ζα είλαη ε θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία ζην Ζκεξνιόγην Σηκνινγίσλ ή ε αθξηβψο επφκελε εκέξα.

4.1.2

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα δεκνζηεχεη έλα Ζκεξνιόγην
Σηκνινγίσλ εηεζίσο. Απηφ ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ θχθιν ησλ παξεξρνκέλσλ
πιεξνθνξηψλ, ηελ Τπνβνιή Σηκνινγίνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ Σηκνινγίσλ γηα θάζε
Ζκέξα Καηαλνκήο γηα ηνλ επφκελν ρξφλν.

4.1.3

Ο Κύθινο Σηκνινγίσλ θαζνξίδεη ηα αθφινπζα:
α) Σα ηειέρε Σηκνινγίσλ ζα ππνβάιινληαη ζηνπο πκκεηέρνληεο θαηά ηελ πξψηε
ε
Δξγάζηκε Ζκέξα θαηά ή κεηά απφ ηε δεθάηε πέκπηε (15 ) ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ
Ζκέξα Τπνβνιήο Σηκνινγίνπ είλαη ε εκέξα απνζηνιήο ησλ ηειερώλ
Σηκνινγίνπ, φπνπ απηή ε απνζηνιή ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηηο 17:00 δηαθνξεηηθά ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ηελ επφκελε Δξγάζηκε Ζκέξα.
β) Ζ Δθθαζάξηζε Σηκνινγίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Δξγάζηκε Ζκέξα θαηά ή
ε
κεηά απφ ηελ 7 ζπλερφκελε εκέξα πνπ αθνινπζεί ηελ Ζκέξα Τπνβνιήο
Σηκνινγίνπ.

5

Αξγνπνξεκέλα Σηκνιόγηα

5.1.1

Δάλ έλα Σηκνιόγην ππνβιεζεί κεξηθέο εκέξεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη
θαζνξηζηεί ζην Ζκεξνιόγην Σηκνινγίσλ, ε εκεξνκελία γηα ηελ Δθθαζάξηζε
Σηκνινγίνπ ζα δηαθέξεη θαηά ηνλ ίδην αξηζκφ εκεξψλ.

5.1.2

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε χπαξμεο γεγνλφησλ Αλσηέξαο Βίαο, ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απνδέρεηαη λα απνδεκηψζεη ηνπο πκκεηέρνληεο έλαληη
νπνηαζδήπνηε Παξάβαζεο θάπνηνπ πκκεηέρνληα πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο
εκεξνκελίαο ηεο Δθθαζάξηζεο Σηκνινγίνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην Ζκεξνιόγην
Σηκνινγίσλ θαη κίαο κεηαγελέζηεξεο εκεξνκελίαο νθεηιφκελεο ζε θαζπζηεξεκέλε
Ζκέξα Τπνβνιήο Σηκνινγίνπ.
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6

Φνξνιόγεζε

6.1.1

Σα Σηκνιόγηα πνπ ππνβάιινληαη εκπεξηέρνπλ φινπο ηνπο εθαξκνδφκελνπο θφξνπο.

7

Ακθηζβεηήζεηο Σηκνινγίσλ

7.1.1

Όηαλ έλαο πκκεηέρσλ εγείξεη κηα θαιφπηζηε ακθηζβήηεζε ζην ρξεκαηηθφ πνζφ ελφο
ηηκνινγίνπ (δειαδή πξνθαιέζεη Ακθηζβήηεζε Σηκνινγίνπ), ην αδηαθηινλίθεην πνζφ
θαηαβάιιεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ νθεηιφκελε εκέξα. ηελ πεξίπησζε
χπαξμεο ρξένπο απφ ή ζην Λνγαξηαζκό Απνθιίζεσλ, ε πιεξσκή πξέπεη λα γίλεη
ζχκθσλα κε ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ αδηαθηινλίθεηνπ πνζνχ πνπ ππφθεηηαη ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο. Οη πκκεηέρνληεο απνδέρνληαη φηη κία ελαιιαθηηθή
ζπκπεξηθνξά ζα νδεγνχζε ζε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ ηξίηα πξφζσπα γηα ην
ακθηζβεηνχκελν πνζφ.

7.1.2

Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο Ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ ζα είλαη ε 20
Δξγάζηκε Ζκέξα απφ ηελ Ζκέξα Τπνβνιήο Σηκνινγίνπ.

7.1.3

Παξαθξαηήζεηο πιεξσκψλ ή επηπξφζζεηεο πιεξσκέο επηθέξνπλ ηφθνπο κε [βαζηθφ
ηξαπεδηθφ επηηφθην +1%] γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ εκέξα νθεηιήο θαη ηηο
εκέξεο πιεξσκήο (εάλ ππάξρνπλ).

7.1.4

Όηαλ απφ ην απνηέιεζκα ηεο Ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ απνδεηρζεί φηη απηφ δελ
ήηαλ ζνβαξά ηεθκεξησκέλν ή δηαθνξεηηθά, φηη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο δελ είρε δξάζεη νξζψο είηε θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο Ακθηζβήηεζεο
Σηκνινγίνπ είηε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεξσκήο θαηά ηελ ακθηζβήηεζε, ηφηε ην
επηηφθην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηεο Κύπξνπ +3%.

7.1.5

Ο ηφθνο είλαη πιεξσηένο ζηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ απνηεινχλ ηε δηαθνξά αλάκεζα
ζην πιεξσηέν πνζφ θαη ην θαλνληθφ πνζφ έπεηηα απφ ηελ απφθαζε ηεο
ακθηζβήηεζεο, θαη ζα πιεξψλεηαη ζηνλ ή απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαηαιιήισο.

7.1.6

Μία Ακθηζβήηεζε Σηκνινγίνπ ζα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην Α.

7.1.7

Καηά ηελ επίιπζε κίαο Ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ, ε πιεξσκή πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε ηξεηο (3) Δξγάζηκεο Ζκέξεο απφ ηελ απφθαζε
ακθηζβήηεζεο. Μεηά απφ απηή ηελ εκέξα, ην επηηφθην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην
απιήξσην πνζφ είλαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ
+3%.
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Παξάβαζε Πιεξσκήο

ε

8.1.1 Όπνπ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απνθαζίδεη φηη έλαο πκκεηέρσλ δελ
έρεη θάλεη ηηο πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα θαιχςεη αξρηθά νπνηνδήπνηε έιιεηκκα κέζσ κηαο πίζησζεο πξνο ηνλ
Λνγαξηαζκό Απνθιίζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ην πνζφ
πνπ δελ πιεξψζεθε.
8.1.2

Οπνηεζδήπνηε θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο ζπζζσξεχνπλ ηφθνπο κε επηηφθην [βαζηθφ
ηξαπεδηθφ επηηφθην +1%] κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο
θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ γίλεηαη ε πιεξσκή θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε
ησλ εμφδσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

8.1.3 Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθηήζεη ηα πνζά ηεο
Παξάβαζεο κέζσ κηαο Δηδνπνίεζεο Δθηακίεπζεο γηα νπνηαδήπνηε Κάιπςε
Δγγύεζεο πνπ θαηαηέζεθε ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ε. Οπνηαδήπνηε πνζά πνπ
4
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αθφκα εθθξεκνχλ ζα απνηεινχλ κέξνο ηνπ Μεληαίνπ Κόζηνπο Παξάβαζεο
πκκεηέρνληα ηα νπνία ζα αλαθηψληαη κέζσ ηεο Μεληαίαο Υξέσζεο
Οπδεηεξόηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ηα
ΑΝΑΦΟΡΔ
ΚΑΗ
ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009
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Κεθάιαην Ηα
Αλαθνξέο θαη Πξόλνηα γηα ηελ Πιεξνθόξεζε ηεο Αγνξάο
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη:
α) Μηα πεξίιεςε ησλ αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε άιια Κεθάιαηα ησλ Καλόλσλ
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ, θαη
β) Σηο απαηηήζεηο πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα έρεη
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά

2

Αλαγθαίεο Αλαθνξέο

2.1.1

Σν Παξάξηεκα Ηαη πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ησλ αλαθνξψλ πνπ γίλνληαη δηαζέζηκεο
απεπζείαο ζηα πκβαιιόκελα Μέξε ή ηε ΡΑΔΚ

2.1.2 Οη απαηηήζεηο αλαθνξψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο Παξαγξάθνπο 2.1.3 κέρξη 2.1.5 είλαη
ρσξίο πξνθαηάιεςε γηα άιιεο απαηηήζεηο αλαθνξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε άιια κέξε
ησλ Καλόλσλ Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ θαη εηδηθά ηηο απαηηήζεηο πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο λα έρεη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
2.1.3

Ζ πεξίιεςε ηεο αλαθνξάο ζπκβνιαίσλ γίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ζην Παξάξηεκα Ηαη

2.1.4

Ζ πεξίιεςε ηεο αλαθνξάο εγγξαθήο γίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 ζην Παξάξηεκα Ηαη

2.1.5

Ζ πεξίιεςε ηεο αλαθνξάο κεηξήζεσλ γίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 ζην Παξάξηεκα Ηαη

3

Πξόλνηα γηα ηελ Πιεξνθόξεζε ηεο Αγνξάο

3.1

Γεληθά

3.1.1

Ζ δηαηήξεζε ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά ζε κία δηαθαλή κνξθή είλαη
ππνρξέσζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, αλαγλσξίδνληαο φηη νη
πκκεηέρνληεο βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηζνδπγίζνπλ
νξζά ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη λα θνζηνινγήζνπλ ηηο εκπνξηθέο ελέξγεηέο ηνπο.

3.1.2

Παξφια απηά θακία ππαηηηφηεηα δελ πξνθχπηεη εάλ απηέο νη απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο απνπζηάδνπλ ή δηαηίζεληαη αλαθξηβψο, ζεσξψληαο φηη ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρεη θαηαβάιεη ινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα παξέρεη ηηο
ζσζηέο πιεξνθνξίεο έγθαηξα θαη ακεξφιεπηα.

3.1.3

Ζ πξσηεχνπζα πεγή ησλ δεκνζηεπφκελσλ πιεξνθνξηψλ ηεο αγνξάο ζα είλαη ε
Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία ζα πεξηέρεη επίζεο θαη
ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πκκεηέρνληεο.

3.1.3

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζα επξίζθνληαη ζε θνηλή θηήζε θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε κία κνξθή πνπ
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ εχθνια κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.

3.1.4 Όηαλ ηα πκβαιιόκελα Μέξε δεηήζνπλ θαη πιεξψζνπλ γηα ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία,
ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή φηαλ νη πιεξνθνξίεο
είλαη δηαζέζηκεο, κε κία κέζνδν πνπ ζα ζπκθσλεζεί αλάκεζα ζηα πκβαιιόκελα
Μέξε.
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3.2

Απαηηνύκελεο Αλαθνξέο

3.2.1

ε θάζε πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηέινο θάζε Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκέξα λσξίηεξα ζα
ελεκεξψλνληαη φπνηε κεηαβάιινληαη νη πιεξνθνξίεο.

3.2.2

Οη επφκελεο αλαθνξέο ζα είλαη δηαζέζηκεο ηελ Πξνεγνύκελε Ζκέξα:
α) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζα παξέρνληαη ζηηο 11:00 (εθηφο εάλ ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο εηδνπνηήζεη ηνπο πκκεηέρνληεο φηη έλαο
ελεκεξσκέλνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη δηαζέζηκνο
ζηελ Ηζηνζειίδα Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο) ηελ Πξνεγνύκελε
Ζκέξα:
(i) νη Πξνβιέςεηο Εήηεζεο, θαη
β) ηα αθφινπζα πνπ ζα παξέρνληαη ζηηο 20:30 ηελ Πξνεγνύκελε Μέξα:
(i) ε δηαζέζηκε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζπλνιηθά θαη αλά Μνλάδα Παξαγσγήο
(ii) νη Γειώζεηο Θέζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο
(1) ζηνλ ηχπν ζηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα απνζηάιζεθαλ απφ ηε Μνλάδα
Παξαγσγήο, θαη
(2) ε ηξέρνπζα Γήισζε Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ
(iii) ηα πεξηζψξηα ηνπ ζπζηήκαηνο
(iv) ην αλακελφκελν ηζνδχγην ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο ηξέρνπζεο Πξνβιέςεηο
Εήηεζεο, θαη
γ) νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα:
(i) ηηο Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη ηηο Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο
(ii) ηηο Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο θαη ηηο Σηκέο Πξνζθνξάο γηα
Πώιεζε Δλέξγεηαο

3.2.3

Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζα ζε 15 ιεπηά απφ ην θιείζηκν
θάζε Πεξηόδνπ Δθθαζάξηζεο:
α) γηα θάζε Απνδνρή Πξνζθνξάο γηα ηελ Αγνξά Δλέξγεηαο θαη γηα θάζε
Απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
(i)

ε Πνζόηεηα Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη ε
Πνζόηεηα Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο

(ii) ε Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη ε
Σακεηαθή Ρνή Παξαδνηέαο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο
β) ε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
γ) ην θαζαξφ ηζνδχγην ηνπ ζπζηήκαηνο
δ) ε ελδεηθηηθή Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ.
3.2.4

Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα πξηλ απφ
ηελ Τπνβνιή Σηκνινγίνπ:
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α) ε ηειηθή Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
β) ε Μεληαία Σηκή Πώιεζεο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο θαη ε Μεληαία Σηκή
Αγνξάο Δπηπξόζζεηεο Δλέξγεηαο
γ) νη νιηθέο απνθιίζεηο ζε MWh θαη ζε ρξεκαηηθά πνζά
δ) ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλά Εώλε Γηαλνκήο
ε) ν πληειεζηήο Απσιεηώλ Μεηαθνξάο θαη ν πληειεζηήο Απσιεηώλ
Γηαλνκήο
ζη) ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ Πξνζαπμήζεσλ Υξέσζεο αλά MWh
δ) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεψζεσλ νπδεηεξφηεηαο MWh, θαη
ε) ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ πκβηβαζκνύ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
πνζνηήησλ.
3.2.5

Σα αθφινπζα ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη πεξηνδηθά:
α) νη πεξηνξηζκνί ηνπ πζηήκαηνο
β) ην πξφγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ θξαηήζεσλ ησλ Παξαγσγώλ, θαη
γ) βιάβεο Γηθηύνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ηαη
ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΦΟΡΧΝ
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Παξάξηεκα Ηαη
Πίλαθεο Αλαθνξώλ
Πίλαθαο 1 – Αλαθνξά πκβνιαίσλ

Απόδεημε
Γλσζηνπνίεζεο

Δληφο κίαο ψξαο απφ ηελ
παξαιαβή Γλσζηνπνίεζεο
πκβνιαίνπ θαη επηηπρή
επηθχξσζε

πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη

Γλσζηνπνίεζε
αθχξσζεο

Δληφο κίαο ψξαο απφ ηελ
παξαιαβή Γλσζηνπνίεζεο
πκβνιαίνπ θαη απνηπρία
επηθχξσζεο

πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη

Δηδνπνίεζε
Παξαιαβήο
Γλσζηνπνίεζεο

Δληφο κίαο ψξαο απφ ηελ
απνζηνιή Γλσζηνπνίεζεο
πκβνιαίνπ

πκκεηέρσλ πνπ
Παξαιακβάλεη

Γλσζηνπνίεζε
πκπιήξσζεο
πκβνιαίνπ

Δληφο κίαο ψξαο απφ ηελ
παξαιαβή Απνδνρήο
πκβνιαίνπ

πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη θαη
πκκεηέρσλ πνπ
Παξαιακβάλεη

Γλσζηνπνίεζε
Αλάθιεζεο
πκβνιαίνπ

Δληφο κίαο ψξαο απφ ηελ
παξαιαβή ηεο
Γλσζηνπνίεζεο
Αλάθιεζεο πκβνιαίνπ

πκκεηέρσλ πνπ
Παξαδίδεη θαη
πκκεηέρσλ πνπ
Παξαιακβάλεη

Πεξίιεςε ηεο
θαζαξήο Πνζόηεηαο
πκβνιαίνπ
Δλέξγεηαο γηα θάζε
Λνγαξηαζκό
Παξαγσγήο θαη θάζε
Λνγαξηαζκό
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

D+10

Ο ρεηηθόο
πκκεηέρνληαο
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Πίλαθαο 2 – Αλαθνξά Δγγξαθήο

Δηδνπνίεζε
πξφζεζεο
κεηαβίβαζεο
Μεηξεηή

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ
κεηά ηελ εηδνπνίεζε απφ
ηνλ εηζεξρφκελν
πκκεηέρνληα

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Ο θαηάινγνο κε ηα
νλφκαηα, ηηο
δηεπζχλζεηο θαη ηηο
Ηθαλόηεηεο θάζε
πκβαιιόκελνπ
Μέξνπο

Δηήζηα

ΡΑΔΚ,
Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο

Δηδνπνίεζε Γηαθνπήο

Μεηά απφ κία Παξάβαζε

Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
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Πίλαθαο 3 – Αλαθνξέο Μεηξήζεσλ

Γεδνκέλα
Μεηξήζεσλ γηα
Μεηξεηέο
Παξαγσγήο θαη
Καλνληθνύο
Μεηξεηέο

Όζν ην πξαθηηθά δπλαηφλ
ζπληνκφηεξα

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Μεηξνύκελε
ελέξγεηα

D+10

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Πεξηιεπηηθή
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Λνγαξηαζκνύ
Παξαγσγήο θαη
Μεηξνύκελε
Δλέξγεηα
Λνγαξηαζκνύ
Γηαθίλεζεο Ηζρύνο

D+10

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Σειηθά Γεδνκέλα
Μεηξήζεσλ

D+15

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Πνζφηεηεο
Μεηξεηώλ
Καηαηνκήο

D+15

Καηαρσξεκέλνο
πκκεηέρσλ

Καηάινγνο κεηξεηψλ
ρσξίο ζχλδεζε
επηθνηλσλίαο ή πνπ
δελ κπνξνχλ λα
ηειεκεηξεζνχλ

Μεληαία

Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο

Απνπζία Γεδνκέλσλ
Μεηξήζεσλ

Μεληαία

Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο

Γείθηεο Πεξηόδνπ
Δθθαζάξηζεο γηα
θάζε Κιάζε
Καηαηνκήο

Δηήζηα

Ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ηβ
ΟΡΟΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ
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Κεθάιαην Ηβ
Όξνη Καηαζηάζεσλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο
1

Δηζαγσγή

1.1.1

Οη δηαδηθαζίεο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο έρνπλ ζεζπηζηεί θάησ απφ ηνπο
Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θαη θαλέλαο φξνο ζε απηνχο ηνπο Καλόλεο
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ δελ κπνξεί λα ππεξηζρχζεη νπνηνπδήπνηε φξνπ έρεη ηεζεί
ζηνπο Καλόλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο.

1.1.2

ε απηφ ην Κεθάιαην, θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ ζε
πεξίπησζε κίαο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο.

2

Λεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνύ Ηζνδπγίνπ

2.1.1

Ζ αλαγγειία κίαο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο δελ αθπξψλεη ηα εκπνξηθά
ζπκβφιαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο Πξνζθνξάο Αγνξάο Δλέξγεηαο
θαη ηεο Πξνζθνξάο Πώιεζεο Δλέξγεηαο ηα νπνία έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ. Παξφια απηά νη Πξνζθνξέο Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη νη
Πξνζθνξέο Πώιεζεο Δλέξγεηαο πνπ δελ έρνπλ απνζηαιεί αθφκα ζην Μεραληζκό
Ηζνδπγίνπ ζα αγλννχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ησλ λέσλ
απηψλ Πξνζθνξώλ Αγνξάο Δλέξγεηαο θαη Πξνζθνξώλ Πώιεζεο Δλέξγεηαο δελ
ζα είλαη έγθπξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο.

2.1.2

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ [4] σξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαλνληθήο
θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα θαηαβάιεη
ινγηθέο πξνζπάζεηεο λα απνδερηεί Γειώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο απφ
Παξαγσγνύο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζαξκφζεη ζε κία Γήισζε Θέζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο θαηάιιειε γηα θαλνληθήο θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο,
αιιά ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέςεη απηέο ηηο Γειώζεηο
Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ππεξβνιηθή απφθιηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.

3

Σηκή Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο

3.1.1

Δπεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηάζηαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο νη πκκεηέρνληεο ζα
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
αλεμάξηεηα κε ηε ζέζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο, ζα πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο. Ζ
Πξνθαζνξηζκέλε Σηκή πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Ζ ζα είλαη ε Σηκή
Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
θνζηνιφγεζε ηέηνησλ απνθιίζεσλ.

3.1.2

Παξά ηελ ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.1.1, φπνπ ε
Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε δηαζέζηκεο παξαγσγήο
πνπ δελ πξνθαιείηαη απφ έλα ηνπηθφ ζπκβάλ, απηφ ζα νθείιεηαη ζην φηη ε αγνξά δελ
ζα κπνξεί λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα παξνρήο. Δπνκέλσο, ε Σηκή
Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο ζα πξέπεη λα αληαλαθιά απηφ ην
γεγνλφο θαη ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πςειφηεξε Σηκή Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο [168] ψξεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν
Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζα αλαγγείιεη φηη ε πςειφηεξε Σηκή
Δθθαζάξηζεο Απνθιίζεσλ ζα ππεξηζρχεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο Καηάζηαζεο
Δθηάθηνπ Αλάγθεο εθηφο θαη εάλ απηή απνξξηθζεί απφ ηε ΡΑΔΚ.

3.1.3

Όηαλ έλαο πκκεηέρσλ πηζηεχεη φηη έρεη δνζεί αλεπαξθήο απνδεκίσζε δηακέζνπ ηεο
Σηκήο Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο, κπνξεί λα ππνβάιεη κία
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απαίηεζε ζηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ν νπνίνο ζα εθδηθάδεη,
βαζηδφκελνο ζε ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρνληαη, εάλ κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε
απνδεκίσζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππέξβαζε ηεο παξάδνζεο ηνπ πκκεηέρνληα
ζχκθσλα κε ηε δνζείζα εληνιή.
3.1.4

Αθνχ ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κειεηήζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαη πηζηεχεη εχινγα φηη έρεη δνζεί αλεπαξθήο απνδεκίσζε,
ζα δνζεί επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ζηνλ πκκεηέρνληα θαη απηφ ην θφζηνο ζα
απνηειεί κέξνο ησλ κεληαίσλ ζηαζεξψλ θφζησλ γηα αλάθηεζε κέζσ ηεο Μεληαίαο
Πξνζαύμεζεο Υξεώζεσλ.

3.1.5 Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα επαλέιζεη ηέζζεξηο [4] ψξεο κεηά ην ηέινο κηαο Καηάζηαζεο
Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ε Σηκή Δθθαζάξηζεο ζε Καηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο ζα
ηζρχεη κέρξη λα επαλέιζεη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ηγ
ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΟΡΗΜΔΝΟΤ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ

ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΟΡΑ
Έθδνζε 1.0.0
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Κεθάιαην Ηγ
Δπηπξόζζεηεο Απαηηήζεηο από Οξηζκέλνπο πκκεηέρνληεο
Δπηπξφζζεηεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ θαιχπηνληαη απφ ηε
Γηαθαλνληζκνύ Τπεξεζηώλ θαη Υξεώζεηο Υξήζεο Γηθηύνπ.

Μεζνδνινγία

1

Δηζαγσγή

1.1.1

Απηφ ην Κεθάιαην θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο απφ νξηζκέλνπο πκκεηέρνληεο φζνλ
αθνξά:
α) λα ζέηνπλ Πξνζθνξέο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη
Δλέξγεηαο ζηνλ Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ

1.1.2

2

Πξνζθνξέο γηα Πώιεζε

Οη Δπηθξαηέζηεξνη πκκεηέρνληεο είλαη πκκεηέρνληεο πνπ θαηαδεηθλχνληαη ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απφ ηνλ Τπνπξγό σο Δπηθξαηέζηεξνη
πκκεηέρνληεο.
Τπνβνιή Πξνζθνξώλ γηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη
Δλέξγεηαο

Πξνζθνξώλ γηα Πώιεζε

2.1.1

Όηαλ ε ΡΑΔΚ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο φηη έλαο
πκκεηέρσλ είλαη έλαο Δπηθξαηέζηεξνο πκκεηέρσλ, ηφηε ν Δπηθξαηέζηεξνο
πκκεηέρσλ, πξέπεη θάζε ρξφλν θαη ζε κία εκεξνκελία πνπ ζα έρεη ζπκθσλεζεί κε
ηελ ΡΑΔΚ, λα παξέρεη ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έλαλ πίλαθα κε ηηο
Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο ή ηηο Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε
Δλέξγεηαο νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε κηα κεζνδνινγία πνπ ζα έρεη ζπκθσλεζεί
κεηαμχ ηεο ΡΑΔΚ θαη ηνπ Δπηθξαηέζηεξνπ πκκεηέρνληα (ηε Μεζνδνινγία
Πξνζνκνησκέλεο Σηκήο Αγνξάο).

2.1.2

Ο Δπηθξαηέζηεξνο πκκεηέρσλ ζπκθσλεί λα δεζκεχεηαη κε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηφζν
γηα ηηο Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά Δλέξγεηαο, φζν θαη γηα ηηο Σηκέο Πξνζθνξάο
γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο ζην Μεραληζκό Ηζνδπγίνπ θαη ζηελ θνζηνιφγεζή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ γηα Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο.

2.1.3

Γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ακθηβνιίαο, νη Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Αγνξά
Δλέξγεηαο θαη νη Σηκέο Πξνζθνξάο γηα Πώιεζε Δλέξγεηαο γηα έλαλ
Δπηθξαηέζηεξν πκκεηέρνληα
γηα νπνηαδήπνηε Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο ζα
ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε Πξόβιεςε Εήηεζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηελ παξνχζα
Πεξίνδν Δθθαζάξηζεο, αιιά κπνξεί θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο
γλσζηνπνηεκέλνπο θαλφλεο ζην βαζκφ πνπ απηέο ζρεηίδνληαη κε ξπζκνχο
παξάδνζεο κηθξφηεξνπο απφ ηελ Διάρηζηε Δπζηαζή Παξαγσγή (MSG).
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