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1. Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο αφορά στη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος της Μεταβατικής Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου από τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες που δρουν για
λογαριασμό Συμμετεχόντων στην Μεταβατική Ρύθμιση.
Ειδικότερα, το εγχειρίδιο περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργίες του Συστήματος και επεξηγεί τις
διαθέσιμες επιλογές και τον τρόπο χρήσης του.
Για την αρτιότερη κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στην Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Κύπρου συνίσταται να συμβουλεύονται οι χρήστες τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 που
εξέδωσε η ΡΑΕΚ και με την οποία η μεταβατική ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Η ΡΑΕΚ εξέδωσε επίσης Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και μια σειρά
από άλλες σχετικές αποφάσεις. Κατάλογος με την Ρυθμιστική Απόφαση, τις Αποφάσεις και τους
Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ΔΣΜΚ καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της
Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο ΔΣΜΚ καθόρισε την διαδικασία ένταξης και τα σχετικά έντυπα αίτησης
ένταξης τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.
Στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ δημοσιεύεται επίσης κατάλογος με παραμέτρους που περιέχονται στους
Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και τις ιστορικές τιμές εκκαθάρισης των αποκλίσεων.
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2. Εγγραφή νέου Συμμετέχοντα στο Σύστημα της Μεταβατικής
Ρύθμισης
Ένας Συμμετέχοντας ο οποίος έχει υπογράψει τη Σύμβαση Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση,
καταχωρείται από τον Λειτουργό Αγοράς (ΛΑ) στο Σύστημα της Μεταβατικής Ρύθμισης. Μέσα σε
πέντε Εργάσιμες Μέρες ο ΛΑ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την
διεύθυνση contracts@dsm.org.cy, τα εξής:
I.
Χαρακτηριστική Ονομασία Συμμετέχοντα (Participant Name)
II.
Αριθμό αναφοράς (Reference Number)
III.
Κωδικό πρόσβασης (Password)
Ταυτόχρονα, ο ΛΑ αποστέλλει μέσω της ίδιας διεύθυνσης contracts@dsm.org.cy ένα ξεχωριστό κωδικό
πρόσβασης σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταγεγραμμένη στην αίτηση ένταξης και
συγκεκριμένα στην ενότητα επιπρόσθετες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για υποβολή γνωστοποιήσεων
διμερών συμβολαίων.
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3. Σύνδεση στο Σύστημα Μεταβατικής Ρύθμισης
Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ενωθεί στο Σύστημα της Μεταβατικής Ρύθμισης μέσω της σελίδας
«https://metavatiki.tsoc.org.cy». Όπως φαίνεται στην Εικ. 1, πληκτρολογώντας την σελίδα
«https://metavatiki.tsoc.org.cy» σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google Chrome) εμφανίζεται
η οθόνη για σύνδεση (Sign In) με το Σύστημα της Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί
την ανάλογη ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώθηκε από τον Συμμετέχοντα στην αίτηση ένταξης και
τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης που έλαβε από τον ΛΑ.

Εικόνα 1: Σύνδεση στο Σύστημα της Μεταβατικής Ρύθμισης

Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη, όπως φαίνεται στην Εικ. 2, η οποία
περιέχει δύο εικονίδια (επιλογές) το Nominations/ Contracts list και το Nominations/ Contracts Archive.
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Εικόνα 2: Αρχική σελίδα Συστήματος Μεταβατικής Ρύθμισης

Η επιλογή Nominations/ Contracts list περιλαμβάνει τις ενεργές γνωστοποιήσεις και τα ενεργά
συμβόλαια, ενώ η επιλογή Nominations/ Contracts Archive περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις και τα
συμβόλαια τα οποία έχουν παρέλθει (προηγούμενων μηνών και κατοχυρωμένα) και διατηρούνται
καθαρά για λόγους αρχειοθέτησης και ιστορικότητας.
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4. Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
Συστήνεται όπως ο κάθε χρήστης αλλάξει τον κωδικό του την πρώτη φορά που θα ενωθεί στο Σύστημα
της Μεταβατικής Ρύθμισης. Για να αλλάξει τον κωδικό θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο
στο δεξί,
πάνω μέρος της αρχικής σελίδας και έπειτα το πεδίο «Reset Password», όπως φαίνεται στην Εικ. 3.

Εικόνα 3: Αλλαγή κωδικού χρήστη (Βήμα 1)

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Reset Password» όπως φαίνεται στην Εικ. 4, ο χρήστης θα πρέπει να
συμπληρώσει ορθά τον προηγούμενο καθώς και 2 φορές τον καινούργιο κωδικό.

Εικόνα 4: Αλλαγή κωδικού χρήστη (Βήμα 2)

Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα πρέπει να καταγράψει στο πεδίο Old Password, εάν είναι η πρώτη φορά
σύνδεσης, τον κωδικό που του αποστάληκε από τον ΛΑ ή τον προηγούμενο κωδικό του. Στα επόμενα
7

δύο πεδία θα πρέπει να καταγράψει τον καινούργιο κωδικό ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον τρία (3) από τα πιο κάτω είδη χαρακτήρων:
1. Upper Case Letters (Κεφαλαία γράμματα)
2. Lower Case Letters (Μικρά γράμματα)
3. Number (Αριθμούς)
4. Non-alpha numeric (Μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες)
Όταν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα (και ο κωδικός στα πεδία «Type Password» και «Retype
Password» είναι ο ίδιος) θα ενεργοποιηθεί στο κάτω μέρος, δεξιά του παραθύρου, το πεδίο «Reset
Password», το οποίο θα πρέπει να επιλεχθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής του κωδικού
πρόσβασης, όπως φαίνεται στην Εικ. 4.
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5. Εμφάνιση Πίνακα Γνωστοποιήσεων/Συμβολαίων
Για να εμφανιστεί ο πίνακας γνωστοποιήσεων/συμβολαίων, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ενεργές
γνωστοποιήσεις και τα ενεργά συμβόλαια ενός Συμμετέχοντα, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το
εικονίδιο Nominations/Contracts list όπως φαίνεται στην Εικ. 5.

Εικόνα 5: Εμφάνιση πίνακα γνωστοποιήσεων/συμβολαίων ενός Συμμετέχοντα

Εικόνα 6: Πίνακας γνωστοποιήσεων/συμβολαίων

Πιο κάτω επεξηγούνται τα πεδία που βρίσκονται στην επικεφαλίδα του πίνακα
γνωστοποιήσεων/συμβολαίων, όπως φαίνονται στην Εικ. 6:
1. Reference number: Μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης
2. Participant: Αριθμός Αναφοράς - Χαρακτηριστική Ονομασία 1ου Συμμετέχοντα (Συμβαλλόμενος)
3. Type: Τύπος γνωστοποίησης
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

Οι διαφορετικοί τύποι γνωστοποίησης είναι οι εξής:
i. Buy Conv – Αγορά Ενέργειας από Παραγωγό
ii. Buy Res – Αγοράς Ενέργειας από Παραγωγό ΑΠΕ
iii. Sell Conv – Πώληση Ενέργειας από Παραγωγό
iv. Sell Res - Πώληση Ενέργειας από Παραγωγό ΑΠΕ
Counterparty: Αριθμός Αναφοράς - Χαρακτηριστική Ονομασία 2ου Συμμετέχοντα
(Αντισυμβαλλόμενος)
Οι ονομασίες και οι αριθμοί αναφοράς όλων των Συμμετεχόντων θα είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.
Delivery Month: Περίοδος Συναλλαγών
Quantity: Ποσότητα σε MWh
Status: H κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια γνωστοποίηση
Η κατάσταση διαφέρει ως εξής:
i. Pending – Η γνωστοποίηση δεν έχει αντιστοιχιστεί με άλλη γνωστοποίηση του
αντισυμβαλλόμενου (Counterparty).
ii. Matched – Η γνωστοποίηση έχει αντιστοιχιστεί με γνωστοποίηση του αντισυμβαλλόμενου
(Counterparty) και έχει δημιουργηθεί συμβόλαιο με μοναδικό αριθμό συμβολαίου το
οποίο αναγράφεται στην στήλη Contract Ref.
iii. Matched Edited – Μια αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση τροποποιήθηκε μόνο από το
συμβαλλόμενο μέρος που βλέπει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το συμβόλαιο που
αναγράφεται στην στήλη Contract Ref. είναι σε ισχύ.
iv. Matched Cancelled – Μια αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση ακυρώθηκε μόνο από το
συμβαλλόμενο μέρος που βλέπει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το συμβόλαιο που
αναγράφεται στην στήλη Contract Ref. είναι σε ισχύ.
v. Cancelled – Μια αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση ακυρώθηκε και από τους δύο
συμβαλλόμενους. Το συμβόλαιο που αναγράφεται στην στήλη Contract Ref. έχει
ακυρωθεί.
Contract Reference Number: Μοναδικός αριθμός συμβολαίου
Contract Quantity: Ποσότητα συμβολαίου σε MWh
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6. Εμφάνιση Πίνακα Αρχειοθετημένων
Γνωστοποιήσεων/Συμβολαίων
Για να εμφανιστεί ο πίνακας αρχειοθετημένων γνωστοποιήσεων/συμβολαίων, ο οποίος περιλαμβάνει
όλες τις γνωστοποιήσεις και τα συμβόλαια ενός Συμμετέχοντα τα οποία έχουν παρέλθει
(προηγούμενων μηνών και κατοχυρωμένα), ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο
Nominations/Contracts Archive όπως φαίνεται στην Εικ. 7.

Εικόνα 7: Εμφάνιση πίνακα αρχειοθετημένων γνωστοποιήσεων/συμβολαίων ενός Συμμετέχοντα
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Εικόνα 8: Πίνακας αρχειοθετημένων γνωστοποιήσεων/συμβολαίων

Τα πεδία που βρίσκονται στην επικεφαλίδα του πίνακα αρχειοθετημένων
γνωστοποιήσεων/συμβολαίων, όπως φαίνονται στην Εικ. 8, επεξηγούνται στην παράγραφο 5.
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7. Δημιουργία, Τροποποίηση, Διαγραφή και Επισκόπηση
Γνωστοποιήσεων
Ανάλογα με το τι ενέργεια (δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή ή επισκόπηση γνωστοποίησης)
επιθυμεί να διεξάγει ο χρήστης, θα πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο, όπως επεξηγείται πιο
κάτω.

7.1

Δημιουργία νέας Γνωστοποίησης

Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο
, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια δημιουργίας νέας
γνωστοποίησης («Add Nomination»), όπως φαίνεται στην Εικ. 9.

Εικόνα 9: Δημιουργία νέας γνωστοποίησης (Βήμα 1)

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Create Nomination» όπως φαίνεται στην Εικ. 10, ο χρήστης θα πρέπει
να συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία.
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Εικόνα 10: Δημιουργία νέας γνωστοποίησης (Βήμα 2)

Πιο κάτω επεξηγούνται τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν από ένα χρήστη για την δημιουργία
νέας γνωστοποίησης:
1.

Participant:
Επιλογή Συμμετέχοντα για τον οποίο θα δημιουργηθεί νέα γνωστοποίηση. Εάν ένας χρήστης είναι
εξουσιοδοτημένος για να διαχειρίζεται τις γνωστοποιήσεις/συμβόλαια μόνο ενός Συμμετέχοντα,
τότε το πεδίο αυτό είναι αυτόματα συμπληρωμένο από το Σύστημα.

2.

Type:
Επιλογή τύπου γνωστοποίησης από τις πιο κάτω:
i. Buy Conv – Αγορά Ενέργειας από Παραγωγό
ii. Buy Res – Αγορά Ενέργειας από Παραγωγό ΑΠΕ
iii. Sell Conv – Πώληση Ενέργειας από Παραγωγό
iv. Sell Res - Πώληση Ενέργειας από Παραγωγό ΑΠΕ

3.

Counterparty:
Επιλογή του αντισυμβαλλόμενου από την λίστα που εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει το
συγκεκριμένο πεδίο. Στο πεδίο αυτό πέραν από τη Χαρακτηριστική Ονομασία Συμμετέχοντα
περιλαμβάνεται και ο αριθμός αναφοράς του κάθε αντισυμβαλλόμενου.

4.

Delivery Month:
Περίοδος Συναλλαγών (μπορούν να γνωστοποιηθούν συμβόλαια από τον επόμενο μήνα και μέχρι
και 12 μήνες από τον τρέχοντα μήνα).
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5.

Quantity (MWh):
Ποσότητα συμβολαίου. Οι ποσότητες ενέργειας είναι σε MWh με ακρίβεια μέχρι και τριών
δεκαδικών ψηφίων. Η αθροιστική ποσότητα των συμβολαίων για τον τρέχοντα μήνα, για τους
Παραγωγούς και Παραγωγούς ΑΠΕ, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με το άνω όριο ενέργειας
(Qmax), το οποίο υπολογίζεται όπως περιγράφεται στους ΚΜΡ Κεφ. Ε Π2.1.6 και Π2.1.7.

Όταν συμπληρωθούν ορθά όλα τα πιο πάνω πεδία, θα ενεργοποιηθεί στο κάτω δεξιά μέρος του
παραθύρου, το πεδίο «Create New Nomination», το οποίο θα πρέπει να επιλεχθεί από τον χρήστη,
όπως φαίνεται στην Εικ. 11 για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της γνωστοποίησης.

Εικόνα 11: Δημιουργία νέας γνωστοποίησης (Βήμα 3)

Η νέα γνωστοποίηση παίρνει ένα μοναδικό αριθμό (Reference Number) και εμφανίζεται στον πίνακα με
τις γνωστοποιήσεις/συμβόλαια του Συμμετέχοντα όπως φαίνεται στην Εικ. 12.

Εικόνα 12: Δημιουργία νέας γνωστοποίησης (Βήμα 4)
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Εάν το άθροισμα της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε σε μία γνωστοποίηση από ένα Συμμετέχοντα,
και των άλλων ποσοτήτων που δηλώθηκαν για τον τρέχοντα μήνα από τον ίδιο Συμμετέχοντα, ξεπερνά
το άνω όριο Ενέργειας (Qmax), τότε η γνωστοποίηση αυτή δε θα δημιουργηθεί (δεν θα πάρει μοναδικό
αριθμό) και ταυτόχρονα θα εμφανιστεί μήνυμα από το Σύστημα το οποίο θα ενημερώνει τον
Συμμετέχοντα ότι η γνωστοποίηση δεν μπορεί να δημιουργηθεί, όπως φαίνεται στην Εικ. 13.
Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα που δηλώθηκε στην γνωστοποίηση δεν είναι αποδεκτή, αφού
αθροιστικά μαζί με τις άλλες ποσότητες που δηλώθηκαν από τον ίδιο Συμμετέχοντα για τον ίδιο μήνα,
ξεπερνούν το άνω όριο ενέργειας (Qmax) που επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μήνα.

Εικόνα 13: Αποτυχία δημιουργίας νέας γνωστοποίησης

7.2

Τροποποίηση Γνωστοποίησης

Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο
, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια τροποποίησης
γνωστοποίησης («Edit Nomination»), όπως φαίνεται στην Εικ. 14.
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Εικόνα 14: Τροποποίηση γνωστοποίησης (Βήμα 1)

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Edit Nomination», όπως φαίνεται στην Εικ. 15, ο χρήστης μπορεί να
τροποποιήσει την συγκεκριμένη γνωστοποίηση. Το μόνο στοιχείο μιας γνωστοποίησης που μπορεί να
τροποποιηθεί είναι η ποσότητα. Για οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση, η γνωστοποίηση θα πρέπει να
διαγραφεί και να δημιουργηθεί νέα.

Εικόνα 15: Τροποποίηση γνωστοποίησης (Βήμα 2)

Όταν επικαιροποιηθεί η ποσότητα, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Update Nomination»,
όπως φαίνεται στην Εικ. 16 για να ολοκληρωθεί η αλλαγή.
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Εικόνα 16: Τροποποίηση γνωστοποίησης (Βήμα 3)

Ανάλογα με το σενάριο που περιγράφεται πιο κάτω αλλάζει και η κατάσταση (status) της
γνωστοποίησης.
1. Σενάριο 1: Μη αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (δεν είχε δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων).
Σε αυτή την περίπτωση, θα επικαιροποιηθεί η ποσότητα της γνωστοποίησης αυτής, ενώ η
κατάσταση παραμένει, ως ήταν, Pending, όπως φαίνεται στην Εικ. 17.

Εικόνα 17: Τροποποίηση γνωστοποίησης - Σενάριο 1

2. Σενάριο 2: Αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (είχε ήδη δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων) και ο χρήστης αντιπροσωπεύει τον Συμμετέχοντα ο οποίος πρώτος
τροποποιεί τη γνωστοποίηση.
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Σε αυτή την περίπτωση, θα επικαιροποιηθεί η ποσότητα της γνωστοποίησης αυτής, ενώ η
κατάσταση της γνωστοποίησης θα αλλάξει σε Matched Edited, όπως φαίνεται στην Εικ. 18,
μέχρι να πραγματοποιήσει ανάλογη αλλαγή και ο αντισυμβαλλόμενος (σενάριο 3).

Εικόνα 18: Τροποποίηση γνωστοποίησης - Σενάριο 2

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν τροποποιήσει την αντίστοιχη γνωστοποίηση
ώστε να γίνει αντιστοίχιση και να δημιουργηθεί νέο συμβόλαιο με την αναθεωρημένη
ποσότητα, τότε η κατάσταση της γνωστοποίησης παραμένει ως Matched Edited, όπως
φαίνεται στην Εικ. 18. Αυτό σημαίνει ότι το συμβόλαιο με την ποσότητα πριν την
αναθεώρηση της γνωστοποίησης είναι σε ισχύ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως
φαίνεται στην Εικ. 18, αν και αναθεωρήθηκε η ποσότητα της γνωστοποίησης, από 200.654
MWh σε 500 MWh, από τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα (αλλά όχι και από τον
αντισυμβαλλόμενο), το συμβόλαιο με αριθμό 208 και ποσότητα 200.654 MWh παραμένει σε
ισχύ.

3. Σενάριο 3: Αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (έχει ήδη δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων) και ο χρήστης αντιπροσωπεύει τον Συμμετέχοντα ο οποίος δεύτερος
θα τροποποιήσει την γνωστοποίηση (ο πρώτος αντισυμβαλλόμενος την έχει τροποποιήσει
ήδη).
Σε αυτή την περίπτωση, θα επικαιροποιηθεί η ποσότητα της γνωστοποίησης αυτής, ενώ
νοουμένου ότι η ποσότητα που καταχωρείται είναι η ίδια με αυτή που έχει ήδη καταχωρήσει
ο αντισυμβαλλόμενος, η κατάσταση της γνωστοποίησης παραμένει Matched, όπως φαίνεται
στην Εικ. 19(). Παράλληλα, η κατάσταση του αντισυμβαλλόμενου αλλάζει σε Matched (από
Matched Edited). Επίσης, δημιουργείται νέο συμβόλαιο αφού η ποσότητα έχει αναθεωρηθεί
και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως φαίνεται στην
Εικ. 19, το συμβόλαιο με αριθμό 208 και ποσότητα 200.654 MWh τροποποιείται σε
συμβόλαιο με αριθμό 209 και ποσότητα 500 MWh.
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Εικόνα 19: Τροποποίηση γνωστοποίησης - Σενάριο 3

7.3

Διαγραφή Γνωστοποίησης

Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο
, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια διαγραφής
γνωστοποίησης («Delete Nomination»), όπως φαίνεται στην Εικ. 20.

Εικόνα 20: Διαγραφή γνωστοποίησης (Βήμα 1)

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Confirm», όπως φαίνεται στην Εικ. 21, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει
το πεδίο «YES, DELETE» για να διαγραφεί η συγκεκριμένη γνωστοποίηση/συμβόλαιο.

20

Εικόνα 21: Διαγραφή γνωστοποίησης (Βήμα 2)

Ανάλογα με το σενάριο που περιγράφεται πιο κάτω αλλάζει και η κατάσταση της γνωστοποίησης.
1. Σενάριο 1: Μη αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (δεν είχε δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων).
Σε αυτή την περίπτωση, η γνωστοποίηση αυτή θα αφαιρείται εντελώς από τον πίνακα με τις
γνωστοποιήσεις, όπως φαίνεται στην Εικ. 22.

Εικόνα 22: Διαγραφή γνωστοποίησης – Σενάριο 1

2. Σενάριο 2: Αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (είχε ήδη δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων) και ο χρήστης αντιπροσωπεύει τον Συμμετέχοντα ο οποίος πρώτος
διαγράφει τη γνωστοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, η ποσότητα της γνωστοποίησης θα επικαιροποιηθεί σε μηδέν (0) και
θα αλλάξει η κατάσταση της γνωστοποίησης σε Matched Cancelled, όπως φαίνεται στην Εικ.
23, μέχρι να πραγματοποιήσει ανάλογη αλλαγή και ο αντισυμβαλλόμενος (σενάριο 3).
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Εικόνα 23: Διαγραφή γνωστοποίησης – Σενάριο 2

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν τροποποιήσει την αντίστοιχη γνωστοποίηση
ώστε να γίνει αντιστοίχιση και να ακυρωθεί το συμβόλαιο, τότε η κατάσταση της
γνωστοποίησης παραμένει ως Matched Cancelled, όπως φαίνεται στην Εικ. 23. Αυτό
σημαίνει ότι το συμβόλαιο πριν την διαγραφή της γνωστοποίησης είναι σε ισχύ. Στο
συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικ. 23, αν και διαγράφηκε η γνωστοποίηση,
από τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα (αλλά όχι και από τον αντισυμβαλλόμενο), το
συμβόλαιο με αριθμό 211 και ποσότητα 40.65 MWh παραμένει σε ισχύ.

3. Σενάριο 3: Αντιστοιχισμένη γνωστοποίηση (έχει ήδη δημιουργηθεί συμβόλαιο μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων) και ο χρήστης αντιπροσωπεύει τον Συμμετέχοντα ο οποίος δεύτερος
θα διαγράψει την γνωστοποίηση (ο πρώτος αντισυμβαλλόμενος την έχει διαγράψει ήδη).
Σε αυτή την περίπτωση, η ποσότητα της γνωστοποίησης αυτής θα επικαιροποιηθεί σε μηδέν
(0) και θα αλλάξει η κατάσταση της γνωστοποίησης σε Cancelled, όπως φαίνεται στην Εικ. 24
(και για τους δύο συμμετέχοντες). Επίσης, ακυρώνεται το συμβόλαιο αφού οι αντίστοιχες
γνωστοποιήσεις έχουν διαγραφεί και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικ. 24, το συμβόλαιο με αριθμό 211 και ποσότητα 40.65
MWh έχει ακυρωθεί.

Εικόνα 24: Διαγραφή γνωστοποίησης – Σενάριο 3
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7.4

Επισκόπηση Γνωστοποίησης

Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο
, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια επισκόπησης
γνωστοποίησης («View Nomination»), όπως φαίνεται στην Εικ. 25.

Εικόνα 25: Επισκόπηση γνωστοποίησης (Βήμα 1)

Όταν ο χρήστης τελειώσει με την επισκόπηση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης, ελέγχοντας τις
πληροφορίες που αναγράφονται στο παράθυρο «Nomination Information», θα πρέπει να επιλέξει το
πεδίο «Cancel», όπως φαίνεται στην Εικ. 26 για να επιστρέψει στον πίνακα
γνωστοποιήσεων/συμβολαίων.

Εικόνα 26: Επισκόπηση γνωστοποίησης (Βήμα 2)
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8. Λειτουργία Αναζήτησης και Ταξινόμησης
Η λειτουργία αναζήτησης ενεργοποιείται με την επιλογή του εικονιδίου , το οποίο βρίσκεται στο
δεξί, πάνω μέρος της κάθε οθόνης, όπως φαίνεται στην Εικ. 27. Γράφοντας οποιοδήποτε λατινικό
χαρακτήρα ή αριθμό, φιλτράρονται όλα τα πεδία και επιστρέφονται οι γνωστοποιήσεις/συμβόλαια που
περιλαμβάνουν αυτούς τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
Η λειτουργία ταξινόμησης ενεργοποιείται με την επιλογή του εικονιδίου , το οποίο εμφανίζεται όταν
ο χρήστης επιλέξει την επικεφαλίδα της συγκεκριμένης στήλης, όπως φαίνεται στην Εικ. 27.

Εικόνα 27: Απεικόνιση λειτουργίας αναζήτησης και διαλογής
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9. Αποσύνδεση από το Σύστημα Μεταβατικής Ρύθμισης
Για να αποσυνδεθεί (Sign out) ο χρήστης από το Σύστημα θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο
στο
δεξί, πάνω μέρος της αρχικής σελίδας, και μετά το πεδίο «Sign out», όπως φαίνεται στην Εικ. 28.

Εικόνα 28: Αποσύνδεση από το Σύστημα της Μεταβατικής Ρύθμισης (Sign out)
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