From: Gregoriou Tasos
Sent: Friday, April 22, 2016 2:17 PM
To: 'consultationTDR@dsm.org.cy'
Subject: Δημόσια Διαβούλευση Κανόνων Αγοράς. Σχολια εκ μέρους της Δραστηριότητας της
Διανομής

Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για τους Κανόνες Αγοράς εκ μέρους της
Δραστηριότητας της Διανομής, γίνονται τα πιο κάτω σχόλια:
A. Ρήτρες Αποζημίωσης για καθυστέρηση Σύνδεσης/Αποσύνδεσης
Καταναλωτών
Όσο αφορά τις ρήτρες αποζημίωσης για καθυστερήσεις στην
Σύνδεση/Αποσύνδεση καταναλωτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτές θα
εφαρμόζονται μόνο στις μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες ευθύνεται ο
ίδιος ο ΙΣΔ για την καθυστέρηση. Περιπτώσεις οι οποίες αφορούν μαζικές
οδηγίες εργασιών σύνδεσης/αποσύνδεσης καταναλωτών ή περιπτώσεις που η
καθυστέρηση προκύπτει εξ υπαιτιότητας άλλου φορέα ή συμμετέχοντα στη
Αγορά, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ρήτρες αποζημίωσης για
καθυστερήσεις.
B. Ασφαλιστικές δικλίδες για την καταβολή του τέλους δικτύου στο ΙΣΔ
Ζητείται όπως διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση, είτε πτώχευσης
συμμετέχοντα στην αγορά, είτε αδυναμίας του Λειτουργού Αγοράς, ο ΙΣΔ θα
αποζημιώνεται πλήρως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς
οποιεσδήποτε εκπτώσεις.
Με βάση τις εμπειρίες από άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, επειδή αναμένεται ότι
σύντομα μετά την έναρξη του λειτουργίας των νέων Κανόνων Αγοράς
σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων πιθανόν να εξέλθει της αγοράς λόγω
πτώχευσης και παράλληλα στο Reserve Fund δεν θα έχει μαζευτεί
ικανοποιητικό ποσό για να καλύψει τις αποζημιώσεις, ζητείται όπως
τεθούν εγγυήσεις για την καταβολή του τέλους δικτύου εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
Άποψη του ΙΣΔ είναι να εισαχθούν περαιτέρω ασφαλιστικές δικλίδες για
την αποζημίωση του τέλους δικτύου στο ΙΣΔ σε περίπτωση πτώχευσης
συμμετέχοντα ή αδυναμίας του λειτουργού αγοράς να καταβάλει το
δικαιούμενο τέλος, κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους
συμμετέχοντες στην Αγορά.
Περαιτέρω, ζητείται όπως μην επιτρέπονται οποιεσδήποτε πληρωμές μεταξύ
συμμετεχόντων εκτός του Λειτουργού Αγοράς ακόμα και στην περίπτωση
συμμετεχόντων οι οποίοι δραστηριοποιούνται παράλληλα και στην Παραγωγή
αλλά και στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Γ. Πρόνοιες για μετρήσεις πιστοποίηση και έλεγχος (κεφ J. Παραγρ. 3.)
Όλες οι λειτουργιές και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο πιο πάνω
μέρος των ΚΑ απαιτούν την εγκατάσταση συστήματος MDMS (Meter and Data
Management System) για το οποίο έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες για
συγγραφή προσυπογραφής για έκδοση Διαγωνισμού με τη βοήθεια συμβούλου.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντος του 2017 αλλά θα πρέπει να
σημειωθεί ότι υπάρχει πιθανότητα καθυστερήσεων από παράγοντες για τους

οποίους είναι εκτός του δικού μας έλεγχου. (π.χ προσφυγές στην ΑνΑΠ
κλπ)
Δ. Πρόνοιες για δημοσίευση μετρήσεων που έτυχαν διόρθωσης:

Οι ΚΑ προνοούν την δημοσίευση στην ιστοσελίδα τού ΔΣΜ (και ΔΣΜΚ αντίστοιχα) των
μετρήσεων που έτυχαν διόρθωσης σε μηνιαία βάση. Διατηρούμε επιφυλάξεις για αυτή τη
πρόνοια για τους πιο κάτω λόγους:
1. Είναι κοστοβορα πρόνοια που απαιτεί Interfaces
2. Υπάρχει δυνητικά θέμα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων

3. Αμφίβολο όφελος (added value)

