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Section of TSR
Original Segment / Topic
\ Paragraph

Section D:
Exceptions

Section F:
Forward
Market \ 2.1.5
Section F:
Forward
Market \ 2.1.8
Section G: Day
Ahead M. \ 5.6

5.

Section H1:
Integr. Sch.
Proc. \ 4.1.1.a

6.

Section H1:
Integr. Sch.
Proc. \ 6.2.2

Proposed Modification / Omissions / Clarifications

a. Τι γίνεται σε περίπτωση διμερούς συμβολαίου όταν ο
παραγωγός/προμηθευτής δεν είναι σε θέση για Χ λόγους να τηρήσει τις
υποχρεώσεις του προς τον Καταναλωτή;
b. Αντιστρόφως, αν ένας Καταναλωτής δεν μπορεί για λ.χ. τεχνικούς λόγους να
τηρήσει τις συμφωνημένες ποσότητες κατανάλωσης ενέργειας, τί κόστος θα
κληθεί να επωμιστεί;
«..το ποσό της παραδοτέας ενέργειας σε
Γιατί γίνεται αναφορά σε διακριτική ευχέρεια; Και πώς ορίζεται σε πλαίσιο η
διμερή συμβόλαια επαφίεται στην διακριτική διακριτική ευχέρεια; Χωρίς διάκριση τότε ο εκάστοτε Παραγωγός/Προμηθευτής
ευχέρεια του delivering party.»
θα μπορεί να επικαλείται οιονδήποτε λόγο για την μη-τήρηση συμφωνημένων.
«..αναφέρει πως ο ΔΣΜΚ δεν θα επεμβαίνει
Ποίος θα ρυθμίζει/ελέγχει τα περί των διμερών συμβολαίων θέματα; Θα
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταξύ δύο μερών
επαφίεται τελείως στα συμβαλλόμενα μέρη και θα πρέπει έτσι να προνοούνται
που έχουν μεταξύ τους διμερές συμβόλαιο.» στο διμερές συμβόλαιό τους;
«..τα energy bids θα κατατίθενται από τους
Γιατί να μην μπορούν ή/και οι ίδιοι οι Καταναλωτές να συμμετέχουν στο μάρκετ
load representatives..»
αυτό;
Πώς θα λαμβάνεται στα υπόψη οι αλλαγές στη ζήτηση φορτίου που θα
«..ο ΔΣΜΚ θα κάνει πρόβλεψη φορτίου
προκύπτουν από οικειοθελώς εφαρμόσιμα load shedding των καταναλωτών
βασισμένος στις ήδη εφαρμόσιμες
απόρροια είτε ανόδου των τιμών ενέργειας είτε ενδογενών συνθηκών του
μεθοδολογίες..»
καταναλωτή;
«..στις τεχνο-οικονομικές δηλώσεις (technoΣτις υπόλοιπες μη-επικουρικές Αγορές (προθεσμιακή, προ-ημερήσια και
economic declarations) για τις επικουρικές
εξισορρόπησης) θα λαμβάνεται (και πώς) ή όχι υπόψη οι διακυμάνσεις των
υπηρεσίες (ancillaries and balancing services)
τιμών των καυσίμων ως συμβαίνει τώρα στις διατιμήσεις της ΑΗΚ;
θα δηλώνονται οι τιμές καυσίμων..»
Σημειώνεται πως «..αν ένα μέλος (party) δεν
μπορεί για λ.χ. τεχνικούς λόγους να
συμμορφωθεί με τους ΚΑΗ, θα μπορεί να του
δίνεται εξαίρεση (exception) τήρησης των
κανόνων..»

7.

Section Ι:
Security
Covers \ 3

αναφέρεται σε υποχρεώσεις των
καταναλωτών έναντι των
Παραγωγών/Προμηθευτών

Το αντίθετο πώς διασαφηνίζεται;

Αναφέρεται σε τέσσερα (4) συμπληρωματικά
εγχειρίδια (manuals) τα οποία θα ρυθμίζουν
και θα επεξηγούν τις αγορές.

Πότε θα δοθούν στο κοινό για μελέτη;

Βάσει του νόμου αυτού οι πελάτες κατόπιν
υπουργικού διατάγματος διαχωρίζονται σε
επιλέγοντες και μη-επιλέγοντες

Θα εξακολουθεί να ισχύει το παρόν καθεστώς και αν ναι ποία τα κριτήρια με τα
οποία θα διαχωρίζονται οι καταναλωτές; Εξάλλου σε περίπτωση που θα ισχύει,
τότε οι μη-επιλέγοντες καταναλωτές θα καλούνται να αγοράζουν Ηλεκτρική
Ενέργεια άνευ επιλογής;

Μέρος Χ, Άρθρα 91 (Δικαιώματα
Καταναλωτών), 92 (περί πληροφόρησης), 93
(μέτρα Προστασίας Καταναλωτών), 96
(Κανονισμοί Προστασίας Καταναλωτών).

Πώς διασφαλίζονται τα ανωτέρω (τόσο ως προς το δικαίωμα ενημέρωσης των
καταναλωτών όσο και ως προς τον έλεγχο των τιμών της Αγοράς Ηλεκτρισμού);
Θέση της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού είναι πως οι νέοι ΚΑΗ δεν μπορούν να
εφαρμοστούν αν δεν ξεκαθαρίσει επαρκώς πώς θα διαφοροποιηθεί το Κόστος
του Ηλεκτρισμού. Επί τούτου, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και να αξιολογηθεί
η Μελέτη Κόστους Εφαρμογής των ΚΑΗ που ανέθεσε το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε ακαδημαϊκό του Μετσοβίου.

Γενικά Σχόλια
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Section A: \ 10

περί της
Αγοράς
Ηλεκτρισμού
νόμου
122(Ι)/2003

10.

περί της
Αγοράς
Ηλεκτρισμού
νόμου
122(Ι)/2003

Σας ευχαριστούµε,
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆.

