Κώδικας
Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) καταρτίζει τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω
όπως έχει εγκριθεί από την ΡΑΕ (εφεξής «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»):
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ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο Εισαγωγικό
Ορισµοί
1.

Οι ορισµοί που δίνονται στον παρόντα Κώδικα ισχύουν και για τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («εφεξής
Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος») που καταρτίζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µετά από έγκριση της ΡΑΕ.

2.

Οι ορισµοί που δίνονται στον προαναφερθέντα Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος ισχύουν και για τον παρόντα Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 1
Σύµβαση Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού
1.

Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ»),
στο οποίο περιλαµβάνεται ο ΗΕΠ, συµµετέχουν κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο
Συµµετεχόντων, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, οι ακόλουθοι (Συµµετέχοντες):
Α)

οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μονάδων
που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν
στο Μητρώο Μονάδων κατά το Άρθρο 4 του παρόντος,

Β)

οι Προµηθευτές, κάτοχοι άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,

Γ)

οι Έµποροι, κάτοχοι άδειας εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

∆)

οι Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προµηθεύονται ενέργεια µέσω
του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής
Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες).
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2.

∆ια της εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων, οι Συµµετέχοντες συνάπτουν (α)
µε το Λειτουργό της Αγοράς «Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ», η οποία διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (όπως εκάστοτε ισχύει) και (β) µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος «Σύµβαση Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «Σύµβαση Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος») η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος (όπως εκάστοτε ισχύει). Η Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και η Σύµβαση Συναλλαγών
∆ιαχειριστή Συστήµατος δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων.

3.

Η Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ έχει ως αντικείµενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό, η Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ παρέχει στους Συµµετέχοντες δικαίωµα να συµµετέχουν
στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, και
να λαµβάνουν τις πληρωµές που τους αναλογούν, και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4.

Η Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ παρέχει στο Λειτουργό της Αγοράς τα δικαιώµατα
και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

5.

Ο Λειτουργός Αγοράς υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος που τον αφορούν ρητά και έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται σε
αυτόν.

6.

Από την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος από τη ΡΑΕ (όπως και τυχόν τροποποιήσεών τους), συνάπτεται µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του Λειτουργού της Αγοράς
σύµβαση, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των Κωδίκων αυτών που θεσπίζουν
ως προς τη µεταξύ τους σχέση δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος και ο Λειτουργός της Αγοράς δεσµεύονται εκατέρωθεν για την τήρηση εκ µέρους τους όλων των διατάξεων των Κωδίκων αυτών.

Άρθρο 2
Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων
1.

Το Μητρώο Συµµετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων υποβάλλεται στο Λειτουργό της Αγοράς αίτηση, η οποία απευθύνεται τόσο προς τον Λειτουργό της Αγοράς όσο και προς τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, για σύναψη των επιµέρους συµβάσεων Συναλλαγών
ΗΕΠ και Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος αντίστοιχα. Η αίτηση
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αιτούντος.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά (α) ως προς τη σύναψη της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων, όπως αυ-
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τά ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος (1) του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος
και (β) ως προς τη σύναψη της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων, ως ακολούθως:
Α)

Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας εµπορίας ή της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Β)

Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού που οφείλει να τηρεί o αιτών για
τους σκοπούς της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα
έγγραφα τα οποία απαιτούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ρυθµίζονται στο
Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας..

Γ)

∆ήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως
σε σχέση µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις από τη συµµετοχή του στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ.

∆)

Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προµήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωµα
του Λειτουργού της Αγοράς να ενηµερώνει τους Πελάτες τους σε περίπτωση
αδυναµίας εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώσεών τους λόγω συµµετοχής
στον ΗΕΠ, ώστε αυτοί να µπορούν να ασκούν το δικαίωµα αλλαγής προµηθευτή ή να προµηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά
χρήση, καθώς και άλλους Προµηθευτές προκειµένου να αναλάβουν αυτοί τις
αντίστοιχες ∆ηλώσεις Φορτίου.

Ε)

Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προµήθειας ότι στις συµβάσεις προµήθειας
µε τους Πελάτες τους έχουν συµπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου λόγω έλλειψης βεβαίωσης
κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων ή µη εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώσεων για ∆ήλωση Φορτίου του Προµηθευτή στο πλαίσιο του ΗΕΠ, ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωµα του Λειτουργού της Αγοράς να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη µε τα ίδια δικαιώµατα που έχει και κατά του
Προµηθευτή για το τµήµα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη ∆ήλωση
Φορτίου, µη δυνάµενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συµβατική του σχέση
µε τον Προµηθευτή.

ΣΤ) Για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την
αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, µετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της µεταξύ αυτών συµβατικής σχέσης που αναφέρεται στο Άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα, να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ηµέρα Κατανοµής αναφορικά µε την οποία
ο Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηµατικές υποχρεώσεις του λόγω συµµετοχής στον ΗΕΠ.
Ζ)

Για τους Εκπροσώπους Φορτίου, όπως ορίζονται στο Άρθρο 16, απόδειξη καταβολής του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που
τους αναλογεί.

Η)

Τεκµηρίωση της νόµιµης εκπροσώπησης του αιτούντος από τον υπογράφοντα
την αίτηση και τις ανωτέρω δηλώσεις.
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Θ)

Ενεργοποίηση λογαριασµού και εξουσιοδότηση προς τον Λειτουργό της Αγοράς κατά το Άρθρο 58 παράγραφος (4).

Οι Συµµετέχοντες υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα το Λειτουργό της Αγοράς
σχετικά µε κάθε µεταβολή των ανωτέρω υποβληθέντων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συµµετεχόντων.
2.

Ο Λειτουργός της Αγοράς διαβιβάζει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας προς
το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το φάκελο δικαιολογητικών που αφορούν στη σύναψη Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εκδίδει
και προσκοµίζει αρµοδίως προς τον Λειτουργό της Αγοράς, εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου, βεβαίωση από την
οποία να προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος όσον αφορά στη σύναψη της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος. H βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα της αίτησης
και την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Συµµετεχόντων. Ο Λειτουργός της
Αγοράς ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ.

3.

Ο Λειτουργός της Αγοράς εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων
εντός προθεσµίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον
έχει προσκοµιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης, Για την εγγραφή χορηγείται από το Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βεβαίωση.

4.

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ως εκπρόσωπος του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως προς την αποδοχή του τελευταίου για τη σύναψη Σύµβασης Συναλλαγών
∆ιαχειριστή Συστήµατος και τεκµαίρεται ότι µε την εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων ο Λειτουργός της Αγοράς έχει παράσχει για λογαριασµό του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος τη σχετική αποδοχή.

5.

Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων αιτιολογείται ειδικά
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες οικονοµικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω προηγούµενης συµµετοχής στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ ή στο Σύστηµα Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

6.

Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο Μητρώο Συµµετεχόντων.

7.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Άρθρο 3
Λύση Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ
1.

Η Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από
καθένα από τα µέρη. Στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας που χορηγείται από
την ΡΑΕ, παύσης των πληρωµών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε
πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς ή λύσης της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας για την οποία ο ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος οφείλει άµεσα και το αργότερο προ της επόµενης Λήξης Προθεσµίας Υποβολής από τη λύση αυτής να ενηµερώσει το Λειτουργό της Αγοράς, η
λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση
του γεγονότος και τη διαγραφή του Συµµετέχοντα από το Μητρώο Συµµετεχόντων. Η λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και η πράξη διαγραφής από το
Μητρώο Συµµετεχόντων κοινοποιείται άµεσα, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο
(συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) από
τον Λειτουργό της Αγοράς στον Συµµετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισµό
του Συµµετέχοντος από το Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ και την διαδικασία Κατανοµής.

2.

Από τη λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και τη διαγραφή του Συµµετέχοντα
από το Μητρώο Συµµετεχόντων καθίστανται ληξιπρόθεσµες και άµεσα απαιτητές
από το Λειτουργό της Αγοράς όλες οι οφειλόµενες χρεώσεις και πληρωµές από τη
συµµετοχή στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να
ενηµερώσει άµεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη λύση αυτής, το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όσον αφορά τη
λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και την επακόλουθη διαγραφή του Συµµετέχοντα από το Μητρώο Συµµετεχόντων.

3.

Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ εφόσον έχει εξοφλήσει µέσω του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ όλες
τις εκκρεµείς χρεώσεις και πληρωµές που τον αφορούν.

4.

Ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, για την εγγραφή του Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων ή για την απόλαυση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή.

5.

Η µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ηλεκτρικής
Ενέργειας και αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο
αυτό λύσης της σύµβασής τους λόγω του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα των
δύο συµβάσεων.

6.

Η µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι της τελευταίας αποδέχονται τον
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τρόπο αυτό λύσης της σύµβασής τους λόγω του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα
των δύο συµβάσεων.
7.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 19 και 21 παράγραφος (1) στοιχεία (Α) ή
(Β), αν ο σχετικός Συµµετέχων είναι κάτοχος άδειας προµήθειας και εκπροσωπεί
πελάτες εντός της Ελληνικής επικράτειας ή ο Λειτουργός της Αγοράς δεν λαµβάνει υπόψη την σχετική Προσφορά Έγχυσης ή ∆ήλωση Φορτίου στο Πρόγραµµα
ΗΕΠ.

8.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, ο
Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει σχετικά τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
τους ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων και τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, καθώς και για τον ακριβή χρόνο έναρξης εκπροσώπησης των Πελατών εντός της Ελληνικής επικράτειας του Προµηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύµβαση από
τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Από τον χρόνο έναρξης εκπροσώπησης,
ο Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου των πελατών αυτών και για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την καταγγελία,
διακριτά από την ιδιότητά του ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τους υπόλοιπους πελάτες που ενδεχοµένως εκπροσωπεί µε την ιδιότητα του Προµηθευτή. Ο Λειτουργός της Αγοράς, µε βάση ενηµέρωση από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος, παρέχει
την ίδια ηµέρα στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στοιχεία απορρόφησης
ενέργειας από το Σύστηµα του Προµηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύµβαση,
ιστορικότητας ενός έτους, ανά περίοδο Κατανοµής και επίπεδο τάσης, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η υποβολή ∆ήλωσης Φορτίου από τον Προµηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου.

Άρθρο 4
Μητρώο Μονάδων
1.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί Μητρώο Μονάδων, στο οποίο εγγράφονται
οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστηµένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεµένα ηλεκτρικά µε αυτήν νησιά, έχει πραγµατοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (εφεξής «Μονάδες ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ») και για τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει
Εντολές Κατανοµής. Το Μητρώο Μονάδων διαχειρίζεται, ενηµερώνει και συντηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγγράφονται
σε ξεχωριστό Μητρώο, το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το οποίο τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξασφαλίζει την πρόσβαση του Λειτουργού της Αγοράς στο Μητρώο Μονάδων. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε την χρήση του Μητρώου από το Λειτουργό της Αγοράς εξειδικεύονται στο
Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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2.

Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεµόµενες Μονάδες εφόσον δεν είναι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και µόνο κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρµόζεται Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύµβαση Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. Μονάδα του Μητρώου Μονάδων, η οποία δεν είναι Κατανεµόµενη και δεν είναι Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών χαρακτηρίζεται ως Συµβεβληµένη Μονάδα.
Επίσης, Μονάδες Συµπαραγωγής ισχύος µικρότερης από 35 MW δεν συνιστούν
Κατανεµόµενες Μονάδες. Οι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών περιλαµβάνονται στο Μητρώο Μονάδων ως ιδιαίτερη κατηγορία. Με ευθύνη του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος, το Μητρώο Μονάδων διαχωρίζεται σε Μητρώο Κατανεµόµενων
Μονάδων, σε Μητρώο Συµβεβληµένων Μονάδων και σε Μητρώο Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

3.

Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από
τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών παραγωγής και λειτουργίας στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. ∆ιαγραφή από το Μητρώο Μονάδων γίνεται σε περίπτωση
οριστικής διακοπής λειτουργίας ή αποξήλωσης της Μονάδας. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ευθύνεται για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει στο Μητρώο Μονάδων.

4.

Για κάθε Μονάδα ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εγγράφει στο Μητρώο ιδίως τα
εξής στοιχεία:
Α)

Κωδικός Αριθµός Μονάδας µε τον οποίο η Μονάδα προσδιορίζεται µε µοναδικό τρόπο.

Β)

Αριθµός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής.

Γ)

Αριθµός Πρωτοκόλλου Άδειας Λειτουργίας.

∆)

Τύπος Μονάδας.

Ε)

Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW όπως ορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος και δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή.

ΣΤ) Χαρακτηρισµός της Μονάδας ως Κατανεµόµενης, Συµβεβληµένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Η σχετική εγγραφή δύναται να τροποποιείται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ανάλογα µε τον εκάστοτε
προσδιορισµό της µονάδας ως Κατανεµόµενης, Συµβεβληµένης ή Μονάδας
Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.
5.

Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος και τη ΡΑΕ σχετικά µε κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Μονάδας που εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων και ευθύνεται για κάθε ζηµία από
την παράλειψη αυτή.

6.

Προς το σκοπό της εύρυθµης λειτουργίας του Συστήµατος ΗΕΠ, ο ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε
τροποποίηση των στοιχείων του Μητρώου Μονάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Άρθρο 5
Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία του
Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και το Μητρώο
Συµµετεχόντων που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

2.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ,
να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται µε απόφαση
της ΡΑΕ.

Άρθρο 6
Εποπτεία Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ
Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του Λειτουργού
της Αγοράς στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως:
Α)

Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονοµικά
στοιχεία που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά µε τη λειτουργία του
Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Β)

Να διεξάγει αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους,
έρευνες και ακροάσεις σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Κώδικα και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά τις
διατάξεις του Ν.4001/2011.

Γ)

Να παρακολουθεί την απόδοση του Λειτουργού της Αγοράς και να δηµοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης.

Άρθρο 7
∆ιαφάνεια – Εχεµύθεια
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δηµοσιοποιεί, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ή µε άλλο πρόσφορο
τρόπο προσβάσιµο προς το κοινό, τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών
ΗΕΠ.
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2.

Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει πληροφορίες µετά από σχετικό αίτηµα τρίτου ή
Συµµετέχοντα στο κοινό και ιδίως στους Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι
η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που κατέχει στο πλαίσιο του Συστήµατος ΗΕΠ δεν παρέχει αθέµιτα εµπορικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε τρίτους και ιδίως στους Συµµετέχοντες.

3.

Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεµύθειας που διέπει τις εµπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας έχει
το προσωπικό και οι βοηθοί εκπλήρωσης του Λειτουργού της Αγοράς.

4.

∆εν θεωρούνται εµπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του
Συστήµατος, της Αγοράς και τους Συµµετέχοντες, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδοµένα.

5.

Ο χαρακτηρισµός από τον Λειτουργό της Αγοράς κατηγορίας ή οµάδας πληροφοριών ως εµπιστευτικών τελεί υπό την προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.

6.

Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο ∆ιαχειριστής της Αγοράς οφείλουν να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά µέτρα για την αποφυγή πρόσβασης
Συµµετεχόντων, τρίτων ή εταιρειών συνδεδεµένων µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή τον Λειτουργό της Αγοράς σε ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες και
πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε αυτούς ή
τρίτους. Σε αυτά τα µέτρα συµπεριλαµβάνονται µέτρα προστασίας στην πρόσβαση
λογισµικού και δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής κάθε πρόσβασης από κάθε
χρήστη στις ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που δύνανται
να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε άλλους Συµµετέχοντες.

7.

Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται
διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δηµοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο
και συστηµατικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς
πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεµύθειας και της ίσης µεταχείρισης των Συµµετεχόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 8
Πεδίο Εφαρµογής
Οι διαφορές που αναφύονται µεταξύ των µερών της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
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Άρθρο 9
Φιλική ∆ιευθέτηση ∆ιαφορών
1.

Κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσµίας
τριών (3) ηµερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αµοιβαία τους Εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση.

2.

Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και σύµφωνα µε τα
συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς.

3.

Τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που
υπογράφεται από τους Εκπροσώπους και δεσµεύει τα µέρη.

4.

Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα τριάντα
(30) ηµερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση. Η διαδικασία
Φιλικής ∆ιευθέτησης ∆ιαφορών διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 10
∆ιαιτησία
1.

Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µέσω της διαδικασίας Φιλικής ∆ιευθέτησης ∆ιαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέµπεται µε συµφωνία των µερών
στη µόνιµη διαιτησία που οργανώνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 37 του
Ν. 4001/2011. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα των οποίων επιλαµβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρµοδιότητας. Η διαιτησία διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το διαιτητικό δικαστήριο µεριµνά ώστε η δηµοσίευση της απόφασής του να έχει περατωθεί εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη της
διαδικασίας διαιτησίας.

2.

Το διαιτητικό δικαστήριο δύνανται µε απόφασή του να ζητεί από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώµης για ζητήµατα που άπτονται των ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων και
είναι κρίσιµα για την επίλυση της διαφοράς.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Σκοπός
Σκοπός του ΗΕΠ είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Ηµέρα Κατανοµής υπό όρους καλής
και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος και διασφάλισης επαρκών εφεδρειών.

Άρθρο 12
Χρόνος διεξαγωγής ΗΕΠ - Προθεσµίες
1.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του ΗΕΠ, όλες οι διαδικασίες και οι πράξεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος αναφέρονται σε µία Ηµέρα
Κατανοµής, ολοκληρώνονται εντός της ηµέρας που προηγείται της Ηµέρας Κατανοµής και εντός των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του παρόντος προθεσµιών.
Οι προθεσµίες αυτές αναφέρονται σε ώρα Ελλάδας.

2.

Ως Ηµέρα Κατανοµής ορίζεται το χρονικό διάστηµα των 24 ωρών που συµπίπτει
µε µία ηµερολογιακή ηµέρα. Ως Περίοδος Κατανοµής ορίζεται µία ώρα της Ηµέρας Κατανοµής. Οι Περίοδοι Κατανοµής αρχίζουν από ώρα 00:00 της Ηµέρας Κατανοµής.

3.

Για τον ορισµό της Ηµέρας Κατανοµής, χρησιµοποιείται η ηµερολογιακή ηµέρα
Ελλάδας. Η ΡΑΕ καθορίζει κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος την ηµεροµηνία µετά από την οποία για τον ορισµό της Ηµέρας Κατανοµής χρησιµοποιείται η ηµερολογιακή ηµέρα βάσει της
ώρας Κεντρικής Ευρώπης (Central European Time - CET).

4.

Η Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής ορίζεται στις 12:30 της ηµέρας που προηγείται
της Ηµέρας Κατανοµής.

5.

Ο υπολογισµός των προθεσµιών που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος
Τµήµατος αφορά ηµερολογιακές ηµέρες.
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Άρθρο 13
Συµµετοχή στον ΗΕΠ
Ως συµµετοχή στον ΗΕΠ νοείται ιδίως:
Α)

Η υποβολή ∆ηλώσεων Φορτίου από Εκπροσώπους Φορτίου για Πελάτες οι
οποίοι καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
από κατόχους άδειας παραγωγής, κατόχους άδειας εµπορίας, ή Προµηθευτές
για Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από κατόχους άδειας παραγωγής για Αντλητικές Μονάδες σε λειτουργία άντλησης και για τα Βοηθητικά
και τα Γενικά Βοηθητικά της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από
την παραγωγή της Μονάδας. Οι ∆ηλώσεις Φορτίου των κατόχων άδειας παραγωγής µπορούν να υποβάλλονται και από Προµηθευτές.

Β)

Η υποβολή Προσφορών Έγχυσης από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεµόµενες Μονάδες, από κατόχους άδειας προµήθειας, κατόχους άδειας εµπορίας και Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες για Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και από τον Λειτουργό της Αγοράς για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Γ)

Η υποβολή ∆ηλώσεων ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων από κατόχους άδειας
παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης.

∆)

Η υποβολή Προσφορών Εφεδρειών από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεµόµενες Μονάδες και από το Λειτουργό της Αγοράς για Συµβεβληµένες
Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών.

Ε)

Η υποβολή ∆ηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας από κατόχους
άδειας παραγωγής για Μονάδες.

ΣΤ) Η υποβολή ∆ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων από κατόχους άδειας
παραγωγής για Μονάδες.
Ζ)

Η υποβολή από τον Λειτουργό της Αγοράς των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών που λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος
ΗΕΠ.

Άρθρο 14
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
και Λειτουργού της Αγοράς
1.

Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος:
Α)

Τηρεί το Μητρώο Μονάδων

Β)

Υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τις προβλεπόµενες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες οι οποίες
ευρίσκονται σε δοκιµαστική λειτουργία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.
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Γ)

Συγκεντρώνει τις ∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων και ενδεχόµενες
τροποποιήσεις αυτών και προβαίνει στον έλεγχο τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ακολούθως υποβάλει τις εγκεκριµένες δηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων
στον Λειτουργό της Αγοράς.

∆)

Προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς την Πρόβλεψη Φορτίου, τις ανάγκες παροχής Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας
Εφεδρείας Συστήµατος, τις µακροχρόνια και βραχυχρόνια δεσµευµένες ικανότητες µεταφοράς των διασυνδέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωµένες δηλώσεις χρήσης µακροχρονίων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το Άρθρο 17, καθώς και τις διαθέσιµες ικανότητες µεταφοράς των
διασυνδέσεων.

Ε)

Εκπονεί τη Μελέτη ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος.
Προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τους ∆ιαζωνικούς
Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην ως άνω Μελέτη, και λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία για το
Σύστηµα, τις Μονάδες Παραγωγής, το φορτίο του Συστήµατος και το ∆ίκτυο.

ΣΤ) Προβαίνει στον έλεγχο των ∆ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και
των ∆ηλώσεων µη-∆ιαθεσιµότητας των Μονάδων και σε περίπτωση µη αποδοχής τους υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς αιτιολόγηση της απόφασης
του.

2.

Ζ)

Εξετάζει τις αιτήσεις εξαιρέσεως κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος και ενηµερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς.

Η)

Εκπονεί τις µελέτες προσδιορισµού των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως
και Φορτίου και ενηµερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς.

Θ)

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.

Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς:
Α)

Τηρεί το Μητρώο Συµµετεχόντων.

Β)

∆ηµοσιοποιεί την προβλεπόµενη έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τις ∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων, τους ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς, την Πρόβλεψη Φορτίου και τις ανάγκες
παροχής Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος που υπεβλήθησαν σε αυτόν από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Γ)

Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόµενη έγχυση ηλεκτρικής
ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τις Μονάδες που ευρίσκονται
σε δοκιµαστική λειτουργία και για την ενέργεια που αντιστοιχεί στις υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. Επίσης, υποβάλει Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για τις Συµβεβληµένες Μονάδες
Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλει τις ως άνω
Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για λογαριασµό των Μονάδων σύµφωνα µε τις υποβληθείσες σε αυτόν προβλέψεις και συµβάσεις αντί-

15

στοιχα από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και σύµφωνα µε τη Σύµβασης
Παροχής Υπηρεσιών µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος. Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν ευθύνεται για την ακρίβεια
των προβλέψεων αυτών.
∆)

Συγκεντρώνει τις ∆ηλώσεις Φορτίου, τις Προσφορές Έγχυσης, τις Προσφορές Εφεδρειών, τις ∆ηλώσεις Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων και τις ∆ηλώσεις
Μη ∆ιαθεσιµότητας.

Ε)

Αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή των ∆ηλώσεων και των Προσφορών που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της συµµετοχής στον ΗΕΠ.

ΣΤ) Υπολογίζει και δηµοσιοποιεί τους Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης.
Ζ)

Καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ για τους Εκπροσώπους Φορτίου
που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις λόγω της
συµµετοχής στον ΗΕΠ. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβάλλει ∆ηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν στο φορτίο των Πελατών των Προµηθευτών
αυτών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 παράγραφος (1) στοιχείο (Α) του παρόντος Κώδικα.

Η)

Καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ και υπολογίζει την Οριακή Τιµή του Συστήµατος.

Θ)

Τηρεί και λειτουργεί το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, χρεώνει και πιστώνει
τους Λογαριασµούς Συµµετεχόντων, εκδίδει τις απαιτούµενες εντολές για την
εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ και δύναται να απαιτεί
από τους Πελάτες την καταβολή κάθε οφειλής και κάθε ζηµίας σε περίπτωση
µη εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του Προµηθευτή τους.

Ι)

∆ύναται να αναθέσει σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τη συµµετοχή στον ΗΕΠ. Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που
συµβάλλεται µε το Λειτουργό της Αγοράς για το σκοπό αυτό αποτελεί τον
Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

ΙΑ) ∆ύναται να αναθέσει σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα την κάλυψη τυχόν ελλείµµατος των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε συνδυασµό µε την άσκηση
απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειµένου να ισοζυγίζονται οι συναλλαγές
στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης. Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συµβάλλεται µε το Λειτουργό της Αγοράς για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης.
ΙΒ) Καθορίζει το Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί
στο χρηµατοοικονοµικό κόστος της κάλυψης τυχόν ελλείµµατος των συναλλαγών, καθώς και το Πάγιο και Έκτακτο Αντίτιµο Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης τα οποία δικαιούται να απαιτεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου.
ΙΓ)

Λειτουργεί βάσει σχετικής σύµβασης µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, α-
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ποκλειστικά και µόνο για την κατάρτιση του προγράµµατος ΗΕΠ και την Εκκαθάριση ΗΕΠ.
Ι∆) ∆ηµοσιοποιεί το πρόγραµµα ΗΕΠ, την Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθώς
και στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του ΗΕΠ.
ΙΕ) Εκπονεί το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το
οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαµβάνεται και η µεθοδολογία Υπολογισµού Κόστους
Λειτουργίας Μονάδων.
ΙΣΤ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 15
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κάλυψης
1.

Το Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κάλυψης σε Ευρώ περιλαµβάνει:
Α)

Το Πάγιο Κόστος Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο
πάγιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας χρηµατοοικονοµικής κάλυψης
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Σύµβασης Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης.

Β)

Το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειµµα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδιορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το
αναλογούν κόστος της χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης.

2.

Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης καθορίζεται σε Ευρώ ετησίως από το Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ δύο (2) µήνες πριν από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους και ισχύει για το έτος αυτό. Το
ύψος του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται
για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου επιµερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης µε την ποσότητα ενέργειας σε MWh, την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου προµήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος έως την ηµεροµηνία υπολογισµού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το
τρέχον ηµερολογιακό έτος, το Αντίτιµο Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους
Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου προµήθευε κατά το τρέχον
ηµερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που
απορροφήθηκε από το Σύστηµα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.

3.

Το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, το ετήσιο Αντίτιµο Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ.

4.

Οι εισπράξεις του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης πιστώνονται στον Ειδικό Λογαριασµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ τον ο17

ποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Το χρηµατικό ποσό του ετήσιου Παγίου Κόστους Κάλυψης αποτελεί χρέωση του Ειδικού Λογαριασµού Χρηµατοοικονοµικής
Κάλυψης ΗΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Άρθρο 16
Υποβολή ∆ηλώσεων Φορτίου
1.

∆ηλώσεις Φορτίου υποβάλλουν κατά το Άρθρο 13 και κατά το παρόν Κεφάλαιο οι
Προµηθευτές, οι Έµποροι, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί. Οι
Συµµετέχοντες αυτοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν ∆ηλώσεις Φορτίου στο πλαίσιο αυτό.

2.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι για ορισµένη Ηµέρα Κατανοµής εκπροσωπούν
Μετρητή, οφείλουν να υποβάλλουν ∆ηλώσεις Φορτίου, µε τις οποίες δηλώνουν
ανά Κατηγορία Μετρητών για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής
την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά την κρίση του Εκπροσώπου
Φορτίου προβλέπεται ότι πρόκειται να απορροφηθεί από το σύνολο των Μετρητών
της Κατηγορίας Μετρητών τους οποίους εκπροσωπεί ολικά ή µερικά κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και
Εκπροσώπων Φορτίου.

3.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι κατά ορισµένη Ηµέρα Κατανοµής επιθυµούν να
πραγµατοποιήσουν Εξαγωγές ή να λειτουργήσουν Αντλητικές Μονάδες σε κατάσταση άντλησης ή να εξυπηρετήσουν τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της
Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας οφείλουν για την Ηµέρα αυτή να υποβάλλουν ∆ήλωση Φορτίου.

4.

Κατά τη συµµετοχή στον ΗΕΠ οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να αποδεικνύουν, µέσω σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, συµµόρφωσή τους µε την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος αυτόν και δεν θίγεται το κύρος της ∆ήλωσης Φορτίου για το λόγο αυτό.

5.

Εφόσον απαιτείται κατά το Άρθρο 55, παράγραφος (6), για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει ∆ηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράµµατα στις διασυνδέσεις.
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Άρθρο 17
Περιεχόµενο ∆ηλώσεων Φορτίου
1.

Η ∆ήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας περιλαµβάνει πίνακα στον οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου δηλώνει την
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής και για κάθε Κατηγορία Μετρητών, εφόσον στην Κατηγορία περιλαµβάνεται Μετρητής ο οποίος εκπροσωπείται, µερικά ή ολικά, κατά την Ηµέρα
Κατανοµής από τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου. Με απόφαση του Λειτουργού της
Αγοράς η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να επιτρέπεται η
∆ήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας να λαµβάνει τη µορφή κλιµακωτής συνάρτησης τιµής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθµίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής
(Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (ΚWh). Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα βαθµίδες, όπου οι τιµές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη αύξουσες. Η τιµή ενέργειας και η
ποσότητα υποβάλλονται µε ακρίβεια µέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

2.

Οι ∆ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή περιλαµβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανοµής
της Ηµέρας Κατανοµής και για κάθε Κόµβο ∆ιασύνδεσης για Εξαγωγή κλιµακωτή
συνάρτηση τιµής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθµίδα της οποίας
αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας
(MWh). Η συνάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα βαθµίδες, όπου οι τιµές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη αύξουσες. Η τιµή ενέργειας υποβάλλεται µε ακρίβεια µέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. Η ποσότητα ενέργειας υποβάλλεται ως ακέραια τιµή.

3.

∆υνατότητα υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου για Εξαγωγή έχουν αποκλειστικά οι έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων, όπως προκύπτει από τα
αποτελέσµατα των σχετικών δηµοπρασιών, βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων, που
διενεργεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Οι ∆ηλώσεις Φορτίου για Αντλητική Μονάδα αφορούν στην
ενέργεια για την άντληση ύδατος και περιλαµβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανοµής
της Ηµέρας Κατανοµής και για κάθε Μετρητή της Αντλητικής Μονάδας ή για το
σύνολο των Μετρητών Αντλητικού Συγκροτήµατος κλιµακωτή συνάρτηση τιµής
και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθµίδα της οποίας αποτελείται από
ένα ζεύγος τιµής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα βαθµίδες, όπου οι τιµές της ενέργειας για τις διαδοχικές
βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη αύξουσες, ενώ οι ποσότητες δεν δύναται
να ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα µεταφοράς που έχει δεσµεύσει ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την Ηµέρα Κατανοµής στην οποία αναφέρεται η ∆ήλωση Φορτίου. Ειδικά για τους έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων σε
µακροχρόνια βάση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, που
δηλώνουν τη χρήση αυτών, η συνολική ποσότητα ενέργειας που προσδιορίζεται
στην ∆ήλωση Φορτίου για Εξαγωγή, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας
Κατανοµής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την ποσότητα ενέργειας που
αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωµένη ∆ήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ∆ικαιωµάτων,
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όπως αυτή καθορίζεται µετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαµβάνει
χώρα µεταξύ των όµορων διαχειριστών.
4.

Η ποσότητα ενέργειας που περιλαµβάνεται στη ∆ήλωση Φορτίου αναφέρεται στην
ενέργεια που απορροφάται στους Μετρητές ανά Κατηγορία Μετρητών ή σε Κόµβο
∆ιασύνδεσης για Εξαγωγή.

5.

Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Τιµολογούµενης ∆ήλωσης Φορτίου οφείλει να είναι µικρότερη ή ίση της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και µεγαλύτερη ή ίση της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται
κατά το Άρθρο 71 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί
η Τιµολογούµενη ∆ήλωση Φορτίου.

6.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο των ∆ηλώσεων Φορτίου καθορίζονται
στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 18
Εγγύηση κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων
1.

Οι ∆ηλώσεις Φορτίου συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασµό Συµµετέχοντα,
µε την οποία πιστοποιείται ότι στο Λογαριασµό Συµµετέχοντα υπάρχει επαρκές
υπόλοιπο για την κάλυψη των χρηµατικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριµένη
∆ήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο.

2.

Για τον προσδιορισµό του χρηµατικού ορίου κάλυψης των χρηµατικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε µία ∆ήλωση Φορτίου για µία Ηµέρα Κατανοµής, λαµβάνεται το γινόµενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας σε MWh όπως αυτή δηλώνεται στη ∆ήλωση Φορτίου µε τον Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης σε
Ευρώ/MWh, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής και προσδιορίζεται
κατά το Άρθρο 22. Σε περίπτωση Τιµολογηµένης ∆ήλωσης Φορτίου ως ποσότητα
ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθµίδων της
∆ήλωσης.

Άρθρο 19
Υποβολή και τροποποίηση ∆ηλώσεων Φορτίου
1.

∆ήλωση Φορτίου που αφορά µία Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβο-
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λής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος επιτρέπεται να αντικαθίσταται η αρχική ∆ήλωση Φορτίου.
2.

Οι ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται εµπροθέσµως είναι δεσµευτικές για τους
Εκπροσώπους Φορτίου που τις υπέβαλαν, µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του
Προγράµµατος ΗΕΠ.

3.

∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής,
καθώς και η µη υποβολή ∆ήλωσης Φορτίου που είναι υποχρεωτική, επισύρουν τις
συνέπειες που καθορίζονται κατά το Άρθρο 21.

4.

Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 8 του Άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα,
η ∆ήλωση Φορτίου που έπεται της κοινοποίησης της καταγγελίας της Σύµβασης
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορά τους πελάτες του Προµηθευτή του
οποίου καταγγέλθηκε η σύµβαση, υποβάλλεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για
λογαριασµό του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης εκπροσώπησης από τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύµφωνα µε
την ενηµέρωση του Λειτουργού της Αγοράς βάσει του Άρθρου 3 παράγραφος (8).
Η δήλωση αυτή είναι διακριτή από τη ∆ήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου
που έχει ορισθεί ως Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, και η οποία αφορά
τους λοιπούς Πελάτες του. Σε περίπτωση που πριν τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής
για Ηµέρες Κατανοµής που έπονται της κοινοποίησης της καταγγελίας, έχει ήδη
υποβληθεί ∆ήλωση Φορτίου από Προµηθευτή του οποίου η Σύµβαση έχει καταγγελθεί, αυτή η ∆ήλωση του Προµηθευτή δεν λαµβάνεται υπόψη.

Άρθρο 20
Αποδοχή των ∆ηλώσεων Φορτίου
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβλήθηκαν
νοµίµως εντός προθεσµίας µίας ώρας από την υποβολή τους και σε κάθε περίπτωση µέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής.

2.

Σε περίπτωση µη αποδοχής ∆ήλωσης Φορτίου ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής.

3.

Για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς λαµβάνει
υπόψη τις αποδεκτές ∆ηλώσεις Φορτίου που ισχύουν κατά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής.

4.

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής η ∆ήλωση
Φορτίου δεν κρίνεται αποδεκτή, επέρχονται οι συνέπειες που καθορίζονται κατά το
Άρθρο 21.
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Άρθρο 21
Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου και
περιπτώσεις σηµαντικών Αποκλίσεων
1.

Εάν η ∆ήλωση Φορτίου δεν συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση κατά το Άρθρο
18, ο Λειτουργός της Αγοράς καλεί τον Εκπρόσωπο Φορτίου να υποβάλλει τη βεβαίωση αυτή, θέτοντας για το σκοπό αυτό προθεσµία έως µία (1) ώρα και σε κάθε
περίπτωση µέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, ο Λειτουργός της Αγοράς:
Α)

Εάν η ∆ήλωση Φορτίου υποβλήθηκε από κάτοχο άδειας προµήθειας και αντιστοιχεί σε φορτίο Πελατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κοινοποιεί,
προς τον υποβάλλοντα τη ∆ήλωση, πράξη καταγγελίας της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και δηµοσιοποιεί την πράξη αυτή στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στο ∆ιαχειριστή του Αεροδροµίου, οι
οποίοι ενηµερώνουν τους πελάτες του εν λόγω κατόχου άδειας προµήθειας.
Οι πελάτες αυτοί µεταφέρονται άµεσα στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου κατόπιν σχετικής ειδοποίησής προς αυτόν από τον Λειτουργό της Αγοράς, ενώ για τη µέρα εκείνη η ∆ήλωση Φορτίου υποβάλλεται από τον Λειτουργό της Αγοράς, για λογαριασµό του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Β)

Εάν η ∆ήλωση Φορτίου δεν υποβάλλεται από κάτοχο άδειας προµήθειας,
κοινοποιεί στον Συµµετέχοντα που την υπέβαλε πράξη καταγγελίας της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, δεν λαµβάνει υπόψη την εν λόγω ∆ήλωση Φορτίου
για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ, και ενεργοποιεί αυθηµερόν τη
διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον αντίστοιχο
Εκπρόσωπο Φορτίου. Η διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται από τον Κύριο του Συστήµατος ή τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή της Αγοράς.

2.

Εάν η ∆ήλωση Φορτίου για Εξαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 17, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εξαγωγή από
τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, ο Λειτουργός της
Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής µε
χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

3.

Σε περιπτώσεις µη υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου ή µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης
Φορτίου για µία Ηµέρα Κατανοµής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για
την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής µε χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος.

4.

Χρεώσεις Μη Συµµόρφωσης δεν επιβάλλονται στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, για τις ∆ηλώσεις Φορτίου που κάνει µε την ιδιότητά του αυτή.
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Άρθρο 22
Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης
1.

Οι Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης καθορίζονται από το Λειτουργό της
Αγοράς µετά από έγκριση της ΡΑΕ για κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός ηµερολογιακού έτους και µπορούν να διαφοροποιούνται κατά Εκπρόσωπο Φορτίου λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου. Στα κριτήρια αυτά
περιλαµβάνονται: ιστορικό ως προς τη φερεγγυότητα του Εκπροσώπου Φορτίου
εντός του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, χρόνος συµµετοχής στο Σύστηµα Συναλλαγών ΗΕΠ, ετήσια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που αντιπροσωπεύεται, αριθµός πελατών, τυχόν προσκόµιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυήσεων ή βεβαιώσεων χρηµατοπιστωτικής φερεγγυότητας, τυχόν υποχρέωση προµήθειας µη Επιλεγόντων Πελατών ή προµήθειας τελευταίου καταφυγίου.

2.

Οι αριθµητικές τιµές των Συντελεστών Προσδιορισµού Κάλυψης καθορίζονται για
κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός ηµερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναµενόµενη µέση τιµή της Οριακής Τιµής του Συστήµατος για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. Για τον καθορισµό των αριθµητικών τιµών λαµβάνονται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά µε τις αριθµητικές τιµές της Οριακής Τιµής του Συστήµατος για κάθε παρελθούσα Ηµέρα Κατανοµής, στοιχεία και συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος που διενεργεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι αριθµητικές τιµές των Συντελεστών Προσδιορισµού Κάλυψης προσδιορίζονται µε γνώµονα την επίτευξη ασφαλούς περιθωρίου για τη διασφάλιση των
συναλλαγών στον ΗΕΠ και την αποφυγή ελλείµµατος των συναλλαγών αφενός,
και την αποφυγή υπερβολικής χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης των Εκπροσώπων Φορτίου αφετέρου.

3.

Οι Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης δηµοσιοποιούνται δύο (2) µήνες πριν
από την έναρξη του ηµερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Άρθρο 23
Υποχρέωση και ∆ικαίωµα Υποβολής
1.

Χωριστά για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει πλήρως δεσµευτική Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής και για το σύνολο της διαθέσιµης ισχύος της
Μονάδας. ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης οι κάτοχοι άδειας
παραγωγής για Συµβεβληµένες Μονάδες και για Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων
Αναγκών.
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2.

Η υποχρέωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου αναστέλλεται στις εξής
περιπτώσεις:
Α)

Κατά το χρόνο κατά τον οποίο η Μονάδα βρίσκεται σε Προγραµµατισµένη
Συντήρηση.

Β)

Κατά το χρόνο ισχύος ∆ήλωσης Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας.

3.

Κατά το χρόνο ισχύος ∆ήλωσης Μερικής µη ∆ιαθεσιµότητας, ο κάτοχος άδειας
παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης µόνο για το συνολικό
µέγεθος ισχύος της Μονάδας που είναι τεχνικά διαθέσιµο σύµφωνα µε τη ∆ήλωση
αυτή.

4.

Οι κάτοχοι άδειας προµήθειας, οι κάτοχοι άδειας εµπορίας και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες εφόσον επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν Εισαγωγές, ασκώντας τις
δραστηριότητές τους κατά το Νόµο, οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορά Έγχυσης
για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωριστά για κάθε Κόµβο ∆ιασύνδεσης. ∆υνατότητα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν
αποκλειστικά οι έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα των σχετικών δηµοπρασιών, βραχυχρόνιων
και µακροχρόνιων, που διενεργεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος.

5.

Η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλει Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας της ∆ήλωσης Φορτίου που υποβάλλει για την ίδια Περίοδο Κατανοµής
προσαυξηµένη µε τον συντελεστή απωλειών ο οποίος αντιστοιχεί στην Προσφορά
Έγχυσης.

6.

Σε περίπτωση Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ η υποχρέωση υποβολής Προσφοράς Έγχυσης αφορά µόνον το τµήµα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP ,
όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

7.

Ειδικά για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, τις Μονάδες ΑΠΕ, και τις αεριοστροβιλικές Μονάδες συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου, και στην περίπτωση που για τις
Μονάδες αυτές υφίσταται λειτουργική αλληλεξάρτηση, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου άδειας παραγωγής ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να εγκρίνει, κατόπιν
εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και της σχετικής εγγραφής στο Μητρώο Μονάδων, την υπαγωγή Μονάδων του ιδίου υδροηλεκτρικού Σταθµού ή του
ίδιου συγκροτήµατος Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγκατεστηµένων στην ίδια θέση
ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου παραγωγής στις
διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ Ι και το ΤΜΗΜΑ ΙΙ του παρόντος Κώδικα και στις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ανά Σταθµό ή συγκρότηµα Μονάδων ή αεριοστροβιλικό συνδυασµένο ή ανοικτό κύκλο παραγωγής, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση αυτή ο όρος «Μονάδα» για την εφαρµογή των διατάξεων που περιέχονται στα παραπάνω Τµήµατα των Κωδίκων χρησιµοποιείται για το σύνολο
των Μονάδων του Σταθµού ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου.
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Άρθρο 24
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης
1.

Η Προσφορά Έγχυσης περιλαµβάνει για κάθε Περίοδο Κατανοµής µίας Ηµέρας
Κατανοµής κλιµακωτή συνάρτηση τιµής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθµίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής ενέργειας (Ευρώ ανά
MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα
βαθµίδες, στην οποία οι τιµές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθµίδες πρέπει να
είναι µονοτόνως µη φθίνουσες. Η τιµή ενέργειας υποβάλλεται µε ακρίβεια µέχρι
και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

2.

Η ποσότητα ενέργειας που περιλαµβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης αναφέρεται
στην ενέργεια που εγχέεται στο Σηµείο Σύνδεσης της Μονάδας µε το Σύστηµα ή
στον Κόµβο ∆ιασύνδεσης για Εισαγωγή στο Σύστηµα και ορίζεται µε ακρίβεια
µίας (1) MWh.

3.

Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης
οφείλει να είναι µικρότερη ή ίση της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και µεγαλύτερη ή ίση της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 71 και
ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.

Άρθρο 25
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Θερµικών Μονάδων
1.

Ειδικά για την πρώτη βαθµίδα της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης,
η προσφερόµενη τιµή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαµηλότερη της ∆ιοικητικά
Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας. Για µία Περίοδο Κατανοµής,
η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαµβάνεται στην πρώτη αυτή βαθµίδα της κλιµακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης.

2.

Σε κάθε περίπτωση η σταθµισµένη µε τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθµίδας µέση
τιµή ενέργειας του συνόλου των βαθµίδων της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, όπως αυτή ισχύει για την Περίοδο Κατανοµής
στην οποία αντιστοιχεί η κλιµακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης.

3.

Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν
συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τµήµα της ισχύος της
Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή
υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συµπεριλαµβάνεται η ενδεχόµενη πρόσθετη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας NCAP ,
για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Η κλιµακωτή συνάρτηση
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τιµής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού αφορά τη
συνολική ποσότητα προσφερόµενης ενέργειας.

Άρθρο 26
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων
Η Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας
πέραν αυτών που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας κατά το
Άρθρο 28 παράγραφος (2).

Άρθρο 27
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή
Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χωριστά για κάθε Κόµβο ∆ιασύνδεσης για Εισαγωγή. Οι ποσότητες ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης δεν δύναται να
ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα µεταφοράς που έχει δεσµεύσει ο Προµηθευτής, ή
ο Έµπορος, ή ο Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης για την Ηµέρα Κατανοµής στην οποία αναφέρεται η Προσφορά Έγχυσης. Ειδικά για τους έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων σε µακροχρόνια βάση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, που δηλώνουν την χρήση αυτών, η συνολική ποσότητα ενέργειας που προσδιορίζεται στην Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή, για κάθε
Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε
την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωµένη ∆ήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ∆ικαιωµάτων, όπως αυτή καθορίζεται µετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαµβάνει χώρα µεταξύ των όµορων διαχειριστών.

Άρθρο 28
∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων
1.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των
Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τις εξής ∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων: α) ∆ηλώσεις Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, και β) τις ∆ηλώσεις ∆ωδεκάµηνης Προβλεπόµενης Χρήσης Νερών.

2.

Η ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών υποβάλλεται έως την
12:00 ώρα κάθε Πέµπτης και αναφέρεται στην περίοδο που άρχεται από το ερχόµενο Σάββατο και για επτά Ηµέρες Κατανοµής. Στη ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, και
για κάθε Περίοδο Κατανοµής των επτά Ηµερών Κατανοµής αναφοράς της ∆ήλωσης, η ενδεχόµενη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται υποχρεωτικά και η οποία αντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης και γ) οικολογικής παροχής.
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3.

Για την ποσότητα της υποχρεωτικά εγχεόµενης ενέργειας δεν προσδιορίζεται τιµή
ενέργειας.

4.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αποδοχή
των παραπάνω ∆ηλώσεων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και την υποβολή ή επικαιροποίησή τους στο Λειτουργό της Αγοράς σύµφωνα
µε το Άρθρο 51 του παρόντος Κώδικα.

5.

Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη δηµοσιοποίηση και την υποβολή
των απαιτουµένων µη τιµολογούµενων προσφορών έγχυσης που αντιστοιχούν στις
παραπάνω δηλώσεις στα πλαίσια του ΗΕΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα.

Άρθρο 29
Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της
Αγοράς
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, προσφορές έγχυσης που
αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών.

2.

Για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο Λειτουργός της Αγοράς
υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης, οι οποίες αντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας
η οποία προβλέπεται ότι πρόκειται να εγχυθεί στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο από τις
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύµφωνα µε τη σχετική πρόβλεψη του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε η
πρόβλεψη να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την ποσότητα ενέργειας που πρόκειται
να παραχθεί από τις Μονάδες αυτές.

3.

Για κάθε µονάδα η οποία ευρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία κατά τις διατάξεις
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής οι οποίες
αντιστοιχούν στην έγχυση ενέργειας από τη µονάδα αυτή λόγω δοκιµών λειτουργίας σύµφωνα µε τη σχετική υπόδειξη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

4.

Στις Προσφορές Έγχυσης του παρόντος Άρθρου δεν προσδιορίζεται τιµή ενέργειας.

5.

Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρωµές για την ηλεκτρική ενέργεια
που αντιστοιχεί στις εγχύσεις των παραγράφων του παρόντος Άρθρου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Άρθρου 59.

6.

Εφόσον απαιτείται κατά το Άρθρο 55, παράγραφος (6), για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν σε προγράµµατα στις διασυνδέσεις.
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Άρθρο 30
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης
1.

Προσφορά Έγχυσης που αφορά µία Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται εντός του
χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Προσφοράς Έγχυσης.

2.

Κατ’ εξαίρεση οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της
Αγοράς κατά το Άρθρο 29 υποβάλλονται έως δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
πριν τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής.

Άρθρο 31
Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις Προσφορές Έγχυσης εφόσον πληρούνται
οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαµβάνει υπόψη για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ.

2.

Σε περίπτωση µη αποδοχής Προσφοράς Έγχυσης, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί άµεσα αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής στον Συµµετέχοντα που υπέβαλε την Προσφορά Έγχυσης.

Άρθρο 32
Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης
1.

Εάν η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το
Άρθρο 27, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εισαγωγή
από τον Προµηθευτή, ή τον Έµπορο, ή τον Αυτοπροµηθεύοµενο Πελάτη κατά την
υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος, και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο
Φορτίου για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής µε χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

2.

Σε περίπτωση µη υποβολής ή µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για µία
Ηµέρα Κατανοµής από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής µε χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΩΝ
Άρθρο 33
Υποχρέωση και ∆ικαίωµα Υποβολής
1.

Χωριστά για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει πλήρως δεσµευτική Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής και για το σύνολο της ικανότητας της Μονάδας
για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και Εύρους ∆ευτερεύουσας
Ρύθµισης, σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της. ∆εν έχουν δικαίωµα
υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Συµβεβληµένες Μονάδες και για Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

2.

Η υποχρέωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου αναστέλλεται στις εξής
περιπτώσεις:
Α)

Κατά το χρόνο κατά τον οποίο η Μονάδα βρίσκεται σε Προγραµµατισµένη
Συντήρηση.

Β)

Κατά το χρόνο ισχύος ∆ήλωσης Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας.

3.

Κατά το χρόνο ισχύος ∆ήλωσης Μερικής µη ∆ιαθεσιµότητας, ο κάτοχος άδειας
παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Εφεδρειών µόνο για το σύνολο
της ικανότητας της Μονάδας για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης
και Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, που αντιστοιχεί στο συνολικό µέγεθος ισχύος της Μονάδας που είναι τεχνικά διαθέσιµο σύµφωνα µε τη ∆ήλωση αυτή και τα
∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της.

4.

Προσφορά Εφεδρειών η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν
συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά το τµήµα της ικανότητας της Μονάδας
για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης.

Άρθρο 34
Περιεχόµενο Προσφοράς Εφεδρειών
1.

Η Προσφορά Εφεδρειών περιλαµβάνει για κάθε Περίοδο Κατανοµής µίας Ηµέρας
Κατανοµής δύο (2) τιµές ισχύος (Ευρώ ανά MW), ήτοι µία τιµή για την παροχή
Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και µία τιµή για την παροχή Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, µε αριθµητική τιµή µεγαλύτερη και όχι ίση του µηδενός. Οι δύο
αυτές τιµές ισχύος ορίζονται σε Ευρώ ανά MW, µε ακρίβεια µέχρι και τριών (3)
δεκαδικών ψηφίων.

2.

Το ζεύγος Προσφοράς Εφεδρείας για έκαστη εκ των υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, αποτελείται για κάθε
Μονάδα από την ως άνω οριζόµενη τιµή ισχύος για κάθε υπηρεσία, και από την
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Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, όπως τα
µεγέθη αυτά καθορίζονται στη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας.
3.

Η τιµή ισχύος κάθε Προσφοράς Εφεδρειών για κάθε Επικουρική Υπηρεσία οφείλει
να είναι µικρότερη της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς για
την Υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 35
Προσφορές Εφεδρειών που υποβάλλονται από το Λειτουργό
της Αγοράς
Για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο Λειτουργός της Αγοράς
υποβάλλει Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Συµβεβληµένη Μονάδα Επικουρικών
Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παρόν Κεφάλαιο για τον τύπο και
το περιεχόµενο των Προσφορών Εφεδρειών των Κατανεµόµενων Μονάδων. Η τιµή ισχύος (σε €/MW) των Προσφορών αυτών προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη σχετική Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο παραγωγός Συµβεβληµένης Μονάδας Επικουρικών Υπηρεσιών µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Άρθρο 36
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών
Προσφορά Εφεδρειών που αφορά µία Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται εντός του
χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Προσφορές Εφεδρειών
που υποβάλλονται µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής
Προσφοράς Εφεδρειών.

Άρθρο 37
Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποδέχεται τις Προσφορές Εφεδρειών εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαµβάνει υπόψη για την κατάρτιση του
Προγράµµατος ΗΕΠ.

2.

Σε περίπτωση µη αποδοχής Προσφοράς Εφεδρειών, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί άµεσα αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής στον Συµµετέχοντα που υπέβαλε την Προσφορά Εφεδρειών.
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Άρθρο 38
Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών
Σε περίπτωση µη υποβολής ή µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών για µία
Ηµέρα Κατανοµής από κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής µε χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 39
∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας
1.

Σε περίπτωση βλάβης, η οποία εµπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών
µικρής κλίµακας και οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται µε
τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα, ο κάτοχος της
άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ήλωση
Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας για την Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία υφίσταται η αδυναµία αυτή, προσδιορίζοντας τις Περιόδους Κατανοµής εντός
της Ηµέρας Κατανοµής κατά την οποία υφίσταται η αδυναµία παραγωγής.

2.

Σε περίπτωση βλάβης, η οποία εµπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών
µικρής κλίµακας και οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται µε
τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία συνεπάγεται αδυναµία της Μονάδας να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί
στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ο
κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ήλωση Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας για την Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία υφίσταται η αδυναµία αυτή, προσδιορίζοντας τη µέγιστη διαθέσιµη ισχύ της Μονάδας σε κάθε Περίοδο Κατανοµής εντός της Ηµέρας Κατανοµής κατά την οποία υφίσταται µειωµένη ισχύς παραγωγής.

3.

Σε περίπτωση που, εντός του χρόνου ισχύος µίας ∆ήλωσης Μη ∆ιαθεσιµότητας,
περιέλθουν στην αντίληψη του κατόχου άδειας παραγωγής πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε το χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει άµεσα να ενηµερώσει σχετικά το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και να υποβάλλει τροποποιηµένη ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα
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από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
για την τροποποιηµένη ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας.
4.

Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας δύναται να
υποβληθεί µε επίκληση περιορισµών στη ροή ύδατος κατάντη του Σταθµού για λόγους ασφαλείας, οι οποίοι τεκµηριώνονται και στοιχειοθετούνται επαρκώς.

5.

Η ∆ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας περιλαµβάνει περιγραφή των
τεχνικών αιτίων, στα οποία οφείλεται η µη διαθεσιµότητα της Μονάδας.

6.

∆ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας υποβάλλεται κατά τη διαδικασία
υποβολής Προσφορών Έγχυσης έως τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που αντιστοιχεί στην Ηµέρα Κατανοµής στην οποία αφορά. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής
δύναται να ανακαλέσει τη ∆ήλωση µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής της
Ηµέρας Κατανοµής για την οποία δηλώνεται η ολική ή µερική µη διαθεσιµότητα.
Στην περίπτωση αυτή στο Πρόγραµµα ΗΕΠ λαµβάνεται υπόψη η διαθεσιµότητα
που είχε δηλωθεί έως τη λήξη της Προθεσµίας Υποβολής.

7.

Χρόνος ισχύος ∆ήλωσης Μερικής ή Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας είναι το σύνολο
των Περιόδων Κατανοµής όπως αναφέρονται στη ∆ήλωση. Η ∆ήλωση είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος της, εκτός εάν ανακληθεί νωρίτερα από τον
κάτοχο άδειας παραγωγής. ∆ήλωση παύει να ισχύει πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ακυρώσει τη ∆ήλωση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 40. Στην περίπτωση
αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παύση ισχύος της
∆ήλωσης Μερικής ή Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας.

8.

Ο Χρόνος ισχύος ∆ήλωσης Μερικής ή Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας δεν επιτρέπεται
να ανατρέχει σε χρονικό σηµείο πριν από την υποβολή της ∆ήλωσης.

Άρθρο 40
Συνέπειες µη νόµιµης ∆ήλωσης Μη ∆ιαθεσιµότητας
1.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
κατά το Κεφάλαιο Γ του Ν. 4001/2011ελέγχουν εάν ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας
που υποβλήθηκε είναι αληθής και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα
και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας ελέγχου αναφέρονται στο Άρθρο 18 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.

2.

Σε περίπτωση απόφασης για ακύρωση ∆ήλωσης για Κατανεµόµενη Μονάδα, ο
Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου να τη λάβει υπόψη κατά την επίλυση του Προγράµµατος ΗΕΠ.
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Άρθρο 41
∆ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης
1.

Εάν µία Μονάδα τελεί σε αδυναµία λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, για διάστηµα που αναµένεται να υπερβεί συνεχόµενο διάστηµα δέκα (10) ηµερών εντός της
περιόδου 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου ή τρεις (3) συνεχόµενους µήνες (Μείζων
Βλάβη) κατά το λοιπό χρονικό διάστηµα του έτους, ο κάτοχος άδειας παραγωγής
οφείλει να υποβάλλει άµεσα στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ήλωση Μείζονος
Βλάβης στην οποία αναφέρει τους τεχνικούς λόγους και τον προβλεπόµενο χρόνο
αποκατάστασης της βλάβης.

2.

Εάν ανακληθεί ή ανασταλεί η Άδεια Παραγωγής ή η Άδεια Λειτουργίας ή παύσει
κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσωρινά ή οριστικά η ισχύς αυτών, καθώς και σε
κάθε άλλη περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας της Μονάδας η οποία δεν εµπίπτει
στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών µικρής κλίµακας για τις οποίες υποβάλλονται ∆ηλώσεις Μερικής ή Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει άµεσα στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ήλωση Αδυναµίας Λειτουργίας στην οποία αναφέρει τους λόγους και τον προβλεπόµενο χρόνο
αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας.

3.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αξιολογεί τις ∆ηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο σε σχέση µε την πραγµατική κατάσταση τεχνικής λειτουργίας της Μονάδας και σε σχέση µε τη δυνατότητα άρσης των λόγων που οδήγησαν σε αδυναµία λειτουργίας, και εκδίδει σχετικό πόρισµα στο οποίο προσδιορίζει τον Προσωρινό ή Οριστικό χαρακτήρα της αδυναµίας λειτουργίας. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αδυναµία λειτουργίας των Μονάδων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών ∆ηλώσεων, καθώς και την
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές, καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, καθώς και στο Εγχειρίδιο του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος.

4.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα
από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
προκειµένου οι παραπάνω δηλώσεις να ληφθούν υπόψη κατά την επίλυση του
Προγράµµατος ΗΕΠ.

Άρθρο 42
∆ηλώσεις Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας
1.

Εάν ο κάτοχος άδειας παραγωγής προτίθεται να διακόψει την κανονική λειτουργία
της Μονάδας, είτε επειδή επιθυµεί να αποξηλώσει τη Μονάδα ή να παύσει τη λειτουργία της για µεγάλο χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας, υποβάλλει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ∆ήλωση Πρόθεσης ∆ιακοπής
Κανονικής Λειτουργίας στην οποία αναφέρει αναλυτικά τους λόγους, την ηµεροµηνία διακοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας και το χρονικό διάστηµα
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της διακοπής αυτής, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας.
2.

Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου να λάβει υπόψη τη διακοπή κανονικής λειτουργίας κατά τις επιλύσεις του
Προγράµµατος ΗΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
∆ΗΛΩΣΗ TEXNΙΚOOIKONOMIKΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 43
Υποχρέωση Υποβολής ∆ήλωσης
Κάτοχος άδειας παραγωγής για Μονάδα εγγεγραµµένη στο Μητρώο Μονάδων, οφείλει να υποβάλλει ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων χωριστά για κάθε Μονάδα.

Άρθρο 44
Περιεχόµενο ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων
1.

Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων περιλαµβάνει τα στοιχεία των πινάκων
που ακολουθούν. Λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα τεχνικά στοιχεία της ∆ήλωσης πρέπει να τελούν
σε συµφωνία µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, και να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά
τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας. Τα οικονοµικά στοιχεία της ∆ήλωσης
πρέπει να είναι κοστοστρεφή, ήτοι να αντανακλούν τις δαπάνες τις οποίες πράγµατι υφίσταται ο κάτοχος της άδειας παραγωγής, όπως αυτές επιµερίζονται κατά περίπτωση και υπολογίζονται σε συµφωνία µε τον ορισµό κάθε οικονοµικού στοιχείου της ∆ήλωσης κατά τον παρόντα Κώδικα.

Α. Τεχνικές παράµετροι
Περιγραφή

Αριθµητική
Τιµή

Μονάδα
µέτρησης

Α1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας µονάδας
Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για
να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατάσταση ολικής µη διαθεσιµότητας
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ώρες

Α2. Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες
Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής (ΑΡΠ)
Μέγιστο φορτίο υπό ΑΡΠ

MW

Ελάχιστο φορτίο υπό ΑΡΠ

MW

Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης

MW

Λοιπά τεχνικά στοιχεία σχετικά µε επικουρικές υπηρεσίες
Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης

MW

Στατή Εφεδρεία

MW

Α3. Λειτουργικά στοιχεία Υδροηλεκτρικών Μονάδων
Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα

MWh

B. Παράµετροι Μεταβλητού Κόστους για θερµικές Μονάδες παραγωγής
Καύσιµο Α

Κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου

€/µονάδα ποσοτικής µέτρησης

Καύσιµο Β
Καύσιµο Γ

Κατώτερη θερµογόνος δύναµη καυσίµου ανά
τύπο καυσίµου

Καύσιµο Α

GJ/µονάδα
ποσοτικής µέτρησης

Καύσιµο Β
Καύσιµο Γ

Ποσοστιαία σύνθεση καυσίµων σε κάθε σηµείο
ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης
Θερµότητας.
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Επίπεδο
Καθαρής
Παραγωγής
(MW)

Καύσιµο
Α (%)

Καύσιµο
Β (%)

Καύσιµο
Γ (%)

Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας).

Κόστος (€/MWh)

Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών
συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας).

Κόστος (€/MWh)

Μέσο Ειδικό Κόστος Εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας).

Κόστος (€/MWh)

Γ. Παράµετροι Κόστους κατόπιν Εντολής Κατανοµής
Περιγραφή

Αριθµητική Τιµή

Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται
ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της µονάδας
έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, διακριτά για
έναρξη από µη συγχρονισµένη ψυχρή, ενδιάµεση
ή θερµή κατάσταση αναµονής

Από ψυχρή

Μονάδα
Μέτρησης
€/εκκίνηση

Από ενδιάµεση
Από θερµή

Κόστος καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της
ετοιµότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας, όταν αυτή
δεν είναι συγχρονισµένη, ανά MW της Μέγιστης
Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας.

€/MW-h

Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του
κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση
της ετοιµότητας της Μονάδας για την παροχή
Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας, όταν
αυτή δεν είναι συγχρονισµένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας.

€/MW-h

2.

Το κόστος καυσίµου που αναφέρεται στις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων αντιστοιχεί σε πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την προµήθεια του καυσίµου ανεξάρτητα από το είδος των επιµέρους
κοστολογικών στοιχείων, εξαιρουµένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το
φυσικό αέριο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 36 του Ν. 3968/2011. Η προµήθεια
ορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προµηθευόταν το καύσιµο από ένα ανεξάρτητο
πρόσωπο, ο οποίος χρεώνει τιµή καυσίµου οµοιόµορφα για κάθε µονάδα της ποσό36

τητας καυσίµου, την οποία προµηθεύει. Σε περίπτωση έλλειψης τεκµηρίωσης µέσω τιµολογίων αγοράς ή άλλων αντίστοιχων παραστατικών, το κόστος καυσίµου
υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών δαπανών ή του συνολικού κόστους για
την προµήθεια του καυσίµου, όπως αυτά καταγράφονται κατά τη διάρκεια ικανού
χρονικού διαστήµατος, προς τη συνολική ποσότητα καυσίµου την οποία προµηθεύεται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για τη Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι λεπτοµέρειες υπολογισµού του Μεταβλητού Κόστους καθώς και όλες οι
σχετικές λεπτοµερείς ρυθµίσεις και µεθοδολογίες υπολογισµών του κόστους λειτουργίας Μονάδων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο εκπονείται από το Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Τα στοιχεία του Τµήµατος Β της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών
Στοιχείων δύναται να ελέγχονται από τη ΡΑΕ.
3.

Προκειµένου να προσδιοριστεί το Μεταβλητό Κόστος των Θερµικών Μονάδων,
γίνεται επεξεργασία των στοιχείων των ∆ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων
ως ακολούθως:
Α)

Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους καθορίζεται από τα στοιχεία του Τµήµατος
Β της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, όπως αυτή ισχύει, και των
αντίστοιχων Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας.

Β)

Ως Μέσο Ειδικό Κόστος Εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα λαµβάνεται το
κόστος κάλυψης του ελλείµµατος δικαιωµάτων εκποµπών. Το κόστος αυτό
υπολογίζεται βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ.

Γ)

Προσδιορίζεται η ελάχιστη αριθµητική τιµή της καµπύλης Μεταβλητού Κόστους, η οποία κατά τεκµήριο αντιστοιχεί στη βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας. Η τιµή αυτή προσδιορίζει το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας για µία Ηµέρα Κατανοµής.

4.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 96 παράγραφος (2) στοιχείο (ε) υποστοιχείο (ββ) του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά εάν οι Προσφορές
Έγχυσης που υποβάλλονται για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από Θερµικές Μονάδες αντανακλούν τουλάχιστον το Μεταβλητό Κόστος των εγκαταστάσεων αυτών.
Προς το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να καταθέτουν συστηµατικά στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων
τους, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που περιγράφονται υπό την παράγραφο (2) ανωτέρω. Τα ακριβή στοιχεία που απαιτείται να υποβάλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής, η διαδικασία υποβολής τους και η µεθοδολογία εξέτασής τους,
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5.

Για την εφαρµογή του Άρθρου 71 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος
των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαµβάνεται αριθµητική τιµή σε Ευρώ ανά MWh,
υπολογιζόµενη από το Λειτουργό της Αγοράς σύµφωνα µε µεθοδολογία που καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ µετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς. Η
τιµή αυτή υπολογίζεται ηµερήσια για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται
στην επόµενη Ηµέρα Κατανοµής, και δηµοσιεύεται µίση ώρα πριν την λήξη της
προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη δέσµευση ηµερήσιων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω µεθοδολογία αποσκοπεί
στον υπολογισµό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται
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από την εξοικονόµηση του µεταβλητού κόστους του θερµικού συστήµατος παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη περιορισµούς που σχετίζονται µε τις Υδροηλεκτρικές
Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεµάτων των ταµιευτήρων και τις προβλεπόµενες εισροές και εκροές υδάτων. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό του
Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων βάσει της ως άνω µεθοδολογίας σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη δέσµευση ηµερήσιων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
6.

∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν συνιστά Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το
τµήµα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος, καθώς και το πρόσθετο τµήµα της ικανότητας της Μονάδας για το
οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης.

7.

Ως ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας νοούνται τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως συνδυασµός των κάτωθι τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της Μονάδας και αποτελούν τις ισχύουσες
τεχνικές δυνατότητες της Μονάδας για συγκεκριµένη Περίοδο και Ηµέρα Κατανοµής:

8.

Α)

Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας,

Β)

∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων,

Γ)

Εγκεκριµένες Εξαιρέσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και το Άρθρο 47 του παρόντος Κώδικα σχετικά µε τεχνικά στοιχεία,

∆)

∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας (Ολικής ή Μερικής).

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων δύναται να εισάγουν
τιµή στο στοιχείο της παραγράφου (1) Α3 «Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας
στο Σύστηµα» περιορίζοντας την ηµερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
την αντίστοιχη µονάδα µόνον στην περίπτωση κατά την οποία την προηγούµενη
Ηµέρα Κατανοµής τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέµατα ήταν ίσα ή µικρότερα των ορισθέντων ως αποθεµάτων ασφαλείας. Τα αποθέµατα ασφαλείας ανά Υδροηλεκτρική Μονάδα θα ορίζονται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θέσει
το Σύστηµα σε συναγερµό έλλειψης σηµαντικής ποσότητας θερµικής παραγωγής
κατά το Άρθρο 79 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση προς τους κατόχους άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, οι οποίοι δύνανται να εισάγουν τιµή στο στοιχείο της παραγράφου (1) Α3 «Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα» περιορίζοντας την ηµερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αντίστοιχη µονάδα, ακόµα και στις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέµατα
είναι µεγαλύτερα των ορισθέντων ως αποθεµάτων ασφαλείας.
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9.

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά των µονάδων παραγωγής.

Άρθρο 45
∆ιαδικασία Υποβολής ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών
Στοιχείων
1.

Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και υποβάλλεται στο Λειτουργό της Αγοράς έως τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής της
Ηµέρας Κατανοµής, στην οποία αναφέρεται η ∆ήλωση.

2.

Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων αναφέρεται σε µία Ηµέρα Κατανοµής
και ισχύει εφόσον κριθεί αποδεκτή. Νεότερη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων εφόσον υποβληθεί νόµιµα αντικαθιστά προηγούµενη.

Άρθρο 46
Αποδοχή και Απόρριψη ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών
Στοιχείων
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς θεωρεί ως νοµίµως υποβληθείσες τις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων εφόσον υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο Άρθρο 43 έως και το Άρθρο 47 του παρόντος Κώδικα και δεν
υποβλήθηκε αιτιολογηµένη αντίρρηση από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε περίπτωση κατά την οποία ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων κρίνεται ως µη
νοµίµως υποβληθείσα, ισχύει η τελευταία νοµίµως υποβληθείσα ∆ήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ουδεµία νόµιµη δήλωση για µια Μονάδα, ο
Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και πληροφορεί σχετικά τη ΡΑΕ ενόψει επιβολής κυρώσεων κατά το Άρθρο 36 του
Ν.4001/2011, και αναγνωρίζει ως ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας τα
Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της.

2.

∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων που υποβλήθηκε νοµίµως γίνεται αποδεκτή από το Λειτουργό της Αγοράς. ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων για
την οποία µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 44, κρίνεται από το Λειτουργό της Αγοράς ως µη αποδεκτή και
δεν θεωρείται νοµίµως υποβληθείσα οπότε ισχύει η τελευταία νοµίµως υποβληθείσα ∆ήλωση.

3.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
κατά το Κεφάλαιο Γ του Ν. 4001/2011, ελέγχουν εάν ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων που υποβλήθηκε είναι αληθής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 44 και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. Λεπτοµέρειες της διαδικασίας ελέγχου των ∆ηλώσεων
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων καθορίζεται στο Άρθρο 22 του Κώδικα ∆ιαχείρι-
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σης του Συστήµατος, στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος
4.

Σε περίπτωση απόφασης για µη αποδοχή ∆ήλωσης για Κατανεµόµενη Μονάδα, ο
Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου να µην τη λάβει
υπόψη κατά την επίλυση του Προγράµµατος ΗΕΠ

5.

Σε περίπτωση απόφασης για µη αποδεκτή ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων
από Κατανεµόµενη Μονάδα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον κάτοχο
άδειας παραγωγής µε χρηµατικό ποσό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος.

Άρθρο 47
Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες
1.

Ειδικά τα στοιχεία που προσδιορίζονται στα τµήµατα Α2 και Α3 της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων πρέπει να τελούν σε συµφωνία µε τις ειδικές προδιαγραφές σχεδιασµού και απόδοσης για θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες, κατά
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Τα στοιχεία των τµηµάτων Α2
και Α3 δύνανται να µην τελούν σε συµφωνία µε τις ειδικές αυτές προδιαγραφές
µόνον εφόσον προηγουµένως έχει εγκριθεί εξαίρεση από τις προδιαγραφές αυτές
κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και µόνο κατά το χρονικό
διάστηµα ισχύος των εξαιρέσεων αυτών.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτήσεων
εξαίρεσης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

3.

Εφόσον αποφασιστεί έγκριση της εξαίρεσης από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
ο τελευταίος ενηµερώνει το Λειτουργό της Αγοράς, προκειµένου η εξαίρεση να
ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Άρθρο 48
Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως
Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως καθορίζει την αριθµητική τιµή του
συντελεστή απωλειών εγχύσεως ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Μετρητή Παραγωγής Μονάδας που εγχέει στο Σύστηµα, και σε κάθε Μετρητή ∆ιασύνδεσης για Εισαγωγή. Ο συντελεστής απωλειών εγχύσεως αντιστοιχεί στο τµήµα των
απωλειών του Συστήµατος, το οποίο και επιµερίζεται στην έγχυση από Μονάδες πα-
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ραγωγής και εισαγωγές. Οι συντελεστές αυτοί είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές
αριθµητικές τιµές για τις Περιόδους Κατανοµής και τις Ηµέρες Κατανοµής.

Άρθρο 49
Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου
Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου καθορίζει την αριθµητική τιµή του συντελεστή απωλειών απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Κατηγορία Μετρητών του ∆ικτύου. Ο Συντελεστής Απωλειών Φορτίου αντιστοιχεί στο
τµήµα των συνολικών απωλειών που επιµερίζεται στο ηλεκτρικό φορτίο το οποίο
απορροφάται για κατανάλωση στο ∆ίκτυο, και για τον υπολογισµό του οποίου λαµβάνονται υπόψη µόνο οι απώλειες φορτίου στο ∆ίκτυο. Οι συντελεστές αυτοί είναι
δυνατόν να έχουν διαφορετικές αριθµητικές τιµές για τις Περιόδους Κατανοµής και
τις Ηµέρες Κατανοµής.

Άρθρο 50
Μελέτη προσδιορισµού συντελεστών απωλειών
1.

Οι αριθµητικές τιµές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως προσδιορίζονται βάσει ειδικής µελέτης που εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

2.

Η διαχείριση του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος. Ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις τιµές
των παραπάνω Πινάκων, προκειµένου να τις λάβει υπόψη κατά την επίλυση του
Προγράµµατος ΗΕΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕ∆ΡΕΙΩΝ
Άρθρο 51
Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της
Πρόβλεψης του Φορτίου, των ∆ιαζωνικών Περιορισµών
Μεταφοράς του Συστήµατος και των Αναγκών Εφεδρειών
1.

Στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος:
Α)

∆ιενεργεί την Πρόβλεψη Φορτίου για κάθε Ηµέρα Κατανοµής.

Β)

Εκπονεί τη Μελέτη ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος
και διενεργεί την Πρόβλεψη ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος καθορίζοντας τις τιµές των ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς
Συστήµατος ανά Περίοδο Κατανοµής.

Γ)

∆ιενεργεί την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών για κάθε Ηµέρα Κατανοµής.

∆)

Επιλέγει και εφαρµόζει κατάλληλες µεθόδους πρόβλεψης Φορτίου, ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος και Αναγκών Εφεδρειών,
σύµφωνα µε αξιόπιστες και δόκιµες επιστηµονικές µεθοδολογίες.

Ε)

Έως σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη δέσµευση ηµερησίων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τα ακόλουθα
στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής:
(1)

την Πρόβλεψη του συνολικού Φορτίου του Συστήµατος,

(2)

την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος,

(3)

την Πρόβλεψη ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος,

(4)

την προβλεπόµενη διαθεσιµότητα των Μονάδων του Συστήµατος, και

(5)

τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που αντιστοιχούν
στις προβλέψεις του ∆ιαχειριστή τού Συστήµατος κατά το Άρθρο 29.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επικαιροποιεί και υποβάλλει στο Λειτουργό
της Αγοράς τα ως άνω στοιχεία εκατόν πέντε (105) λεπτά πριν τη Λήξη της
Προθεσµίας Υποβολής.
Ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει στη δηµοσίευση των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
προσφορών για τη δέσµευση ηµερησίων διασυνδετικών δικαιωµάτων µετα-
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φοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενενήντα (90) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής αντίστοιχα.
ΣΤ) Έως µισή ώρα πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη
δέσµευση ηµερησίων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του απολογιστικά στοιχεία για κάθε
Περίοδο Κατανοµής της προηγούµενης Ηµέρας Κατανοµής, αναφορικά µε τις
αποκλίσεις της πραγµατικής λειτουργίας του Συστήµατος και των άλλων εγκαταστάσεων από τις Προβλέψεις της προηγούµενης παραγράφου (E).
Ζ)

Τηρεί αρχείο σχετικά µε τα δεδοµένα και τις λοιπές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για τις Προβλέψεις Φορτίου, ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος και Αναγκών Εφεδρειών, καθώς και τα αποτελέσµατα
της Πρόβλεψης Φορτίου για κάθε ηµερολογιακό έτος. Ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί στη ΡΑΕ στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την ακρίβεια των ως άνω Προβλέψεων, εντός δύο (2) µηνών µετά το
τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους.

2.

Ο τρόπος διενέργειας των παραπάνω προβλέψεων αναφέρεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ενώ οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αναφέρονται στο Εγχειρίδιο
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

3.

Ως αποτέλεσµα της Πρόβλεψης Φορτίου εκτιµάται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η απορρόφηση Ενεργού Ισχύος για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής αναφορικά µε:
Α)

Το συνολικό Φορτίο του Συστήµατος, και

Β)

Το Φορτίο σε ορισµένους κόµβους του Συστήµατος, οι οποίοι επιλέγονται
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

4.

Η Πρόβλεψη Φορτίου είναι ενδεικτική και µόνον για τους Συµµετέχοντες στον
ΗΕΠ, και σε καµία περίπτωση δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους στο
πλαίσιο του ΗΕΠ αναφορικά µε την υποβολή Προσφορών και ∆ηλώσεων.

5.

Ως αποτέλεσµα της Πρόβλεψης των ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του
Συστήµατος καθορίζονται, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής
οι Κανόνες Περιορισµών Συµφόρησης οι οποίοι αντιστοιχούν στους ∆ιαζωνικούς
Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος που αναµένεται να ενεργοποιηθούν, οι
αριθµητικές τιµές των παραµέτρων αυτών των Κανόνων Περιορισµών Συµφόρησης και τα συναγόµενα από αυτούς συµπεράσµατα.

6.

Η αρχική Πρόβλεψη ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος είναι
ενδεικτική για την επίλυση του ΗΕΠ. Η επικαιροποιηµένη Πρόβλεψη ∆ιαζωνικών
Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος είναι δεσµευτική για την επίλυση του
ΗΕΠ αλλά δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής και τη λειτουργία του συστήµατος σε
πραγµατικό χρόνο.

7.

Η αρχική Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι ενδεικτική για την επίλυση του
ΗΕΠ. Η επικαιροποιηµένη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι δεσµευτική για
την επίλυση του ΗΕΠ αλλά δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
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µατος κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής και τη λειτουργία του
συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο.
8.

Ο Λειτουργός της Αγοράς δε φέρει καµία ευθύνη για τις παραπάνω προβλέψεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΕΠ
Άρθρο 52
Πρόγραµµα ΗΕΠ – Οριακή Τιµή Συστήµατος και Οριακές
Τιµές Παραγωγής
1.

2.

Το Πρόγραµµα ΗΕΠ αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών και υπολογισµών προγραµµατισµού µε σκοπό να καθοριστούν για κάθε περίοδο της ηµέρας στην οποία
αναφέρεται ο ΗΕΠ, τα ακόλουθα:
Α)

Οι ποσότητες ενέργειας που πρόκειται να εγχυθούν και να απορροφηθούν
από το Σύστηµα, για κάθε Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ.

Β)

Οι ποσότητες Επικουρικών Υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν από
κάθε Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ.

Γ)

Οι αριθµητικές τιµές της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, των Οριακών Τιµών Παραγωγής και των Μοναδιαίων Τιµών Πληρωµής για Επικουρικές Υπηρεσίες. Οι Οριακές Τιµές Παραγωγής ορίζονται ανά Λειτουργική Ζώνη του
Συστήµατος και δύναται να διαφέρουν µεταξύ τους. Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος είναι κοινή για όλες τις Λειτουργικές Ζώνες.

Η επίλυση του Προγράµµατος ΗΕΠ θεµελιώνεται στην αρχή της βελτιστοποίησης
του κοινωνικού πλεονάσµατος για την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου υπό
την τήρηση των περιορισµών λειτουργίας του Συστήµατος και των τεχνικών χαρακτηριστικών των µονάδων.

Άρθρο 53
∆εδοµένα για το Πρόγραµµα ΗΕΠ
Ο Λειτουργός της Αγοράς καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα, τα οποία αναφέρονται σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής:
Α)

Ζεύγη τιµής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh
που αντιστοιχούν στις βαθµίδες της κλιµακωτής συνάρτησης των Προσφορών Έγχυσης. Κάθε ζεύγος τιµής-ποσότητας ονοµάζεται «Τιµολογούµενη
Βαθµίδα Προσφοράς Έγχυσης Τ-ΠΕ».
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Β)

Την ποσότητα ενέργειας σε MWh για την οποία υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης ο Λειτουργός της Αγοράς κατά το Άρθρο 29. Το άθροισµα των ποσοτήτων αυτών ενέργειας ονοµάζεται «Μη Τιµολογούµενη Προσφορά Έγχυσης
ΜΤ-ΠΕ».

Γ)

Την ποσότητα ενέργειας σε MWh για την οποία υποβάλλονται ∆ηλώσεις
Φορτίου εκτός των ∆ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγή και των ∆ηλώσεων
Φορτίου των Αντλητικών Μονάδων, αθροιστικά για όλες τις Κατηγορίες Μετρητών που εκπροσωπούνται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η οποία ονοµάζεται «Μη Τιµολογούµενη ∆ήλωση Φορτίου ΜΤ-∆Φ».

∆)

Ζεύγη τιµής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh
των ∆ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγή και των ∆ηλώσεων Φορτίου των Αντλητικών Μονάδων, έκαστο των οποίων ονοµάζεται «Τιµολογούµενη Βαθµίδα ∆ήλωσης Φορτίου Τ-∆Φ».

Ε)

Ζεύγη τιµής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης
σε MW, που αντιστοιχούν στις Προσφορές Εφεδρειών. Κάθε ζεύγος τιµήςΙκανότητας ονοµάζεται «Τιµολογούµενη Βαθµίδα Προσφοράς Πρωτεύουσας
Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ».

ΣΤ) Ζεύγη τιµής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης,
σε MW, που αντιστοιχούν στις Προσφορές Εφεδρειών. Κάθε ζεύγος τιµήςεύρους ονοµάζεται «Τιµολογούµενη Βαθµίδα Προσφοράς ∆ευτερεύουσας
Εφεδρείας Τ-Π-∆Ε».
Ζ)

Τις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, και ιδίως αναφορικά µε τις καθοριζόµενες σε αυτές τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων σχετικά µε την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, το Mεταβλητό τους Kόστος, τους ρυθµούς µεταβολής της παραγωγής τους, τους χρόνους παραµονής σε κατάσταση ή µεταβολής µεταξύ καταστάσεων, και το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης. Ειδικά για τις
Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών λαµβάνεται περαιτέρω
υπόψη η τιµή προσφοράς ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται βάσει της σχετικής Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών.

Η)

Τη λειτουργική κατάσταση των Μονάδων όπως προγραµµατίζεται να φορτιστούν κατά τις Περιόδους Κατανοµής που προηγούνται της πρώτης Περιόδου
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής.

Θ)

Τις ∆ηλώσεις Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας και τις ∆ηλώσεις Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας.

Ι)

Τους ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, µε βάση τη
σχετική Πρόβλεψη που αφορά την Ηµέρα Κατανοµής, κατά το Άρθρο 51.

ΙΑ) Τις ανάγκες Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος, µε βάση τη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών που αφορά την Ηµέρα
Κατανοµής, κατά το Άρθρο 51.
ΙΒ) Τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων και τον Πίνακα ∆εσµεύσεων των ∆ιασυνδέσεων.
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ΙΓ)

Τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων και τον Πίνακα Συντελεστών
Απωλειών Φορτίου.

Άρθρο 54
Μεθοδολογία συνεκτίµησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου
Μέσω του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ συνεκτιµώνται στις Προσφορές Έγχυσης και
στις ∆ηλώσεις Φορτίου οι απώλειες του Συστήµατος και του ∆ικτύου σύµφωνα µε
την εξής µεθοδολογία:
Α)

Από τις ποσότητες ενέργειας σε MWh των Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και των Μη Τιµολογούµενων Προσφορών Έγχυσης
ΜΤ-ΠΕ αφαιρούνται οι επιµεριζόµενες σε αυτές απώλειες του Συστήµατος
εφαρµόζοντας µε γραµµικό τρόπο τις αντιστοιχούσες αριθµητικές τιµές του
Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων.

Β)

Στις ποσότητες ενέργειας σε MWh των Τιµολογούµενων Βαθµίδων ∆ηλώσεων Φορτίου Τ-∆Φ και των Μη Τιµολογούµενων ∆ηλώσεων Φορτίου ΜΤ-∆Φ,
προστίθενται οι επιµεριζόµενες σε αυτές απώλειες του ∆ικτύου εφαρµόζοντας
µε γραµµικό τρόπο τις αντιστοιχούσες αριθµητικές τιµές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου.

Άρθρο 55
Μεθοδολογία Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ – Πρόγραµµα ΗΕΠ
1.

Η µεθοδολογία επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ αποβλέπει στη µεγιστοποίηση του
κοινωνικού πλεονάσµατος. Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται ταυτόχρονα για όλες
τις Περιόδους Κατανοµής µίας Ηµέρας Κατανοµής ικανοποιώντας τους περιορισµούς λειτουργίας του Συστήµατος και τους τεχνικούς περιορισµούς των µονάδων
παραγωγής (εφεξής περιορισµοί του προβλήµατος ΗΕΠ).

2.

Ως κοινωνικό πλεόνασµα ορίζεται η διαφορά του κοινωνικού οφέλους από το συνολικό κόστος παραγωγής.
Α)

Το κοινωνικό όφελος εκφράζεται µαθηµατικά ως το άθροισµα για όλες τις
Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής του εµβαδού που ορίζεται από
τις ∆ηλώσεις Φορτίου που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ.

Β)

Το συνολικό κόστος παραγωγής, ισούται µε το άθροισµα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής των ακόλουθων στοιχείων:
(1)

Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Έγχυσης που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ.

(2)

Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Εφεδρειών που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ.
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3.

(3)

Του ενδεχόµενου κόστους αποσυγχρονισµού Μονάδων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, το οποίο λαµβάνεται ίσο µε το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάµεση κατάσταση αναµονής.

(4)

Του ενδεχόµενου κόστους παροχής Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης
από µη συγχρονισµένες Μονάδες.

Οι περιορισµοί του προβλήµατος ΗΕΠ είναι οι κάτωθι:
A)

Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανοµής της
Ηµέρας Κατανοµής που αντιστοιχούν στις Προσφορές Έγχυσης που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτήτων ενέργειας των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης, πρέπει να είναι ίσο µε το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στις ∆ηλώσεις Φορτίου που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ∆ηλώσεων Φορτίου.

B)

Το άθροισµα των ποσοτήτων Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης, Εύρους
∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, και Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο, ανά Επικουρική Υπηρεσία και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, της
συνολικής ανάγκης για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία. Επίσης, δύνανται να
εφαρµόζονται περιορισµοί ως προς την ανάγκη για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία ανά Λειτουργική Ζώνη ή γεωγραφική περιοχή.

Γ)

Για κάθε Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής
πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισµοί ως προς τη λειτουργία της
Μονάδας, και ιδίως οι περιορισµοί που αφορούν την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, τους ρυθµούς µεταβολής της παραγωγής, τους χρόνους παραµονής
σε κατάσταση ή µεταβολής µεταξύ καταστάσεων. Κατά την κατάστρωση ορισµένων περιορισµών δύναται να λαµβάνεται υπόψη η προγραµµατισµένη
λειτουργία των Μονάδων κατά τις Περιόδους Κατανοµής που προηγούνται
της Ηµέρας Κατανοµής την οποία αφορά το Πρόγραµµα ΗΕΠ. Ορισµένοι
από τους προαναφερθέντες περιορισµούς ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαχρονική αλληλεξάρτηση της ενεργείας που δύναται να παραχθεί από την ίδια
µονάδα παραγωγής.

∆)

Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανοµής της
Ηµέρας Κατανοµής που αντιστοιχεί σε Προσφορές Έγχυσης από Εισαγωγές
που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων για Εισαγωγή. Το άθροισµα των
ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχεί σε ∆ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που
εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη
ικανότητα µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων για Εξαγωγή. Στους περιορισµούς
αυτούς λαµβάνεται υπόψη ο Πίνακας ∆εσµεύσεων ∆ιασυνδέσεων ώστε στο
Πρόγραµµα ΗΕΠ να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε περίπτωση ίσης
τιµής ενέργειας (Ευρώ ανά MWh) των Τ-ΠΕ ή των Τ-∆Φ οι έχοντες µακροχρόνια δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων έναντι εκείνων
που διαθέτουν βραχυχρόνια αντίστοιχη δέσµευση. Εάν κατά την ίδια Περίοδο
Κατανοµής και για τον ίδιο Κόµβο ∆ιασύνδεσης εντάσσονται Προσφορές
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Έγχυσης για Εισαγωγή και ∆ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή προσαυξάνεται
καταλλήλως η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς της υπόψη ∆ιασύνδεσης.
Ε)

Εάν µε βάση τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος κατά τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος εκτιµάται ότι για το
επόµενο ηµερολογιακό έτος δεν ικανοποιείται ο περιορισµός που προβλέπεται σχετικά µε την ελάχιστη παραγωγή ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 96 παράγραφος (2) περίπτωση (στ) στοιχείο (ββ) Ν. 4001/2011, προστίθεται ειδικός περιορισµός στο πρόβληµα. Οι αριθµητικές παράµετροι του περιορισµού αυτού καθώς και ο τρόπος εφαρµογής του στις Ηµέρες Κατανοµής
του ηµερολογιακού έτους καθορίζονται, µετά από έγκριση της ΡΑΕ, µε βάση
ειδική µελέτη πρόβλεψης την οποία εκπονεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος
σχετικά µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ για το υπόψη ηµερολογιακό έτος.

ΣΤ) Η αναµενόµενη λειτουργία του Συστήµατος πρέπει να ικανοποιεί τους ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση του προβλήµατος, η επίλυση γίνεται µε την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος.

4.

Ζ)

Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ηµέρας Κατανοµής πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση από τη
Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας
σύµφωνα µε το Άρθρο 44.

Η)

Εάν για την ίδια Περίοδο Κατανοµής συµπίπτουν αριθµητικά οι τιµές ενέργειας διαφορετικών Προσφορών Έγχυσης ή οι τιµές ενέργειας διαφορετικών
∆ηλώσεων Φορτίου ή οι τιµές ισχύος διαφορετικών Προσφορών Εφεδρειών
για µία Επικουρική Υπηρεσία και οι αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας ή ισχύος των Προσφορών ή ∆ηλώσεων αυτών δεν εντάσσονται στο σύνολό τους
στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, εφαρµόζονται οι κανόνες και διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αποτέλεσµα της επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ είναι:
Α)

Ο υπολογισµός των παρακάτω άγνωστων µεταβλητών του προβλήµατος:
(1)

Ο συγχρονισµός ή µη έκαστης Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής
της Ηµέρας Κατανοµής, ώστε να παρέχει ενέργεια, ή/και Εφεδρεία
Πρωτεύουσας Ρύθµισης, ή/και Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, ή/και
Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης.

(2)

Οι ποσότητες ενέργειας, σε MWh, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα
ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και
από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες ∆ηλώσεων Φορτίου Τ-∆Φ για κάθε
Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής.

(3)

Οι ποσότητες Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών Πρωτεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ.
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Β)

5.

(4)

Οι ποσότητες Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-∆Ε.

(5)

Οι ποσότητες Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, από συγχρονισµένες ή µη συγχρονισµένες
Μονάδες.

Ο υπολογισµός των αριθµητικών τιµών της Οριακής Τιµής του Συστήµατος,
των Οριακών Τιµών Παραγωγής και των Μοναδιαίων Τιµών Πληρωµής για
Επικουρικές Υπηρεσίες για κάθε Περίοδο Κατανοµής.
(1)

Στην περίπτωση µη ενεργοποίησης των ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, η Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει για
κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής αριθµητική τιµή η
οποία αντιστοιχεί στην οριακή µεταβολή του κοινωνικού πλεονάσµατος
που θα προέκυπτε από την οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήµατος
τηρουµένων των περιορισµών του προβλήµατος ΗΕΠ. Στην περίπτωση
αυτή, οι Οριακές Τιµές Παραγωγής λαµβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής αριθµητική τιµή ίση µε την Οριακή τιµή
Συστήµατος σε όλες τις Λειτουργικές Ζώνες.

(2)

Στην περίπτωση ενεργοποίησης των ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, οι Οριακές Τιµές Παραγωγής καθορίζονται ανά
Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος, και λαµβάνουν για κάθε Περίοδο
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής αριθµητική τιµή, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή µεταβολή του κοινωνικού πλεονάσµατος που θα προέκυπτε από την οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήµατος εντός της
αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης τηρουµένων των περιορισµών του
προβλήµατος ΗΕΠ. Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει για κάθε
Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής αριθµητική τιµή ίση µε τη
σταθµισµένη, ως προς τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, µέση τιµή των Οριακών Τιµών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος.

(3)

Οι Μοναδιαίες Τιµές Πληρωµής για Επικουρικές Υπηρεσίες για κάθε
Περίοδο Κατανοµής υπολογίζονται ως εξής: Για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης η Μοναδιαία
Τιµή Πληρωµής, ορίζεται διαφορετική για έκαστη από αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες, και είναι ίση µε τη µέγιστη τιµή (σε €/MW) µεταξύ των Προσφορών Εφεδρειών για έκαστη Υπηρεσία, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για παροχή της Υπηρεσίας κατά την εν
λόγω Περίοδο Κατανοµής.

Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης του ΗΕΠ λόγω αδυναµίας ικανοποίησης των
περιορισµών της Παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, η σειρά παραβίασης των
περιορισµών κατά την επίλυση του ΗΕΠ είναι η κάτωθι. Η παραβίαση γίνεται εάν
απαιτείται, διαφορετικά παραβιάζεται ο επόµενος περιορισµός:
(1)

Παραβιάζεται ο περιορισµός 3(Ε), εάν υπάρχει.
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6.

(2)

Παραβιάζεται ο περιορισµός της Τριτεύουσας Εφεδρείας του Συστήµατος,
3(Β).

(3)

Παραβιάζεται ο περιορισµός του ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του Συστήµατος ή του Συστήµατος συνολικά, 3(A).

(4)

Παραβιάζεται ο περιορισµός της Μέγιστης Ηµερήσιας Έγχυσης Ενέργειας
στο Σύστηµα από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3 (Ζ).

(5)

Παραβιάζεται ο περιορισµός της ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας του Συστήµατος,
3(B).

(6)

Παραβιάζεται ο περιορισµός της Πρωτεύουσας Εφεδρείας του Συστήµατος,
3(Β).

(7)

Παραβιάζονται οι τεχνικοί περιορισµοί των Μονάδων Παραγωγής, 3 (Γ).

(8)

Παραβιάζονται οι περιορισµοί των διαθέσιµων ικανοτήτων µεταφοράς των
∆ιασυνδέσεων για εισαγωγές και εξαγωγές, 3 (∆).

Σε περιπτώσεις παραβίασης περιορισµών του προβλήµατος ΗΕΠ ο Λειτουργός της
Αγοράς προβαίνει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες:
(1)

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο περιορισµός 3(Ε), ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ µε παραβιάσεις (λύση
Α), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον περιορισµό έως
ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Η λύση Β αποτελεί την οριστική επίλυση του ΗΕΠ, επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη
εκκαθάριση.

(2)

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο περιορισµός Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος, 3(Β), ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ µε παραβιάσεις (λύση Α), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον περιορισµό έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς
παραβιάσεις (λύση Β). Η λύση Β αποτελεί την οριστική δηµοσιεύσιµη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση.

(3)

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισµός Ωριαίου Ισοζυγίου Ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του Συστήµατος ή του Συστήµατος
συνολικά, 3(Α), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιµές Συστήµατος και Οριακές Τιµές Παραγωγής Λειτουργικών Ζωνών αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ µε παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις αρνητικές τιµές µε µηδέν (0) €/MWh και τις µεγαλύτερες από την
∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας τιµές, µε τη ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. Για τον καθορισµό
του Προγραµµατισµού Εγχύσεων – Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς εισάγει µη τιµολογούµενες
Προσφορές Έγχυσης ή ∆ηλώσεις Φορτίου µε αντίστοιχα προγράµµατα Εισαγωγών ή Εξαγωγών ποσοτήτων ενέργειας βάσει του µεγέθους παράβασης του
περιορισµού ανά Ώρα Κατανοµής και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ έως ότου
προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Η προκύπτουσα
σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιµές Συστήµατος και Παραγωγής Λειτουργι-
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κών Ζωνών από τη λύση Α και ο Προγραµµατισµός Εγχύσεων – Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από τη λύση Β, αποτελεί την
οριστική δηµοσιεύσιµη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση.
Στη συνέχεια και αµέσως ο Λειτουργός της Αγοράς: α) στην περίπτωση έλλειψης παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες εισαγωγών για τις οποίες
προσέθεσε Προσφορές Έγχυσης µετά τη λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυηµένων εξαγωγών που περικόπηκαν µε τη λύση Α, ανακοινώνει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστηµα και το πρόγραµµα περικοπής φορτίου
για την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής, β) στην περίπτωση περίσσειας παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες εξαγωγών για τις οποίες έθεσε ∆ηλώσεις Φορτίου µετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυηµένων εισαγωγών που περικόπηκαν µε την λύση Α, ανακοινώνει το πρόγραµµα περίσσειας παραγωγής για την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής. Επίσης, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο ώστε αυτός να κηρύξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για
το Σύστηµα και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης της έλλειψης ή περίσσειας παραγωγής.
(4)

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισµός ∆ευτερεύουσας
Εφεδρείας Συστήµατος, 3 (Β), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές
Τιµές Συστήµατος αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ
µε παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις µεγαλύτερες από την ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας τιµές µε τη ∆ιοικητικά
Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η
Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής για το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης ισούται
µε τη ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς για Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης. Για τον καθορισµό του Προγραµµατισµού Εγχύσεων – Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον Περιορισµό ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος έως ότου προκύψει επίλυση του
ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιµές Συστήµατος από την λύση Α και ο Προγραµµατισµός Εγχύσεων – Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δηµοσιεύσιµη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η
αντίστοιχη εκκαθάριση.
Στη συνέχεια και αµέσως ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο ώστε αυτός να κυρήξει
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστηµα και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας.

(5)

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισµός Πρωτεύουσας
Εφεδρείας Συστήµατος, 3 (Β), ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές
Τιµές Συστήµατος αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ
µε παραβιάσεις (λύση Α), αντικαθιστώντας τις µεγαλύτερες από την ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας τιµές µε τη ∆ιοικητικά
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Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης ισούται µε
τη ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης. Για τον καθορισµό του Προγραµµατισµού Εγχύσεων – Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά τον Περιορισµό Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος έως ότου προκύψει επίλυση του
ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιµές Συστήµατος (ΟΤΣ) από την λύση Α και ο Προγραµµατισµός Εγχύσεων –
Αποµαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β,
αποτελεί την οριστική δηµοσιεύσιµη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη εκκαθάριση.
Στη συνέχεια και αµέσως ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο ώστε αυτός να κυρήξει
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστηµα και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Πρωτεύουσας Εφεδρείας.
(6)

Σε κάθε άλλη ενδεχόµενη περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται ρητά στα παραπάνω, ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ανάλογα για την οριστική επίλυση
του ΗΕΠ.

Άρθρο 56
Έλεγχος ενεργοποίησης ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς
του Συστήµατος
1.

Στην περίπτωση ενεργοποίησης ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55, ο
Λειτουργός της Αγοράς εφαρµόζει το Μηχανισµό Επίλυσης ΗΕΠ, λαµβάνοντας
υπόψη το διαφορικό κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων
Προσφορών Έγχυσης, και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι ∆ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση αυτή.

2.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι ∆ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση το διαφορικό κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονοµικής ενεργοποίησης ∆ιαζωνικών
Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, και ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ.

3.

Η ΡΑΕ ελέγχει τις περιπτώσεις οικονοµικής ενεργοποίησης ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, και ιδίως ως προς τη συστηµατικότητά τους,
ενόψει τυχόν επιβολής κυρώσεων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.
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Άρθρο 57
Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ
1.

Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο
Λειτουργός της Αγοράς καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ, προσδιορίζει την Οριακή
Τιµή του Συστήµατος και τις Οριακές Τιµές Παραγωγής, και δηµοσιοποιεί για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής την Οριακή Τιµή του Συστήµατος,
τις Οριακές Τιµές Παραγωγής, το σύνολο του φορτίου και το σύνολο της ενέργειας
για εισαγωγή και εξαγωγή σε κάθε ∆ιασύνδεση, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ.

2.

Αµέσως µετά ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές
Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών και Τιµολογούµενες ∆ηλώσεις Φορτίου το τµήµα του Προγράµµατος ΗΕΠ που τους αφορά. ∆εν αποστέλλεται ανάλογη κοινοποίηση σε όσους υπέβαλαν Μη Τιµολογούµενη Προσφορά Έγχυσης ή Μη
Τιµολογούµενη ∆ήλωση Φορτίου, οι ποσότητες ενέργειας των οποίων έχουν ληφθεί ως δεδοµένες για την κατάρτιση του ΗΕΠ. H κοινοποίηση δεν συνιστά Εντολή
Κατανοµής και αποτελεί ειδοποίηση προς τον παραλήπτη ώστε αυτός να προβεί σε
κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κατά το δυνατόν να πραγµατοποιήσει την Προσφορά
Έγχυσης, την Προσφορά Εφεδρειών ή την Τιµολογούµενη ∆ήλωση Φορτίου κατά
την Ηµέρα Κατανοµής.

3.

Εντός δύο (2) ωρών από τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς δηµοσιεύει και κοινοποιεί στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το Πρόγραµµα
ΗΕΠ, την Οριακή Τιµή Συστήµατος, τις Οριακές τιµές Παραγωγής και τις Μοναδιαίες τιµές των Επικουρικών Υπηρεσιών ανά Επικουρική Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 58
∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασµών
1.

Τρεις (3) ώρες µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς
υπολογίζει για κάθε Συµµετέχοντα τα ποσά των χρεώσεων και πιστώσεων που του
αναλογούν, σύµφωνα µε τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης και ∆ηλώσεις Φορτίου.

2.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό που υπολογίζεται
µέσω της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και το οποίο αντιστοιχεί στις ∆ηλώσεις Φορτίου που
υποβάλλουν, όπως αυτές εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Οι υποβάλλοντες
Προσφορές Έγχυσης δικαιούνται να εισπράττουν το ποσό που υπολογίζεται µέσω
της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και το οποίο αντιστοιχεί στις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλουν όπως αυτές εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Οι υποβάλλοντες Προ53

σφορές Εφεδρειών δικαιούνται να εισπράττουν ποσό το οποίο υπολογίζεται και
εκκαθαρίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
3.

Οι πληρωµές και οι εισπράξεις, πλην των σχετικών πράξεων που αφορούν σε Εφεδρείες, πραγµατοποιούνται αυθηµερόν µέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασµών Συµµετεχόντων, κατόπιν εντολών οι οποίες εκδίδονται από το Λειτουργό της Αγοράς το αργότερο πέντε (5) ώρες µετά τη
Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. Για τον προσδιορισµό του ύψους των χρεώσεων
και πιστώσεων και την πραγµατοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων, ο
Λειτουργός της Αγοράς χρησιµοποιεί το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, το οποίο
αποτελεί µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΗΕΠ συνδέεται µε το Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς σχετικά µε τα στοιχεία των Συµµετεχόντων και τους Λογαριασµούς τους.

4.

Κάθε Συµµετέχων οφείλει:
Α)

Να τηρεί τραπεζικό λογαριασµό στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε πιστωτικό ίδρυµα
που λειτουργεί στην Ελλάδα (Λογαριασµός Συµµετέχοντα).

Β)

Να διατηρεί σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια συµµετοχής του στον ΗΕΠ, εξουσιοδότηση προς το Λειτουργό της Αγοράς, η οποία ισχύει και για τον εξουσιοδοτηµένο από το Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, για την
εκτέλεση τραπεζικών πράξεων σχετικά µε τον Λογαριασµό του, σύµφωνα µε
τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης ή ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλει.

Γ)

Να ενηµερώνει αυθηµερόν το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά µε οποιαδήποτε
αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου του Λογαριασµού του, υποβάλλοντας έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύµατος.

∆)

Να ορίσει εκπρόσωπο επικοινωνίας µε το Λειτουργό της Αγοράς για όλα τα
θέµατα Εκκαθάρισης στο πλαίσιο του ΗΕΠ.

5.

Η ενεργοποίηση του Λογαριασµού Συµµετέχοντα, η οποία βεβαιώνεται από το
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο ανοίχτηκε ο λογαριασµός, και η εξουσιοδότηση του
στοιχείου Β’ της παραγράφου (5) του άρθρου αυτού, αποτελούν προϋποθέσεις για
την αποδοχή της εγγραφής του Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων. Για
τους σκοπούς της Εκκαθάρισης, κάθε Λογαριασµός Συµµετέχοντα λαµβάνει από
το Λειτουργό της Αγοράς ένα κωδικό αριθµό ο οποίος είναι µοναδικός, τηρείται
από το Λειτουργό της Αγοράς και δεν µεταβάλλεται. Ο Λειτουργός της Αγοράς
αναγνωρίζει τον Συµµετέχοντα κατά πρώτο λόγο από τον κωδικό αριθµό και κατά
δεύτερο από τα στοιχεία αναγνώρισης του Λογαριασµού του.

6.

Ο Λογαριασµός Συµµετέχοντα απενεργοποιείται µετά από διαγραφή Συµµετέχοντα
από το Μητρώο Συµµετεχόντων και µετά την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
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Άρθρο 59
Υπολογισµός Πληρωµών και Εισπράξεων
1.

Το ύψος των πληρωµών ή εισπράξεων υπολογίζεται για κάθε Συµµετέχοντα ηµερησίως, µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης, τις ∆ηλώσεις Φορτίου και το Πρόγραµµα ΗΕΠ που αναφέρονται στην επόµενη ηµέρα η οποία αποτελεί την Ηµέρα Κατανοµής για τις Προσφορές και τις ∆ηλώσεις.

2.

Συµµετέχων που υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης η οποία µερικά ή ολικά εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, δικαιούται να εισπράττει για την Προσφορά αυτή και
για κάθε Περίοδο Κατανοµής το ποσό σε Ευρώ που προκύπτει από την τιµολόγηση
στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος της ποσότητας ενέργειας σε MWh, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για έγχυση και αντιστοιχεί σε Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλει ο ίδιος. Το ποσό είσπραξης που δικαιούται ο Συµµετέχων p ,
για την Προσφορά Έγχυσης u , υπολογίζεται για την Περίοδο Κατανοµής t , ως
εξής:

DAER p ,u ,t = DASMPt × DAIOu , p ,t
όπου:

DAER p ,u ,t το ποσό είσπραξης που δικαιούται ο Συµµετέχων p , για την Προσφορά Έγχυσης u , για την Περίοδο Κατανοµής t , σε Ευρώ.

DASMPt η Οριακή Τιµή Συστήµατος για την Περίοδο Κατανοµής t της υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, σε Ευρώ ανά MWh.
DAIOu , p ,t η ποσότητα ενέργειας σε MWh από την Προσφορά Έγχυσης u η
οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συµµετέχοντα p για την Περίοδο Κατανοµής t της Ηµέρας Κατανοµής µετά
την αναπροσαρµογή της ώστε να συνεκτιµηθούν οι απώλειες του Συστήµατος που αντιστοιχούν στην Προσφορά Έγχυσης u .
3.

Στην περίπτωση που κατά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ προκύπτουν Οριακές Τιµές Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος οι οποίες είναι διάφορες µεταξύ τους, και για τις Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που
ισχύει η διαφοροποίηση αυτή, οι Συµµετέχοντες που υπέβαλλαν Προσφορά Έγχυσης η οποία µερικά ή ολικά εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, δικαιούνται να εισπράττουν πρόσθετα ποσά ή υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσά. Η πρόσθετη είσπραξη ή η χρέωση έκαστου Συµµετέχοντα p , για την Προσφορά Έγχυσης u ,
υπολογίζεται για την Περίοδο Κατανοµής t ως εξής:

DAARPp ,u ,t = (DAPMPZ ,t − DASMPt ) × DAIOu , p ,t
όπου:

DAARPp ,u ,t το ποσό πρόσθετης είσπραξης ή χρέωσης έκαστου Συµµετέχοντα
p , για την Προσφορά Έγχυσης u , για την Περίοδο Κατανοµής t , σε
Ευρώ. Στην περίπτωση που η αριθµητική τιµή του DAARPp ,u ,t είναι µε-
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γαλύτερη του µηδενός, ο Συµµετέχων δικαιούται να εισπράξει πρόσθετο
ποσό ίσο µε DAARPp ,u ,t . Στην περίπτωση που η αριθµητική τιµή του

DAARPp ,u ,t είναι µικρότερη του µηδενός, ο Συµµετέχων υποχρεούται να
καταβάλλει ποσό ίσο µε DAARPp ,u ,t .

DAPMPZ ,t η Οριακή Τιµή Παραγωγής της Λειτουργικής Ζώνης Z του Συστήµατος όπου είναι εγκατεστηµένη η Μονάδα στην οποία αντιστοιχεί
η Προσφορά Έγχυσης u , κατά την Περίοδο Κατανοµής t της υπόψη
Ηµέρα Κατανοµής, σε Ευρώ ανά MWh.
4.

Το συνολικό ποσό πρόσθετης είσπραξης ή χρέωσης έκαστου Συµµετέχοντα, για
µία Ηµέρα Κατανοµής υπολογίζεται ως το άθροισµα των πρόσθετων εισπράξεων ή
χρεώσεων για τον ίδιο Συµµετέχοντα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής, και όλες τις Προσφορές Έγχυσης οι οποίες εντάχθηκαν
στο Πρόγραµµα ΗΕΠ.

5.

Συµµετέχων που υποβάλλει ∆ήλωση Φορτίου η οποία µερικά ή ολικά εντάσσεται
στο Πρόγραµµα ΗΕΠ υποχρεούται να καταβάλει, για κάθε Περίοδο Κατανοµής, το
ποσό σε Ευρώ που προκύπτει από την τιµολόγηση στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος της ποσότητας ενέργειας σε MWh η οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ
για απορρόφηση και αντιστοιχεί σε ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλει ο ίδιος. Το
ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο Συµµετέχων s για τη ∆ήλωση Φορτίου u η
οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για µία Περίοδο Κατανοµής t υπολογίζεται ως εξής:

DAEPs ,u ,t = DASMPt × DAODs ,u ,t
όπου:

DAEPs ,u ,t το ποσό προς πληρωµή από τον Συµµετέχοντα s για τη ∆ήλωση
Φορτίου u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για µία Περίοδο
Κατανοµής t , σε Ευρώ.

DAODs ,u ,t η ποσότητα ενέργειας σε MWh από τη ∆ήλωση Φορτίου u η οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συµµετέχοντα s για την Περίοδο Κατανοµής t , µετά την αναπροσαρµογή της ώστε να συνεκτιµηθούν οι απώλειες του ∆ικτύου που αντιστοιχούν στη
∆ήλωση Φορτίου u .
6.

Το συνολικό ποσό προς πληρωµή από Συµµετέχοντα για µία Ηµέρα Κατανοµής
υπολογίζεται ως το άθροισµα των πληρωµών για τον ίδιο Συµµετέχοντα για όλες
τις Περιόδους Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής, και για όλες τις ∆ηλώσεις Φορτίου του Συµµετέχοντα αυτού οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραµµα
ΗΕΠ.

7.

Ειδικά τα ποσά που εισπράττονται ή πληρώνονται για τις Προσφορές Έγχυσης από
Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών, για τις Προσφορές Έγχυσης
από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και για τις Προσφορές Έγχυσης και ∆ηλώσεις
Φορτίου που υποβάλλει ο Λειτουργός της Αγοράς κατά το Άρθρο 55, παράγραφος
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(6), µεταφέρονται από το Λειτουργό της Αγοράς στους λογαριασµούς που τηρεί ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
8.

Η Εκκαθάριση ΗΕΠ δεν περιλαµβάνει πληρωµές ή εισπράξεις για παροχή Εφεδρειών, Επικουρικών Υπηρεσιών, προγραµµάτων διορθώσεων διαφορών των ροών
φορτίου στις διασυνδέσεις, προγραµµάτων ανταλλαγών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και επιστροφών αυτών και για Εκκαθάριση Αποκλίσεων ή για άλλες αιτίες εκτός των προβλεποµένων στο παρόν Τµήµα του παρόντος Κώδικα. Η Εκκαθάριση για πληρωµές ή εισπράξεις για παροχή Εφεδρειών, Επικουρικών Υπηρεσιών, προγραµµάτων διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις,
προγραµµάτων ανταλλαγών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και επιστροφών αυτών και για Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος.

Άρθρο 60
∆ιαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ
1.

2.

Η Εκκαθάριση του ΗΕΠ γίνεται ηµερησίως και περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
Α)

Μετά τον υπολογισµό των ποσών για πληρωµή και είσπραξη για κάθε Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγράφει τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης η οποία
κοινοποιείται στους Συµµετέχοντες κατά το τµήµα που αφορά κάθε έναν από
αυτούς.

Β)

Εντός προθεσµίας δύο (2) ωρών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης, οι Συµµετέχοντες δικαιούνται να υποβάλλουν τεκµηριωµένες αντιρρήσεις προς το Λειτουργό της Αγοράς.

Γ)

Εντός µίας (1) ώρας µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο Λειτουργός της Αγοράς αποφαίνεται επί τυχόν αντιρρήσεων, οριστικοποιεί τα
ποσά των πληρωµών και εισπράξεων για κάθε Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ και
καταγράφει τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα σε Κατάσταση
Τελικής Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται στους Συµµετέχοντες κατά το
τµήµα που αφορά κάθε έναν από αυτούς.

∆)

Η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης κοινοποιείται στον Φορέα Εκκαθάρισης
ΗΕΠ, στον οποίο ο Λειτουργός της Αγοράς δίδει εντολή να προβεί στις τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν σε χρεώσεις και πιστώσεις των Λογαριασµών Συµµετεχόντων.

Ε)

Μετά τη λήψη της σχετικής εντολής και οπωσδήποτε αυθηµερόν, ο Φορέας
Εκκαθάρισης πραγµατοποιεί τις τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν στις
χρεώσεις και πιστώσεις που προβλέπονται στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης και ενηµερώνει σχετικά το Λειτουργό της Αγοράς.

Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης και η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης αναφέρονται σε µία Ηµέρα Κατανοµής και περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία:
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Α)

Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Συµµετέχοντα (πληρωµή) για κάθε ∆ήλωση Φορτίου χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής καθώς και το συνολικό ποσό χρέωσης για την υπόψη Ηµέρα
Κατανοµής.

Β)

Το συνολικό ποσό που οφείλεται σε κάθε Συµµετέχοντα (είσπραξη) για κάθε
Προσφορά Έγχυσης χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής καθώς και το συνολικό ποσό είσπραξης για την υπόψη Ηµέρα
Κατανοµής.

Γ)

Στην περίπτωση που κατά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ προκύπτουν
Οριακές Τιµές Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος διάφορες
µεταξύ τους, το πρόσθετο ποσό που χρεώνεται ή πιστώνεται σε κάθε Συµµετέχοντα για κάθε Προσφορά Έγχυσης χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανοµής
της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής, καθώς και το συνολικό πρόσθετο ποσό είσπραξης ή πληρωµής για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής.

∆)

Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες κάθε Συµµετέχοντα
τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των ποσών της εκκαθάρισης.

3.

Επιτρέπεται συµψηφισµός πληρωµών και εισπράξεων που αναφέρονται στις Καταστάσεις Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Συµµετέχοντα.

4.

Η κοινοποίηση Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης καθιστά τις πληρωµές και εισπράξεις ληξιπρόθεσµες. Οι πληρωµές και εισπράξεις εξοφλούνται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας κατά τους όρους του παρόντος Κώδικα ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

5.

Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν, κάθε Συµµετέχων οφείλει να
προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να πραγµατοποιηθεί η τραπεζική πράξη
της χρέωσης του Λογαριασµού Συµµετέχοντα, εντός προθεσµίας µίας (1) ώρας
από την κοινοποίηση της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης.

6.

Εάν µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο Λογαριασµός Συµµετέχοντα
δεν διαθέτει επαρκές χρηµατικό ποσό ως υπόλοιπο του Λογαριασµού ώστε να
πραγµατοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, τεκµαίρεται αδυναµία του Συµµετέχοντα ως προς
την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηµατικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναµία καταβολής από Συµµετέχοντα, συνιστά Έλλειµµα Συναλλαγών για την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής.

7.

Σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί στον
Συµµετέχοντα πράξη καταγγελίας της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ σύµφωνα µε
το Άρθρο 3, ενηµερώνει σχετικά τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ενηµερώνει σχετικά τους Πελάτες του Συµµετέχοντα µε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια κατά του
Εκπροσώπου Φορτίου και των Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειµένου να ανακτήσει κάθε οφειλή και κάθε ζηµία που αντιστοιχεί στη
∆ήλωση Φορτίου.
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8.

Τυχόν αδυναµία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εµποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και την πραγµατοποίηση των σχετικών τραπεζικών
πράξεων. Για το σκοπό αυτό, ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί τον Φορέα Κάλυψης, ώστε αυτός να καλύψει το Έλλειµµα Συναλλαγών.

9.

Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών πράξεων και εντός προθεσµίας έξι (6) ωρών από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει χωριστά σε κάθε Συµµετέχοντα, που εξόφλησε νοµίµως τις οφειλές του, παραστατικό εξοφλήσεως µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Τα ποσά των χρεώσεων και πληρωµών που τον αφορούν και τα οποία έχουν
τακτοποιηθεί.

Β)

Περαιτέρω στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 61
Έλλειµµα Συναλλαγών
1.

Όταν συντρέχει σύµφωνα µε την Εκκαθάριση ΗΕΠ Έλλειµµα Συναλλαγών, ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει σχετικά τους Εκπροσώπους Φορτίου προσδιορίζοντας το ποσό του ελλείµµατος, το οποίο συνιστά το Προσωρινό Έλλειµµα ΗΕΠ
για συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής, και υπολογίζει το ύψος του Προσωρινού Έκτακτου Κόστους Κάλυψης λαµβάνοντας υπόψη τη σύµβαση µε τον Φορέα Κάλυψης, αν έχει συναφθεί. Με τη σύναψη της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, οι Συµµετέχοντες Εκπρόσωποι Φορτίου αποδέχονται ότι το Προσωρινό Έκτακτο Κόστος
Κάλυψης επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου αναλογικά προς τις συνολικές
ποσότητες ενέργειας του ΗΕΠ τις οποίες προµηθεύουν στην Ελλάδα και τις εξαγωγές που διενεργούν κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος. Για κάθε Εκπρόσωπο
Φορτίου προσδιορίζεται το Αντίτιµο Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους
Κάλυψης. Στη σχετική ειδοποίηση πληρωµής, την οποία κοινοποιεί ο Λειτουργός
της Αγοράς στους Εκπροσώπους Φορτίου, προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος
πληρωµής. Ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει στην έκδοση των εντολών για την
εκτέλεση της πληρωµής αυτής. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του Αντίτιµου Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης, ο Λειτουργός της Αγοράς
δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ του οφειλέτη.

2.

Στο τέλος κάθε εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους, ο Λειτουργός της Αγοράς
προβαίνει στην εκκαθάριση των λογαριασµών που αφορούν κάθε περίπτωση Ελλείµµατος Συναλλαγών που έλαβε χώρα κατά το τρέχον και τα προηγούµενα εξάµηνα. Χρηµατικά ποσά, τα οποία εισέπραξε ο Λειτουργός της Αγοράς για συγκεκριµένη περίπτωση Ελλείµµατος Συναλλαγών κατά τα υπόψη εξάµηνα, λογίζονται
ως πιστώσεις και αφαιρούνται από το αντίστοιχο Έκτακτο Κόστος Κάλυψης. Εάν
το υπόλοιπο παραµένει χρεωστικό ή εάν έχει παρέλθει διετία από την ηµεροµηνία
κατά την οποία έλαβε χώρα το Έλλειµµα Συναλλαγών, το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης χαρακτηρίζεται Οριστικό, και ο λογαριασµός του Ελλείµµατος Συναλλαγών
κλείνει. Εάν στο πλαίσιο της εξαµηνιαίας εκκαθάρισης προκύπτει ότι το άθροισµα
των Αντιτίµων Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που καταβλή-
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θηκαν είναι µικρότερο των συνολικών εισπράξεων τις οποίες διενεργεί ο Λειτουργός της Αγοράς για την κάλυψη του συγκεκριµένου Ελλείµµατος Συναλλαγών, η
διαφορά επιστρέφεται µε εντολή του Λειτουργού της Αγοράς στους Συµµετέχοντες
αναλογικά µε τα ποσά που έχουν καταβάλει για την κάλυψή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 62
Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, περιλαµβάνει το Σύστηµα Υποβολής Προσφορών και ∆ηλώσεων ΗΕΠ, το Μηχανισµό
Πρόβλεψης του Φορτίου, των Αναγκών Εφεδρειών και των ∆ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, το Σύστηµα Επίλυσης ΗΕΠ, το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, το Σύστηµα Επίλυσης και Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων, το Σύστηµα του Μηχανισµού Επαρκούς Ισχύος, το Σύστηµα Χρεοπιστώσεων των Λογιστικών Λογαριασµών της Εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Σύστηµα Επικοινωνιών µε τους Συµµετέχοντες και τις βάσεις δεδοµένων που απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των ανωτέρω, περιλαµβανοµένων επίσης του Μητρώου Συµµετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, του Μητρώου Μονάδων, του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, του Πίνακα
Συντελεστών Απωλειών Φορτίου και Εγχύσεως, του Πίνακα ∆ιαθέσιµης Ισχύος,
του Μητρώου Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι) και του Μητρώου
Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι). Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να είναι συµβατό µε τις λειτουργίες
που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε
αυτούς.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει την πρόσβαση στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας στο Λειτουργό της Αγοράς βάσει σχετικής Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών.

3.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει
να υποστηρίζει τις κοινά παραδεκτές αρχές της καλής συναλλακτικής πρακτικής,
στηρίζεται σε σύγχρονη και δόκιµη τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών
και διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία.

4.

Οι βάσεις δεδοµένων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας προστατεύονται µε ειδικό σύστηµα ασφαλείας το οποίο α-
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ποκλείει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων σε εµπιστευτικές πληροφορίες. Το σύστηµα ασφαλείας διασφαλίζει τη διαβάθµιση των εµπιστευτικών
πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές από εξουσιοδοτηµένους χρήστες σε
προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας µε προσωπικό κωδικό ασφαλείας, καθώς και
την αδιάβλητη καταγραφή των κινήσεων πρόσβασης στο Σύστηµα από κάθε εξουσιοδοτηµένο χρήστη. Το ίδιο σύστηµα διασφαλίζει τη µη διαγραφή πληροφοριών
από τις βάσεις δεδοµένων.
5.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτει εφεδρικό σύστηµα το οποίο λειτουργεί σε ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστηµα,
διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας και συγχρονίζεται µε το κύριο σύστηµα
ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. Το εφεδρικό σύστηµα
τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ή δυσλειτουργίας του
κύριου συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω της οποίας
δεν είναι δυνατή η καταχώρηση πληροφορίας ή η πρόσβαση σε ήδη καταχωρηθείσες πληροφορίες από τον Λειτουργό της Αγοράς, τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
ή τους Συµµετέχοντες, ο υπεύθυνος καταχώρησης της πληροφορίας υποχρεούται
να διαβιβάζει άµεσα τη σχετική πληροφορία στον/στους λήπτη/ες αυτής µε κάθε
πρόσφορο µέσο.

Άρθρο 63
Χρήση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον ∆ιαχειριστή και τον Λειτουργό
της Αγοράς
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρησιµοποιεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά και µόνο για την επίλυση του
προβλήµατος ΗΕΠ και για την Εκκαθάριση ΗΕΠ.

2.

Η χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται
στη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του
∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε περίπτωση µη σωστής λειτουργίας του Συστήµατος ή αδυναµίας ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία το γρηγορότερο δυνατόν, ώστε να µη δηµιουργηθεί
ασυνέπεια στις υποχρεώσεις του Λειτουργού της Αγοράς προς τους Συµµετέχοντες.
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Άρθρο 64
Επικοινωνία ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, Λειτουργού της
Αγοράς και Συµµετεχόντων
1.

Η επικοινωνία µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και των Συµµετεχόντων και ιδίως κάθε κοινοποίηση ή υποβολή εγγράφων που
αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, διεξάγεται ηλεκτρονικά µέσω
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύµφωνα µε τον τύπο και τη διαδικασία που προβλέπεται από το Εγχειρίδιο του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Κάθε µέρος είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρεί στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή κοινοποιεί µε άλλο τρόπο στο άλλο µέρος βάσει του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.

2.

Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών, ∆ηλώσεις Φορτίου και ∆ηλώσεις
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων υποβάλλονται από τους Συµµετέχοντες µέσω του
Συστήµατος Προσφορών και ∆ηλώσεων που αποτελεί µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από την έναρξη υποβολής µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές
τις πληροφορίες από τον Λειτουργό της Αγοράς, τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
ή τους Συµµετέχοντες. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής
σύµφωνα µε το Άρθρο 68.

3.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδει αυτοµάτως αποδεικτικά λήψης της επικοινωνίας τα οποία αποστέλλονται άµεσα στο Λειτουργό της Αγοράς και στους Συµµετέχοντες µέσω του Συστήµατος Επικοινωνίας.

4.

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής βλάβης του Συστήµατος Επικοινωνίας, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τους Συµµετέχοντες, αποστέλλοντας σχετική κοινοποίηση µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε την οποία καθορίζεται ο
τρόπος περαιτέρω επικοινωνίας και ο προβλεπόµενος χρόνος αποκατάστασης της
βλάβης. Στην περίπτωση αυτή και µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, κάθε µέρος υποχρεούται να προβεί µε κάθε πρόσφορο µέσο στην κοινοποίηση ή υποβολή
των σχετικών εγγράφων. Αµέσως µετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ειδοποιεί ηλεκτρονικά το Λειτουργό της Αγοράς και τους
Συµµετέχοντες.

5.

Η ανταλλαγή δεδοµένων µη εµπιστευτικού χαρακτήρα µεταξύ του Λειτουργού της
Αγοράς και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος καθώς και µεταξύ του Λειτουργού
της Αγοράς και των Συµµετεχόντων µπορεί να διεξάγεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση
υπερισχύει η επικοινωνία µέσω του Συστήµατος Επικοινωνίας, εφόσον αυτό δεν
βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης.
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Άρθρο 65
Υποστήριξη Συµµετεχόντων
Ο Λειτουργός της Αγοράς φροντίζει για την εκπαίδευση των Συµµετεχόντων σχετικά
µε το τµήµα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας που αφορά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ, και τους παρέχει, σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, υποστήριξη και οδηγίες ώστε αυτοί να
προµηθευτούν το κατάλληλο συµβατό σύστηµα χρήστη για την επικοινωνία µε το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 66
Έλεγχος Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.

Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση σε περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Συστήµατος και στα σχετικά τους Εγχειρίδια. ∆εν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία και δεδοµένα τα οποία έχουν εµπορικά εµπιστευτικό χαρακτήρα ή που µπορεί
να δηµιουργήσουν αθέµιτο εµπορικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε ορισµένο
Συµµετέχοντα λόγω του περιεχοµένου τους ή του χρονικού σηµείου κατά το οποίο
γνωστοποιήθηκαν. Στο Εγχειρίδιο καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρόπος δηµοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από το Λειτουργό της Αγοράς.

2.

Το λογισµικό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας πιστοποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο οίκο σχετικά µε την καταλληλότητα και τη συµβατότητά του µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των σχετικών
Εγχειριδίων, καθώς τους και τη διασφάλιση των εµπιστευτικότητας των πληροφοριών. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το
λογισµικό. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση
της πιστοποίησης αυτής.

Άρθρο 67
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και
∆ιαχειριστή του Συστήµατος
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συνεργάζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος για την οµαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν
µεταξύ τους κάθε εύλογη συνδροµή για την υποστήριξη των λειτουργιών και αρµοδιοτήτων τους. Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν ο ένας στο άλλον τις πληρο-
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φορίες µε τον τρόπο και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, και στα σχετικά τους Εγχειρίδια.
2.

Στα πλαίσια αυτά, ο Λειτουργός της Αγοράς και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος
συνάπτουν τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών στη οποία ρυθµίζονται ιδίως οι λεπτοµέρειες για τη χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς. Ο Λειτουργός της Αγοράς
και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ανταλλάσσουν ιδίως τα κάτωθι δεδοµένα και
πληροφορίες:
Α)

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει το Λειτουργό της Αγοράς µέσω
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα κάτωθι, σύµφωνα µε το Άρθρο 14 παράγραφος (1) του παρόντος
Κώδικα:
1) για το Μητρώο Μονάδων και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτό,
περιλαµβανοµένων των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων και των εγκεκριµένων Εξαιρέσεων στα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά των Μονάδων,
2) για τις προβλέψεις του σχετικά µε τις Εγχύσεις από Μονάδες ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ,
3) για τις συµβάσεις των Συµβεβληµένων Μονάδων Επικουρικών Υπηρεσιών,
4) για τους ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος,
5) για την Πρόβλεψη Φορτίου,
6) για τις ανάγκες παροχής Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας
Εφεδρείας Συστήµατος,
7) για τη συµµόρφωση ή όχι των Εκπροσώπων Φορτίου µε την Υποχρέωση
Επάρκειας Ισχύος,
8) για τον Πίνακα ∆εσµεύσεων των ∆ιασυνδέσεων, που περιλαµβάνει τα
αποτελέσµατα των σχετικών δηµοπρασιών, βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων και για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωµένες δηλώσεις χρήσης µακροχρονίων δικαιωµάτων στις διασυνδέσεις,
9) για τα συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος που διενεργεί ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος, προκειµένου να υπολογιστούν οι αριθµητικές τιµές των Συντελεστών Προσδιορισµού Κάλυψης, κατά το Άρθρο
22 παράγραφος (2),
10) για τις περιπτώσεις, εντός του χρόνου ισχύος µίας ∆ήλωσης Μη ∆ιαθεσιµότητας, σε περίπτωση που ενηµερωθεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος από κάτοχο άδειας παραγωγής σχετικά µε το χρόνο αποκατάστασης
της λειτουργίας µιας Μονάδας και υποβληθεί τροποποιηµένη ∆ήλωση
Μη ∆ιαθεσιµότητας της Μονάδας, κατά το Άρθρο 39 παράγραφος (3),
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11) για τις περιπτώσεις ακύρωσης ∆ήλωσης Μερικής ή Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας µιας Μονάδας από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κατά το
Άρθρο 39 παράγραφος (7),
12) για τις ∆ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης των
Μονάδων, κατά το Άρθρο 41,
13) για τις ∆ηλώσεις Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας των Μονάδων, κατά το Άρθρο 42,
14) για τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου, και
15) για τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου.
16) για τις εγκεκριµένες ∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων και ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών.
17) για τις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τις ∆ηλώσεις µη∆ιαθεσιµότητας των Μονάδων. Σε περίπτωση µη αποδοχής τους υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς αιτιολόγηση της απόφασης του.
18) για τις αιτήσεις εξαιρέσεως κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος.
19) για τα συµπεράσµατα των µελετών προσδιορισµού των Συντελεστών
Απωλειών Εγχύσεως και Φορτίου.
Για την ενηµέρωση του Λειτουργού της Αγοράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να έχει καταχωρήσει στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τα
παραπάνω στοιχεία εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο Εγχειρίδιο του
Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε τροποποίηση των στοιχείων του παρόντος.
Β)

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέσω του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα
κάτωθι:
1) για το Μητρώο Συµµετεχόντων και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’
αυτό,
2) για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις χρηµατικές υποχρεώσεις τους λόγω συµµετοχής στον ΗΕΠ,
ώστε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ηµέρα Κατανοµής, κατά την παράγραφο 1.Ζ) του Άρθρου 2,
3) για τις υποβληθείσες από το Λειτουργό της Αγοράς Μη-Τιµολογούµενες
Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες
των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ∆ήλωση
Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών,
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4) για τις υποβληθείσες από το Λειτουργό της Αγοράς Μη-Τιµολογούµενες
Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν στην έγχυση ενέργειας από µονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία,
5) για την τιµή του Μεταβλητού Κόστους για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα σε ηµερήσια βάση, κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5),
6) για τις ∆ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που δεν ικανοποιούν τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 17 παράγραφος (2), όσον αφορά τη συνολικά
δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εξαγωγή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, προκειµένου να επιβληθεί το
χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 21, παράγραφος (2),
7) για την περίπτωση µη υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου ή υποβολής µη νόµιµης ∆ήλωσης Φορτίου για µία Ηµέρα Κατανοµής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, προκειµένου να επιβληθεί το
χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 21, παράγραφος (3),
8) για την περίπτωση που µία Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή δεν ικανοποιεί τις προβλέψεις κατά το Άρθρο 27, όσον αφορά τη συνολικά δηλωθείσα ποσότητα ενέργειας για εισαγωγή από τον Προµηθευτή, ή τον
Έµπορο, ή τον Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη κατά την υπόψη Ηµέρα
Κατανοµής, προκειµένου να επιβληθεί το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 32 παράγραφος (1),
9) για την περίπτωση µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για µία
Ηµέρα Κατανοµής από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική
υποχρέωση, προκειµένου να επιβληθεί το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 32 παράγραφος (2),
10) για την περίπτωση µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών για µία
Ηµέρα Κατανοµής από κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος έχει σχετική
υποχρέωση, προκειµένου να επιβληθεί το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο Άρθρο 38,
11) για τα αποτελέσµατα της επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ,
12) για τα ποσά που εισπράττονται ή πληρώνονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών και για τις
Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και,
13) για την περίπτωση µη σωστής λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία το
γρηγορότερο δυνατόν.
14) για τις Προσφορές Έγχυσης και ∆ηλώσεις Φορτίου που κατά το Άρθρο
55, παράγραφος (6).
Για την ενηµέρωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να έχει καταχωρήσει στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τα πα-

66

ραπάνω στοιχεία εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο Εγχειρίδιο του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
3.

Ο Λειτουργός της Αγοράς, αφού ενηµερώσει τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο (2) στοιχείο (Β) του παρόντος άρθρου, δηµοσιοποιεί µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του όσα εκ των ανωτέρω στοιχείων δεν θεωρούνται πλέον εµπιστευτικά σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα και τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Άρθρο 68
Εµπιστευτικότητα και αµεροληψία του προσωπικού του
Λειτουργού της Αγοράς
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του τηρεί τους
κανόνες εχεµύθειας, εµπιστευτικότητας για τις εµπορικές συναλλαγές, ισότητας
και αµεροληψίας κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του.

2.

Για το λόγο αυτό, το προσωπικό του Λειτουργού της Αγοράς δεν έχει πρόσβαση σε
δεδοµένα µε εµπορικά εµπιστευτικό χαρακτήρα και στοιχεία που µπορούν να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε κάποιον Συµµετέχοντα σύµφωνα µε
το Άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα πριν τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ
Άρθρο 69
∆ήλωση Έκτακτης Ανάγκης
1.

Όταν συντρέχει αδυναµία λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δεν µπορεί να υποκατασταθεί µέσω
µη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή σοβαρή δυσλειτουργία του Συστήµατος ή του
∆ικτύου ή αποκοπή τµήµατος του Συστήµατος ή του ∆ικτύου τα οποία δεν µπορούν να υποκατασταθούν από άλλα τµήµατα του Συστήµατος ή του ∆ικτύου ή όταν προβλέπεται ανάγκη εφαρµογής των διατάξεων περί Περικοπής Φορτίου για
κάθε λόγο και ιδίως λόγω ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των καταναλωτών ή κατόπιν δήλωσης του Λειτουργού της Αγοράς περί αδυναµίας επίλυσης
του ΗΕΠ ή περί παραβίασης των περιορισµών του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55 παράγραφος (6) στοιχεία (3) έως (6) του παρόντος Κώδικα, η οποία κοινοποιείται στο
∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο και σύµφωνα µε τη
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αναλαµβάνει τον πλήρη
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έλεγχο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και όλες τις αρµοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει άµεσα το Λειτουργό της Αγοράς
µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο και σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών
µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά
µε την ανάληψη των αρµοδιοτήτων του. Ακολούθως, εκδίδει άµεσα ∆ήλωση Έκτακτης Ανάγκης, κατά τον τύπο που ορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, στην οποία καταγράφει το συµβάν, το εντάσσει σε µια από τις
κατηγορίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ορίζει πιθανό χρόνο παρέλευσης του συµβάντος και δίδει εντολές προς το Λειτουργό της Αγοράς και προς τους Συµµετέχοντες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της
∆ήλωσης Έκτακτης Ανάγκης, ο ΗΕΠ ευρίσκεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
2.

Λόγος που ανάγεται σε οικονοµικά θέµατα ή στο ύψος των τιµών των Προσφορών
Έγχυσης ή των Προσφορών Εφεδρειών ή των ∆ηλώσεων Φορτίου, δεν δικαιολογεί
την έκδοση ∆ήλωσης Έκτακτης Ανάγκης.

3.

Αµέσως µετά την παρέλευση του συµβάντος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει ∆ήλωση Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, κατά τον τύπο που ορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, στην οποία δηλώνει το
χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανάγκης και καθορίζει το χρονοδιάγραµµα ενεργειών
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, του Λειτουργού της Αγοράς και των Συµµετεχόντων για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του ΗΕΠ και καθορίζει το
χρόνο επανέναρξης της οµαλής λειτουργίας του ΗΕΠ.

4.

Οι ∆ηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ
κοινοποιούνται άµεσα στο Λειτουργό της Αγοράς, στους Συµµετέχοντες και στη
ΡΑΕ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Με την έκδοση της ∆ήλωσης Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς αναλαµβάνει εκ νέου τις
αρµοδιότητες του βάσει του παρόντος Κώδικα. Με το Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος καθορίζονται εναλλακτικοί τρόποι κοινοποίησης για την περίπτωση αδυναµίας χρήσης ηλεκτρονικών µέσων.

5.

Εντός ευλόγου χρόνου από την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του ΗΕΠ, ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει αναφορά µετά από έρευνα των αιτίων του
συµβάντος, στην οποία καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά µε την Έκτακτη Ανάγκη και ιδίως τα αίτια αυτής, και αιτιολογεί την καταλληλότητα των µέτρων και
των ενεργειών που αποφάσισε για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του
ΗΕΠ. Η αναφορά υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δηµοσιοποιείται από τον ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος.

Άρθρο 70
Ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
1.

Με τη ∆ήλωση Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να
παρατείνει τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής ή να αναστείλει την υποβολή Προσφο-
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ρών ή ∆ηλώσεων για ορισµένους ή όλους τους Συµµετέχοντες. Σε περίπτωση που
συµβεί αυτό, ειδοποιεί αµέσως µε κάθε πρόσφορο µέσο το Λειτουργό της Αγοράς.
2.

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής ∆ηλώσεων Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας για τις µη υποβληθείσες ∆ηλώσεις Φορτίου λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ∆ηλώσεις
Φορτίου αντίστοιχης Ηµέρας Κατανοµής, και την Πρόβλεψη Φορτίου.

3.

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής Προσφορών Έγχυσης ή Προσφορών Εφεδρειών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας ή εφεδρειών για τις µη υποβληθείσες Προσφορές Έγχυσης και
Προσφορές Εφεδρειών, λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες Προσφορές αντίστοιχης Ηµέρας Κατανοµής και τις τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων και του Συστήµατος.

4.

Οι Συµµετέχοντες που λαµβάνουν εντολές στο πλαίσιο ∆ήλωσης Έκτακτης Ανάγκης υποχρεούνται να τις εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονοµικών επιπτώσεων. O ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί σε Συµµετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσµα.

5.

Για τον υπολογισµό των πληρωµών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις ∆ηλώσεις Φορτίου και τις Προσφορές Έγχυσης στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει υπολογισµός έστω και µερικώς µε
βάση το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
εφαρµόζεται η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος και η εκκαθάριση πραγµατοποιείται µέσω του Συστήµατος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Με το
Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 71
∆ιοικητικά Οριζόµενες Τιµές
1.

Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως
άνω όριο στις τιµές ενέργειας των Τιµολογούµενων ∆ηλώσεων Φορτίου και των
Προσφορών Έγχυσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ.

2.

Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθορίζεται µε απόφαση
της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και µπορεί να εκδίδεται µετά
την έκδοση ∆ήλωσης Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ.

3.

Οι ∆ιοικητικά Οριζόµενες Μέγιστες Τιµές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης καθορίζονται µε απόφαση
της ΡΑΕ για την έκδοση της οποίας λαµβάνεται υπόψη η τυχόν εκτεταµένη έγκριση εξαιρέσεων κατά το Άρθρο 47 και ο λόγω αυτών κίνδυνος αύξησης των υπολογιζόµενων Μοναδιαίων Τιµών Πληρωµής για αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες.
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4.

Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Ελάχιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως
κάτω όριο στις τιµές ενέργειας των Τιµολογούµενων ∆ηλώσεων Φορτίου και των
Προσφορών Έγχυσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α) Για τις Θερµικές Μονάδες καθορίζεται ίση µε το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος
(3).
Β) Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση µε το Μεταβλητό Κόστος
κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5).
Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες που υποβάλλουν Τιµολογούµενες
∆ηλώσεις Φορτίου για άντληση καθορίζεται ίση µε µηδέν (0).
Γ) Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση µε µηδέν (0).
∆) Για τις Τιµολογούµενες ∆ηλώσεις Φορτίου καθορίζεται ίση µε µηδέν (0).

Άρθρο 72
Λογαριασµοί του Λειτουργού της Αγοράς
1.

Με το λογιστικό του σύστηµα ο Λειτουργός της Αγοράς τηρεί τους εξής διακριτούς λογιστικούς λογαριασµούς:
(Λ-A) Λογαριασµός Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους
Λογαριασµούς Εκκαθάρισης ΗΕΠ χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα.
(Λ-Β) Ειδικός Λογαριασµός Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ σχετικά µε την
κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων στο πλαίσιο των Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(Λ-Γ) Ειδικός Λογαριασµός κατά το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011.
(Λ-∆) Λογαριασµός ∆ιοικητικών ∆απανών του Λειτουργού της Αγοράς.

2.

Τα έσοδα του Λογαριασµού Λ-Γ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα ποσά:
Α) Τα ποσά που εισπράττονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ.
Β) Τα ποσά που εισπράττονται (ή χρεώνονται) από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Γ) Τα ποσά που καταβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος οι Προµηθευτές µέσω του ∆ιαχειριστή των Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τις Μονάδες αυτές, πλέον του αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει
του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά και το οποίο
προϋπολογίζεται κατά ηµερολογιακό έτος. Τα ποσά που προκύπτουν από την
εκκαθάριση µετά τον υπολογισµό του απολογιστικού µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής στα νησιά αυτά πιστώνονται ή χρεώνονται αντίστοιχα µετά
το τέλος του ηµερολογιακού έτους στον Λογαριασµό Λ-Γ.
∆) Τα έσοδα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τα οποία προέρχονται από την
χρέωση του ειδικού Τέλους ΑΠΕ του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 στους
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Ε)

καταναλωτές και τους Αυτοπαραγωγούς. Οι Αυτοπαραγωγοί νοούνται ως
Εκπρόσωποι Φορτίου για το µέρος της καθαρής ποσότητας της ενέργειας
που παράγεται από τις µονάδες παραγωγής τους και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις τους, αφαιρούµενης της ενέργειας που καταναλώνεται για την
εξυπηρέτηση των βοηθητικών φορτίων των µονάδων τους. Για τον υπολογισµό της ως άνω ποσότητας ενέργειας χρησιµοποιούνται τα ∆εδοµένα Μέτρησης των Μετρητών Εσωτερικής Παραγωγής Αυτοπαραγωγών και των
Μετρητών Παραγωγής/Φορτίου των εγκαταστάσεων των Αυτοπαραγωγών,
οι οποίοι µετρούν την ποσότητα ενέργειας που εγχέεται στο Σύστηµα ή στο
∆ίκτυο ή απορροφάται από αυτά και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του
Αυτοπαραγωγού.
Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.

ΣΤ) Αλλα ποσά που προβλέπονται από το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011. .
3.

Σε σχέση µε την τήρηση του Λογαριασµού Λ-∆ ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασµού ∆ιοικητικών
∆απανών του Λειτουργού της Αγοράς αντισταθµίζουν το σύνολο των ∆ιοικητικών ∆απανών του Λειτουργού της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συµµετέχοντες. Οι ∆ιοικητικές ∆απάνες του Λειτουργού
της Αγοράς προϋπολογίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισµό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι εύλογες λειτουργικές δαπάνες που αναµένεται να επιβαρύνουν το Λειτουργό της Αγοράς κατά το επόµενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων και
ενός ευλόγου κέρδους. Ο προϋπολογισµός υποβάλλεται προς έγκριση στο
υπουργείο ΠΕΚΑ και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκµηριώνονται οι δαπάνες
αυτές.
Β) Το ποσό της δαπάνης αυτής MOC που προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό
της Αγοράς για κάθε ηµερολογιακό έτος κατά τα ανωτέρω, επιµερίζεται για
κάθε Μήνα µ ως εξής: MOCµ = MOC/12 και µετράται σε Ευρώ.
Γ) Το ποσό MOCµ επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την
ποσότητα ενέργειας που αφορά στις ∆ηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο
Πρόγραµµα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε
κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου k που διενεργεί εξαγωγές (χωρίς να συµπεριλαµβάνεται σε αυτούς ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος) ανάλογα µε την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα ∆ιασυνοριακά Σηµεία Τιµολόγησης m, όπως αυτή προκύπτει από τις ∆ηλώσεις Φορτίου που
εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούµενη
ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά τον µήνα µ. Ο επιµερισµός γίνεται ως εξής:
DASQ pµ + ∑ DASQkmµ
k
PMOC P µ =
× MOC µ
K
∑ DASQ pt + ∑ ∑ DASQkmµ
p

k ≠ HTSO m
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∆)

Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός ∆ιοικητικών ∆απανών του Λειτουργού της Αγοράς δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ’ αναλογία των οριζοµένων στο στοιχείο (Γ) της παραγράφου (3) όπου για τον επιµερισµό λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συµµετέχοντας από το Σύστηµα κατά το υπόψη ηµερολογιακό
έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή
στους Συµµετέχοντες εφόσον το ετήσιο αποτέλεσµα του Λογαριασµού ∆ιοικητικών ∆απανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεονασµατικό για
κάποιο ηµερολογιακό έτος.
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ΤΜΗΜΑ IΙΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Ορισµός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής
Ενέργειας Συστήµατος
1.

Επικουρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη µεταφορά της
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Συστήµατος από τα σηµεία έγχυσης στα σηµεία
κατανάλωσης και για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Συστήµατος. Ο αναλυτικός ορισµός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας,
ο τρόπος µέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από
τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος καθορίζονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς του ENTSO-E, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνικού Συστήµατος, και περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος.

2.

Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος είναι η ενέργεια η οποία παρέχεται ή δύναται να παρασχεθεί στο Σύστηµα µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
κατά το άρθρο 94 παράγραφος (3) και το άρθρο 96 παράγραφος (2) στοιχείο (ια)
του Ν.4001/12011, για την εξισορρόπηση των αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης
κατά τη λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο, ιδίως κατά τη διάρκεια
αιχµών του φορτίου του Συστήµατος, εφόσον απαιτείται για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα.

3.

Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος δύναται να παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εφόσον προέρχεται από:
Α)

Συµβεβληµένες Μονάδες για Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος,

Β)

Συµβάσεις Έκτακτων Εισαγωγών για Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος,

Γ)

Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών για τις οποίες έχει συναφθεί Σύµβαση Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.

74

Άρθρο 74
Επιµέρους Επικουρικές Υπηρεσίες
1.

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες επιµέρους Επικουρικές Υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται στην κατάστρωση του προγράµµατος ΗΕΠ:
Α)

Πρωτεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία,

Β)

∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εύρος,

Γ)

Τριτεύουσα Ρύθµιση και Στρεφόµενη Εφεδρεία,

∆)

Τριτεύουσα Μη Στρεφόµενη Εφεδρεία,

Ε)

Στατή Εφεδρεία,

ΣΤ) Ρύθµιση Τάσης,
Ζ)
2.

Επανεκκίνηση του Συστήµατος.

Οι επιµέρους Επικουρικές Υπηρεσίες υπό στοιχεία (1.Α) έως και (1.∆) ανωτέρω
αναφέρονται συνοπτικά ως Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθµισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος.

Άρθρο 75
Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθµισης Συχνότητας και Ενεργού
Ισχύος - Ορισµοί
1.

Ως Πρωτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος ορίζεται η συλλογική αυτόµατη διορθωτική
αντίδραση των Μονάδων Παραγωγής και των Φορτίων στις αποκλίσεις της πραγµατικής συχνότητας του Συστήµατος από τη συχνότητα αναφοράς, µε την οποία
επιδιώκεται η εξισορρόπηση της συνολικής παραγωγής µε τη συνολική απορρόφηση ενέργειας και η σταθεροποίηση της συχνότητας εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να
µην επαναφέρει τη συχνότητα στο επίπεδο της συχνότητας αναφοράς. Ειδικότερα
η αυτόµατη διορθωτική αντίδραση είναι το αποτέλεσµα της αυτόµατης ρύθµισης
της Ενεργού Ισχύος εξόδου των Μονάδων ανάλογα µε το στατισµό του ρυθµιστή
φορτίου.

2.

Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης είναι η µεταβολή της παραγόµενης Ενεργού
Ισχύος Μονάδας ως αυτόµατη αντίδραση του ρυθµιστή στροφών, προκειµένου να
λαµβάνει χώρα η Πρωτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος, για απόκλιση της συχνότητας
από τη συχνότητα αναφοράς ίση µε ±200 mHz. Η µεταβολή της Ενεργού Ισχύος
Μονάδας πρέπει να λαµβάνει χώρα εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας και το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος
Μονάδας πρέπει να διατηρείται ανάλογα µε την τιµή της απόκλισης της συχνότητας τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) λεπτά. Ως Πρωτεύουσα Εφεδρεία Συστήµατος
ορίζεται η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήµατος σε Εφεδρεία
Πρωτεύουσας Ρύθµισης ώστε, συνεπικουρούµενη από τα Φορτία που συµµετέχουν
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στην Επικουρική Υπηρεσία, να λαµβάνει χώρα η Πρωτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος.
3.

Ως ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος ορίζεται η ρύθµιση η οποία είναι το αποτέλεσµα κεντρικής λειτουργίας της Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγής µέσω της
οποίας τηλερυθµίζεται η παραγωγή ενεργού ισχύος Μονάδων Παραγωγής, εφόσον
η ρύθµιση µπορεί να λαµβάνει χώρα σε χρονικό διάστηµα από δέκα (10) δευτερόλεπτα έως δεκαπέντε (15) λεπτά από την ενεργοποίησή της. Η ρύθµιση αυτή επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του Σφάλµατος Ρύθµισης Περιοχής, το όριο ανοχής
του οποίου καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

4.

Εφεδρεία ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης συνιστά το περιθώριο µεταβολής της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας µε συγκεκριµένο ρυθµό µέσω τηλερύθµισής της
από την κεντρική λειτουργία Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγής, ώστε να λαµβάνει
χώρα η ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος, εφόσον αυτό το περιθώριο µεταβολής
είναι πλήρως διαθέσιµο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την ενεργοποίηση της
∆ευτερεύουσας Ρύθµισης Συστήµατος. Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης είναι το
διάστηµα µεταξύ ελαχίστου και µεγίστου επιπέδου Ενεργού Ισχύος Μονάδας που
δύναται να καθορίζεται από την τηλερύθµιση. Θετική ή αρνητική Εφεδρεία ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης είναι τα περιθώρια αύξησης ή µείωσης αντίστοιχα της Ενεργού
Ισχύος της Μονάδας λαµβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο Ενεργού Ισχύος της
Μονάδας. ∆ευτερεύουσα Εφεδρεία Συστήµατος και Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης Συστήµατος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήµατος αντίστοιχα σε Εφεδρεία και Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης ώστε να λαµβάνει χώρα η ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος.

5.

Ως Τριτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος ορίζεται η ρύθµιση η οποία λαµβάνει χώρα
περιοδικά, µε περίοδο ολίγων λεπτών την οποία καθορίζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, προκειµένου να αποκατασταθεί το επίπεδο ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας
Συστήµατος εφόσον αυτό έχει µεταβληθεί ως αποτέλεσµα λειτουργίας της ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης Συστήµατος. Η ρύθµιση αυτή αφορά στη µεταβολή της Ενεργού Ισχύος Μονάδων τις οποίες εντέλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µε σχετική
Εντολή Κατανοµής, µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης έγχυσης ενέργειας, µέσω της Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγής ή της αποστολής σχετικής ειδοποίησης προς τη Μονάδα µε άλλο µέσο.

6.

Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης συνιστά το περιθώριο µεταβολής της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ενενήντα (90) δευτερολέπτων και δεκαπέντε (15) λεπτών µετά από σχετική εντολή, ώστε να λαµβάνει
χώρα η Τριτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος, το οποίο περιθώριο καθορίζεται βάσει
των ρυθµών ανόδου και καθόδου της παραγωγής κάθε Μονάδας. Τριτεύουσα Εφεδρεία Συστήµατος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήµατος
σε Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης ώστε να λαµβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος.

7.

Ως Τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας
Ρύθµισης Μονάδας, κατά τον ορισµό της παραγράφου (6), η οποία είναι συγχρονισµένη στο Σύστηµα.
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8.

Ως Τριτεύουσα Μη Στρεφόµενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης Μονάδας, κατά τον ορισµό της παραγράφου (6), η οποία είναι µη
συγχρονισµένη στο Σύστηµα.

9.

Ως Επικουρική Υπηρεσία ∆ιακοπτόµενου Φορτίου ορίζεται η δυνατότητα αυτόµατης διακοπής τροφοδότησης φορτίου συγκεκριµένου Πελάτη µε σκοπό τη συµβολή
στη ρύθµιση συχνότητας µέσω παροχής αντίστοιχης εφεδρείας. Η παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας ∆ιακοπτόµενου Φορτίου επιτρέπεται µόνον όταν το φορτίο
αυτό µπορεί να διακόπτεται αυτόµατα από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέσω
ενεργειών τηλεχειρισµού µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή µέσω διακοπτών υποσυχνότητας που εγκαθιστά ο Πελάτης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η έναρξη της εφαρµογής της παροχής της Επικουρικής
Υπηρεσίας αυτής έπεται της έγκρισης ειδικής µελέτης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.

10.

Ως Επικουρική Υπηρεσία Ανάληψης Παραγωγής ορίζεται η δυνατότητα αυτόµατης ταχείας ανάληψης παραγωγής από Μονάδες σε λειτουργία σύγχρονου πυκνωτή
ή κινητήρα, είτε της αντίδρασης των Αντλητικών Μονάδων που ενεργοποιούνται
εξαιτίας συγκεκριµένης και µεγάλης απόκλισης της συχνότητας. Η έναρξη της εφαρµογής της παροχής της υπηρεσίας αυτής ως Επικουρική Υπηρεσία, και η ενδεχόµενη καταβολή σχετικών πληρωµών, έπονται της έγκρισης ειδικής µελέτης του
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα και
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.

Άρθρο 76
Επικουρική Υπηρεσία Στατής Εφεδρείας Ενέργειας - Ορισµός
Ως Στατή Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η µέγιστη ποσότητα ενεργού ισχύος η οποία
δύναται να διατεθεί στο Σύστηµα από µη συγχρονισµένη Μονάδα, εντός χρονικού
διαστήµατος από είκοσι (20) λεπτά έως τέσσερις (4) ώρες µετά την έκδοση Εντολής
Κατανοµής συγχρονισµού της Μονάδας, όπως το µέγεθος αυτό καθορίζεται στα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Ως Στατή Εφεδρεία Συστήµατος ορίζεται το
άθροισµα Στατής Εφεδρείας των Μονάδων οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί ή µπορούν να προγραµµατισθούν για την παροχή της υπηρεσίας αυτής για κάθε Περίοδο
Κατανοµής. Ο προγραµµατισµός για την παροχή της υπηρεσίας αυτής διενεργείται
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προκειµένου να γίνεται δυνατή η Ρύθµιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος ενόψει απρόβλεπτων διαταραχών της ισορροπίας του
φορτίου του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια Ηµέρας Κατανοµής.

Άρθρο 77
Επικουρική Υπηρεσία Ρύθµισης Τάσης - Ορισµοί
1.

Η επικουρική υπηρεσία Ρύθµισης Τάσης του Συστήµατος αποσκοπεί στη διατήρηση της τάσης εντός του εύρους κανονικής λειτουργίας, και εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
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Άρθρο 78
Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήµατος –
Ορισµός
Ως Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήµατος µετά από γενική ή µερική
διακοπή λειτουργίας του ορίζεται η υπηρεσία η οποία παρέχεται από Μονάδες (εφεξής Μονάδες Επανεκκίνησης) και συνίσταται στη δυνατότητα επανεκκίνησης των
Μονάδων χωρίς τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ισχύος, και στην έγχυση ενέργειας στο Σύστηµα, εντός µίας (1) ώρας, ή εντός δεκαπέντε (15) λεπτών αν πρόκειται
για υδροηλεκτρική µονάδα.

Άρθρο 79
Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος - Ορισµοί
1.

Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Συµβεβληµένη Μονάδα ορίζεται η
ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας συµβεβληµένης για την παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, η οποία παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος στο Σύστηµα προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος.

2.

Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Έκτακτες Εισαγωγές ορίζεται η
ποσότητα ενεργού ισχύος εισαγωγών, η οποία παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο Σύστηµα προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος.

3.

Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων
Αναγκών ορίζεται η ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, εφόσον η µονάδα αυτή είναι συµβεβληµένη για το σκοπό αυτό, η οποία
παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο Σύστηµα προκειµένου
να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος εφόσον αυτό απαιτείται για την αποφυγή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.

4.

Ως συνολική Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος ορίζεται το άθροισµα Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Συµβεβληµένες Μονάδες, Έκτακτες
Εισαγωγές και Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
Άρθρο 80
Ικανότητα µεταφοράς διασυνδέσεων
1.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει για κάθε διασύνδεση::
Α)

Τη συνολική ικανότητα µεταφοράς κάθε διασύνδεσης,

Β)

Το περιθώριο αξιοπιστίας για την οµαλή λειτουργία της διασύνδεσης,

Γ)

Την καθαρή ικανότητα µεταφοράς, η οποία αποτελεί τη διαφορά της συνολικής ικανότητας µεταφοράς µε το περιθώριο αξιοπιστίας,

∆)

Τη µακροχρόνια δεσµευµένη ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης, και

Ε)

Τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς χωριστά για Εισαγωγές και Εξαγωγές
ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Η συνολική ικανότητα µεταφοράς, το περιθώριο αξιοπιστίας και η καθαρή ικανότητα µεταφοράς καθορίζονται, σε συνεργασία µε τους διαχειριστές των αντίστοιχων µε κάθε διασύνδεση συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, τρεις ηµέρες πριν
από την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

3.

Η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, και ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα του.

4.

Το ακριβές χρονοδιάγραµµα ανακοίνωσης των µεγεθών των παραγράφων (1), (2)
και (3) του άρθρου αυτού καθορίζεται ειδικότερα σε σχέση µε τη διενέργεια των
δηµοπρασιών για την εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων που
προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 82 και σύµφωνα µε τους όρους και
κανόνες των δηµοπρασιών αυτών.

Άρθρο 81
∆ικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις
1.

∆ικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις έχουν οι παρακάτω κατηγορίες Χρηστών,
σύµφωνα µε τους όρους της άδειάς τους, ως εξής:
Α)

Οι κάτοχοι άδειας προµήθειας ή εµπορίας για την άσκηση του δικαιώµατος
Εισαγωγής, Εξαγωγής και ∆ιαµετακόµισης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των
διασυνδέσεων,
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2.

Β)

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Κατανεµόµενων Μονάδων για την άσκηση του
δικαιώµατος Εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων,

Γ)

Οι Επιλέγοντες Πελάτες για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση.

Ως ∆ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται η ταυτόχρονη, ήτοι κατά την
ίδια Περίοδο Κατανοµής, Εισαγωγή και Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ίδιο Συµµετέχοντα, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων υπό τις οποίες ο Συµµετέχων πραγµατοποιεί ταυτόχρονη Εισαγωγή και Εξαγωγή. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
η οποία διαµετακοµίζεται από έναν Συµµετέχοντα κατά τη διάρκεια µίας Περιόδου
Κατανοµής, υπολογίζεται ως το ελάχιστο µεταξύ της απόλυτης τιµής των συνολικών Εισαγωγών και της απόλυτης τιµής των συνολικών Εξαγωγών που διενεργούνται από τον Συµµετέχοντα κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Οι Εισαγωγές και
οι Εξαγωγές, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν ∆ιαµετακόµιση, διενεργούνται εφόσον έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ βάσει Προσφορών Έγχυσης από
Εισαγωγές και ∆ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγές αντιστοίχως.

Άρθρο 82
Εκχώρηση Ικανότητας Μεταφοράς στις ∆ιασυνδέσεις
1.

Η διαχείριση της συµφόρησης στις διασυνδέσεις και η εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς αυτών, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαχείρισης, διέπεται από τις αρχές του Κανονισµού (ΕΚ) σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκχωρεί στους ενδιαφερόµενους ικανότητα µεταφοράς στις διασυνδέσεις σε χρονικό ορίζοντα έως ένα (1) έτος. Η εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις η οποία ολοκληρώνεται έως και την ηµέρα που
προηγείται της Ηµέρας Κατανοµής πραγµατοποιείται µέσω εµφανών (δυναµικότητας) δηµοπρασιών.

3.

Έως την 1η Νοεµβρίου έκαστου έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλει
στη ΡΑΕ σχέδιο όρων και κανόνων που διέπουν τις δηµοπρασίες που διενεργούνται για την εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Οι όροι και οι κανόνες εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και τροποποιούνται εντός αυτού κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και απόφασης της ΡΑΕ. Με τους όρους
και κανόνες των δηµοπρασιών εκχώρησης ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις καθορίζονται ειδικότερα οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αφορά η εκχώρηση,
το χρονοδιάγραµµα και οι διαδικασίες διενέργειας των δηµοπρασιών, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, ο τρόπος καθορισµού των προσφορών που επιτυγχάνουν να
δεσµεύσουν ικανότητα µεταφοράς, ο τρόπος καθορισµού του ανταλλάγµατος που
καταβάλλεται για τη δέσµευση ικανότητας µεταφοράς και ο τρόπος πληρωµής του,
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και των Χρηστών οι οποίοι δεσµεύουν ικανότητα µεταφοράς, οι λεπτοµέρειες λειτουργίας δευ-
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τερογενούς αγοράς για την εµπορία της εκχωρηθείσας ικανότητας και οι κανόνες
χρήσης της.
4.

Η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς στις διασυνδέσεις, η οποία εκχωρείται προς
δέσµευση µε τις δηµοπρασίες της παραγράφου (2) σε µακροχρόνια βάση από ένα
(1) µήνα έως και ένα (1) έτος καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

5.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τα έσοδα από το αντάλλαγµα που
καταβάλλεται για τη δέσµευση ικανότητας µεταφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα
για το Λογαριασµό Λ-ΙΓ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τις δαπάνες για Έκτακτες Εισαγωγές ενέργειας και τις εισπράξεις λόγω Έκτακτων Εξαγωγών που γίνονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε περίπτωση Έκτακτης
Ανάγκης στο Σύστηµα της χώρας και αντιστοίχως σε γειτονικά Συστήµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το Λογαριασµό Προσαυξήσεων ΛΠ-3.

Άρθρο 83
Λοιπές Χρεώσεις ∆ιασυνδέσεων
1.

∆εν επιβάλλεται χρέωση για χρήση του Συστήµατος κατά την εισαγωγή εφόσον
βάσει της αρχής της αµοιβαιότητας ισχύει το ίδιο για τη χώρα προέλευσης.

2.

Εφόσον δεν ισχύει η ατέλεια χρήσης Συστήµατος για τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων, οι προµηθευτές και οι έµποροι οφείλουν να καταβάλλουν και τη χρέωση χρήσης του ελληνικού Συστήµατος. Η χρέωση εφαρµόζεται στην ποσότητα της εισαγόµενης ενέργειας κατ' αναλογία της χρέωσης χρήσης Συστήµατος για µονάδες παραγωγής και βαρύνει κάθε εισαγόµενη KWh µε το
1/6 του εκατοµµυριοστού της ετήσιας χρέωσης χρήσης ανά MW.

3.

Οι εισαγωγές επιβαρύνονται για απώλειες του Συστήµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο
και µε βάση το συντελεστή απωλειών που ισχύουν για παραγωγή στη ζώνη στην
οποία υλοποιείται η εισαγωγή.

4.

Για τις ∆ιαµετακοµίσεις ενέργειας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται µετά
από έγκριση της ΡΑΕ να ανακτά οποιοδήποτε επιπλέον κόστος δηµιουργείται. Για
το σκοπό αυτό µπορεί να επιβάλει στους ενδιαφερόµενους χρέωση για τη χρήση
του Συστήµατος καθώς και για τις πρόσθετες απώλειες που τυχόν προκαλούνται
στο Σύστηµα.
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τους κόµβους, µέσω των οποίων παραδίδεται ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, που εισάγεται στην Ελλάδα (Κόµβοι Εισαγωγής), όπως επίσης και τους κόµβους µέσω των οποίων παραδίδεται ενέργεια
από το Σύστηµα για να εξαχθεί (Κόµβοι Εξαγωγής). Για τις ανάγκες του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, την Εκκαθάριση Αποκλίσεων και την εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς διασυνδέσεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει ιδεατούς ή φυσικούς Κόµβους ∆ιασυνδέσεων για Εξαγωγή και Εισαγωγή.
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ΤΜΗΜΑ ΙV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84
1.

Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Ο Λειτουργός της Αγοράς συνάπτει µε όλους τους
κατόχους άδειας παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Ν. 3468/2006) και που είναι εγκατεστηµένες στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που το δίκτυό τους είναι συνδεδεµένο µε το Σύστηµα ή το
∆ίκτυο της ηπειρωτικής χώρας σύµβαση αγοράς της παραγόµενης από αυτές ενέργειας.
Η σύµβαση έχει τη µορφή που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό Α.Υ./Φ1/οικ./17149/2010 (ΦΕΚ 1497/2010).

2.

Ο Λειτουργός της Αγοράς τηρεί Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η ΡΑΕ έχει
δικαίωµα να ελέγχει την τήρηση του Μητρώου ΑΠΕ από το Λειτουργό της Αγοράς. Το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι διαφορετικό από το Μητρώο
Μονάδων που περιγράφεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα. Ο Λειτουργός της
Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο Μητρώο
Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε το Μητρώο Μονάδων
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3.

Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υποχρεωµένος να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστηµένες στην ηπειρωτική
χώρα και σε νησιά που το δίκτυό τους είναι συνδεδεµένο µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Άρθρο 85
Πληρωµή των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη ∆ιαχείριση του ειδικού λογαριασµού κατά το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011 και για την πληρωµή των Μονάδων
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

2.

Με τα ποσά που περιγράφονται στην παράγραφο (2) του Άρθρο 72, ο Λειτουργός
της Αγοράς διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασµό για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
και διενεργεί τις πληρωµές των παραγωγών που κατέχουν Μονάδων ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ.
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3.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να καταβάλει ή εισπράττει από τον Λειτουργό της Αγοράς τα σχετικά ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 72 παράγραφος
(2) του παρόντος Κώδικα και στο Άρθρο 175 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.
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ΤΜΗΜΑ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
Έναρξη Εφαρµογής
1.

Ορίζονται οι εξής ηµέρες και περίοδοι αναφοράς:
Α)

Η 1η Φεβρουαρίου 2012 ως Έκτη Ηµέρα Αναφοράς,

Β)

Η 1η Οκτωβρίου 2012 ως Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς,

Γ)

Η χρονική περίοδος µεταξύ της Έκτης Ηµέρας Αναφοράς και της Έβδοµης
Ηµέρας Αναφοράς, ως Μεταβατική Περίοδος.

2.

Η εφαρµογή όλων των διατάξεων του παρόντος Κώδικα άρχεται την Έκτη Ηµέρα
Αναφοράς, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις του Τµήµατος αυτού.

3.

Έως την Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς εγκρίνονται τα ανανεωµένα Εγχειρίδια που
καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος,
κατόπιν σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε ισχύουν αναλογικά ως προς
το αντικείµενό τους τα Εγχειρίδια του «Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν την θέση σε ισχύ
του παρόντος Κώδικα (όπως τυχόν τροποποιούνται εφεξής) και οι αναφορές στον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν για
τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ανάλογα, σύµφωνα
µε το πλαίσιο αναφοράς τους.

Άρθρο 87
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τον Ηµερήσιο
Ενεργειακό Προγραµµατισµό
1.

Ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρµόζει συστηµατικά ενδεικτική επίλυση του ΗΕΠ
µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, και υπολογίζει ενδεικτικά τη σχετική εκκαθάριση συναλλαγών. Η επίλυση αυτή, καθώς και η σχετική
εκκαθάριση των συναλλαγών, είναι ενδεικτικές έως την Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς,
και διενεργούνται παράλληλα µε την επίλυση του ΗΕΠ χωρίς ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος.
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2.

Τα αποτελέσµατα της ενδεικτικής επίλυσης του ΗΕΠ µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος και η ενδεικτική σχετική εκκαθάριση, συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα επίλυσης του ΗΕΠ χωρίς ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος και τη σχετική εκκαθάριση. Η σύγκριση
αυτή έχει ως στόχο τη διαπίστωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εφαρµοζόµενων µεθόδων επίλυσης του ΗΕΠ και εκκαθάρισης µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Ο Λειτουργός της Αγοράς συντάσσει και κοινοποιεί στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και στη ΡΑΕ µηνιαίως απολογιστικές
εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των δύο µεθόδων επίλυσης
ΗΕΠ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αξιολογεί τα συµπεράσµατα σχετικά µε την
εγκυρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας επίλυσης του ΗΕΠ µε ∆ιαζωνικούς
Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, και εισηγείται το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης της µεθοδολογίας, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί το
αργότερο έως τρεις (3) µήνες πριν την Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς.

3.

Λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω εκθέσεις και εισηγήσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, η ΡΑΕ αποφασίζει επί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εφαρµοζόµενων µεθόδων επίλυσης του ΗΕΠ και εκκαθάρισης µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Βάσει της κρίσεως αυτής, η ΡΑΕ εγκρίνει τη
µέθοδο επίλυσης του ΗΕΠ µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος.

4.

Κατόπιν της ως άνω έγκρισης της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος από τη ΡΑΕ, και έως την Έβδοµη Ηµέρα
Αναφοράς, ο Λειτουργός της Αγοράς δηµοσιοποιεί συστηµατικά συγκεντρωτικά
απολογιστικά στοιχεία της επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής
της εχεµύθειας που διέπει τις εµπορικές συναλλαγές, και κοινοποιεί στους Συµµετέχοντες τα στοιχεία της ενδεικτικής επίλυσης του ΗΕΠ και της εκκαθάρισης των
συναλλαγών µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος τα οποία
τους αφορούν. Περαιτέρω, κατόπιν της έγκρισης της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ
µε ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρµόζει τη µέθοδο αυτή και για τις Ηµέρες Κατανοµής µεταξύ Έκτης Ηµέρας Αναφοράς και της ηµέρας έγκρισης της µεθόδου, και δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί στους Συµµετέχοντες τα καθοριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη χρονική αυτή περίοδο.

Άρθρο 88
∆ιαδικασίες σχετικές µε τον Ηµερήσιο Ενεργειακό
Προγραµµατισµό
Από την Έκτη έως την Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς ορίζονται κατά το Άρθρο 71 οι
αριθµητικές τιµές των ∆ιοικητικά Οριζοµένων Μέγιστων Τιµών Προσφοράς για
την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης στα
δέκα (10) Ευρώ ανά MW. Η ισχύς της παρούσας διάταξης λήγει σε περίπτωση έκ-
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δοσης νέας σχετικής απόφασης από τη ΡΑΕ κατά το Άρθρο 71 παράγραφος (3) του
παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 89
Μεταβατικές διατάξεις µε ισχύ µετά την Έκτη Ηµέρα
Αναφοράς
1.

Η συµπλήρωση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα ολοκληρώνεται έως την Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς. Μέχρι και την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου, διευκρινίσεις επί των σχετικών λεπτοµερειών εφαρµογής καθορίζονται µε αποφάσεις της ΡΑΕ.

2.

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος Άρθρου, του
Άρθρου 91 και του Άρθρου 92 παύει όταν οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς
οι Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ. Μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και απόφαση της ΡΑΕ η ισχύς των σχετικών διατάξεων δύναται να παύσει νωρίτερα, εφόσον ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ολοκληρώσει εγκαίρως το απαραίτητο λογισµικό για την εφαρµογή των αντιστοίχων µονίµων διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

3.

∆εν άρχονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το Άρθρο 2 παράγραφος (1)
στοιχείο (Ζ), το Άρθρο 15, το Άρθρο 18, το Άρθρο 22, το Άρθρο 58 παράγραφος
(3), το Άρθρο 60 παράγραφος (1) στοιχεία (∆) και (Ε), την πρώτη περίοδο του
Άρθρο 60 παράγραφος (4), και το Άρθρο 60 παράγραφοι (5), (8) και (9).

4.

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το Άρθρο 14 παράγραφος (2) στοιχείο
(ΙΒ) και κατά το Άρθρο 15 ισχύουν µόνον όσον αφορά το Έκτακτο Αντίτιµο Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης.

5.

Μέχρι τον καθορισµό και την έγκριση της µεθοδολογίας του Άρθρου 44 παράγραφος (5) του παρόντος Κώδικα, συνεχίζει να ισχύει η υπ’ αριθµ. 260/2006 απόφαση
της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1683/2006) και το στοιχείο (γ) της παραγράφου (2) του Άρθρου
28 του παρόντος Κώδικα λαµβάνεται ως «γ) οικολογικής παροχής και αποφυγής
υπερχείλισης».

Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε το Μητρώο
Συµµετεχόντων
Οι Συµµετέχοντες που είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετεχόντων
κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος, θεωρούνται αυτοδικαίως συµβληθέντες στη Σύµβαση Συναλλαγών
∆ιαχειριστή Συστήµατος και στη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, εκτός εάν
δηλώσουν εγγράφως εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη θέση σε ισχύ των
Κωδίκων ότι δεν τις αποδέχονται. Οι Συµµετέχοντες υποχρεούνται να
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προσκοµίζουν προς τον Λειτουργό της Αγοράς και τον ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος κάθε έγγραφο και πληροφορία που ζητηθεί για την συµπλήρωση των
στοιχείων του φακέλου τους στο Μητρώο Συµµετεχόντων.

Άρθρο 91
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε την Κάλυψη
Χρηµατικών Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Συστήµατος ΗΕΠ
1.

Προκειµένου να έχει δικαίωµα συµµετοχής στον ΗΕΠ, κάθε Συµµετέχων οφείλει
να προσκοµίζει στο Λειτουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύµβαση αυτή. Ο Λειτουργός
της Αγοράς δεν δέχεται την συµµετοχή του Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ σε περίπτωση που ο Συµµετέχων κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Συµµετεχόντων δεν
προσκοµίζει τις εγγυήσεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση καταγγελίας της
Σύµβασής του κατά την παράγραφο (5) του παρόντος άρθρου. Η ισχύς του παρόντος άρθρου παύει σύµφωνα µε το Άρθρο 89 παράγραφος (3) του παρόντος Κώδικα.

2.

Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, προσδιορίζεται η µεθοδολογία καθορισµού
του ύψους του ποσού των οφειλόµενων εγγυήσεων βάσει Πίνακα Ποσών Εγγύησης. Το ύψος του ποσού της οφειλόµενης εγγύησης για νέους Συµµετέχοντες που
εγγράφονται στο Μητρώο Συµµετεχόντων καθορίζεται πριν από την εγγραφή του
Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων. Τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγύησης δύνανται να αναπροσαρµόζονται πριν το ηµερολογιακό έτος για το οποίο
θα εφαρµοσθούν. Μέχρι την αντικατάστασή της, συνεχίζει να ισχύει η υπ’ αριθµ.
1159/2011 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2791/2011).

3.

Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε µε την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής είτε µε την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς

4.

Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο Συµµετέχων για την παροχή εγγύησης
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένη τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται από τον Λειτουργό της
Αγοράς και να επιτρέπει τµηµατικές αναλήψεις από τον Λειτουργό της Αγοράς για
την εξόφληση χρηµατικών υποχρεώσεων του Συµµετέχοντα προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

5.

Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών ΗΕΠ του Συµµετέχοντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση µερικής ή ολικής
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ή λήξης της διάρκειας ισχύος της και µη
αναπλήρωσής της ή η αντικατάστασής της από τον Συµµετέχοντα εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι-
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κής Ενέργειας. Εγγυητική επιστολή που λήγει, αντικαθίσταται από τον Συµµετέχοντα µε νέα το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης εγγυητικής
επιστολής.
6.

Κάθε αναφορά στο Άρθρο 21 σε «βεβαίωση» νοείται ως εγγύηση κατά τους όρους
του παρόντος Άρθρου 91.

7.

Εγγυητικές επιστολές που έχουν παραδοθεί από τους Συµµετέχοντες προς τον ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. πριν την απόσχιση του Κλάδου Μεταφοράς προς το ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος και οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις εκτός ΗΕΠ των Συµµετεχόντων, ισχύουν αυτοδικαίως υπέρ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο οποίος δυνάµει του άρθρου 99 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ179/ 22.08.2011) υποκαθίσταται στα
δικαιώµατα του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ ως καθολικός διάδοχος αυτού.

Άρθρο 92
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε ∆ιαδικασία
Εκκαθάρισης Λογαριασµών ΗΕΠ
1.

Η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασµών ΗΕΠ κατά το Άρθρο 58 παράγραφος
(1) για κάθε Ηµέρα Κατανοµής λαµβάνει χώρα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της
εν λόγω Ηµέρας Κατανοµής και έως τριάντα (30) λεπτά πριν την Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής.

2.

Σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασµών ΗΕΠ κατά το Άρθρο 58, οι
πληρωµές και οι εισπράξεις, πλην των σχετικών πράξεων που αφορούν σε Εφεδρείες, αφορούν την Εκκαθάριση ΗΕΠ του προηγούµενου ηµερολογιακού µήνα
και πραγµατοποιούνται σε µηνιαία βάση µέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή
χρεώσεων και πιστώσεων των Λογαριασµών Συµµετεχόντων, κατόπιν αποστολής
ενηµερωτικών σηµειωµάτων από το Λειτουργό της Αγοράς. Κάθε Συµµετέχων
δύναται, µε σχετική του δήλωση στον ∆ιαχειριστή, την οποία κοινοποιεί στη ΡΑΕ,
να αιτηθεί την εβδοµαδιαία εξόφληση των οφειλών του στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Λογαριασµών ΗΕΠ. Ο ∆ιαχειριστής αναπροσαρµόζει ανάλογα
το ύψος των εγγυήσεων που οφείλει να προσκοµίσει ο εν λόγω Συµµετέχων σύµφωνα µε το Άρθρο 91 του παρόντος Κώδικα. Οι διατάξεις του Άρθρου 61 εφαρµόζονται κατά αναλογία της Περιόδου Εκκαθάρισης που έχει επιλέξει ο Εκπρόσωπος
Φορτίου.

3.

Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας
Εκκαθάρισης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 60, κάθε Συµµετέχων ο οποίος λαµβάνει ενηµερωτικό σηµείωµα χρεώσεων και πληρωµών, οφείλει κατά την ηµέρα πληρωµής
να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέχεται τις πληρωµές που ορίζονται σε αυτό.

4.

Κατά την εφαρµογή της παραγράφου (7) του Άρθρο 60, τυχόν αδυναµία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εµποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ
και την πραγµατοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων. Για το σκοπό αυτό, ο
Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει σε κάλυψη του ελλείµµατος µέσω των εγγυήσεων που έχει καταθέσει ο Συµµετέχων σύµφωνα µε το Άρθρο 91.
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5.

Οι πραγµατοποιούµενες εισπράξεις από τους Εκπροσώπους Φορτίων για τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους και αφορούν το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, αποδίδονται στο ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί. Οι Προµηθευτές µπορούν να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων ποσών. Τα σχετικά ποσά που συγκεντρώνονται από το ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος αποδίδονται ανά µήνα στους αντίστοιχους δικαιούχους, οι οποίοι
εκδίδουν τιµολόγια µε ανάλογο πιστωτικό περιθώριο προς τον ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου παύει µετά από
απόφαση της ΡΑΕ, εν συνεχεία κατάλληλης τροποποίησης και συµπλήρωσης του
Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου θα περιγράφονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω.

6.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου παύει σύµφωνα µε το Άρθρο 89 παράγραφος (3) του
παρόντος Κώδικα.
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