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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (ΦΕΚ 
137/Α) σε συνδυασµό µε το Π.∆. 381/89 «περί οργανισµού του Υπουργείου Βιο-
µηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α) και τις διατάξεις του Π.∆. 
29/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α). 

2.  Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
84/Α). 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
– Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 288/Α), 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2837/2000 «Ρύθµιση θεµάτων αντα-
γωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, τουρισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
178/Α), τις διατάξεις του Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εται-
ρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. 
«Ελληνικά Ναυπηγεία» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α), τις διατάξεις του 
Ν.2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιοαγοράς και την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α) και τις διατάξεις του Ν. 
3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α). 



 2

4. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος που εγκρίθηκε µε την 
αρ.∆5/Β/Φ1οικ.8989/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
654/Β/01 όπως µεταγενέστερα συµπληρώθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε 
την αρ. ∆5/Β/Φ1/οικ.8988/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
623/Β), όπως µεταγενέστερα συµπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 39/2001 (ΦΕΚ Α’ 28/20-02-2001), µε 
το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 της 21-07-1998) και η 
Οδηγία 1998/48/ΕΚ (ΕΕ L217/1998 της 05-08-1998) 

7. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L176/37 της 15-07-2003). 

8.  Τη δηµόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα. 

9.  Τη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας όπως διατυπώθηκε στο υπ΄αριθ. Ο-
10183/06-05-2005 έγγραφό της. 

10.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού αποφασίζουµε: 

Άρθρο Πρώτο 
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Νόµου 2773/1999, όπως τροποποιηµένος ισχύει, το κείµενο του οποίου έχει ως εξής: 

 

«Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

 



 3

ΤΜΗΜΑ I  
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 1 
Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο 
ΗΕΠ, η ∆ιαδικασία Κατανοµής, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων και ο Μηχανισµός 
∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, συµµετέχουν, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο 
Συµµετεχόντων, το οποίο τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, οι ακόλουθοι 
(Συµµετέχοντες): 

Α) οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Μονάδων, 

Β) οι Προµηθευτές, κάτοχοι άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

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

2. ∆ια της εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων, οι Συµµετέχοντες συνάπτουν µε 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η 
οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συµµετε-
χόντων. 

3. Η Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ως αντικείµενο τις συναλλα-
γές που διενεργούνται στο πλαίσιο Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας. Για το σκοπό αυτό, η Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχει 
στους Συµµετέχοντες δικαίωµα να προβαίνουν σε κάθε σχετική νόµιµη ενέργεια 
συµµετοχής στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τηρώντας τις διατά-
ξεις του Κώδικα, και να λαµβάνουν τις πληρωµές που τους αναλογούν, και επάγε-
ται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του Κώδικα. 

4. Η Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος τα δικαιώµατα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατά-
ξεις του Κώδικα σχετικά µε το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
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Άρθρο 2 
Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων 

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων υποβάλλεται στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αιτού-
ντος και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

Α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και προκειµένου για τους Επιλέγοντες Πελάτες βεβαίωση που εκδίδεται 
από τη ΡΑΕ µε την οποία πιστοποιείται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωµα επιλογής 
προµηθευτή. 

Β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού που οφείλει να τηρεί o αιτών για 
τους σκοπούς της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ρητή ε-
ξουσιοδότηση προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να προβαίνει σε πιστώ-
σεις και χρεώσεις του λογαριασµού αυτού, σύµφωνα µε τους όρους του πα-
ρόντος (Λογαριασµός Συµµετέχοντα). 

Γ) ∆ήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθµί-
σεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως σε σχέση µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις 
από τη συµµετοχή του στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

∆) Σχέδιο συµφωνίας µεταξύ του αιτούντος και του ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος, υπογεγραµµένο από τον αιτούντα σε δύο αντίτυπα, για την επίλυση των 
διαφορών που ανακύπτουν από τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 του παρόντος Κώδικα. 

Ε) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προµήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωµα 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να ενηµερώνει τους Πελάτες τους σε περί-
πτωση αδυναµίας εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώσεών τους λόγω συµµε-
τοχής στον ΗΕΠ ώστε αυτοί να µπορούν να ασκούν το δικαίωµα αλλαγής 
προµηθευτή ή να προµηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους απο-
κλειστικά χρήση, καθώς και άλλους Προµηθευτές προκειµένου να αναλάβουν 
αυτοί τις αντίστοιχες ∆ηλώσεις Φορτίου. 

ΣΤ) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προµήθειας ότι στις συµβάσεις προµήθειας 
µε τους πελάτες τους έχουν συµπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε πε-
ρίπτωση µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου λόγω έλλειψης βεβαίωσης 
κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων ή µη εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώ-
σεων για ∆ήλωση Φορτίου του Προµηθευτή στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Πελάτης 
αναγνωρίζει το δικαίωµα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να στρέφεται α-
πευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη µε τα ίδια δικαιώµατα που έχει και κατά 
του Προµηθευτή για το τµήµα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη ∆ή-
λωση Φορτίου, µη δυνάµενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συµβατική του 
σχέση µε τον Προµηθευτή. 

Ζ) Για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την 
αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να διακόψει την παροχή ηλε-
κτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ηµέρα Κατανοµής αναφορικά µε την 
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οποία ο Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηµατικές υποχρεώσεις του 
λόγω συµµετοχής στον ΗΕΠ. 

Η) Για τους κατόχους άδειας προµήθειας, απόδειξη καταβολής του Αντιτίµου 
Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που τους αναλογεί. 

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

Ι) Παροχή εγγυήσεων κατά το Άρθρο 213 για την κάλυψη των υποχρεώσεών 
του στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και Λογαρια-
σµών Προσαυξήσεων. 

ΙΑ) Ενεργοποίηση λογαριασµού και εξουσιοδότηση προς τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος κατά το Άρθρο 62 παράγραφος (5). 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Συµµετεχό-
ντων εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης, 
εφόσον κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης. Για την εγγραφή χορηγείται από τον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος έγγραφη βεβαίωση, η οποία συνοδεύεται από ένα αντί-
γραφο της συµφωνίας που υποβλήθηκε από τον αιτούντα κατά την παράγραφο 
(1.∆) του παρόντος άρθρου, υπογεγραµµένο και από τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. 

3. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων αιτιολογείται ειδικά. 
Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες οικο-
νοµικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω συµµετοχής στο Σύστηµα Συναλ-
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μη-
τρώο Συµµετεχόντων ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 

Άρθρο 3 
Λήξη Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Η Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας λήγει σε περίπτωση καταγγελίας 
από καθένα από τα µέρη. Στις περιπτώσεις παύσης των πληρωµών, θέσης σε ανα-
γκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή άλλο ανάλογο καθεστώς η λήξη της 
Σύµβασης Συναλλαγών επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. 

2. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και επιφέρει τις έννοµες συνέπειές της από την 
περιέλευση στον Συµµετέχοντα της πράξης διαγραφής του από το Μητρώο Συµµε-
τεχόντων, οπότε και καθίστανται ληξιπρόθεσµες και άµεσα απαιτητές όλες οι ο-
φειλόµενες χρεώσεις και πληρωµές από τη συµµετοχή στο Σύστηµα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας εφόσον έχει εξοφλήσει µέσω του Συστήµατος Συναλ-
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όλες τις εκκρεµείς χρεώσεις και πληρωµές που τον 
αφορούν. 
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4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή για 
την απόλαυση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή. 

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 ά-
δεια παραγωγής, είναι εγκατεστηµένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδε-
µένα ηλεκτρικά µε αυτήν νησιά, έχει πραγµατοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδε-
ση στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 35 
του Ν.2773/1999 και για τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκ-
δίδει Εντολές Κατανοµής. 

2. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεµόµενες Μονά-
δες εφόσον δεν είναι Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, καθώς και µόνο κατά το τµήµα 
της ισχύος τους, ή/και το χρονικό διάστηµα, για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρµό-
ζεται Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύµβαση Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος. Μονάδα του Μητρώου Μονάδων, ή µέρος αυτής ως προς την ισχύ 
ή/και το χρόνο, η οποία δεν είναι Κατανεµόµενη και δεν είναι Μονάδα Ψυχρής 
Εφεδρείας χαρακτηρίζεται ως Συµβεβληµένη Μονάδα. Οι Μονάδες Ψυχρής Εφε-
δρείας περιλαµβάνονται στο Μητρώο Μονάδων ως ιδιαίτερη κατηγορία. Με ευθύ-
νη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, το Μητρώο Μονάδων διαχωρίζεται σε Μη-
τρώο Κατανεµόµενων Μονάδων, σε Μητρώο Συµβεβληµένων Μονάδων και σε 
Μητρώο Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας. 

3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από 
τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών παραγωγής. ∆ιαγραφή από το Μητρώο 
Μονάδων γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας ή αποξήλωσης της 
Μονάδας. 

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 µονα-
δικό τρόπο. 

Β) Αριθµός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής. 

Γ) Τύπος Μονάδας. 

∆) Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 217 και 
δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή. 

Ε) Χαρακτηρισµός της Μονάδας ως Κατανεµόµενης, Συµβεβληµένης ή Μονά-
δας Ψυχρής Εφεδρείας. Στην περίπτωση κατά την οποία Μονάδα είναι µερι-
κώς Κατανεµόµενη και µερικώς Συµβεβληµένη, ως προς την ισχύ ή/και το 
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χρόνο, καταγράφονται τα σχετικά προσδιοριστικά στοιχεία. Η σχετική εγ-
γραφή δύναται να τροποποιείται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
ανάλογα µε τον εκάστοτε προσδιορισµό της µονάδας ως Κατανεµόµενης, 
Συµβεβληµένης ή Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας. 

5. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος και τη ΡΑΕ σχετικά µε κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Μο-
νάδας που εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Άρθρο 5 
Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουρ-
γία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρ-
χεία, καθώς και τα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδι-
κα. 

2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συ-
γκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ 
και να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρί-
νεται µε απόφαση της ΡΑΕ. 

Άρθρο 6 
Εποπτεία Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως: 

Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονοµικά 
στοιχεία που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σχετικά µε τη λειτουργία 
του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σε κάθε άλ-
λη 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.2773/1999. 
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Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Συστήµατος και να 
δηµοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης. 

Άρθρο 7 
∆ιαφάνεια – Εχεµύθεια 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και 
οφείλει να δηµοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τις 
συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει πληροφορίες µετά από σχετικό αίτηµα 
στο κοινό και ιδίως στους Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα. 

3. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχε-
µύθειας που διέπει τις εµπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας έχει 
και το προσωπικό του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

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

5. Ο χαρακτηρισµός από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατηγορίας ή οµάδας πλη-
ροφοριών ως εµπιστευτικών τελεί υπό την προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ. 

6. Με απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυπο-
ποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δηµοσιοποίησης των στοιχείων πα-
ρακολούθησης του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δια-
σφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό την τήρηση τόσο της αρχής της δια-
φάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχε-
µύθειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 8 
Πεδίο Εφαρµογής 

Οι διαφορές που αναφύονται µεταξύ των µερών της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
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Άρθρο 9 
Φιλική ∆ιευθέτηση ∆ιαφορών 

1. Κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Ε-
ντός 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 
∆ιαιτητική Πραγµατογνωµοσύνη και ∆ιαιτησία 

1. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µε τη διαδικασία Φιλικής ∆ιευθέτησης 
∆ιαφορών, τα µέρη παραπέµπουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για τη διεξαγωγή διαιτητι-
κής πραγµατογνωµοσύνης σχετικά µε τα τεχνικά θέµατα και τα πραγµατικά περι-
στατικά από τα οποία προέκυψε η διαφορά, καθώς και για τον προσδιορισµό του 
ύψους των οφειλόµενων παροχών και ζηµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 371 ΑΚ. 

2. Η διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις περί διαιτησίας του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ια-
χείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Π.∆. 139/2001, ΦΕΚ Α΄121/2001), οι 
οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. 

3. Το πόρισµα της ΡΑΕ που εκδίδεται επί της διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης υπά-
γεται σε δικαστικό έλεγχο σύµφωνα µε το νόµο. 

4. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µέσω της διαδικασίας Φιλικής ∆ιευθέτη-
σης ∆ιαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέµπεται µε συµφωνία των µερών 
σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ, η οποία µόνη αποφασίζει για όλα τα ζητή-
µατα των οποίων επιλαµβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρµοδιότητας. Η δι-
αιτησία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. 
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ΤΜΗΜΑ II  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 11 
Σκοπός 

Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστο-
ποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε κάθε Ηµέρα Κατανοµής υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του 
Συστήµατος και διασφάλισης επαρκών εφεδρειών, µέσω της αντιπαραβολής του συ-
νολικά αιτούµενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προκύπτει από τις ∆ηλώ-
σεις Φορτίου, µε τις οικονοµικές Προσφορές Έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύ-
στηµα, και µέσω του Προγράµµατος ΗΕΠ. 

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 Κατα-
νοµής και εντός των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του παρόντος προθεσµιών. 

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

3. Ως Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής ορίζεται η 12η µεσηµβρινή ώρα της ηµέρας 
που προηγείται της Ηµέρας Κατανοµής. 

4. 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 ή Προµηθευτές για Εξαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και από κατόχους άδειας παραγωγής για Αντλητικές Μονά-
δες σε λειτουργία άντλησης και για τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά 
της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονά-
δας. Οι ∆ηλώσεις Φορτίου των κατόχων άδειας παραγωγής µπορούν να υπο-
βάλλονται και από Προµηθευτές. 

Β) Η υποβολή Προσφορών Έγχυσης από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατα-
νεµόµενες Μονάδες, από κατόχους άδειας προµήθειας και Αυτοπροµηθευό-
µενους Πελάτες για Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και από τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος για Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999. 

Γ) Η υποβολή ∆ηλώσεων ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων από κατόχους άδειας 
παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των Υδροηλε-
κτρικών Μονάδων Άντλησης. 

∆) Η υποβολή Προσφορών Εφεδρειών από κατόχους άδειας παραγωγής για Κα-
τανεµόµενες Μονάδες και από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για Συµβε-
βληµένες 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. 

Άρθρο 14 
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος: 

Α) Συγκεντρώνει τις ∆ηλώσεις Φορτίου, τις Προσφορές Έγχυσης, τις Προσφο-
ρές Εφεδρειών και τις ∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Υποβάλλει 
Προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόµενη έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από 
τις Μονάδες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του 
Ν.2773/1999, Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για τις Συµβε-
βληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών και Προσφορές Έγχυσης ή ∆η-
λώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράµµατα διορθώσεων διαφορών 
των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. 

Β) Εκπονεί τη Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. Προσδιορίζει 
και δηµοσιοποιεί την Πρόβλεψη Φορτίου, τις ανάγκες παροχής Πρωτεύου-
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σας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήµατος, και τους Περι-
ορισµούς 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. 

Γ) Υπολογίζει και δηµοσιοποιεί τους Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης. 

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

Ε) Καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τους Εκ-
προσώπους Φορτίου που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις λόγω της συµµετοχής στον ΗΕΠ και στην περίπτωση αυτή δύ-
ναται να υποβάλλει ∆ηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν στο φορτίο των Πε-
λατών των Προµηθευτών αυτών. 

ΣΤ) Καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ και υπολογίζει την Οριακή Τιµή του Συστή-
µατος. 

Ζ) 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. 

Η) Αναθέτει σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξε-
ων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από τη συµµετοχή στον ΗΕΠ. Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συµβάλλεται 
µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα 
Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

Θ) Αναθέτει 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 και για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής 
Κάλυψης. Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συµβάλλεται µε τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. 

Ι) Καθορίζει το Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί 
στο χρηµατοοικονοµικό κόστος της κάλυψης τυχόν ελλείµµατος των συναλ-
λαγών, καθώς και το Πάγιο και Έκτακτο Αντίτιµο Χρηµατοοικονοµικού Κό-
στους Κάλυψης τα οποία δικαιούται να απαιτεί από τους Προµηθευτές. 

ΙΑ) Καταβάλλει στους Προµηθευτές κάθε πλεόνασµα που τυχόν δηµιουργείται 
στο πλαίσιο της διαχείρισης σχετικά µε την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων των 
συναλλαγών και των οικονοµικών υποχρεώσεων των Προµηθευτών. 

ΙΒ) Λειτουργεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

ΙΓ) ∆ηµοσιοποιεί την Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθώς και στατιστικά στοι-
χεία και πληροφορίες σχετικά µε την παρακολούθηση της λειτουργίας του 
ΗΕΠ. 
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Ι∆) Εκπονεί το Εγχειρίδιο ΗΕΠ και το Εγχειρίδιο Υπολογισµού Μεταβλητού 
Κόστους, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

ΙΕ) 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 υπολογίζεται ετησίως και πε-
ριλαµβάνει: 

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 Συ-
ναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδιορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το 
αναλογούν κόστος της χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυ-
τό προβλέπεται στη Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης. 

2. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης καθορίζεται σε Ευ-
ρώ ανά MWh ετησίως από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 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 Κά-
λυψης καθορίζεται για κάθε Συµµετέχοντα κάτοχο άδειας προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας επιµερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης 
µε την ποσότητα ενέργειας σε MWh, την οποία ο κάτοχος άδειας προµήθειας προ-
µήθευσε 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 κάτοχος άδειας προµήθειας 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 κα-
ταβάλλεται από κάθε Συµµετέχοντα κάτοχο άδειας προµήθειας, το ετήσιο Αντίτιµο 
Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση 
µη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κά-
λυψης, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Οι εισπράξεις του Αντιτίµου Παγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης πι-
στώνονται στον Ειδικό Λογαριασµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ τον ο-
ποίο τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Το χρηµατικό ποσό του ετήσιου Παγί-
ου Κόστους Κάλυψης αποτελεί χρέωση του Ειδικού Λογαριασµού Χρηµατοοικο-
νοµικής Κάλυψης ΗΕΠ. 



 14

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 Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί. Οι Συµµετέχο-
ντες αυτοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν ∆ηλώσεις Φορ-
τίου 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 υ-
πόψη 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 κατά-
σταση άντλησης ή να εξυπηρετήσουν τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της 
Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας οφεί-
λουν για την Ηµέρα αυτή να υποβάλλουν ∆ήλωση Φορτίου. 

4. Κατά τη συµµετοχή στον ΗΕΠ οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να αποδεικνύουν 
συµµόρφωση µε την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 του παρόντος Κώδικα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επέρχο-
νται οι συνέπειες που προβλέπονται κατά το Άρθρο 224 και δεν θίγεται το κύρος 
της ∆ήλωσης Φορτίου για το λόγο αυτό. 

5. Εφόσον απαιτείται, για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος υποβάλλει ∆ηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προ-
γράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. 

Άρθρο 17 
Περιεχόµενο ∆ηλώσεων Φορτίου 

1. Η ∆ήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επι-
κράτειας περιλαµβάνει πίνακα στον οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου δηλώνει την 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέ-
ρας Κατανοµής και για κάθε Κατηγορία Μετρητών, εφόσον στην Κατηγορία περι-
λαµβάνεται Μετρητής ο οποίος εκπροσωπείται, µερικά ή ολικά, κατά την Ηµέρα 
Κατανοµής από τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου. Με απόφαση του ∆ιαχειριστή 
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του Συστήµατος η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να επιτρέ-
πεται 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 (MWh). Στην περίπτωση αυτή η συ-
νάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα βαθµίδες, όπου οι τιµές της ενέργειας για τις δια-
δοχικές βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη αύξουσες. Η τιµή ενέργειας ορίζε-
ται σε Ευρώ 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 ενέργει-
ας για τις διαδοχικές βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη αύξουσες. 

3. Οι ∆ηλώσεις Φορτίου για Αντλητική Μονάδα αφορούν στην ενέργεια για την ά-
ντληση ύδατος και περιλαµβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κα-
τανοµής και για κάθε Μετρητή της Αντλητικής Μονάδας ή για το σύνολο των Με-
τρητών 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. 

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, και ορίζεται µε ακρίβεια µίας MWh. 

5. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο των ∆ηλώσεων Φορτίου καθορίζονται 
στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 

Άρθρο 18 
Βεβαίωση κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων 

1. Οι ∆ηλώσεις Φορτίου συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστω-
τικό ίδρυµα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασµό Συµµετέχοντα, 
µε την οποία πιστοποιείται ότι στον 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 δι-
αδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής και δεν α-
νακαλείται για οποιονδήποτε λόγο. 

2. Για τον προσδιορισµό του χρηµατικού ορίου κάλυψης των χρηµατικών υποχρεώ-
σεων που αντιστοιχούν σε µία ∆ήλωση Φορτίου για µία Ηµέρα Κατανοµής, λαµ-
βάνεται το γινόµενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας σε MWh όπως αυτή δη-
λώνεται στη ∆ήλωση Φορτίου µε τον Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης σε 
Ευρώ/MWh, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής και προσδιορίζεται 
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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 το νωρίτερο σα-
ράντα οκτώ (48) ώρες πριν και µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που α-
ντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Εντός του ίδιου χρονικού διαστή-
µατος επιτρέπεται να αντικαθίσταται η αρχική ∆ήλωση Φορτίου έως πέντε (5) φο-
ρές. 

2. Κατ΄ εξαίρεση, οι ∆ηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παράγραφος (5), υποβάλ-
λονται έως δύο (2) ώρες πριν τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. 

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

4. ∆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. 

Άρθρο 20 
Αποδοχή των ∆ηλώσεων Φορτίου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποδέχεται τις ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβλήθη-
καν νοµίµως εντός προθεσµίας µίας ώρας από την υποβολή τους και σε κάθε περί-
πτωση µέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. 

2. Σε περίπτωση µη αποδοχής ∆ήλωσης Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής. 

3. Για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ λαµβάνει υπόψη τις αποδεκτές ∆ηλώ-
σεις 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. 

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 ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καλεί τον Εκπρόσωπο Φορτίου να υποβάλλει 
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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 ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος: 

Α) Εάν η ∆ήλωση Φορτίου υποβλήθηκε από κάτοχο άδειας προµήθειας και α-
ντιστοιχεί σε φορτίο Πελατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κοινοποιεί, 
προς τον υποβάλλοντα τη ∆ήλωση, πράξη καταγγελίας της Σύµβασης Συναλ-
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηµοσιοποιεί την πράξη αυτήν και την κοινο-
ποιεί στους Πελάτες του εν λόγω Εκπροσώπου Φορτίου ή στον ∆ιαχειριστή 
του ∆ικτύου ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης και διαγράφει τις καταχωρήσεις 
Εκπροσώπησης Μετρητή για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής από τον 
Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. Εντός προθε-
σµίας µίας (1) ώρας επιτρέπεται υποβολή ∆ήλωσης Φορτίου για τους Πελά-
τες αυτούς είτε από άλλους κατόχους άδειας προµήθειας είτε από τους ίδιους 
τους Πελάτες οι οποίοι ενεργούν ως Αυτοπροµηθευόµενοι, χωρίς να απαιτεί-
ται εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων και χωρίς να φέρουν υποχρέωση 
προσκόµισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 για δύο 
συνεχόµενες ηµέρες. Οι διατάξεις κατά το Άρθρο 16 έως και το Άρθρο 18 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Εάν υποβληθούν περισσότερες από 
µία αποδεκτές ∆ηλώσεις Φορτίου για τον ίδιο Μετρητή Πελάτη, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος επιλέγει για ένταξη στο Πρόγραµµα ΗΕΠ κατά προτε-
ραιότητα τη ∆ήλωση Φορτίου Αυτοπροµηθευόµενου Πελάτη και στη συνέ-
χεια ∆ηλώσεις Φορτίου κατόχων αδειών προµήθειας κατά τη χρονική σειρά 
υποβολής τους. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή ή εάν ουδεµία ∆ή-
λωση Φορτίου είναι αποδεκτή, οι συνέπειες του παρόντος άρθρου επέρχονται 
µόνο για τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο κοινοποιήθηκε η πράξη καταγ-
γελίας της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και η ∆ήλωση 
Φορτίου υποβάλλεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, η χρέωση που αντιστοιχεί στη ∆ήλωση αυτή και η οποία 
προσδιορίζεται στην Εκκαθάριση ΗΕΠ συνιστά Έλλειµµα Συναλλαγών για 
την Ηµέρα Κατανοµής στην οποία αναφέρεται και ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος δύναται να στραφεί κατά των Πελατών του εν λόγω Προµηθευτή 
για την ανάκτηση κάθε οφειλής και κάθε ζηµίας που υπέστη λόγω της µη νό-
µιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου. Στο Έλλειµµα αυτό προστίθενται ή αφαι-
ρούνται χρεώσεις ή πιστώσεις αντίστοιχα, οι οποίες τυχόν προκύπτουν για 
την υπόψη ∆ήλωση Φορτίου από τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
και άλλων χρεώσεων του Λογαριασµού Προσαυξήσεων. 

Β) Εάν η ∆ήλωση Φορτίου δεν υποβάλλεται από κάτοχο άδειας προµήθειας, 
κοινοποιεί στον Συµµετέχοντα που την υπέβαλε πράξη καταγγελίας της Σύµ-
βασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν λαµβάνει υπόψη την εν λόγω 
∆ήλωση Φορτίου για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ, και ενεργοποι-
εί αυθηµερόν τη διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς 
τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου. Η διαδικασία διακοπής της παροχής η-
λεκτρικής ενέργειας διενεργείται από τον Κύριο του Συστήµατος ή τον ∆ια-
χειριστή του ∆ικτύου κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 
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2. Σε κάθε άλλη περίπτωση µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου για µία Ηµέρα 
Κατανοµής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ηµέρα 
Κατανοµής κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCLD_S σε Ευρώ, το οποίο 
υπολογίζεται από τη σχέση: 

NCLD_S = UNCLD_S × MQpd × (1+Α_S) × (N-1) 

Όπου: 

UNCLD_S είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ηµέρα Κατανο-
µής), 

A_S  συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη µη νόµιµη υποβολή ∆ήλωσης Φορτίου συνολι-
κός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερολογιακό έ-
τος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου έχει υποβάλλει µη νό-
µιµη ∆ήλωση Φορτίου, 

MQpd η Καταµετρηµένη Ποσότητα Ενέργειας στους Μετρητές τους οποίους 
εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανο-
µής. 

3. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης UNCLD_S και του συντελεστή προ-
σαύξησης Α_S, καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το 
επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

4. Σε περίπτωση νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου από Εκπρόσωπο Φορτίου ο 
οποίος έχει σχετική υποχρέωση για µία Ηµέρα Κατανοµής, κατά την οποία διαπι-
στώνεται σηµαντική απόκλιση µεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας η ο-
ποία καταµετρήθηκε στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος 
Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της ∆ήλωσης Φορτίου του ίδιου Εκπροσώπου Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής 
κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCBAL_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζε-
ται από τη σχέση: 

NCBAL_S = BAL_S × Σn
t=1(MQpt - (1+BAL_TOL) × DASQpt) × 

   (1+Α_Β) × (N-4) 

όπου: 

BAL_S είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ηµέρα Κατανοµής), 

A_Β  συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

BAL_TOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το όριο ανοχής, 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής συνολικός αριθµός των Ηµε-
ρών Κατανοµής κατά τον τρέχοντα µήνα του ηµερολογιακού έτους κα-
τά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου έχει υποβάλλει ∆ηλώσεις 
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Φορτίου για τις οποίες διαπιστώθηκε σηµαντική απόκλιση της νοµίµως 
υποβληθείσας ∆ήλωσης Φορτίου από το καταµετρηθέν φορτίο, 

MQpt η Καταµετρηµένη Ποσότητα Ενέργειας στους Μετρητές τους οποίους 
εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανο-
µής, 

n  ο αριθµός των Περιόδων Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής κα-
τά τις οποίες ισχύει (MQpt-(1+BAL_TOL)× DASQpt) >0, 

Σn
t=1 άθροισµα για τις Περιόδους Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής 

κατά τις οποίες διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση. 

Η ως άνω χρέωση οφείλεται µόνο όταν N-4>0, ενώ σε άλλη περίπτωση 
NCBAL_S = 0. 

5. Ως σηµαντική απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα ηλεκτρι-
κής ενέργειας η οποία καταµετρήθηκε στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο 
Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανο-
µής είναι κατά BAL_TOL% µεγαλύτερη από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
της ∆ήλωσης που υποβλήθηκε από τον ίδιο Εκπρόσωπο Φορτίου. 

6. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης BAL_S, του συντελεστή προσαύξη-
σης Α_B και του ορίου ανοχής BAL_TOL καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό 
έτος µε απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 
Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολο-
γιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται ε-
ντός του έτους αυτού. 

Άρθρο 22 
Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης 

1. Οι Συντελεστές Προσδιορισµού Κάλυψης καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος µετά από έγκριση της ΡΑΕ για κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός ηµερο-
λογιακού έτους και µπορούν να διαφοροποιούνται κατά Εκπρόσωπο Φορτίου λαµ-
βάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου. Στα κριτήρια 
αυτά περιλαµβάνονται: ιστορικό ως προς τη φερεγγυότητα του Εκπροσώπου Φορ-
τίου εντός του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρόνος συµµετο-
χής στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ετήσια ποσότητα ηλεκτρι-
κού φορτίου που αντιπροσωπεύεται, αριθµός πελατών, τυχόν προσκόµιση πρόσθε-
των τραπεζικών εγγυήσεων ή βεβαιώσεων χρηµατοπιστωτικής φερεγγυότητας, τυ-
χόν 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 προσεγγί-
ζεται κατά το δυνατόν η αναµενόµενη µέση τιµή της Οριακής Τιµής του Συστήµα-
τος για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. Για τον καθορισµό των αριθµητικών τιµών λαµ-
βάνονται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
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σχετικά µε τις αριθµητικές τιµές της Οριακής Τιµής του Συστήµατος για κάθε πα-
ρελθούσα Ηµέρα Κατανοµής, στοιχεία και συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας 
Ισχύος 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 ελ-
λείµµατος των συναλλαγών αφενός, και την αποφυγή υπερβολικής χρηµατοοικο-
νοµικής 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 οφεί-
λει να υποβάλλει πλήρως δεσµευτική Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής και για το σύνολο της ισχύος της Μονάδας. ∆εν 
έχουν δικαίωµα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για 
Συµβεβληµένες Μονάδες και για Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. Στην περίπτωση 
µονάδας η οποία µερικώς είναι Κατανεµόµενη και µερικώς Συµβεβληµένη, υπο-
βάλλεται από τον κάτοχο άδειας παραγωγής Προσφορά Έγχυσης µόνο για το τµή-
µα που αντιστοιχεί στην Κατανεµόµενη Μονάδα όπως το τµήµα αυτό ή η σχετική 
διαδικασία καθορίζονται µε τους όρους της σχετικής Σύµβασης. 

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 και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες εφόσον επιθυ-
µούν να πραγµατοποιήσουν Εισαγωγές, ασκώντας τις δραστηριότητές τους κατά 
το Νόµο, οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας χωριστά για κάθε Κόµβο ∆ιασύνδεσης. 

5. Η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλει Αυτο-
προµηθευόµενος Πελάτης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ποσότητα ηλεκτρικής 
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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 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της διάταξης του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 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 το Άρθρο 
217. 

7. Ειδικά για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, τις Μονάδες ΑΠΕ, και τις αεριοστροβιλι-
κές Μονάδες συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου, και στην περίπτωση που για τις 
Μονάδες αυτές υφίσταται λειτουργική αλληλεξάρτηση, κατόπιν αιτήσεως του κα-
τόχου άδειας παραγωγής ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εγκρίνει την 
υπαγωγή Μονάδων του ιδίου υδροηλεκτρικού Σταθµού ή του ίδιου συγκροτήµατος 
Μονάδων ΑΠΕ εγκατεστηµένων στην ίδια θέση ή του ιδίου αεριοστροβιλικού 
συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου παραγωγής στις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ I 
έως και το ΤΜΗΜΑ VI, καθώς και το ΤΜΗΜΑ XIV του παρόντος Κώδικα, ανά 
Σταθµό ή συγκρότηµα Μονάδων ή αεριοστροβιλικό συνδυασµένο ή ανοικτό κύκλο 
παραγωγής, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «Μονάδα» για την εφαρµογή 
των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ I έως και το ΤΜΗΜΑ VI, καθώς και το 
ΤΜΗΜΑ XIV του παρόντος Κώδικα χρησιµοποιείται για το σύνολο των Μονάδων 
του Σταθµού ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασµένου ή ανοικτού κύκλου. 

Άρθρο 24 
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης 

8. Η Προσφορά Έγχυσης περιλαµβάνει για κάθε Περίοδο Κατανοµής µίας Ηµέρας 
Κατανοµής κλιµακωτή συνάρτηση τιµής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κά-
θε βαθµίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής ενέργειας (Ευρώ ανά 
MWh) µε αριθµητική τιµή µεγαλύτερη και όχι ίση του µηδενός και ποσότητας ε-
νέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαµβάνει έως δέκα βαθµίδες, στην οποία οι τι-
µές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθµίδες πρέπει να είναι µονοτόνως µη φθί-
νουσες. Η τιµή ενέργειας ορίζεται σε Ευρώ µε ακρίβεια µέχρι και τριών (3) δεκα-
δικών ψηφίων. 

9. 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 µί-
ας (1) MWh. 

Άρθρο 25 
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Θερµικών Μονάδων 

1. Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης 
οφείλει να είναι µικρότερη της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφο-
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ράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού 
Κόστους της Μονάδας, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής 
στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. 

2. Ειδικά για την πρώτη βαθµίδα της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, 
στην οποία αντιστοιχεί χαµηλότερη τιµή ενέργειας µεταξύ όλων των βαθµίδων της 
ίδιας συνάρτησης, η προσφερόµενη τιµή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαµηλότε-
ρη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για µία Περίοδο Κατανο-
µής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαµβάνεται στην πρώτη αυτή βαθµίδα της 
κλιµακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συ-
νολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 

3. Σε κάθε περίπτωση η σταθµισµένη µε τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθµίδας µέση 
τιµή ενέργειας του συνόλου των βαθµίδων της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφο-
ράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κό-
στους της Μονάδας, όπως το όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανοµής στην 
οποία αντιστοιχεί η κλιµακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης. 

4. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, αφο-
ρά τουλάχιστον το τµήµα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Κα-
θαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά το Άρθρο 217. Επι-
προσθέτως, 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 συ-
νάρτηση τιµής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού 
αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόµενης ενέργειας. 

Άρθρο 26 
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

5. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαµ-
βανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουρ-
γία παραγωγής, περιλαµβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται κατά το Άρθρο 24. Η 
Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας 
πέραν αυτής που αντιστοιχεί σε Υποχρεωτική Έγχυση κατά το Άρθρο 28. 

6. Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περι-
λαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λει-
τουργία παραγωγής, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί: 

Α) Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται µία κλιµακωτή συνάρτηση τιµής 
και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας κατά το Άρθρο 24, η οποία ισχύει για 
όλες τις Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Κατ’ εξαίρεση για τις 
Μονάδες σε λειτουργική αλληλεξάρτηση λόγω ροής υδάτων, και για λόγους 
καλής και ασφαλούς διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δύναται να υποβάλλε-
ται µία κλιµακωτή συνάρτηση τιµής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας κα-
τά το Άρθρο 24 για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. 
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Β) Η τιµή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθµίδα της κλιµακωτής 
συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη της 
∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επι-
τρέπεται να είναι µικρότερη του µεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο 
καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως τα όρια αυτά ισχύουν 
για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. 

Γ) Ειδικά για την πρώτη βαθµίδα της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγ-
χυσης, στην οποία αντιστοιχεί χαµηλότερη τιµή ενέργειας µεταξύ όλων των 
βαθµίδων της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόµενη τιµή ενέργειας επιτρέπεται 
να είναι χαµηλότερη του µεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορί-
ζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4). Για µία Περίοδο Κατανοµής, η πο-
σότητα ενέργειας η οποία περιλαµβάνεται στην πρώτη αυτή βαθµίδα της κλι-
µακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της 
συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 

∆) 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 του µεταβλητού κό-
στους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), 
όπως το όριο αυτό ισχύει για τις Περιόδους Κατανοµής στις οποίες αντιστοι-
χεί η Προσφορά Έγχυσης. 

Άρθρο 27 
Περιεχόµενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή 

7. Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χωριστά για κάθε Κόµβο ∆ιασύν-
δεσης για Εισαγωγή και περιλαµβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται κατά το 
Άρθρο 24, καθώς και δήλωση σχετικά µε την προέλευση της ενέργειας αυτής σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της UCTE. ∆εν εφαρµόζεται άνω περιορισµός στην ποσότη-
τα ενέργειας που περιλαµβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης και εφαρµόζεται κάτω 
όριο τιµής ενέργειας ίσο µε το µηδέν. 

8. Η τιµή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθµίδα πρέπει να είναι µικρό-
τερη της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας στον Η-
ΕΠ. 

Άρθρο 28 
∆ηλώσεις ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των 
Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, υποβάλλουν 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 ερχό-
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µενο Σάββατο και για επτά Ηµέρες Κατανοµής. Στη ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ια-
χείρισης Υποχρεωτικών Νερών καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, και 
για κάθε Περίοδο Κατανοµής των επτά Ηµερών Κατανοµής αναφοράς της ∆ήλω-
σης, η ενδεχόµενη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται υποχρεωτικά και η οποία α-
ντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης και γ) 
αποφυγής υπερχείλισης. 

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

4. Η ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας συνο-
δεύεται από σχετική τεκµηρίωση και είναι ενδεικτική. Οι εξουσιοδοτηµένοι εκ-
πρόσωποι των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων δύνανται να 
υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης ∆ήλωσης Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεω-
τικών Νερών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της, κατόπιν συννενοήσεως 
µε τους αντίστοιχους Γενικούς Γραµµατείς Περιφέρειας, για λόγους που αφορούν 
την τεχνική λειτουργία της Μονάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των 
υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται, ή θέµατα ασφαλείας. Ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος δύναται να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες πληροφορίες 
εάν κατά την κρίση του η αιτιολόγηση δεν ήταν πλήρης. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί τις ∆ηλώσεις Εβδοµαδιαίας ∆ιαχεί-
ρισης Υποχρεωτικών Νερών άµεσα µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους, 
για κάθε Μονάδα. Περαιτέρω, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί άµεσα 
µετά την παρέλευση της περιόδου αναφοράς κάθε ∆ήλωσης Εβδοµαδιαίας ∆ιαχεί-
ρισης Υποχρεωτικών Νερών την ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από κάθε Μο-
νάδα λόγω υποχρεωτικών λειτουργιών, για κάθε Περίοδο Κατανοµής των προη-
γούµενων επτά Ηµερών Κατανοµής. 

6. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία 
καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, να τεκµηριώνει τις δηλώσεις 
ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες ύδρευσης, άρδευσης και απο-
φυγής υπερχείλισης, προσκοµίζοντας στοιχεία σχετικά µε τις υποχρεώσεις αυτές 
καθώς και σχετικά µε το ισοζύγιο εισροών-εκροών στους ταµιευτήρες. 

7. Η ∆ήλωση ∆ωδεκάµηνης Προβλεπόµενης Χρήσης Νερών συντάσσεται σε κυλιό-
µενη βάση, αναφέρεται στο ερχόµενο δωδεκάµηνο και υποβάλλεται έως πέντε (5) 
ηµέρες πριν την έναρξη του πρώτου µήνα τον οποίο αφορά. Η ∆ήλωση ∆ωδεκά-
µηνης Προβλεπόµενης Χρήσης Νερών υποβάλλεται στον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος συνοδευόµενη από τεκµηρίωση περί της µεγιστοποίησης της αξίας των υδά-
τινων πόρων και του συνολικού οφέλους που συνεπάγεται για τον τοµέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας η χρήση των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 

8. Στη ∆ήλωση ∆ωδεκάµηνης Προβλεπόµενης Χρήσης Νερών καθορίζονται για κάθε 
µήνα του επόµενου δωδεκαµήνου, αθροιστικά για όλες τις Περιόδους Κατανοµής 
των Ηµερών Κατανοµής του µήνα, αθροιστικά για όλες τις Υδροηλεκτρικές Μο-
νάδες κάθε κατόχου άδειας παραγωγής, και για τρία υδρολογικά σενάρια (υψηλών, 
χαµηλών και ενδιάµεσων συνολικών εισροών) τα εξής: 
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Α) το πρόγραµµα προβλεπόµενης έγχυσης ενέργειας λόγω υποχρεωτικών λει-
τουργιών ύδρευσης, άρδευσης και αποφυγής υπερχείλισης, 

Β) το πρόγραµµα προβλεπόµενης πρόσθετης παραγωγής ενέργειας, 

Γ) οι αναµενόµενες εισροές ύδατος στους ταµιευτήρες, 

∆) τα προβλεπόµενα αποθέµατα νερού στους ταµιευτήρες στο τέλος του µήνα. 

9. Εντός ενός (1) µηνός από την παρέλευση κάθε Έτους Αξιοπιστίας, οι κάτοχοι ά-
δειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν να υποβάλλουν στον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος και στη ΡΑΕ απολογιστική έκθεση περί της διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας. Στην έκθεση αυτή 
περιλαµβάνονται: α) τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου (8), β) αντιπαρα-
βολή µε τις αντίστοιχες ∆ηλώσεις ∆ωδεκάµηνης Προβλεπόµενης Χρήσης Νερών 
και τεκµηρίωση των αποκλίσεων, γ) τεκµηρίωση περί της µεγιστοποίησης της αξί-
ας των υδάτινων πόρων και του συνολικού οφέλους για τον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη χρήση των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 

Άρθρο 29 
Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, πε-
ριλαµβανοµένων 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 ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης, η οποία προσδιορίζει την ποσότητα ενέρ-
γειας η οποία προβλέπεται ότι πρόκειται να εγχυθεί στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο 
από τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε η πρόβλεψη να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την ποσό-
τητα ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί από τις Μονάδες αυτές. 

3. Εφόσον απαιτείται, για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν σε 
προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. 

4. Για κάθε µονάδα η οποία ευρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
κάθε Ηµέρας Κατανοµής οι οποίες αντιστοιχούν στην έγχυση ενέργειας από τη µο-
νάδα αυτή λόγω δοκιµών λειτουργίας κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55. Ο κάτοχος άδειας 
παραγωγής εισπράττει πληρωµές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις 
ως άνω εγχύσεις οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το κόστος καυσίµου και για το 
οποίο υποβάλλει ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44. 

5. Στις Προσφορές Έγχυσης του παρόντος Άρθρου δεν προσδιορίζεται τιµή ενέργει-
ας, η οποία για το Πρόγραµµα ΗΕΠ λαµβάνεται ίση µε µηδέν (0). 
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Άρθρο 30 
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης 

1. Προσφορά Έγχυσης που αφορά µία Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται το νωρίτερο 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που 
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Προσφορές Έγχυσης που υπο-
βάλλονται µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του 
ίδιου χρονικού διαστήµατος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Προσφοράς 
Έγχυσης έως και πέντε (5) φορές. 

2. Κατ’ εξαίρεση οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος κατά το Άρθρο 29 υποβάλλονται έως δύο (2) ώρες πριν τη Λήξη της 
Προθεσµίας Υποβολής. 

Άρθρο 31 
Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποδέχεται τις Προσφορές Έγχυσης εφόσον πλη-
ρούνται οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαµβάνει υπόψη για την κατάρτιση 
του Προγράµµατος ΗΕΠ. 

2. Σε περίπτωση µη αποδοχής Προσφοράς Έγχυσης, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
κοινοποιεί άµεσα αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής στον Συµµετέχοντα που 
υπέβαλε την Προσφορά Έγχυσης. 

Άρθρο 32 
Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης 

1. Σε περίπτωση µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για µία Ηµέρα Κατανο-
µής από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής 
κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCIO_G σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται 
από τη σχέση: 

NCIO_G = UNCIO_G × NCAP × (1+Α_G) × (N-1) 

Όπου: 

UNCIO_G είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MW και Ηµέρα Κατανο-
µής), 

A_G ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη µη νόµιµη υποβολή Προσφοράς Έγχυσης συνο-
λικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερολογιακό 
έτος κατά τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής έχει υποβάλλει 
µη νόµιµη Προσφορά Έγχυσης, 
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NCAP η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύµφωνα µε το Μητρώο Κατανεµόµε-
νων Μονάδων. 

2. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης UNCIO_G και του συντελεστή προ-
σαύξησης Α_G, καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδί-
δεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για 
το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 33 
Υποχρέωση και ∆ικαίωµα Υποβολής 

1. Χωριστά για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφεί-
λει να υποβάλλει πλήρως δεσµευτική Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής 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 Συµβεβληµέ-
νες Μονάδες και για Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. Στην περίπτωση µονάδας η ο-
ποία µερικώς είναι Κατανεµόµενη και µερικώς Συµβεβληµένη, υποβάλλεται από 
τον κάτοχο άδειας παραγωγής Προσφορά Εφεδρειών µόνο για το τµήµα που αντι-
στοιχεί στην Κατανεµόµενη Μονάδα όπως το τµήµα αυτό ή η σχετική διαδικασία 
καθορίζονται µε τους όρους της σχετικής Σύµβασης. 

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 ισχύ-
ος 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 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, αφο-
ρά το τµήµα της ικανότητας της Μονάδας για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά 
Έγχυσης. 
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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 ∆ευτερεύ-
ουσας 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 Πρω-
τεύουσας Ρύθµισης και Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, αποτελείται για κάθε 
Μονάδα από την ως άνω οριζόµενη τιµή ισχύος για κάθε υπηρεσία, και από την 
Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, όπως τα 
µεγέθη αυτά καθορίζονται στη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονά-
δας. 

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 τον ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος 

Για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος υποβάλλει Προσφορά Εφεδρειών για κάθε Συµβεβληµένη Μονάδα Επικουρι-
κών 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 σχε-
τική Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών. 

Άρθρο 36 
Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών 

Προσφορά Εφεδρειών που αφορά µία Ηµέρα Κατανοµής υποβάλλεται το νωρίτερο 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και µέχρι τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που α-
ντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. Προσφορές Εφεδρειών που υπο-
βάλλονται µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Εντός του 
ίδιου χρονικού διαστήµατος επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Προσφοράς 
Εφεδρειών έως και πέντε (5) φορές. 
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Άρθρο 37 
Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποδέχεται τις Προσφορές Εφεδρειών εφόσον 
πληρούνται οι όροι του παρόντος Κώδικα και τις λαµβάνει υπόψη για την κατάρτι-
ση του Προγράµµατος ΗΕΠ. 

2. Σε περίπτωση µη αποδοχής Προσφοράς Εφεδρειών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος κοινοποιεί άµεσα αιτιολογηµένη απόφαση µη αποδοχής στον Συµµετέχοντα 
που υπέβαλε την Προσφορά Εφεδρειών. 

Άρθρο 38 
Συνέπειες µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών 

1. Σε περίπτωση µη νόµιµης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών για µία Ηµέρα Κατα-
νοµής από κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Παραγωγό για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής 
κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCRO_G σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζε-
ται από τη σχέση: 

NCRO_G = UNCRO_G × (RCAP_P + RCAP_S) × (1+ΑR_G) × (N-1) 

όπου: 

UNCRO_G είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MW και Ηµέρα Κατανο-
µής), 

ΑR_G ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη µη νόµιµη υποβολή Προσφοράς Εφεδρειών συ-
νολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερολογιακό 
έτος κατά τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής έχει υποβάλλει 
µη νόµιµη Προσφορά Εφεδρειών, 

RCAP_P, RCAP_S η Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτε-
ρεύουσας Ρύθµισης της Μονάδας, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα ∆ηλωµέ-
να Χαρακτηριστικά της. 

2. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης UNCRO_G και του συντελεστή 
προσαύξησης ΑR_G, καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκ-
δίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 39 
∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας 

1. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχε-
τίζονται µε τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η 
οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα, ο κά-
τοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει ∆ήλωση Ολικής Μη ∆ιαθεσι-
µότητας της Μονάδας για την Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία υφίσταται η αδυ-
ναµία αυτή, προσδιορίζοντας τις Περιόδους Κατανοµής εντός της Ηµέρας Κατα-
νοµής κατά την οποία υφίσταται η αδυναµία παραγωγής. Με τη ∆ήλωση Ολικής 
Μη ∆ιαθεσιµότητας είναι δυνατόν να καθορίζεται χρονικό διάστηµα περισσότερων 
Ηµερών Κατανοµής κατά τις οποίες αναµένεται να συντρέχει αδυναµία παραγω-
γής. 

2. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχε-
τίζονται µε τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ή σε 
περίπτωση άλλων τεχνικών λόγων, που συνεπάγονται αδυναµία της Μονάδας να 
παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας, ό-
πως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής 
οφείλει να υποβάλλει ∆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. Με τη 
∆ήλωση Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας είναι δυνατόν να καθορίζεται χρονικό διά-
στηµα περισσότερων Ηµερών Κατανοµής κατά τις οποίες αναµένεται να συντρέχει 
µειωµένη ισχύς παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή το µέγεθος της µειωµένης ισχύ-
ος παραγωγής ορίζεται ενιαίο καθ’ όλο το διάστηµα των Ηµερών Κατανοµής. 

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

4. Η ∆ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας περιλαµβάνει περιγραφή των 
τεχνικών αιτίων, στα οποία οφείλεται η µη διαθεσιµότητα της Μονάδας. Κατά την 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας Μονάδας και έως την ηµεροµηνία έναρξης της 
εµπορικής λειτουργίας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υποβάλλει ∆ήλω-
ση Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας, χωρίς επίκληση άλλου ειδικού λόγου. 

5. ∆ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας υποβάλλεται κατά τη διαδικασία 
υποβολής Προσφορών Έγχυσης έως τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής που αντι-
στοιχεί 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. 
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Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις κατά το Άρθρο 79 του παρόντος Κώδικα. 

6. Χρόνος ισχύος ∆ήλωσης Μερικής ή Ολικής µη ∆ιαθεσιµότητας είναι το σύνολο 
των Περιόδων Κατανοµής όπως αναφέρονται στη δήλωση. Η δήλωση είναι σε ισχύ 
µέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος της, εκτός εάν ανακληθεί νωρίτερα από τον κά-
τοχο άδειας παραγωγής. ∆ήλωση παύει να ισχύει πριν το τέλος του χρόνου ισχύος 
της στην περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ακυρώσει τη 
δήλωση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 40. 

7. 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 άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν.2773/1999, ελέγχουν εάν ∆ήλωση Μη ∆ια-
θεσιµότητας που υποβλήθηκε είναι αληθής και πληροί τις προϋποθέσεις του παρό-
ντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης, µε 
την οποία τίθεται εύλογη προθεσµία, ο κάτοχος άδειας παραγωγής που υπέβαλε 
∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας οφείλει να υποβάλλει έγγραφα και εκθέσεις στον ∆ι-
αχειριστή του Συστήµατος και στη ΡΑΕ και να επιτρέπει στη ΡΑΕ την πρόσβαση 
στους σχετικούς χώρους, και να της παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σε περί-
πτωση ελέγχου από τη ΡΑΕ, η ΡΑΕ εκδίδει πόρισµα το οποίο κοινοποιείται στον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και είναι δεσµευτικό για τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση που κοινοποι-
είται στον κάτοχο άδειας παραγωγής να ακυρώνει ∆ήλωση Ολικής ή Μερικής ∆ια-
θεσιµότητας της οποίας δεν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της ή να κρίνει µη νόµιµη 
∆ήλωση της οποίας ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, εφόσον διαπιστώνει ότι η δήλωση 
είναι αναληθής ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των προϋποθέσεων του παρόντος 
Κώδικα. Με την περιέλευση στον κάτοχο άδειας παραγωγής της απόφασης του ∆ι-
αχειριστή του Συστήµατος λήγει η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής Προσφο-
ρών Έγχυσης ή η δυνατότητα υποβολής Προσφορών Έγχυσης για µειωµένη διαθε-
σιµότητα ισχύος ανάλογα µε την περίπτωση. Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
από την περιέλευση της απόφασης, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υπο-
βάλλει ένσταση στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο άδειας 
παραγωγής. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται απόρρι-
ψη της ενστάσεως. 

3. Σε περίπτωση απόφασης για ακύρωση ∆ήλωσης ή για µη αποδεκτή ∆ήλωση για 
Κατανεµόµενη Μονάδα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον κάτοχο ά-
δειας παραγωγής κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCNAD_G σε Ευρώ, 
το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση. 



 32

NCNAD_G = UNCNAD_G × NCAP × (1+Α_D) × (N-1) 

Όπου: 

UNCNAD_G είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MW και Ηµέρα Κατανο-
µής), 

A_D ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν ο µέχρι και την υπόψη άκυρη ή µη αποδεκτή ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότη-
τας συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερο-
λογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος υποβάλλων έχει υποβάλλει άκυρη ή 
µη αποδεκτή ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας, 

NCAP η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύµφωνα µε το Μητρώο Κατανεµόµε-
νων Μονάδων. 

4. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης UNCNAD_G και του συντελεστή 
προσαύξησης Α_D, καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκ-
δίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

Άρθρο 41 
∆ηλώσεις Μακροχρόνιας Μη ∆ιαθεσιµότητας 

1. Εάν µία Μονάδα τελεί σε αδυναµία λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, για διάστη-
µα 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 ∆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 υποβάλλο-
νται ∆ηλώσεις Μερικής ή Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας, ο κάτοχος άδειας παραγω-
γής οφείλει να υποβάλλει άµεσα ∆ήλωση Αδυναµίας Λειτουργίας στην οποία ανα-
φέρει τους λόγους και τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας 
της Μονάδας. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αξιολογεί τις ∆ηλώσεις που υποβάλλονται σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο σε σχέση µε την πραγµατική κατάσταση τεχνικής λει-
τουργίας της Μονάδας και σε σχέση µε τη δυνατότητα άρσης των λόγων που οδή-
γησαν σε αδυναµία λειτουργίας, και εκδίδει σχετικό πόρισµα στο οποίο προσδιορί-
ζει τον Προσωρινό ή Οριστικό χαρακτήρα της αδυναµίας λειτουργίας. Σε περίπτω-
ση Προσωρινού χαρακτήρα της αδυναµίας λειτουργίας, ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος προσδιορίζει την ηµεροµηνία αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας. 
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4. Κατά του πορίσµατος του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος χωρεί αιτιολογηµένη έν-
σταση από τον κάτοχο άδειας παραγωγής εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την κοινοποίηση του πορίσµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος απο-
φαίνεται αιτιολογηµένα επί των ενστάσεων. Τυχόν διαφορά µεταξύ των µερών ε-
πιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 

Άρθρο 42 
∆ηλώσεις Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  

∆ΗΛΩΣΗ TEXNΙΚOOIKONOMIKΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 43 
Υποχρέωση Υποβολής ∆ήλωσης 

Κάτοχος άδειας παραγωγής για Μονάδα εγγεγραµµένη στο Μητρώο Μονάδων, ο-
φείλει να υποβάλλει ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων χωριστά για κάθε Μο-
νάδα. 

Άρθρο 44 
Περιεχόµενο ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων 

1. Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων περιλαµβάνει τα στοιχεία των πινάκων 
που ακολουθούν. Λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. Τα τεχνικά 
στοιχεία της ∆ήλωσης πρέπει να τελούν σε συµφωνία µε τα Καταχωρηµένα Χαρα-
κτηριστικά της Μονάδας 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 υ-
πολογίζονται σε συµφωνία µε τον ορισµό κάθε οικονοµικού στοιχείου της ∆ήλω-
σης κατά τον παρόντα Κώδικα. 
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Α. Τεχνικές παράµετροι  

Α1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας µονάδας 

Περιγραφή Αριθµητική 
Τιµή 

Μονάδα 
µέτρησης 

Καθαρή Ισχύς Μονάδας (NCAP) όπως ορίζεται κατά το 
Άρθρο 217  MW 

Μέγιστη συνεχής ικανότητα την Ηµέρα Κατανοµής 
(Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η 
εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μο-
νάδας) 

 MW 

Μέγιστη συνεχής ικανότητα την Ηµέρα Κατανοµής σε 
συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν λη-
φθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα 
βοηθητικά φορτία της Μονάδας) 

 MW 

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Καθαρή Ισχύς Μονάδας 
αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα 
βοηθητικά φορτία της Μονάδας) 

 MW 

Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας  ώρες 

Ελάχιστος χρόνος κράτησης  ώρες 

Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (ισχύς)  MW 

Τιµή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτω-
ση επικουρικής υπηρεσίας)  Ευρώ/ 

MWh 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε µέγιστη δυνατότητα 
παραγωγής   χρόνος 

Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες µακράς αναµονής 

Από θερµή σε ενδιάµεση  χρόνος 

Από ενδιάµεση σε ψυχρή  χρόνος 

Χρόνος για να συγχρονίσει 

Από θερµή κατάσταση  χρόνος 

Από ενδιάµεση κατάσταση  χρόνος 

Από ψυχρή κατάσταση  χρόνος 
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Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για 
να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατά-
σταση ολικής µη διαθεσιµότητας 

 χρόνος 

Λειτουργία από συγχρονισµό µέχρι την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή  

Χρόνος παραµονής στο ενδιάµεσο φορτίο 

 Από θερµή κατάσταση  χρόνος 

 Από ενδιάµεση κατάσταση  χρόνος 

 Από ψυχρή κατάσταση  χρόνος 

Φορτίο µε το συγχρονισµό  MW  

Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή 
µέχρι τον αποσυγχρονισµό  χρόνος 

Λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή µέχρι τη µέγιστη συνεχή ικανότητα 
(Οι καθοριζόµενοι ρυθµοί χρησιµοποιούνται και στον ΗΕΠ) 

Ελάχιστος Εγγυηµένος Ρυθµός ανόδου (στο εξής Ρυθ-
µός Ανόδου) από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή µέχρι 
τη µέγιστη συνεχή ικανότητα 

 MW/λεπτό 

Ελάχιστος Εγγυηµένος Ρυθµός καθόδου (στο εξής Ρυθ-
µός Καθόδου) από τη µέγιστη συνεχή ικανότητα µέχρι 
την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή 

 MW/λεπτό 

Α2. Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες 

Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονοµαστική τάση σηµείου έγχυ-
σης) 

MW Mvar 

  

  

  

  

  

  

Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος 
ίση µε την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη µέγιστη ικα-
νότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάµεσα 
επίπεδα ενεργού ισχύος. 
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MW Mvar 

  

  

  

  

  

  

Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση 
µε την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη µέγιστη ικανότη-
τα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάµεσα επίπε-
δα ενεργού ισχύος. 

  

Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής (ΑΡΠ) 

Μέγιστο φορτίο υπό ΑΡΠ  MW 

Ελάχιστο φορτίο υπό ΑΡΠ  MW 

Ρυθµός µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ  MW/λεπτό 

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.  Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για Υδροηλεκτρικές Μονάδες, καθορισθέντα κα-
τά το Άρθρο 315 

(……, ……) (MW, MW) 
άνω και κάτω 
ορίου ορισµού 
ζώνης 

Απαγορευµένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω 
ταλαντώσεων 

(……, ……) (MW, MW) 
άνω και κάτω 
ορίου ορισµού 
ζώνης 

 

B. Παράµετροι Μεταβλητού Κόστους για θερµικές Μονάδες παραγωγής 
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Επίπεδο Καθαρής 
Παραγωγής (MW) 

Ειδική Κατανάλωση 
Καυσίµου (GJ/MWh) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Βηµατική Συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης 
Καυσίµου. Το διάστηµα µεταξύ του φορτίου µε 
το συγχρονισµό έως τη µέγιστη συνεχή ικανότη-
τα χωρίζεται σε δέκα (10) βήµατα τα οποία επι-
λέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η 
τεχνική καµπύλη ειδικής κατανάλωσης. 

  

Καύσιµο Α  

Καύσιµο Β  

Κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου 

Καύσιµο Γ  

€/µονάδα 
ποσοτικής 
µέτρησης  

Καύσιµο Α  

Καύσιµο Β  

Κατώτερη θερµογόνος δύναµη καυσίµου ανά 
τύπο καυσίµου 

Καύσιµο Γ  

GJ/µονάδα 
ποσοτικής 
µέτρησης 

Επίπεδο 
Καθαρής 
Παραγωγής 
(MW) 

Καύσιµο 
Α (%) 

Καύσιµο 
Β (%) 

Καύσιµο 
Γ (%) 

    

    

    

Ποσοστιαία σύνθεση καυσίµων σε κάθε διάστη-
µα ισχύος της Βηµατικής Συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Καυσίµου. 

    



 38

    

    

    

    

    

    

Επίπεδο Καθαρής Πα-
ραγωγής (MW) 

Κόστος (€/MWh) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου σε 
κάθε διάστηµα ισχύος της Βηµατικής Συνάρτη-
σης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου. 

  

Επίπεδο Καθαρής Πα-
ραγωγής (MW) 

Κόστος (€/MWh) 

  

  

  

Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης 
λόγω λειτουργίας (εκτός δαπανών συντήρησης 
παγίου χαρακτήρα) σε κάθε διάστηµα ισχύος της 
Βηµατικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης 
Καυσίµου. 
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Επίπεδο Καθαρής Πα-
ραγωγής (MW) 

Κόστος (€/MWh) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών για το αν-
θρώπινο δυναµικό λόγω λειτουργίας (εκτός δα-
πανών για το ανθρώπινο δυναµικό που έχουν 
πάγιο χαρακτήρα) σε κάθε διάστηµα ισχύος της 
Βηµατικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης 
Καυσίµου. 

  

 

Γ. Παράµετροι Κόστους κατόπιν Εντολής Κατανοµής 

Περιγραφή Αριθµητική Τιµή Μονάδα 
Μέτρησης 
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Πρόσθετο µεταβλητό κόστος (δαπάνες που αντι-
στοιχούν σε πρόσθετο κόστος λειτουργίας ή συ-
ντήρησης) για την παροχή αέργου ισχύος πέραν 
της µέγιστης συνεχούς ικανότητας αέργου ισχύος 
η οποία ορίζεται στο τµήµα Α2 του παρόντος πί-
νακα 

 €/Mvar-h 

Από ψυχρή  

Από ενδιάµεση  

Ειδικό κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάµεση ή 
θερµή κατάσταση αναµονής έως το φορτίο µε το 
συγχρονισµό 

Από θερµή  

€/εκκί-
νηση 

Κόστος καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της 
ετοιµότητας της Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει  €/MW-h 

Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του 
κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της 
ετοιµότητας της Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει  

 €/MW-h 

 

2. Το κόστος καυσίµου που αναφέρεται στις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχεί-
ων αντιστοιχεί σε πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παρα-
γωγής για την προµήθεια του καυσίµου ανεξάρτητα από το είδος των επιµέρους 
κοστολογικών στοιχείων. Η προµήθεια ορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προµη-
θευόταν το καύσιµο από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, ο οποίος χρεώνει τιµή καυσί-
µου οµοιόµορφα για κάθε µονάδα της ποσότητας καυσίµου, την οποία προµηθεύει. 
Σε περίπτωση έλλειψης τεκµηρίωσης µέσω τιµολογίων αγοράς ή άλλων αντίστοι-
χων 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 καθορίζονται στο Εγχει-
ρίδιο Υπολογισµού Μεταβλητού Κόστους, το οποίο εκπονείται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το κόστος καυσίµου είναι δυνα-
τόν να ελέγχεται από τη ΡΑΕ. 

3. Προκειµένου να προσδιοριστεί το Μεταβλητό Κόστος των Θερµικών Μονάδων ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος επεξεργάζεται τα στοιχεία των ∆ηλώσεων Τεχνικο-
οικονοµικών Στοιχείων ως ακολούθως: 

Α) Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους λαµβάνεται από το Τµήµα Β της ∆ήλωσης 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, όπως αυτή ισχύει. 

Β) Προσδιορίζεται η ελάχιστη αριθµητική τιµή της καµπύλης Μεταβλητού Κό-
στους, η οποία κατά τεκµήριο αντιστοιχεί στη βέλτιστη λειτουργία της Μο-
νάδας. Η τιµή αυτή προσδιορίζει το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονά-
δας για µία Ηµέρα Κατανοµής. 
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4. Ως µεταβλητό κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος Κώδικα λαµβάνεται υπόψη αριθµητική τιµή σε Ευρώ ανά 
MWh, σταθερή και ενιαία ανά σύνολο Υδροηλεκτρικών Μονάδων που τελούν σε 
λειτουργική αλληλεξάρτηση. Η τιµή αυτή καθορίζεται ετησίως από τη ΡΑΕ µε βά-
ση την αξία χρήσης του νερού, σε κάθε σύνολο Υδροηλεκτρικών Μονάδων µε λει-
τουργική αλληλεξάρτηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αξία ευκαιρίας του 
νερού που αντανακλά την εξοικονόµηση µεταβλητού κόστους του θερµικού συ-
στήµατος παραγωγής. Η απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ 
του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος 
και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

5. ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτο-
παραγωγού που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 35 του 
Ν.2773/1999, αφορά τουλάχιστον το τµήµα της ισχύος της Μονάδας το οποίο α-
ντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP , όπως αυτή υπολογίζεται κατά 
το Άρθρο 217, καθώς και το πρόσθετο τµήµα της ικανότητας της Μονάδας για το 
οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης. 

6. Ως ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας νοούνται τα χαρακτηριστικά που προσ-
διορίζονται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως συνδυασµός των κάτω-
θι τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της Μονάδας και αποτελούν τις ισχύουσες 
τεχνικές δυνατότητες της Μονάδας για συγκεκριµένη Περίοδο και Ηµέρα Κατανο-
µής: 

Α) Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας, 

Β) ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, 

Γ) Εγκεκριµένες Εξαιρέσεις κατά το Άρθρο 315 και το Άρθρο 47 σχετικά µε τε-
χνικά στοιχεία, 

∆) ∆ήλωση Μη ∆ιαθεσιµότητας (Ολικής ή Μερικής), 

Ε) Πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά 
το Άρθρο 79. 

Άρθρο 45 
∆ιαδικασία Υποβολής ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών 

Στοιχείων 

1. Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και υπο-
βάλλεται έως τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής της πρώτης Ηµέρας Κατανοµής, 
στην οποία αναφέρεται η ∆ήλωση. 

2. Η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων αναφέρεται σε µία ή περισσότερες Η-
µέρες Κατανοµής και ισχύει εφόσον κριθεί αποδεκτή. Νεότερη ∆ήλωση Τεχνικο-
οικονοµικών Στοιχείων εφόσον υποβληθεί νόµιµα αντικαθιστά προηγούµενη. 
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Άρθρο 46 
Αποδοχή και Απόρριψη ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών 

Στοιχείων από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 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. Σε 
περίπτωση κατά την οποία ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων κρίνεται ως µη 
νοµίµως υποβληθείσα, ισχύει η τελευταία νοµίµως υποβληθείσα ∆ήλωση. Σε περί-
πτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ουδεµία νόµιµη δήλωση για µια Μονάδα, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος πληροφορεί σχετικά τη ΡΑΕ ενόψει επιβολής κυρώ-
σεων κατά το Άρθρο 33 του Ν.2773/1999, και αναγνωρίζει ως ∆ηλωµένα Χαρα-
κτηριστικά της Μονάδας τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της. 

2. ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων που υποβλήθηκε νοµίµως γίνεται αποδε-
κτή από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων 
για την οποία µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 44, κρίνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως µη α-
ποδεκτή και δεν θεωρείται νοµίµως υποβληθείσα οπότε ισχύει η τελευταία νοµί-
µως υποβληθείσα ∆ήλωση. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν.2773/1999, ελέγχουν εάν ∆ήλωση Τεχνικο-
οικονοµικών Στοιχείων που υποβλήθηκε είναι αληθής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Άρθρο 44 και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό 
αυτό, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης, µε την οποία τίθεται εύλογη 
προθεσµία, ο κάτοχος άδειας παραγωγής που υπέβαλε ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµι-
κών Στοιχείων οφείλει να υποβάλλει έγγραφα και εκθέσεις στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος και στη ΡΑΕ και να επιτρέπει στη ΡΑΕ την πρόσβαση στους σχετι-
κούς χώρους, και να της παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση ελέγχου 
από τη ΡΑΕ, η ΡΑΕ εκδίδει πόρισµα περί της αποδοχής ή µη της ∆ήλωσης, το ο-
ποίο κοινοποιείται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και είναι δεσµευτικό για τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος µε αιτιολογηµένη απόφαση που κοινοποιείται στον κάτοχο άδειας 
παραγωγής και τη ΡΑΕ οριστικοποιεί την αποδοχή ή µη της ∆ήλωσης Τεχνικοοι-
κονοµικών Στοιχείων. Με την περιέλευση της απόφασης του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος και εφόσον η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων δεν γίνεται απο-
δεκτή και αναφέρεται σε τρέχουσες ή µελλοντικές Ηµέρες Κατανοµής ο κάτοχος 
άδειας παραγωγής υποχρεούται σε άµεση υποβολή νέας ∆ήλωσης Τεχνικοοικονο-
µικών Στοιχείων. Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την περιέλευση της α-
πόφασης, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της 
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία υπο-
βάλλεται εντός πέντε (5) ηµερών, αποφασίζει επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας 
επτά (7) ηµερών, και κοινοποιεί την απόφασή της στον κάτοχο άδειας παραγωγής 
και στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας 
αυτής τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. 
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4. Σε περίπτωση απόφασης για µη αποδεκτή ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων 
από Κατανεµόµενη Μονάδα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον κάτοχο 
άδειας παραγωγής κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCTED_G σε Ευρώ, 
το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: 

NCTED_G = UNCTED_G × NCAP × (1+Α_ΤD) × (N-1) 

Όπου: 

UNCTED_G είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MW και Ηµέρα Κατανο-
µής), 

A_ΤD ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη µη αποδεκτή ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοι-
χείων συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµε-
ρολογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος υποβάλλων έχει υποβάλλει µη 
αποδεκτή ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, 

NCAP η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύµφωνα µε το Μητρώο Κατανεµόµε-
νων Μονάδων. 

5. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης UNCTED_G και του συντελεστή 
προσαύξησης Α_ΤD, καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκ-
δίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

Άρθρο 47 
Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες 

1. Ειδικά τα στοιχεία που προσδιορίζονται στα τµήµατα Α2 και Α3 της ∆ήλωσης Τε-
χνικοοικονοµικών Στοιχείων πρέπει να τελούν σε συµφωνία µε τις ειδικές προδια-
γραφές σχεδιασµού και απόδοσης για θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες, κατά 
το Άρθρο 275. Τα στοιχεία των τµηµάτων Α2 και Α3 δύνανται να µην τελούν σε 
συµφωνία µε τις ειδικές αυτές προδιαγραφές µόνον εφόσον προηγουµένως έχει ε-
γκριθεί εξαίρεση από τις προδιαγραφές αυτές κατά το Άρθρο 315 και µόνο κατά το 
χρονικό διάστηµα ισχύος των εξαιρέσεων αυτών. 

2. Εφόσον η αίτηση εξαίρεσης για στοιχεία του τµήµατος Α2 Τεχνικά στοιχεία µονά-
δας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, 
αφορά σε µείωση της δυνατότητας της µονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής ο-
φείλει, µε την αίτησή του, να υποβάλλει δήλωση για την αύξηση των αριθµητικών 
τιµών των αντίστοιχων Τεχνικών στοιχείων για Επικουρικές Υπηρεσίες άλλων Κα-
τανεµόµενων Μονάδων, ώστε να αντισταθµίζεται η αιτουµένη µείωση καθ’ όλο το 
χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά η αίτηση εξαίρεσης. Με τη δήλωση αυτή συ-
νυποβάλλεται έτερη δήλωση των κατόχων άδειας παραγωγής οι οποίοι αποδέχο-
νται την αύξηση της υποχρέωσης παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από Μονάδες 
τους. 
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Εναλλακτικά της ως άνω υποχρέωσης για αντιστάθµιση των Επικουρικών Υπηρε-
σιών, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υποβάλλει αίτηµα προσωρινής ανα-
βολής εκπλήρωσης της υποχρέωσής του αυτής. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
εξετάζει τις ενδεχόµενες επιπτώσεις χορήγησης της αναβολής αυτής, τεκµηριώνο-
ντας τις επιπτώσεις της για τη βραχυχρόνια και µακροχρόνια επάρκεια του ηλε-
κτρικού συστήµατος της χώρας ως προς τις Επικουρικές Υπηρεσίες στις οποίες 
αφορά η αίτηση εξαίρεσης του κατόχου άδειας παραγωγής, και εισηγείται στη ΡΑ-
Ε, η οποία είναι αρµόδια για τη χορήγηση σχετικής έγκρισης. Η έγκριση προσωρι-
νής αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης κατόχου άδειας παραγωγής κατά τα 
ανωτέρω, ισχύει για ένα έτος, και δύναται να ανανεωθεί για το επόµενο έτος µε την 
ίδια διαδικασία. 

3. Η αίτηση εξαίρεσης από Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες 
υποβάλλεται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο οποίος µε γνώµονα την τεχνική 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων των προτεινόµενων µονάδων και τη διασφάλιση α-
ξιόπιστης και επαρκούς παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών για το Σύστηµα, απο-
φασίζει περί της έγκρισης της εξαίρεσης εντός προθεσµίας σαράντα πέντε (45) η-
µερών. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται απόρριψη 
της αίτησης. Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την περιέλευση της απόφα-
σης, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της ΡΑ-
Ε. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία υποβάλλε-
ται εντός πέντε (5) ηµερών, αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας επτά 
(7) ηµερών µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στον κά-
τοχο άδειας παραγωγής και στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε περίπτωση πα-
ρέλευσης της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. 

4. Σε περίπτωση έγκρισης εξαίρεσης από Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρι-
κές Υπηρεσίες και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της, τα στοιχεία που 
προσδιορίζονται στο τµήµα Α2 «Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρικές 
Υπηρεσίες» της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και αφορούν στις Μονά-
δες οι οποίες προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη εξαίρεση, πρέπει να τελούν σε 
συµφωνία µε την αυξηµένη δυνατότητα παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών κατά 
την εγκεκριµένη εξαίρεση. 

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 Με-
τρητή Παραγωγής Μονάδας που εγχέει στο Σύστηµα, και σε κάθε Μετρητή ∆ιασύν-
δεσης για Εισαγωγή. Ο συντελεστής απωλειών εγχύσεως αντιστοιχεί στο τµήµα των 
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απωλειών του Συστήµατος, το οποίο και επιµερίζεται στην έγχυση από Μονάδες πα-
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 συ-
ντελεστή απωλειών απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Κα-
τηγορία 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 λαµ-
βάνονται 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 και του Πίνα-
κα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου προσδιορίζονται βάσει ειδικής µελέτης που 
εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για την εκπόνηση της λαµβάνο-
νται υπόψη οι συντελεστές απωλειών του ∆ικτύου που καθορίζονται κατά το 
Άρθρο 157 παράγραφος (4). Η µελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και ισχύει από την 
έναρξη του επόµενου ηµερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή 
έτη. 

2. Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των συντελεστών απωλειών, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος µπορεί να υπολογίζει ενιαία τιµή των συντελεστών του Πίνακα 
Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως ή του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου 
για προκαθορισµένο σύνολο Περιόδων Κατανοµής. Η οµαδοποίηση αιτιολογείται 
από παρόµοια συγκριτικά στοιχεία. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να υπολογίσει χωριστά τον Συντελεστή 
Απωλειών για κάθε Καταχωρηµένο Μετρητή ή να τον υπολογίσει σε ζωνική βάση 
καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή απωλειών στους γεωγραφικά γειτονικούς και 
συνδεδεµένους κόµβους της αντίστοιχης ζώνης. 
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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 Περιορισµών Μεταφοράς του 

Συστήµατος και των Αναγκών Εφεδρειών 

Στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος: 

Α) ∆ιενεργεί την Πρόβλεψη Φορτίου για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. 

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

Γ) ∆ιενεργεί την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. 

∆) Επιλέγει και εφαρµόζει κατάλληλες µεθόδους πρόβλεψης Φορτίου, Περιορι-
σµών Μεταφοράς του Συστήµατος και Αναγκών Εφεδρειών, σύµφωνα µε α-
ξιόπιστες και δόκιµες επιστηµονικές µεθοδολογίες. 

Ε) ∆ύο (2) ώρες πριν από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, δηµοσιοποιεί 
στην ιστοσελίδα του 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 Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, 

(4) τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλονται 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, αθροιστικά για 
κάθε Περίοδο Κατανοµής, και 

(5) τις ∆ηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παράγραφος (5). 

ΣΤ) Μέχρι τις 10:00 π.µ. κάθε ηµέρας, δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του απολο-
γιστικά 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, τις Προ-
σφορές Έγχυσης και τις ∆ηλώσεις Φορτίου της προηγούµενης παραγράφου 
(E). 
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Ζ) Τηρεί αρχείο σχετικά µε τα δεδοµένα και τις λοιπές παραµέτρους που χρησι-
µοποιούνται για τις Προβλέψεις Φορτίου Περιορισµών Μεταφοράς του Συ-
στήµατος και Αναγκών Εφεδρειών, καθώς και τα αποτελέσµατα της Πρόβλε-
ψης Φορτίου για κάθε ηµερολογιακό έτος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί στη ΡΑΕ στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την α-
κρίβεια των ως άνω Προβλέψεων, εντός δύο (2) µηνών µετά το τέλος κάθε 
ηµερολογιακού έτους. 

Άρθρο 52 
Πρόβλεψη Φορτίου 

1. Για την Πρόβλεψη Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής: 

Α) Ιστορικά στοιχεία Φορτίου και στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την 
επεξεργασία αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξέλιξη του Φορτίου ανά κατη-
γορία χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Β)  Προγνώσεις καιρικών συνθηκών, ιστορικά στοιχεία φορτίου υπό ανάλογες 
καιρικές συνθήκες, καθώς και αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία και ιδίως στοι-
χεία συνδιακύµανσης Φορτίου και παραµέτρων καιρικών συνθηκών. 

Γ) Σηµαντικά Περιστατικά τα οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος γνωρίζει εκ 
των προτέρων ότι πρόκειται να συµβούν κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. 

∆)  Περικοπές Φορτίου ή/και χειρισµούς του ∆ικτύου που θα επηρεάσουν το µέ-
σο ωριαίο Φορτίο σε ορισµένο Σηµείο Σύνδεσης στο Σύστηµα, για τα οποία 
έχει ενηµερωθεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το Άρθρο 81. 

Ε)  Άλλα στοιχεία που συλλέγονται ή/και γνωστοποιούνται στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. 

2. Ως αποτέλεσµα της Πρόβλεψης Φορτίου εκτιµάται 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. 

3. 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, ούτε 
από τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη ∆ιαδικασία Κατανοµής και από 
τη ∆ιαδικασία ∆ιευθέτησης Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης. 
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Άρθρο 53 
Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος 

1. Σκοπός της Μελέτης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος είναι η ανάλυση 
και πρόβλεψη των περιπτώσεων ενεργοποίησης των Περιορισµών Μεταφοράς του 
Συστήµατος, σε συσχέτιση µε το φορτίο του Συστήµατος, τη διαθεσιµότητα των 
Μονάδων παραγωγής, τη διαθεσιµότητα στοιχείων του εξοπλισµού του Συστήµα-
τος, και τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος. 

2. Οι Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος αναφέρονται στους περιορισµούς 
φόρτισης του εξοπλισµού του Συστήµατος, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου 
ευστάθειας τάσης, οι οποίοι περιορίζουν στην περίπτωση ενεργοποίησής τους τη 
δυνατότητα ροής ενέργειας από τα σηµεία έγχυσης στο Σύστηµα προς τα σηµεία 
απορρόφησης από το Σύστηµα. 

3. Με τη Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος τεκµηριώνονται: 

Α)  Ο ορισµός των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε τµήµατα του Συστήµατος τα οποία συνδέονται µε γραµµές µεταφοράς η 
ροή ενέργειας επί των οποίων περιορίζεται στην περίπτωση ενεργοποίησης 
των Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. Στις περιπτώσεις ενεργοποί-
ησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, οι οποίοι ικανοποιούνται µε 
τον περιορισµό της ροής ενέργειας επί των διασυνδετικών γραµµών µεταξύ 
των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος, η λειτουργία του Συστήµατος στο 
εσωτερικό κάθε Λειτουργικής Ζώνης δεν πρέπει κατά κανόνα να επηρεάζεται 
από την ενεργοποίηση άλλων Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι η ανισοκατανοµή παραγωγής και κατανάλωσης µε-
ταξύ Βορρά και Νότου του διασυνδεδεµένου Συστήµατος µεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας αναµένεται να οδηγήσει καταρχήν στον ορισµό 
αντίστοιχων Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος λόγω Περιορισµών Με-
ταφοράς που αφορούν στην ευστάθεια του Συστήµατος. 

Β) Η τυποποίηση των περιπτώσεων ενεργοποίησης των Περιορισµών Μεταφο-
ράς του Συστήµατος, και η κατάρτιση ενός συνόλου Κανόνων Περιορισµών 
Συµφόρησης, οι οποίοι συσχετίζουν τη λειτουργία των Μονάδων, των στοι-
χείων του εξοπλισµού του Συστήµατος και το Φορτίο του Συστήµατος, µε 
τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Οι Κανόνες Περιορισµών 
Συµφόρησης συνιστούν πρακτικούς κανόνες που περιγράφουν τους περιορι-
σµούς που επιβάλλονται στη λειτουργία των Μονάδων ανά γεωγραφική περι-
οχή ή Λειτουργική Ζώνη ή στη ροή ενέργειας επί των διασυνδετικών γραµ-
µών µεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών, λόγω των Περιορισµών Μεταφοράς 
του Συστήµατος, σε διάφορες καταστάσεις διαθεσιµότητας στοιχείων εξοπλι-
σµού του Συστήµατος, φόρτισης του Συστήµατος, διαθεσιµότητας άλλων 
Μονάδων, καιρικών συνθηκών, κλπ. 

Γ) Εκτίµηση της πιθανότητας ενεργοποίησης των επιµέρους Περιορισµών Με-
ταφοράς του Συστήµατος, σε συσχέτιση µε το συνολικό Φορτίο του Συστή-
µατος. 
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∆) Τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος µε τα οποία δύναται να αποτραπεί η ε-
νεργοποίηση των Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, καθώς και τε-
χνικοοικονοµική ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων των έργων αυτών 
ως προς το συνολικό κόστος παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
για τους τελικούς καταναλωτές. 

4. Στη Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος δύνανται να ενσωµατώνο-
νται µέθοδοι ανάλυσης ροών φορτίου, µέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας τάσης και 
µέθοδοι βελτιστοποίησης ροών φορτίου. Η Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του 
Συστήµατος εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ακολουθώντας δια-
δικασία, κανόνες δηµοσιοποίησης και µεθοδολογία που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

5. Η Μελέτη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος εκπονείται σε κυλιόµενη 
ετήσια βάση και ο χρονικός ορίζοντας της Μελέτης αναφέρεται σε µία πενταετία, 
περιλαµβανόµενου του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. 

Άρθρο 54 
Πρόβλεψη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος 

1. Για την Πρόβλεψη των Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη του τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την υ-
πόψη Ηµέρα Κατανοµής: 

Α) Τα αποτελέσµατα της Μελέτης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, 
και ειδικότερα τους Κανόνες Περιορισµών Συµφόρησης. 

Β) Την Πρόβλεψη Φορτίου. 

Γ) Την αναµενόµενη κατάσταση λειτουργίας στοιχείων του Συστήµατος. 

∆) Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία κατά την κρίση του επηρεάζουν 
την πιθανότητα ενεργοποίησης των Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµα-
τος 

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

3. Η Πρόβλεψη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος είναι ενδεικτική για τους 
Συµµετέχοντες στον ΗΕΠ, και δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. 
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Άρθρο 55 
Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών 

1. Κατά την Πρόβλεψη των Αναγκών Εφεδρειών του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος εκτιµά την ανάγκη για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Ρύθµισης 
Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος ανά επιµέρους Επικουρική Υπηρεσία, ήτοι για τις 
Επικουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Ρύθµισης 
Συστήµατος όπως αυτές ορίζονται κατά το Άρθρο 125, ώστε να διασφαλίζεται η 
επαρκής ρύθµιση του Συστήµατος εντός των ορίων που καθορίζονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 του παρόντος Κώδικα, λαµβάνοντας υπόψη τους κανονισµούς της 
UCTE και τις ιδιαιτερότητες του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η 
ανάγκη για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Ρύθµισης Συχνότητας και Ενερ-
γού Ισχύος δύναται να καθορίζεται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος ή γεω-
γραφική περιοχή. 

2. Η Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών είναι ενδεικτική για τους Συµµετέχοντες στον 
ΗΕΠ, και δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών καθορίζονται µε το 
Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΕΠ 

Άρθρο 56 
Πρόγραµµα ΗΕΠ – Οριακή Τιµή Συστήµατος και Οριακές 

Τιµές Παραγωγής 

1. Το Πρόγραµµα ΗΕΠ περιλαµβάνει προγραµµατισµό ο οποίος καθορίζει για κάθε 
περίοδο της ηµέρας στην οποία αναφέρεται ο ΗΕΠ την παραγωγή Μονάδων που 
έχουν υποβάλει προσφορές και την ενέργεια τιµολογούµενων εισαγωγών η οποία 
γίνεται δεκτή. Επίσης, ο ΗΕΠ καθορίζει την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Ε-
φεδρειών κατά τις Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Οι ως άνω πο-
σότητες καθορίζονται έτσι ώστε να βελτιστοποιείται το κοινωνικό όφελος που 
προκύπτει από την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου καθώς και των ανα-
γκών βραχυχρόνιων εφεδρειών και επικουρικών υπηρεσιών που είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν ενόσω τηρούνται οι περιορισµοί του Συστήµατος µεταφοράς. Το κοι-
νωνικό όφελος βελτιστοποιείται µε τη µεγιστοποίηση της αξίας του ζητούµενου 
φορτίου µετά από αφαίρεση του κόστους παραγωγής και παροχής εφεδρειών υπό 
την παρουσία περιορισµών. Οι περιορισµοί αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο, τις 
απαιτούµενες εφεδρείες και επικουρικές υπηρεσίες για την αξιόπιστη ικανοποίηση 
του ενεργειακού ισοζυγίου, τη διαθέσιµη ισχύ παραγωγής και παροχής επικουρι-
κών υπηρεσιών και εφεδρειών, και τέλος τη δυνατότητα του Συστήµατος να µετα-
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φέρει πλεονάζουσα παραγωγή από µία περιοχή της χώρας σε άλλη διατηρώντας 
την ευστάθεια του Συστήµατος. Σηµειώνεται ότι ορισµένοι από τους προαναφερ-
θέντες περιορισµούς αφορούν τη διαχρονική αλληλεξάρτηση της ενεργείας που 
δύναται να παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής. Στην βελτιστοποίηση αυτή 
λαµβάνονται υπόψη οι Προσφορές Έγχυσης και Εφεδρειών, οι ∆ηλώσεις Φορτίου, 
οι Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος σχετικά µε τη µεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη διασφάλιση της ευστάθειας του Συστήµατος, και τα ∆ηλωµένα 
Χαρακτηριστικά των Μονάδων, ιδίως σχετικά µε την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή 
τους. 

2. Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή αύξηση της 
βέλτιστης δαπάνης του ΗΕΠ που θα προέκυπτε από οριακή αύξηση του φορτίου 
του Συστήµατος. Η οριακή αυτή αύξηση περιλαµβάνει τη δαπάνη για την έγχυση 
πρόσθετης ενέργειας στο Σύστηµα για την κάλυψη της οριακής αύξησης του φορ-
τίου του Συστήµατος η οποία επιτελείται µε τρόπο που συνεχίζει να ικανοποιεί 
τους ενεργούς περιορισµούς που αφορούν το σύστηµα µεταφοράς και τεχνικούς 
περιορισµούς των µονάδων όπως τα τεχνικά τους ελάχιστα, καθώς και τις απαιτή-
σεις Εφεδρειών και ετοιµότητας για παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. 

3. Κατά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ, εάν δεν υπάρχουν ενεργοί Περιορισµοί 
Μεταφοράς του Συστήµατος, η οριακή αύξηση του φορτίου επιφέρει την ίδια αύ-
ξηση του βέλτιστου κόστους ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης στην οποία επι-
τελείται η οριακή αύξηση του φορτίου. Στην περίπτωση όµως ενεργού Περιορι-
σµού Μεταφοράς του Συστήµατος, η αύξηση της βέλτιστης δαπάνης δύναται να 
διαφέρει ανάλογα µε τη Λειτουργική Ζώνη στην οποία επιτελείται η οριακή αύξη-
ση του φορτίου. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, καθορίζονται διαφορετικές µεταξύ 
τους Οριακές Τιµές Παραγωγής, µία ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος, ώστε 
έκαστη να αντιστοιχεί για την αντίστοιχη Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
της Ηµέρας Κατανοµής στην πρόσθετη συνολική δαπάνη που προκύπτει στην πε-
ρίπτωση οριακής αύξησης του φορτίου εντός της Ζώνης αυτής. Η Οριακή Τιµή του 
Συστήµατος είναι κοινή για όλες τις Λειτουργικές Ζώνες σε κάθε περίπτωση. Στην 
περίπτωση ενεργού Περιορισµού Μεταφοράς του Συστήµατος, η Οριακή Τιµή του 
Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή ίση µε τη σταθµισµένη µέση τιµή των Ορι-
ακών Τιµών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος. 

Άρθρο 57 
∆εδοµένα για το Πρόγραµµα ΗΕΠ 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ µε βάση τα ακόλου-
θα δεδοµένα, τα οποία αναφέρονται σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατα-
νοµής: 

Α) Ζεύγη τιµής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh 
που αντιστοιχούν στις βαθµίδες της κλιµακωτής συνάρτησης των Προσφο-
ρών 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 Έγ-
χυσης ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29. Το άθροισµα των 
ποσοτήτων αυτών ενέργειας ονοµάζεται «Μη Τιµολογούµενη Προσφορά Έγ-
χυσης ΜΤ-ΠΕ», για την οποία η τιµή ενέργειας λαµβάνεται ίση µε το µηδέν 
(0). 

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 Με-
τρητών που εκπροσωπούνται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η οποία ονοµά-
ζεται «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 Α-
ντλητικών Μονάδων, έκαστο των οποίων ονοµάζεται «Τιµολογούµενη Βαθ-
µίδα ∆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 τιµής-
Ικανότητας 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 τιµής-
εύρους ονοµάζεται «Τιµολογούµενη Βαθµίδα Προσφοράς ∆ευτερεύουσας 
Εφεδρείας Τ-Π-∆Ε». 

Ζ) Τις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, και ιδίως αναφορικά µε τις κα-
θοριζόµενες σε αυτές τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων σχετικά µε την Τε-
χνικά Ελάχιστη Παραγωγή, το µεταβλητό τους κόστος, τους ρυθµούς µετα-
βολής της παραγωγής τους, τους χρόνους παραµονής σε κατάσταση ή µετα-
βολής µεταξύ καταστάσεων, και το ειδικό κόστος εκκίνησης από ψυχρή, εν-
διάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως το φορτίο µε το συγχρονισµό. Ει-
δικά 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 φορτι-
στούν κατά τις Περιόδους Κατανοµής που προηγούνται της πρώτης Περιόδου 
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. 

Θ) Τις ∆ηλώσεις Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας και τις ∆ηλώσεις Μερικής Μη ∆ι-
αθεσιµότητας. 

Ι) Τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, µε βάση τη σχετική Πρό-
βλεψη που αφορά την Ηµέρα Κατανοµής, κατά το Άρθρο 54, και δεδοµένα 
προσοµοίωσης της λειτουργίας του Συστήµατος. 

ΙΑ) Τις ανάγκες Πρωτεύουσας, ∆ευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συ-
στήµατος, µε βάση τη Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών που αφορά την Ηµέρα 
Κατανοµής, κατά το Άρθρο 55. 
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ΙΒ) Τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων και τον Πίνακα ∆ε-
σµεύσεων των ∆ιασυνδέσεων. 

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

Ι∆) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 

Άρθρο 58 
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 Προ-
σφορών 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 ∆ηλώσε-
ων 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 Συντε-
λεστών Απωλειών Φορτίου. 

Άρθρο 59 
Μεθοδολογία Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ – Πρόγραµµα ΗΕΠ 

1. Η µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ ισοδυναµεί πρώτον µε ταξινόµη-
ση των Προσφορών Έγχυσης σύµφωνα µε αύξουσα σειρά των τιµών ενέργειας 
συµπεριλαµβάνοντας στην πρώτη θέση τις Μη Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυ-
σης, ταξινόµηση η οποία προσδιορίζει τη συνολική συνάρτηση προσφοράς, δεύτε-
ρον µε ταξινόµηση των αποδεκτών ∆ηλώσεων Φορτίου κατά φθίνουσα σειρά των 
τιµών ενέργειας συµπεριλαµβάνοντας στην πρώτη θέση τις µη Τιµολογούµενες 
∆ηλώσεις Φορτίου, ταξινόµηση η οποία προσδιορίζει τη συνολική συνάρτηση ζή-
τησης, τρίτον µε τον προσδιορισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος η οποία εν 
γένει αντιστοιχεί στην τιµή ενέργειας του σηµείου τοµής της συνολικής συνάρτη-
σης προσφοράς µε τη συνολική συνάρτηση ζήτησης και τέταρτον µε ταξινόµηση 
των Προσφορών Εφεδρειών σύµφωνα µε αύξουσα σειρά των τιµών ισχύος των 
Προσφορών Εφεδρειών ώστε να επιτευχθεί κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών. Η 
µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται ταυτόχρονα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής µί-
ας Ηµέρας Κατανοµής λαµβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισµούς των Μο-
νάδων και τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. 
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2. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθοδολογίας του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ 
προκύπτει το Πρόγραµµα ΗΕΠ για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, το οποίο αποτελείται 
από τις βαθµίδες των Τιµολογούµενων Προσφορών Έγχυσης των οποίων οι τιµές 
ενέργειας είναι κατά κανόνα µικρότερες ή ίσες της Οριακής Τιµής Παραγωγής, τις 
βαθµίδες των Τιµολογούµενων ∆ηλώσεων Φορτίου των οποίων οι τιµές ενέργειας 
είναι µεγαλύτερες ή ίσες της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, τις µη Τιµολογούµε-
νες Προσφορές Έγχυσης, και τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών Εφε-
δρειών που ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν τη δαπάνη κάλυψης των Αναγκών 
Εφεδρειών. 

3. Σε περίπτωση που σε µία ή περισσότερες Λειτουργικές Ζώνες δεν µπορεί να εξι-
σορροπηθεί το ενεργειακό ισοζύγιο του Συστήµατος, ή να ικανοποιηθούν περιορι-
σµοί του προβλήµατος ΗΕΠ αναφορικά µε τις Ανάγκες Εφεδρειών και τους Περι-
ορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος, η Οριακή Τιµή Παραγωγής σε κάθε επηρε-
αζόµενη Λειτουργική Ζώνη ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. 

4. Η µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ συνίσταται στην κατάστρωση και 
επίλυση προβλήµατος βάσει των ακόλουθων αρχών: 

Α) Οι άγνωστες µεταβλητές του προβλήµατος είναι: 

(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 εντάσ-
σονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προ-
σφορών Πρωτεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ. 

(4) Οι ποσότητες Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσο-
νται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφο-
ρών ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-∆Ε. 

(5) Οι ποσότητες Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσο-
νται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, από συγχρονισµένες ή µη συγχρονισµένες 
Μονάδες. 

Β) Η συνολική δαπάνη παραγωγής που λαµβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του 
προβλήµατος, εκφράζει το άθροισµα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της 
Ηµέρας Κατανοµής των εξής: 

(1) Της δαπάνης που προκύπτει από τις Προσφορές Έγχυσης που περιλαµ-
βάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

(2) Της δαπάνης που προκύπτει από τις Προσφορές Εφεδρειών που περι-
λαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 
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(3) Του ενδεχόµενου κόστους αποσυγχρονισµού Μονάδων που έχουν εντα-
χθεί στον ΗΕΠ το οποίο λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού. 

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

Οι Κατανεµόµενες Μονάδες οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για 
την κάλυψη των αναγκών ενέργειας ή λόγω ενεργοποίησης Περιορισµών Με-
ταφοράς του Συστήµατος, αµείβονται µε βάση τις Οριακές Τιµές Παραγωγής 
και για την κάλυψη των Αναγκών Εφεδρείας αµείβονται µε βάση την υψηλό-
τερη τιµή των Προσφορών Εφεδρειών που εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
ΗΕΠ. 

Οι Κατανεµόµενες Μονάδες οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ 
βάσει της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής τους για την κάλυψη των Αναγκών 
Εφεδρειών, αµείβονται αποκλειστικά µε βάση το µεταβλητό τους κόστος 
προσαυξανόµενο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το 
οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ ετησίως, και την υψηλότερη τιµή των Προσφο-
ρών Εφεδρειών που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

Οι Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται 
στο Πρόγραµµα ΗΕΠ αµείβονται αποκλειστικά µε βάση τη σχετική σύµβαση. 
Οι Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν στις Μονάδες αυτές συµπεριλαµ-
βάνονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την επίλυση του προ-
βλήµατος ΗΕΠ στα δεδοµένα του προβλήµατος, βάσει της σχετικής σύµβα-
σης. 

Γ) Το πρόβληµα αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης παρα-
γωγής, υπό τους ακόλουθους περιορισµούς: 

(1) Οι Τιµολογούµενες Βαθµίδες ∆ηλώσεων Φορτίου η τιµή ενέργειας των 
οποίων είναι µεγαλύτερη ή ίση της Οριακής Τιµής του Συστήµατος ε-
ντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της 
Ηµέρας Κατανοµής. Περαιτέρω, οι Τιµολογούµενες Βαθµίδες ∆ηλώσε-
ων Φορτίου η τιµή ενέργειας των οποίων είναι µικρότερη της Οριακής 
Τιµής του Συστήµατος δεν εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για κάθε 
Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. 

(2) Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
της Ηµέρας Κατανοµής που αντιστοιχούν στις Προσφορές Έγχυσης συ-
µπεριλαµβανοµένων των ποσοτήτων ενέργειας των µη Τιµολογούµενων 
Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης, πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 
αθροίσµατος των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στις ∆ηλώσεις 
Φορτίου που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ∆ηλώσεων Φορτίου. Τυχόν µη 
επάρκεια των προσφερόµενων για έγχυση ποσοτήτων ενέργειας, για την 
κάλυψη των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ∆ηλώσεων Φορτίου αποτε-
λεί το µοναδικό λόγο για τον οποίο επιτρέπεται το πρόβληµα που επιλύ-
ει ο Μηχανισµός Επίλυσης ΗΕΠ να κρίνεται αδύνατο. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να συµπεριλάβει στις 
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Προσφορές Έγχυσης πρόσθετες ποσότητες Συµπληρωµατικής Ενέργει-
ας Συστήµατος από Συµβεβληµένες Μονάδες και Έκτακτες Εισαγωγές 
ως υποψήφιες προς ένταξη στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Αν παρά ταύτα το 
πρόβληµα παραµένει αδύνατο, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει 
να συµπεριλάβει και πρόσθετες ποσότητες Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος από Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. Οι βαθµίδες των Προ-
σφορών αυτών τιµολογούνται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία των σχετικών Συµβάσεων από 
τα οποία λαµβάνεται µόνο το τµήµα των προβλεποµένων στη Σύµβαση 
πληρωµών οι οποίες είναι ανάλογες της ποσότητας ενέργειας. Εάν το 
πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει αδύνατο, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος οφείλει να θεωρήσει ότι οι ποσότητες ενέργειας των ∆ηλώ-
σεων Φορτίου είναι υποψήφιες να ενταχθούν σε πρόγραµµα Περικοπής 
Φορτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

(3) Το άθροισµα των ποσοτήτων Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης, Εύ-
ρους ∆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 γε-
ωγραφική περιοχή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περιορισµοί αυτοί 
οδηγούν σε αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος οφείλει να συµπεριλάβει πρόσθετες ποσότητας Εφεδρειών 
από Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας. 

(4) Για κάθε Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατα-
νοµής πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισµοί ως προς τη λει-
τουργία της Μονάδας, και ιδίως οι περιορισµοί που αφορούν την Τεχνι-
κά Ελάχιστη Παραγωγή, τους ρυθµούς µεταβολής της παραγωγής τους, 
τους χρόνους παραµονής σε κατάσταση ή µεταβολής µεταξύ καταστά-
σεων. Κατά την κατάστρωση ορισµένων περιορισµών δύναται να λαµ-
βάνεται υπόψη η προγραµµατισµένη λειτουργία των Μονάδων κατά τις 
Περιόδους Κατανοµής που προηγούνται της Ηµέρας Κατανοµής την 
οποία αφορά το Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

(5) 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 υπερ-
βαίνει τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων για Εισα-
γωγή. Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχεί σε ∆η-
λώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ∆ια-
συνδέσεων για Εξαγωγή. Στους περιορισµούς αυτούς λαµβάνεται υπό-
ψη ο Πίνακας ∆εσµεύσεων ∆ιασυνδέσεων ώστε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ 
να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε περίπτωση ίσης τιµής ενέρ-
γειας (Ευρώ ανά MWh) των Τ-ΠΕ οι έχοντες δέσµευση ικανότητας µε-
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ταφοράς των ∆ιασυνδέσεων έναντι εκείνων που υποβάλλουν Προσφο-
ρές ή ∆ηλώσεις χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχη δέσµευση. Εάν κατά την 
ίδια Περίοδο Κατανοµής και για τον ίδιο Κόµβο ∆ιασύνδεσης υποβάλ-
λονται Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγή και ∆ηλώσεις Φορτίου για 
Εξαγωγή προσαυξάνεται καταλλήλως η διαθέσιµη ικανότητα µεταφο-
ράς της υπόψη ∆ιασύνδεσης. 

(6) Εάν µε βάση τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος εκτιµάται ότι για το επόµενο 
ηµερολογιακό έτος δεν ικανοποιείται ο περιορισµός που προβλέπεται 
σχετικά µε την ελάχιστη παραγωγή ενέργειας από τις Μονάδες του άρ-
θρου 19 παρ. 2 περίπτωση ε’ στοιχείο ββ’ Ν.2773/1999, προστίθεται ει-
δικός περιορισµός στο πρόβληµα. Οι αριθµητικές παράµετροι του περι-
ορισµού αυτού καθώς και ο τρόπος εφαρµογής του στις Ηµέρες Κατα-
νοµής του ηµερολογιακού έτους καθορίζονται, µετά από έγκριση της 
ΡΑΕ, µε βάση ειδική µελέτη πρόβλεψης την οποία εκπονεί ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος σχετικά µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ για το υπόψη η-
µερολογιακό έτος. 

(7) Η αναµενόµενη λειτουργία του Συστήµατος, βάσει προσοµοιώσεων στις 
οποίες λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες ενέργειας σε MWh που εντάσ-
σονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για έγχυση ή απορρόφηση από το Σύστη-
µα για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, πρέπει να ι-
κανοποιεί όλους τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Σε 
περίπτωση ενεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος 
κατά την επίλυση του προβλήµατος, η επίλυση γίνεται µε την εφαρµογή 
του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµα-
τος, λαµβανοµένων υπόψη πρόσθετων περιορισµών ως προς τη ροή ε-
νέργειας µεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών ή/και ως προς την ελάχιστη 
συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, οι οποίοι προ-
κύπτουν από την εφαρµογή των Κανόνων Περιορισµών Συµφόρησης 
στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

(8) Οι Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών εντάσσονται στο 
Πρόγραµµα ΗΕΠ µόνον εάν είναι οικονοµικότερες από τις Κατανεµό-
µενες Μονάδες για την κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών. 

∆) Σε περίπτωση κατά την οποία οι περιορισµοί υπό στοιχεία (3) έως και (7) της 
παραγράφου (Γ) οδηγούν σε αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος οφείλει να επιλύσει εκ νέου το πρόβληµα αίροντας 
τους πλέον περιοριστικούς από τους περιορισµούς αυτούς και να αντιµετωπί-
σει το πρόβληµα κατά τη λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο 
µέσω Επικουρικών Υπηρεσιών. 

Ε) Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας 
Κατανοµής λαµβάνει, στην περίπτωση µη ενεργοποίησης Περιορισµών Με-
ταφοράς του Συστήµατος, αριθµητική τιµή για κάθε Περίοδο Κατανοµής της 
Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή αύξηση της βέλτιστης 
συνολικής δαπάνης παραγωγής του ΗΕΠ που θα προέκυπτε από οριακή αύ-
ξηση του φορτίου του Συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η Οριακή Τιµή 
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Παραγωγής λαµβάνει αριθµητική τιµή ίση µε την Οριακή τιµή Συστήµατος 
για όλες τις Λειτουργικές Ζώνες. 

ΣΤ) Στην περίπτωση ενεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, η 
Οριακή Τιµή Παραγωγής καθορίζεται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµα-
τος, και λαµβάνει αριθµητική τιµή για κάθε Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή αύξηση 
της βέλτιστης συνολικής δαπάνης παραγωγής του ΗΕΠ που θα προέκυπτε 
από οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήµατος εντός της Ζώνης αυτής. Η 
Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή ίση µε τη σταθµι-
σµένη, ως προς τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Ζώνη, µέση τιµή των 
Οριακών Τιµών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµα-
τος. 

Ζ) Εάν για την ίδια Περίοδο Κατανοµής συµπίπτουν αριθµητικά οι τιµές ενέρ-
γειας διαφορετικών Προσφορών Έγχυσης και οι αντίστοιχες ποσότητες ενέρ-
γειας των Προσφορών αυτών δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρό-
γραµµα ΗΕΠ, η προτεραιότητα ένταξης στο ΗΕΠ των εν λόγω Προσφορών 
Έγχυσης προσδιορίζεται ως εξής: α) πρώτα επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο η 
προτεραιότητα ένταξης ως προς τις κατηγορίες των εν λόγω Προσφορών Έγ-
χυσης, ήτοι επιλέγεται µεταξύ έγχυσης από θερµικές µονάδες, υδροηλεκτρι-
κές µονάδες ή από Εισαγωγές, β) αν επιλεγεί έγχυση από θερµικές µονάδες ή 
από εισαγωγές στη συνέχεια επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο οι συγκεκριµένες 
Προσφορές Έγχυσης που µερικώς ή ολικώς εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
ΗΕΠ, γ) αν επιλεγεί έγχυση από υδροηλεκτρικές µονάδες, τότε η ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται για τη συµπλήρωση του Προγράµµατος ΗΕΠ κατα-
νέµεται στις αντίστοιχες Προσφορές Έγχυσης κατ’ αναλογία των ποσοτήτων 
ενέργειας που περιλαµβάνεται στις προς επιλογήν βαθµίδες των προσφορών 
αυτών. Μέθοδος τυχαίας επιλογής εφαρµόζεται και για τον προσδιορισµό της 
προτεραιότητας ένταξης ∆ηλώσεων Φορτίου µε Τιµολογούµενες Βαθµίδες 
όταν για την ίδια Περίοδο Κατανοµής συµπίπτουν αριθµητικά οι τιµές ενέρ-
γειας διαφορετικών ∆ηλώσεων Φορτίου. Περαιτέρω λεπτοµέρειες καθώς και 
η επιλογή της µεθόδου τυχαίας επιλογής καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το Σύστηµα Επίλυσης ΗΕΠ εκτελεί αυτόµατη 
τυχαία επιλογή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καταγράφει 
τον ακριβή χρόνο της ανωτέρω αυτόµατης τυχαίας επιλογής, καθώς και τα 
υπόλοιπα πληροφοριακά στοιχεία µε τα οποία συσχετίζεται η τυχαία επιλογή. 

Η) Εάν για την ίδια Περίοδο Κατανοµής συµπίπτουν αριθµητικά οι τιµές ισχύος 
διαφορετικών Προσφορών Εφεδρειών για µία Επικουρική Υπηρεσία, και οι 
αντίστοιχες ποσότητες Επικουρικής Υπηρεσίας των Προσφορών αυτών δεν 
εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, επιλέγονται µε τυχαίο 
τρόπο οι συγκεκριµένες Προσφορές Εφεδρειών που µερικώς ή ολικώς εντάσ-
σονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

5. Στη Μεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ δύναται να ενσωµατώνονται 
ενδεικτικά µέθοδοι επίλυσης προβληµάτων µικτού ακέραιου προγραµµατισµού ή 
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προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη Μεθοδο-
λογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ καθορίζονται µε το Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 

Άρθρο 60 
Έλεγχος ενεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του 

Συστήµατος 

1. Στην περίπτωση ενεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά 
την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 59, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος εφαρµόζει το Μηχανισµό Επίλυσης ΗΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη το 
διαφορικό µεταβλητό κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων 
Προσφορών Έγχυσης, και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι Περιορισµοί Μετα-
φοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση αυτή. 

2. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι Περιορισµοί Με-
ταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε 
βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρµογή του Μη-
χανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση το διαφορικό µεταβλητό κόστος των Κατανεµό-
µενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονοµικής ενεργοποίησης Περιορισµών 
Μεταφοράς του Συστήµατος, και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχε-
τικά τη ΡΑΕ. 

3. Η ΡΑΕ ελέγχει τις περιπτώσεις οικονοµικής ενεργοποίησης Περιορισµών Μετα-
φοράς του Συστήµατος, και ιδίως ως προς τη συστηµατικότητά τους, ενόψει τυχόν 
επιβολής κυρώσεων κατά το άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 

Άρθρο 61 
Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ 

1. ∆ύο (2) ώρες µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα ΗΕΠ, προσδιορίζει την Οριακή Τιµή του Συ-
στήµατος 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 εισα-
γωγή και εξαγωγή σε κάθε ∆ιασύνδεση, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
ΗΕΠ. 

2. Αµέσως µετά ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κοινοποιεί σε όσους υπέβαλαν απο-
δεκτές Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών και Τιµολογούµενες ∆ηλώ-
σεις Φορτίου το τµήµα του Προγράµµατος ΗΕΠ που τους αφορά. ∆εν αποστέλλε-
ται ανάλογη κοινοποίηση σε όσους υπέβαλαν Μη Τιµολογούµενη Προσφορά Έγ-
χυσης ή Μη Τιµολογούµενη ∆ήλωση Φορτίου, οι ποσότητες ενέργειας των οποίων 
έχουν ληφθεί ως δεδοµένες για την κατάρτιση του ΗΕΠ. H κοινοποίηση δεν συνι-
στά Εντολή Κατανοµής και αποτελεί ειδοποίηση προς τον παραλήπτη ώστε αυτός 
να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κατά το δυνατόν να πραγµατοποιήσει 
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την Προσφορά Έγχυσης, την Προσφορά Εφεδρειών ή την Τιµολογούµενη ∆ήλωση 
Φορτίου κατά την Ηµέρα Κατανοµής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Άρθρο 62 
∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασµών 

1. Τρεις (3) ώρες µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος υπολογίζει για κάθε Συµµετέχοντα τα ποσά των χρεώσεων και πιστώσε-
ων που του αναλογούν, σύµφωνα µε τις αποδεκτές Προσφορές Έγχυσης και ∆η-
λώσεις 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 υ-
ποβάλλουν όπως αυτές εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Οι υποβάλλοντες Προ-
σφορές Εφεδρειών δικαιούνται να εισπράττουν ποσό το οποίο υπολογίζεται κατά 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 και εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ 
VI. 

3. Οι πληρωµές και οι εισπράξεις, πλην των σχετικών πράξεων που αφορούν σε Εφε-
δρείες, πραγµατοποιούνται αυθηµερόν µέσω τραπεζικών πράξεων, δηλαδή χρεώ-
σεων και πιστώσεων των Λογαριασµών Συµµετεχόντων, κατόπιν εντολών οι ο-
ποίες εκδίδονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το αργότερο πέντε (5) ώρες 
µετά τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. 

4. Για τον προσδιορισµό του ύψους των χρεώσεων και πιστώσεων και την πραγµατο-
ποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρησι-
µοποιεί το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, το οποίο αποτελεί µέρος του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Σύστηµα Εκ-
καθάρισης ΗΕΠ συνδέεται µε το Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος σχετικά µε τα στοιχεία των Συµµετεχόντων και τους Λογα-
ριασµούς τους. 

5. 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, εξου-
σιοδότηση προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, η οποία ισχύει και για τον 
εξουσιοδοτηµένο από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Φορέα Εκκαθάρισης 
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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 τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε ο-
ποιαδήποτε αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου του Λογαριασµού του, υποβάλ-
λοντας έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύµατος. 

∆) Να ορίσει εκπρόσωπο επικοινωνίας µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
όλα τα θέµατα Εκκαθάρισης στο πλαίσιο του ΗΕΠ. 

6. 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 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ένα κωδικό αριθµό ο οποίος είναι µοναδικός, τη-
ρείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και δεν µεταβάλλεται. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος αναγνωρίζει τον Συµµετέχοντα κατά πρώτο λόγο από τον κωδικό 
αριθµό και κατά δεύτερο από τα στοιχεία αναγνώρισης του Λογαριασµού του. 

7. Ο Λογαριασµός Συµµετέχοντα απενεργοποιείται µετά από διαγραφή Συµµετέχοντα 
από το Μητρώο Συµµετεχόντων και µετά την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

Άρθρο 63 
Υπολογισµός Πληρωµών και Εισπράξεων 

1. Το ύψος των πληρωµών ή εισπράξεων υπολογίζεται για κάθε Συµµετέχοντα ηµε-
ρησίως, µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης, τις ∆ηλώσεις Φορτίου και το Πρόγραµ-
µα ΗΕΠ που αναφέρονται στην επόµενη ηµέρα η οποία αποτελεί την Ηµέρα Κα-
τανοµής για τις Προσφορές και τις ∆ηλώσεις. 

2. Συµµετέχων που υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης η οποία µερικά ή ολικά εντάσσε-
ται 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 ε-
ντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για έγχυση και αντιστοιχεί σε Προσφορές Έγχυ-
σης 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: 

tputtup DAIODASMPDAER ,,,, ⋅=  
όπου: 

, ,p u tDAER  το ποσό είσπραξης που δικαιούται ο Συµµετέχων p , για την Προ-
σφορά Έγχυσης u , για την Περίοδο Κατανοµής t , σε Ευρώ. 

tDASMP  η Οριακή Τιµή Συστήµατος για την Περίοδο Κατανοµής t  της υπό-
ψη Ηµέρα Κατανοµής, σε Ευρώ ανά MWh. 
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, ,u p tDAIO  η ποσότητα ενέργειας σε MWh από την Προσφορά Έγχυσης u  η 
οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συµµετέ-
χοντα p  για την Περίοδο Κατανοµής t  της Ηµέρας Κατανοµής d , µε-
τά την αναπροσαρµογή της ώστε να συνεκτιµηθούν οι απώλειες του 
Συστήµατος που αντιστοιχούν στην Προσφορά Έγχυσης u . 

3. Το συνολικό ποσό προς είσπραξη από Συµµετέχοντα για µία Ηµέρα Κατανοµής 
υπολογίζεται ως το άθροισµα των εισπράξεων για τον ίδιο Συµµετέχοντα για όλες 
τις Περιόδους Κατανοµής της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής, και όλες τις Προσφορές 
Έγχυσης οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

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

( ) tputtZtup DAIODASMPDAPMPDAARP ,,,,, ⋅−=  
όπου: 

, ,p u tDAARP  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 , ,p u tDAARP  είναι µε-
γαλύτερη του µηδενός, ο Συµµετέχων δικαιούται να εισπράξει πρόσθετο 
ποσό ίσο µε , ,p u tDAARP . Στην περίπτωση που η αριθµητική τιµή του 

, ,p u tDAARP  είναι µικρότερη του µηδενός, ο Συµµετέχων υποχρεούται να 
καταβάλλει ποσό ίσο µε , ,p u tDAARP . 

,Z tDAPMP  η Οριακή Τιµή Παραγωγής της Λειτουργικής Ζώνης Z  του Συ-
στήµατος 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. 

tDASMP  η Οριακή Τιµή Συστήµατος για την Περίοδο Κατανοµής t  της υπό-
ψη Ηµέρα Κατανοµής, σε Ευρώ ανά MWh. 

, ,u p tDAIO  η ποσότητα ενέργειας σε MWh από την Προσφορά Έγχυσης u , η 
οποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συµµετέ-
χοντα p  για την Περίοδο Κατανοµής t , µετά την αναπροσαρµογή της 
ώστε να συνεκτιµηθούν οι απώλειες του Συστήµατος που αντιστοιχούν 
στην Προσφορά Έγχυσης u . 

5. 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 υπό-
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ψη Ηµέρας Κατανοµής, και όλες τις Προσφορές Έγχυσης οι οποίες εντάχθηκαν 
στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

6. Στην περίπτωση που στο Πρόγραµµα ΗΕΠ περιλαµβάνονται Κατανεµόµενες Μο-
νάδες, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραµµα αυτό βάσει της Τεχνικά Ελάχιστης 
Παραγωγής τους για την κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών, και οι οποίες αµείβο-
νται κατά το Άρθρο 59 παράγραφος (4.Β, 7η υποπαράγραφος), ο Συµµετέχων κά-
τοχος της άδειας παραγωγής δεν δικαιούται να εισπράττει για την έγχυση ενέργειας 
από τις Μονάδες αυτές τα ποσά που υπολογίζονται µε βάση τις ανωτέρω παρα-
γράφους (1) έως και (5), τα οποία πιστώνεται στο Λογιστικό Λογαριασµό Λ-∆ κα-
τά το ΤΜΗΜΑ VI. Οµοίως, στην περίπτωση που στο Πρόγραµµα ΗΕΠ περιλαµ-
βάνονται Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών, οι οποίες αµείβονται 
κατά το Άρθρο 59 παράγραφος (4.Β, 8η υποπαράγραφος), ο Συµµετέχων κάτοχος 
της άδειας παραγωγής δεν δικαιούται να εισπράττει για την έγχυση ενέργειας από 
τις Μονάδες αυτές τα ποσά που υπολογίζονται µε βάση τις ανωτέρω παραγράφους 
(1) έως και (5). 

7. 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 Συστή-
µατος 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  υπολογίζε-
ται ως εξής: 

tusttus DAODDASMPDAEP ,,,, ×=  
όπου: 

, ,s u tDAEP  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. 

tDASMP  η Οριακή Τιµή Συστήµατος για την Περίοδο Κατανοµής t  της υπό-
ψη Ηµέρα Κατανοµής, σε Ευρώ ανά MWh. 

, ,s u tDAOD  η ποσότητα ενέργειας σε MWh από τη ∆ήλωση Φορτίου u  η ο-
ποία εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αντιστοιχεί στον Συµµετέχο-
ντα s  για την Περίοδο Κατανοµής t , µετά την αναπροσαρµογή της ώ-
στε να συνεκτιµηθούν οι απώλειες του ∆ικτύου που αντιστοιχούν στη 
∆ήλωση Φορτίου u . 

8. 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 ∆ηλώ-
σεις Φορτίου του Συµµετέχοντα αυτού οι οποίες εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

9. Ειδικά τα ποσά που εισπράττονται για τις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες του 
άρθρου 35 του Ν.2773/1999, από Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρε-
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σιών, από Μονάδες που ευρίσκονται σε δοκιµαστική λειτουργία, καθώς και στις 
περιπτώσεις Προσφορών Έγχυσης που αντιστοιχούν σε Συµπληρωµατική Ενέργεια 
Συστήµατος και Προσφορών Έγχυσης που αντιστοιχούν σε προγράµµατα διορθώ-
σεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις, πιστώνονται στους λογαρια-
σµούς προσαυξήσεων ΛΠ-7, ΛΠ-3, ΛΠ-8, ΛΠ-3 και ΛΠ-2, αντιστοίχως. Τα ποσά 
που πληρώνονται για τις ∆ηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράµµατα δι-
ορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις χρεώνονται στο λογα-
ριασµό προσαυξήσεων ΛΠ-2. 

10. Η Εκκαθάριση ΗΕΠ δεν περιλαµβάνει πληρωµές ή εισπράξεις για παροχή Εφε-
δρειών, Επικουρικών Υπηρεσιών και για ∆ιευθέτηση Αποκλίσεων ή για άλλες αι-
τίες εκτός των προβλεποµένων στο παρόν Τµήµα του Κώδικα. 

Άρθρο 64 
∆ιαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

1. Η Εκκαθάριση του ΗΕΠ γίνεται ηµερησίως και περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

Α) Μετά τον υπολογισµό των ποσών για πληρωµή και είσπραξη για κάθε Συµµε-
τέχοντα στον ΗΕΠ, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταγράφει τα ποσά αυ-
τά χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης η 
οποία κοινοποιείται στους Συµµετέχοντες κατά το τµήµα που αφορά κάθε έ-
ναν από αυτούς. 

Β) Εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ωρών από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβο-
λής, οι Συµµετέχοντες δικαιούνται να υποβάλλουν τεκµηριωµένες αντιρρή-
σεις προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Γ) Εντός µίας (1) ώρας µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος 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 ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δίδει εντολή να προβεί στις 
τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν σε χρεώσεις και πιστώσεις των Λογα-
ριασµών 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 Εκκα-
θάρισης και ενηµερώνει σχετικά τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης και η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης α-
ναφέρονται σε µία Ηµέρα Κατανοµής και περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: 

Α) Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Συµµετέχοντα (πληρωµή) για κά-
θε ∆ήλωση Φορτίου χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της υπόψη Ηµέ-
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ρας 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 Ηµέ-
ρας 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 Συµµε-
τέχοντα για κάθε Προσφορά Έγχυσης χωριστά, για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής, καθώς και το συνολικό πρόσθετο ποσό εί-
σπραξης 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 Κα-
ταστάσεις Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Συµµετέχοντα. 

4. Η κοινοποίηση Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης καθιστά τις πληρωµές και ει-
σπράξεις ληξιπρόθεσµες. Οι πληρωµές και εισπράξεις εξοφλούνται εντός της προ-
βλεπόµενης προθεσµίας κατά τους όρους του παρόντος 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 Κατά-
σταση Τελικής Εκκαθάρισης, τεκµαίρεται αδυναµία του Συµµετέχοντα ως προς 
την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηµατικών ποσών που αντι-
στοιχούν σε αδυναµία καταβολής από Συµµετέχοντα και των χρηµατικών ποσών 
που αντιστοιχούν σε ∆ήλωση Φορτίου που υποβάλλει ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος κατά το Άρθρο 21 παρ. (1) περ. Α’, συνιστούν Έλλειµµα Συναλλαγών για 
την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής. 

7. Σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κοινοποιεί 
στον Συµµετέχοντα πράξη καταγγελίας της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ενηµερώνει σχετικά τους Πελάτες µε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσε-
λίδα του και προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Φορτίου 
και των Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειµένου να α-
νακτήσει κάθε οφειλή και κάθε ζηµία που αντιστοιχεί στη ∆ήλωση Φορτίου. 

8. Τυχόν αδυναµία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εµποδίζει την εξέλιξη της διαδι-
κασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και την πραγµατοποίηση των σχετικών τραπεζικών 
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πράξεων. Για το σκοπό αυτό, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ειδοποιεί τον Φορέα 
Κάλυψης, ώστε αυτός να καλύψει το Έλλειµµα Συναλλαγών. 

9. Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών πράξεων και εντός προθεσµίας έξι (6) ω-
ρών από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος α-
ποστέλλει 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 ΗΕΠ. 

Άρθρο 65 
Έλλειµµα Συναλλαγών 

1. Όταν για µία Ηµέρα Κατανοµής συντρέχει σύµφωνα µε την Εκκαθάριση ΗΕΠ Έλ-
λειµµα Συναλλαγών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά του 
Συµµετέχοντες κατόχους άδειας προµήθειας προσδιορίζοντας το ποσό του ελλείµ-
µατος, το οποίο συνιστά το Προσωρινό Έλλειµµα ΗΕΠ για συγκεκριµένη Ηµέρα 
Κατανοµής, και υπολογίζει το ύψος του Προσωρινού Έκτακτου Κόστους Κάλυψης 
στο πλαίσιο της σύµβασης που έχει συνάψει µε τον Φορέα Κάλυψης. Το Προσω-
ρινό Έκτακτο Κόστος Κάλυψης επιµερίζεται στους Συµµετέχοντες κατόχους ά-
δειας προµήθειας αναλογικά προς τις συνολικές ποσότητες ενέργειας τις οποίες 
προµηθεύουν στην Ελλάδα και τις εξαγωγές που διενεργούν κατά το τρέχον ηµε-
ρολογιακό έτος. Για κάθε Συµµετέχοντα κάτοχο άδειας προµήθειας προσδιορίζεται 
το Αντίτιµο Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης. Στη σχετική ει-
δοποίηση πληρωµής, την οποία κοινοποιεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στους 
Συµµετέχοντες κατόχους άδειας προµήθειας, προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος 
πληρωµής. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στην έκδοση των εντολών 
για την εκτέλεση της πληρωµής αυτής. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του 
Αντίτιµου Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας του οφειλέτη. 

2. Στο τέλος κάθε εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος 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 ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για 
συγκεκριµένη περίπτωση Ελλείµµατος Συναλλαγών κατά τα υπόψη εξάµηνα, λογί-
ζονται ως πιστώσεις και αφαιρούνται από το αντίστοιχο Έκτακτο Κόστος Κάλυ-
ψης. Εάν το υπόλοιπο παραµένει χρεωστικό ή εάν έχει παρέλθει διετία από την η-
µεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το Έλλειµµα Συναλλαγών, το Έκτακτο Κό-
στος Κάλυψης χαρακτηρίζεται Οριστικό, και ο λογαριασµός του Ελλείµµατος Συ-
ναλλαγών κλείνει. Εάν στο πλαίσιο της εξαµηνιαίας εκκαθάρισης προκύπτει ότι το 
άθροισµα των Αντιτίµων Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης που 
καταβλήθηκαν είναι µικρότερο των συνολικών εισπράξεων τις οποίες διενεργεί ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος για την κάλυψη του συγκεκριµένου Ελλείµµατος 
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Συναλλαγών, η διαφορά επιστρέφεται µε εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
στους Συµµετέχοντες αναλογικά µε τα ποσά που έχουν καταβάλει για την κάλυψή 
του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 66 
Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, περι-
λαµβάνει το Σύστηµα Υποβολής Προσφορών και ∆ηλώσεων ΗΕΠ, το Μηχανισµό 
Πρόβλεψης του Φορτίου, των Αναγκών Εφεδρειών και των Περιορισµών Μετα-
φοράς 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 Λο-
γαριασµών της Εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Σύστηµα Επι-
κοινωνιών µε τους Συµµετέχοντες και τις βάσεις δεδοµένων που απαιτούνται για 
τη λειτουργία όλων των ανωτέρω, περιλαµβανοµένων επίσης του Μητρώου Συµ-
µετεχόντων, του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, του 
Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου και Εγχύσεως, του Πίνακα ∆ιαθέσιµης 
Ισχύος, του Μητρώου Α∆Ι και του Αποθετηρίου Σ∆Ι. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του Εγχειριδίου ΗΕΠ. Η επιλογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µε µόνο 
κριτήριο τη συµβατότητά του µε τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα 
Κώδικα και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. 

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-
ποκλείει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων σε εµπιστευτικές πληρο-
φορίες. Το ίδιο σύστηµα διασφαλίζει τη µη διαγραφή πληροφοριών από τις βάσεις 
δεδοµένων. 
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5. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέ-
τει 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. 

6. Ενηµερωµένο αντίγραφο του λογισµικού, κωδίκων και κωδικών του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας φυλάσσεται από τη 
ΡΑΕ. 

Άρθρο 67 
Επικοινωνία ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και Συµµετεχόντων 

1. Η επικοινωνία µεταξύ 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 ΗΕΠ. 

2. Προσφορές Έγχυσης, Προσφορές Εφεδρειών, ∆ηλώσεις Φορτίου και ∆ηλώσεις 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων υποβάλλονται µέσω του Συστήµατος Προσφορών 
και ∆ηλώσεων που αποτελεί µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδί-
δει αυτοµάτως αποδεικτικά λήψης της επικοινωνίας τα οποία αποστέλλονται άµε-
σα στους Συµµετέχοντες µέσω του Συστήµατος Επικοινωνίας. 

4. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής βλάβης του Συστήµατος Επικοινωνίας, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τους Συµµετέχοντες, αποστέλ-
λοντας σχετική κοινοποίηση µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε την οποία καθορίζεται ο 
τρόπος περαιτέρω επικοινωνίας και ο προβλεπόµενος χρόνος αποκατάστασης της 
βλάβης. Αµέσως µετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος ειδοποιεί ηλεκτρονικά τους Συµµετέχοντες. 

5. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η επικοινωνία µέσω του Συστήµατος Επικοινωνίας, 
εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης. 

Άρθρο 68 
Υποστήριξη Συµµετεχόντων 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος φροντίζει για την εκπαίδευση των Συµµετεχόντων 
σχετικά µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, και τους παρέχει υποστήριξη και οδηγίες ώστε αυτοί να προµηθευτούν το κα-
τάλληλο συµβατό σύστηµα χρήστη για την επικοινωνία µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
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Άρθρο 69 
Έλεγχος Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο των βάσεων δε-
δοµένων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας, καθώς και στους κώδικες λογισµικού του Συστήµατος αυτού εφόσον εί-
ναι διαθέσιµοι σε µορφή πηγαίου κώδικα. ∆εν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία 
και δεδοµένα τα οποία έχουν εµπορικά εµπιστευτικό χαρακτήρα. Με το Εγχειρίδιο 
ΗΕΠ καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης καθώς και οι αρχές και η µεθοδολογία 
σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των πληροφοριών ως εµπιστευτικών. Με το ίδιο Εγ-
χειρίδιο καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο στατιστικών πλη-
ροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του ΗΕΠ κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρό-
πος δηµοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος. 

2. Οι κώδικες λογισµικού του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστοποιούνται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο οίκο σχετι-
κά µε την καταλληλότητα και τη συµβατότητά τους µε τις διατάξεις του Κώδικα. Η 
πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς ο κώδικας 
του λογισµικού. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά σχετικά µε τη δηµοσιο-
ποίηση της πιστοποίησης αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ 

Άρθρο 70 
∆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 µπο-
ρούν να υποκατασταθούν από άλλα τµήµατα του Συστήµατος ή του ∆ικτύου ή ό-
ταν προβλέπεται ανάγκη εφαρµογής των διατάξεων περί Περικοπής Φορτίου για 
κάθε λόγο και ιδίως λόγω ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των κατανα-
λωτών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει άµεσα ∆ήλωση Έκτακτης Ανά-
γκης, κατά τον τύπο που ορίζεται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ, στην οποία καταγράφει το 
συµβάν, το εντάσσει σε µια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο 
ΗΕΠ, ορίζει πιθανό χρόνο παρέλευσης του συµβάντος και δίδει εντολές προς τους 
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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 εκ-
δίδει ∆ήλωση Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, κατά τον τύπο που ορί-
ζεται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ, στην οποία δηλώνει το χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανά-
γκης και καθορίζει το χρονοδιάγραµµα ενεργειών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
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 στους Συµµετέχοντες και στη ΡΑΕ µε ηλεκτρονικό µέσο. 
Με το Εγχειρίδιο ΗΕΠ 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 Ανά-
γκη 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 71 
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-
ρών ή ∆ηλώσεων για ορισµένους ή όλους τους Συµµετέχοντες. 

2. Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής ∆ηλώσεων Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας για τις µη υ-
ποβληθείσες ∆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 Εφε-
δρειών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσό-
τητες ενέργειας ή εφεδρειών για τις µη υποβληθείσες Προσφορές Έγχυσης και 
Προσφορές Εφεδρειών, λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες Προσφορές αντίστοι-
χης Ηµέρας Κατανοµής και τις τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων και του Συ-
στήµατος. 

4. Οι Συµµετέχοντες που λαµβάνουν εντολές στο πλαίσιο ∆ήλωσης Έκτακτης Ανά-
γκης υποχρεούνται να τις εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικο-
νοµικών επιπτώσεων. O ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν ευθύνεται για οποιαδή-
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ποτε ζηµία προκληθεί σε Συµµετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης Ανά-
γκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσµα. 

5. Για τον υπολογισµό των πληρωµών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις ∆ηλώ-
σεις Φορτίου και τις Προσφορές Έγχυσης στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Α-
νάγκης 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 εκκαθά-
ριση πραγµατοποιείται µέσω του Συστήµατος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Με το 
Εγχειρίδιο ΗΕΠ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 72 
∆ιοικητικά Οριζόµενες Τιµές 

1. Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως 
άνω όριο στις τιµές ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά 
από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. 

2. Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ για κάθε Κατάστα-
ση Έκτακτης Ανάγκης και µπορεί να εκδίδεται µετά την έκδοση ∆ήλωσης Αποκα-
τάστασης Οµαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. 

3. Οι ∆ιοικητικά Οριζόµενες Μέγιστες Τιµές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύ-
ουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη 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. 

Άρθρο 73 
Εκκαθάριση Χρεώσεων λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών και 

∆ηλώσεων 

1. Σε περίπτωση χρέωσης που προβλέπεται κατά το Άρθρο 21, το Άρθρο 32, το 
Άρθρο 38. το Άρθρο 40, το Άρθρο 46 το Άρθρο 92 το Άρθρο 148 και το Άρθρο 
224, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στον υπολογισµό του σχετικού πο-
σού και αποστέλλει σχετική εντολή πληρωµής στον Συµµετέχοντα, καθορίζοντας 
και την προθεσµία πληρωµής, η οποία δεν δύναται να είναι συντοµότερη από δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες. 

2. Το Εγχειρίδιο ΗΕΠ εξειδικεύει περαιτέρω τον τύπο και το περιεχόµενο της γνω-
στοποίησης για την πληρωµή των χρεώσεων και των σχετικών παραστατικών όπως 
και το περιεχόµενο και τρόπο της επικοινωνίας µεταξύ των Συµµετεχόντων και του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 
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3. Ο Συµµετέχων έχει δικαίωµα να προβάλλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις ως προς τη 
χρέωση και το σχετικό ποσό εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµε-
ρών από την κοινοποίηση της σχετικής γνωστοποίησης. Η διαδικασία αντιρρήσεων 
δεν επιφέρει παράταση της προθεσµίας πληρωµής. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των αντιρρήσεων, 
κοινοποιεί την απόφαση στον Συµµετέχοντα, προβαίνει σε οριστικοποίηση των 
χρεώσεων και αποστέλλει οριστική εντολή πληρωµής στον Συµµετέχοντα, καθορί-
ζοντας το χρόνο της πληρωµής, που δεν επιτρέπεται να είναι συντοµότερος των 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

5. Τυχόν διαφορά µεταξύ των µερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται 
στο Άρθρο 10. Κατά το χρόνο διεξαγωγής διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης ή δι-
αιτησίας δεν αναστέλλεται η υποχρέωση εκπλήρωσης των οφειλών που κατέστη-
σαν οριστικές και ληξιπρόθεσµες. 
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ΤΜΗΜΑ III  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 74 
Αντικείµενο ∆ιαδικασίας Κατανοµής 

1. Αντικείµενο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας 
των Κατανεµόµενων Μονάδων, των Συµβεβληµένων Μονάδων, των Εκτάκτων 
Εισαγωγών και των Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας, καθώς και η έκδοση των σχετι-
κών Εντολών Κατανοµής σε πραγµατικό χρόνο από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος, ώστε η συνολική απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα, σύµφω-
να µε τις προβλέψεις και µετρήσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, να διενεργεί-
ται υπό όρους καλής και αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήµατος, ευχέρειας αντι-
µετώπισης απρόβλεπτων συµβάντων στο Σύστηµα και στις Μονάδες, ποιότητας 
τροφοδότησης του Φορτίου, και ελαχιστοποίησης της συνολικής δαπάνης. 

2. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατα-
νοµής και εκδίδει τις Εντολές Κατανοµής προς τις Κατανεµόµενες Μονάδες για 
την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και για την παροχή Επικουρικών 
Υπηρεσιών, προς τις Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών για την 
παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστη-
µα, και προς τις Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµα-
τος και τις Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας για την παροχή Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος και Επικουρικών Υπηρεσιών, σύµφωνα και µε τους όρους των 
σχετικών Συµβάσεων. 

3. Χρήστες του Συστήµατος είναι οι Προµηθευτές εφόσον είναι Συµµετέχοντες στο 
Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για 
Μονάδες που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Μονάδων, οι συνδεόµενοι στο Σύ-
στηµα Πελάτες, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

Άρθρο 75 
Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της 

∆ιαδικασίας Κατανοµής 

Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος: 
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Α) Επικαιροποιεί την Πρόβλεψη Φορτίου, την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών 
και την Πρόβλεψη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. 

Β) Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση επαρκών Επικουρικών 
Υπηρεσιών. 

Γ) Καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατανοµής για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, το οποίο 
δύναται να τροποποιεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα. 

∆) Αποστέλλει στους κατόχους άδειας παραγωγής το Πρόγραµµα Κατανοµής το 
οποίο αφορά τις Μονάδες τους. 

Ε) Εκδίδει και αποστέλλει στους κατόχους άδειας παραγωγής τις Εντολές Κατα-
νοµής οι οποίες τους αφορούν. 

ΣΤ) ∆ιαχειρίζεται και χρησιµοποιεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατα-
νοµής. 

Ζ) ∆ηµοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τη ∆ιαδικασία 
Κατανοµής. 

Η) Προτείνει τα αναγκαία µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
∆ιαδικασίας Κατανοµής. 

Θ) Εκπονεί το Εγχειρίδιο Κατανοµής, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 

Άρθρο 76 
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της 

∆ιαδικασίας Κατανοµής 

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποχρεούνται στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανο-
µής: 

Α)  Να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι Μονάδες τους να είναι διαθέ-
σιµες προς λειτουργία σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους και 
το Πρόγραµµα Κατανοµής, και 

Β)  Να εφαρµόζουν το Πρόγραµµα Κατανοµής και να συµµορφώνονται προς τις 
Εντολές Κατανοµής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

Άρθρο 77 
Κανόνες ∆ιαδικασίας Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατανοµής και εκδίδει 
τις σχετικές Εντολές Κατανοµής µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 

Α) Για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το 
Σύστηµα, και ειδικότερα αφενός της ενέργειας σύµφωνα µε την Πρόβλεψη 
Φορτίου και αφετέρου της ενέργειας για Εξαγωγές και για Αντλητικές Μονά-
δες σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ, καθώς και για την παροχή των Επικου-
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ρικών Υπηρεσιών που είναι αναγκαίες κατά την εκτίµηση του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος, σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25, προγραµµατίζεται η λει-
τουργία των Κατανεµόµενων Μονάδων και των Συµβεβληµένων Μονάδων 
Επικουρικών Υπηρεσιών. Για τις Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υ-
πηρεσιών ισχύει ο πρόσθετος περιορισµός ότι προγραµµατίζονται µόνον εάν 
είναι οικονοµικότερες από τις Κατανεµόµενες Μονάδες για την κάλυψη των 
αναγκαίων Επικουρικών Υπηρεσιών. 

Β) Οι Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος ή/και 
Έκτακτες Εισαγωγές Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, και οι Συµ-
βεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών οι οποίες δεν προγραµµατίζο-
νται για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, προγραµµατίζονται για την 
παροχή ενέργειας εφόσον οι Μονάδες της προηγούµενης παραγράφου (Α) 
δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από το Σύστηµα. Οι Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος προγραµµατίζονται για την παροχή Επικουρικών Υπηρε-
σιών µόνον στην περίπτωση που η λειτουργία τους απαιτείται για την κάλυψη 
της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα. 

Γ) Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας προγραµµατίζονται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ε-
νέργειας από το Σύστηµα µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τις 
ενέργειες κατά τις προηγούµενες παραγράφους (Α) και (Β), υφίσταται κίνδυ-
νος µη κάλυψης της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας και ανά-
γκη λήψης µέτρων. 

2. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής και κατά την έκδοση των Ε-
ντολών Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά ώστε: 

Α)  Κατά πρώτον να διαφυλάσσεται η αξιοπιστία και η οµαλή λειτουργία του συ-
στήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, και 

Β)  Κατά δεύτερον να ελαχιστοποιείται, ανά Ηµέρα Κατανοµής, η συνολική δα-
πάνη έγχυσης ενέργειας στο Σύστηµα, παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών και 
Ετοιµότητας Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 78 
Αντικείµενο της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών κατά 

τη ∆ιαδικασία Κατανοµής 

1. Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των Μονάδων και την κατάσταση λει-
τουργίας τους, τη διαθεσιµότητα των ∆ιασυνδέσεων, την κατάσταση λειτουργίας 
του ∆ικτύου καθόσον αυτή επηρεάζει τη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και 
την κατάσταση λειτουργίας του Συστήµατος. 

2. Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής οι Χρήστες του Συστήµατος υποχρεού-
νται να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τις πληροφορίες που προβλέ-
πονται στο Κεφάλαιο αυτό. 

3. Οι Χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές άµεσα όταν λάβουν 
γνώση των σχετικών πραγµατικών περιστατικών, ή όταν η επέλευση αυτών εύλογα 
πιθανολογείται. 

4. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών από τους Χρήστες δεν τους 
απαλλάσσει σε καµία περίπτωση από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ 
αναφορικά µε την υποβολή Προσφορών και ∆ηλώσεων κατά το ΤΜΗΜΑ II, ούτε 
από τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη ∆ιαδικασία ∆ιευθέτησης Απο-
κλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης. 

5. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο των πληροφοριών που υποβάλλονται 
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής ρυθµί-
ζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 79 
Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των κατόχων άδειας 

παραγωγής 

1. Κάτοχος άδειας παραγωγής ο οποίος έχει υποβάλει Προσφορά Έγχυσης ή/και ∆ή-
λωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων στον ΗΕΠ, υποχρεούται, ανεξάρτητα από 
την ένταξη της Προσφοράς Έγχυσης στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, να ενηµερώνει άµεσα 
και αιτιολογηµένα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στην περίπτωση που µετά την 
αντίστοιχη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής: 

Α)  Η συνολική ποσότητα ενέργειας της Μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από την 
αντίστοιχη Προσφορά Έγχυσης στον ΗΕΠ, προβλέπεται να µεταβληθεί ή έχει 
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µεταβληθεί, για µία ή περισσότερες Περιόδους Κατανοµής της υπόψη Ηµέ-
ρας Κατανοµής, κατά πέντε (5) MWh τουλάχιστον, ή 

Β)  Οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο περιλαµβάνεται στη ∆ήλωση Τεχνικοοικονο-
µικών Στοιχείων Μονάδας έχει τροποποιηθεί ή προβλέπεται να τροποποιηθεί, 
για µία ή περισσότερες Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. 

2. Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος τη µέγιστη διαθέσιµη ισχύ της Μονάδας του, για κάθε Περίοδο 
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Στην περίπτωση που δεν έχει υποβάλει Προσφορά Έγχυσης στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ για τη Μονάδα, η οποία εντούτοις ήταν διαθέσιµη πριν τη Λήξη της 
Προθεσµίας Υποβολής ή κατέστη διαθέσιµη µετά από αυτή, ή 

Β) Στην περίπτωση που έχει υποβάλει στο πλαίσιο του ΗΕΠ ∆ήλωση Μη ∆ια-
θεσιµότητας (Ολικής ή Μερικής) για τη Μονάδα, οι λόγοι της οποίας δεν συ-
ντρέχουν πλέον µε αποτέλεσµα η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς της Μονάδας να 
έχει αποκατασταθεί ή αυξηθεί. 

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν η ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων δεν αντι-
προσωπεύει την τρέχουσα ή προβλεπόµενη κατάσταση της Μονάδας, ο κάτοχος 
άδειας παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει επιπλέον ενηµερωµένη ∆ήλωση Τε-
χνικοοικονοµικών Στοιχείων. 

4. Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής θερµοηλεκτρικής Μονάδας οφείλει να ενηµερώ-
νει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε εναλλαγή της θερµικής κατά-
στασης της Μονάδας µεταξύ των κατηγοριών ψυχρή, θερµή και ενδιάµεση. 

5. Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής Κατανεµόµενης ή Συµβεβληµένης Υδροηλεκτρι-
κής Μονάδας οφείλει να ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τη 
στάθµη του ταµιευτήρα της Μονάδας καθώς και την αναµενόµενη µεταβολή αυ-
τής, περιοδικά ή εκτάκτως, όπως καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος. 

6. Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής Μονάδας του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 υπο-
χρεούται να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε κάθε περίπτω-
ση µείζονος βλάβης της Μονάδας ή παρατεταµένης διακοπής της λειτουργίας της 
για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 80 
Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εισαγωγέων 

Εισαγωγέας ο οποίος έχει υποβάλει Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή, η οποία συ-
µπεριλήφθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα και αιτιο-
λογηµένα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όταν το σύνολο της εισαγόµενης ενέργει-
ας η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, ή µέρος της ενέργειας αυτής µεγαλύτε-
ρο των πέντε (5) MWh ανά Περίοδο Κατανοµής, δεν µπορεί ή πιθανολογείται ότι δεν 
µπορεί να εισαχθεί στο Σύστηµα για λόγους οι οποίοι δεν αφορούν τη λειτουργία του 
Συστήµατος. 
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Άρθρο 81 
Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εκπροσώπων 

Φορτίου και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

1. Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος έχει υποβάλει ∆ήλωση Φορτίου που συµπεριλήφ-
θηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, υποχρεούται να κοινοποιεί άµεσα στον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος κάθε πληροφορία η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις ποσότη-
τες ενέργειας που αντιστοιχεί στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ή που α-
ναφέρεται στις Εξαγωγές. 

2. Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος δεν έχει υποβάλει ∆ήλωση Φορτίου στο πλαίσιο 
του ΗΕΠ για ορισµένη Κατηγορία Μετρητών, Μετρητές της οποίας εκπροσωπεί 
(ολικά ή µερικά) κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής σύµφωνα µε τον Πίνακα Α-
ντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, υποχρεούται να ενηµερώνει 
άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για το συνολικό Φορτίο που αναµένει να 
απορροφηθεί ανά Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής από τους Μετρητές 
αυτούς. 

3. Σε περίπτωση που οι Εκπρόσωποι Φορτίου ή/και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σχε-
διάζουν να προβούν σε Περικοπή Φορτίου, η οποία αναµένεται να προκαλέσει 
µείωση Φορτίου που υπερβαίνει τα δέκα (10) MW σε ορισµένο Σηµείο Σύνδεσης 
στο Σύστηµα, υποχρεούνται να ενηµερώσουν άµεσα και αιτιολογηµένα τον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος. 

4. Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σχεδιάζει να προβεί σε χειρισµούς 
του ∆ικτύου οι οποίοι αναµένεται να προκαλέσουν µείωση Φορτίου που υπερβαί-
νει τα δέκα (10) MW σε ορισµένο Σηµείο Σύνδεσης του ∆ικτύου στο Σύστηµα, 
υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και αιτιολογηµένα τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 82 
∆εδοµένα Προγράµµατος Κατανοµής 

Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρό-
γραµµα Κατανοµής µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα, τα οποία αφορούν σε κάθε Πε-
ρίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής: 

Α) Τα ζεύγη T-ΠE τιµής ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας 
σε MWh που αντιστοιχούν στις βαθµίδες της κλιµακωτής συνάρτησης των 
Προσφορών Έγχυσης των Κατανεµόµενων Μονάδων και των Συµβεβληµέ-
νων Μονάδων Επικουρικών Υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν η αντίστοιχη Προ-
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σφορά Έγχυσης εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ ή όχι. Ειδικά για τις εισα-
γωγές λαµβάνεται υπόψη µόνον η ποσότητα ενέργειας σε MWh που περιλαµ-
βάνεται στις Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγή, κατά το τµήµα που αυτές 
έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

Β) Τα ζεύγη τιµής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθ-
µισης σε MW, και τα ζεύγη τιµής ισχύος σε Ευρώ ανά MW και Εύρους ∆ευ-
τερεύουσας Ρύθµισης σε MW, που αντιστοιχούν στις Προσφορές Εφεδρειών 
των Κατανεµόµενων Μονάδων και των Συµβεβληµένων Μονάδων Επικουρι-
κών Υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν η αντίστοιχη Προσφορά Εφεδρειών εντά-
χθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ ή όχι. 

Γ) Την επικαιροποιηµένη πρόβλεψη της ποσότητας παραγωγής ενέργειας σε 
MWh από Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/99. 

∆) Την ποσότητα ενέργειας σε MWh για την οποία υποβάλλει Προσφορές Έγ-
χυσης ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, όπως αυτή η ποσό-
τητα περιλήφθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Για τα αντίστοιχα ζεύγη T-ΠE τιµής 
ενέργειας σε Ευρώ ανά MWh και ποσότητας ενέργειας σε MWh λαµβάνεται 
για την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής τιµή ενέργειας ίση µε µη-
δέν (0). 

Ε) Την ποσότητα ενέργειας σε MWh που περιλαµβάνεται στις ∆ηλώσεις Φορτί-
ου για Εξαγωγή ή για Αντλητικές Μονάδες, κατά το τµήµα που αυτές έχουν 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, καθώς και τις ∆ηλώσεις Φορτίου που αντι-
στοιχούν σε προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις δι-
ασυνδέσεις. Σε περίπτωση εφαρµογής δυνατότητας υποβολής Τιµολογούµε-
νων ∆ηλώσεων Φορτίου για Πελάτες, την ποσότητα ενέργειας σε MWh που 
περιλαµβάνεται στο µέρος των ∆ηλώσεων αυτών που είναι τιµολογούµενο 
και κατά το τµήµα που αυτές έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

ΣΤ)  Τις ∆ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και ιδίως αναφορικά µε τις κα-
θοριζόµενες σε αυτές τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων σχετικά µε την Τε-
χνικά Ελάχιστη Παραγωγή, τους ρυθµούς µεταβολής της παραγωγής τους, 
τους χρόνους παραµονής σε κατάσταση ή µεταβολής µεταξύ καταστάσεων, 
καθώς και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ανά Υπηρεσία, και το ειδικό 
κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως 
το φορτίο µε το συγχρονισµό. 

Ζ)  Τις ∆ηλώσεις Μη ∆ιαθεσιµότητας (Ολικής ή Μερικής) των Μονάδων. 

Η)  Τις επικαιροποιηµένες Προβλέψεις Φορτίου, Αναγκών Εφεδρειών και Περιο-
ρισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. 

Θ)  Τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και τον Πίνακα Συντελεστών 
Απωλειών Φορτίου για το φορτίο Πελατών που συνδέονται στο ∆ίκτυο. 

Ι)  Την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς κάθε ∆ιασύνδεσης. 

ΙΑ) Το σύνολο των λοιπών Επικουρικών Υπηρεσιών ανά υπηρεσία, οι οποίες ε-
κτιµάται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ότι 
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν. 
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ΙΒ) Τα στοιχεία κόστους για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών. 

ΙΓ) Την τιµολόγηση των βαθµίδων των υποψήφιων προς έγχυση ποσοτήτων ε-
νέργειας από Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος, Έκτακτες Εισαγωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας εφόσον αυτές 
απαιτούνται κατά το Άρθρο 77, οι οποίες τιµολογούνται µε ευθύνη του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία των σχετικών 
Συµβάσεων από τα οποία λαµβάνεται µόνο το τµήµα των προβλεποµένων 
στη Σύµβαση πληρωµών οι οποίες είναι ανάλογες της ποσότητας ενέργειας. 
Οι βαθµίδες αυτές θεωρούνται για την επίλυση του προβλήµατος του Προ-
γράµµατος Κατανοµής ως Προσφορές Έγχυσης. 

Ι∆) Την υπολογιζόµενη, κατά το Άρθρο 83, τιµή της επιπλέον προσφερόµενης 
ενέργειας από Μονάδες που έχουν δηλώσει έκτακτη αύξηση της µέγιστης δι-
αθέσιµης ισχύος τους κατά το Άρθρο 79, καθώς και την επιπλέον ποσότητα 
ενέργειας η οποία µπορεί να παρασχεθεί από τις Μονάδες αυτές. Τα αντί-
στοιχα ζεύγη τιµής και ποσότητας ενέργειας θεωρούνται για την επίλυση του 
προβλήµατος του Προγράµµατος Κατανοµής ως Προσφορές Έγχυσης. 

ΙΕ) Σηµαντικά Περιστατικά τα οποία γνωστοποιούνται στον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. 

ΙΣΤ)  Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή/και γνωστοποιούνται στον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17, καθώς και άλλα τεχνικά δεδο-
µένα και δεδοµένα προσοµοίωσης της λειτουργίας του Συστήµατος. 

Άρθρο 83 
Υπολογισµός τιµής προσφοράς ενέργειας εκτάκτως 

διαθέσιµων Μονάδων 

1. Στην περίπτωση Μονάδας για την οποία µετά τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής δη-
λώνεται έκτακτη αύξηση της µέγιστης διαθέσιµης ισχύος, κατά το Άρθρο 79, ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει την τιµή της επιπλέον προσφερόµενης ε-
νέργειας από τη Μονάδα αυτή, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανο-
µής, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο. 

2. Ως επιπλέον προσφερόµενη ενέργεια κατά την ανωτέρω παράγραφο νοείται η ε-
νέργεια η οποία δύναται να παραχθεί από τη Μονάδα επιπλέον της συνολικά προ-
σφερόµενης ενέργειας που περιλαµβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης που υποβλή-
θηκε στον ΗΕΠ για την ίδια Ηµέρα Κατανοµής, λόγω της δήλωσης έκτακτης αύ-
ξησης της µέγιστης διαθέσιµης ισχύος της Μονάδας. Στην περίπτωση που για τη 
συγκεκριµένη Μονάδα δεν έχει υποβληθεί Προσφορά Έγχυσης ή έχει υποβληθεί 
∆ήλωση Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, ως επι-
πλέον προσφερόµενη ενέργεια νοείται το σύνολο της ενέργειας που δύναται να πα-
ραχθεί λόγω της δήλωσης έκτακτης αύξησης της µέγιστης διαθέσιµης ισχύος της 
Μονάδας. 

3. Η τιµή της επιπλέον προσφερόµενης ενέργειας από µία Μονάδα προσδιορίζεται 
κατά Τιµολογούµενη Βαθµίδα Προσφοράς Έγχυσης και προκύπτει ως ο µέσος ό-
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ρος των τιµών ενέργειας που περιλαµβάνονται στις Προσφορές Έγχυσης που υπο-
βλήθηκαν για τη συγκεκριµένη Μονάδα για την αντίστοιχη Περίοδο Κατανοµής 
της αντίστοιχης ηµέρας της εβδοµάδας στο διάστηµα των είκοσι έξι (26) εβδοµά-
δων που προηγούνται της εβδοµάδας της υπόψη Ηµέρας Κατανοµής. Για τον υπο-
λογισµό αυτό λαµβάνονται υπόψη οι Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφοράς Έγχυ-
σης των ανωτέρω Προσφορών Έγχυσης, των οποίων η ενέργεια αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της επιπλέον προσφερόµενης ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση οι τιµές ενέρ-
γειας των διαδοχικών βαθµίδων θα πρέπει να είναι µη φθίνουσες. Στην περίπτωση 
κατά την οποία είναι αδύνατον να γίνει ο υπολογισµός αυτός γιατί τα στοιχεία αυ-
τά συνολικά δεν είναι διαθέσιµα, η τιµή αυτή καθορίζεται κατ’ εύλογη κρίση από 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

4. Λεπτοµέρειες υπολογισµού της τιµής της επιπλέον προσφερόµενης ενέργειας ρυθ-
µίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 84 
Μεθοδολογία συνεκτίµησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου 

Μέσω του Μηχανισµού Επίλυσης Προγράµµατος Κατανοµής 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 Προ-
σφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και των Μη Τιµολογούµενων Προσφορών Έγχυσης 
ΜΤ-ΠΕ αφαιρούνται οι απώλειες του Συστήµατος που επιµερίζονται σε αυ-
τές, εφαρµόζοντας µε γραµµικό τρόπο τις αντιστοιχούσες αριθµητικές τιµές 
του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων. Ανάλογη αφαίρεση απω-
λειών διενεργείται για τις Συµβεβληµένες Μονάδες, τις Έκτακτες Εισαγωγές 
και τις Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. 

Β) Στις ποσότητες ενέργειας σε MWh των Τιµολογούµενων Βαθµίδων ∆ηλώσε-
ων Φορτίου Τ-∆Φ, προστίθενται κατά περίπτωση οι απώλειες του ∆ικτύου 
που επιµερίζονται σε αυτές, εφαρµόζοντας µε γραµµικό τρόπο τις αντιστοι-
χούσες αριθµητικές τιµές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου. 

Άρθρο 85 
Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράµµατος Κατανοµής 

1. Η µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης Προγράµµατος Κατανοµής συνίσταται 
στην κατάστρωση και επίλυση προβλήµατος αντίστοιχου µε το πρόβληµα του 
ΗΕΠ, µε βάση τα δεδοµένα του Προγράµµατος Κατανοµής κατά το Άρθρο 82 και 
τη µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 59. Επιπλέον, 
λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Στις άγνωστες µεταβλητές του προβλήµατος συµπεριλαµβάνονται οι ποσότη-
τες των λοιπών Επικουρικών Υπηρεσιών (πλέον δηλαδή των Υπηρεσιών 
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Ρύθµισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος) που πρέπει να παρασχεθούν ανά 
Μονάδα. 

Β) Η συνολική δαπάνη παραγωγής που λαµβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του 
προβλήµατος συµπεριλαµβάνει την ενδεχόµενη δαπάνη για την παροχή των 
ως άνω λοιπών Επικουρικών Υπηρεσιών. 

Γ)  Κατά την κατάστρωση των περιορισµών του προβλήµατος λαµβάνονται υπό-
ψη οι κανόνες ∆ιαδικασίας Κατανοµής κατά το Άρθρο 77. 

∆) Οι ποσότητες ενέργειας σε MWh που αντιστοιχούν στις ακόλουθες Προσφο-
ρές Έγχυσης ή ∆ηλώσεις Φορτίου, λαµβάνονται ως σταθερές κατά την επίλυ-
ση του Προγράµµατος Κατανοµής, και αριθµητικά ίσες µε τις αντίστοιχες 
ποσότητες που περιλήφθηκαν στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για έκαστη δραστηριό-
τητα, από το σύνολο των βαθµίδων της αντίστοιχης Προσφοράς ή ∆ήλωσης: 

(1) Στις ∆ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή και στις Προσφορές Έγχυσης για 
Εισαγωγή. 

(2) Στην Προσφορές Έγχυσης των υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά το 
τµήµα που αντιστοιχεί σε υποχρεωτική έγχυση, και οι Προσφορές Έγ-
χυσης που αντιστοιχούν σε Μονάδες ευρισκόµενες σε δοκιµαστική λει-
τουργία. 

(3) Στις ∆ηλώσεις Φορτίου Αντλητικών Μονάδων και στις ενδεχόµενες Τι-
µολογούµενες ∆ηλώσεις Φορτίου για Πελάτες. 

(4) Στις ∆ηλώσεις Φορτίου και στις Προσφορές Έγχυσης που αντιστοιχούν 
σε προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυν-
δέσεις 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να συµπεριλαµβάνει στον Μηχανισµό 
Επίλυσης Προγράµµατος Κατανοµής προγράµµατα και µεθοδολογίες ανάλυσης 
της λειτουργίας του Συστήµατος, όπως προγράµµατα ανάλυσης ροών φορτίου, 
βέλτιστης ροής ισχύος, ευστάθειας Συστήµατος, κ.ά. 

3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση και εφαρµογή της Μεθοδολογίας του Μη-
χανισµού Επίλυσης Προγράµµατος Κατανοµής ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Κατα-
νοµής. 

Άρθρο 86 
Χρονοδιάγραµµα κατάρτισης Προγράµµατος Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατανοµής εντός έξι 
(6) ωρών από τη Λήξη της Προθεσµίας Υποβολής. Αν προκύψουν νεότερα δεδο-
µένα σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίες του Συστήµατος τα οποία επιφέρουν ση-
µαντικές αποκλίσεις από τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί υπόψη, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δύναται να καταρτίσει εκ νέου το Πρόγραµµα Κατανοµής, το αργότε-
ρο µέχρι δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της Ηµέρας Κατανοµής. 
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2. Σε περίπτωση κατά την οποία λαµβάνουν χώρα κατά τον πραγµατικό χρόνο κατα-
νοµής σηµαντικές αποκλίσεις των συνθηκών λειτουργίας του ηλεκτρικού συστή-
µατος συγκριτικά µε τα δεδοµένα που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του 
Προγράµµατος Κατανοµής την προηγούµενη ηµέρα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος δύναται να καταρτίζει νέο Πρόγραµµα Κατανοµής για τις επόµενες Περιόδους 
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα. 

3. Σηµαντική απόκλιση στις συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος υφί-
σταται ιδίως: 

Α)  Σε περίπτωση βλάβης µίας ή περισσοτέρων Μονάδων ή ∆ιασύνδεσης λόγω 
της οποίας καθίσταται αναγκαία η επανεξέταση της επάρκειας των Επικουρι-
κών Υπηρεσιών και της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, 

Β) Σε περίπτωση βλάβης σηµαντικού στοιχείου του Συστήµατος, 

Γ)  Σε περίπτωση άλλου συµβάντος το οποίο κατά την εύλογη κρίση του ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος επιφέρει ή µπορεί να επιφέρει σηµαντική µεταβολή 
του προβλεπόµενου Φορτίου του Συστήµατος, της διαθεσιµότητας της προ-
γραµµατισµένης προς έγχυση στο Σύστηµα ενέργειας και της διαθεσιµότητας 
των προγραµµατισµένων Μονάδων προς παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή 
Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. 

4. Μετά την κατάρτιση Προγράµµατος Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
ενηµερώνει άµεσα τους κατόχους άδειας παραγωγής για την προγραµµατισµένη 
λειτουργία των Μονάδων τους σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Κατανοµής. Ε-
πιπλέον, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 στοιχεία σχετικά µε τους περιορισµούς που ελήφθησαν υπόψη κα-
τά την κατάστρωση του Προγράµµατος Κατανοµής, καθώς και σχετικά µε τους 
περιορισµούς που επηρέασαν τη λύση του προβλήµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19  

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 87 
Εντολές Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει Εντολές Κατανοµής για τη λειτουργία των 
Κατανεµόµενων Μονάδων, των Συµβεβληµένων Μονάδων και των Μονάδων Ψυ-
χρής Εφεδρείας. Κάθε Εντολή Κατανοµής απευθύνεται αποκλειστικά σε µία και 
µόνο Μονάδα. Επιπροσθέτως, και ειδικά για τις Μονάδες του άρθρου 35 του 
Ν.2773/99, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανοµής 
που αφορούν αποκλειστικά στον περιορισµό της παραγωγής τους για λόγους α-
σφάλειας λειτουργίας του Συστήµατος. 
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2. Η κοινοποίηση του Προγράµµατος Κατανοµής στους κατόχους άδειας παραγωγής, 
κατά το Άρθρο 86, επάγεται γι αυτούς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την έκδοση Εντολών Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για λει-
τουργία των Μονάδων σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Κατανοµής. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανοµής οι οποίες διαφέρουν από 
το Πρόγραµµα Κατανοµής, ανάλογα µε το βαθµό απόκλισης των συνθηκών λει-
τουργίας του ηλεκτρικού συστήµατος που περιλαµβάνει το σύστηµα µεταφοράς 
και τις µονάδες παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο, από αυτές που ελήφθησαν υπό-
ψη κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής. 

3. Οι Εντολές Κατανοµής µπορούν να εκδοθούν στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
έκδοσης του Προγράµµατος Κατανοµής και της έναρξης της χρονικής περιόδου 
στην οποία αναφέρονται. 

4. Κάθε µεταγενέστερη Εντολή Κατανοµής αντικαθιστά κάθε προγενέστερη Εντολή 
αναφορικά µε το χαρακτηριστικό λειτουργίας της Μονάδας το οποίο προσδιορίζε-
ται στη µεταγενέστερη Εντολή. 

5. Στις Εντολές Κατανοµής περιλαµβάνονται και οι εντολές µέσω του συστήµατος 
Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγής. 

Άρθρο 88 
Έκδοση Εντολών Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, εκδίδει τις Εντολές Κατανοµής µε τρόπο ώστε να 
εφαρµόσει κατά το δυνατόν το Πρόγραµµα Κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες λειτουργίας του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο και τα τυχόν έκτακτα 
συµβάντα, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του Συστήµατος ι-
δίως σχετικά µε τη συχνότητα του Συστήµατος, την τάση και την ένταση σε σηµα-
ντικούς κόµβους ή στοιχεία του Συστήµατος. 

2. Για το σκοπό αυτό, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, πέραν του Προγράµµατος Κα-
τανοµής, λαµβάνει υπόψη ιδίως: 

Α) Την ποσότητα της καθαρής παραγωγής ενέργειας κάθε Μονάδας, συµπερι-
λαµβανοµένων των Μονάδων του άρθρου 35 του Ν.2773/99, κατά τη λει-
τουργία του Συστήµατος. 

Β) Την ποσότητα καθαρής ροής ενέργειας µέσω των ∆ιασυνδέσεων, κατά τη 
λειτουργία του Συστήµατος. 

Γ) Την ποσότητα ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα σε κάθε Σηµείο 
Σύνδεσης Επιλεγόντων Πελατών και του ∆ικτύου µε το Σύστηµα, κατά τη 
λειτουργία του Συστήµατος. 

∆) Την εκτίµηση του τρέχοντος και του αναµενόµενου Φορτίου του Συστήµα-
τος. 

Ε) Τη µεταβολή των παραµέτρων λειτουργίας του Συστήµατος, ιδίως αναφορικά 
µε τη συχνότητα του Συστήµατος, καθώς και την τάση και την ένταση σε ση-
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µαντικούς κόµβους ή στοιχεία του Συστήµατος, κατά τη λειτουργία του Συ-
στήµατος. 

Ζ) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Μονάδων όπως αυτά γίνονται γνωστά 
κατά τον πραγµατικό χρόνο. 

Η) Λοιπές πληροφορίες τις οποίες συλλέγει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή 
υποβάλλονται σε αυτόν κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. 

Άρθρο 89 
Περιεχόµενο των Εντολών Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει Εντολές Κατανοµής µε τις οποίες καθορί-
ζει την παραγωγή Ενεργού Ισχύος των Μονάδων, τον συγχρονισµό ή αποσυγχρο-
νισµό τους µε το Σύστηµα την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και τον τρόπο λει-
τουργίας τους. 

2. Στις περιπτώσεις που στις Εντολές Κατανοµής καθορίζονται αριθµητικές τιµές για 
την Ενεργό ή την Άεργο Ισχύ Μονάδας ή για το επίπεδο τάσης Μονάδας, οι τιµές 
αυτές αναφέρονται στο Σηµείο Σύνδεσης της Μονάδας µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυ-
ο. Κατ’ εξαίρεση οι Εντολές Κατανοµής που εκδίδονται από το σύστηµα Αυτόµα-
της Ρύθµισης Παραγωγής δύνανται να αναφέρονται στη µικτή παραγωγή Μονά-
δας, περιλαµβανοµένων των βοηθητικών φορτίων. 

3. Για κάθε Μονάδα το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος που καθορίζεται µε Ε-
ντολές Κατανοµής δεν µπορεί να είναι µικρότερο της τεχνικά ελάχιστης Παραγω-
γής της Μονάδας. 

4. Αναφορικά µε τις Εντολές Κατανοµής συγχρονισµού και αποσυγχρονισµού Μονά-
δων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, προ της εκδόσεως Εντολής Κατανοµής συγ-
χρονισµού Μονάδας ή µετά την έκδοση Εντολής Κατανοµής αποσυγχρονι-
σµού Μονάδας, µπορεί να εκδίδει Εντολές Κατανοµής που αφορούν τη θερ-
µική κατάσταση της Μονάδας, µεταξύ των κατηγοριών ψυχρή, θερµή και εν-
διάµεση. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τη θερµική κατάσταση της Μονάδας, κατά 
το Άρθρο 79. 

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία µία Εντολή Κατανοµής συγχρονισµού δεν 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη αριθµητική τιµή για την παραγωγή Ενεργού Ι-
σχύος, τεκµαίρεται ότι η Εντολή αφορά την αύξηση της παραγωγής µετά από 
τον συγχρονισµό στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της Μονάδας, ενώ όταν η 
Εντολή Κατανοµής συγχρονισµού δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένη αριθµητι-
κή τιµή για την παραγωγή Αέργου Ισχύος, τεκµαίρεται ότι η Εντολή αφορά 
παραγωγή Αέργου Ισχύος µηδέν (0) Mvar µετά τον συγχρονισµό. 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία µία Εντολή Κατανοµής αποσυγχρονισµού 
δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένη αριθµητική τιµή για την παραγωγή Αέργου 
Ισχύος, τεκµαίρεται ότι η Εντολή αφορά τη µείωση της παραγωγής Αέργου 
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Ισχύος σε µηδέν (0) Mvar στο σηµείο Συγχρονισµού κατά το χρόνο Αποσυγ-
χρονισµού. 

5. Αναφορικά µε τις Εντολές Κατανοµής που αφορούν τον έλεγχο της τάσης ισχύουν 
τα ακόλουθα: 

Α)  Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανοµής σχε-
τικά µε την προσαρµογή της παραγωγής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγω-
γικής) από τις Μονάδες. 

Β) Εντολή Κατανοµής η οποία αφορά την παραγωγή Αέργου Ισχύος µπορεί να 
καθορίζει την αριθµητική τιµή για την τάση που πρέπει να επιτευχθεί στο 
Σηµείο Σύνδεσης της Μονάδας. 

Γ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη κατά την 
έκδοση Εντολής Κατανοµής Ενεργού Ισχύος την επίδραση της Εντολής αυ-
τής στην ικανότητα της Μονάδας για παραγωγή Αέργου Ισχύος, όπως επίσης 
και κατά την έκδοση Εντολής Κατανοµής Αέργου Ισχύος την επίδραση της 
Εντολής αυτής στην ικανότητα της Μονάδας για παραγωγή Ενεργού Ισχύος. 

∆) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται, εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες 
λειτουργίας του Συστήµατος, να εκδίδει Εντολές Κατανοµής για µεγιστοποί-
ηση της παραγωγής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγωγικής). 

Ε) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανοµής µε 
αντικείµενο την παραγωγή Αέργου Ισχύος από επιµέρους µονάδες µίας Μο-
νάδας συνδυασµένου κύκλου. 

6. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο των Εντολών Κατανοµής ρυθµίζονται 
στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 90 
Αποστολή των Εντολών Κατανοµής 

1. Οι Εντολές Κατανοµής αποστέλλονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στους 
κατόχους άδειας παραγωγής µε χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
Κατανοµής, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. 

2. Σε περίπτωση βλάβης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής, η 
οποία καθιστά αδύνατη την αποστολή Εντολής Κατανοµής σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην προηγούµενη παράγραφο, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µέσα επικοι-
νωνίας. 

Άρθρο 91 
Υποχρέωση συµµόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής 

προς τις Εντολές Κατανοµής 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής διασφαλίζουν τον τρόπο λειτουργίας Μονάδας τους 
όπως αυτός ορίζεται στις Εντολές Κατανοµής και µεταβάλλουν τη λειτουργία των 
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Μονάδων τους µόνον κατόπιν Εντολής Κατανοµής, καθώς και στις περιπτώσεις 
που ρητά ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η συµµόρφωση προς Εντολή Κατανοµής είναι 
αδύνατη λόγω περιορισµών της λειτουργίας Μονάδας οι οποίοι περιλαµβάνονται 
στα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ενηµερώνει 
άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος, δύναται να ανακαλέσει την αρχική Εντολή Κατανοµής και να εκδώ-
σει νέα. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η συµµόρφωση προς Εντολή Κατανοµής κατέστη 
αδύνατη λόγω απρόβλεπτου κωλύµατος το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε λό-
γους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ο κάτοχος 
άδειας παραγωγής υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος, κατά το Άρθρο 79. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, 
δύναται να εκδώσει νέα Εντολή Κατανοµής σύµφωνα µε τα νέα ∆ηλωµένα Χαρα-
κτηριστικά της Μονάδας. 

4. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής συµµορφώνεται µε Εντολή Κατανοµής που αφορά 
Συγχρονισµό ή Αποσυγχρονισµό Μονάδας του, εφόσον την εκτελεί µε µέγιστη α-
πόκλιση δέκα (10) λεπτών από το χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή. 

5. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής συµµορφώνεται µε Εντολή Κατανοµής που αφορά 
την παραγωγή Ενεργού Ισχύος από Μονάδα του, εφόσον την εκτελεί µε µέγιστη 
µη συστηµατική απόκλιση ±5 MW από την τιµή παραγωγής Ενεργού Ισχύος, και 
εντός της χρονικής περιόδου που ορίζονται στην Εντολή. 

6. Αναφορικά µε τον Έλεγχο Τάσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διακύµανση 
της παραγωγής Αέργου Ισχύος των Μονάδων υπό τον έλεγχο αυτόµατου 
ρυθµιστή τάσης. 

Β) Ο κάτοχος άδειας παραγωγής συµµορφώνεται µε Εντολή Κατανοµής που α-
φορά την παραγωγή Αέργου Ισχύος από Μονάδα του, εφόσον την εκτελεί ε-
ντός δύο (2) λεπτών από τη λήψη της Εντολής όταν η Εντολή αφορά άµεση 
µεταβολή της παραγωγής Αέργου Ισχύος, ή εντός του µεγαλύτερου χρονικού 
διαστήµατος που προσδιορίζεται σε αυτήν, και µε µη συστηµατική απόκλιση 
από την τιµή παραγωγής Αέργου Ισχύος που ορίζεται στην Εντολή Κατανο-
µής η οποία δεν υπερβαίνει τα ±2 Mvar. 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται ταυτόχρονα Εντολές Κατανοµής 
µε αντικείµενο την παραγωγή Ενεργού και Αέργου Ισχύος από την ίδια Μο-
νάδα, η προθεσµία επίτευξης της παραγωγής Αέργου Ισχύος µπορεί να παρα-
τείνεται µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην Εντολή Κατανοµής για την επίτευ-
ξη της παραγωγής Ενεργού Ισχύος. 

∆) Η λειτουργία του αυτόµατου ρυθµιστή τάσης συνιστά τη µόνη περίπτωση κα-
τά την οποία επιτρέπεται µεταβολή της παραγωγής Αέργου Ισχύος από Μο-
νάδα χωρίς να έχει προηγηθεί Εντολή Κατανοµής και χωρίς να ισχύουν τα ό-
ρια που καθορίζονται στην ως άνω περίπτωση (2) της υποπαραγράφου (Β). 
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Ε) Σε περίπτωση που η λειτουργία του αυτόµατου ρυθµιστή τάσης οδηγεί στην 
παραγωγή Αέργου Ισχύος εκτός των ορίων που προσδιορίζονται στα ∆ηλω-
µένα Χαρακτηριστικά Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται 
να ενηµερώσει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

ΣΤ) Ο κάτοχος άδειας παραγωγής συµµορφώνεται µε Εντολή Κατανοµής που α-
φορά αλλαγή θέσης µεταγωγέα του Μετασχηµατιστή Μονάδας του, εφόσον 
την εκτελεί εντός ενός (1) λεπτού από τη λήψη της Εντολής όταν η Εντολή 
αφορά άµεση αλλαγή θέσης µεταγωγέα, ή εντός του µεγαλύτερου χρονικού 
διαστήµατος που προσδιορίζεται σε αυτήν. 

Ζ) Ο κάτοχος άδειας παραγωγής συµµορφώνεται µε Εντολή Κατανοµής που α-
φορά την επίτευξη τιµής τάσης στο Σηµείο Σύνδεσης Μονάδας του µέσω αλ-
λαγής της θέσης του µεταγωγέα Μετασχηµατιστή της Μονάδας, εφόσον την 
εκτελεί µε µέγιστη απόκλιση ±1 ΚV από την οριζόµενη στην Εντολή τιµή 
τάσης. Ως εξαίρεση στον κανόνα αυτό, στην περίπτωση που στα Καταχωρη-
µένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας ορίζεται διαφορετικό όριο µέγιστης από-
κλισης για την επίτευξη τιµής τάσης στο Σηµείο Σύνδεσης, ο κάτοχος άδειας 
παραγωγής υποχρεούται να τηρεί το όριο αυτό. 

Η) Στην περίπτωση έκδοσης Εντολής Κατανοµής µεγιστοποίησης της παραγω-
γής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγωγικής) από Μονάδα, ο κάτοχος της 
άδειας παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη την παραγωγή Ενεργού Ισχύος της 
Μονάδας, προβαίνει στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. 

Θ) Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ρυθµίζει τη λειτουργία του συστήµατος διέγερ-
σης µε σταθερή τάση εξόδου, µε τους περιοριστές αέργου φόρτισης σε λει-
τουργία και τα συστήµατα ελέγχου λειτουργίας σταθερής Αέργου Ισχύος ή 
σταθερού Συντελεστή Ισχύος απενεργοποιηµένα, εκτός εάν εκδίδεται διαφο-
ρετική Εντολή Κατανοµής. Σε περίπτωση κατά την οποία εµφανίζεται αλλαγή 
στην τάση του Συστήµατος, ο κάτοχος άδειας παραγωγής δεν προβαίνει σε 
ενέργειες για να αντισταθµίζει την αυτόµατη αντίδραση σε φόρτιση Αέργου 
Ισχύος που προκαλείται ως αποτέλεσµα της λειτουργίας υπό σταθερή τάση 
εξόδου του αυτόµατου συστήµατος ελέγχου της διέγερσης, παρά µόνον εφό-
σον εκδίδεται διαφορετική Εντολή Κατανοµής ή εφόσον απαιτείται άµεση 
ενέργειά του για συµµόρφωση µε τα όρια ευστάθειας. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση ο κάτοχος άδειας παραγωγής ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος. 

Ι) Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται Εντολές Κατανοµής µε αντικεί-
µενο την αλλαγή θέσης µεταγωγέων: 

(1) όταν αυτές αφορούν περισσότερες από µία Μονάδες στον ίδιο Σταθµό 
Παραγωγής ή µία Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου, η αλλαγή θέσης ε-
κτελείται από τον κάτοχο άδειας παραγωγής σταδιακά και κατά µία θέ-
ση µεταγωγέα κάθε φορά, ή σταδιακά και κατά περισσότερες θέσεις µε-
ταγωγέα εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, για κάθε Μονάδα ή Μονά-
δα Συνδυασµένου Κύκλου, διαδοχικά µεταξύ των Μονάδων. 



 89

(2) όταν αυτές αφορούν την αλλαγή περισσότερων από δύο θέσεων µετα-
γωγέα της ίδιας Μονάδας, και η εκτέλεση της Εντολής δεν είναι τεχνικά 
δυνατή µέσα στον καθορισµένο από την Εντολή χρόνο, ο κάτοχος ά-
δειας παραγωγής εκτελεί την Εντολή µε την ελάχιστη δυνατή καθυστέ-
ρηση. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος άδειας παραγωγής ενηµερώνει 
άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Άρθρο 92 
Μη Συµµόρφωση µε Εντολές Κατανοµής 

1. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης κατόχου άδειας παραγωγής µε οποιαδήποτε 
Εντολή Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε επισήµανση του 
γεγονότος αυτού προς τον κάτοχο άδειας παραγωγής, προσδιορίζοντας την εν λόγω 
Μονάδα, την Εντολή Κατανοµής και τον χρόνο έκδοσής της, µε εξαίρεση τις περι-
πτώσεις των παραγράφων (2) και (3) κατά το Άρθρο 91. Η υποχρέωση αυτή του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε ουδεµία περίπτωση αναιρεί τις υποχρεώσεις του 
κατόχου άδειας παραγωγής που απορρέουν από την Εντολή Κατανοµής και τις συ-
νέπειες που τυχόν επέλθουν για τον κάτοχο άδειας παραγωγής λόγω µη συµµόρ-
φωσης µε Εντολή Κατανοµής. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
µετά το πέρας κάθε µήνα, και για κάθε Μονάδα, τη σταθµισµένη µέση τιµή των 
αποκλίσεων της παραγωγής Ενεργού και Αέργου Ισχύος της Μονάδας από τις α-
ντίστοιχες Εντολές Κατανοµής, για το σύνολο των Εντολών Κατανοµής που εκδό-
θηκαν προς τη Μονάδα κατά το µήνα αυτό. Στην περίπτωση που η σταθµισµένη 
µέση τιµή των αποκλίσεων της παραγωγής της Μονάδας υπερβαίνει τα 0,5 MW 
για την Ενεργό Ισχύ ή το 0,4 Mvar για την Άεργο Ισχύ κατά απόλυτη τιµή, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Παραγωγό για τον υπόψη µήνα µε το χρη-
µατικό ποσό NCDO_G σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: 

NCDO_G = (PDM_G + QDM_G) × Η_G × SMPM × (1+ΑD_G) × N 

Όπου: 

PDM_G είναι η απόλυτη τιµή της σταθµισµένης µέσης τιµής των αποκλίσεων 
της παραγωγής Ενεργού Ισχύος της Μονάδας από τις αντίστοιχες Εντο-
λές Κατανοµής, για το σύνολο των Εντολών Κατανοµής που εκδόθηκαν 
προς τη Μονάδα κατά τον υπόψη µήνα. Εάν είναι µικρότερη των 0,5 
MW λαµβάνεται ίση µε 0 MW, ενώ εάν είναι µεγαλύτερη των 5 MW 
λαµβάνεται ίση µε 5 MW. 

QDM_G η απόλυτη τιµή της σταθµισµένης µέσης τιµής των αποκλίσεων της 
παραγωγής Αέργου Ισχύος της Μονάδας από τις αντίστοιχες Εντολές 
Κατανοµής, για το σύνολο των Εντολών Κατανοµής που εκδόθηκαν 
προς τη Μονάδα κατά τον υπόψη µήνα. Εάν είναι µικρότερη των 0,4 
Mvar λαµβάνεται ίση µε 0 Mvar, ενώ εάν είναι µεγαλύτερη των 2 Mvar 
λαµβάνεται ίση µε 2 Mvar. 
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Η_G ο αριθµός των Περιόδων Κατανοµής του υπόψη µήνα κατά τις οποίες η 
Μονάδα απέδωσε ενέργεια στο Σύστηµα. 

SMPM η µέση τιµή της Οριακής Τιµής του Συστήµατος κατά τις Περιόδους 
Κατανοµής του υπόψη µήνα που η Μονάδα απέδωσε ενέργεια στο Σύ-
στηµα. 

AD_G ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης. 

Ν  ο µέχρι και την υπόψη υπέρβαση του ορίου της µέσης τιµής των απο-
κλίσεων της παραγωγής της Μονάδας συνολικός αριθµός των µηνών 
κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος κατά τους οποίους ο ίδιος κάτοχος 
άδειας παραγωγής έχει υπερβεί το όριο της µέσης τιµής των αποκλίσε-
ων της παραγωγής Μονάδας. 

3. Η αριθµητική τιµή του συντελεστή προσαύξησης ΑD_G καθορίζεται για κάθε η-
µερολογιακό έτος µε απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνε-
ται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέ-
λους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν 
τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

4. Περαιτέρω, στην περίπτωση που ορισµένη Μονάδα δεν συµµορφώνεται κατ’ επα-
νάληψη προς οποιαδήποτε Εντολή Κατανοµής, ακολουθείται η διαδικασία κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ 
ενόψει τυχόν επιβολής κυρώσεων κατά το άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 

5. Ειδικά στην περίπτωση µη συµµόρφωσης κατόχου άδειας παραγωγής για Κατανε-
µόµενη Μονάδα µε Εντολή Κατανοµής η οποία αφορά στην παροχή Επικουρικών 
Υπηρεσιών, όσον αφορά τη µη συµµόρφωση για την παροχή Επικουρικών Υπηρε-
σιών εφαρµόζονται οι διατάξεις κατά το Άρθρο 148, και δεν εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις κατά τις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος Άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20  

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 93 
Τήρηση Αρχείου ∆ιαδικασίας Κατανοµής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να τηρεί πλήρη βάση δεδοµένων 
σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Κατανοµής, η οποία περιλαµβάνει: 

Α) Αρχείο των Προγραµµάτων Κατανοµής, 

Β) Αρχείο των Εντολών Κατανοµής, 

Γ) Αρχείο των αποδεικτικών λήψης των Εντολών Κατανοµής, τα οποία εκδίδο-
νται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21, και 
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∆) Αρχείο των πληροφοριών οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. 

2. Τα στοιχεία των ανωτέρω αρχείων τηρούνται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
για διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την εισαγωγή τους. 

3. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία της προη-
γούµενης παραγράφου σε κάθε περίπτωση για τη Μονάδα της άδειας παραγωγής 
τους, καθώς και για άλλες Μονάδες µόνο στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών κατά τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 

Άρθρο 94 
Στατιστικά στοιχεία ∆ιαδικασίας Κατανοµής 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δηµοσιεύει µετά το πέρας κάθε η-
µερολογιακού τριµήνου στοιχεία σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Κατανοµής, τα οποία πε-
ριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Α) Τη συνολική ενέργεια και το µέγιστο συνολικό Φορτίο του Συστήµατος, ανά 
Ηµέρα Κατανοµής. 

Β) Τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος που επηρέασαν τη λειτουρ-
γία του. 

Γ) Τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος. 

∆) Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κατηγορία Εντολών Κατανοµής που αφορούν 
παραβάσεις των Εντολών από τους κατόχους άδειας παραγωγής, καθώς και 
στοιχεία που αφορούν στις σχετικές ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21  

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Άρθρο 95 
Εγκατάσταση και συντήρηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Πληροφοριών Κατανοµής 

1. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής περιλαµβάνει ιδίως: Μηχανι-
σµό Πρόβλεψης του Φορτίου, των Αναγκών Εφεδρειών και των Περιορισµών Με-
ταφοράς του Συστήµατος, Μηχανισµό Επίλυσης Προγράµµατος Κατανοµής, το 
Μηχανισµό έκδοσης Εντολών Κατανοµής σε πραγµατικό χρόνο, λογισµικό ανάλυ-
σης κατάστασης λειτουργίας του Συστήµατος, το σύστηµα ελέγχου και συλλογής 
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στοιχείων SCADA, το σύστηµα επικοινωνιών και τις απαιτούµενες βάσεις δεδοµέ-
νων. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει, εγκαθιστά και συντηρεί το Σύστηµα ∆ι-
αχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Εγχειριδί-
ου Κατανοµής. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά ώστε η λειτουργία του Συστήµατος ∆ια-
χείρισης Πληροφοριών Κατανοµής να πληροί τις κοινά αποδεκτές προδιαγραφές 
στον τοµέα αυτό. Ιδίως µεριµνά ώστε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κα-
τανοµής να χρησιµοποιεί δόκιµη και αξιόπιστη τεχνολογία και να πληροί αυστηρές 
προδιαγραφές αδιάλειπτης λειτουργίας και ακεραιότητας των πληροφοριών. 

4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το δικαίωµα άλλων χρηστών για την απόκτηση άδειας 
χρήσης και για χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής, κα-
θώς και οι σχετικές προδιαγραφές και οι λειτουργικές απαιτήσεις, ρυθµίζονται στο 
Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 96 
Σύστηµα Επικοινωνιών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος γνωστοποιεί σε όλους τους Χρήστες του Συστή-
µατος που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν, το κέντρο επι-
κοινωνίας προς το οποίο θα απευθύνουν τις πληροφορίες αυτές. Οι παραπάνω 
Χρήστες υποχρεούνται να συγκροτούν, να επανδρώνουν και να διατηρούν λει-
τουργικά άρτια δικά τους κέντρα επικοινωνίας, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 
Συµβάσεις Σύνδεσης. 

2. Η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και 
των Χρηστών του Συστήµατος διενεργείται αποκλειστικά µεταξύ των κέντρων ε-
πικοινωνίας των Χρηστών και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και µέσω του Συ-
στήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
αποστέλλει τις Εντολές Κατανοµής στους Χρήστες κατά τον ίδιο τρόπο. 

3. Σε περίπτωση βλάβης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής, η 
οποία καθιστά αδύνατη την αποστολή εντολών ή πληροφοριών σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µέσα ε-
πικοινωνίας τα οποία έχουν προδιαγραφεί στο Εγχειρίδιο Κατανοµής ή/και έχουν 
συµφωνηθεί µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και κάθε κατόχου άδειας πα-
ραγωγής. 

4. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής επιβεβαιώνει αυτόµατα την 
ορθή παραλαβή των αποστελλόµενων µέσω αυτού στοιχείων, και εκδίδει αυτόµατα 
αποδεικτικά λήψης προς τους αποστολείς των στοιχείων. 

5. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός που εγκαθίσταται στα κέντρα ελέγχου και ε-
ντάσσεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής πρέπει να πληροί 
τα σχετικά πρότυπα. 
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6. Σε κατάλληλο σηµείο των εγκαταστάσεων των κατόχων άδειας παραγωγής, του 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των συνδεδεµένων στο Σύστηµα Επιλεγόντων Πελα-
τών, τοποθετείται τερµατικός εξοπλισµός συµβατός µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό 
του κέντρου επικοινωνίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο εξοπλισµός αυτός 
πρέπει επιπλέον να έχει δυνατότητα τηλεχειρισµού εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 97 
Ειδικές ρυθµίσεις για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 

Κατανοµής 

1. Σε περίπτωση αυτόµατης τυχαίας επιλογής από το Μηχανισµό Επίλυσης Προ-
γράµµατος Κατανοµής, κατά το Άρθρο 85, ο Μηχανισµός Επίλυσης Προγράµµα-
τος Κατανοµής καταγράφει τον ακριβή χρόνο της ανωτέρω αυτόµατης τυχαίας ε-
πιλογής, καθώς και την Περίοδο Κατανοµής που αυτή αφορά. Τα αποτελέσµατα 
της ως άνω τυχαίας επιλογής γνωστοποιούνται στους άµεσα ενδιαφερόµενους κα-
τόχους άδειας παραγωγής. 

2. Οι βάσεις δεδοµένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Μηχανισµού Επίλυ-
σης Προγράµµατος Κατανοµής έχουν ηλεκτρονική µορφή και υπάγονται στους 
κανόνες ασφαλείας οι οποίοι καθορίζονται στην επόµενη παράγραφο. ∆εν επιτρέ-
πεται να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής στοιχείων από τις βάσεις δεδοµένων. 

3. Παράλληλο εφεδρικό σύστηµα του κύριου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
Κατανοµής τηρείται σε χωριστό ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας, µαζί µε εφεδρι-
κό αντίγραφο των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πλη-
ροφοριών Κατανοµής, και το οποίο ενηµερώνεται σε ηµερήσια βάση. Ενηµερωµέ-
νο αντίγραφο του λογισµικού του Μηχανισµού Επίλυσης Προγράµµατος Κατανο-
µής φυλάσσεται από τη ΡΑΕ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για τη συµ-
βατότητα του εφεδρικού συστήµατος µε τις προδιαγραφές όλων των συστατικών 
στοιχείων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής, σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής ή δυσλειτουργίας του κύριου συστήµατος. 

4. Οι Χρήστες του Συστήµατος έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία των βάσεων 
δεδοµένων τα οποία τους αφορούν άµεσα. Λεπτοµέρειες ως προς τη σχετική διαδι-
κασία ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 98 
Υποστήριξη από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Για την καλύτερη λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει σε όλους τους Χρήστες του Συστήµατος που 
διατηρούν κέντρα ελέγχου τη δυνατότητα ενηµέρωσης περί της λειτουργίας και χρή-
σης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής, καθώς και πληροφορίες 
ώστε αυτοί να προµηθευτούν κατάλληλο συµβατό σύστηµα χρήστη. 
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Άρθρο 99 
Έλεγχος και πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Πληροφοριών Κατανοµής 

1. Οι κώδικες λογισµικού του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής 
πιστοποιούνται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο οίκο σχετικά µε την καταλληλό-
τητα και τη συµβατότητά τους µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η πιστοποί-
ηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς ο κώδικας του λο-
γισµικού. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση της πιστο-
ποίησης αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 100 
Πεδίο εφαρµογής διαδικασίας γνωστοποίησης Σηµαντικών 

Περιστατικών 

Στο παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, αφενός του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και αφετέρου των ακόλουθων χρηστών: (α) των κατό-
χων άδειας παραγωγής που έχουν Μονάδες συνδεδεµένες στο Σύστηµα, (β) των κα-
τόχων άδειας Προµήθειας, (γ) των Επιλεγόντων Πελατών που είναι συνδεδεµένοι 
στο Σύστηµα, (δ) του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και (ε) του Κυρίου του Συστήµατος, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λαµβάνουν χώρα Σηµαντικά Περιστατικά του Συ-
στήµατος, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω. 

Άρθρο 101 
Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος 

1. Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος (εφεξής Σηµαντικά Περιστατικά) είναι 
χειρισµοί και συµβάντα, που λαµβάνουν ή αναµένεται να λάβουν χώρα στο Σύ-
στηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη και ενδέχεται να έχουν επίδραση στη λειτουρ-
γία του Συστήµατος. Ως Σηµαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία ε-
γκαταστάσεων και µηχανηµάτων καθ’ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας 
τους όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 
του ∆ικτύου και στις Συµβάσεις Σύνδεσης µε το Σύστηµα, οι ασυνήθιστα δυσµε-
νείς καιρικές συνθήκες, οι βλάβες ή προσωρινές αλλαγές που επηρεάζουν τις ικα-
νότητες εγκατάστασης ή µηχανήµατος, η βλάβη του εξοπλισµού ελέγχου, επικοι-
νωνίας ή µετρήσεων, η αύξηση των κινδύνων από ανεπιθύµητη λειτουργία διάτα-
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ξης προστασίας και ο µη προγραµµατισµένος χειρισµός στο Σύστηµα ή στις εγκα-
ταστάσεις χρήστη. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συλλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες 
για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών είτε µέσω των συστηµάτων ελέγ-
χου και συλλογής στοιχείων SCADA είτε µέσω άλλων συστηµάτων συλλογής µε-
τρήσεων. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί, για την ανάλυση των Ση-
µαντικών Περιστατικών και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεσή του από 
οποιαδήποτε πηγή. 

Άρθρο 102 
Πρόσθετα Σηµαντικά Περιστατικά 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και οι χρήστες µπορούν να ορίσουν µε κοινή έγγρα-
φη συµφωνία τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, περιπτώσεις χειρισµών και συµβά-
ντων ως Σηµαντικά Περιστατικά, κατ’ αναλογία µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 101. 

Άρθρο 103 
∆ιαδικασία γνωστοποίησης Σηµαντικών Περιστατικών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αφενός και οι χρήστες αφετέρου έχουν αµοιβαία 
υποχρέωση γνωστοποίησης Σηµαντικών Περιστατικών, παρόντων ή εύλογα ανα-
µενόµενων. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα σε κάθε χρή-
στη Σηµαντικά Περιστατικά για τα οποία έχει λάβει γνώση, εάν κατά την εύλογη 
κρίση του τα Περιστατικά αυτά ενδέχεται να έχουν λειτουργική επίδραση στον α-
ποδέκτη της ενηµέρωσης. 

3. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβεί σε επείγοντες χειρισµούς που αποτε-
λούν Σηµαντικά Περιστατικά χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε χρήστη που επη-
ρεάζεται από αυτούς, υποχρεούται να τον ενηµερώσει άµεσα σχετικά µε το συµβάν 
που τους προκάλεσε, την πιθανή διάρκειά του και τον τρόπο αποκατάστασης του, 
εκτός εάν το συµβάν είναι προσωρινό, έχει µικρή διάρκεια και στο µεταξύ αποκα-
ταστάθηκε. 

4. Εάν ορισµένο Σηµαντικό Περιστατικό αποτελεί συνέπεια άλλου Σηµαντικού Περι-
στατικού που συνέβη στις εγκαταστάσεις κάποιου χρήστη, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος δικαιούται κατά τη γνωστοποίηση αυτού σε τρίτο χρήστη, να γνωστο-
ποιήσει παράλληλα και τις πληροφορίες που είχε λάβει από τον πρώτο χρήστη. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει στον κάτοχο άδειας παραγωγής, ο οποίος 
γνωστοποίησε Σηµαντικό Περιστατικό που συνέβη στις εγκαταστάσεις του, σχετι-
κές πληροφορίες που αυτός ζητά, ώστε να µπορέσει να εκτιµήσει µε ακρίβεια τις 
συνέπειες του συγκεκριµένου γεγονότος για τις εγκαταστάσεις του. 
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6. Οι πληροφορίες που λαµβάνει ο χρήστης στο πλαίσιο του άρθρου αυτού είναι ε-
µπιστευτικές, εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος και του χρήστη. 

Άρθρο 104 
Περιεχόµενο, Τύπος και ∆ιαδικασία Γνωστοποίησης 

Σηµαντικών Περιστατικών 

1. Η γνωστοποίηση των Σηµαντικού Περιστατικού είναι έγγραφη, εκτός εάν αυτό 
είναι αδύνατο ή απαιτείται επείγων χειρισµός λόγω της φύσης του Σηµαντικού Πε-
ριστατικού, οπότε ο αποδέκτης της µπορεί να απαιτήσει την αποστολή έγγραφης 
γνωστοποίησης εκ των υστέρων. 

2. Η γνωστοποίηση Σηµαντικού Περιστατικού πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια το 
συµβάν ή το χειρισµό, ώστε ο αποδέκτης της να µπορεί να εκτιµήσει τις συνέπειες 
και τους κινδύνους που δηµιουργούνται. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται υποχρεω-
τικά το όνοµα και η ιδιότητα του φυσικού προσώπου που την αποστέλλει. 

3. Ο αποδέκτης της γνωστοποίησης µπορεί να ζητήσει από τον αποστολέα της περαι-
τέρω διευκρινήσεις, τις οποίες αυτός υποχρεούται να παράσχει κατά το δυνατόν 
συντοµότερα. 

4. Η γνωστοποίηση χειρισµών πρέπει να περιέλθει στον αποδέκτη της, στο µέτρο που 
αυτό είναι εφικτό, πριν από τη διενέργεια του χειρισµού και σε χρόνο που να επι-
τρέπει τη µελέτη και την εκτίµηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκληθούν 
από αυτόν. Η γνωστοποίηση συµβάντων γίνεται άµεσα από τη στιγµή που υπέπε-
σαν στην αντίληψη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του χρήστη. 

5. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
του Κεφαλαίου αυτού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αφενός και οι χρήστες αφε-
τέρου είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα επικοινωνίας και να 
τηρούν τις διαδικασίες, όπως εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

6. Σε περιπτώσεις καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης εφαρµόζονται οι σχετικές διατά-
ξεις του Κώδικα και δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο παρόν Κεφάλαιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Άρθρο 105 
Πεδίο εφαρµογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 

1. Στο παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος καθώς και: (α) των κατόχων άδειας παραγωγής Μονάδων που 
συνδέονται στο Σύστηµα, (β) των κατόχων άδειας προµήθειας, (γ) των Πελατών 
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που είναι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα, (δ) του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και (ε) του 
Κυρίου του Συστήµατος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 

2. Οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων άρθρων να 
ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στους συναγερµούς και να συµµορφώνονται 
µε τις εντολές που λαµβάνουν. 

Άρθρο 106 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης υφίσταται όταν ανακύπτει πρόβληµα που θέτει ή εν-
δέχεται να θέσει, για οποιοδήποτε λόγο, το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο σε σοβαρό κίνδυνο 
ή να επηρεάζει την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία των καταναλωτών ή να επη-
ρεάζει αρνητικά την οµαλή λειτουργία της ∆ιαδικασίας Κατανοµής. 

Άρθρο 107 
Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υποχρεωµένος, χωρίς να καθυστερεί τη διε-
νέργεια των απαραίτητων χειρισµών κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, να ενη-
µερώνει τους χρήστες που επηρεάζονται από τους χειρισµούς αυτούς, σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση Σύνδεσης στο Σύστηµα και ιδίως: 

Α)  Να γνωστοποιεί στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κάθε σηµαντική περίπτωση 
που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ορισµένο 
Σηµείο Σύνδεσης του ∆ικτύου µε το Σύστηµα, ούτως ώστε ο ∆ιαχειριστής 
του ∆ικτύου να αναζητήσει εναλλακτική τροφοδότηση του ∆ικτύου ή να 
προβεί σε άλλες ενέργειες, και 

Β)  Να ειδοποιεί κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεµένος στο Σύστηµα περί περί-
πτωσης που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ο-
ρισµένο Σηµείο Σύνδεσης µε το Σύστηµα, ούτως ώστε ο Πελάτης να αναζη-
τήσει εναλλακτική τροφοδότηση ή να προβεί σε άλλες ενέργειες. 

2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να προβαί-
νει σε χειρισµούς χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των χρηστών που επηρεάζονται 
λειτουργικά από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να τους ενηµερώνει 
για τους χειρισµούς που έλαβαν χώρα, για την πιθανή διάρκεια της Κατάστασης 
Έκτακτης Ανάγκης και για την ενδεχόµενη λήξη της, εκτός εάν πρόκειται για προ-
σωρινή κατάσταση που έχει αποκατασταθεί πλήρως. 

3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
του Κεφαλαίου αυτού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθώς και οι χρήστες και ο 
Κύριος του Συστήµατος υποχρεούνται να διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα επικοινω-
νίας και να τηρούν τις διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Κα-
τανοµής. 
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Άρθρο 108 
Ενεργοποίηση Συναγερµού 

1. Σε περίπτωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στο Σύστηµα, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος υποχρεούται να ενεργοποιήσει συναγερµό, τον οποίο απευθύνει προς 
τους χρήστες και τον Κύριο του Συστήµατος. 

2. Ο συναγερµός µεταδίδεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος και διεγείρει ανάλογη 
σήµανση στο χώρο του αποδέκτη αναγνωρίσιµη από αυτόν. Εάν το σύστηµα αυτό 
δεν λειτουργεί, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τα 
εναλλακτικά µέσα που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 109 
Τύποι Συναγερµού 

1. Οι συναγερµοί διακρίνονται σε πορτοκαλί, κόκκινους και µπλε. 

2. Πορτοκαλί συναγερµός ενεργοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε 
περίπτωση κατά την οποία ένα συµβάν έχει αυξήσει την πιθανότητα αδυναµίας 
κάλυψης του φορτίου του Συστήµατος ή όταν η συχνότητα ή η τάση του Συστήµα-
τος αποκλίνουν σηµαντικά από την ονοµαστική τιµή τους, η οποία καθορίζεται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48, ή όταν, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, ενδέχεται να επέλθουν ταυ-
τοχρόνως περισσότερα του ενός συµβάντα στο Σύστηµα. 

3. Κόκκινος συναγερµός ενεργοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία η συχνότητα ή η τάση του Συστήµατος βρίσκονται ή πι-
θανολογείται ότι θα βρεθούν άµεσα εκτός των ορίων λειτουργίας του Συστήµατος 
κατά τη διάρκεια διαταραχών, τα οποία καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48, ή πιθα-
νολογείται άµεση αδυναµία κάλυψης του φορτίου του Συστήµατος. 

4. Μπλε Συναγερµός ενεργοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε περί-
πτωση µερικής ή γενικής διακοπής λειτουργίας του Συστήµατος ή στην περίπτωση 
της δοκιµής αποκατάστασης του Συστήµατος κατά το Άρθρο 122. 

Άρθρο 110 
Πρόσθετοι Συναγερµοί 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αφενός, και οι χρήστες ή ο Κύριος του Συστήµατος 
αφετέρου µπορούν να ορίσουν µε έγγραφη συµφωνία τους που κοινοποιείται στη 
ΡΑΕ είδη συναγερµών πέραν αυτών που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο. 
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Άρθρο 111 
∆ιαδικασίες σε Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Συναγερµού 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται σε 
κάθε περίπτωση συναγερµού. Για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
πριν τον καθορισµό των διαδικασιών λαµβάνει υπόψη τις γνώµες των χρηστών και 
του Κυρίου του Συστήµατος. Οι διαδικασίες αυτές ενσωµατώνονται στο Εγχειρίδιο 
Κατανοµής. 

2. Οι χρήστες και ο Κύριος του Συστήµατος υποχρεούνται να λάβουν τα µέτρα που 
απαιτούνται για την ετοιµότητα εκτέλεσης των διαδικασιών. 

3. Οι διαδικασίες που αφορούν στην ενεργοποίηση πορτοκαλί συναγερµού, δεν µπο-
ρεί να προβλέπουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους χρήστες, πέραν αυτών που 
προκύπτουν από τον παρόντα Κώδικα. 

Άρθρο 112 
Ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε Κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης 

1. Σε περίπτωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
ενεργοποιεί τον κατάλληλο συναγερµό και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες εκ-
δίδοντας τις απαραίτητες εντολές προς τους χρήστες και τον Κύριο του Συστήµα-
τος. 

2. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος µπλε συναγερµού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος, πέραν των ενεργειών και των εντολών που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, τροποποιεί κατά την εκτίµησή του τη ∆ιαδικασία Κατανοµής για το 
χρονικό διάστηµα αυτό. 

3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης οι χρήστες και ο Κύριος του 
Συστήµατος υποχρεούνται να εκτελούν άµεσα τις εντολές του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος, στο βαθµό που δεν θίγεται η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκατα-
στάσεων και των µηχανηµάτων τους. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, οι χρήστες και ο Κύριος του Συστήµατος υπο-
χρεούνται να διαθέτουν επαρκώς καταρτισµένο προσωπικό σχετικά µε τις διαδικα-
σίες αποκατάστασης του Συστήµατος. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 
τους άλλους χρήστες και τον Κύριο του Συστήµατος, υποχρεούται να καταρτίσει 
σχέδιο αποκατάστασης του Συστήµατος σε περίπτωση µερικής ή γενικής διακοπής 
του Συστήµατος. Το σχέδιο αυτό ενσωµατώνεται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

6. Οι εντολές που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο (1) δύνανται να αποκλίνουν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, από το σχέδιο αποκατάστασης του Συστήµατος. 
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Άρθρο 113 
Ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε Περιπτώσεις 

Μη Κάλυψης του Φορτίου 

1. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά ότι η κάλυψη του προβλεπόµενου φορ-
τίου του Συστήµατος δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεµόµενες Μονάδες, τις Συµ-
βεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος και τις δυνατότη-
τες Έκτακτων Εισαγωγών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στις ακόλου-
θες ενέργειες κατά σειρά: 

Α) Εξασφαλίζει πρόσθετη ενεργό ισχύ από Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας εφόσον 
αυτές είναι συµβεβληµένες για παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος. 

Β) Μεριµνά για την εξασφάλιση πρόσθετης ισχύος µέσω εισαγωγών εξαντλώ-
ντας τα περιθώρια ∆ιαθέσιµης Ικανότητας Μεταφοράς των διασυνδέσεων. 

Γ) Μειώνει τις εξαγωγές εφόσον µέσω της µείωσης αυτής διασφαλίζεται µεγα-
λύτερη ποσότητα έγχυσης ενέργειας προς απορρόφηση στην Ελληνική Επι-
κράτεια. 

∆) Εντέλει µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις Υδροηλεκτρικές Μονά-
δες εφόσον λειτουργούν σε κατάσταση άντλησης και εφόσον η µείωση αυτή 
δεν αποβαίνει σε βάρος της ικανότητάς τους να εγχέουν ενέργεια σε µεταγε-
νέστερες Περιόδους Κατανοµής κατά τις οποίες αναµένεται επίσης σηµαντι-
κή αδυναµία κάλυψης του φορτίου του Συστήµατος. 

Ε) Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν επαρκούν ή εάν εκτιµάται ότι δεν επαρκούν, 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στις ενέργειες οι οποίες προβλέπο-
νται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και στις ενέργειες Περικοπής Φορτί-
ου. 

2. Οι ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το άρθρο αυτό δεν απαλλάσ-
σουν τους Εκπροσώπους Φορτίου από τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρό-
ντα Κώδικα σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσής τους να προσκοµίζουν ε-
παρκείς εγγυήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 

3. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής ενός ή περισσοτέρων από τα µέτρα της παραγρά-
φου (1) του παρόντος άρθρου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να δηµοσι-
οποιεί όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε τα µέτρα αυτά, περιλαµβανοµένων 
των πληροφοριών σχετικά µε την ισχύ, τη χρονική διάρκεια και τις κατηγορίες κα-
ταναλωτών για τις οποίες ενδεχοµένως διενεργούνται περικοπές φορτίου. 

Άρθρο 114 
Αποσύνδεση χρήστη 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσε-
ων ή εξοπλισµού ορισµένου χρήστη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Σύν-
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δεσής του, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αντιµετώπιση Κα-
τάστασης Έκτακτης Ανάγκης καθώς και σε περίπτωση δοκιµής αποκατάστασης 
του Συστήµατος κατά το Άρθρο 122. 

2. Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού ενός χρήστη επιτρέπεται 
ιδίως σε περίπτωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον η συνέχιση της λει-
τουργίας αυτών των εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού ενδέχεται να διακυβεύσει την 
ασφάλεια των εργαζόµενων στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις του χρήστη, να θέ-
σει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού του χρήστη, 
για λόγους ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήµατος ή διασφάλισης 
της τροφοδότησης Πελατών που έχουν προτεραιότητα κατά το Άρθρο 115. 

Άρθρο 115 
Περικοπή Φορτίου 

1. Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η περικοπή φορτίου είτε κατά το Άρθρο 
113, είτε σε περίπτωση βλάβης ή άλλων λειτουργικών προβληµάτων που επηρεά-
ζουν τη συχνότητα του Συστήµατος, τις τιµές της τάσης ή δηµιουργούν υπερφορ-
τίσεις που υπερβαίνουν τα θερµικά όρια φορτίσεως οποιουδήποτε τµήµατος του 
Συστήµατος, η περικοπή φορτίου γίνεται ως εξής: 

Α)  Με ενέργειες από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και ιδίως εντολές προς 
τον Κύριο του Συστήµατος και τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

Β)  Με εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προς τους κατόχους άδειας προ-
µήθειας, τους Πελάτες που συνδέονται µε το Σύστηµα και τον ∆ιαχειριστή 
του ∆ικτύου, (εφεξής Εντολή Περικοπής Φορτίου), 

Γ)  Με αυτόµατη περικοπή φορτίου λόγω υποσυχνότητας ή λόγω χαµηλής τάσης. 

2. Στο πλαίσιο της Περικοπής Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και κατά πε-
ρίπτωση ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου φροντίζουν ώστε κατά το δυνατόν να µην γί-
νονται διακρίσεις µεταξύ χρηστών. Για την Περικοπή Φορτίου λαµβάνονται υπόψη 
περιπτώσεις Πελατών στους οποίους δίνεται προτεραιότητα τροφοδότησης και 
Πελατών οι οποίοι δεν υπόκεινται σε Περικοπή Φορτίου. Οι αρχές και τα κριτήρια 
µε βάση τα οποία προσδιορίζονται οι Πελάτες που δεν υπόκεινται σε Περικοπή 
Φορτίου καθώς και η προτεραιότητα εφαρµογής Περικοπών Φορτίου κατά κατη-
γορία Πελατών, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδε-
ται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και κατά περίπτωση 
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή της απόφασης αυτής 
και την κατάρτιση αναλυτικού καταλόγου Πελατών ή κατηγοριών Πελατών για 
την Περικοπή Φορτίου. Ο κατάλογος αυτός ενσωµατώνεται στο Εγχειρίδιο Κατα-
νοµής. 
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Άρθρο 116 
Υποχρεώσεις χρηστών σχετικά µε την Περικοπή Φορτίου 

1. Οι χρήστες και ο Κύριος του Συστήµατος ενηµερώνονται κατά το δυνατόν ενωρί-
τερα για επικείµενη Περικοπή Φορτίου, καθώς και για την αναµενόµενη χρονική 
διάρκειά της. 

2. Οι αποδέκτες εντολών Περικοπής Φορτίου υποχρεούνται να τις εκτελούν κατά τον 
χρόνο που ορίζεται σε αυτές. 

Άρθρο 117 
Αποκατάσταση µετά από Περικοπή Φορτίου 

Η τροφοδότηση των κατόχων άδειας προµήθειας, των Πελατών που είναι συνδεδε-
µένοι στο Σύστηµα και των Πελατών που συνδέονται στο ∆ίκτυο από τον ∆ιαχειρι-
στή του ∆ικτύου αποκαθίσταται κατόπιν εντολών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
και κατά περίπτωση του ∆ικτύου σύµφωνα µε τις ειδικότερες διαδικασίες που ρυθµί-
ζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 118 
Πρόσθετες υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για 

Περικοπή Φορτίου 

1. Οι εντολές του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για Περικοπή Φορτίου εκδίδονται 
προς το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου είτε µετά την έκδοση συναγερµού είτε χωρίς αυτήν. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να εκτελεί τις Εντολές του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εφαρµογή 
της Περικοπής Φορτίου, ως εξής: 

Α)  Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε Περικοπή 
Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει κυκλική Περικοπή Φορτίου, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή Περικοπής Φορτίου. 

Β)  Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε Περικοπή 
Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να είναι σε ετοιµότητα για 
την Περικοπή Φορτίου κατά το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην α-
ντίστοιχη εντολή, και να ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετι-
κά µε την ετοιµότητά του αυτή. 

Γ)  Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε Περικοπή 
Φορτίου και κατά τη διάρκεια συναγερµού ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
εκδίδει εντολή Περικοπής Φορτίου για ποσοστό µεγαλύτερο από εκείνο που 
καθορίζεται στο συναγερµό, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να είναι σε ετοιµότητα για την Περικοπή Φορτίου 
που απαιτείται και ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά. 
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∆) Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε Περικο-
πή Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει άµεσα σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια ώστε να εκτελέσει τις εντολές Περικοπής Φορτίου του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος κατά το δυνατόν άµεσα και σε συµφωνία µε αυτές. 

Ε) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποκόπτει φορτία µε αποµόνωση Μ/Σ ισχύ-
ος 150 KV/MT µε διαβίβαση σχετικής εντολής στους επιτηρητές των ΚΥΤ 
ή/και Υ/Σ Μεταφοράς, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουρ-
γία του Συστήµατος. Η αποκοπή φορτίων γίνεται σύµφωνα µε την κατάσταση 
προτεραιότητας ανά περιοχή για την αποκοπή Μ/Σ ισχύος, την οποία εκδίδει 
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου φροντίζοντας ώστε κατά το δυνατόν να µην απο-
κόπτονται γραµµές που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις Πελατών οι οποίοι δεν 
υπόκεινται σε Περικοπή Φορτίου κατά το Άρθρο 115 παράγραφος (2), και 
την υποβάλλει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η κατά τα ανωτέρω εντολή 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος συνιστά εντολή προς τον ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου για να προβεί ο τελευταίος το ταχύτερο δυνατό στην ανακατανοµή 
των περικοπών µεταξύ των χρηστών του ∆ικτύου, µε τρόπο ώστε να υπάρχει 
η µικρότερη δυνατή όχληση χωρίς να µειώνεται το συνολικό αποκοπέν φορ-
τίο και στη συνέχεια να συνεννοηθεί µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
την επαναφορά του φορτίου. 

Άρθρο 119 
Κυκλική Περικοπή Φορτίου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, ιδίως εφόσον προβλέπει την ανάγκη παρατεταµέ-
νης Περικοπής Φορτίου, µεριµνά ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά οι Περικοπές 
Φορτίου που εφαρµόζει στους κατόχους άδειας προµήθειας, τους Πελάτες που εί-
ναι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα και τα σηµεία σύνδεσης του Συστήµατος µε το ∆ί-
κτυο, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ίση µεταχείριση των Πελατών της 
περιοχής. 

2. Εάν σε ορισµένη περιοχή είναι απαραίτητη η Περικοπή Φορτίου ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος εκδίδει εντολή ανεξάρτητα από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον 
οποίο ανήκουν οι Πελάτες της περιοχής. 

3. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εναλλάσσει κυκλικά τους Πελά-
τες το φορτίο των οποίων περικόπτεται µερινά ώστε: 

Α)  Το συνολικό ποσοστό περικοπής φορτίου να παραµένει σταθερό, σύµφωνα 
µε την εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και 

Β) Οι µεταβολές φορτίου του Συστήµατος τις οποίες προκαλεί η εναλλαγή Περι-
κοπής Φορτίου να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 

4. Τα οριζόµενα στην Εντολή Περικοπής Φορτίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κα-
τανοµής. 
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Άρθρο 120 
Υποχρέωση ενηµέρωσης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 

ενέργειες Περικοπής Φορτίου 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, οι κάτοχοι άδειας προµήθειας οι Πελάτες που συνδέο-
νται στο Σύστηµα και ο Κύριος του Συστήµατος ενηµερώνουν τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους προς εντολή Περικοπής Φορτίου εντός 
πέντε (5) λεπτών από την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών τους αναφέροντας 
την εκτιµώµενη ποσότητα φορτίου που περικόπτεται. 

Άρθρο 121 
Αυτόµατη Περικοπή Φορτίου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να ορίζει ανά Σηµείο Σύνδεσης του ∆ι-
κτύου στο Σύστηµα τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόµα-
τη Περικοπή Φορτίου, το ποσοστό της αυτόµατης Περικοπής Φορτίου, καθώς και 
τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται επανατροφοδότηση των φορτί-
ων, τα οποία και γνωστοποιεί στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την 
τήρηση των παραπάνω ορίων και ποσοστών κατά την αυτόµατη Περικοπή και ε-
πανατροφοδότηση Φορτίου στο ∆ίκτυο. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, αφού λάβει τη γνώµη Πελάτη που συνδέεται στο 
Σύστηµα, δύναται να ορίζει για τις εγκαταστάσεις του Πελάτη τα όρια συχνότητας 
ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόµατη Περικοπή Φορτίου, το ποσοστό της 
σχετικής αυτόµατης Περικοπής Φορτίου, καθώς και τα όρια συχνότητας ή/και τά-
σης στα οποία γίνεται επανατροφοδότηση του φορτίου, τα οποία και του γνωστο-
ποιεί. 

4. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των πα-
ραπάνω ορίων και ποσοστών κατά την αυτόµατη Περικοπή και επανατροφοδότηση 
Φορτίου στις εγκαταστάσεις του. 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (3) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύ-
ναται να δώσει εντολή στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή στον Πελάτη να αποτρέψει 
την αυτόµατη επανατροφοδότηση του φορτίου, µε κάθε ενέργεια, χειροκίνητη ή 
αυτόµατη. Επανατροφοδότηση του φορτίου του ∆ικτύου ή του Πελάτη γίνεται 
στην περίπτωση αυτή µε νέα εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κατά το 
Άρθρο 117. 

Άρθρο 122 
∆οκιµή Αποκατάστασης του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, σε συνεργασία µε τους Χρήστες του Συστήµατος 
και τον Κύριο του Συστήµατος, διεξάγει δοκιµή αποκατάστασης του Συστήµατος 
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τουλάχιστον µια φορά ετησίως, µετά από ενεργοποίηση µπλε συναγερµού. Ο χρό-
νος της δοκιµής προσδιορίζεται σε συµφωνία µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος, των χρηστών και του Κυρίου του Συστήµατος. 

2. Οι Χρήστες και ο Κύριος του Συστήµατος υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη δοκιµή, σύµφωνα µε τις κοινά αποδεκτές 
προδιαγραφές στον τοµέα αυτό. 
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ΤΜΗΜΑ IV  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 123 
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 ενέρ-
γειας 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 κανονι-
σµούς της UCTE, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνι-
κού Συστήµατος, και περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

2. Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος είναι η ενέργεια η οποία παρέχεται ή δύ-
ναται να παρασχεθεί στο Σύστηµα µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 
κατά το άρθρο 15 παράγραφος 4 και το άρθρο 19 παράγραφος 2.ζ του 
Ν.2773/1999, υπό τους όρους που καθορίζονται στο ΤΜΗΜΑ III, για την εξισορ-
ρόπηση των αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήµα-
τος σε πραγµατικό χρόνο, ιδίως κατά τη διάρκεια αιχµών του φορτίου του Συστή-
µατος, εφόσον απαιτείται για την κάλυψη της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής 
ενέργειας από το Σύστηµα. 

3. Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος δύναται να παρέχεται µε ευθύνη του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος εφόσον προέρχεται από: 

Α) Συµβεβληµένες Μονάδες για Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος, 

Β) Συµβάσεις Έκτακτων Εισαγωγών για Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµα-
τος, 

Γ) Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας για τις οποίες έχει συναφθεί Σύµβαση Ψυχρής 
Εφεδρείας. 
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Άρθρο 124 
Επιµέρους Επικουρικές Υπηρεσίες 

1. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες επιµέρους Επικουρικές Υπηρεσίες: 

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) Επανεκκίνηση του Συστήµατος. 

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

Άρθρο 125 
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 πραγ-
µατικής συχνότητας του Συστήµατος από τη συχνότητα αναφοράς, µε την οποία 
επιδιώκεται η εξισορρόπηση της συνολικής παραγωγής µε τη συνολική απορρό-
φηση ενέργειας και η σταθεροποίηση της συχνότητας εντός τριάντα (30) δευτερο-
λέπτων 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 εκ-
δήλωση διαταραχής της συχνότητας και το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος 
Μονάδας πρέπει να διατηρείται ανάλογα µε την τιµή της απόκλισης της συχνότη-
τας 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 
στην Επικουρική Υπηρεσία, να λαµβάνει χώρα η Πρωτεύουσα Ρύθµιση Συστήµα-
τος. 
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3. Ως ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση Συστήµατος ορίζεται η ρύθµιση η οποία είναι το απο-
τέλεσµα 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) δευτερό-
λεπτα έως δεκαπέντε (15) λεπτά από την ενεργοποίησή της. Η ρύθµιση αυτή επι-
διώκει 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 παραγό-
µενης 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 ∆ευτε-
ρεύουσας 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 Ρύθµι-
σης Συστήµατος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήµατος α-
ντίστοιχα σε Εφεδρεία και Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης ώστε να λαµβάνει χώ-
ρα 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 Συ-
στήµατος, προκειµένου να αποκατασταθεί το επίπεδο ∆ευτερεύουσας Εφεδρείας 
Συστήµατος εφόσον αυτό έχει µεταβληθεί ως αποτέλεσµα λειτουργίας της ∆ευτε-
ρεύουσας Ρύθµισης Συστήµατος. Η ρύθµιση αυτή αφορά στη µεταβολή της Ενερ-
γού Ισχύος Μονάδων τις οποίες εντέλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µε σχετική 
Εντολή Κατανοµής, µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης έγχυ-
σης ενέργειας, µέσω της Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγής ή της αποστολής σχετι-
κής ειδοποίησης προς τη Μονάδα µε άλλο µέσο. 

6. Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης συνιστά το περιθώριο µεταβολής της παραγόµε-
νης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ενενήντα (90) δευτε-
ρολέπτων 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 Εφε-
δρεία Συστήµατος είναι η συλλογική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήµατος 
σε Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης ώστε να λαµβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθµι-
ση Συστήµατος. 

7. Ως Τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας 
Ρύθµισης Μονάδας, κατά τον ορισµό της παραγράφου (6), η οποία είναι συγχρονι-
σµένη στο Σύστηµα. 

8. Ως Τριτεύουσα Μη Στρεφόµενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύ-
ουσας Ρύθµισης Μονάδας, κατά τον ορισµό της παραγράφου (6), η οποία είναι µη 
συγχρονισµένη στο Σύστηµα. 
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9. Ως Επικουρική Υπηρεσία ∆ιακοπτόµενου Φορτίου ορίζεται η δυνατότητα αυτόµα-
της διακοπής τροφοδότησης φορτίου συγκεκριµένου Πελάτη µε σκοπό τη συµβολή 
στη ρύθµιση συχνότητας µέσω παροχής αντίστοιχης εφεδρείας. Η παροχή της Επι-
κουρικής 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 δια-
κοπτών υποσυχνότητας που εγκαθιστά ο Πελάτης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ι-
αχειριστή του Συστήµατος. Η έναρξη της εφαρµογής της παροχής της Επικουρικής 
Υπηρεσίας αυτής έπεται της έγκρισης ειδικής µελέτης του ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα. 

10. Ως Επικουρική Υπηρεσία Ανάληψης Παραγωγής ορίζεται η δυνατότητα αυτόµα-
της 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 ε-
φαρµογής της παροχής της υπηρεσίας αυτής ως Επικουρική Υπηρεσία, και η ενδε-
χόµενη καταβολή σχετικών πληρωµών, έπονται της έγκρισης ειδικής µελέτης του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 126 
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 ∆η-
λωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Ως Στατή Εφεδρεία Συστήµατος ορίζεται το 
άθροισµα Στατής Εφεδρείας των Μονάδων οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί ή µπο-
ρούν 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 Συ-
χνότητας και Ενεργού Ισχύος ενόψει απρόβλεπτων διαταραχών της ισορροπίας του 
φορτίου του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια Ηµέρας Κατανοµής. 

Άρθρο 127 
Επικουρική Υπηρεσία Ρύθµισης Τάσης - Ορισµοί 

1. Η Ρύθµιση της Τάσης του Συστήµατος αποσκοπεί στη διατήρηση της τάσης εντός 
του εύρους κανονικής λειτουργίας κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48. Για το σκοπό αυτό 
απαιτείται να υπάρχει επαρκής στατική και δυναµική εφεδρεία Αέργου Ισχύος. 

2. Η Ρύθµιση Τάσης του Συστήµατος επιτυγχάνεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος µε τα εξής µέσα: 

Α)  Χρήση µέσων του Συστήµατος, και ιδίως αλλαγή θέσης των µεταγωγέων των 
αυτοµετασχηµατιστών του Συστήµατος, διακοπή ή ενεργοποίηση γραµµών ή 
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καλωδίων, χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων αντιστάθµισης ή άλλων συστη-
µάτων παραγωγής αέργου ισχύος, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτεπα-
γωγών και πυκνωτών, 

Β) Αλλαγή θέσης των µεταγωγέων των Μετασχηµατιστών των Μονάδων, και 

Γ) Ρύθµιση της παραγωγής Αέργου Ισχύος των Μονάδων τοπικά ή κεντρικά και 
χειροκίνητα ή αυτόµατα. 

3. Ως Επικουρική Υπηρεσία Ρύθµισης Τάσης νοείται το σύνολο των υπηρεσιών που 
παρέχονται εντός του πλαισίου των υποπαραγράφων (Β) και (Γ) της παραγράφου 
(2). 

4. Ως Επικουρική Υπηρεσία Βελτίωσης Ζήτησης Αέργου Ισχύος Πελάτη ορίζεται η 
λειτουργία εγκαταστάσεων Πελάτη που συνδέονται στο Σύστηµα, µε µέσο ωριαίο 
συντελεστή ισχύος ο οποίος για κάθε Περίοδο Κατανοµής, ή για ορισµένες Περιό-
δους Κατανοµής που καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, είναι ση-
µαντικά µεγαλύτερος των κάτω ορίων που καθορίζονται κατά το Άρθρο 276 παρά-
γραφος (19). Ως Επικουρική Υπηρεσία Στήριξης Τάσης Συστήµατος ορίζεται η 
λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν είναι Κατανε-
µόµενες Μονάδες ούτε Συµβεβληµένες Μονάδες, µε ρυθµιζόµενη έγχυση αέργου 
ισχύος, ώστε να επικουρείται η Ρύθµιση Τάσης του Συστήµατος κατά τρόπο που 
καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η έναρξη της εφαρµογής της 
παροχής των Επικουρικών Υπηρεσιών αυτών, και η καταβολή σχετικών πληρω-
µών, έπονται της έγκρισης ειδικής µελέτης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και 
σχετικής τροποποίησης του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 128 
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 (εφε-
ξής Μονάδες Επανεκκίνησης) και συνίσταται στη δυνατότητα επανεκκίνησης των 
Μονάδων χωρίς τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ισχύος, και στην έγχυση ενέργει-
ας στο Σύστηµα, εντός µίας (1) ώρας, ή εντός δεκαπέντε (15) λεπτών αν πρόκειται 
για υδροηλεκτρική µονάδα. 

Άρθρο 129 
Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος - Ορισµοί 

1. Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Συµβεβληµένη Μονάδα ορίζεται η 
ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας συµβεβληµένης για την παροχή Συµπληρωµα-
τικής Ενέργειας Συστήµατος, η οποία παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος στο Σύστηµα προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συµπληρω-
µατική Ενέργεια Συστήµατος. 
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2. Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Έκτακτες Εισαγωγές ορίζεται η 
ποσότητα ενεργού ισχύος εισαγωγών, η οποία παρέχεται µε ευθύνη του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος στο Σύστηµα προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε Συ-
µπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος. 

3. Ως Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος από Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας ορίζε-
ται η ποσότητα ενεργού ισχύος Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας, εφόσον η µονάδα αυ-
τή είναι συµβεβληµένη για το σκοπό αυτό, η οποία παρέχεται µε ευθύνη του ∆ια-
χειριστή 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 Συ-
µπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Συµβεβληµένες Μονάδες, Έκτακτες 
Εισαγωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. 

Άρθρο 130 
∆ιαθεσιµότητα Παροχής, Ετοιµότητα Παροχής και Παροχή 

Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος - Ορισµοί 

1. Ως ∆ιαθεσιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Συµβε-
βληµένη Μονάδα ή Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας ορίζεται η τεχνική δυνατότητα της 
Μονάδας σύµφωνα µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της και τη σχετική 
σύµβαση, να δύναται να παραµένει σε κατάσταση Ετοιµότητας Παροχής και να 
δύναται να παρέχει Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος, κατόπιν Εντολής Κα-
τανοµής. 

2. Ως Ετοιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος Συµβεβληµέ-
νης Μονάδας ή Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας ορίζεται η παραµονή της Μονάδας σε 
πραγµατικό χρόνο σε κατάσταση αναµονής, σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτη-
ριστικά της και τη σχετική σύµβαση, για την Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος κατόπιν Εντολής Κατανοµής. Ειδικότερα, η Ετοιµότητα Παροχής α-
ντιστοιχεί στην παραµονή της µη συγχρονισµένης Συµβεβληµένης Μονάδας ή 
Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας σε κατάλληλη κατάσταση ετοιµότητας ώστε να έχει 
τη δυνατότητα συγχρονισµού και λειτουργίας σε ορισµένο επίπεδο ισχύος και ε-
ντός του χρόνου που απαιτείται σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση, ενώ η Παροχή 
Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος αφορά στη λειτουργία της Συµβεβληµέ-
νης Μονάδας ή Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας σε κατάσταση συγχρονισµού ώστε 
αυτή να εγχέει ενέργεια στο Σύστηµα, κατόπιν Εντολής Κατανοµής σύµφωνα µε 
τη σχετική σύµβαση. 

3. Ως ∆ιαθεσιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Έκτα-
κτες Εισαγωγές ορίζεται η δυνατότητα την οποία διασφαλίζει ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος µε τις σχετικές συµβάσεις να µπορεί να πραγµατοποιηθεί έγχυση ε-
νέργειας στο Σύστηµα µέσω διασυνδέσεων εφόσον είναι αναγκαίο. 

4. Ως Ετοιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Έκτακτες 
Εισαγωγές ορίζεται η διασφάλιση από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος της ετοι-
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µότητας του αντισυµβαλλόµενου της σχετικής σύµβασης για έγχυση ενέργειας στο 
Σύστηµα µέσω διασυνδέσεων, βάσει της σχετικής σύµβασης. 

5. Ως Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Έκτακτες Εισαγωγές 
ορίζεται η έγχυση ενέργειας στο Σύστηµα µέσω διασυνδέσεων βάσει της σχετικής 
σύµβασης και εφόσον είναι αναγκαίο. 

Άρθρο 131 
Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τις 

Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συµπληρωµατική Ενέργεια 
Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό και για 
τη διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και της Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος. Για το σκοπό αυτό: α) εποπτεύει σχετικά µε τη δυνατότητα των Κα-
τανεµόµενων Μονάδων να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τα Κα-
ταχωρηµένα Χαρακτηριστικά τους, β) προβαίνει στην εφαρµογή των διατάξεων 
κατά το Άρθρο 47 σχετικά µε τις εξαιρέσεις για τα τεχνικά στοιχεία Κατανεµόµε-
νων Μονάδων για παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, και γ) συνάπτει τις Συµβάσεις 
Επικουρικών Υπηρεσιών, τις Συµβάσεις Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 
και τις Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά ώστε συνολικά να είναι διαθέσιµες οι 
αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του 
Συστήµατος. Για τον σκοπό αυτό εποπτεύει το σύνολο των διαθέσιµων και παρε-
χόµενων Επικουρικών Υπηρεσιών, ανά Περίοδο Κατανοµής και ανά υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προγραµµατίζει την Ετοιµότητα Παροχής και την 
Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από Συµβεβληµένες για το 
σκοπό αυτό Μονάδες, Έκτακτες Εισαγωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα. 

4. Ο προγραµµατισµός και η διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και της Συ-
µπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος διενεργούνται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνολικές δαπάνες περιλαµ-
βανοµένου κάθε κόστους πάγιου χαρακτήρα και για το σκοπό αυτό κοινοποιεί στη 
ΡΑΕ σε περιοδική βάση αναλυτικές εκτιµήσεις του Αναµενόµενου Κόστους Επι-
κουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος κατά το 
Άρθρο 132. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει εντολές παροχής Επικουρικών Υπηρε-
σιών, και εντολές Ετοιµότητας Παροχής ή Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος, µέσω του Προγράµµατος Κατανοµής ή/και της έκδοσης Εντολών 
Κατανοµής. 
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Άρθρο 132 
Μέθοδος υπολογισµού Αναµενόµενου Κόστους Επικουρικών 
Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 

1. Το Αναµενόµενο Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος εκτιµάται κατά τη βελτιστοποίηση της δαπάνης που απαιτείται 
για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου, 
που διενεργείται µε την Επίλυση του Προγράµµατος Κατανοµής. 

2. Το Αναµενόµενο Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος περιλαµβάνει και κάθε πάγια δαπάνη η οποία τυχόν προβλέπεται 
σε σχετικές συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό του Αναµενόµενου Κόστους Επικουρι-
κών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος ρυθµίζονται στο 
Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 133 
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις 

Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συµπληρωµατική Ενέργεια 
Συστήµατος 

1. Οι Κατανεµόµενες Μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες 
σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους και τις Εντολές Κατανοµής. 

2. Οι Συµβεβληµένες Μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες 
σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών Συµβάσεων και τα ∆ηλωµένα Χαρακτηρι-
στικά τους, και σύµφωνα µε τις Εντολές Κατανοµής. 

3. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα 
ώστε οι Μονάδες τους να παρέχουν τις Επικουρικές Υπηρεσίες, να εφαρµόζουν το 
Πρόγραµµα Κατανοµής και να συµµορφώνονται προς τις Εντολές Κατανοµής που 
εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

4. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Συµβεβληµένων Μονάδων Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος και Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας, υποχρεούνται να λαµβάνουν 
όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι Μονάδες τους να παρέχουν Συµπληρωµατική Ε-
νέργεια Συστήµατος, να εφαρµόζουν το Πρόγραµµα Κατανοµής και να συµµορ-
φώνονται προς τις Εντολές Κατανοµής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 134 
Ρύθµιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Πρόβλεψη 

Αναγκών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά την ανάγκη για την παροχή Επικουρικών 
Υπηρεσιών Ρύθµισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος ανά επιµέρους Επικουρική 
Υπηρεσία και ανά Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις κατά το Άρθρο 55. 

Άρθρο 135 
Στατή Εφεδρεία – Καθορισµός αναγκών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τις εκάστοτε απαιτούµενες ποσότητες 
Στατής Εφεδρείας Ενέργειας, ανά Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, λαµ-
βάνοντας υπόψη κάθε παράγοντα αβεβαιότητας και ιδίως το βαθµό αξιοπιστίας κάθε 
Μονάδας, την αβεβαιότητα της Πρόβλεψης Φορτίου, το Πρόγραµµα ΗΕΠ, την έκτα-
ση των επιτρεπόµενων Περικοπών Φορτίου, το χρόνο που παρήλθε από την τελευ-
ταία Περικοπή Φορτίου, ιδιαίτερα περιστατικά που σηµειώθηκαν στο σύστηµα ηλε-
κτρικής ενέργειας, που περιλαµβάνει το Σύστηµα µεταφοράς και τις Μονάδες, ή σε 
γειτονικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιολογούν την παροχή πρόσθετης 
Εφεδρείας, τη συνολική διαθέσιµη ισχύ κατά τη συγκεκριµένη Περίοδο Κατανοµής, 
την προβλεπόµενη παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ιδιαίτερα από 
εκείνες που επηρεάζονται άµεσα από τις καιρικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες 
που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία των Μονάδων και την αξιοπιστία του 
Συστήµατος, την πιθανότητα εµφάνισης ειδικών περιπτώσεων υψηλού φορτίου, και 
τους περιορισµούς που επιβάλλονται από συµφωνίες µε διαχειριστές άλλων συστη-
µάτων µεταφοράς ενέργειας. 

Άρθρο 136 
Ρύθµιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήµατος – Καθορισµός 

αναγκών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγχει την τάση του Συστήµατος και µεριµνά για 
τη διατήρησή της εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48, εφαρ-
µόζοντας µεθόδους δυναµικής και στατικής ρύθµισης και µεριµνά για τη ευστά-
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θεια του Συστήµατος. Για τον καθορισµό των αναγκών Επικουρικών Υπηρεσιών 
Ρύθµισης Τάσης και Ευστάθειας Συστήµατος λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη παρά-
γοντες που έχουν ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο ή εποχιακό χαρακτήρα έτσι ώστε ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος να καθορίζει τα επιδιωκόµενα επίπεδα τάσης, τη βέλτι-
στη χρήση των διαθέσιµων µέσων ρύθµισης τάσης, και να ελαχιστοποιεί το κόστος 
των σχετικών Επικουρικών Υπηρεσιών. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διασφαλίζει µε τα µέσα που καθορίζονται κατά το 
Άρθρο 127 τα απαραίτητα περιθώρια για η Ρύθµιση Τάσης λαµβάνοντας υπόψη 
τους εξής παράγοντες: 

Α) το φορτίο του Συστήµατος, 

Β) την κατάσταση του Συστήµατος και τα διατιθέµενα µέσα Ρύθµισης Τάσης, 
και 

Γ) τη δυνατότητα παραγωγής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγωγικής) των 
Μονάδων. 

Άρθρο 137 
Επανεκκίνηση του Συστήµατος – Καθορισµός αναγκών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος 
Συντήρησης για τη διαθεσιµότητα επαρκών Μονάδων Επανεκκίνησης. Στην έκτακτη 
περίπτωση που διαπιστώνεται σχετικό πρόβληµα βάσει των ∆ηλωµένων Χαρακτηρι-
στικών των Μονάδων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και οι κάτοχοι άδειας παρα-
γωγής οφείλουν να συνεργάζονται για την αντιµετώπισή του τροποποιώντας το Πρό-
γραµµα Συντήρησης εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

Άρθρο 138 
Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος – Καθορισµός 

αναγκών και κριτήρια 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να διασφαλίζει µέσω συµβάσεων µε Συµ-
βεβληµένες Μονάδες την επαρκή ∆ιαθεσιµότητα Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συ-
στήµατος, ώστε να υφίσταται Ετοιµότητα Παροχής ή να πραγµατοποιείται Παροχή 
Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος υπό ανταγωνιστικούς οικονοµικά όρους 
προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µη κάλυψης του συνολικού φορτίου 
του Συστήµατος λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων ή/και να µετριάζεται η αβεβαιό-
τητα των Συµµετεχόντων στον ΗΕΠ σχετικά µε το κόστος εξισορρόπησης φορτίου 
σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ως απρόβλεπτες καταστάσεις νοούνται ιδίως οι αυ-
ξήσεις της µεγίστης αιχµής φορτίου του Συστήµατος πέραν των προβλεποµένων 
στη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος, οι περιπτώσεις πέραν των αναµενόµενων εκτετα-
µένων βλαβών Μονάδων, και η µείωση των δυνατοτήτων ροής ενέργειας από γει-
τονικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας. 
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2. Επιπλέον, και µόνον στο πλαίσιο αποφυγής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά και για τη σύναψη κατάλληλων συµβάσεων 
µε Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας φροντίζοντας ώστε το αντίστοιχο κόστος να είναι 
ανταγωνιστικό και ανάλογο της παρεχόµενης από αυτές υπηρεσίας εφεδρείας. 

3. Ο ως άνω προγραµµατισµός επεκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα κατάλληλο ώστε να 
αντιµετωπίζεται κάθε απρόβλεπτη κατάσταση σχετικά µε την κάλυψη του φορτίου 
του Συστήµατος και να επιτυγχάνεται το χαµηλότερο δυνατό κόστος στο πλαίσιο 
των συµβάσεων ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία η µείωση του κόστους επι-
τυγχάνεται µέσω επαρκώς µακροχρόνιων συµβάσεων. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος φροντίζει ώστε κατά το δυνατόν ο προγραµµατι-
σµός της Ετοιµότητας Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από 
Συµβεβληµένες Μονάδες ή Έκτακτες Εισαγωγές ή Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, να 
λαµβάνει χώρα πριν την Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία εκτιµάται ότι θα απαι-
τηθεί η Παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 139 
Μεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός ∆ιαθεσιµότητας 

Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προετοιµάζει και κοινοποιεί στη ΡΑΕ µέχρι το 
τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους τον προγραµµατισµό κάλυψης των αναγκών σε 
Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος τουλάχιστον 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

2. Στον προγραµµατισµό αυτό, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη τα 
στοιχεία της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και άλλες συναφείς µελέτες που τυχόν εκ-
πονεί. 

3. Λεπτοµέρειες που αφορούν τη µεθοδολογία υπολογισµού των αναγκών διαθεσιµό-
τητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, ανά 
επιµέρους υπηρεσία, ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρ-
κούς Ισχύος. 

Άρθρο 140 
Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και 
Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 

1. Εντός µηνός από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος συντάσσει και κοινοποιεί στη ΡΑΕ έκθεση η οποία αφορά το προηγού-
µενο ηµερολογιακό έτος και στην οποία περιλαµβάνονται οι συνολικές δαπάνες 
για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος, καθώς και 
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την έκταση των Επικουρικών Υπηρεσιών και της 
Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της ∆ι-
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αδικασίας Κατανοµής, τις υπηρεσίες Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος για 
τις οποίες έδωσε Εντολή Ετοιµότητας Παροχής και τις εκδοθείσες εντολές Παρο-
χής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, περιστατικά κατά τα οποία οι δια-
θέσιµες Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος δεν 
ήταν επαρκείς και τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρξε συµµόρφωση προς τις 
Εντολές Κατανοµής για παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η έκθεση µπορεί να περι-
λαµβάνει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας προγραµµατισµού και διαχείρισης 
των Επικουρικών Υπηρεσιών και της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. 

2. Εκτεταµένη περίληψη της έκθεσης δηµοσιοποιείται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 141 
Πρωτεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία - Υποχρεώσεις Παροχής 

1. Για τις ανάγκες της Πρωτεύουσας Ρύθµισης και Εφεδρείας οι κάτοχοι άδειας πα-
ραγωγής Μονάδων µέγιστης ικανότητας παραγωγής µεγαλύτερης των 2 MW υπο-
χρεούνται να λειτουργούν τις Μονάδες τους που συγχρονίζονται στο Σύστηµα συ-
νεχώς υπό τον έλεγχο ρυθµιστή φορτίου Μονάδας. Εξαιρούνται οι Μονάδες του 
Άρθρου 35 του Ν.2773/1999. Μονάδα µπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υπο-
χρέωσης αυτής µόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση κατά το Άρθρο 47. 

2. Ως προς την απόκριση των Μονάδων ουδεµία χρονική καθυστέρηση επιτρέπεται 
εκτός από εκείνη που συνδέεται µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρυθµιστή φορ-
τίου. Κατά τη λειτουργία του ρυθµιστή φορτίου δεν επιτρέπεται να εφαρµόζεται 
ανενεργός ζώνη συχνότητας µεγαλύτερη των ±20 mHz περιλαµβανοµένου του 
σφάλµατος µέτρησης. 

3. Περιορισµός της λειτουργίας του ρυθµιστή φορτίου για σύντοµο χρονικό διάστη-
µα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία Ηµέρα Κατανοµής, επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: 

Α)  Μετά από έγκριση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, η οποία χορηγείται κα-
τόπιν αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής, εφόσον ο περιορισµός απαι-
τείται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μο-
νάδας, ή 

Β)  Εφόσον έχει εκδοθεί σχετική Εντολή Κατανοµής. 
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4. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου (3) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος οφείλει να καταγράφει τη φύση του περιορισµού, τους λόγους που τον προκά-
λεσαν καθώς και το χρόνο διάρκειάς του. 

Άρθρο 142 
∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εύρος - Υποχρεώσεις Παροχής 

1. Οι Μονάδες που έχουν καταχωρηµένη ικανότητα µεγαλύτερη των 60 MW υπο-
χρεούνται να παρέχουν ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εύρος λειτουργώντας υπό αυ-
τόµατη ρύθµιση παραγωγής, εφόσον παραµένουν εντός της περιοχής ελέγχου που 
ορίζεται στα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται οι Μονάδες του Άρ-
θρου 35 του Ν.2773/1999. Μονάδα µπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υπο-
χρέωσης αυτής µόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση κατά το Άρθρο 47. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολή Κατανοµής προς τις 
Μονάδες που λειτουργούν υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής, για να παύσουν να 
λειτουργούν υπό το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης παραγωγής. 

3. Η λειτουργία Μονάδας υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής δύναται να διακοπεί για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία Ηµέρα Κα-
τανοµής και ο κάτοχος της άδειας παραγωγής να αναλάβει τον έλεγχο της Ενεργού 
Ισχύος εξόδου της Μονάδας χειροκίνητα µετά από έγκριση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής, ε-
φόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστά-
σεων της Μονάδας. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να επαναφέρει ά-
µεσα τη λειτουργία της Μονάδας υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής, αµέσως µετά 
την αποκατάσταση του προβλήµατος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. 

Άρθρο 143 
Ρύθµιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήµατος – Υποχρεώσεις 

Παροχής 

1. Οι Μονάδες µέγιστης ικανότητας παραγωγής µεγαλύτερης των 2 MW εφόσον εί-
ναι συγχρονισµένες στο Σύστηµα υποχρεούνται να παρέχουν Άεργο Ισχύ σύµφωνα 
µε σχετική Εντολή Κατανοµής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Εξαι-
ρούνται οι Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999. Μονάδα µπορεί παροδικά 
να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής µόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση κατά το 
Άρθρο 47. 

2. Για το σκοπό αυτό, το σύστηµα διέγερσης των Μονάδων λειτουργεί υπό συνεχή 
έλεγχο του αυτόµατου ρυθµιστή τάσης, ο οποίος πρέπει να είναι ρυθµισµένος κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει σταθερή τάση στους ακροδέκτες της γεννήτριας. ∆εν ε-
πιτρέπεται η απενεργοποίηση και ο περιορισµός της λειτουργίας του αυτόµατου 
ρυθµιστή τάσης. 
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3. Η απενεργοποίηση ή ο περιορισµός της λειτουργίας του αυτόµατου ρυθµιστή τά-
σης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση µετά από έγκριση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία Ηµέ-
ρα Κατανοµής, εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των 
εγκαταστάσεων της Μονάδας. 

4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, 
λαµβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση της αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του 
Συστήµατος, δύναται να επιβάλει πρόσθετους περιορισµούς λειτουργίας στη Μο-
νάδα εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή των εγκατα-
στάσεων της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
µπορεί να εκδώσει και Εντολή Κατανοµής για αποσυγχρονισµό της Μονάδας. 

Άρθρο 144 
Επανεκκίνηση του Συστήµατος – Υποχρεώσεις Παροχής 

1. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να διατηρεί τη Μονάδα σε τεχνική ικα-
νότητα επανεκκίνησης του Συστήµατος εφόσον αυτή είναι µεταξύ των Μονάδων 
Επανεκκίνησης. 

2. Στην περίπτωση που µία Μονάδα Επανεκκίνησης δεν µπορεί κατά την επανεκκί-
νηση να αντεπεξέλθει στο φορτίο τηρώντας τα όρια ασφαλούς λειτουργίας της, ε-
νηµερώνεται άµεσα ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος δύναται είτε να δώσει οδηγίες για µεταβολή του φορτίου ή να αναδιατάξει το 
Σύστηµα, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της Μονάδας Επανεκκίνησης 
και προς τούτο συνεργάζεται µε τον κάτοχο της άδειας παραγωγής λαµβάνοντας 
υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας. 

Άρθρο 145 
Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος – Υποχρεώσεις 

Παροχής 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων Συµβεβληµένων για Συµπληρωµατική 
Ενέργεια Συστήµατος ή Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας οφείλουν να παρέχουν, κα-
τόπιν Εντολής Κατανοµής Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος, σύµφωνα µε 
τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους και τη σχετική σύµβαση. 

2. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων Συµβεβληµένων για Συµπληρωµατική 
Ενέργεια Συστήµατος ή Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας οφείλουν να θέτουν κατόπιν 
Εντολής Κατανοµής τις Μονάδες τους σε κατάσταση Ετοιµότητας Παροχής Συ-
µπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστι-
κά τους και τη σχετική σύµβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Άρθρο 146 
Μοναδιαίες Τιµές Πληρωµής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες 

Οι Μοναδιαίες Τιµές Πληρωµής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχονται από 
Κατανεµόµενες Μονάδες καθορίζονται για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας 
Κατανοµής ως εξής: 

Α) Για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης και το Εύρος ∆ευτερεύουσας Ρύθ-
µισης η Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής Ετοιµότητας, ορίζεται διαφορετική για 
έκαστη από αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες, και είναι ίση µε τη µέγιστη τι-
µή (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. 

Β) Η Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής για τη Ρύθµιση Τάσης ορίζεται ως το υψηλό-
τερο πρόσθετο µεταβλητό κόστος (δαπάνες που αντιστοιχούν σε πρόσθετο 
κόστος λειτουργίας ή συντήρησης) για την παροχή αέργου ισχύος πέραν της 
µέγιστης συνεχούς ικανότητας αέργου ισχύος, από τις Μονάδες που καθορί-
στηκαν κατά το Πρόγραµµα Κατανοµής να παράσχουν την Υπηρεσία αυτή 
κατά την εν λόγω Περίοδο Κατανοµής. 

Άρθρο 147 
Κανόνες Υπολογισµού Πληρωµών για Επικουρικές Υπηρεσίες 

από Κατανεµόµενες Μονάδες 

1. Οι χρεώσεις και πληρωµές που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, πλην των προ-
βλεπόµενων στην παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου, διενεργούνται στο πλαί-
σιο του Λογαριασµού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική Ενέργεια 
(Λ-∆). 

2. ∆εν προβλέπεται πληρωµή για τη διαθεσιµότητα παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών 
από Κατανεµόµενη Μονάδα, ήτοι για κάλυψη του ενδεχόµενου σταθερού κόστους 
των σχετικών εγκαταστάσεων. 

3. Για την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, η ενέργεια η οποία 
εγχέεται από τις Κατανεµόµενες Μονάδες όταν αυτές παρέχουν Επικουρικές Υπη-
ρεσίες δεν διακρίνεται από την ενέργεια που εγχέουν για την κάλυψη του συνολι-
κού φορτίου του Συστήµατος και κατά συνέπεια οι υπολογισµοί των αναλογού-
ντων χρεώσεων και πληρωµών για τις Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης αναφέρο-
νται στο σύνολο της εγχεόµενης ενέργειας από την Κατανεµόµενη Μονάδα. 
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4. Κατ’ εξαίρεση των καθοριζοµένων στην παράγραφο (3), στην περίπτωση που στο 
Πρόγραµµα ΗΕΠ περιλαµβάνονται Κατανεµόµενες Μονάδες, οι οποίες εντάσσο-
νται στο Πρόγραµµα αυτό βάσει της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής τους για την 
κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών, οι Μονάδες αυτές αµείβονται για την έγχυση 
ενέργειας αποκλειστικά µε βάση το µεταβλητό τους κόστος προσαυξανόµενο κατά 
σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο εγκρίνεται από τη 
ΡΑΕ ετησίως. 

5. Προβλέπονται πληρωµές πέραν των πληρωµών για την ενέργεια κατά τις παρα-
γράφους (3) και (4) για τις κάτωθι Επικουρικές Υπηρεσίες εφόσον παρέχονται από 
Κατανεµόµενες Μονάδες κατόπιν Εντολής Κατανοµής: α) Πρωτεύουσα Ρύθµιση 
και Εφεδρεία, β) ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εύρος, γ) Ρύθµιση Τάσης. Οι πληρω-
µές αυτές υπολογίζονται ως αποτέλεσµα του γινοµένου της ποσότητας της παρε-
χόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας για κάθε Περίοδο Κατανοµής και της Μοναδιαί-
ας Τιµής Πληρωµής Ετοιµότητας για την αντίστοιχη Επικουρική Υπηρεσία για την 
ίδια Περίοδο Κατανοµής. 

6. Η ποσότητα παρεχόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
υπολογίζεται ανά Επικουρική Υπηρεσία η οποία παρέχεται από µία Μονάδα σε 
πραγµατικό χρόνο κατόπιν Εντολής Κατανοµής, ως εξής: 

Α)  Για την Πρωτεύουσα Ρύθµιση, ισούται µε την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθ-
µισης της Μονάδας (σε MW). Η αριθµητική τιµή της Εφεδρείας Πρωτεύου-
σας Ρύθµισης καθορίζεται σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της 
Μονάδας και τις Εντολές Κατανοµής παροχής της. Στην περίπτωση που η 
Πρωτεύουσα Ρύθµιση παρέχεται για µέρος µίας Περιόδου κατανοµής, η πα-
ρεχόµενη ποσότητα της Υπηρεσίας µειώνεται αντιστοίχως. 

Β) Για τη ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση, ισούται µε το γινόµενο των εξής παραγόντων: 
α) του παρεχόµενου Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης (MW), αφαιρουµένων 
τυχόν Απαγορευµένων Ζωνών συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων 
(MW), και β) του λόγου του Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ (σε 
MW/λεπτό) προς τον Αναµενόµενο Ρυθµό µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ 
(σε MW/λεπτό) για την τεχνολογία της Μονάδας. 

Η αριθµητική τιµή του Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης καθορίζεται σύµ-
φωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας και τις Εντολές Κατα-
νοµής παροχής του. Οι αριθµητικές τιµές των Απαγορευµένων Ζωνών συνε-
χούς λειτουργίας και του Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ, καθορίζο-
νται σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. 

Η αριθµητική τιµή του Αναµενόµενου Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό 
ΑΡΠ ανά τεχνολογία Μονάδων καθορίζεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ετησίως και πριν την έναρξη του χρόνου 
ισχύος τους, για έκαστη από τις εξής τεχνολογίες Μονάδων: α) λιγνιτικές µο-
νάδες, β) ατµοηλεκτρικές µονάδες µε καύσιµο Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο, γ) 
ανθρακικές µονάδες, δ) αεριοστροβιλικές µονάδες φυσικού αερίου µη συνδυ-
ασµένου κύκλου και µονάδες Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως, ε) µονάδες 
φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου, και στ) υδροηλεκτρικές µονάδες. Οι 
αριθµητικές τιµές του Αναµενόµενου Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό 
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ΑΡΠ ανά τεχνολογία µονάδων αντανακλούν το βέλτιστο ρυθµό που δύνανται 
να επιτύχουν µονάδες παραγωγής της αντίστοιχης τεχνολογίας οι οποίες είναι 
πλήρως εφοδιασµένες µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, και υπό συνθήκες κα-
λής συντήρησης και λειτουργίας. 

Στην περίπτωση που η ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση παρέχεται για µέρος µίας Πε-
ριόδου κατανοµής, η παρεχόµενη ποσότητα της Υπηρεσίας µειώνεται αναλό-
γως. 

Γ) Για τη Ρύθµιση Τάσης ισούται µε το ολοκλήρωµα κατά την εν λόγω Περίοδο 
Κατανοµής της απολύτου τιµής της διαφοράς µεταξύ της παρεχόµενης (χω-
ρητικής ή επαγωγικής) αέργου ισχύος και της µέγιστης συνεχούς ικανότητας 
αέργου ισχύος η οποία ορίζεται στο τµήµα Α2 της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονο-
µικών Στοιχείων για το αντίστοιχο επίπεδο παραγωγής ενεργού ισχύος. ∆εν 
καταβάλλεται πληρωµή για την παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας Ρύθµισης 
Τάσης στην περίπτωση που Μονάδα παρέχει άεργο ισχύ έως τη µέγιστη συ-
νεχή ικανότητα αέργου ισχύος που καθορίζεται για τις συνθήκες λειτουργίας 
της σύµφωνα µε την αντίστοιχη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων. 

7. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό της ποσότητας παρεχόµενης Επικουρι-
κής Υπηρεσίας για κάθε Περίοδο Κατανοµής ανά Επικουρική Υπηρεσία ρυθµίζο-
νται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

8. Επιπροσθέτως, καταβάλλονται πληρωµές σε Κατανεµόµενες Μονάδες στις εξής 
περιπτώσεις: 

Α) Εφόσον επιβάλλεται κατ’ εκτέλεση Εντολής Κατανοµής η Μονάδα να παρα-
µείνει µη συγχρονισµένη σε ετοιµότητα παροχής Τριτεύουσας Μη Στρεφόµε-
νης ή Στατής Εφεδρείας, καταβάλλεται πληρωµή ίση µε το άθροισµα: α) του 
κόστους καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας 
όταν αυτή δεν παράγει, και β) του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, ε-
κτός του κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της 
Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στη 
∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων. 

Β) Εφόσον επιβάλλεται η Μονάδα να αποσυγχρονισθεί κατ’ εκτέλεση Εντολής 
Κατανοµής. Ειδικότερα, για τις Κατανεµόµενες Μονάδες που έχουν ενταχθεί 
στον ΗΕΠ, και δεν ευρίσκονται σε κατάσταση Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας 
και για τις οποίες κατά το Πρόγραµµα Κατανοµής επιβάλλεται να αποσυγ-
χρονισθούν, καταβάλλεται πληρωµή ίση µε το κόστος αποσυγχρονισµού το 
οποίο λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού. 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία Κατανεµόµενη Μονάδα µε καύσιµο φυσικό αέριο 
λειτουργεί κατόπιν Εντολής Κατανοµής πέραν της αναµενόµενης λειτουργίας της 
βάσει του Προγράµµατος ΗΕΠ, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη κατανάλωση φυσι-
κού αερίου η οποία ενδεχοµένως προκαλεί πρόσθετο κόστος προµήθειας καυσίµου 
λόγω ειδικών όρων του αντίστοιχου συµβολαίου, δύναται να καταβάλλεται πρό-
σθετη πληρωµή. Η πληρωµή αυτή καταβάλλεται µόνον κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, 
η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής της Μονάδας 
στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά αναφορικά µε την κατανά-
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λωση φυσικού αερίου της συγκεκριµένης Μονάδας καθώς και των λοιπών Μονά-
δων του ιδίου κατόχου άδειας παραγωγής. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά πρέ-
πει να τεκµηριώνεται η καταβολή πρόσθετης πληρωµής για την προµήθεια καυσί-
µου από τον κάτοχο άδειας παραγωγής λόγω µη προγραµµατισµένης λειτουργίας 
των Μονάδων του µε καύσιµο φυσικό αέριο. 

10. Στην περίπτωση κατά την οποία Μονάδα, µετά από Εντολή Κατανοµής, λειτουργεί 
σε ισχύ µεγαλύτερη της Μέγιστης συνεχούς ικανότητάς της, καταβάλλεται πληρω-
µή για το µέρος της εγχεόµενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην ισχύ πέραν της 
Μέγιστης συνεχούς ικανότητάς της η οποία υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα 
Τιµή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής. 

11. Στην περίπτωση κατά την οποία Κατανεµόµενη Μονάδα παρέχει Επικουρική Υπη-
ρεσία Επανεκκίνησης του Συστήµατος, καταβάλλεται πληρωµή για την εγχεόµενη 
ενέργεια που αντιστοιχεί στην υπηρεσία αυτή η οποία υπολογίζεται µε βάση τη ∆ι-
οικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος. ∆εν προβλέπονται άλλες πλη-
ρωµές για την παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας Επανεκκίνησης του Συστήµατος 
από Κατανεµόµενες Μονάδες. 

12. Για τις Συµβεβληµένες Μονάδες, τις Έκτακτες Εισαγωγές και τις Μονάδες Ψυχρής 
Εφεδρείας, οι πληρωµές υπολογίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές Συµβάσεις. 

Άρθρο 148 
Μη Συµµόρφωση µε Εντολές Κατανοµής Επικουρικών 

Υπηρεσιών από Κατανεµόµενες Μονάδες 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
µετά το πέρας κάθε µήνα, χωριστά για κάθε Επικουρική Υπηρεσία που περιλαµβά-
νεται κατά το Άρθρο 147 στην παράγραφο (5) και για κάθε Κατανεµόµενη Μονά-
δα την ποσότητα Επικουρικών Υπηρεσιών την οποία η Μονάδα δεν µπόρεσε να 
παράσχει παρά τις σχετικές Εντολές Κατανοµής και χρεώνει τον Παραγωγό για τον 
υπόψη µήνα µε το χρηµατικό ποσό NANC_G σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από 
τη σχέση: 

NANC_G = Σt(PANCt × QANC_Gt) × (1+ΑNC_G) × N 

Όπου: 

PANCt η Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής της Επικουρικής Υπηρεσίας όπως η τι-
µή αυτή ισχύει για την Περίοδο Κατανοµής t, 

QANC_Gt η ποσότητα Επικουρικής Υπηρεσίας την οποία η Μονάδα δεν 
µπόρεσε να παράσχει παρά τις σχετικές Εντολές Κατανοµής κατά την 
Περίοδο Κατανοµής t, ο υπολογισµός της οποίας γίνεται βάσει των λε-
πτοµερειών εφαρµογής που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής, 

ANC_G ο συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής εντός του τρέχοντος ηµε-
ρολογιακού µήνα κατά τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής 



 124

από την υπόψη Μονάδα δεν έχει παράσχει την εντελλόµενη Επικουρική 
Υπηρεσία. 

2. Η αριθµητική τιµή του συντελεστή προσαύξησης ΑNC_G καθορίζεται για κάθε 
ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνε-
ται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέ-
λους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν 
τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 149 
Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, 
Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών µε κατόχους άδειας παραγωγής χωριστά κατά 
Μονάδα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 15 παράγραφος 4 του 
Ν.2773/1999 όπως ισχύει. Η διαδικασία των διαγωνισµών, οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας 
από οικονοµική άποψη προσφοράς, το µέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, τα 
σχέδια συµβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
και γνώµη της ΡΑΕ. 

2. Οι συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών αφορούν σε παροχή Επικουρικών Υπηρε-
σιών. Η σκοπιµότητα σύναψης των συµβάσεων αυτών θεµελιώνεται µε βάση την 
ενδεχόµενη µη επαρκή παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από Κατανεµόµενες Μο-
νάδες σύµφωνα µε τις σχετικές υποχρεώσεις τους, την επιδίωξη µετριασµού σε 
µακροχρόνια βάση της δαπάνης για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, τη δια-
σφάλιση αξιοπιστίας και ποιότητας της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας 
και ενδεχόµενων ειδικών αναγκών σε Επικουρικές Υπηρεσίες. Η σκοπιµότητα αυ-
τή τεκµηριώνεται στην εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τους σχετι-
κούς διαγωνισµούς και πρέπει να συνάδει µε το περιεχόµενο του µεσοπρόθεσµου 
προγραµµατισµού ∆ιαθεσιµότητας Επικουρικών Υπηρεσιών ο οποίος εκπονείται 
κατά το Άρθρο 139. 

3. Οι Συµβάσεις Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας, Συµβεβληµένων Μονάδων Συµπλη-
ρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος και Έκτακτων Εισαγωγών Συµπληρωµατικής 
Ενέργειας Συστήµατος συνάπτονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Με τη Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ο κάτοχος άδειας παραγωγής δεσµεύει 
µέρος ή το σύνολο της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας για την παροχή Επι-
κουρικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική Σύµβαση. 



 125

5. Στην περίπτωση κατά την οποία η Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών αναφέρεται 
στο σύνολο της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας, η Μονάδα αυτή νοείται 
«Συµβεβληµένη Μονάδα Επικουρικών Υπηρεσιών». Στην ίδια κατηγορία υπάγεται 
και η περίπτωση Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών για Άεργο Ισχύ. Όταν η Σύµ-
βαση αναφέρεται σε τµήµα της ικανότητας παραγωγής Μονάδας, η Μονάδα αυτή 
ως προς το τµήµα αυτό νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα Επικουρικών Υπηρε-
σιών», και κατά το υπολειπόµενο τµήµα της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας, 
η Μονάδα νοείται Κατανεµόµενη Μονάδα. Για το τµήµα της ικανότητας παραγω-
γής της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί σε Κατανεµόµενη Μονάδα και για το χρονι-
κό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει η δυνατότητα αυτή σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών ο κάτοχος άδειας παραγωγής έχει δικαίωµα 
συµµετοχής στον ΗΕΠ. 

Άρθρο 150 
Πληρωµές στο πλαίσιο των Συµβάσεων Επικουρικών 

Υπηρεσιών 

1. Οι χρεώσεις και πληρωµές που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο διενεργούνται 
στο πλαίσιο του Λογαριασµού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική 
Ενέργεια (Λ-∆). 

2. Οι πληρωµές υπολογίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Επικουρικών 
Υπηρεσιών και διακρίνονται σε: 

Α) Πληρωµή για τη διαθεσιµότητα της Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από 
τη Συµβεβληµένη Μονάδα η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες πάγιου χαρακτήρα 
προκειµένου η Μονάδα να είναι σε κατάλληλη κατάσταση τεχνικής ικανότη-
τας παροχής της Υπηρεσίας και κατά το µέτρο που η δαπάνη αυτή επιµερίζε-
ται στο τµήµα της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας που αντιστοιχεί στη 
Σύµβαση. Στις πάγιες δαπάνες περιλαµβάνεται και η δαπάνη πάγιου χαρα-
κτήρα για κάθε είδους ειδικό εξοπλισµό τον οποίο διαθέτει η Μονάδα επι-
πλέον αυτού που απαιτείται για την κανονική λειτουργία της προκειµένου να 
παρέχει την Υπηρεσία. 

Β) Πληρωµή για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Συµβεβληµένη 
Μονάδα η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες µεταβλητού χαρακτήρα για την πα-
ροχή της Υπηρεσίας και κατά το µέτρο που η δαπάνη αυτή επιµερίζεται στο 
τµήµα της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας που αντιστοιχεί στη Σύµβα-
ση. Για τον υπολογισµό της πληρωµής αυτής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

(1) Για την ενέργεια η οποία εγχέεται από τη Συµβεβληµένη Μονάδα όταν 
αυτή παρέχει τις Υπηρεσίες η πληρωµή αντιστοιχεί στο µεταβλητό κό-
στος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση 
τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν 
περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

 Ειδικά για την περίπτωση που η Συµβεβληµένη Μονάδα απορροφά ε-
νέργεια από το Σύστηµα για την παροχή των Υπηρεσιών (π.χ. για λει-
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τουργία σύγχρονου πυκνωτή) προβλέπεται επιπλέον πληρωµή που αντι-
στοιχεί στη δαπάνη για την απορρόφηση ενέργειας, όπως η δαπάνη αυ-
τή υπολογίζεται σύµφωνα µε το Μηχανισµό Αποκλίσεων και καταβάλ-
λεται από τον κάτοχο άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων. 

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Συµβεβληµένη Μονάδα ευρίσκεται 
σε κατάσταση µη συγχρονισµού και καλείται µε Εντολή Κατανοµής να 
συγχρονίσει για την παροχή των Υπηρεσιών, καταβάλλεται επιπλέον 
πληρωµή που αντιστοιχεί στο ειδικό κόστος εκκίνησης από ψυχρή, εν-
διάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως τον συγχρονισµό, όπως αυ-
τό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών 
Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύµ-
βαση. 

(3)  Για την Πρωτεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία δεν καταβάλλεται επιπλέον 
πληρωµή. 

(4)  Για τη ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία καταβάλλεται επιπλέον 
πληρωµή που αντιστοιχεί στο πρόσθετο µεταβλητό κόστος συντήρησης 
για τη λειτουργία υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής, όπως αυτό υπολο-
γίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχεί-
ων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

(5)  Για την Τριτεύουσα Ρύθµιση και Στρεφόµενη Εφεδρεία δεν καταβάλλε-
ται επιπλέον πληρωµή. 

(6)  Για την Τριτεύουσα Μη Στρεφόµενη Εφεδρεία και τη Στατή Εφεδρεία 
καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί: (α) στο κόστος καυ-
σίµου που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Συµβεβληµένης 
Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα 
στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν 
περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση, και (β) στο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίµου, που αφορά 
στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, 
όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοι-
κονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπο-
νται στη Σύµβαση. 

(7) Για τη Ρύθµιση Τάσης καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί 
στη µεταβολή του κόστους λειτουργίας της Συµβεβληµένης Μονάδας, 
συγκριτικά µε το κόστος κανονικής λειτουργίας της, κατά το µέτρο που 
η µεταβολή αυτή οφείλεται στην παροχή της Υπηρεσίας, συνυπολογι-
ζοµένης της δαπάνης για αλλαγή θέσης των µεταγωγέων του Μετασχη-
µατιστή της Μονάδας. 

(8) Για την Επανεκκίνηση του Συστήµατος καταβάλλεται επιπλέον πληρω-
µή που αντιστοιχεί στο πρόσθετο κόστος καυσίµου έως το φορτίο µε το 
συγχρονισµό για εκκίνηση χωρίς τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ι-
σχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 151 
Συµβάσεις Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, 
Συµβάσεις Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος µε κατόχους άδειας παραγω-
γής χωριστά κατά Μονάδα, καθώς και για Έκτακτες Εισαγωγές Ενέργειας στο Σύ-
στηµα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 15 παράγραφος 4 του 
Ν.2773/1999 όπως ισχύει. Η διαδικασία των διαγωνισµών, οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας 
από οικονοµική άποψη προσφοράς, το µέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, τα 
σχέδια συµβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
και γνώµη της ΡΑΕ. 

2. Οι συµβάσεις Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος αφορούν σε παροχή Ενερ-
γού Ισχύος ή/και σε ∆ιαθεσιµότητα για την παροχή Ενεργού Ισχύος. Η σκοπιµότη-
τα σύναψης των συµβάσεων αυτών θεµελιώνεται µε βάση τη διασφάλιση της κά-
λυψης της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα στην 
περίπτωση κατά την οποία εκτιµάται ότι µε βάση τη διαθεσιµότητα Κατανεµόµε-
νων Μονάδων και αναµενόµενων προσφορών Εισαγωγών στον ΗΕΠ υφίσταται 
κίνδυνος µη κάλυψης της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας, την επι-
δίωξη µετριασµού σε µακροχρόνια βάση της δαπάνης για την εξισορρόπηση των 
Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, τη διασφάλιση αξιοπιστίας και ποιότητας της 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόµενων έκτακτων αναγκών σε 
ειδικές περιπτώσεις. Η σκοπιµότητα αυτή τεκµηριώνεται στην εισήγηση του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος για τους σχετικούς διαγωνισµούς και πρέπει να συνάδει 
µε το περιεχόµενο του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού Συµπληρωµατικής Ε-
νέργειας Συστήµατος ο οποίος εκπονείται κατά το Άρθρο 139. 

3. Με τη Σύµβαση Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος ο κάτοχος άδειας παρα-
γωγής δεσµεύει µέρος ή το σύνολο της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας για 
την παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη σχετική Σύµβαση. 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Σύµβαση Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος αναφέρεται στο σύνολο της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας, η Μονάδα 
αυτή νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος». 
Όταν η Σύµβαση αναφέρεται σε τµήµα της ικανότητας παραγωγής Μονάδας, η 
Μονάδα αυτή ως προς το τµήµα αυτό νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα Συµπλη-
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ρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος», και κατά το υπολειπόµενο τµήµα της ικανότη-
τας παραγωγής της Μονάδας, η Μονάδα νοείται Κατανεµόµενη Μονάδα. Για το 
τµήµα της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί σε Κατανε-
µόµενη Μονάδα και για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει η δυνατότητα 
αυτή σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος ο κάτοχος άδειας παραγωγής έχει δικαίωµα συµµετοχής στον ΗΕΠ. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται, µόνον εφόσον έχει ήδη εκδώσει Εντολή 
Κατανοµής προς Συµβεβληµένη Μονάδα για την Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος, να εκδώσει προς τη Μονάδα αυτή και Εντολή Κατανοµής για 
την παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της 
Σύµβασης Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. 

Άρθρο 152 
Πληρωµές στο πλαίσιο των Συµβάσεων Συµπληρωµατικής 

Ενέργειας Συστήµατος 

1. Οι χρεώσεις και πληρωµές που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο διενεργούνται 
στο πλαίσιο του Λογαριασµού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική 
Ενέργεια (Λ-∆) πλην των χρεώσεων και πληρωµών που αντιστοιχούν στην Παρο-
χή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος εφόσον η Μονάδα παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

2. Οι πληρωµές υπολογίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Συµπληρωµα-
τικής Ενέργειας Συστήµατος και διακρίνονται σε: 

Α) Πληρωµή για τη ∆ιαθεσιµότητα της Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας 
Συστήµατος από τη Συµβεβληµένη Μονάδα η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες 
πάγιου χαρακτήρα προκειµένου η Μονάδα να είναι σε κατάλληλη κατάσταση 
τεχνικής ικανότητας παροχής της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 
και κατά το µέτρο που η δαπάνη αυτή επιµερίζεται στο τµήµα της ικανότητας 
παραγωγής της Μονάδας που αντιστοιχεί στη Σύµβαση. Στην περίπτωση των 
Έκτακτων Εισαγωγών, µπορεί να περιλαµβάνεται πληρωµή για τη ∆ιαθεσι-
µότητα των εισαγωγών αυτών η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες πάγιου χαρα-
κτήρα, όπως οι πληρωµές ανεξάρτητα παραλαβής. 

Β) Πληρωµή για την Ετοιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος η οποία αντιστοιχεί: (α) στο κόστος καυσίµου που αφορά στη διατήρη-
ση της ετοιµότητας της Συµβεβληµένης Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, 
όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµι-
κών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύµ-
βαση, και (β) στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους 
καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας όταν αυ-
τή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέ-
πονται στη Σύµβαση. 
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Γ) Πληρωµή για την Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από τη 
Συµβεβληµένη Μονάδα η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες µεταβλητού χαρα-
κτήρα για την παροχή της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος και κατά 
το µέτρο που η δαπάνη αυτή επιµερίζεται στο τµήµα της ικανότητας παραγω-
γής της Μονάδας που αντιστοιχεί στη Σύµβαση. Για τον υπολογισµό της 
πληρωµής αυτής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

(1) Για την ενέργεια η οποία εγχέεται από τη Συµβεβληµένη Μονάδα όταν 
αυτή παρέχει Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος η πληρωµή αντι-
στοιχεί στο µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως 
αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµι-
κών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη 
Σύµβαση. Στην περίπτωση των Έκτακτων Εισαγωγών η πληρωµή αντι-
στοιχεί στη δαπάνη αγοράς ενέργειας που υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης. 

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Συµβεβληµένη Μονάδα ευρίσκεται 
σε κατάσταση µη συγχρονισµού και καλείται µε Εντολή Κατανοµής να 
συγχρονίσει για την παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, 
καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί στο ειδικό κόστος εκ-
κίνησης από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως τον 
συγχρονισµό, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλω-
σης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους 
που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

∆) Πληρωµή για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Συµβεβληµένη 
Μονάδα όταν αυτή έχει συγχρονίσει µε το Σύστηµα για την Παροχή Συµπλη-
ρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, η οποία πληρωµή αντιστοιχεί σε δαπάνες 
µεταβλητού χαρακτήρα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών και κα-
τά το µέτρο που η δαπάνη αυτή επιµερίζεται στο τµήµα της ικανότητας παρα-
γωγής της Μονάδας που αντιστοιχεί στη Σύµβαση. Για τον υπολογισµό της 
πληρωµής αυτής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

(1)  Εφόσον η Συµβεβληµένη Μονάδα παρέχει Πρωτεύουσα Ρύθµιση και 
Εφεδρεία δεν καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή. 

(2)  Εφόσον η Συµβεβληµένη Μονάδα παρέχει ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και 
Εφεδρεία καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί στο πρό-
σθετο µεταβλητό κόστος συντήρησης για τη λειτουργία υπό αυτόµατη 
ρύθµιση παραγωγής, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της 
∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω ό-
ρους που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

(3)  Για την Τριτεύουσα Ρύθµιση και Στρεφόµενη Εφεδρεία δεν καταβάλλε-
ται επιπλέον πληρωµή. 

(4) Εφόσον η Συµβεβληµένη Μονάδα παρέχει Ρύθµιση Τάσης καταβάλλε-
ται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί στη µεταβολή του κόστους λει-
τουργίας της Συµβεβληµένης Μονάδας, συγκριτικά µε το κόστος κανο-
νικής λειτουργίας της, κατά το µέτρο που η µεταβολή αυτή οφείλεται 
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στην παροχή της Υπηρεσίας, συνυπολογιζοµένης της δαπάνης για αλ-
λαγή θέσης των µεταγωγέων του Μετασχηµατιστή της Μονάδας. 

(5) Για την Επανεκκίνηση του Συστήµατος καταβάλλεται επιπλέον πληρω-
µή που αντιστοιχεί στο πρόσθετο κόστος καυσίµου έως το φορτίο µε το 
συγχρονισµό για εκκίνηση χωρίς τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ι-
σχύος. 

Άρθρο 153 
Γενικοί όροι Μονάδων Ψυχρής Εφεδρείας 

1. Η θέση Μονάδας στην κατηγορία Ψυχρής Εφεδρείας γίνεται εφόσον ο κάτοχος της 
άδειας παραγωγής υποβάλλει σχετική µελέτη κατά το Άρθρο 317 του παρόντος 
Κώδικα για τις Μονάδες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Άρθρου αυτού ή 
∆ήλωση Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας κατά το Άρθρο 42 για τις 
λοιπές Μονάδες. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών Ψυχρής Εφεδρείας κατά τις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελεί η σύναψη Σύµβασης Ψυχρής Εφεδρείας 
µεταξύ του κατόχου της άδειας παραγωγής και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Η 
σύµβαση αυτή συνάπτεται χωριστά για κάθε Μονάδα και, στην περίπτωση των 
Μονάδων για τις οποίες υποβάλλεται ∆ήλωση Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής 
Λειτουργίας, µόνο εφόσον από τη ∆ήλωση Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λει-
τουργίας τεκµαίρεται ότι αποκλειστικά σοβαροί τεχνικοί λόγοι ή λόγοι παλαιότη-
τας δικαιολογούν την πρόθεση αυτή. Η Σύµβαση εγκρίνεται από τον Υπουργό Α-
νάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 

3. Με τη Σύµβαση Ψυχρής Εφεδρείας καταβάλλονται στον κάτοχο άδειας παραγωγής 
πληρωµές για τη ∆ιαθεσιµότητα Παροχής, την Ετοιµότητα Παροχής και την Πα-
ροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, κατά το Άρθρο 154. 

4. ∆εν επιτρέπεται να περιληφθούν στη Σύµβαση Ψυχρής Εφεδρείας όροι οι οποίοι 
άµεσα ή έµµεσα επιτρέπουν τη συµµετοχή της Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας στον 
ΗΕΠ, το Μηχανισµό Αποκλίσεων ή στο Μηχανισµό ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύ-
ος ιδίως όσον αφορά στην έκδοση Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται, µόνον εφόσον έχει ήδη εκδώσει Εντολή 
Κατανοµής προς Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας για την Παροχή Συµπληρωµατικής 
Ενέργειας Συστήµατος, να εκδώσει προς τη Μονάδα αυτή και Εντολή Κατανοµής 
για την παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της 
Σύµβασης Ψυχρής Εφεδρείας. 
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Άρθρο 154 
Πληρωµές στο πλαίσιο των Συµβάσεων Ψυχρής Εφεδρείας 

1. Οι χρεώσεις και πληρωµές που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο διενεργούνται 
στο πλαίσιο του Λογαριασµού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατική 
Ενέργεια (Λ-∆). 

2. Οι πληρωµές υπολογίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Ψυχρής Εφε-
δρείας και διακρίνονται σε: 

Α) Πληρωµή για τη ∆ιαθεσιµότητα της Μονάδας Ψυχρής Εφεδρείας η οποία α-
ντιστοιχεί σε δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, στις οποίες περιλαµβάνονται οι δα-
πάνες κεφαλαίου και κάθε δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης πάγιου χαρα-
κτήρα, προκειµένου η Μονάδα να είναι σε κατάλληλη κατάσταση τεχνικής 
ικανότητας παροχής της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος ειδικά σε 
έκτακτες καταστάσεις στις οποίες υφίσταται κίνδυνος µη κάλυψης της συνο-
λικής απορρόφησης ενέργειας από το Σύστηµα. Οι δαπάνες κεφαλαίου υπο-
λογίζονται µε βάση την αναπόσβεστη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων 
της Μονάδας µε επιτόκιο απόδοσης κεφαλαίου που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. 
Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης πάγιου χαρακτήρα της Μονάδας υ-
πολογίζονται µε βάση τα αποτελέσµατα κοστολογικού ελέγχου που διενεργεί 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

Β) Πληρωµή για την Ετοιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστή-
µατος από τη Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας, η οποία αντιστοιχεί: (α) στο κό-
στος καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας όταν 
αυτή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέ-
πονται στη Σύµβαση, και (β) στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός 
του κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μο-
νάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία 
της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους 
που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

Γ) Πληρωµή για την Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από τη 
Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες µεταβλητού χα-
ρακτήρα για την παροχή της Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος. Για 
τον υπολογισµό της πληρωµής αυτής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

(1) Για την ενέργεια η οποία εγχέεται από τη Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας 
όταν αυτή παρέχει Συµπληρωµατική Ενέργεια Συστήµατος η πληρωµή 
αντιστοιχεί στο µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλωσης Τεχνικοοι-
κονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπο-
νται στη Σύµβαση. 

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας ευρίσκε-
ται σε κατάσταση µη συγχρονισµού και καλείται µε Εντολή Κατανοµής 
να συγχρονίσει για την παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµα-
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τος, καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί στο ειδικό κόστος 
εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως τον 
συγχρονισµό, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ∆ήλω-
σης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους 
που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

∆) Πληρωµή για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Μονάδα Ψυχρής 
Εφεδρείας όταν αυτή έχει συγχρονίσει µε το Σύστηµα για την Παροχή Συ-
µπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος, η οποία πληρωµή αντιστοιχεί σε δα-
πάνες µεταβλητού χαρακτήρα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών. 
Για τον υπολογισµό της πληρωµής αυτής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

(1)  Για την Πρωτεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία δεν καταβάλλεται επιπλέον 
πληρωµή. 

(2)  Εφόσον η Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας παρέχει ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση 
και Εφεδρεία καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή που αντιστοιχεί στο 
πρόσθετο µεταβλητό κόστος συντήρησης για τη λειτουργία υπό αυτό-
µατη ρύθµιση παραγωγής, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία 
της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω 
όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

(3)  Για την Τριτεύουσα Ρύθµιση και Στρεφόµενη Εφεδρεία δεν καταβάλλε-
ται επιπλέον πληρωµή. 

(4) Για τη Ρύθµιση Τάσης δεν καταβάλλεται επιπλέον πληρωµή. 
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ΤΜΗΜΑ V  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 155 
Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων 

Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος, του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, των άλλων Χρηστών του Συστήµατος 
και του Κυρίου του Συστήµατος, αναφορικά µε τη διαδικασία και τους όρους εγκα-
τάστασης και συντήρησης των Καταχωρηµένων Μετρητών, σύνταξης του Μητρώου 
Καταχωρηµένων Μετρητών και του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώ-
πων Μετρητών, καθώς και τον προσδιορισµό των ∆εδοµένων Μετρήσεων ενέργειας. 

Άρθρο 156 
Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης 

µετρητών και µετρήσεων 

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρητών και των µετρήσεων, ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος: 

Α) Τηρεί και ενηµερώνει βάση δεδοµένων Μετρητών και µετρήσεων, η οποία 
περιλαµβάνει: 

(1) Το Μητρώο των µετρητών που είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή 
στο ∆ίκτυο, οι µετρήσεις των οποίων χρησιµοποιούνται για την εφαρ-
µογή του παρόντος Κώδικα (εφεξής: Καταχωρηµένοι Μετρητές). Ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος οφείλει να συλλέγει και να ελέγχει τα στοι-
χεία των Καταχωρηµένων Μετρητών του Συστήµατος, και να καταχω-
ρεί και να ενηµερώνει το Μητρώο Μετρητών για τα στοιχεία των Κατα-
χωρηµένων Μετρητών. 

(2) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών για 
τους Καταχωρηµένους Μετρητές, τµήµα του οποίου είναι ο Πίνακας 
Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 

(3) Αρχεία µετρήσεων και ∆εδοµένων Μετρήσεων των Καταχωρηµένων 
Μετρητών. 
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(4) Αρχείο ελέγχων και δοκιµών των Καταχωρηµένων Μετρητών. 

(5) Άλλα στοιχεία που ορίζονται σε αυτό το τµήµα του Κώδικα. 

Β) Συλλέγει τις µετρήσεις των Καταχωρηµένων Μετρητών µέσω ηλεκτρονικού 
συστήµατος συλλογής µετρήσεων το οποίο προµηθεύεται και λειτουργεί. 

Γ) Εφαρµόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων, διόρθω-
σης ή εκτίµησης αυτών αν είναι αναγκαίο, και προσαρµογής των µετρήσεων, 
ώστε να προσδιορίσει τα ∆εδοµένα Μετρήσεων των Καταχωρηµένων Με-
τρητών. 

∆) Μεριµνά ώστε να ενεργοποιείται οποιαδήποτε εγκατάσταση συνδέεται στο 
Σύστηµα, καθώς και να επιτρέπεται η ροή ενέργειας µέσω της σύνδεσης αυ-
τής, µόνον εφόσον η ενέργεια αυτή µετράται από έναν τουλάχιστον Καταχω-
ρηµένο Μετρητή. 

Ε) Μεριµνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Εκπροσώπων 
Μετρητών στα δεδοµένα των Καταχωρηµένων Μετρητών και των µετρήσεων 
αυτών που τους αφορούν. 

ΣΤ) Συντάσσει το Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, το οποίο εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ. 

Ζ) Επιβλέπει την τήρηση της Τυποποιηµένης Συµφωνίας Κατανοµής Μετρητή 
µεταξύ Προµηθευτών ή/και Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών για τους Κατα-
χωρηµένους Μετρητές, ο τύπος της οποίας καθώς και κάθε εξαίρεση εγκρίνε-
ται από τη ΡΑΕ. 

2. Οι Χρήστες του Συστήµατος, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρη-
τών και των µετρήσεων, υποχρεούνται: 

Α) Να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα στοιχεία που καθορί-
ζονται στο τµήµα αυτό για τους Μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για 
τις σχετικές µετρήσεις, 

Β) Να µεριµνούν για την ασφάλεια των Μετρητών και των µετρήσεων, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στον Κώδικα. 

Άρθρο 157 
Πρόσθετες υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στο 

πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει και παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος τα ποσοστά εκπροσώπησης έκαστου Καταχωρηµένου Μετρητή Ορίων ∆ι-
κτύου από τους Εκπροσώπους Φορτίου, βάσει της καθοριζόµενης από τον ∆ιαχει-
ριστή του ∆ικτύου συνολικής απορρόφησης ενέργειας από έκαστο Εκπρόσωπο 
Φορτίου για Πελάτες του, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ακρι-
βής ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων Μετρητών, καθώς και η έγκαιρη, ακριβής 
και αποτελεσµατική εκτέλεση της διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα. 
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2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου έχουν την πλήρη ευθύνη ως προς το Σύστηµα Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά µε το φορτίο των Πελατών τους που συνδέο-
νται στο ∆ίκτυο, και η Εκκαθάριση Αποκλίσεων διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη 
τις ∆ηλώσεις Φορτίου των Εκπροσώπων αυτών και τα ∆εδοµένα Μετρήσεων που 
υπολογίζονται κατά το παρόν Τµήµα του Κώδικα. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν 
φέρει ευθύνη για τις συναλλαγές αυτές. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να εφαρµόζει σε περιοδική βάση διαδικασία 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ∆ικτύου µεταξύ Προµηθευ-
τών και Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών στο µέτρο που αυτοί εκπροσωπούν Πελά-
τες οι οποίοι δεν διαθέτουν µετρητή ωριαίων µετρήσεων. Η εκκαθάριση αυτή δεν 
αφορά στις πιστώσεις ή χρεώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καθορίζει τους συντελεστές απωλειών ∆ικτύου βάσει 
ειδικής µελέτης, στην οποία υπολογίζονται οι µέσες απώλειες σύµφωνα µε τα στα-
τιστικά στοιχεία λειτουργίας του ∆ικτύου κατά τα δύο προηγούµενα έτη. Οι συ-
ντελεστές απωλειών ∆ικτύου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και ισχύουν από την έναρξη 
του επόµενου ηµερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη. 

5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µέχρι την έκδοση 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής σύµφωνα µε Εγχειρίδιο ∆ιαχείρι-
σης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου, το οποίο 
εκπονείται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 

Άρθρο 158 
Κατηγορίες Μετρητών 

1. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές διακρίνονται σε: 

Α) Μετρητές Παραγωγής, οι οποίοι µετρούν την ενέργεια που εγχέεται από Μο-
νάδες οι οποίες είναι συνδεδεµένες στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο στη µέση τά-
ση. Κάθε Μετρητής Παραγωγής µετρά την ενέργεια µίας Μονάδας. 

Β) Μετρητές Φορτίου, οι οποίοι µετρούν την ενέργεια που απορροφάται από ε-
γκαταστάσεις Επιλεγόντων Πελατών ή Αντλητικές Μονάδες, οι οποίες είναι 
συνδεδεµένες στο Σύστηµα. Κάθε Μετρητής Φορτίου µετρά την ενέργεια µί-
ας ανεξάρτητης εγκατάστασης Επιλέγοντος Πελάτη ή Αντλητικής Μονάδας, 
εκτός των περιπτώσεων που η ενέργεια που απορροφάται από µία εγκατά-
σταση µετράται από περισσότερους του ενός Μετρητές Φορτίου για τις ο-
ποίες λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητων και Μετρήσεων. 

Γ) Μετρητές Ορίων ∆ικτύου, οι οποίοι µετρούν την ποσότητα ενέργειας η οποία 
διακινείται από το Σύστηµα προς το ∆ίκτυο. 

∆) Μετρητές Ελέγχου, οι οποίοι µετρούν τη ροή ενέργειας στο Σύστηµα ώστε να 
διευκολύνεται ο έλεγχος και η διόρθωση των µετρήσεων των Καταχωρηµέ-
νων Μετρητών. 
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Ε) Εναλλακτικοί Μετρητές, ο καθένας από τους οποίους µετρά ποσότητες ενέρ-
γειας που µετρώνται και από άλλο Καταχωρηµένο Μετρητή, ο οποίος σε 
σχέση µε τον προηγούµενο αναφέρεται εφεξής ως Κύριος Μετρητής. 

ΣΤ) Μετρητές ∆ιασυνδέσεων, οι οποίοι µετρούν τη ροή ενέργειας µέσω των ∆ια-
συνδέσεων. 

2. Για την υποβολή των ∆ηλώσεων Φορτίου κάθε Καταχωρηµένος Μετρητής κατα-
τάσσεται σε µία και µόνον Κατηγορία Μετρητών. Για τον ορισµό των Κατηγοριών 
Μετρητών χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α) Είδος Καταχωρηµένου Μετρητή σύµφωνα µε την παράγραφο (1). 

Β) Τάση σύνδεσης 

Γ) Γεωγραφική ζώνη ή Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος. 

∆) Συγκεκριµένοι Μετρητές οι οποίοι κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος είναι αναγκαίο να αποτελέσουν διακριτή κατηγορία. 

3. Οι Κατηγορίες Μετρητών καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κα-
τόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη του πρώτου ηµερο-
λογιακού έτους για το οποίο ισχύουν οι Κατηγορίες αυτές. Οι Κατηγορίες Μετρη-
τών ισχύουν για διάστηµα τριών (3) τουλάχιστον ηµερολογιακών ετών. 

4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους Καταχωρηµένους Μετρητές ρυθµίζονται στο Εγχει-
ρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 159 
Εγκατάσταση Καταχωρηµένων Μετρητών 

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Κώδικα, οι Καταχωρηµέ-
νοι Μετρητές εγκαθίστανται ως εξής: 

Α) Ένας µόνο Μετρητής Παραγωγής αντιστοιχεί σε µία Μονάδα. 

Β) Ένας µόνο Μετρητής Φορτίου αντιστοιχεί σε µία εγκατάσταση Επιλέγοντα 
Πελάτη ή Αντλητική Μονάδα. 

Γ) Οι Μετρητές Ορίων ∆ικτύου εγκαθίστανται σε υποσταθµούς υψηλής προς 
µέση τάση, και στις περιπτώσεις εγκατάστασης νέων Μετρητών Ορίων ∆ι-
κτύου ή αντικατάστασής τους στην πλευρά υψηλής τάσης των Μ/Σ των υπο-
σταθµών. 

∆) Οι Μετρητές Ελέγχου εγκαθίστανται κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. 

Ε) Οι Εναλλακτικοί Μετρητές εγκαθίσταται κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57. 

ΣΤ) Οι Μετρητές ∆ιασύνδεσης εγκαθίσταται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες 
της UCTE. 
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2. Ο Κύριος του Συστήµατος διενεργεί την προµήθεια την εγκατάσταση και τη συ-
ντήρηση των νέων µετρητικών διατάξεων στο Σύστηµα καθώς και τη συντήρηση 
και αντικατάσταση των υπαρχόντων, όπως ορίζει ο παρών Κώδικας. Επιπλέον, ο 
Κύριος του Συστήµατος µεριµνά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδε-
σης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεµετάδοσης για τους Καταχωρηµένους Με-
τρητές του Συστήµατος. Για την επίβλεψη και εποπτεία των προµηθειών αυτών 
συνάπτεται Σύµβαση Υλοποίησης µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του 
Κυρίου του Συστήµατος, η οποία τελεί υπό την εποπτεία και έγκριση της ΡΑΕ. 

3. Οι Πελάτες και οι Παραγωγοί που συνδέονται στο Σύστηµα αναλαµβάνουν την 
αρχική δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης του Καταχωρηµένου Μετρητή τους 
και του συναφούς εξοπλισµού. Ο Κύριος του Συστήµατος, αναλαµβάνει το κόστος 
προµήθειας και εγκατάστασης των λοιπών Καταχωρηµένων Μετρητών του Συ-
στήµατος και του συναφούς εξοπλισµού. Ο Κύριος του Συστήµατος αναλαµβάνει 
το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης όλων των µετρητικών δι-
ατάξεων του Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που γίνεται 
αντικατάσταση υφιστάµενου µετρητή ο οποίος όµως δεν έχει δυνατότητα κατα-
γραφής και τηλεµετάδοσης ωριαίων µετρήσεων, καθώς και το κόστος εγκατάστα-
σης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αναλαµβά-
νει το κόστος λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των Καταχωρηµένων 
Μετρητών του Συστήµατος και των Καταχωρηµένων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναλαµβάνει το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης 
των µετρητικών διατάξεων των Καταχωρηµένων Μετρητών επί του ∆ικτύου, πλην 
των Καταχωρηµένων Μετρητών Παραγωγής το κόστος των οποίων αναλαµβάνουν 
οι κάτοχοι της άδειας παραγωγής. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναλαµβάνει το 
κόστος συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των µετρητικών διατάξεων 
του ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που γίνεται αντικατάσταση 
υφιστάµενου µετρητή. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την προµήθεια, 
την εγκατάσταση και τη συντήρηση των µετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται 
στο ∆ίκτυο. Επιπλέον, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεµετάδοσης για 
τους Καταχωρηµένους Μετρητές που εγκαθίστανται στο ∆ίκτυο. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να µεριµνά για την εγκατάσταση και συντή-
ρηση µετρητικής διάταξης και εξοπλισµού τηλεµετάδοσης, εγκεκριµένων από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που συνδέονται στο ∆ίκτυο στη Μέση Τάση. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει 
να παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα στοιχεία για τις µετρητικές 
διατάξεις των παραγωγών που συνδέονται στο δίκτυο, καθώς και να συνδράµει µε 
τις υπηρεσίες του στη συλλογή των µετρητικών δεδοµένων σε περιπτώσεις όπου 
αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προγραµµατίζει και ασκεί τη γενικότερη εποπτεία 
της προµήθειας, της εγκατάστασης και της συντήρησης των Καταχωρηµένων Με-
τρητών, καθώς και του συναφούς εξοπλισµού καταγραφής και διαβίβασης δεδοµέ-
νων που ορίζει ο Κώδικας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31  

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Άρθρο 160 
Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει και ενηµερώνει το Μητρώο Καταχω-
ρηµένων Μετρητών. 

2. Στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
ακόλουθα στοιχεία για κάθε Καταχωρηµένο Μετρητή: 

Α) Η Κατηγορία Μετρητών στην οποία εντάσσεται ο Μετρητής, 

Β) Οι προδιαγραφές του Μετρητή, 

Γ) Ο αριθµός σειράς του Μετρητή, 

∆) Οι τηλεφωνικοί αριθµοί πρόσβασης στο Μετρητή, 

Ε) Οι τιµές παλµών, 

ΣΤ) Πληροφορίες που αφορούν τους µετασχηµατιστές µετρήσεων, 

Ζ) Τα πιστοποιητικά του Μετρητή, 

Η) Ο κωδικός του Σηµείου Σύνδεσης εγκατάστασης του Μετρητή και η διεύθυν-
ση της τοποθεσίας εγκατάστασης, 

Θ) Η ηµεροµηνία εγκατάστασης, 

Ι) Λεπτοµέρειες ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά την εγκατάσταση, 

ΙΑ) Λεπτοµέρειες περιοδικών ελέγχων, 

ΙΒ) Οι κωδικοί του Μετρητή στο σύστηµα τηλεµέτρησης, 

ΙΓ) Η κατηγορία χρήσης της µετρούµενης ενέργειας, 

Ι∆) Για τους Μετρητές Παραγωγής και τους Μετρητές Φορτίου, ο κωδικός της 
εγκατάστασης της οποίας η ενέργεια µετράται, 

ΙΕ) Για τους Εναλλακτικούς Μετρητές ο κωδικός του Κύριου Μετρητή, 

ΙΣΤ) Άλλα στοιχεία τα οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει απαραίτητα. 

3. Οι Χρήστες του Συστήµατος οφειλουν να υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος τα στοιχεία που σχετίζονται µε τους Καταχωρηµένους Μετρητές των ε-
γκαταστάσεών τους, προκειµένου αυτά να συµπεριληφθούν στο Μητρώο Καταχω-
ρηµένων Μετρητών. 

4. Λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο και τη δοµή του Μητρώου Καταχωρηµένων Με-
τρητών ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 
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Άρθρο 161 
Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων 

Μετρητών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει και ενηµερώνει ειδικό πίνακα (Πίνα-
κας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών) στον οποίο καταχωρεί-
ται τουλάχιστον ένας Συµµετέχων στον ΗΕΠ ως Εκπρόσωπος Μετρητή για κάθε 
Καταχωρηµένο Μετρητή του Συστήµατος και κάθε Καταχωρηµένο Μετρητή Ορί-
ων ∆ικτύου, εξαιρούµενων των Μετρητών Ελέγχου. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος µεριµνά ώστε ο Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρη-
τών να είναι ενηµερωµένος και πλήρης κατά το Άρθρο 162 έως και το Άρθρο 164 
για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. 

2. Ο Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών, για τους Κατα-
χωρηµένους Μετρητές, καταρτίζεται µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 

Α) Κάθε Μετρητής Παραγωγής εκπροσωπείται από τον κάτοχο άδειας παραγω-
γής για την αντίστοιχη Μονάδα. 

Β) Κάθε Μετρητής Φορτίου εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους Εκπρο-
σώπους Φορτίου. 

Γ) Κάθε Μετρητής Ορίων ∆ικτύου εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους 
Εκπροσώπους Φορτίου Πελατών συνδεόµενων στο ∆ίκτυο. 

∆) Κάθε Εναλλακτικός Μετρητής εκπροσωπείται από τον Εκπρόσωπο ή τους 
Εκπρόσωπους του Κύριου Μετρητή. 

Ε) Κάθε Μετρητής ∆ιασύνδεσης εκπροσωπείται από τους Συµµετέχοντες στον 
ΗΕΠ, οι οποίοι υπέβαλαν ∆ηλώσεις Φορτίου για εξαγωγή ή Προσφορές Έγ-
χυσης για Εισαγωγή µέσω του αντίστοιχου Κόµβου ∆ιασύνδεσης, εφόσον 
περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ και αναλογικά προς την ενέργεια που 
συµπεριλήφθηκε σε αυτό µε βάση τις ∆ηλώσεις ή Προσφορές αυτές. 

ΣΤ) Στον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών κατα-
γράφεται το ποσοστό ή η ποσότητα ενέργειας κατά το οποίο κάθε Συµµετέ-
χων εκπροσωπεί Καταχωρηµένο Μετρητή. Το άθροισµα των ποσοστών εκ-
προσώπησης των Συµµετεχόντων για κάθε Καταχωρηµένο Μετρητή και κάθε 
Περίοδο Κατανοµής είναι ίσο µε εκατό τοις εκατό (100%). 

3. Το τµήµα του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών που 
καθορίζει την εκπροσώπηση Καταχωρηµένων Μετρητών Φορτίου και Καταχωρη-
µένων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από Συµµετέχοντες στον ΗΕΠ που υποβάλλουν 
∆ηλώσεις Φορτίου, αναφέρεται εφεξής ως Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και 
Εκπροσώπων Φορτίου. 

4. Λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο και τη δοµή του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρη-
τών και Εκπροσώπων Μετρητών ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Με-
τρήσεων. 
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Άρθρο 162 
∆ήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρηµένου Μετρητή Φορτίου 

1. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή, στην οποία καθορίζεται ο Καταχωρηµένος 
Μετρητής Φορτίου τον οποίο εκπροσωπούν και το ποσοστό ή η ποσότητα ενέργει-
ας που εκπροσωπούν ανά Περίοδο Κατανοµής. Οι ∆ηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
άπαξ την πρώτη φορά κατά την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου υποβάλλει ∆ήλωση 
Φορτίου και κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή είτε ως προς τον Καταχωρηµένο 
Μετρητή Φορτίου είτε ως προς το ποσοστό ή την ποσότητα ενέργειας εκπροσώπη-
σης. ∆εν απαιτείται υποβολή ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή στην περίπτωση 
κατά την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου επιθυµεί να εκπροσωπήσει Μετρητή ∆ια-
σύνδεσης. Η εκπροσώπηση αυτή συνάγεται από το Πρόγραµµα ΗΕΠ. Οι ∆ηλώσεις 
Εκπροσώπησης Μετρητή δεν υποβάλλονται για Καταχωρηµένους Μετρητές Ορί-
ων ∆ικτύου. 

2. Με την υποβολή ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή ο Εκπρόσωπος Φορτίου δη-
λώνει υπεύθυνα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη σχετικά µε την εκπροσώ-
πηση και το ποσοστό εκπροσώπησης. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία Καταχωρηµένος Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσω-
πείται ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης είναι µικρότερο του 100%, για µία ή 
περισσότερες Περιόδους Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, οφείλει να 
επικοινωνήσει άµεσα µε τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής. Εάν συ-
ντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δεν αποδέχεται τυχόν ∆ήλωση Φορτίου για τον Μετρητή αυτόν και 
µεριµνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του Μετρητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος, ανάλογα µε τη σχετική δήλωση του Πελάτη και κα-
τά τον τρόπο εκπροσώπησής του που ο ίδιος υποδεικνύει, αντιστοιχίζει τον µετρη-
τή είτε µε Προµηθευτές είτε µε τον ίδιο τον Πελάτη, ο οποίος στην τελευταία περί-
πτωση δρα ως Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το άθροισµα των ποσοστών εκπροσώπησης για έναν 
Μετρητή Φορτίου υπερβαίνει για µία ή περισσότερες Περιόδους Κατανοµής το 
100%, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να επικοινωνήσει άµεσα µε τους 
Εκπροσώπους Φορτίου, που εκπροσωπούν τον συγκεκριµένο Μετρητή και να τους 
ζητήσουν να διορθώσουν τις ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή. Σε περίπτωση 
κατά την οποία το πρόβληµα παραµένει, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επικοινω-
νεί άµεσα µε τον Πελάτη από τον οποίο ζητά να προσδιορίσει τον τρόπο εκπροσώ-
πησής του, ώστε το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησής του για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής να είναι 100%. 

5. Σε περίπτωση µη νόµιµης υποβολής ∆ήλωσης Φορτίου κατά το Άρθρο 20 και το 
Άρθρο 21, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διαγράφει την αντίστοιχη καταχώριση 
Εκπροσώπησης Μετρητή για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής από τον Πίνακα 
Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 
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6. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κατά τις παραγράφους (4) και (5) ενέργειες του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος δεν επιφέρουν αποτέλεσµα, για το φορτίο που αντι-
στοιχεί στο Μετρητή εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία κατά το Άρθρο 21 πα-
ράγραφος (1). Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία συ-
ντρέχουν ενδείξεις περί αναληθούς ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή από Προ-
µηθευτή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παραπέµψει στη ΡΑΕ την υ-
πόθεση αυτή, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να διερευνηθεί τυχόν 
παράβαση του Κώδικα και του Νόµου. 

Άρθρο 163 
Περιεχόµενο ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή 

1. Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή περιλαµβάνει: 

Α) Κωδικό Καταχωρηµένου Μετρητή Φορτίου. 

Β) Στοιχεία σχετικά µε τον Πελάτη που αντιστοιχεί στο Μετρητή Φορτίου. 

Γ) Το ποσοστό εκπροσώπησης του φορτίου του Μετρητή, ή την ενέργεια η ο-
ποία εκπροσωπείται, ανά Ηµέρα Κατανοµής. Τα στοιχεία αυτά δεν δύνανται 
να λαµβάνουν διαφορετικές αριθµητικές τιµές για διαφορετικές Περιόδους 
Κατανοµής µίας Ηµέρας Κατανοµής. 

∆) Την ηµεροµηνία της πρώτης Ηµέρας Κατανοµής κατά την οποία αρχίζει η ι-
σχύς της ∆ήλωσης. 

2. Λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο και τον τύπο των αιτήσεων µεταβολής Εκπρο-
σώπων Φορτίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 164 
Χρόνος υποβολής ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή 

1. Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή υποβάλλεται οποτεδήποτε, και σε κάθε περί-
πτωση πριν από την πρώτη υποβολή ∆ήλωσης Φορτίου που αφορά και στο Μετρη-
τή αυτό. Για την αλλαγή των στοιχείων ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή υπο-
βάλλεται νέα ∆ήλωση. 

2. Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή δεν µπορεί να ισχύσει αν δεν παρέλθουν πέ-
ντε (5) ηµέρες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία υποβολής της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32  

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 165 
Γενικές διατάξεις περί µετρητών και συλλογής µετρήσεων 

1. Κάθε µέτρηση ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για την εφαρµογή του παρό-
ντος Κώδικα παρέχεται αποκλειστικά από Καταχωρηµένους Μετρητές και κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33. 

2. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές πρέπει να µπορούν να µετρούν ενεργό και άεργο 
ενέργεια, κατ’ ελάχιστον σε ωριαία βάση και να παρέχουν τις αναγκαίες για την 
εφαρµογή του παρόντος Κώδικα πληροφορίες, σύµφωνα µε τις τεχνικές και λει-
τουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57. Οι διατάξεις των Κα-
ταχωρηµένων Μετρητών περιλαµβάνουν τον αναγκαίο εξοπλισµό για τηλεµετάδο-
ση των µετρήσεών τους βάσει των πρωτοκόλλων και λοιπών προδιαγραφών του 
κεντρικού συστήµατος συλλογής των µετρήσεων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Ειδικότερα οι Μετρητές ∆ιασυνδέσεων πρέπει να έχουν τις δυνατότητες που καθο-
ρίζονται από τη UCTE και τις σχετικές συµφωνίες του ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας. 

Άρθρο 166 
Συλλογή µετρήσεων 

1. Η συλλογή των µετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών διενεργείται από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο οποίος για το σκοπό αυτό προµηθεύεται και λει-
τουργεί ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και αυτόµατης µεταβίβασης των µετρή-
σεων σε αρχεία της βάσης δεδοµένων µετρητών και µετρήσεων. 

2. Η συλλογή των µετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών διενεργείται µε την 
ακόλουθη περιοδικότητα: 

Α) Αµέσως µετά το πέρας κάθε Ηµέρας Κατανοµής, για τις µετρήσεις που αφο-
ρούν την έγχυση ενέργειας από Μονάδες και τις µετρήσεις των Μετρητών 
Ελέγχου, 

Β) Αµέσως µετά το πέρας κάθε Ηµέρας Κατανοµής για τις µετρήσεις των Κατα-
χωρηµένων Μετρητών Φορτίου και των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου, 

Γ) Για τους Μετρητές ∆ιασυνδέσεων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τη 
UCTE και τις σχετικές συµφωνίες µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων 
µεταφοράς ενέργειας, 

∆) Για τους Εναλλακτικούς Μετρητές µε τη συχνότητα συλλογής µετρήσεων 
των αντίστοιχων Κύριων Μετρητών. 
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3. Για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
δύναται να καθορίζει συντοµότερες των ανωτέρω χρονικές περιόδους συλλογής 
των Μετρήσεων. 

4. Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστηµα συλ-
λογής µετρήσεων, η λήψη των µετρήσεων γίνεται µε κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο 
πριν το τέλος της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής. Στην περίπτωση προβλήµατος που 
αφορά τη συλλογή των µετρήσεων Μετρητών Φορτίου και Μετρητών Παραγωγής 
του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει για το πρόβληµα του 
Εκπροσώπους των Μετρητών αυτών, ενώ στην περίπτωση προβλήµατος συλλογής 
των µετρήσεων Καταχωρηµένων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος ενηµερώνει τον Κύριο του Συστήµατος εάν η Μετρητής είναι εγκατε-
στηµένος στο Σύστηµα και τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

5. Στην περίπτωση που η συλλογή των µετρήσεων Καταχωρηµένου Μετρητή δεν 
µπορεί να γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιεύει άµεσα στην ιστοσελίδα τους τις 
ακόλουθες πληροφορίες: (α) τον κωδικό του Καταχωρηµένου Μετρητή και περι-
γραφή των εγκαταστάσεων η ροή ενέργειας των οποίων µετράται από τον Μετρη-
τή, (β) τους Εκπροσώπους του Μετρητή, (γ) την αιτία για την οποία δεν λειτούρ-
γησε το ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής µετρήσεων, και (δ) κάθε άλλη πληροφο-
ρία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας. 

6. Λεπτοµέρειες για τη συλλογή και την καταχώριση των µετρήσεων ρυθµίζονται στο 
Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33  

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 167 
∆εδοµένα Μετρήσεων 

1. Οι µετρήσεις που συλλέγονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος υπόκεινται σε 
αυτόµατη πιστοποίηση και επαλήθευση, σε προσαρµογή των µετρήσεων, καθώς 
και σε διόρθωση ή εκτίµηση εάν είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
κεφάλαιο αυτό. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα τελικά δεδοµένα µετρή-
σεων (εφεξής: ∆εδοµένα Μετρήσεων). 

2. Σε όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στις οποίες 
απαιτούνται δεδοµένα µετρήσεων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο τα ∆ε-
δοµένα Μετρήσεων. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να ζητά τη συνδροµή των Εκπροσώπων 
Μετρητών και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη διόρθωση ή εκτίµηση των µε-
τρήσεων. 
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Άρθρο 168 
Πιστοποίηση και έλεγχος µετρήσεων 

1. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος των µετρήσεων διενεργείται για όλες τις µετρήσεις 
Καταχωρηµένων Μετρητών µε αυτόµατο τρόπο, αµέσως µετά τη συλλογή των µε-
τρήσεων, από το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης των µετρήσεων. 

2. Στη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων περιλαµβάνεται η διαπί-
στωση σφαλµάτων στις µετρήσεις, τα οποία µπορεί να οφείλονται στις συνθήκες 
λειτουργίας και σε βλάβες του λογισµικού ή του τεχνικού εξοπλισµού, συµπερι-
λαµβανοµένων και σφαλµάτων του συστήµατος επικοινωνιών, καθώς και αποκλί-
σεων των µετρήσεων από τα προκαθορισµένα όρια ακριβείας και σφαλµάτων όπως 
αυτά ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57. 

3. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος των µετρήσεων συνίσταται στα εξής: 

Α) Έλεγχος της συµβατότητας των µετρήσεων και της διαδικασίας συλλογής 
τους µε τις ακολουθούµενες προδιαγραφές. 

Β) Έλεγχος αντιστοιχίας των δεδοµένων των µετασχηµατιστών µετρήσεων µε 
τις ληφθείσες µετρήσεις, εφόσον τα δεδοµένα αυτά είναι διαθέσιµα. 

Γ) Επαλήθευση της εξαγωγής των µετρούµενων ποσοτήτων από τα πρωτογενή 
δεδοµένα που µεταδίδονται ηλεκτρονικά. 

∆) Έλεγχος του συγχρονισµού του ρολογιού του Μετρητή. 

Ε) Έλεγχος επάρκειας του ηλεκτρονικού µέσου αποθήκευσης δεδοµένων του 
Μετρητή. 

ΣΤ) Παρακολούθηση µηνυµάτων σφάλµατος, σηµάνσεων και συναγερµών που 
λαµβάνονται από τον Μετρητή. 

Ζ) Σύγκριση µεταξύ των µετρήσεων Κύριου Μετρητή και Εναλλακτικού Με-
τρητή, εφόσον είναι εγκατεστηµένος, και µεταξύ των µετρήσεων Καταχωρη-
µένων Μετρητών και Μετρητών Ελέγχου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εφαρµόζει αυτοµατοποιηµένες διαδι-
κασίες πιστοποίησης και ελέγχου µετρήσεων, πέραν αυτών που ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

5. Λεπτοµέρειες για τις µεθόδους πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων ρυθµίζο-
νται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 169 
Αποτελέσµατα πιστοποίησης και ελέγχου µετρήσεων 

1. Εάν οι µετρήσεις που συλλέγονται από Καταχωρηµένο Μετρητή, πιστοποιηθούν 
επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου κατά το Άρθρο 
168, αναγνωρίζονται ως ∆εδοµένα Μετρήσεων κατόπιν της προσαρµογής των α-
ριθµητικών τιµών τους κατά το Άρθρο 171. 
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2. Εάν οι µετρήσεις που συλλέγονται από Καταχωρηµένο Μετρητή, δεν πιστοποιη-
θούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου κατά το 
Άρθρο 168 ή δεν είναι διαθέσιµες, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά µε το πρόβληµα: α) τους 
Εκπροσώπους του Μετρητή, αν πρόκειται για Μετρητή Παραγωγής ή Με-
τρητή Φορτίου ή Εναλλακτικό Μετρητή αντίστοιχου Κύριου Μετρητή, β) τον 
Κύριο του Συστήµατος αν πρόκειται για Καταχωρηµένο Μετρητή εγκατε-
στηµένο στο Σύστηµα, και γ) τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, αν πρόκειται για 
Καταχωρηµένο Μετρητή Ορίων ∆ικτύου. 

Β) Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Παραγωγής, ή Μετρητών Φορτίου ή Εναλλακτι-
κών Μετρητών αντίστοιχου Κύριου Μετρητή, ή ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 
για τους Καταχωρηµένους Μετρητές Ορίων ∆ικτύου, αφού λάβουν γνώση 
του προβλήµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω, οφείλουν να προβούν σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος και εν συνεχεία: 

(1) Παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κάθε δυνατή ενηµέρωση 
για τα αίτια του προβλήµατος και τις ενέργειες στις οποίες δύνανται να 
προβούν για την αντιµετώπισή του, και 

(2) Παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τεκµηριωµένη εκτίµηση 
της ποσότητας ενέργειας η οποία δεν µετρήθηκε ορθά, ανά Περίοδο 
Κατανοµής. 

Γ)  Ο Κύριος του Συστήµατος ή ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, για τους Καταχω-
ρηµένους Μετρητές οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή στο ∆ί-
κτυο αντίστοιχα, αφού διαπιστώσουν τα αίτια του προβλήµατος προβαίνουν 
στις ακόλουθες ενέργειες: 

(1)  Αν το πρόβληµα οφείλεται σε αστοχία της µετρητικής διάταξης µερι-
µνούν για την επισκευή ή την ολική ή µερική αντικατάστασή της. 

(2) Αν το πρόβληµα οφείλεται στη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του µετρητή 
προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

(3) Ειδικά όταν πρόκειται για Καταχωρηµένο Μετρητή Φορτίου ή Παρα-
γωγής ο Κύριος του Συστήµατος ενηµερώνει τον Επιλέγοντα Πελάτη ή 
τον Παραγωγό αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι εγκατε-
στηµένος ο Μετρητής. 

∆) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε διόρθωση ή εκτίµηση των µε-
τρήσεων κατά το Άρθρο 170. Οι µετρήσεις που προκύπτουν αναγνωρίζονται 
ως ∆εδοµένα Μετρήσεων κατόπιν της προσαρµογής των αριθµητικών τιµών 
τους κατά το Άρθρο 171. 

3. Ο Κύριος του Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλουν να προβαί-
νουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κάθε πρόβληµα σε Καταχωρηµένους Με-
τρητές οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο αντίστοιχα, να 
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επιλύεται εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών από τη γνωστοποίηση του προβλήµατος 
σε αυτούς. 

Άρθρο 170 
∆ιόρθωση και εκτίµηση µετρήσεων 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι µετρήσεις Κύριου Μετρητή δεν είναι διαθέσι-
µες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και 
ελέγχου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί για τον καθορισµό των ∆ε-
δοµένων Μετρήσεων τις µετρήσεις του Εναλλακτικού Μετρητή, εφόσον αυτές πι-
στοποιούνται επιτυχώς σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται Εναλλακτικός Μετρητής και οι µε-
τρήσεις του Καταχωρηµένου Μετρητή δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιηθούν 
επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου, διενεργείται εκτί-
µηση των ∆εδοµένων Μετρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους (3) 
έως και (5). Οµοίως και στην περίπτωση που αµφότερες οι µετρήσεις Κύριου και 
Εναλλακτικού Μετρητή δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (2), για τη διόρθωση ή εκτίµηση της ποσότητας 
ενέργειας που εγχέεται από Μονάδες, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Οι Εντολές Κατανοµής που εκδόθηκαν προς τη Μονάδα κατά το χρονικό 
διάστηµα για το οποίο δεν υπάρχει επαρκής µέτρηση. 

Β) Η συµµόρφωση της Μονάδας προς αυτές τις Εντολές Κατανοµής η οποία ε-
κτιµάται µέσω των δεδοµένων που συλλέγονται από το σύστηµα διαχείρισης 
πληροφοριών κατανοµής. 

Γ) Οι µετρήσεις κατάλληλων Μετρητών Ελέγχου. 

∆) Άλλα δεδοµένα τα οποία κρίνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σκόπιµο να 
λάβει υπόψη, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης κατά το Άρθρο 169 πα-
ράγραφος 2.Β.(2). 

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (2), και για τη διόρθωση ή εκτίµηση της ποσό-
τητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Καταχωρηµένους Μετρητές Φορτίου ή Μετρη-
τές Ορίων ∆ικτύου, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Εάν η περίοδος κατά την οποία οι µετρήσεις δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πι-
στοποιήθηκαν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου 
είναι µικρότερη από µία Περίοδο Κατανοµής, η εκτίµηση των ∆εδοµένων 
Μετρήσεων βασίζεται στον σταθµισµένο µέσο όρο των ∆εδοµένων Μετρή-
σεων του ίδιου Μετρητή αµέσως πριν και αµέσως µετά τη χρονική περίοδο 
κατά την οποία εµφανίστηκε το πρόβληµα. Η στάθµιση γίνεται µε συντελε-
στές που αντιστοιχούν στη χρονική απόσταση της εκτιµώµενης µέτρησης από 
το σηµείο συλλογής των ως άνω ∆εδοµένων Μετρήσεων. 

Β) Εάν η περίοδος κατά την οποία οι µετρήσεις δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πι-
στοποιήθηκαν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου 
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είναι µεγαλύτερη από µία Περίοδο Κατανοµής, η εκτίµηση ∆εδοµένων Με-
τρήσεων βασίζεται στο µέσο όρο των ∆εδοµένων Μετρήσεων που συλλέχθη-
καν κατά τρεις πρόσφατες και κατά το δυνατόν παρόµοιες ως προς το φορτίο 
Ηµέρες Κατανοµής για τις ίδιες Περιόδους Κατανοµής. 

Γ) Οι µετρήσεις κατάλληλων Μετρητών Ελέγχου. 

∆) Άλλα δεδοµένα τα οποία κρίνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σκόπιµο να 
λάβει υπόψη, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης κατά το Άρθρο 169 πα-
ράγραφος 2.Β.(2). 

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (2), και για τη διόρθωση ή εκτίµηση της ποσό-
τητας ενέργειας που µετράται από Μετρητές ∆ιασυνδέσεων εφαρµόζονται οι εκά-
στοτε ισχύοντες κανόνες της UCTE και τα οριζόµενα στις σχετικές συµφωνίες του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς 
ενέργειας. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διενεργεί τη διόρθωση ή εκτίµηση των µετρήσεων 
εντός ενενήντα έξι (96) ωρών από τη λήξη της Ηµέρας Κατανοµής στην οποία α-
φορούν. 

7. Στην περίπτωση διόρθωσης ή εκτίµησης µετρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο αυτό, η καταχώριση των αντίστοιχων ∆εδοµένων Μετρήσεων στη βάση δε-
δοµένων µετρητών και µετρήσεων συνοδεύεται από σχετική σήµανση, ενώ σε ι-
διαίτερο αρχείο καταχωρούνται όλα τα δεδοµένα και η µέθοδος που χρησιµοποιή-
θηκαν για τη διόρθωση ή την εκτίµηση των µετρήσεων. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιεύει κάθε µήνα στην ιστοσελίδα του κατά-
λογο των περιπτώσεων διόρθωσης ή εκτίµησης µετρήσεων, ο οποίος περιλαµβάνει: 

Α) Τον κωδικό του Καταχωρηµένου Μετρητή και περιγραφή των εγκαταστάσε-
ων η ροή ενέργειας των οποίων µετράται από τον Μετρητή, 

Β)  Τον Εκπρόσωπο ή τους Εκπροσώπους του Μετρητή, 

Γ)  Περιγραφή του λόγου εξαιτίας του οποίου κατέστη αναγκαία η διόρθωση ή 
εκτίµηση των µετρήσεων, και 

∆)  Κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας. 

9. Λεπτοµέρειες για τις εφαρµοζόµενες µεθόδους διόρθωσης ή εκτίµησης µετρήσεων 
ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 171 
Προσαρµογή ∆εδοµένων Μετρήσεων 

1. Για όλες τις Μονάδες πλην των Μονάδων Αυτοπαραγωγών, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος αφαιρεί τα ∆εδοµένα Μετρήσεων που αφορούν το βοηθητικό φορτίο 
κάθε Μονάδας από τα ∆εδοµένα Μετρήσεων που αφορούν την έγχυση ενέργειας 
από τη Μονάδα, εφόσον οι εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου τροφοδοτούνται 
από κόµβους του Συστήµατος και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ή 
την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Μονάδα, µε εξαίρεση την περίπτωση 



 148

της χρήσης τους για την εξόρυξη πρώτων υλών ή καυσίµου. Συστήµατα τροφοδο-
σίας µε καύσιµο µίας Μονάδας, που βρίσκονται στην ίδια θέση µε τη Μονάδα θε-
ωρούνται εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου, εφόσον στον οριζόντιο ή κάθετο 
λογιστικό διαχωρισµό επιβαρύνουν τη δραστηριότητα παραγωγής της υπόψη Μο-
νάδας. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία περισσότερες Μονάδες είναι εγκατεστηµένες στην 
ίδια θέση και δεν προσδιορίζεται σαφώς, ποια τροφοδοτεί µε ενέργεια τις εγκατα-
στάσεις βοηθητικού φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατανέµει την ποσό-
τητα ενέργειας που πρέπει να αφαιρεθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο, µε βάση ποσοστά κατανοµής, τα οποία προκαθορίζονται από τους κατόχους 
άδειας παραγωγής για τις Μονάδες αυτές. Το άθροισµα των ποσοστών κατανοµής 
είναι ίσο µε εκατό τοις εκατό (100%). 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να αφαιρεί τα ∆εδοµένα Μετρήσεων του 
βοηθητικού φορτίου από τα αντίστοιχα της παραγωγής ορισµένης Μονάδας Αυτο-
παραγωγού, εάν η Μονάδα του Αυτοπαραγωγού είναι συγχρονισµένη µε το Σύ-
στηµα και παράγει ποσότητα ενέργειας η οποία επαρκεί για την κάλυψη του συνό-
λου του βοηθητικού της φορτίου. Η παραπάνω αφαίρεση δεν επιτρέπεται, εάν το 
βοηθητικό φορτίο εξυπηρετείται µέσω γραµµής η οποία δεν συνδέεται στον υπο-
σταθµό µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η Μονάδα. 

4. Από την παραγωγή µίας Μονάδας δεν αφαιρούνται τα ∆εδοµένα Μετρήσεων του 
φορτίου το οποίο δεν αντιστοιχεί σε βοηθητικά φορτία της Μονάδας. Το φορτίο 
αυτό, στην περίπτωση που συνδέεται µε το βοηθητικό σύστηµα µίας Μονάδας και 
εξυπηρετείται από αυτή, προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας που παράγει η Μο-
νάδα αυτή. 

Άρθρο 172 
Αρχείο µετρήσεων και ∆εδοµένων Μετρήσεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί πλήρες αρχείο µετρήσεων και ∆εδοµένων 
Μετρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει: 

Α) Τις µετρήσεις. 

Β) Τα ∆εδοµένα Μετρήσεων, µε σήµανση στην περίπτωση που αυτά καθορί-
στηκαν κατόπιν διόρθωσης ή εκτίµησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 170. 

Γ) Αρχείο των δεδοµένων και των µεθόδων διόρθωσης ή εκτίµησης των µετρή-
σεων. 

2. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την καταχώρισή τους. 

3. Οι Χρήστες του Συστήµατος έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία της προη-
γούµενης παραγράφου εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον. 
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ΤΜΗΜΑ VI  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 173 
Ορισµοί 

1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται, χωριστά κατά Προσφορά Έγχυσης 
και ∆ήλωση Φορτίου και χωριστά κατά Περίοδο Κατανοµής, η διαφορά σε µεγα-
βατώρες (MWh) µεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραµµατίζε-
ται για έγχυση στο Σύστηµα ή για απορρόφηση από το Σύστηµα σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα ΗΕΠ και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εχγύεται στο Σύ-
στηµα ή απορροφάται από το Σύστηµα κατά τον πραγµατικό χρόνο λειτουργίας 
όπως µετράται για την ίδια Περίοδο Κατανοµής και αντιστοιχίζεται στον Συµµετέ-
χοντα και στην υπόψη Προσφορά Έγχυσης και ∆ήλωση Φορτίου, σύµφωνα µε το 
ΤΜΗΜΑ V. 

2. Προκειµένου να επιτυγχάνεται προαγωγή της διαθεσιµότητας των εγκαταστάσεων 
παραγωγής και επιµερισµός του κόστους των αποκλίσεων κατά το δυνατό σε αυ-
τούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, για τη διευθέτηση των αποκλίσεων, ορίζονται 
τα εξής: 

Α)  Ως Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής σε µεγαβατώρες (MWh) Μο-
νάδας για µία Περίοδο Κατανοµής, ορίζεται η διαφορά µεταξύ της ποσότητας 
ενέργειας που καθορίζεται από Εντολές Κατανοµής για έγχυση στο Σύστηµα 
κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής και της ποσότητας ενέργειας που µετράται 
για την ίδια Περίοδο Κατανοµής στο Μετρητή της Μονάδας. 

Β)  Ως Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής σε µεγαβατώρες (MWh) Μονάδας 
για µία Περίοδο Κατανοµής, ορίζεται η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέρ-
γειας που δηλώνεται στην Προσφορά Έγχυσης για τη Μονάδα στο µέτρο που 
αυτή εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για την ίδια Περίοδο Κατανοµής και 
της ποσότητας ενέργειας την οποία καθορίζουν οι Εντολές Κατανοµής για 
έγχυση στο Σύστηµα κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής. 

Άρθρο 174 
Αντικείµενο ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 

Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαµβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών σχετικά 
µε τις Αποκλίσεις Παραγωγής – Ζήτησης, τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τους Λο-
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γαριασµούς Προσαυξήσεων. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων και για κάθε Ηµέρας Κατανοµής υπολογίζονται: 

Α)  Η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και των Επιβε-
βληµένων καθώς και των Μη Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής (σε 
MWh), οι οποίες στη συνέχεια αντιστοιχίζονται σε κάθε Συµµετέχοντα για 
κάθε Περίοδο Κατανοµής. 

Β)  Το χρηµατικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις Πα-
ραγωγής-Ζήτησης και σε κάθε Συµµετέχοντα για µία Ηµέρα Κατανοµής, κα-
θώς και οι συµπληρωµατικές χρεώσεις ή πιστώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 
Επιβεβληµένες και Μη Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής και σε κάθε 
Συµµετέχοντα για την ίδια Ηµέρα Κατανοµής. 

Γ)  Το χρηµατικό ποσό πίστωσης κάθε Συµµετέχοντα για την παροχή των Επι-
κουρικών Υπηρεσιών, τη ∆ιαθεσιµότητα Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας και στο πλαίσιο των Συµβάσεων Ψυχρής Εφεδρείας, µέσω του Λογα-
ριασµού Προσαυξήσεων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

∆)  Οι χρεώσεις και πιστώσεις στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων. 

Άρθρο 175 
Γενικές Αρχές ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 

1. Μετά την παρέλευση κάθε Ηµέρας Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
ενεργοποιεί τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, η οποία ολοκληρώνεται ε-
ντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών (Περίοδος Υπο-
λογισµού Αποκλίσεων). Ως Ηµέρα Υπολογισµού ορίζεται η τελευταία ηµέρα της 
Περιόδου Υπολογισµού Αποκλίσεων. 

2. Οι Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης εκκαθαρίζονται σε ενιαία τιµή (€/MWh), (Ο-
ριακή Τιµή Αποκλίσεων). 

3. Για τις Επιβεβληµένες και τις Μη Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής δύναται 
να υπολογίζονται και να εκκαθαρίζονται συµπληρωµατικές χρεώσεις ή πληρωµές 
επιπλέον των χρεώσεων ή πληρωµών για τις Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης, οι 
οποίες λαµβάνουν διαφορετικές αριθµητικές τιµές ανάλογα µε την περίπτωση και 
υπολογίζονται χωριστά κατά Μονάδα. 

4. Κατά την Περίοδο Υπολογισµού Αποκλίσεων εκκαθαρίζονται επίσης οι συναλλα-
γές που σχετίζονται µε τις Επικουρικές Υπηρεσίες, τη Συµπληρωµατική Ενέργεια 
και τη Ψυχρή Εφεδρεία για κάθε Περίοδο Κατανοµής. 

Άρθρο 176 
∆εδοµένα ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να συλλέγει, ελέγχει, διαχειρίζεται και απο-
θηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί αναγκαία για καλή λειτουργία της ∆ιαδικασίας 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΖΗΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 177 
Επεξήγηση Συµβόλων και Μεγεθών 

1. Για τους σκοπούς της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων χρησιµοποιούνται τα 
ακόλουθα σύµβολα: 

Α)  Η Ηµέρα Κατανοµής συµβολίζεται µε τον λατινικό χαρακτήρα d. 

Β)  Ο Εκπρόσωπος Φορτίου συµβολίζεται µε το λατινικό χαρακτήρα p. 

Γ)  Ο Παραγωγός συµβολίζεται µε το λατινικό χαρακτήρα g. Για την Εκκαθάρι-
ση Αποκλίσεων στο σύµβολο αυτό περιλαµβάνεται και ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος για τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία, τις Συµβεβληµένες 
Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας και τις Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, 
για τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει Προσφορές Έγχυ-
σης. 

∆)  Η Μονάδα συµβολίζεται µε το λατινικό χαρακτήρα u. Σε αυτές περιλαµβάνο-
νται οι Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία, οι Συµβεβληµένες Μονάδες Συ-
µπληρωµατικής Ενέργειας και οι Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, για τις οποίες 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης. 

Ε)  Οι Μονάδες του άρθρου 35 Ν.2773/99 συµβολίζονται µε το λατινικό χαρα-
κτήρα r. 

ΣΤ)  Ο Εκπρόσωπος Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές ενέργειας από την Ελλάδα, 
συµβολίζεται µε το λατινικό χαρακτήρα k. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι Εξα-
γωγές που αντιστοιχούν σε προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών 
φορτίου στις διασυνδέσεις, για τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υ-
ποβάλλει ∆ηλώσεις Φορτίου. 

Ζ)  Ο Εκπρόσωπος Φορτίου που διενεργεί εισαγωγές ενέργειας στην Ελλάδα, 
συµβολίζεται µε τον λατινικό χαρακτήρα j. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι Έ-
κτακτες Εισαγωγές και οι Εισαγωγές που αντιστοιχούν σε προγράµµατα δι-
ορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις, για τις οποίες ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης. 

Η)  Το Σηµείο Σύνδεσης ενός Μετρητή µε το Σύστηµα συµβολίζεται µε το λατι-
νικό χαρακτήρα i. 

Θ)  Ο Κόµβος ∆ιασύνδεσης για εισαγωγή και εξαγωγή ενέργειας συµβολίζεται µε 
το λατινικό χαρακτήρα m. 

Ι)  Η Περίοδος Κατανοµής συµβολίζεται µε το λατινικό χαρακτήρα t. 
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ΙΑ)  Η Κατηγορία Πελατών συµβολίζεται µε τον λατινικό χαρακτήρα c. 

ΙΒ)  Οι Τιµολογούµενες Βαθµίδες Τ-ΠΕ της Προσφοράς Έγχυσης Μονάδας u 
συµβολίζονται µε τον λατινικό χαρακτήρα s. 

ΙΓ) Τα βήµατα που αναφέρονται στον πίνακα Β µε τίτλο «Παράµετροι Μεταβλη-
τού Κόστους» της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας 
συµβολίζονται µε τον λατινικό χαρακτήρα f. 

Ι∆) Τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά συµβολίζονται µε τους λατινικούς χαρακτή-
ρες isl. 

2. Οι Επιβεβληµένες και οι Μη Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής, οι Αποκλί-
σεις Παραγωγής-Ζήτησης, οι σχετικές µε την Εκκαθάριση Αποκλίσεων πιστώσεις 
και χρεώσεις και τα λοιπά συναφή στοιχεία, συµβολίζονται µε τις παρακάτω µετα-
βλητές: 

MQpt Μετρούµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αφορά την απορρόφηση ε-
νέργειας του Εκπροσώπου Φορτίου p, κατά την Περίοδο Κατανοµής t, όπως 
µετρήθηκε στο σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορ-
τίου 

MQut Μετρούµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αφορά στην έγχυση ενέργει-
ας από τη Μονάδα u, κατά την Περίοδο Κατανοµής t. 

MQrt Μετρούµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αφορά την έγχυση ενέργειας 
από τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/99, κατά την Περίοδο Κατανο-
µής t. 

MQjmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, στον Κόµβο ∆ιασύνδεσης m, για τον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου j κατά την Περίοδο Κατανοµής t, που αφορά έγχυση ενέρ-
γειας από εισαγωγή όπως προγραµµατίστηκε κατόπιν συµφωνίας του ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος µε διαχειριστές συστηµάτων άλλων χωρών. 

MQkmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, στον Κόµβο ∆ιασύνδεσης m, για τον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου k κατά την Περίοδο Κατανοµής t, που αφορά φορτίο προς 
εξαγωγή όπως προγραµµατίστηκε κατόπιν συµφωνίας του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος µε διαχειριστές συστηµάτων άλλων χωρών. 

MQmt Μετρούµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, στον Κόµβο ∆ιασύνδεσης m, 
κατά την Περίοδο Κατανοµής t, που αφορά έγχυση ενέργειας από εισαγωγή 
και φορτίο προς εξαγωγή. 

MQislt Μετρούµενη ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αφορά την απορρόφηση 
ενέργειας στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά isl, κατά την Περίοδο Κατανοµής 
t, η οποία προκύπτει ως το πηλίκο της ηµερησίως απορροφόµενης ενέργειας 
στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά προς τον αριθµό 24. 

DASMPt Οριακή Τιµή του Συστήµατος σε Ευρώ ανά µεγαβατώρα (€ / MWh) κατά 
την Περίοδο Κατανοµής t. 

DASQut Ποσότητα ενέργειας σε MWh, η οποία αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγ-
χυσης όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για τη Μονάδα u, για την Πε-
ρίοδο Κατανοµής t. 
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DASQrt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, η οποία αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυ-
σης όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για το σύνολο των µονάδων του 
άρθρου 35 του Ν.2773/99 για την Περίοδο Κατανοµής t. 

DASQjmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης 
όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για τον Εκπρόσωπο Φορτίου j, ο ο-
ποίος εισάγει ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα µέσω Κόµβου ∆ιασύνδεσης 
m, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

DASQpt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αντιστοιχεί στη ∆ήλωση Φορτίου ό-
πως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p, για την 
Περίοδο Κατανοµής t. 

DASQkmt Ποσότητα ενέργειας σε MWh, που αντιστοιχεί στη ∆ήλωση Φορτίου 
όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου k ο ο-
ποίος εξάγει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα µέσω Κόµβου ∆ιασύνδεσης 
m, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

INSTQut ∆ιαφορά σε MWh µεταξύ της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε στην 
Προσφορά Έγχυσης όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για τη Μονάδα u 
για την Περίοδο Κατανοµής t και της παραγωγής που προσδιόρισε η Εντολή 
Κατανοµής. 

UNINSTQut ∆ιαφορά σε MWh µεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιορίζει 
Εντολή Κατανοµής και της ποσότητας ενέργειας που µετράται στον Μετρητή 
της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανοµής t. 

EPSMPt  Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, σε €/MWh, για την 
Περίοδο Κατανοµής t. 

EPSMPZt Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής της Λειτουργικής Ζώνης Ζ, σε 
€/MWh, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMQt Συνολική ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε (MWh) για όλους 
τους Συµµετέχοντες κατά την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMQut Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης (MWh) για τη Μονάδα u κατά 
την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMQpt Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης (MWh) για το Συµµετέχοντα 
Εκπρόσωπο Φορτίου p κατά την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMQrt Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής – Ζήτησης (MWh) για το σύνολο των 
µονάδων του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 

IMQmt Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης (MWh) για τον Κόµβο ∆ια-
σύνδεσης για εισαγωγή και εξαγωγή m κατά την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMQjmt Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης (MWh) για τον Κόµβο ∆ια-
σύνδεσης για εισαγωγή m για τον Εκπρόσωπο Φορτίου j κατά την Περίοδο 
Κατανοµής t. 
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IMQkmt Ποσότητα Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης (MWh) για τον Κόµβο ∆ια-
σύνδεσης για εξαγωγή m για τον Εκπρόσωπο Φορτίου k κατά την Περίοδο 
Κατανοµής t. 

INSTut Ποσότητα ενέργειας (MWh), την οποία οφείλει να παράγει η Μονάδα u 
κατά την Περίοδο Κατανοµής t, κατόπιν Εντολής Κατανοµής του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος. 

IMPut Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) για τη 
Μονάδα u, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPgt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στoν Πα-
ραγωγό g, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPpt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου p, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPjmt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στον 
Εκπρόσωπο Φορτίου j που εισάγει ενέργεια µέσω του Κόµβου ∆ιασύνδεσης 
εισαγωγής m, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPjt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου j που εισάγει ενέργεια, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPkmt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στον 
Εκπρόσωπο Φορτίου k που εξάγει ενέργεια µέσω του Κόµβου ∆ιασύνδεσης 
m, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMPkt Χρέωση ή πίστωση Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε Ευρώ (€) στον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου k που εξάγει ενέργεια, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

RECrt Πληρωµές σε Ευρώ (€) υπέρ των Μονάδων r του άρθρου 35 του Ν.2773/99, 
για την Περίοδο Κατανοµής t. 

GEN_BALgt Ισοζύγιο πληρωµών παραγωγής σε Ευρώ (€), για τον Παραγωγό g, 
για την Περίοδο Κατανοµής t. 

GEN_BALgd Ισοζύγιο πληρωµών παραγωγής σε Ευρώ (€), για τον Παραγωγό g, 
για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

ECgd Χρέωση ποσότητας ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Παραγωγό g, για την Η-
µέρα Κατανοµής d. 

EPgd Πληρωµή ποσότητας ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Παραγωγό g, για την 
Ηµέρα Κατανοµής d. 

SUP_BALpt Ισοζύγιο πληρωµών προµήθειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου p, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

SUP_BALpd Ισοζύγιο πληρωµών προµήθειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου p, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

EPpd Πληρωµή για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο Φορτίου 
p, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 
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ECpd Χρέωση για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο Φορτίου 
p, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

IMP_BALjt Ισοζύγιο πληρωµών εισαγωγών σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου j, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

IMP_BALjd Ισοζύγιο πληρωµών εισαγωγών σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου j, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

ECjd Χρέωση για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο Φορτίου j 
που εισάγει ενέργεια, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

EPjd  Πληρωµή για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο Φορτίου j 
που εισάγει ενέργεια, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

EXP_BALkt Ισοζύγιο πληρωµών εξαγωγών σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου k που εξάγει ενέργεια, για την Περίοδο Κατανοµής t. 

EXP_BALkd Ισοζύγιο πληρωµών εξαγωγών σε Ευρώ (€), για τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου k που εξάγει ενέργεια, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

ECkd Χρέωση για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), στον Εκπρόσωπο Φορτίου k 
που εξάγει ενέργεια, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

EPkd Πληρωµή για ποσότητα ενέργειας σε Ευρώ (€), στον Συµµετέχοντα Εκπρό-
σωπο Φορτίου που k εξάγει ενέργεια, για την Ηµέρα Κατανοµής d. 

RESIDt Χρέωση ή πίστωση σε Ευρώ (€), στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων λόγω 
ελλείµµατος ή υπολοίπου από τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για 
την Περίοδο Κατανοµής t. 

STEPQsut Το άθροισµα της ενέργειας (MWh) των Τιµολογούµενων Βαθµίδων Τ-
ΠΕ της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανοµής t 
µέχρι και την Τιµολογούµενη Βαθµίδα Τ-ΠΕ s (MWh) (όπου s ≤ 10). 

STEPPsut Τιµή σε € / MWh της Τιµολογούµενης Βαθµίδας Τ-ΠΕ s (όπου s ≤ 10) 
της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανοµής t. 

INSTMut Προσαρµοσµένη ποσότητα ενέργειας σε MWh ανά Περίοδο Κατανοµής 
t, κατά την οποία η Μονάδα u κλήθηκε να εγχύσει ενέργεια στο Σύστηµα κα-
τόπιν Εντολής Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

UNINSTMut Προσαρµοσµένη ποσότητα ενέργειας σε MWh ανά Περίοδο Κατα-
νοµής t, κατά την οποία η Μονάδα u εγχέει ενέργεια στο Σύστηµα κατόπιν 
Εντολής Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος πέραν της ποσότητας 
INSTMut. 

INSTPsut Τιµή σε € / MWh της Τιµολογούµενης Βαθµίδας Τ-ΠΕ s της Προσφοράς 
Έγχυσης της Μονάδας u, η οποία εφαρµόζεται κατά την Εντολή Κατανοµής 
για αύξηση της παραγωγής της Μονάδας u, κατά την Περίοδο Κατανοµής t. 

CONPsut Πληρωµή σε Ευρώ (€) για αύξηση της παραγωγής, η οποία αντιστοιχεί 
στην Τιµολογούµενη Βαθµίδα Τ-ΠΕ s της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας 
u, για την Περίοδο Κατανοµής t. 
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CONPut  Συνολική πληρωµή σε Ευρώ (€), για την αύξηση της παραγωγής για τη 
Μονάδα Παραγωγής u για την Περίοδο Κατανοµής t. 

TECHSTEPQfut Το άθροισµα της ενέργειας σε µεγαβατώρες (MWh) µέχρι και του 
βήµατος της Καµπύλης Μεταβλητού Κόστους f (f ≤10) της ∆ήλωσης Τεχνι-
κοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανοµής t. 

TECHSTEPPfut Τιµή (€)/MWh, του βήµατος της Καµπύλης Μεταβλητού Κόστους 
f (f ≤10) της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας u για την 
Περίοδο Κατανοµής t. 

INDNPfut Τιµή (€)/MWh του βήµατος της Καµπύλης Μεταβλητού Κόστους f που 
αντιστοιχεί σε µείωση της παραγωγής της Μονάδας u, την Περίοδο Κατανο-
µής t. 

COFCut Συνολική χρέωση ή πίστωση σε Ευρώ (€), για µείωση της παραγωγής για 
τη Μονάδα u, την Περίοδο Κατανοµής t. 

UPLIFTPt Συνολική χρέωση σε Ευρώ (€) του Λογαριασµού Προσαυξήσεων µέσω 
των δευτεροβάθµιων λογαριασµών για την Περίοδο Κατανοµής t. 

TOL Όριο ανοχής στον προσδιορισµό των Μη Επιβεβληµένων Μεταβολών Παρα-
γωγής, το οποίο προσδιορίζεται σε ΜWh ανά περίοδο κατανοµής t. Αναλό-
γως, το ίδιο όριο ανοχής ορίζεται για τις εισαγωγές, εξαγωγές και απορροφή-
σεις ηλεκτρικής ενέργειας. 

RENCOSTt Το συνολικό χρηµατικό ποσό που καταβάλει ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος στους κατόχους άδειας παραγωγής Μονάδων του άρθρου 35 του 
N.2773/99, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδιου νόµου. 

TESTCOSTut Συνολικό χρηµατικό ποσό που καταβάλει ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος στον κάτοχο άδειας παραγωγής Μονάδας u για την Περίοδο Κατα-
νοµής t, η οποία βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία και εφόσον εγχέει στο 
Σύστηµα κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής, το οποίο υπολογίζεται για κάθε 
Περίοδο Κατανοµής ως γινόµενο της ποσότητας ενέργειας που εγχέεται από 
τη Μονάδα στο Σύστηµα, όπως αυτή µετράται, και της συµφωνηµένης, µετα-
ξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του κατόχους της αντίστοιχης άδειας 
παραγωγής, τιµής ενέργειας η οποία βασίζεται στο κόστος καυσίµου της Μο-
νάδας. 

Άρθρο 178 
Υπολογισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για 

Μονάδες 

1. Για κάθε Περίοδο Κατανοµής t, για τη Μονάδα u, οι Αποκλίσεις Παραγωγής – 
Ζήτησης, οι Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής και οι Μη Επιβεβληµένες Με-
ταβολές Παραγωγής, υπολογίζονται ως ακολούθως: 

Α) Εάν TOL < [MQut − INSTut], τότε η ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε 
Απόκλιση Παραγωγής - Ζήτησης προκύπτει από: 
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IMQut = DASQut – MQut 

Επιπλέον η Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολών 
Κατανοµής INSTut υπολογίζεται ως: 

INSTQut = DASQut – (INSTut + TOL) 

Και: 

INSTMut = TOL+ INSTut 

Και η Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολών 
Κατανοµής INSTut υπολογίζεται ως: 

UNINSTQut = (TOL + INSTut ) – MQut 

Και: 

UNINSTMut = (TOL + INSTut ) 

Β) Εάν [MQut − INSTut ] < −TOL, τότε η ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί 
σε Απόκλιση Παραγωγής – Ζήτησης προκύπτει από: 

IMQut = DASQut – MQut 

Επιπλέον η Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολών 
Κατανοµής INSTut υπολογίζεται ως: 

INSTQut = DASQut – (INSTut −TOL) 

Και: 

INSTMut = INSTut −TOL 

Και η Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολών 
Κατανοµής INSTut υπολογίζεται ως: 

UNINSTQut = (INSTut –TOL) – MQut 

Και: 

UNINSTMut = (INSTut –TOL) 

Γ) Εάν TOL ≥ [MQut − INSTut] ≥ −TOL, τότε η ποσότητα ενέργειας που αντι-
στοιχεί σε Απόκλιση Παραγωγής – Ζήτησης προκύπτει από: 

IMQut = DASQut – MQut 

Επιπλέον: 

INSTQut = DASQut – INSTut 

Και: 

INSTMut = MQut 

Και: 

UNINSTQut = 0 

2. Οι Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής για Μονάδα οφείλονται σε Εντολές Κα-
τανοµής που εκδόθηκαν από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ιδίως για µεταβολή 
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της παραγωγής Ενεργού Ισχύος της Μονάδος για λόγους παρακολούθησης Φορτί-
ου, περιορισµών Λειτουργίας του Συστήµατος και παροχής Επικουρικών Υπηρε-
σιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας. 

3. Η αριθµητική τιµή του µεγέθους TOL καθορίζεται ενιαία για κάθε ηµερολογιακό 
έτος από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος δύο (2) µήνες προ της έναρξης του ηµε-
ρολογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το µέγεθος TOL λαµβάνει ενιαία 
τιµή για όλες τις Μονάδες µε µόνη εξαίρεση τις Μονάδες για τις οποίες δεν έχουν 
παρέλθει 2 έτη από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας τους και για τις οποίες 
ορίζεται αριθµητική τιµή για το µέγεθος TOL προσαυξηµένη κατά 100% για τον 
πρώτο χρόνο εµπορικής λειτουργίας και κατά 50% για το δεύτερο χρόνο. 

4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των ποσοτήτων ενέργειας που 
αντιστοιχούν στις Εντολές Κατανοµής INSTut καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατα-
νοµής. 

Άρθρο 179 
Προσδιορισµός των Αποκλίσεων στις Εισαγωγές και Εξαγωγές 

Ενέργειας µέσω των ∆ιασυνδέσεων 

Για κάθε Περίοδο Κατανοµής t, η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων για τις Εισα-
γωγές και τις Εξαγωγές µέσω της ∆ιασύνδεσης m, σε MWh υπολογίζεται ως ακο-
λούθως: 

IMQmt = Σn
j=1DASQjmt - Σz

k=1DASQkt – MQmt 

Όπου 

n  το πλήθος των εισαγωγέων, 

  z  το πλήθος των εξαγωγέων. 

Άρθρο 180 
Προσδιορισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για 

Εκπρόσωπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδος 

Για κάθε Περίοδο Κατανοµής t, για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p, οι Αποκλίσεις Πα-
ραγωγής-Ζήτησης σε MWh υπολογίζονται ως ακολούθως: 

Εάν TOL ≥ [ MQpt − DASQpt] ≥ −TOL, 

τότε  IMQpt = 0 

Αλλιώς  IMQpt = MQpt – DASQpt 
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Άρθρο 181 
Προσδιορισµός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για τις 

µονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 

Για κάθε περίοδο κατανοµής t, για τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, οι 
Αποκλίσεις Παραγωγής – Ζήτησης, σε MWh, υπολογίζονται ως ακολούθως: 

Εάν  TOL > MQrt – DASQrt > - TOL 

Τότε  IMQrt =0 

Αλλιώς  IMQrt = MQrt – DASQrt 

Άρθρο 182 
Μεθοδολογία Υπολογισµού Οριακής Τιµής Αποκλίσεων 

Παραγωγής-Ζήτησης 

1. Η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, EPSMPt, υπολογίζεται κατ’ 
αναλογία προς τη µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ. Σε περίπτωση ε-
νεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την Επίλυση του 
ΗΕΠ, ορίζεται Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής η οποία υπολογίζεται ανά 
Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος. Το πρόβληµα προς επίλυση διαφοροποιείται 
από το πρόβληµα του ΗΕΠ ως προς τα εξής: 

Α) Οι ποσότητες ενέργειας των Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυ-
σης Τ-ΠΕ Θερµικών Μονάδων διορθώνονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη 
∆ιορθωµένη Μέγιστη Ισχύ των Μονάδων, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την 
παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου. Η διόρθωση γίνεται αφαιρώντας βαθ-
µίδες από την Προσφορά Έγχυση ή µειώνοντας την ποσότητα ενέργειας βαθ-
µίδων της Προσφοράς Έγχυσης κατά την αντίστροφη σειρά των βαθµίδων 
της κλιµακωτής συνάρτησης. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη ως επιπλέον Τιµο-
λογούµενες Βαθµίδες τα ζεύγη ποσότητας ενέργεια και τιµής ενέργειας που 
αντιστοιχούν σε Συµβεβληµένες Μονάδες Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέρ-
γειας Συστήµατος και σε Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας στο µέτρο που οι ποσό-
τητες αυτές ενέργειας εντάσσονται στο Πρόγραµµα Κατανοµής για έγχυση 
ενέργειας και µόνο σε αυτήν την περίπτωση. Τυχόν ένταξη των Μονάδων αυ-
τών στο Πρόγραµµα Κατανοµής για παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή µόνο 
Ετοιµότητας Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας δεν λαµβάνεται υπόψη 
για τους υπολογισµούς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Ως τιµές ενέργειας 
των βαθµίδων αυτών λαµβάνεται το κόστος Ετοιµότητας Παροχής και το κό-
στος Παροχής Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος και Έκτακτων Εισα-
γωγών τα οποία ανάγονται ανά εγχεόµενη µονάδα ενέργειας. Για τις Μονάδες 
αυτές εφαρµόζεται ∆ιορθωµένη Μέγιστη Ισχύς. 

Β) Λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό φορτίο που απορροφήθηκε στα Σηµεία 
Σύνδεσης και στους Κόµβους των ∆ιασυνδέσεων κατά την Περίοδο Κατανο-
µής της Ηµέρας Κατανοµής. 
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Γ) ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29. Η ενέργεια που εγχύθηκε 
στο Σύστηµα σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής και αντι-
στοιχεί στις Προσφορές αυτές αποµειώνει το πραγµατικό φορτίο που απορ-
ροφήθηκε από το Σύστηµα την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Για την αποµείωση 
αυτή γίνεται αναπροσαρµογή των ποσοτήτων έγχυσης ενέργειας µε τους κα-
τάλληλους συντελεστές απωλειών φορτίου όπως αυτοί χρησιµοποιούνται 
στον ΗΕΠ. 

2. Η ∆ιορθωµένη Μέγιστη Ισχύς της Μονάδας υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατα-
νοµής και ισούται µε τη Μέγιστη Ισχύ της Μονάδας, όπως διορθώθηκε κατόπιν 
υποβολής ∆ηλώσεων Μη ∆ιαθεσιµότητας και η οποία διορθώνεται περαιτέρω από 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε βάση νεώτερα στοιχεία σχετικά µε την πραγ-
µατική διαθεσιµότητα της Μονάδας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του κατά το 
χρονικό διάστηµα από τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής µέχρι τον πραγµατικό χρό-
νο κατανοµής. Κατά τον υπολογισµό της ∆ιορθωµένης Μέγιστης Ισχύος της Μο-
νάδας λαµβάνεται ιδίως υπόψη τυχόν µη συµµόρφωση της Μονάδας µε Εντολές 
Κατανοµής. 

Άρθρο 183 
Καταγραφή και ∆ηµοσιοποίηση της Οριακής Τιµής 

Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί άµεσα την Οριακή Τιµή Αποκλίσε-
ων στην ιστοσελίδα του. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να τηρεί αρχείο των Οριακών Τιµών Α-
ποκλίσεων για κάθε Περίοδο Κατανοµής των πέντε τελευταίων (5) ετών άµεσα 
προσβάσιµο για κάθε ενδιαφερόµενο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-
ΖΗΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 184 
Υπολογισµός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις 

Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων 

1. Η χρέωση ή πίστωση IMPut που αντιστοιχεί σε Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης 
Μονάδας u υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: 

IMPut = IMQut × EPSMPt + ∆Ζ 
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όπου  

εάν η Απόκλιση είναι αρνητική (IMQut < 0) υπολογίζεται η πίστωση προς 
τον Παραγωγό για τη Μονάδα u ενώ εάν η Απόκλιση είναι θετική (IMQut > 
0) υπολογίζεται η χρέωση προς τον Παραγωγό για τη Μονάδα u, και 

 ∆Ζ η πρόσθετη χρέωση ή πίστωση στην περίπτωση ενεργοποίησης Περιορι-
σµών Μεταφοράς του Συστήµατος, η οποία υπολογίζεται ως το γινόµενο της 
Απόκλισης και της διαφοράς της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής – 
Ζήτησης και της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής της αντίστοιχης 
Λειτουργικής Ζώνης. 

2. Η χρέωση του Παραγωγού g που αντιστοιχεί σε Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης 
για κάθε Περίοδο Κατανοµής t υπολογίζεται ως το άθροισµα των χρεώσεων για 
όλες τις Μονάδες του, ως εξής: 

IMPgt = Σn u=1IMPut 

Άρθρο 185 
Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και 

Εξαγωγές µέσω των διασυνδέσεων 

Η χρέωση ή πίστωση IMPm,xt που αντιστοιχεί σε Απόκλιση των Εισαγωγών και Ε-
ξαγωγών µέσω των ∆ιασυνδέσεων υπολογίζεται ως εξής : 

IMPm,xt = IMQm,xt × EPSMPt 

όπου θετική τιµή αντιστοιχεί σε χρέωση του λογαριασµού ΛΠ- 2 που αφορά 
το καθαρό κόστος των διασυνδέσεων 

Άρθρο 186 
Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης 

των Εκπροσώπων Φορτίου 

1. Η χρέωση ή πίστωση που αντιστοιχεί σε Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης Εκπρο-
σώπου Φορτίου p υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: 

IMPpt = IMQpt x EPSMPt 

Θετικό αποτέλεσµα αντιστοιχεί σε χρέωση και αρνητικό σε πίστωση για τον 
Εκπρόσωπο Φορτίου p. 

2. Κατ’ εξαίρεση αν η Απόκλιση οφείλεται σε Περικοπή Φορτίου, στον ανωτέρω τύ-
πο ως Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης λαµβάνεται η ∆ιοικητικά 
Οριζόµενη Οριακή Τιµή Αποκλίσεων. 
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Άρθρο 187 
Υπολογισµός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης 

Μονάδων του άρθρου 35 του Ν.2773/99 

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός του Λογαριασµού Προσαυξήσεων Μονάδων του 
άρθρου 35 του N.2773/1999 πιστώνεται ή χρεώνεται µε το χρηµατικό ποσό RECrt, 
σε ευρώ (€), το οποίο υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t και για το σύνολο 
των µονάδων του άρθρου 35 του N.2773/1999, ως εξής: 

RECrt = IMQrt × EPSMPt 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 188 
Υπολογισµός Συµπληρωµατικών Πληρωµών ή Χρεώσεων 

Μονάδων για Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην 
περίπτωση Εντολής για Αύξηση Παραγωγής 

1. Η συµπληρωµατική χρέωση CONPut για Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγω-
γής της Μονάδας u στην περίπτωση κατά την οποία η Μονάδα αυτή έχει λάβει Ε-
ντολή Κατανοµής για αύξηση παραγωγής (INSTQut < 0), υπολογίζεται για κάθε 
Περίοδο Κατανοµής t, µόνον εφόσον η Εντολή Κατανοµής αντιστοιχεί σε µέγεθος 
παραγωγής INSTut µικρότερο από τη µετρούµενη ποσότητα παραγωγής MQut και 
σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται ως εξής: 

CONPut = − UNINSTQut × EPSMPt + ∆Ζ 

η οποία στην περίπτωση αυτή λαµβάνει θετικό πρόσηµο και αντιστοιχεί σε 
χρέωση του Παραγωγού για τη Μονάδα u. ∆Ζ είναι η πρόσθετη χρέωση ή πί-
στωση στην περίπτωση ενεργοποίησης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστή-
µατος, η οποία υπολογίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της δι-
αφοράς µεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιορίζει Εντολή Κατανο-
µής και της ποσότητας ενέργειας που µετράται στον Μετρητή της Μονάδας u 
για την Περίοδο Κατανοµής t και β) της διαφοράς της Οριακής Τιµής Απο-
κλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παρα-
γωγής της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης. 

2. Η συµπληρωµατική χρέωση για Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής στην 
περίπτωση Εντολής για Αύξηση Παραγωγής του Παραγωγού g για κάθε Περίοδο 
Κατανοµής t υπολογίζεται ως το άθροισµα των αντίστοιχων χρεώσεων για όλες τις 
Μονάδες του Παραγωγού αυτού, ως εξής: 
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CONPgt = Σn
u=1CONPut 

Άρθρο 189 
Υπολογισµός Συµπληρωµατικών Χρεώσεων ή Πιστώσεων 

Μονάδων για Επιβεβληµένες και Μη Επιβεβληµένες 
Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση 

Παραγωγής 

1. Η συµπληρωµατική χρέωση ή πίστωση COFCut που αντιστοιχεί σε Επιβεβληµένες 
και Μη Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής της Μονάδας u υπολογίζεται για 
κάθε Περίοδο Κατανοµής t, εφόσον συντρέχει µείωση παραγωγής (INSTQut > 0) 
της Μονάδας αυτής. 

2. Κατά την Περίοδο Κατανοµής t για Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής οι 
χρεώσεις της παραγράφου (1) υπολογίζονται ως ακολούθως: 

Α) Υπολογίζεται το f', το οποίο λαµβάνει τιµές από 1 έως f (1≤ f' ≤ f), ώστε να 
ικανοποιεί την παρακάτω σχέση: 

TECHSTEPQ(f'–1)ut < DASQut ≤ TECHSTEPQf'ut) 

Β) Λαµβάνεται το µεταβλητό κόστος του βήµατος f' όπως αυτό έχει δηλωθεί στη 
∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, ως η τιµή υπολογισµού της προσω-
ρινής χρέωσης για το µέρος της ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί στο βή-
µα f', την οποία κλήθηκε να µην παράγει η Μονάδα u κατά την Περίοδο Κα-
τανοµής t. Τα παραπάνω αποδίδονται ως εξής: 

INDNPf'ut = TECHSTEPPf'ut 

Γ) Υπολογίζεται η προσωρινή χρέωση για το µέρος της ποσότητας ενέργειας 
που µειώθηκε µετά από Εντολή Κατανοµής και αντιστοιχεί στο βήµα f' σύµ-
φωνα µε τον τύπο: 

COFCf'ut = min [INDNPf'ut × (DASQut – TECHSTEPQ(f'-1)ut), 

    INDNPf'ut × (DASQut – INSTMut)] 

∆) Λαµβάνονται το µεταβλητό κόστος κάθε βήµατος από 1 έως (f'-1), όπως αυτά 
έχουν δηλωθεί στη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, ως η τιµή υπο-
λογισµού της προσωρινής χρέωσης για το µέρος της ποσότητας ενέργειας του 
αντιστοίχου βήµατος, το οποίο κλήθηκε να µην παράγει η Μονάδα u κατά 
την Περίοδο Κατανοµής t ως ακολούθως: 

Για κάθε n από 1 µέχρι και (f'-1) 

Και λαµβάνοντας TECHSTEPQ0ut= 0 

Εάν INDNP((f'–n)+1))ut ≠ 0 

Και  INSTMut < TECHSTEPQ(f'–n)ut 

Τότε INDNP(f'–n)ut = TECHSTEPP(f'–n)ut 
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Αλλιώς  INDNP(f'–n)ut = 0 

Ε) Υπολογίζεται η προσωρινή πληρωµή (COFC(f'-n)ut) για κάθε µέρος της πο-
σότητας ενέργειας που δεν παρήχθη από τη Μονάδα u κατόπιν Εντολής Κα-
τανοµής και το οποίο αντιστοιχεί στo βήµα n σύµφωνα µε τον τύπο: 

COFC(f'-n)ut = min[INDNP(f'–n)ut × (TECHSTEPQ(f'–n)ut – 

   TECHSTEPQ(f'–n–1)ut), (INDNP(f'–n)ut) × 

   (TECHSTEPQ(f'–n)ut – INSTMut)] 

∀n ∈(1,(f′-1)) 

3. H συµπληρωµατική χρέωση ή πίστωση για τη Μονάδα u η οποία έλαβε Εντολή 
Κατανοµής για µείωση της παραγωγής της κατά την Περίοδο Κατανοµής t, υπολο-
γίζεται εφαρµόζοντας τον τύπο: 

COFCut = Σf'
n=1 COFCnut − (DASQut – max(MQut, INSTMut)) × 

  EPSMPt + ∆Ζ 

Όπου ∆Ζ είναι η πρόσθετη χρέωση ή πίστωση στην περίπτωση ενεργοποίη-
σης Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, η οποία υπολογίζεται ως το 
γινόµενο των εξής παραγόντων: 

α) της διαφοράς µεταξύ: (αα) της ποσότητας ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στην Προσφορά Έγχυσης όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, για τη Μο-
νάδα u, για την Περίοδο Κατανοµής t και (ββ) του µεγίστου µεταξύ της µε-
τρούµενης ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε από τη Μονάδα u και της προ-
σαρµοσµένης ποσότητας ενέργειας ανά Περίοδο Κατανοµής t, κατά την ο-
ποία η Μονάδα u κλήθηκε να εγχύσει ενέργεια στο Σύστηµα κατόπιν Εντολής 
Κατανοµής, και 

β) της διαφοράς της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και 
της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής της αντίστοιχης Λειτουργικής 
Ζώνης. 

4. Οι τύποι των ανωτέρω στοιχείων (Α), (Β) και (∆) της παραγράφου (2) ορίζουν τα 
βήµατα της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας u, τα οποία α-
ντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας την οποία κλήθηκε να µειώσει η Μονάδα u, 
κατόπιν Εντολής Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

5. Η συµπληρωµατική χρέωση ή πίστωση για Μη Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγω-
γής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση Παραγωγής του Παραγωγού g για κάθε 
Περίοδο Κατανοµής t υπολογίζεται ως το άθροισµα των αντίστοιχων χρεώσεων για 
όλες τις Μονάδες του Παραγωγού αυτού, ως εξής: 

COFCgt = Σn
u=1COFCut 
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Άρθρο 190 
Ηµερήσιες Πληρωµές και Χρεώσεις 

Κάθε Ηµέρα Υπολογισµού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει την ηµερήσια 
πληρωµή ή χρέωση ενέργειας που αναλογεί σε κάθε Συµµετέχοντα για την αντίστοι-
χη Ηµέρα Κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια την οποία ο Συµµετέχων 
ενέχυσε ή απορρόφησε από το Σύστηµα για κάθε Περίοδο Κατανοµής της συγκεκρι-
µένης Ηµέρας Κατανοµής. Συγκεκριµένα: 

Α) Για τους κατόχους άδειας παραγωγής Μονάδων υπολογίζονται ως εξής: 

GEN_BALgt = IMPgt + CONPgt + COFCgt 

GEN_BALgd = Σ24
t=1GEN_BALgt 

Εάν  GEN_BALgd < 0 τότε EPgd = -GEN_BALgd 

Αλλιώς ECgd = GEN_BALgd 

Β) Για τους Εκπροσώπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδας υπολογίζονται ως 
εξής: 

SUP_BALpt = IMPpt 

SUP_BALpd = Σ24
t=1 SUP_BALpt 

Εάν SUP_BALpd >0 τότε ECpd = SUP_BALpd 

Αλλιώς EPpd = - SUP_BALpd 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 191 
Λογαριασµοί Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 

1. Για την εκκαθάριση των ηµερησίων χρεώσεων και πιστώσεων στο πλαίσιο της 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί το Σύ-
στηµα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

2. Κάθε Συµµετέχων τηρεί έναν τραπεζικό λογαριασµό, σε πιστωτικό ίδρυµα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα, (Λογαριασµός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων) για την πραγ-
µατοποίηση των πληρωµών ή εισπράξεων που του αναλογούν µέσω τραπεζικών 
πράξεων, κατόπιν εντολών οι οποίες εκδίδονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος ως συνέπεια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 
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3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να συµβάλλεται µε το Φορέα Εκκαθάρι-
σης ΗΕΠ προκειµένου ο τελευταίος να εκτελεί τις τραπεζικές πράξεις και να παρέ-
χει υπηρεσίες λογιστικής παρακολούθησης. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί ειδικό λογιστικό λογαριασµό Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα µε σκοπό τη λογιστική παρακολού-
θηση των πιστώσεων και χρεώσεων που τον αφορούν στο πλαίσιο της Εκκαθάρι-
σης των Αποκλίσεων. 

Άρθρο 192 
∆ιαδικασία Ηµερησίων Πληρωµών και Χρεώσεων και 

Ενηµέρωση Συµµετεχόντων 

1. Οι εντολές πιστώσεων και χρεώσεων εκδίδονται κατά την Ηµέρα Υπολογισµού και 
καταγράφονται σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, η οποία κοινο-
ποιείται σε κάθε Συµµετέχοντα κατά το µέρος που τον αφορά. 

2. Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων περιλαµβάνει ιδίως: 

Α)  Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συµµετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
και για κάθε µία από τις δραστηριότητές του αναλυτικά. 

Β)  Το συνολικό χρηµατικό ποσό που τελικά προκύπτει ως χρέωση ή πίστωση για 
κάθε Συµµετέχοντα. 

Γ)  Τα δεδοµένα µετρήσεων για κάθε Περίοδο Κατανοµής τόσο για κάθε Μετρη-
τή όσο και ανά Κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπεί κάθε Συµµετέχων. 

∆)  Τις Εντολές Κατανοµής που σχετίζονται µε τον υπολογισµό των παραπάνω 
χρεώσεων και πιστώσεων. 

Ε)  Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος που επε-
ξηγούν την Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, εφόσον αυτά δεν 
είναι εµπιστευτικά. 

3. Συµµετέχων που αµφισβητεί το περιεχόµενο της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ηµερο-
λογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων αιτιολογηµένες αντιρρήσεις στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των αντιρρήσεων 
και εκδίδει την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Τυχόν διαφορά 
µεταξύ των µερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 

5. Τη δέκατη τέταρτη (14) ηµερολογιακή ηµέρα από την Ηµέρα Κατανοµής, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος κοινοποιεί σε κάθε Συµµετέχοντα την Κατάσταση Τελι-
κής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά και αποστέλλει σε κάθε Συµµετέχο-
ντα τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση των σχετικών τραπεζικών 
εντολών. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, η Κατάσταση 
Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εκδίδεται αθροιστικά για όλες τις Ηµέρες Κα-
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τανοµής του ίδιου µήνα και κοινοποιείται στους Συµµετέχοντες την 14η ηµερολο-
γιακή ηµέρα από το τέλος του µήνα. 

6. Η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εκδίδεται κατά τον τύπο και το 
περιεχόµενο της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

7. Σε κάθε περίπτωση, ο Συµµετέχων προς τον οποίο κοινοποιείται Κατάσταση Τελι-
κής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις και να λαµβάνει τις 
πιστώσεις που αναφέρονται σε αυτή κατά την Ηµέρα Πληρωµής, ήτοι µετά από 
διάστηµα δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολου-
θεί την κοινοποίηση της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και µέχρι 
την 10η πρωινή ώρα αυτής. Η παραπάνω υποχρέωση είναι ανεξάρτητη τυχόν εν-
στάσεων του Συµµετέχοντος και η µη συµµόρφωση προς αυτήν επάγεται συνέπειες 
κατά το Άρθρο 194. 

8. Ο Συµµετέχων που συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για την επί-
λυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση µε ορισµένη Κατάσταση Αρχικής Εκ-
καθάρισης Αποκλίσεων, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις τυχόν δαπάνες µε 
τις οποίες επιβαρύνεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για την πραγµατοποίηση 
επαναληπτικών υπολογισµών εκκαθάρισης. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον 
Συµµετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισµών προκύψει ότι η 
Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ήταν λανθασµένη. Οι δαπάνες αυ-
τές εγγράφονται στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

9. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της Κατάστασης Αρχικής 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων καθώς και σχετικά µε 
τον τρόπο και το περιεχόµενο της επικοινωνίας µεταξύ των Συµµετεχόντων και του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος στα πλαίσια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων καθορί-
ζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Άρθρο 193 
∆ιαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων 

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων πραγµατοποιούνται µετα-
φορές κεφαλαίων µεταξύ των Λογαριασµών Εκκαθάρισης Αποκλίσεων του ∆ια-
χειριστή και κάθε Συµµετέχοντα αντίστοιχα. 

2. Συµµετέχων, ο οποίος έχει καταστεί οφειλέτης βάσει της Κατάστασης Τελικής Εκ-
καθάρισης Αποκλίσεων υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε 
να ολοκληρωθεί η µεταφορά των οφειλοµένων ποσών προς το Λογαριασµό Εκκα-
θάρισης Αποκλίσεων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εντός της προθεσµίας που 
προβλέπεται κατά το Άρθρο 192. 

3. Με τη λήξη της ως άνω προθεσµίας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγχει τις 
διενεργηθείσες µεταφορές κεφαλαίων προς το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, εγγράφει τις σχετικές πληρωµές κάθε Συµ-
µετέχοντα στον ειδικό λογιστικό λογαριασµό Αποκλίσεων του Συµµετέχοντα και, 
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µεριµνά για τη µεταφορά τυχόν σχετικού ποσού στον Λογαριασµό Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων του κάθε Συµµετέχοντα. 

Άρθρο 194 
∆ιαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερηµερίας 

Συµµετέχοντα 

1. Σε περίπτωση υπερηµερίας Συµµετέχοντος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µερι-
µνά ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του Λογαριασµού Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων πριν από τη λήξη των τραπεζικών εργασιών της συγκεκριµένης Ηµέρας 
Πληρωµής και για το σκοπό αυτό ενεργεί τα ακόλουθα: 

Α)  Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ικανοποιηθεί µέσω των εγ-
γυήσεων που έχει παράσχει ο υπερήµερος Συµµετέχων και ενηµερώνει τον 
υπερήµερο Συµµετέχοντα, τους λοιπούς Συµµετέχοντες καθώς και τον Φορέα 
Εκκαθάρισης σχετικά µε την υπερηµερία. 

Β)  Εάν δεν εξοφλείται πλήρως η ληξιπρόθεσµη οφειλή, καλύπτει το έλλειµµα 
µέσω του Λογαριασµού Αποθεµατικού και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέρ-
γεια για την έντοκη είσπραξη της ληξιπρόθεσµης οφειλής καθώς και κάθε θε-
τικής ζηµίας που υπέστη λόγω υπερηµερίας. 

Γ) Ο υπερήµερος Συµµετέχων οφείλει να προβεί άµεσα σε κάθε απαραίτητη ε-
νέργεια ώστε να εκπληρώνει την υποχρέωση παροχής εγγύησης που του ανα-
λογεί κατά το Άρθρο 213. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τους Εκπροσώπους Φορτίου που καθίστανται υπε-
ρήµεροι ως προς την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων κατά την 
Εκκαθάριση Αποκλίσεων. 

Άρθρο 195 
Λογαριασµός Αποθεµατικού του ∆ιαχειριστή 

1. Για την κάλυψη τυχόν ελλείµµατος των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στο 
πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος τηρεί Λογαριασµό Αποθεµατικού. 

2. Οι δαπάνες τήρησης του Λογαριασµού Αποθεµατικού, καθώς και κάθε άλλο χρη-
µατοοικονοµικό κόστος που σχετίζεται µε αυτόν, χρεώνονται σε ειδικό δευτερο-
βάθµιο λογαριασµό του Λογαριασµού Προσαυξήσεων σχετικά µε το Λογαριασµό 
Αποθεµατικού. 

3. Εάν επιτευχθεί είσπραξη της ληξιπρόθεσµης οφειλής που καλύφθηκε από το Λο-
γαριασµό Αποθεµατικού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος πιστώνει το ποσό της εί-
σπραξης στο Λογαριασµό Αποθεµατικού. 
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Άρθρο 196 
Εκκαθάριση σε Έκτακτες Περιστάσεις 

1. Εάν η εφαρµογή της διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων είναι αδύνατη ιδίως 
λόγω Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του Συστήµατος, βλάβης του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής ή των Συστηµάτων Επικοινωνίας ή λοιπών 
ηλεκτρονικών συστηµάτων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο τελευταίος δύναται 
να αναβάλλει την Εκκαθάριση για διάστηµα τριών (3) ηµερών, εφόσον η αδυναµία 
κρίνεται προσωρινή και αναµένεται να µην διαρκέσει πέραν του διαστήµατος αυ-
τού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκκαθάριση διενεργείται µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

2. Εάν κατά την έναρξη της Περιόδου Υπολογισµού τα ∆εδοµένα Μετρήσεων ή άλ-
λες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον υπολογισµό των πληρωµών και των 
χρεώσεων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων δεν είναι διαθέσιµα, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε εύλογη εκτίµηση των µη διαθέσιµων δε-
δοµένων, λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική εξέλιξη αυτών καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο προς τούτο στοιχείο, και εκδίδει βάσει αυτών τις Καταστάσεις Αρχικής 
και Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων παρατείνοντας τις χρονικές προθεσµίες για 
την Εκκαθάριση Αποκλίσεων, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Οι λεπτοµέρειες της παρά-
τασης των προθεσµιών αυτών και η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη θεµελίω-
ση των κατ’ εκτίµηση δεδοµένων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή. 

3. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την επέλευση των έκτακτων περιστά-
σεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει αιτιολογηµένη αναφορά σχετικά 
µε τις περιστάσεις αυτές καθώς και τα ληφθέντα προς την αντιµετώπισή τους µέ-
τρα. Η αναφορά αυτή υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε επαλήθευση των κατ’ εκτίµηση δε-
δοµένων που χρησιµοποίησε και αναθεωρεί βάσει αυτής τις Καταστάσεις Αρχικής 
και Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Εάν η επαλήθευση δεν είναι εφικτή, ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος αναθεωρεί τις Καταστάσεις κατά εύλογη κρίση, λαµ-
βάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που παρέχουν οι Συµµετέχοντες. 

Άρθρο 197 
Ορισµός Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε 

περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 

1. Σε περίπτωση που ο υπολογισµός της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων είναι αδύνατος 
ιδίως λόγω Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ή βλάβης του Συστήµατος ∆ιαχείρι-
σης Πληροφοριών ΗΕΠ ή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Κατανοµής 
ή των λοιπών ηλεκτρονικών συστηµάτων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο τε-
λευταίος δύναται να αναβάλλει τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων 
Παραγωγής-Ζήτησης για διάστηµα τριών (3) ηµερών, εφόσον η αδυναµία κρίνεται 
προσωρινή και δεν αναµένεται να διαρκέσει πέραν του διαστήµατος αυτού, και ε-
νηµερώνει τη ΡΑΕ θέτοντας στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που η τελευταία τυ-
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χόν ζητήσει για τον προσδιορισµό ∆ιοικητικά Οριζόµενης Οριακής Τιµής Αποκλί-
σεων. 

2. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ερευνά τους λόγους για 
τους οποίους δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων και 
δηµοσιεύει σχετική έκθεση. 

Άρθρο 198 
Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων 

1. Κάθε ηµερολογιακό έτος χωρίζεται σε τέσσερα τρίµηνα, καθένα από τα οποία ορί-
ζεται ως Περίοδος Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

2. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στη Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλί-
σεων, στο πλαίσιο της οποίας: 

Α)  Εντοπίζει τυχόν σφάλµατα στους αρχικούς υπολογισµούς των χρεώσεων και 
πιστώσεων των Καταστάσεων Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

Β)  Επαληθεύει βάσει νεότερων δεδοµένων τυχόν εκτίµηση που έγινε στην περί-
πτωση Εκκαθάρισης σε Έκτακτες Περιστάσεις. 

Γ)  Λαµβάνει υπόψη την έκβαση της διαδικασίας Επίλυσης ∆ιαφορών. 

3. Έξι εβδοµάδες µετά την παρέλευση της Περιόδου Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποστέλλει σε κάθε Συµµετέχοντα 
Προσωρινή Κατάσταση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, η οποία αφο-
ρά την Περίοδο αυτή. Στην Προσωρινή Κατάσταση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων αναγράφονται χρεώσεις και πιστώσεις οι οποίες προέκυψαν κατά τη 
Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων. 

4. Συµµετέχων που αµφισβητεί το περιεχόµενο της Προσωρινής Κατάστασης Συγκε-
ντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσµίας 
τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης αυ-
τής αιτιολογηµένες αντιρρήσεις στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των αντιρρήσεων 
και εκδίδει την Τελική Κατάσταση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
την οποία κοινοποιεί σε κάθε Συµµετέχοντα κατά το µέρος που τον αφορά. Τυχόν 
διαφορές επιλύονται κατά το Άρθρο 10. 

6. Τη δέκατη τέταρτη (14) ηµερολογιακή ηµέρα από την κοινοποίηση της Τελικής 
Κατάστασης Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος αποστέλλει τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση των 
σχετικών τραπεζικών εντολών. 

7. Οι Προσωρινές και Τελικές Καταστάσεις Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων εκδίδονται κατά τον τύπο και το περιεχόµενο της Κατάστασης Αρχικής Εκ-
καθάρισης Αποκλίσεων και αναφέρονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία της Περιό-
δου Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 
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8. Σε κάθε περίπτωση, ο Συµµετέχων προς τον οποίο κοινοποιείται Τελική Κατάστα-
ση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις και 
να λαµβάνει τις πιστώσεις που αναφέρονται σε αυτή κατά την Ηµέρα Πληρωµής, 
ήτοι µετά από διάστηµα δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την πρώτη εργάσιµη ηµέ-
ρα που ακολουθεί την κοινοποίηση της Τελικής Κατάστασης Συγκεντρωτικής Εκ-
καθάρισης Αποκλίσεων και µέχρι την 10η πρωινή ώρα αυτής. Η παραπάνω υπο-
χρέωση είναι ανεξάρτητη τυχόν ενστάσεων του Συµµετέχοντος και η µη συµµόρ-
φωση προς αυτήν επάγεται συνέπειες κατά το Άρθρο 194. 

9. Ο Συµµετέχων που συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για την επί-
λυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση µε ορισµένη Κατάσταση Συγκεντρω-
τικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις τυχόν δα-
πάνες µε τις οποίες επιβαρύνεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για την πραγµα-
τοποίηση επαναληπτικών υπολογισµών εκκαθάρισης. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται 
στον Συµµετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισµών προκύψει 
ότι η Προσωρινή Κατάσταση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ήταν 
λανθασµένη. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στην Τελική Κατάσταση Συγκεντρω-
τικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 199 
Λογαριασµοί του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

1. Με το λογιστικό του σύστηµα ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί τους εξής δια-
κριτούς 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 Ενέρ-
γειας 

(Λ-Γ) Λογαριασµός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκα-
θάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής, ο 
οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επι-
βεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα 

(Λ-∆) Λογαριασµός για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, τη διαθεσιµότητα 
παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρι-
κών Υπηρεσιών, τη ∆ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Συµπληρωµατι-
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κής Ενέργειας Συστήµατος από Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής 
Ενέργειας, Έκτακτες Εισαγωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, ο οποίος 
επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς κατά κατηγορία και χωριστά 
για κάθε Συµµετέχοντα 

(Λ-Ε) Λογαριασµός Αποθεµατικού σχετικά µε την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων στο 
πλαίσιο των συναλλαγών για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων 

(Λ-ΣΤ) Λογαριασµός Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος επίσης 
περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς 
Ισχύος χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα 

(Λ-Ζ) Λογαριασµός Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης, ο οποίος περαιτέρω διαχωρίζε-
ται για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται κατά το 
Άρθρο 21, το Άρθρο 32, το Άρθρο 38, το Άρθρο 40, το Άρθρο 46 το Άρθρο 
92, το Άρθρο 148 και το Άρθρο 224, και ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επι-
µέρους Λογαριασµούς Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης χωριστά για κάθε Συµ-
µετέχοντα 

(Λ-Η) Λογαριασµός για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος 

(Λ-Θ) Λογαριασµός για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 35 και 36 του N.2773/1999 

(Λ-Ι) Λογαριασµός για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που λειτουρ-
γούν υπό συνθήκες δοκιµών, πριν από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας 
τους 

(Λ-ΙΑ) Λογαριασµός για το κόστος των Υπηρεσιών ∆ηµοσίου Συµφέροντος 

(Λ-ΙΒ) Λογαριασµός ∆ιοικητικών ∆απανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

(Λ-ΙΓ) Λογαριασµός για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέ-
σεων 

(Λ-Ι∆) Λογαριασµός Προσαυξήσεων, ο οποίος αποτελείται από τους εξής δευτε-
ροβάθµιους λογιστικούς λογαριασµούς: 

ΛΠ-1: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης 
ΗΕΠ 

ΛΠ-2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παρα-
γωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επιβεβλη-
µένων Μεταβολών Παραγωγής 

ΛΠ-3: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για την παροχή Επικουρικών Υπη-
ρεσιών, τη διαθεσιµότητα παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από Συµ-
βεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών, τη ∆ιαθεσιµότητα, Ε-
τοιµότητα και Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος από 
Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας, Έκτακτες Εισα-
γωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας 

ΛΠ-4: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Αποθεµατικού 
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ΛΠ-5: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρ-
κούς Ισχύος 

ΛΠ-6: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το Κόστος Χρήσης του Συστή-
µατος 

ΛΠ-7: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των υποχρεώσεων 
για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του 
Ν.2773/1999 

ΛΠ-8: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των υποχρεώσεων 
για τις Μονάδες που λειτουργούν υπό συνθήκες δοκιµών, πριν από την 
έναρξη της εµπορικής λειτουργίας τους 

ΛΠ-9: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των Υπηρεσιών ∆η-
µοσίου Συµφέροντος 

ΛΠ-10: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό ∆ιοικητικών ∆απανών του ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος. 

2. Από τον Λογαριασµό Λ-ΙΒ δύνανται, µεταξύ άλλων, να εκταµιεύονται τα ανα-
γκαία χρηµατικά ποσά για την καταβολή αποζηµιώσεων οι οποίες ενδεχοµένως ε-
πιβάλλονται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, όπως ενδεικτικά στο πλαίσιο της 
συµµετοχής του στο Πολυµερές Συµφωνητικό για την εφαρµογή του Εγχειριδίου 
Λειτουργίας της UCTE. Οι καταλογισθείσες δαπάνες για την καταβολή αποζηµιώ-
σεων ανακτώνται µέσω ειδικής χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου µέσω του δευ-
τεροβάθµιου λογιστικού λογαριασµού ∆Π-10, του Λογαριασµού Προσαυξήσεων. 
Οι δαπάνες αυτές ανακτώνται εντός εξαµήνου από τον καταλογισµό τους. 

3. Το λογιστικό σύστηµα για τους ανωτέρω λογαριασµούς ελέγχεται και πιστοποιεί-
ται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές. 

Άρθρο 200 
Λογιστικές Πράξεις Λογαριασµού Προσαυξήσεων 

1. Οι λογιστικοί λογαριασµοί Λ-Α έως και Λ-ΙΓ περιλαµβάνουν όλες τις λογιστικές 
πράξεις, και ιδίως πράξεις χρέωσης και πίστωσης Συµµετεχόντων, όπως αυτές 
προβλέπονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Περιλαµβάνουν επίσης κατά 
περίπτωση χρεώσεις των Λογαριασµών που αντιστοιχούν σε πληρωµή δικαιούχων, 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα, όπως ιδίως ο Κύριος του Συστήµατος για το κό-
στος χρήσης του Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για τις διοικητι-
κές του δαπάνες. 

2. Οι λογιστικές πράξεις για το Λογαριασµό Προσαυξήσεων αφορούν αποκλειστικά 
σε χρεώσεις ή επιστροφές προηγούµενων πληρωµών Συµµετεχόντων οι οποίες εί-
ναι αναγκαίες προκειµένου να ισοσκελίζονται οι αντίστοιχοι λογιστικοί λογαρια-
σµοί. 

3. Ο παρών Κώδικας καθορίζει χωριστά για κάθε δευτεροβάθµιο Λογαριασµό Προ-
σαυξήσεων τον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων ή επιστροφών πληρωµών Συµ-
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µετεχόντων καθώς και τον τρόπο επιµερισµού του ελλείµµατος ή του πλεονάσµα-
τος του αντίστοιχου λογιστικού λογαριασµού. 

Άρθρο 201 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-1 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ αντισταθµίζουν το Πάγιο Κόστος Κά-
λυψης και το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης. 

2. Ο τρόπος επιµερισµού του σχετικού κόστους στους Συµµετέχοντες, και ειδικότερα 
στους Προµηθευτές, καθορίζεται στο Άρθρο 15. 

3. Ο τρόπος περιοδικού ισοσκελισµού του Λογαριασµού Χρηµατοοικονοµικής Κά-
λυψης ΗΕΠ καθορίζεται στο Άρθρο 65, στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογι-
σµού των επιπλέον χρεώσεων ή επιστροφών χρεώσεων προς τους Συµµετέχοντες 
προκειµένου ο αντίστοιχος λογαριασµός να ισοσκελίζεται. 

Άρθρο 202 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-2 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβε-
βληµένων Μεταβολών Παραγωγής αντισταθµίζουν το κόστος των αποκλίσεων και 
µεταβολών αυτών το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιµερισθεί στους Συµµετέχοντες 
κατά τον ειδικό τρόπο επιµερισµού που καθορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 και το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37. 

2. Το συνολικό αυτό κόστος στο οποίο αφορά ο Λογαριασµός Προσαυξήσεων ΛΠ-2, 
υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: 

RESIDt = Σn
g=1GEN_BALgt + Σn

p=1SUP_BALpt - ΙΜPmt 

∀g,p,j,k,r 

για το οποίο το θετικό αποτέλεσµα επάγεται χρεώσεις των Συµµετεχόντων 
στο πλαίσιο του ΛΠ-2, ενώ το αρνητικό αποτέλεσµα επάγεται επιστροφή 
χρεώσεων προς τους Συµµετέχοντες. Οι δείκτες gd και m, t, υποδηλώνουν τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο οποίος δρα αντίστοιχα ως Παραγωγός, Εισα-
γωγέας και Εξαγωγέας για: α) τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία, τις 
Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας και τις Μονάδες Ψυ-
χρής Εφεδρείας, και β) τις Έκτακτες Εισαγωγές, και τις Εισαγωγές και Εξα-
γωγές που αντιστοιχούν σε προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των ροών 
φορτίου στις διασυνδέσεις. 

3. Το κόστος RESIDt επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την 
ποσότητα ενέργειας που απορροφά από το Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής 
t όπως η ενέργεια αυτή µετράται κατά τη ∆ιαδικασία Συλλογής Μετρήσεων. Ο ε-
πιµερισµός γίνεται ως εξής: 
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UPLIFT2p,mt = RESIDt × [(MQpt+DASQkmt) / 

   (Σn
p=1MQpt + Σn

x=1Σn
k=1DASQkmt)] 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT2pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

5. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επιβεβλη-
µένων Μεταβολών Παραγωγής δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολο-
γιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων 
κατ’ αναλογία των οριζοµένων στην παράγραφο (3) όπου για τον επιµερισµό λαµ-
βάνεται υπόψη το σύνολο της ενέργειας που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου 
κατά το υπόψη ηµερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται 
τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορτίου εφόσον το ετήσιο αποτέλε-
σµα του Λογαριασµού Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκ-
καθάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής προ-
κύψει πλεονασµατικό για κάποιο ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 203 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-3 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, τη διαθεσιµότητα παροχής Επικου-
ρικών Υπηρεσιών από Συµβεβληµένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών, τη ∆ια-
θεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος 
από Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπληρωµατικής Ενέργειας, Έκτακτες Εισαγωγές 
και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας αντισταθµίζουν τις πληρωµές που καταβάλλονται 
για τις υπηρεσίες αυτές αφαιρουµένων των πιστώσεων οι οποίες προκύπτουν από 
τον ΗΕΠ και αντιστοιχούν στις Τιµολογούµενες Βαθµίδες των αντίστοιχων Προ-
σφορών Έγχυσης οι οποίες υποβάλλονται στον ΗΕΠ από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος κατά το Άρθρο 59. Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι χρεώσεις και πιστώ-
σεις που αντιστοιχούν στις αποκλίσεις για τις Συµβεβληµένες Μονάδες Συµπλη-
ρωµατικής Ενέργειας, Έκτακτες Εισαγωγές και Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας. Στον 
Λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται το καθαρό τίµηµα (δαπάνες µείον εισπράξεις) 
που καταβάλλεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προς ∆ιαχειριστές γειτο-
νικών Συστηµάτων ή στο πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιασυνοριακού Εµπορίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις χρεώσεις ή πιστώ-
σεις για τις αποκλίσεις που αντιστοιχούν σε έκτακτες εισαγωγές ενέργειας από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και για την 
ενέργεια, τις αποκλίσεις και τις πιστώσεις ή χρεώσεις στο πλαίσιο του ΗΕΠ που 
αντιστοιχούν σε ροές ενέργειας για τα προγράµµατα διορθώσεων διαφορών των 
ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. 

2. Η συνολική αυτή πληρωµή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα και 
τις σχετικές συµβάσεις. Ως προς το σκέλος των πληρωµών παγίου χαρακτήρα το 
ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο του ηµερολογιακού έτους επιµερίζεται για κάθε 
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Περίοδο Κατανοµής t διαιρώντας το ποσό αυτό µε τον αριθµό των ετήσιων ωρών 
(ήτοι 8760). Σε αυτό προστίθενται τα ποσά των πληρωµών τα οποία υπολογίζονται 
για κάθε Περίοδο Κατανοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα και τις σχετι-
κές συµβάσεις. Το προκύπτον ποσό πληρωµής για κάθε Περίοδο Κατανοµής συµ-
βολίζεται ως ANSCC t και µετράται σε Ευρώ. 

3. Το ποσό ANSCCt επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την 
ποσότητα ενέργειας που απορροφά από το Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής 
t όπως η ενέργεια αυτή µετράται κατά τη ∆ιαδικασία Συλλογής Μετρήσεων. Ο ε-
πιµερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT3p,mt = [(MQpt+DASQkmt) / 

   (Σn
p=1MQpt + Σn

x=1Σn
k=1DASQkmt) ] × ANSCCt 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT3pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

5. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός για τις Επικουρικές Υ-
πηρεσίες, τη ∆ιαθεσιµότητα Συµπληρωµατικής Ενέργειας και τη Ψυχρή Εφεδρεία 
δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα 
καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ’ αναλογία των οριζοµένων 
στην παράγραφο (3) όπου για τον επιµερισµό λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της ε-
νέργειας που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά το υπόψη ηµερολογιακό 
έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους 
Εκπροσώπους Φορτίου εφόσον το ετήσιο αποτέλεσµα του Λογαριασµού για τις 
Επικουρικές Υπηρεσίες, τη ∆ιαθεσιµότητα Συµπληρωµατικής Ενέργειας και τη 
Ψυχρή Εφεδρεία προκύψει πλεονασµατικό για κάποιο ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 204 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-4 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό Αποθεµατικού αντισταθµίζουν το χρηµατοοικονοµικό κόστος τήρησης του 
Λογαριασµού Αποθεµατικού από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος καθώς και έ-
κτακτες δαπάνες που προκύπτουν από αδυναµία αναπλήρωσης ελλειµµάτων του 
Λογαριασµού Αποθεµατικού λόγω µη καταβολής οφειλών Συµµετεχόντων. 

2. Το συνολικό αυτό υπολογίζεται απολογιστικά κατά µήνα LOANCµ, όπου µ ένας 
µήνας, µετράται σε Ευρώ και επιµερίζεται σε κάθε Συµµετέχοντα p ανάλογα µε τις 
συνολικές µηνιαίες χρεώσεις IMP για Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης τις οποίες 
χρεώθηκε ο Συµµετέχων σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Ο 
επιµερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT4pµ= [Σµ
t=1IMPpt / [Σn

p=1 Σµ
t=1IMPpt]] × LOANCµ 

Όπου 

Σµ
t=1 η άθροιση ως προς όλες τις Περιόδους Κατανοµής του µήνα µ. 
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3. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT4pµ συµπεριλαµβάνεται µηνιαίως στην Κατάσταση 
Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπε-
ζικές πράξεις και τις πληρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλί-
σεων. 

4. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός Αποθεµατικού δεν είναι 
ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα καλύπτε-
ται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ’ αναλογία των οριζοµένων στην πα-
ράγραφο (2) όπου για τον επιµερισµό λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των χρεώσεων 
του Συµµετέχοντα κατά το υπόψη ηµερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερι-
σµού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συµµετέχοντες εφόσον το ε-
τήσιο αποτέλεσµα του Λογαριασµού Αποθεµατικού προκύψει πλεονασµατικό για 
κάποιο ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 205 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-5 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος αντισταθµίζουν τις δαπάνες που 
προκύπτουν από τις Οικονοµικές Συµφωνίες Εγγύησης Εσόδων που συνάπτονται 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για Σ∆Ι νέων Μονάδων. 

2. Ο τρόπος επιµερισµού του σχετικού κόστους στους Συµµετέχοντες, και ειδικότερα 
στους Εκπροσώπους Φορτίου, καθορίζεται στο Άρθρο 246. 

3. Ο τρόπος ισοσκελισµού του Λογαριασµού Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς 
Ισχύος ανά ηµερολογιακό έτος καθορίζεται στο ως άνω άρθρο, όπως επίσης και ο 
τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων προς τους Συµµετέχοντες προκειµένου ο αντί-
στοιχος λογαριασµός να ισοσκελίζεται σε ετήσια βάση. 

Άρθρο 206 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-6 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος αντισταθµίζουν το τίµηµα που κατα-
βάλλεται στον Κύριο του Συστήµατος για τη χρήση του Συστήµατος από τους 
χρήστες. 

2. Το τίµηµα αυτό προϋπολογίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε 
ηµερολογιακό έτος σύµφωνα µε τις νόµιµες εγκρίσεις του ύψους των σχετικών τι-
µηµάτων. 

3. Ο τρόπος επιµερισµού στους χρήστες και ο τρόπος ισοσκελισµού του Λογαρια-
σµού για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος, καθώς και άλλες σχετικές λεπτοµέ-
ρειες, καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60. Ο τρόπος και η διαδικασία διευθέτησης 
των σχετικών πληρωµών καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38. 
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Άρθρο 207 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-7 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 
35 και 36 του N.2773/1999 αντισταθµίζουν το καθαρό ποσό πληρωµής από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος στους κατόχους άδειας παραγωγής για Μονάδες κατά 
τα άρθρα 35 και 36 του N.2773/1999 στο πλαίσιο του Λογαριασµού για το κόστος 
των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του 
N.2773/1999. Ως καθαρό ποσό πληρωµής είναι η διαφορά στο πλαίσιο του αντί-
στοιχου Λογαριασµού των υποχρεώσεων καταβολής τιµηµάτων στους κατόχους 
άδειας παραγωγής για Μονάδες κατά τα άρθρα 35 και 36 του N.2773/1999 και των 
πιστώσεων του Λογαριασµού αυτού οι οποίοι διενεργούνται στο πλαίσιο του ΗΕΠ 
και της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

2. Το καθαρό ποσό πληρωµής υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: 

RENPAYt = RENCOSTt + Σnr=1RECrt + NETPAYt + DASQrt × SMPt + 

 TSRESt + RENFEE × (Σn
p=1MQpt + Σn

x=1Σn
k=1DASQkmt + MQislt) 

Όπου 

NETPAYt είναι τα ποσά που καταβάλλει η ∆ΕΗ ως Αποκλειστικός Προµη-
θευτής στα Μη-∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για τις Μονάδες αυτές πλέον 
του αποφευχθέντος κόστους το οποίο υπολογίζεται βάσει του µέσου µε-
ταβλητού κόστους παραγωγής της ∆ΕΗ στα νησιά αυτά, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 2β του Ν.2773/1999, το οποίο 
προϋπολογίζεται κατά ηµερολογιακό έτος και επιµερίζεται κατά Περίο-
δο Κατανοµής διαιρώντας το προϋπολογισθέν ποσό µε 8760, 

TSRESt το ποσό που αντιστοιχεί στις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος από 
µονάδες παραγωγής του άρθρου (35) Ν.2773/1999, κατά το Άρθρο 309, 

RENFEE το ειδικό τέλος του άρθρου 40, παράγραφος 3, περίπτωση γ του 
N.2773/1999. 

3. Το ποσό RENPAYt επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την 
ποσότητα ενέργειας που απορροφά από το Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής 
t όπως η ενέργεια αυτή µετράται κατά τη ∆ιαδικασία Συλλογής Μετρήσεων. Ο ε-
πιµερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT7p,m,islt = [(MQpt+DASQkmt+MQislt) / (Σn
p=1MQpt + 

   Σn
x=1Σn

k=1DASQkmt + MQislt) ] × RENPAYt × CTp 

Όπου CTp είναι συντελεστές επιµερισµού του κόστους οι οποίοι καθορίζο-
νται κατά κατηγορία Εκπρόσωπου Φορτίου σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρά-
γραφος 20 του Ν. 3175/2003. 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT7pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 
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5. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός για το κόστος των υπο-
χρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του 
N.2773/1999 δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, το τυ-
χόν έλλειµµα καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ’ αναλογία των 
οριζοµένων στην παράγραφο (3) όπου για τον επιµερισµό λαµβάνεται υπόψη το 
σύνολο της ενέργειας που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά το υπόψη 
ηµερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται τα ποσά προς 
επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορτίου εφόσον το ετήσιο αποτέλεσµα του Λογα-
ριασµού για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα 
άρθρα 35 και 36 του N.2773/1999 προκύψει πλεονασµατικό για κάποιο ηµερολο-
γιακό έτος. 

Άρθρο 208 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-8 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες u οι οποίες λειτουργούν σε 
συνθήκες δοκιµών έως την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας τους αντισταθµίζουν 
το καθαρό ποσό πληρωµής από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στους κατόχους 
άδειας παραγωγής για Μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε συνθήκες δοκιµών. Ως 
καθαρό ποσό πληρωµής είναι η διαφορά στο πλαίσιο του αντίστοιχου Λογαρια-
σµού των υποχρεώσεων καταβολής τιµηµάτων στους κατόχους άδειας παραγωγής 
για Μονάδες κατά τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια δοκιµών και των πιστώσε-
ων του Λογαριασµού αυτού οι οποίοι διενεργούνται στο πλαίσιο του ΗΕΠ. 

2. Το καθαρό ποσό πληρωµής υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: 

TESTPAYt = Σn
 u=1 (TESTCOSTut + DASQut × DASMPt)   

  + Σn
gd=1GEN_BALgdt 

Όπου DASQut είναι η ποσότητα ενέργειας της προσφοράς έγχυσης που υπο-
βλήθηκε από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στον ΗΕΠ, εκ µέρους της Μο-
νάδας u που βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία. O δείκτης gd υποδηλώνει 
αποκλειστικά τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο οποίος δρα ως Παραγωγός 
για τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία. 

3. Το ποσό TESTPAYt επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την 
ποσότητα ενέργειας που απορροφά από το Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής 
t όπως η ενέργεια αυτή µετράται κατά τη ∆ιαδικασία Συλλογής Μετρήσεων. Ο ε-
πιµερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT8p,mt = [(MQpt + DASQkmt) / 

  [Σn
p=1 MQpt + Σn

x=1 Σn
k=1 DASQkmt]] × TESTPAYt 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT8pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 
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Άρθρο 209 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-9 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαρια-
σµό για το κόστος των Υπηρεσιών ∆ηµοσίου Συµφέροντος αντισταθµίζουν τις κα-
θαρές δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την 
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του 
Ν.2773/1999. Ως καθαρές δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για τις υπηρεσίες δηµοσί-
ου συµφέροντος για τις οποίες η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν.2773/1999 καθορίζει να ανακτώνται µέσω του 
Λογαριασµού Προσαυξήσεων ΛΠ-9. 

2. Το ποσό των καθαρών αυτών δαπανών PUPLC προϋπολογίζεται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος για κάθε ηµερολογιακό έτος και επιµερίζεται για κάθε Περίο-
δο Κατανοµής t ως εξής: PUPLCt = PUPLC/8760 και µετράται σε Ευρώ. 

3. Το ποσό PUPLCt επιµερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα µε την πο-
σότητα ενέργειας που απορροφά από το Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής t 
όπως η ενέργεια αυτή µετράται κατά τη ∆ιαδικασία Συλλογής Μετρήσεων. Ο επι-
µερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT9p,m,islt= [(MQpt + DASQkmt + MQislt) / 

 [Σn
p=1 MQpt + Σn

x=1 DASQkmt + MQislt]] × PUPLC t × CTp 

Όπου CTp είναι συντελεστές επιµερισµού του κόστους οι οποίοι καθορίζο-
νται κατά κατηγορία Εκπρόσωπου Φορτίου σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρά-
γραφος 19 του Ν. 3175/2003. 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT9pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

5. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός για το κόστος των Υπη-
ρεσιών ∆ηµοσίου Συµφέροντος δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερολο-
γιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων 
κατ’ αναλογία των οριζοµένων στην παράγραφο (8) όπου για τον επιµερισµό λαµ-
βάνεται υπόψη το σύνολο της ενέργειας που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου 
κατά το υπόψη ηµερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται 
τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορτίου εφόσον το ετήσιο αποτέλε-
σµα του Λογαριασµού για το κόστος των Υπηρεσιών ∆ηµοσίου Συµφέροντος προ-
κύψει πλεονασµατικό για κάποιο ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 210 
Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-10 

1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεις για το Λογαρια-
σµό ∆ιοικητικών ∆απανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος αντισταθµίζουν το 
σύνολο των ∆ιοικητικών ∆απανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το οποίο επι-
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τρέπεται να ανακτήσει από τους Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τους όρους της Ά-
δειάς του. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία 
ώστε να τεκµηριώνονται οι δαπάνες αυτές. 

2. Το ποσό της δαπάνης αυτής HTSOC προϋπολογίζεται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος για κάθε ηµερολογιακό έτος σύµφωνα µε τους όρους της Άδειάς του 
και επιµερίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t ως εξής: HTSOCt = HTSOC/8760 
και µετράται σε Ευρώ. 

3. Το ποσό HTSOCt επιµερίζεται σε κάθε Συµµετέχοντα p ανάλογα µε την ποσότητα 
ενέργειας που του αντιστοιχεί όπως εντάσσεται ως έγχυση ή απορρόφηση στο 
Πρόγραµµα ΗΕΠ. Ο επιµερισµός γίνεται ως εξής: 

UPLIFT10p,islt = [[DASQpt + MQislt] / 

  [Σn
p=1 DASQpt + MQislt)]] × HTSOCt 

4. Το χρηµατικό ποσό UPLIFT10pt συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων και σχετικά µε τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πλη-
ρωµές, ακολουθείται η ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

5. Αν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασµός ∆ιοικητικών ∆απανών 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος δεν είναι ισοσκελισµένος στο τέλος του ηµερο-
λογιακού έτους, το τυχόν έλλειµµα καλύπτεται µε την επιβολή πρόσθετων χρεώ-
σεων κατ’ αναλογία των οριζοµένων στην παράγραφο (3) όπου για τον επιµερισµό 
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχεί στον Συµ-
µετέχοντα όπως εντάσσεται ως έγχυση ή απορρόφηση στο Πρόγραµµα ΗΕΠ κατά 
το υπόψη ηµερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιµερισµού υπολογίζονται τα 
ποσά προς επιστροφή στους Συµµετέχοντες εφόσον το ετήσιο αποτέλεσµα του Λο-
γαριασµού ∆ιοικητικών ∆απανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προκύψει πλε-
ονασµατικό για κάποιο ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 211 
∆ιευθέτηση Πληρωµών για το Λ-Η 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που 
αντιστοιχούν σε κάθε Συµµετέχοντα όπως προκύπτουν σύµφωνα µε τις συµβάσεις 
σύνδεσης στο Σύστηµα και τις συµβάσεις χρήσης του Συστήµατος για τους ίδιους 
τους Συµµετέχοντες ή τους Πελάτες, οι Μετρητές των οποίων εκπροσωπούνται από 
τους Συµµετέχοντες. Οι χρεώσεις αυτές αντιστοιχούν σε εγγραφές του Λογαριασµού 
Λ-Η για το Κόστος του Συστήµατος. Για την εξόφληση των ποσών αυτών, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος εκδίδει τις σχετικές εντολές για την εκτέλεση των τραπεζι-
κών πράξεων µέσω των Λογαριασµών Συµµετέχοντος. Οι διατάξεις του Κώδικα περί 
της ∆ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εφαρµόζονται ανάλογα και ιδίως σχετικά 
µε τη σύνταξη και κοινοποίηση στους Συµµετέχοντες των καταστάσεων εκκαθάρι-
σης των χρεώσεων, περιοδικά και συγκεντρωτικά, την υποβολή ενστάσεων από τους 
Συµµετέχοντες και την εκδίκαση αυτών από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, την 
υπαγωγή και διαδικασία επίλυσης διαφορών, την περίπτωση υπερηµερίας Συµµετέ-
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χοντα και το δικαίωµα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να καταγγέλλει τη Σύµβαση 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας υπερήµερου Συµµετέχοντα. 

Άρθρο 212 
∆ιαχείριση Πλεονάσµατος Λογαριασµών Λ-Ζ και Λ-ΙΓ 

1. Κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύνα-
ται µεταφέρει το συνολικό ποσό το οποίο έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασµό Λ-Ζ 
Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης ή/και στο Λογαριασµό Λ-ΙΓ για την Κατανοµή της 
Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων κατά το υπόψη ηµερολογιακό έτος, ή 
µέρος αυτού, και το εγγράφει προσωρινά ως έσοδο στον Λογαριασµό Λ-ΙΒ ∆ιοι-
κητικών ∆απανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το οποίο διατίθεται για την 
άµεση καταβολή αποζηµιώσεων οι οποίες ενδεχοµένως επιβάλλονται στον ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος, όπως ενδεικτικά στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο Πο-
λυµερές Συµφωνητικό για την εφαρµογή του Εγχειριδίου Λειτουργίας της UCTE. 
Η σταδιακή ανάκτηση των χρηµατικών ποσών των Λογαριασµών Λ-Ζ και Λ-ΙΓ τα 
οποία µεταφέρθηκαν προσωρινά στον Λογαριασµό Λ-ΙΒ συντελείται µέσω της ει-
δικής χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου κατά το Άρθρο 199 παράγραφος (2). 

2. Στο Λογαριασµό Λ-ΙΓ για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυν-
δέσεων εγγράφονται ως έσοδα το τίµηµα που καταβάλλουν Συµµετέχοντες για τη 
δέσµευση ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις. 

3. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µετα-
φέρει το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασµό Λ-Ζ Χρεώσεων 
Μη Συµµόρφωσης κατά το υπόψη ηµερολογιακό έτος και το εγγράφει ως έσοδο 
στον Λογαριασµό Λ-Β Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ. 

4. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µετα-
φέρει το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασµό Λ-ΙΓ για την Κα-
τανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων κατά το υπόψη ηµερολογι-
ακό έτος και το εγγράφει ως έσοδο σε Λογαριασµό Ειδικού Αποθεµατικού το ο-
ποίο διατίθεται για την αύξηση της ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων. Πε-
ραιτέρω, οι δαπάνες που επιτρέπονται µέσω του Λογαριασµού Ειδικού Αποθεµα-
τικού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από 
γνώµη της ΡΑΕ. 

Άρθρο 213 
Εγγυήσεις 

1. Κάθε Συµµετέχων οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής ενέργειας να προσκοµίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεών του από τη ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και τους Λογαριασµούς 
Προσαυξήσεων. 

2. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε µε την κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής είτε µε την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειρι-
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στής του Συστήµατος είτε µε κάθε άλλο νόµιµο τρόπο στον οποίο συναινεί ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος. 

3. Πριν από την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, µε απόφα-
ση της ΡΑΕ καθορίζεται Πίνακας Ποσών Εγγύησης κατά κατηγορία Συµµετεχό-
ντων στον οποίο για κάθε κατηγορία το ποσό εγγύησης καθορίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη το µέγεθος της δραστηριότητας που αναµένεται να αντιστοιχεί στην κατη-
γορία αυτή και συντελεστή χρηµατοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται 
αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος της δραστηριότητας του Συµµετέχοντα και τη 
διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγ-
γύησης δύνανται να αναπροσαρµόζονται πριν το ηµερολογιακό έτος για το οποίο 
θα εφαρµοσθούν. ∆εν επιτρέπεται αναπροσαρµογή των στοιχείων αυτών πριν την 
παρέλευση δύο ετών. Ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης δηµοσιοποιείται µε κάθε πρό-
σφορο µέσο. 

4. Το ύψος του ποσού της οφειλόµενης εγγύησης καθορίζεται πριν από την εγγραφή 
του Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων µε απόφαση της ΡΑΕ η οποία βα-
σίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη εκτίµηση σχετικά µε την αναµε-
νόµενη δραστηριότητα του Συµµετέχοντα µε βάση τα στοιχεία της σχετικής του 
άδειας. Πριν από κάθε ηµερολογιακό έτος η ΡΑΕ δύναται να αναπροσαρµόζει το 
ύψος του ποσού της οφειλόµενης εγγύησης από Συµµετέχοντα µε βάση τον Πίνακα 
Ποσών Εγγύησης και εύλογη εκτίµηση σχετικά µε την αναµενόµενη δραστηριότη-
τα του Συµµετέχοντα κατά το νέο ηµερολογιακό έτος. 

5. Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο Συµµετέχων για την παροχή εγγύησης 
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από ανα-
γνωρισµένη τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, να έχει τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος στο Εγχειρίδιο Κατανοµής και να επιτρέπει τµηµατικές αναλήψεις 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για την εξόφληση χρηµατικών οφειλών του 
Συµµετέχοντα προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων και του Λογαριασµού Προσαυξήσεων. 

6. Η κατά τα άνω εγγυοδοσία καλύπτει τουλάχιστον το χρονικό διάστηµα από την 
εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων έως τη λήξη των πρώτων τριών µηνών του 
πρώτου ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο δραστηριοποιείται ο Συµµετέχων. 

7. Η εγγύηση είναι τουλάχιστον εξάµηνης διάρκειας και λήγει αντίστοιχα την 31η 
Μαρτίου ή την 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται δεκαπέντε ηµέρες 
πριν από τη λήξη της ισχύος της. 

8. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Συµµετέχοντα. 

9. Ο Συµµετέχων µπορεί να αντικαταστήσει την εγγύηση που παρείχε στον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος µε ισόποση εγγύηση άλλης µορφής αφού τον ενηµερώσει 
σχετικά τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν και λάβει την έγκρισή του. Η νέα 
µορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την επόµενη 
31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεµβρίου ανάλογα, και η έναρξη ισχύος της δεν µπορεί να 
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προηγείται της 1ης Απριλίου ή της 1ης Οκτωβρίου αντίστοιχα. Σε περίπτωση που 
κατατίθεται νέα µορφή εγγύησης οι παλαιότερες εγγυήσεις αποδεσµεύονται κατά 
το χρόνο έναρξης της ισχύος της. 

10. Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων καθορίζονται στο Εγ-
χειρίδιο ΗΕΠ. 
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ΤΜΗΜΑ VII  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 214 
Σκοπός 

O Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος αποσκοπεί στη διασφάλιση µακρο-
χρόνιας διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 215 
Έτος Αξιοπιστίας 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος αναφέρο-
νται σε ένα Έτος Αξιοπιστίας, το οποίο ορίζεται ως η χρονική περίοδος από την 1η 
Οκτωβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως την 30η Σεπτεµβρίου του επόµενου ηµε-
ρολογιακού έτους. 

Άρθρο 216 
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Στο πλαίσιο του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος: 

Α) Ελέγχει την έκδοση Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι) από τους 
κατόχους άδειας παραγωγής και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεών τους 
στο πλαίσιο του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 

Β) Ελέγχει τη συµµόρφωση των Εκπροσώπων Φορτίου µε την Υποχρέωση Ε-
πάρκειας Ισχύος. 

Γ) Τηρεί το Μητρώο Α∆Ι και το Αποθετήριο Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύ-
ος (Σ∆Ι). 

∆) Εκπονεί τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 15 του Ν.2773/1999. 

Ε) Συντάσσει εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης 
Επαρκούς Ισχύος και τα αποτελέσµατά του. 
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ΣΤ) Μεριµνά για τη διαφάνεια σχετικά µε τη λειτουργία του Μηχανισµού ∆ια-
σφάλισης Ισχύος και παρέχει σχετικές πληροφορίες σε ενδιαφερόµενους. 

Ζ) ∆ιεξάγει διαγωνισµούς για τη σύναψη Σ∆Ι νέων Μονάδων Παραγωγής. 

Η) ∆ιενεργεί δηµοπρασίες για τη διευκόλυνση της σύναψης Σ∆Ι µεταξύ κατόχων 
άδειας παραγωγής και Εκπροσώπων Φορτίου. 

Θ) ∆ικαιούται να ανακτά µέσω του δευτεροβάθµιου Λογαριασµού Μηχανισµού 
∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος του Λογαριασµού Προσαυξήσεων τις δαπάνες 
που υφίσταται λόγω των οικονοµικών συµφωνιών που συνάπτει στο πλαίσιο 
των διαγωνισµών για τη σύναψη Σ∆Ι νέων Μονάδων. 

Ι) Εκδίδει το Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, το οποίο 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 

ΙΑ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41  

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ 

Άρθρο 217 
Ορισµοί 

1. Ως Καθαρή Ισχύς Μονάδας Παραγωγής NCAP  ορίζεται η ισχύς σε MW την οποία 
η Μονάδα µπορεί να διατηρήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα, εφόσον η 
Μονάδα λειτουργεί υπό συνθήκες ISO, δεν υπάρχουν περιορισµοί εξοπλισµού ή 
τεχνικοί περιορισµοί ή περιορισµοί που προέρχονται από το θεσµικό ή οικονοµικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Μονάδας και έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερι-
κή υπηρεσία της Μονάδας και οποιοδήποτε βοηθητικό φορτίο που αφορά στη Μο-
νάδα. 

2. Ως ∆ιαθέσιµη Ισχύς Μονάδας Παραγωγής UCAP  ορίζεται η ισχύς σε MW την 
οποία η Μονάδα µπορεί να παρέχει στο Σηµείο Σύνδεσής της µε το Σύστηµα οπο-
τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια ενός (1) Έτους Αξιοπιστίας, έχοντας λάβει υπόψη 
την απρόβλεπτη µη διαθεσιµότητα της Μονάδας και εφόσον η Μονάδα λειτουργεί 
υπό συνθήκες ISO, δεν υπάρχουν περιορισµοί εξοπλισµού ή τεχνικοί περιορισµοί ή 
περιορισµοί που προέρχονται από το θεσµικό ή οικονοµικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία της Μονάδας και έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μο-
νάδας και οποιοδήποτε βοηθητικό φορτίο που αφορά στη Μονάδα. 

3. Ως ολική απρόβλεπτη µη διαθεσιµότητα νοείται η αδυναµία παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Μονάδα Παραγωγής εξαιτίας βλάβης η οποία οφείλεται απο-
κλειστικά σε τεχνικά αίτια που σχετίζονται µε τη λειτουργία ή την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται ∆ήλωση Ολικής 
Μη ∆ιαθεσιµότητας στο πλαίσιο του ΗΕΠ. 
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4. Ως µερική απρόβλεπτη µη διαθεσιµότητα νοείται η αδυναµία Μονάδας Παραγω-
γής να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονά-
δας εξαιτίας βλάβης η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια που σχετίζο-
νται µε τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας. Στην πε-
ρίπτωση αυτή υποβάλλεται ∆ήλωση Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ. 

5. Ειδικά στην περίπτωση Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν εµπίπτει στο πλαίσιο 
των διατάξεων κατά το άρθρο 35 του Ν.2773/1999, ως Καθαρή Ισχύς Μονάδας 
Παραγωγής NCAP  ορίζεται η ισχύς της Μονάδας (σε MW) κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου (1), την οποία κατά δήλωση του κατόχου άδειας παραγωγής η Μονά-
δα δύναται να διαθέτει στο Σύστηµα κατά τα επόµενα τρία (3) συνεχόµενα Έτη 
Αξιοπιστίας. Στην περίπτωση που ο Αυτοπαραγωγός δύναται να εγγυηθεί πρόσθε-
το τµήµα της ισχύος της Μονάδας για δύο (2) συνεχόµενα Έτη Αξιοπιστίας, η Κα-
θαρή Ισχύς Μονάδας Παραγωγής NCAP  προσαυξάνεται κατά ποσότητα ίση µε το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του πρόσθετου αυτού τµήµατος ισχύος, κατά µέγιστο. 
Στην περίπτωση που ο Αυτοπαραγωγός δύναται να εγγυηθεί πρόσθετο τµήµα της 
ισχύος της Μονάδας για ένα (1) Έτος Αξιοπιστίας, η Καθαρή Ισχύς Μονάδας Πα-
ραγωγής NCAP  προσαυξάνεται κατά ποσότητα ίση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) 
του πρόσθετου αυτού τµήµατος ισχύος, κατά µέγιστο. Οι ως άνω δηλώσεις των 
Αυτοπαραγωγών υποβάλλονται προ της ενάρξεως της χρονικής περιόδου αναφο-
ράς τους. Η ΡΑΕ µε απόφασή της καθορίζει το ποσοστό της πρόσθετης ισχύος της 
Μονάδας που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της Καθαρής Ισχύος Μονά-
δας Παραγωγής NCAP  κατά Έτος Αξιοπιστίας, στις περιπτώσεις που ο Αυτοπα-
ραγωγός δύναται να εγγυηθεί τµήµα της ισχύος της Μονάδας του για λιγότερα των 
τριών Έτη Αξιοπιστίας. 

Άρθρο 218 
Πίνακας ∆ιαθέσιµης Ισχύος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει και καταχωρεί σε ειδικό Πίνακα ∆ια-
θέσιµης Ισχύος το αριθµητικό µέγεθος της ∆ιαθέσιµης Ισχύος για κάθε Κατανεµό-
µενη Μονάδα Παραγωγής και για κάθε Μονάδα Παραγωγής για την οποία έχει εκ-
δοθεί Πιστοποίηση Έκδοσης Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος. Ο Πίνακας 
∆ιαθέσιµης Ισχύος δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί βάση δεδοµένων στην οποία κατα-
χωρούνται οι αριθµητικές τιµές όλων των παραµέτρων και συναφείς πληροφορίες 
που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των αριθµητικών τιµών του Πίνακα ∆ι-
αθέσιµης Ισχύος καθώς και τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία. Οι κάτοχοι άδειας 
παραγωγής έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία της βάσης δεδοµένων µόνο 
σχετικά µε τη Μονάδα Παραγωγής στην οποία αντιστοιχεί η άδειά τους. 

2. Τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την έναρξη κάθε Έτους Αξιοπιστίας ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος ενηµερώνει τις αριθµητικές τιµές του Πίνακα ∆ιαθέσιµης Ισχύος. 
Η αριθµητική τιµή ∆ιαθέσιµης Ισχύος υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της βάσης 
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δεδοµένων που αφορούν τη λειτουργία κάθε Μονάδας Παραγωγής, όπως τα δεδο-
µένα αυτά καταγράφηκαν σε προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας. 

3. Εάν κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ενηµέρωσης του Πίνακα ∆ιαθέσιµης 
Ισχύος και της έναρξης του Έτους Αξιοπιστίας η ∆ιαθέσιµη Ισχύς Μονάδας Παρα-
γωγής µεταβληθεί λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
τροποποιεί αναλόγως τον Πίνακα ∆ιαθέσιµης Ισχύος. 

4. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης 
του Πίνακα ∆ιαθέσιµης Ισχύος, κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής δύναται να υπο-
βάλλει ένσταση σε σχέση µε τις Μονάδες του ενώπιον του ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνεται σχετικά µε την ένσταση εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Εάν η διαφορά παραµένει, επιλύεται κατά τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Άρθρο 219 
Υπολογισµός ∆ιαθέσιµης Ισχύος 

1. Όλα τα µεγέθη του τρόπου υπολογισµού της ∆ιαθέσιµης Ισχύος αφορούν µία Μο-
νάδα παραγωγής και ένα Έτος Αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια του οποίου καταγρά-
φονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, αναφορικά µε την πραγµατική λει-
τουργία της υπόψη Μονάδας, οι αριθµητικές τιµές όλων των µεγεθών και παραµέ-
τρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό. 

2. Η ∆ιαθέσιµη Ισχύς UCAP  υπολογίζεται για κάθε Μονάδα παραγωγής και για κάθε 
Έτος Αξιοπιστίας ως ακολούθως: 

NCAP)EFOR(1UCAP D ⋅−=  

όπου: 

DEFOR  Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ι-
σοδύναµη Ζήτηση Φορτίου για τη Μονάδα και ο οποίος είναι ποσο-
στιαίο µέγεθος. Η αριθµητική του τιµή υπολογίζεται σύµφωνα µε µία 
από τις τρεις µεθόδους κατωτέρω µε βάση τα στοιχεία σχετικά µε τη 
λειτουργία της Μονάδας όπως αυτά καταγράφονται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. 

NCAP  Η Καθαρή Ισχύς της Μονάδας. 

3. Πρώτη µέθοδος υπολογισµού του συντελεστή DEFOR : 

Α) Για την εφαρµογή της παρούσας µεθόδου ορίζονται µεγέθη η αριθµητική τιµή 
των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται από τον ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τριών (3) Ετών Αξιοπιστίας που 
προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι κατα-
στάσεις ολικής ή µερικής απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας νοούνται κατά την 
έννοια των ∆ηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας οι οποίες υπο-
βάλλονται στο πλαίσιο του ΗΕΠ και δεν περιλαµβάνονται σε αυτές οι περι-
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πτώσεις Μείζονος Βλάβης της Μονάδας, καθώς και Προγραµµατισµένης Συ-
ντήρησης της Μονάδας. Τα χρησιµοποιούµενα µεγέθη ορίζονται ακολούθως: 

FOH  Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες η Μο-
νάδα βρισκόταν σε κατάσταση ολικής απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας. 

EFOH  Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες η 
Μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση µερικής ή ολικής απρόβλεπτης µη 
διαθεσιµότητας. Οι Περίοδοι Κατανοµής µερικής απρόβλεπτης µη δια-
θεσιµότητας ανάγονται σε Περιόδους Κατανοµής ολικής απρόβλεπτης 
µη διαθεσιµότητας κατ’ αναλογία του λόγου της µέγιστης συνεχούς ι-
κανότητας ισχύος της Μονάδας σε κάθε µία από αυτές τις Περιόδους 
Κατανοµής προς το µέγεθος της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας. 

SH  Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες µετρή-
θηκε κάποιο επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα, 
ανεξαρτήτως του µεγέθους της µέγιστης συνεχούς ικανότητας της Μο-
νάδας κατά τις υπόψη Περιόδους Κατανοµής. 

RSH  Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες η Μο-
νάδα δεν βρισκόταν σε κατάσταση ολικής µη διαθεσιµότητας και κατά 
τις οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδόθηκε Εντολή Κατανοµής ο-
ποιασδήποτε µορφής για τη Μονάδα. 

AH  Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες η Μο-
νάδα δεν βρισκόταν σε κατάσταση ολικής µη διαθεσιµότητας, συµπερι-
λαµβανοµένων τυχόν Περιόδων Κατανοµής κατά τις οποίες η Μονάδα 
λειτουργεί ως σύγχρονος πυκνωτής και τυχόν Περιόδων Κατανοµής α-
ντλητικής λειτουργίας της Μονάδας. 

ff  Ολικός Συντελεστής f  που ορίζεται ως: 

D
1+

T
1+

r
1

T
1+

r
1

f f =  

όπου: 

r  Μέση χρονική διάρκεια ολικής απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας 
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 
nr

FOHr   =  

 όπου nr  ο αριθµός των διαφορετικών ∆ηλώσεων Ολικής Μη ∆ια-
θεσιµότητας που υποβλήθηκαν για τη Μονάδα στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ εφόσον αυτές έγιναν αποδεκτές. 

T  Μέση χρονική διάρκεια αναµονής µεταξύ διαφορετικών κλήσεων 
της Μονάδας σε λειτουργία, όπως οι κλήσεις αυτές καταγράφο-
νται ως Εντολές Κατανοµής Συγχρονισµού για τη Μονάδα και η 
οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 
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nT

RSHT =  

 όπου nT  ο αριθµός των Εντολών Κατανοµής Συγχρονισµού που 
εκδόθηκαν για τη Μονάδα. 

D  Μέσος χρόνος λειτουργίας της Μονάδας που ορίζεται ως: 

 
nD
SHD =  

 όπου nD  ο αριθµός των Εντολών Κατανοµής Συγχρονισµού που 
εκδόθηκαν για τη Μονάδα και µε τις οποίες συµµορφώθηκε η 
Μονάδα Παραγωγής. 

pf  Μερικός Συντελεστής f  που ορίζεται ως: 

AH
 SH f p =  

Β) Στις ακόλουθες περιπτώσεις τίθενται συµβατικές τιµές σε ορισµένα µεγέθη 
που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς της παραγράφου (Α): 

1f0RSH f ==  τίθεται  

1f0SH f ==  τίθεται  

0
r
10FOH ==  τίθεται  

1f0AH p ==  τίθεται  

Γ) Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη 
Ζήτηση Φορτίου για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο τύπο: 

( )
 FOH fSH 
EFOH-FOH f FOH f

EFOR
f

 pf 

D ⋅+
+⋅

=
⋅

 

4. ∆εύτερη µέθοδος υπολογισµού του συντελεστή DEFOR : 

Α) Για την εφαρµογή της παρούσας µεθόδου ορίζονται µεγέθη η αριθµητική τιµή 
των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται από τον ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τριών (3) Ετών Αξιοπιστίας που 
προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Τα χρησιµοποιούµενα µεγέθη 
ορίζονται ακολούθως: 

yhMQ ,  Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονά-
δας, σε µεγαβατώρες ανά ώρα (MWh/h) κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Κατανοµής h  του Έτους Αξιοπιστίας y . 

yhL ,  Η συνολική ζήτηση φορτίου του Συστήµατος σε µεγαβάτ (MW) κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h  του Έτους Αξιοπιστίας y . 
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yLmax,  Η µέγιστη ετήσια αιχµή φορτίου σε µεγαβάτ (MW) κατά το Έτος Αξι-
οπιστίας y  όπως καταγράφηκε σε µία Περίοδο Κατανοµής. 

a  Παράµετρος µε αριθµητική τιµή µεγαλύτερη ή ίση της µονάδας, η οποία 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος και ισχύει για τα επόµενα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας 
από το Έτος Αξιοπιστίας στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η έγκριση. 

yHCAP  Η µέγιστη ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη των 
αιχµών φορτίου του Συστήµατος, η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος 
Αξιοπιστίας y  από τον ακόλουθο τύπο: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
×=

a

y

yh
yhhy L

L
MQmaxHCAP

max,

,
,  

Β) Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη 
Ζήτηση Φορτίου υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

)
NCAP
HCAP(1EFORD −=  

όπου 

HCAP  Ο αριθµητικός µέσος όρων του µεγέθους της µέγιστης ισχύος που 
συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη των αιχµών φορτίου του Συ-
στήµατος όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (Α) ανωτέρω 
για τα τρία προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας του τρέχοντος Έτους Αξιοπι-
στίας. 

5. Τρίτη µέθοδος υπολογισµού του συντελεστή DEFOR : 

Α) Για την εφαρµογή της παρούσας µεθόδου ορίζονται τα ακόλουθα µεγέθη, η 
αριθµητική τιµή των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τριών (3) Ετών 
Αξιοπιστίας που προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Κατ’ εξαί-
ρεση η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµόζεται και µε στοιχεία που αναφέρο-
νται σε ένα µόνο Έτος Αξιοπιστίας. 

tDC  Η µέγιστη συνεχής ικανότητα της Μονάδας σε συνθήκες ISO και σε µε-
γαβάτ (MW) κατά την Περίοδο Κατανοµής t . Στην περίπτωση ολικής 
απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας της Μονάδας για την εν λόγω Περίοδο 
Κατανοµής, τίθεται 0DCt = . 

tINST  Ποσότητα ενέργειας σε µεγαβατώρες ανά ώρα (MWh/h) την οποία 
οφείλει να παρέχει η Μονάδα κατά την Περίοδο Κατανοµής t  και η ο-
ποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Εντολών Κατανοµής που εκδόθηκαν 
για τη Μονάδα κατά την υπόψη Περίοδο Κατανοµής t . 

tMQ  Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας 
κατά την Περίοδο Κατανοµής t  σε µεγαβατώρες ανά ώρα (MWh/h). 
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Β) Για κάθε Περίοδο Κατανοµής t  κατά την οποία εκδόθηκε Εντολή Κατανοµής 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα υπολογίζονται οι δι-
αφορές tC∆ , tM∆  και tCAP∆  σύµφωνα µε τους ακόλουθους τύπους: 

⎩
⎨
⎧

<−
≥

=∆
NCAPDCDCNCAP

NCAPDC
C

tt

t
t   εάν  ,

  εάν  ,0
 

⎩
⎨
⎧

<−
≥

=∆
tttt

tt
t INSTMQMQINST

INSTMQ
M

  εάν  ,
  εάν  ,0

 

ttt MCCAP ∆+∆=∆  

Γ) Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη 
Ζήτηση Φορτίου υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

NCAP
nt

CAP

EFOR

nt

t
t

D

∑
=

∆

=
1

 

όπου 

nt  Ο αριθµός των Περιόδων Κατανοµής t  κατά τις οποίες εκδόθηκε Εντο-
λή Κατανοµής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα. 

∆) Στην περίπτωση που: 

0 τίθεται == DEFOR0nt  

6. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό του Συντελεστή Απρόβλε-
πτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου καθορίζονται 
µε το Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος. 

7. Κάθε τρία (3) έτη, και κατά την πρώτη εφαρµογή εντός δύο (2) ετών, η ΡΑΕ συ-
ντάσσει έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι µέθοδοι υπολογισµού του Συντελε-
στή Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου, 
βάσει των σχετικών τεχνικών στοιχείων που έχουν συλλεγεί κατά τα προηγούµενα 
Έτη Αξιοπιστίας. Η ΡΑΕ δύναται να συµπεριλαµβάνει στην έκθεση προτάσεις για 
την τροποποίηση των Μεθόδων υπολογισµού του Συντελεστή Απρόβλεπτης Μη 
∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου, και στην περίπτωση 
αυτή η έκθεση θα τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση προς διατύπωση γνώµης της 
ΡΑΕ για την ενδεχόµενη τροποποίηση του Κώδικα. 

Άρθρο 220 
Κανόνες εφαρµογής µεθόδων υπολογισµού 

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Κώδικα και έως ότου συµπληρωθούν 
τρία (3) πλήρη Έτη Αξιοπιστίας, για τον υπολογισµό της ∆ιαθέσιµης Ισχύος των 
Μονάδων παραγωγής, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 
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Α) Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη 
Ζήτηση Φορτίου των Κατανεµόµενων Θερµικών Μονάδων υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

( ) DcalcDD CEFORFNAEFORFNAEFOR ⋅−+⋅= 1,  

όπου 

calcDEFOR ,  Ο Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε 
Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την πρώτη 
µέθοδο κατά το Άρθρο 219 και µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από την έναρξη εφαρµογής 
του παρόντος Κώδικα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία που α-
παιτούνται για τον υπολογισµό του συντελεστή calcDEFOR ,  σύµφωνα µε 
την πρώτη µέθοδο κατά το Άρθρο 219 δεν είναι διαθέσιµα, χρησιµοποι-
είται η τρίτη µέθοδος κατά το ίδιο Άρθρο. 

FNA  Η χρονική περίοδος, υπολογιζόµενη ως ποσοστό των τριών (3) Ετών 
Αξιοπιστίας που προηγούνται του Έτους Αξιοπιστίας για το οποίο 
πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του DEFOR , κατά την οποία η Μονά-
δα Παραγωγής ήταν καταχωρηµένη στο Μητρώο Κατανεµόµενων Μο-
νάδων και ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διέθετε επαρκώς καταγε-
γραµµένα στοιχεία για τον υπολογισµό των µεγεθών σύµφωνα µε την 
πρώτη ή την τρίτη µέθοδο κατά το Άρθρο 219. 

DCEFOR  Ο Εκτιµώµενος Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας 
Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου για την κατηγορία Μονάδων 
Παραγωγής στην οποία εντάσσεται η υπόψη Μονάδα. Ο συντελεστής 

DCEFOR  εκτιµάται µε βάση ιστορικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων 
που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή ο κάτοχος της άδειας παρα-
γωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για την κα-
τηγορία Μονάδων Παραγωγής στην οποία εντάσσεται η υπόψη Μονά-
δα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά την αριθµητική τιµή του συ-
ντελεστή DCEFOR  λαµβάνοντας υπόψη ιστορικά και στατιστικά στοι-
χεία σχετικά µε τη συγκεκριµένη κατηγορία Μονάδων Παραγωγής από 
οποιαδήποτε έγκυρη πηγή. 

Β) Για τις Υδροηλεκτρικές και Αντλητικές Μονάδες, χρησιµοποιείται η δεύτερη 
µέθοδος κατά το Άρθρο 219. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συ-
µπληρωθεί τρία Έξη Αξιοπιστίας, για τις Υδροηλεκτρικές και Αντλητικές 
Μονάδες χρησιµοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών η-
µερολογιακών ετών. 

2. Τα οριζόµενα στην παράγραφο (1) ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
Μονάδων παραγωγής για τις οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί τρία (3) πλήρη Έτη 
Αξιοπιστίας από την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων. 

3. Μετά την πάροδο τριών (3) Ετών Αξιοπιστίας από την θέση σε εφαρµογή του πα-
ρόντος Κώδικα, για τον υπολογισµό του Συντελεστή Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµό-
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τητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κα-
νόνες: 

Α) Για τις Κατανεµόµενες Θερµικές Μονάδες, για τον υπολογισµό του συντελε-
στή DEFOR  χρησιµοποιείται η πρώτη µέθοδος κατά το Άρθρο 219. 

Β) Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, συµπεριλαµβανοµένων των Αντλητικών, 
για τον υπολογισµό του συντελεστή DEFOR  χρησιµοποιείται η δεύτερη µέ-
θοδος κατά το Άρθρο 219. 

Γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις Συµβάσεων Συµπληρωµατικής 
Ενέργειας Συστήµατος, και µετά από έγκριση της ΡΑΕ, επιτρέπεται να εφαρ-
µόζεται µόνο η τρίτη µέθοδος κατά το Άρθρο 219. 

Άρθρο 221 
Αντιστοίχιση Πραγµατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος και Α∆Ι 

1. Για κάθε Έτος Αξιοπιστίας και για όλη τη διάρκειά του, ως Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη 
Ισχύς µίας Μονάδας θεωρείται η ∆ιαθέσιµη Ισχύς η οποία υπολογίζεται κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα (Άρθρο 219 και Άρθρο 220) µε βάση τα στοιχεία τα οποία 
είναι διαθέσιµα στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και καταγράφηκαν ή αναφέρο-
νται σε προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας. 

2. Η Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς µίας Μονάδας, όπως ισχύει για ένα Έτος Αξιοπι-
στίας και καταχωρείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στον Πίνακα ∆ιαθέ-
σιµης Ισχύος, επιµερίζεται αναλογικά και εξίσου σε όλα τα Αποδεικτικά ∆ιαθεσι-
µότητας Ισχύος (Α∆Ι) τα οποία έχουν ως Χρόνο Αναφοράς το υπόψη Έτος Αξιο-
πιστίας ή µέρος αυτού στην περίπτωση κατά την οποία το Α∆Ι αναφέρεται στο 
τρέχον Έτος Αξιοπιστίας. 

3. Εφόσον συντρέχει διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα λόγω Μείζονος Βλάβης ή ανάκλησης άδειας παραγωγής ή άδειας λει-
τουργίας ή άλλο παρόµοιο λόγο, το χρονικό αυτό διάστηµα δεν λαµβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισµό της Πραγµατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος της Μονάδας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το αντίστοιχο Α∆Ι αναστέλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 222 
Υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι 
Εκπρόσωποι Φορτίου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους προσκοµίζουν 
ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρ-
κούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστηµα. 

2. Υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος έχουν οι 
Εκπρόσωποι Φορτίου για κάθε Ηµέρα Κατανοµής για την οποία εκπροσωπούν ο-
λικά ή µερικά Μετρητή, σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και 
Εκπροσώπων Φορτίου που ισχύει για την Ηµέρα Κατανοµής. Κατ’ εξαίρεση, οι 
Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι εκπροσωπούν φορτίο Υδροηλεκτρικών Μονάδων 
σε λειτουργία άντλησης, δεν έχουν υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσι-
µότητας επαρκούς ισχύος για το φορτίο αυτό, εφόσον η άντληση πραγµατοποιείται 
εκτός των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, όπως αυτό ελέγχεται 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.  

3. Εγγυήσεις διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
προσκοµίζονται νοµίµως από τον Εκπρόσωπο Φορτίου αποκλειστικά µέσω της κα-
τάθεσης στο Αποθετήριο Σ∆Ι κατά την Ηµέρα Κατανοµής την οποία αφορούν οι 
∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλει, Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι), οι 
οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ ίση µε την Υποχρέ-
ωση Επάρκειας Ισχύος του Εκπροσώπου Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατα-
νοµής. 

4. Οι Σ∆Ι αποτελούν αποδεκτές εγγυήσεις διαθεσιµότητας ισχύος παραγωγής, µόνον 
όταν έχουν τον τύπο και το περιεχόµενο που προβλέπεται κατά τους όρους του πα-
ρόντος Τµήµατος. 

Άρθρο 223 
Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος 

1. Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου είναι οι Περίοδοι Κατανοµής 
ενός Έτους Αξιοπιστίας που καθορίζονται σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Μηχανισµού 
∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος και συνιστούν τις ώρες αναφοράς για τον υπολογι-
σµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου. Οι Ώρες Αυ-
ξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου επιλέγονται κατά τρόπο ώστε, λαµβάνο-
ντας υπόψη ιστορικά στοιχεία εποχικότητας της ζήτησης φορτίου, να περιλαµβά-



 196

νονται σε αυτές κατά το δυνατόν οι περιπτώσεις αυξηµένης πιθανότητας απώλειας 
φορτίου λόγω: 

Α) Πολύ υψηλής ζήτησης φορτίου. 

Β) Υψηλής ζήτησης φορτίου σε σχέση µε τη διαθέσιµη ισχύ του Συστήµατος και 
ιδίως στις περιπτώσεις µειωµένης επάρκειας δυναµικού παραγωγής λόγω 
προγραµµατισµένης συντήρησης Μονάδων, συµφόρησης του Συστήµατος 
Μεταφοράς ή συνδυασµού των ανωτέρω συνθηκών. 

2. Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός Έτους Αξιοπιστίας, το Φορτίο Αιχµής Εκπροσώ-
που Φορτίου µετράται σε µεγαβάτ (MW) ανά ώρα και υπολογίζεται ως η µέγιστη 
ζήτηση φορτίου που µετρήθηκε κατά Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας 
Φορτίου του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας για το σύνολο των Μετρητών τους 
οποίους ολικά ή µερικά εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Η-
µέρα Κατανοµής, σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπρο-
σώπων Φορτίου που ισχύει για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής. Η άθροιση των φορ-
τίων που αντιστοιχεί στους Μετρητές που εκπροσωπούνται από ένα Εκπρόσωπο 
Φορτίου γίνεται σε ωριαία βάση. Εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου εκπροσωπεί µερικώς 
έναν Μετρητή, για τον υπολογισµό του Φορτίου Αιχµής που του αντιστοιχεί λαµ-
βάνεται υπόψη µέρος του φορτίου του Μετρητή κατ’ αναλογία του µεριδίου εκ-
προσώπησης. 

3. Η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου µετράται σε µεγαβάτ 
(MW) ανά ώρα και καθορίζεται για κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός Έτους Αξιοπι-
στίας ως το µέγεθος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των εξής παραγό-
ντων: α) της µέγιστης ωριαίας ζήτησης του συνολικού φορτίου του Συστήµατος σε 
µεγαβάτ (MW) ανά ώρα που µετρήθηκε κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας, 
προσαυξηµένης κατά το ποσοστό του Συντελεστή Επάρκειας ∆υναµικού Παραγω-
γής που ισχύει για το εν λόγω Έτος Αξιοπιστίας και το εκτιµώµενο µέγεθος ισχύος 
των περικοπών φορτίου που ενδεχοµένως έγιναν κατά την ίδια χρονική περίοδο, 
και β) του λόγου που προκύπτει διαιρώντας το Φορτίο Αιχµής που αντιστοιχίζεται 
για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής στον Εκπρόσωπο Φορτίου, µε βάση τους 
Μετρητές που αυτός εκπροσωπεί τη συγκεκριµένη ηµέρα, µε το άθροισµα των α-
ντίστοιχων Φορτίων Αιχµής του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου. 

4. Ως Πραγµατικό Φορτίο του Εκπροσώπου Φορτίου για µία Ηµέρα Κατανοµής ορί-
ζεται το φορτίο που εξυπηρέτησε σε µεγαβάτ (MW) ανά ώρα αθροιστικά για τους 
Μετρητές τους οποίους ο Εκπρόσωπος Φορτίου εκπροσώπησε µερικώς ή ολικώς 
κατά τη διάρκεια της Ηµέρας Κατανοµής σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχισης 
Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 

5. Ο Συντελεστής Επάρκειας ∆υναµικού Παραγωγής καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και 
γνώµη της ΡΑΕ. 
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Άρθρο 224 
Τήρηση Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος 

1. Έως την 12η ώρα κάθε Ηµέρας Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγ-
χει εάν οι Εκπρόσωποι Φορτίου παρέχουν τις εγγυήσεις που αναλογούν στην Υπο-
χρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν για την εν λόγω Ηµέρα Κατανοµής. Ο έλεγ-
χος γίνεται µε βάση το σύνολο της Πραγµατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος των Μονάδων 
οι οποίες αντιστοιχούν, κατά την έννοια των Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος 
(Α∆Ι), στις Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι) οι οποίες έχουν Χρόνο Ανα-
φοράς που περιλαµβάνει την Ηµέρα Κατανοµής και οι οποίες είναι κατατεθειµένες 
στο Αποθετήριο στο όνοµα του Εκπροσώπου Φορτίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εν λόγω Εκπρόσωπος Φορτίου έχει καταθέσει κάθε τέτοια Σύµβαση ∆ιαθεσιµότη-
τας Ισχύος το αργότερο έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ∆ηλώσεων Φορτίου 
στον ΗΕΠ για την εν λόγω Ηµέρα Κατανοµής. 

2. Εάν κατά µία Ηµέρα Κατανοµής Εκπρόσωπος Φορτίου δεν προσκοµίζει επαρκείς 
εγγυήσεις για την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρει για την εν λόγω Ηµέρα 
Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταχωρεί στη βάση δεδοµένων το 
µέγεθος της ισχύος για το οποίο δεν προσκοµίστηκαν επαρκείς εγγυήσεις και κοι-
νοποιεί σχετικό έγγραφο στον Εκπρόσωπο Φορτίου. 

3. Μετά το τέλος κάθε µήνα ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει για κάθε Εκ-
πρόσωπο Φορτίου το µέγιστο ωριαίο µέγεθος ισχύος για το οποίο δεν προσκοµί-
στηκαν επαρκείς εγγυήσεις κατά τις Ηµέρες Κατανοµής του µήνα. Η ισχύς αυτή 
ονοµάζεται Ισχύς Μη-Συµµόρφωσης Εκπροσώπου Φορτίου (ΙΜΣ_ΕΦ) σε µεγαβάτ 
(MW). Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου κατά το 
Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό Χρέωση Μη Συµµόρφωσης (ΧΜΣ_ΕΦ) σε Ευρώ, 
το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

ΧΜΣ_ΕΦ = ΜΧΜΣ × [Αριθµός Ηµερών του µήνα] × ΙΜΣ_ΕΦ × 

   (1+Α_ ΧΜΣ) × N 

όπου 

ΜΧΜΣ η µοναδιαία χρέωση σε Ευρώ ανά MW και Ηµέρα Κατανοµής, 

A_ΧΜΣ συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, 

Ν  ο µέχρι και τον υπόψη µήνα αριθµός µηνών εντός του τρέχοντος Έτους 
Αξιοπιστίας κατά τους οποίους ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν προ-
σκόµισε επαρκείς εγγυήσεις για την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος την 
οποία φέρει. 

4. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης ΜΧΜΣ και του συντελεστή προ-
σαύξησης Α_ΧΜΣ, καθορίζονται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας µε απόφαση του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδί-
δεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός Έτους Αξιοπιστίας, ισχύει για το 
επόµενο Έτος Αξιοπιστίας και δεν τροποποιείται εντός του Έτους Αξιοπιστίας αυ-
τού. 



 198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43  

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 225 
Έκδοση 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Μονάδες που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο 
Κατανεµόµενων Μονάδων οφείλουν να εκδίδουν και να καταθέτουν στο Μητρώο 
Α∆Ι Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος για το σύνολο της Καθαρής Ισχύος κάθε 
Μονάδας Παραγωγής και για κάθε ένα από το τρέχον και τα τέσσερα επόµενα Έτη 
Αξιοπιστίας κατ’ ελάχιστο, ή έως τη λήξη της άδειας παραγωγής της Μονάδας, 
εφόσον αυτή επέρχεται εντός του χρονικού διαστήµατος του τρέχοντος και των 
τεσσάρων εποµένων Ετών Αξιοπιστίας. Το σύνολο της ισχύος των Α∆Ι, που έχουν 
τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς και αφορούν την ίδια Μονάδα Παραγωγής, δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει το µέγεθος της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας. 

2. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση Α∆Ι για Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, για Συµβεβληµέ-
νες Μονάδες, για Μονάδες Παραγωγής του άρθρου 35 του Ν.2773/99 (ΦΕΚ Α' 
286), όπως ισχύει, και για Μονάδες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέο-
νται µε το ∆ίκτυο. 

3. Κάτοχοι άδειας παραγωγής για νέες Μονάδες Παραγωγής που θα συνδεθούν µε το 
Σύστηµα δύνανται να εκδίδουν Α∆Ι, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Έκδοσης 
Α∆Ι, το οποίο χορηγείται από τη ΡΑΕ εφόσον ο κάτοχος άδειας παραγωγής δε-
σµεύεται επαρκώς σχετικά µε τον χρόνο έναρξης της εµπορικής λειτουργίας της 
νέας Μονάδας Παραγωγής. Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Α∆Ι, ο κά-
τοχος άδειας παραγωγής υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δι-
καιολογητικά: 

Α) ∆ήλωση σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης της εµπορικής λειτουργίας της 
νέας Μονάδας, 

Β) Τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας Μονάδας µε βάση τα οποία υπολογίζεται η 
∆ιαθέσιµη Ισχύς της Μονάδας, 

Γ) Άδεια εγκατάστασης για τη νέα Μονάδα 

∆) Υπογεγραµµένη Σύµβαση ή προσύµφωνο Τεχνικού Σχεδιασµού, Προµήθειας 
του Εξοπλισµού και Κατασκευής της Μονάδας (Engineering-Procurement-
Construction "EPC"), 

Ε) Υπογεγραµµένη Σύµβαση ή προσύµφωνο Χρηµατοδότησης, εάν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, 

ΣΤ) Εγκεκριµένοι Όροι Σύνδεσης ή Προσφοράς Σύνδεσης µε το Σύστηµα, 

Ζ) Εγκεκριµένοι Όροι Σύνδεσης ή Προσφοράς Σύνδεσης µε δίκτυο µεταφοράς 
καυσίµου, στην περίπτωση παροχής καυσίµου µέσω δικτύου. 
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4. Οι Αυτοπαραγωγοί δύνανται να εκδίδουν Α∆Ι για την Καθαρή Ισχύ των Μονάδων 
τους, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Έκδοσης Α∆Ι για Αυτοπαραγωγό, το οποίο 
χορηγείται από τη ΡΑΕ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου. Με το Πιστοποιητι-
κό Έκδοσης Α∆Ι για Αυτοπαραγωγό πιστοποιείται το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης 
ενέργειας του Αυτοπαραγωγού. Ο µέγιστος αριθµός Α∆Ι που δύναται να εκδοθεί 
από Αυτοπαραγωγό δεν µπορεί να αντιστοιχεί σε ισχύ µεγαλύτερη του πενήντα 
τοις εκατό (50%) της συνολικής ισχύος της Μονάδας Αυτοπαραγωγού. 

5. Το Πιστοποιητικό Έκδοσης Α∆Ι ανακαλείται µε απόφαση της ΡΑΕ όταν σύµφωνα 
µε το σύστηµα παρακολούθησης αδειών παραγωγής που τηρεί η ΡΑΕ προκύπτει 
αδυναµία ολοκλήρωσης της νέας Μονάδας ή αίρονται οι προϋποθέσεις χορήγησης 
του πιστοποιητικού αυτού. 

Άρθρο 226 
Τύπος και Περιεχόµενο 

1. Το Αποδεικτικό εµπεριέχει υπόσχεση για τη διατήρηση συγκεκριµένου επιπέδου 
τεχνικής διαθεσιµότητας της Μονάδας Παραγωγής σε µελλοντικό χρόνο. 

2. To A∆Ι έχει έγγραφο τύπο, αναφέρεται σε µέρος της Καθαρής Ισχύος της Μονά-
δας Α∆Ι και συγκεκριµένα σε ισχύ ενός (1) MW. 

3. Κάθε Α∆Ι περιλαµβάνει: 

Α) Τη Μονάδα Παραγωγής, στην οποία αναφέρεται το Α∆Ι (Μονάδα Α∆Ι). Στο 
Α∆Ι αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός της Μονάδας Παραγωγής σύµφωνα µε 
το Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων ή ο Αριθµός του Πιστοποιητικού Έκ-
δοσης Α∆Ι ανάλογα µε την περίπτωση. 

Β) Τον Χρόνο Αναφοράς, ο οποίος καθορίζεται σε ένα Έτος Αξιοπιστίας, εκτός 
εάν αφορά το τρέχον Έτος Αξιοπιστίας κατά τη στιγµή της έκδοσης του Α∆Ι, 
οπότε καλύπτει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι το τέλος του Έ-
τους αυτού. Ο Χρόνος Αναφοράς προσδιορίζει το συγκεκριµένο Έτος Αξιο-
πιστίας για το οποίο ο κάτοχος άδειας παραγωγής υπόσχεται τη διατήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τεχνικής διαθεσιµότητας της Μονάδας. 

Γ) Τους όρους της προτεινόµενης Σ∆Ι, όπως αυτοί καθορίζονται κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα (Άρθρο 229) του παρόντος, στους οποίους περιλαµβάνεται η 
αριθµητική τιµή του µεγέθους της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος (RUCAP) 
για τη Μονάδα-Α∆Ι. 

4. Με την κατάθεση Α∆Ι στο Μητρώο, ο κάτοχος άδειας παραγωγής αποδέχεται ρητά 
και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού, συµπεριλαµβανόµενων των όρων της προτει-
νόµενης Σ∆Ι. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής αποδέχεται περαιτέρω ότι είναι υπο-
χρεωµένος να εκπληρώνει κατά τρόπο ισότιµο τις υποσχέσεις που περιλαµβάνουν 
όλα τα Α∆Ι, τα οποία αναφέρονται στην ίδια Μονάδα Παραγωγής και έχουν τον ί-
διο Χρόνο Αναφοράς. 
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Άρθρο 227 
Τροποποιήσεις - διαγραφή - αναστολή 

1. Α∆Ι του οποίου παρήλθε ο Χρόνος Αναφοράς διαγράφεται από το Μητρώο µε µέ-
ριµνα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σχετικά µε τον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής, 
τα Α∆Ι εξακολουθούν να ισχύουν και ο εκδότης τους υποκαθίσταται από τον νέο 
κάτοχο της άδειας παραγωγής. 

3. Σε περίπτωση Α∆Ι που αντιστοιχεί σε νέα Μονάδα, τυχόν καθυστέρηση της έναρ-
ξης εµπορικής λειτουργίας της Μονάδας επιφέρει τροποποίηση του Α∆Ι ως προς 
την έναρξη του Χρόνου Αναφοράς. 

4. Σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού Έκδοσης Α∆Ι, τα αντίστοιχα Α∆Ι 
διαγράφονται από το Μητρώο. 

5. Σε περίπτωση µεταβολής του µεγέθους της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας ως συ-
νέπεια τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής, ο αριθµός των Α∆Ι που αντιστοιχούν 
στη Μονάδα και έχουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς προσαρµόζεται ανάλογα. Σε πε-
ρίπτωση µείωσης της Καθαρής Ισχύος της Μονάδας, διαγράφονται από το Μη-
τρώο κατά προτεραιότητα τα Α∆Ι για τα οποία δεν έχει συναφθεί Σ∆Ι και εάν αυτό 
δεν αρκεί, η διαγραφή του κατάλληλου αριθµού Α∆Ι από το Μητρώο επιµερίζεται 
αναλογικά στους Εκπροσώπους Φορτίου οι οποίοι έχουν συνάψει τις αντίστοιχες 
Σ∆Ι. 

6. Σε περίπτωση υποβολής ∆ηλώσεων Μακροχρόνιας µη ∆ιαθεσιµότητας σχετικά µε 
τις οποίες εκδίδεται πόρισµα που προσδιορίζει Οριστικό χαρακτήρα της αδυναµίας 
λειτουργίας της Μονάδας, τα Α∆Ι που έχουν εκδοθεί για τη Μονάδα διαγράφονται. 

7. Σε περίπτωση υποβολής ∆ηλώσεων Μακροχρόνιας µη ∆ιαθεσιµότητας σχετικά µε 
τις οποίες εκδίδεται πόρισµα που προσδιορίζει Προσωρινό χαρακτήρα της αδυνα-
µίας λειτουργίας της Μονάδας, τα Α∆Ι που έχουν εκδοθεί για τη Μονάδα ανα-
στέλλονται µέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της Μονάδας. 

8. Σε περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας τα 
Α∆Ι της Μονάδας τα οποία έχουν Χρόνο Αναφοράς µεταγενέστερο του Έτους Α-
ξιοπιστίας εντός του οποίου εµπίπτει η επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής της κανο-
νικής λειτουργίας της Μονάδας, διαγράφονται από το Μητρώο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44  

ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 228 
Τύπος 

1. Τα Α∆Ι που έχουν κατατεθεί στο Μητρώο αποτελούν πρόταση για τη σύναψη 
Σύµβασης ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι) µε Εκπροσώπους Φορτίου. Η Σ∆Ι καταρ-
τίζεται µε τη συµπλήρωση των κενών στοιχείων του Α∆Ι, την ανεπιφύλακτη υπο-
γραφή του Α∆Ι από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και την καταχώριση σχετικής εγγρα-
φής στο Αποθετήριο Σ∆Ι. Ο τύπος αυτός αποτελεί πλήρη απόδειξη για τη σύναψη 
Σ∆Ι. 

2. Για τη διευκόλυνση της σύναψης Σ∆Ι, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να 
διεξάγει δηµοπρασίες κατά τις διατάξεις του Κώδικα (Άρθρο 236 έως Άρθρο 243) 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να συνάπτει Σ∆Ι µε κατόχους άδειας πα-
ραγωγής, κατόπιν διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώ-
δικα κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47, µε σκοπό την περαιτέρω µεταβίβασή τους σε Εκ-
προσώπους Φορτίου. Ως αντισυµβαλλόµενος στο πλαίσιο αυτών των Σ∆Ι, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος ενεργεί ως οιονεί Εκπρόσωπος Φορτίου. 

Άρθρο 229 
Περιεχόµενο 

1. Οι Σ∆Ι έχουν το περιεχόµενο και τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να αποκλίνουν από τους 
όρους αυτούς ή να προσθέσουν οποιαδήποτε οικονοµική ή άλλη συµφωνία στο έγ-
γραφο της Σ∆Ι. Τυχόν πρόσθετοι όροι δεν επηρεάζουν το κύρος, την ισχύ, την ερ-
µηνεία ή την εφαρµογή της Σ∆Ι και θεωρούνται µη εγγεγραµµένοι. 

2. Οι όροι της Σ∆Ι έχουν ως εξής: 

«Στ…. ……….. (τόπος), σήµερα, την ……….., ηµέρα ………….…, αφενός µεν 
ο κάτοχος της υπ’ αριθµ. πρωτ. ………. άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
για τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καθαρής Ισχύος ……. MW, η 
οποία φέρει Κωδικό Μητρώου Κατανεµόµενων Μονάδων …….. για την οποία 
έχει εκδοθεί το υπ’ αριθµ. πρωτ. ……………… Πιστοποιητικό Έκδοσης Α∆Ι, µε 
την επωνυµία ……………….. και έδρα ………………….., νοµίµως εκπροσω-
πούµενος σύµφωνα µε ………………… ………………, εφεξής ο «Παραγωγός», 
αφετέρου δε ο Εκπρόσωπος Φορτίου µε την επωνυµία …………………….., µε 
έδρα ………………….., νοµίµως εκπροσωπούµενος σύµφωνα µε 
……………………………, εφεξής ο «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ», ο οποίος 
είναι κάτοχος της υπ’ αριθµ. πρωτ. …………. άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή είναι Επιλέγων Πελάτης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, συµφω-
νούν και αµοιβαία συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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1. Ορισµοί. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα σύµβαση έχουν τη 
σηµασία που τους αποδίδεται κατά τις διατάξεις του Ν.2773/1999 όπως ι-
σχύει και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (εφεξής «ο Κώδικας»). 

2. Αντικείµενο της Σύµβασης 
2.1 Μονάδα Παραγωγής. Η παρούσα Σύµβαση αφορά τη Μονάδα Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής η «Μονάδα Παραγωγής») µε Κωδικό Μη-
τρώου Κατανεµόµενων Μονάδων …….. για την οποία έχει εκδοθεί το υπ’ 
αριθµ. πρωτ. ………………….. Πιστοποιητικό Έκδοσης Α∆Ι, η οποία έχει 
Συνολική Καθαρή Ισχύ ………… ΜW (εφεξής η «Καθαρή Ισχύς»). Η 
παρούσα Σύµβαση αφορά σε 1 ΜW Καθαρής Ισχύος. 

2.2 Α∆Ι-Αναφοράς. Η παρούσα σύµβαση αντιστοιχεί στο Α∆Ι µε κωδικό α-
ριθµό ………………, το οποίο ισχύει, όπως αποδεικνύεται από σχετική εγ-
γραφή στο Μητρώο του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2.3 Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς. Κατά το Χρόνο Αναφοράς της παρούσας, ο 
Παραγωγός οφείλει έναντι του Εκπροσώπου Φορτίου να διατηρεί τη Μο-
νάδα τεχνικά διαθέσιµη για µέγεθος ∆ιαθέσιµης Ισχύος τουλάχιστον ίσο µε 
……… MW, εφεξής «Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς» (RUCAP). Η Πραγ-
µατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς προσδιορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος σύµφωνα µε τον Κώδικα. 

2.4 Τήρηση Κωδίκων. Ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Κώδι-
κα, α) υποβάλλοντας ιδίως Προσφορές Έγχυσης για το σύνολο της διαθέ-
σιµης ισχύος της Μονάδας, ∆ηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότη-
τας, ∆ηλώσεις Μείζονος Βλάβης, ∆ήλωση Ανάκλησης άδειας παραγωγής ή 
λειτουργίας, ∆ήλωση Πρόθεσης ∆ιακοπής Λειτουργίας της Μονάδας ή α-
ποξήλωσης ή θέσης σε ψυχρή εφεδρεία, ανάλογα µε την περίπτωση, και β) 
να συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τον προγραµµατι-
σµό της κανονικής συντήρησης της Μονάδας. Ο Παραγωγός αποδέχεται 
περαιτέρω ότι είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει κατά τρόπο ισότιµο τις 
υποσχέσεις που περιλαµβάνουν όλα τα Α∆Ι, ιδίως σχετικά µε τη διαθεσιµό-
τητα ισχύος και τις πράξεις που αφορούν τα σχετικά πραγµατικά και συµ-
βατικά µεγέθη, τα οποία αναφέρονται στην ίδια Μονάδα Παραγωγής και 
έχουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς. 

3. Έναρξη και Λήξη Ισχύος - Χρόνος Αναφοράς 
3.1 Έναρξη και λήξη ισχύος. Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή 

της από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και την καταχώριση της σχετικής εγγρα-
φής στο Αποθετήριο Σ∆Ι που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Η πα-
ρούσα Σύµβαση λήγει κανονικά µε την παρέλευση του Χρόνου Αναφοράς. 

3.2 Χρόνος Αναφοράς. Ο Χρόνος Αναφοράς της παρούσας Σύµβασης ορίζεται 
για το Έτος Αξιοπιστίας ……………… και ταυτίζεται µε τον Χρόνο Α-
ναφοράς του αντίστοιχου Α∆Ι. 

4. Μεταβίβαση. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου δύναται να µεταβιβάζει ανεπιφύλα-
κτα µε γραπτή συµφωνία σε τρίτους Εκπροσώπους Φορτίου που υπογρά-
φουν ανεπιφύλακτα τη Σ∆Ι το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Σ∆Ι (εφεξής η «Μεταβίβαση»). Η Μεταβίβαση ο-
λοκληρώνεται µε την καταχώριση σχετικής εγγραφής στο Αποθετήριο Σ∆Ι 
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που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Η Μεταβίβαση συνοδεύεται από 
γραπτή δήλωση ότι τα δύο µέρη έχουν συµφωνήσει την παροχή κοινά απο-
δεκτού ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από τη Σ∆Ι και ότι η συµφωνία αυτή δεν επηρεάζει 
κατά κανένα τρόπο το κύρος ή την ισχύ της Σ∆Ι καθώς και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
τη Σ∆Ι. Για τη µεταβίβαση δεν απαιτείται συναίνεση του Παραγωγού και 
δεν γίνεται αναγγελία στον Παραγωγό. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται να 
προβάλλει έναντι του νέου Εκπροσώπου Φορτίου ένσταση ή να προβεί σε 
καταγγελία της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο που δεν θεµελιώνεται από 
τη Σ∆Ι και ιδίως για λόγο που απορρέει από τυχόν οικονοµικές ή άλλες 
συµφωνίες τις οποίες έχει συνάψει µε τον αρχικό Εκπρόσωπο Φορτίου. 

5. Τροποποίηση ∆ιαθέσιµης Ισχύος 
5.1 Αδυναµία Λειτουργίας της Μονάδας. Εφόσον συντρέχει Μείζων Βλάβη 

της Μονάδας, σύµφωνα µε τον Κώδικα, ή περίπτωση ανάκλησης άδειας 
παραγωγής ή λειτουργίας, ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονά-
δας για οποιοδήποτε λόγο ή αποξήλωση της Μονάδας ή θέσης της σε ψυ-
χρή εφεδρεία, 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 στον ΗΕΠ ∆ηλώσεις Μερι-
κής ή Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας, ο Παραγωγός οφείλει να κοινοποιεί 
στον Εκπρόσωπο Φορτίου όλα τα έγγραφα που υποβάλλει σχετικά στον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τον Κώδικα. Στην περίπτωση 
κατά την οποία, ως συνέπεια των καταστάσεων αυτών, και σύµφωνα µε το 
σχετικό πόρισµα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος που εκδίδεται κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα, ανασταλεί προσωρινά το αντίστοιχο Α∆Ι, η εκτέλε-
ση των υποχρεώσεων των µερών και η άσκηση των δικαιωµάτων τους που 
απορρέουν από την παρούσα σύµβαση αναστέλλονται για το χρονικό διά-
στηµα αναστολής του Α∆Ι. Αν ως συνέπεια του πορίσµατος του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος διαγράφεται το Α∆Ι από το Μητρώο, δηλαδή αν το 
πόρισµα χαρακτηρίζει ως οριστική την αδυναµία λειτουργίας της Μονάδας, 
η παρούσα σύµβαση λήγει πρόωρα. 

5.2 Μείωση Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος µε πρωτοβουλία Παραγωγού. 
Οποτεδήποτε πριν από το πέρας του Χρόνου Αναφοράς της παρούσας, ο 
Παραγωγός δικαιούται να αποστείλει στον Εκπρόσωπο Φορτίου ανέκκλητη 
έγγραφη και αιτιολογηµένη πρόταση µείωσης της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης 
Ισχύος σε MW (εφεξής η «Πρόταση Μείωσης Ισχύος») η οποία θα ισχύει 
για το Χρόνο Αναφοράς ή το χρονικό διάστηµα αυτού που υπολείπεται. Η 
αποστολή Πρότασης Μείωσης Ισχύος είναι υποχρεωτική σε περίπτωση κα-
τά την οποία ο Παραγωγός κρίνει ότι προβλήµατα τεχνικής φύσης αναµέ-
νεται να οδηγήσουν σε ουσιώδη και συστηµατική απόκλιση της Πραγµατι-
κά ∆ιαθέσιµης Ισχύος από τη Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ. Ο Εκπρόσωπος 
Φορτίου δικαιούται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την πε-
ριέλευση της Πρότασης Μείωσης Ισχύος να υποβάλει ένσταση κατά της 
Πρότασης Μείωσης Ισχύος και να αποστείλει Ειδοποίηση ∆ιεξαγωγής Έ-
ρευνας τις οποίες κοινοποιεί στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Στην περί-
πτωση αυτή εφαρµόζονται οι όροι του στοιχείου 5.3 της παρούσας. Σε πε-
ρίπτωση αποδοχής της Πρότασης Μείωσης Ισχύος από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν 
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υποβάλλει εµπρόθεσµα ένσταση κατά της Πρότασης Μείωσης Ισχύος ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του µεγέ-
θους ισχύος της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος και την καταχωρίζει στο 
Αποθετήριο Σ∆Ι κατά τις διατάξεις του Κώδικα. 

5.3 Μείωση Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος µε πρωτοβουλία Εκπροσώπου 
Φορτίου. Όταν ο Εκπρόσωπος Φορτίου κρίνει ότι συντρέχει συστηµατικά 
µεγάλη απόκλιση µεταξύ της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος και της Πραγ-
µατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος, δύναται να αποστείλει στον Παραγωγό ειδοποίηση 
για διεξαγωγή έρευνας (εφεξής η «Ειδοποίηση ∆ιεξαγωγής Έρευνας») ως 
προς την πραγµατική κατάσταση τεχνικής λειτουργίας της Μονάδας και τη 
δυνατότητα αποκατάστασης τυχόν βλάβης ή άλλων τεχνικών λόγων, µε 
σκοπό να αξιολογηθεί η δυνατότητα επίτευξης Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ι-
σχύος η οποία εύλογα να προσεγγίζει την Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ. Η 
έρευνα διεξάγεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του Κώδικα σχετικά µε τον έλεγχο των ∆ηλώσεων Μη ∆ια-
θεσιµότητας Ισχύος και ολοκληρώνεται µε την έκδοση σχετικού πορίσµα-
τος. Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους και να παρέχει 
κάθε αναγκαία πληροφορία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της έρευνας. Το 
κόστος της διεξαγωγής έρευνας βαρύνει τον Παραγωγό σε περίπτωση που 
επαληθεύεται η ύπαρξη συστηµατικά µεγάλης απόκλισης ή τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου που απαίτησε την έρευνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν από την 
έρευνα διαπιστώνεται ότι είναι εφικτή η επίτευξη Συµβατικά ∆ιαθέσιµης 
Ισχύος η οποία να προσεγγίζει την Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ, ο Παρα-
γωγός οφείλει να προβεί εντός εύλογης προθεσµίας σε κάθε νόµιµη ενέρ-
γεια για το σκοπό αυτό. Αν πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες τεχνικές ερ-
γασίες, αποστέλλει Ειδοποίηση Αποκατάστασης Βλάβης στον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος την οποία κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου. Αν ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος αποδεχθεί την ειδοποίηση αυτή, η Συµβατικά 
∆ιαθέσιµη Ισχύς παραµένει ως έχει. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για 
την υποβολή της Ειδοποίησης Αποκατάστασης Βλάβης ή αν ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος δεν την αποδεχθεί ή αν στο πόρισµα του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος διαπιστωθεί τεχνική αδυναµία βελτίωσης της διαθεσιµότητας 
ισχύος της Μονάδας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε διατύ-
πωση Πρότασης Μείωσης Ισχύος η οποία κοινοποιείται στα δύο µέρη. Ε-
ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση της πρότασης 
στον Παραγωγό, αυτός δύναται να προβάλλει ένσταση κατά αυτής. Σε πε-
ρίπτωση οριστικής έγκρισης της Πρότασης Μείωσης Ισχύος από τον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο Παραγωγός δεν 
υποβάλλει εµπρόθεσµα ένσταση κατά της Πρότασης Μείωσης Ισχύος, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του µεγέ-
θους ισχύος της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος και την καταχωρίζει στο 
Αποθετήριο Σ∆Ι κατά τις διατάξεις του Κώδικα. 

5.4 Επαναφορά Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος. Οποτεδήποτε πριν από το 
πέρας του Χρόνου Αναφοράς της παρούσας, και εφόσον έχει επέλθει µείω-
ση της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος κατά τις παραγράφους 5.2 ή 5.3, ο 
Παραγωγός εφόσον πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες τεχνικές εργασίες, δύ-
ναται να αποστείλει Ειδοποίηση Αποκατάστασης Βλάβης στον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος η οποία κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο Φορτίου και µε 
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την οποία προτείνει το αποκατασταθέν µέγεθος της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης 
Ισχύος. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών ο Εκπρόσωπος Φορτίου 
έχει δικαίωµα να αποστείλει Ειδοποίηση ∆ιεξαγωγής Έρευνας, οπότε ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5.3. Αν το πόρισµα της έρευνας 
επιβεβαιώσει το προταθέν µέγεθος ισχύος ή αν ο Εκπρόσωπος Φορτίου α-
ποδεχθεί το προταθέν µέγεθος ισχύος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προ-
βαίνει σε σχετική τροποποίηση του µεγέθους ισχύος της Συµβατικά ∆ιαθέ-
σιµης Ισχύος και την καταχωρίζει στο Αποθετήριο Σ∆Ι κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα. 

6. Κοινές δηλώσεις. 
6.1 Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι οποιαδήποτε συµφωνία που δεν περιλαµβάνε-

ται στο έγγραφο της παρούσας Σ∆Ι για την τροποποίηση όρων του Σ∆Ι ή 
τον περιορισµό των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη 
Σ∆Ι δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα στο πλαίσιο της Σ∆Ι. 

6.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συνάψουν οικονοµική συµφωνία που 
αναφέρεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σ∆Ι, η 
οποία σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζει το κύρος, την ισχύ, την ερµηνεία 
ή την εφαρµογή της Σ∆Ι. Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι ένσταση µη εκπλη-
ρωθέντος συναλλάγµατος που θεµελιώνεται µε βάση την οικονοµική συµ-
φωνία µεταξύ τους δεν προβάλλεται νοµίµως για τη µη εκπλήρωση υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από τη Σ∆Ι και ότι η µη εκπλήρωση υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από οικονοµική συµφωνία ή η λήξη της ισχύος οικο-
νοµικής συµφωνίας δεν θεµελιώνει δικαίωµα καταγγελίας της Σ∆Ι για κα-
νένα µέρος. 

6.3 Τα δύο µέρη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν συµφωνήσει την 
παροχή κοινά αποδεκτού ανταλλάγµατος για την εκπλήρωση της υπόσχε-
σης διαθεσιµότητας και των παρεπόµενων εκ της παρούσας Σ∆Ι υποχρεώ-
σεων και συµφωνούν ότι η συµφωνία αυτή δεν επηρεάζει κατά κανένα 
τρόπο το κύρος ή την ισχύ της Σ∆Ι καθώς και την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων και την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σ∆Ι. 

7. Υποκατάσταση Παραγωγού. Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι ο Παραγωγός 
δύναται να υποκατασταθεί από άλλο Παραγωγό στην παρούσα Σ∆Ι µόνο 
εφόσον η ίδια υποκατάσταση έχει νοµίµως συντελεσθεί για το Α∆Ι-
Αναφοράς και έχει γίνει αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο. 

8. Παροχή πληροφοριών. 

 Ο Παραγωγός εγγυάται ότι θα παρέχει στον Εκπρόσωπο Φορτίου κατόπιν 
σχετικής έγγραφης αίτησης, πληροφορίες σχετικά µε τις ∆ηλώσεις Ολικής 
ή Μερικής Μη ∆ιαθεσιµότητας και τις ∆ηλώσεις Μείζονος Βλάβης, καθώς 
και κάθε άλλη πληροφορία σχετική µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του από την παρούσα, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται ως 
απόρρητες από διάταξη νόµου ή συµφωνία. 

9. Νοµοθεσία. 

 Κατά το Χρόνο Αναφοράς της παρούσας, τα Μέρη οφείλουν να ενεργούν 
σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και ιδίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2773/1999 όπως ισχύει και του Κώδικα. 

10. Ανωτέρα Βία. 
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10.1  «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» αποτελεί κάθε γεγονός ή κατάσταση που βρί-
σκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των Μερών και το οποίο δεν 
θα µπορούσε να είχε προβλεφθεί ή προληφθεί ακόµα και µε καταβολή ά-
κρας επιµέλειας εκ µέρους τους. Γεγονός Ανωτέρας Βίας συνιστούν ιδίως
  απεργίες, ή οποιαδήποτε άλλη εργατική κινητοποίηση ή εργατική διαφο-
ρά η οποία, σε κάθε περίπτωση, συµβαίνει σε εθνικό επίπεδο και διαρκεί 
περισσότερο από πέντε (5) συνεχόµενες ηµέρες και επηρεάζει ουσιωδώς 
δυσµενώς την εκτέλεση των υποχρεώσεων οιουδήποτε εκ των µερών, πρά-
ξη πολέµου (κηρυγµένου ή ακήρυκτου), εισβολή, ένοπλη σύρραξη ή πράξη 
αλλοδαπού εχθρού που σε κάθε περίπτωση αφορούν ή επηρεάζουν άµεσα 
την Ελλάδα, επανάσταση, λαϊκή εξέγερση, στάση, ανταρσία, κοινωνική 
αναταραχή, δολιοφθορά ή τροµοκρατική πράξη που σε κάθε περίπτωση 
εµφανίζονται στην Ελλάδα και επηρεάζουν άµεσα την εκτέλεση των υπο-
χρεώσεων οιουδήποτε εκ των Μερών, πυρηνική έκρηξη, ραδιενεργή ή χη-
µική µόλυνση, η οποία επηρεάζει άµεσα την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
των Μερών, σεισµό ή οποιαδήποτε άλλη σεισµική δραστηριότητα των ο-
ποίων οι συνέπειες είναι σοβαρότερες από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Μονάδας δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της. 

10.2 Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Μέρος που αδυνα-
τεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ειδοποιεί αµέσως και εγγράφως τον 
αντισυµβαλλόµενο σχετικά µε το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και την αναµε-
νόµενη διάρκειά του, ορίζοντας τις υποχρεώσεις που αδυνατεί να εκπλη-
ρώσει εξ αυτής της αιτίας. Κατά τη διάρκεια του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 
το Μέρος που επηρεάζεται θα ενηµερώνει τακτικά το άλλο Μέρος για τις 
εξελίξεις και θα ειδοποιεί εγγράφως όταν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας παύ-
σει να υφίσταται ή όταν οι συνέπειες του σταµατούν να τον επηρεάζουν. Τα 
Μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν 
τις δυσµενείς συνέπειες (περιλαµβανοµένων και των καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των υποχρεώσεων υπό την παρούσα) του Γεγονότος Ανωτέρας 
Βίας. 

11. Πρόωρη Λήξη. Η παρούσα Σύµβαση λήγει πρόωρα αυτοδικαίως σε περί-
πτωση διαγραφής του Α∆Ι-Αναφοράς από το Μητρώο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο Εκπρόσωπος Φορτίου δύναται να παραιτηθεί οικειοθελώς από τα δικαιώ-
µατά του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, οπότε λήγει πρόωρα 
η σύµβαση. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύµβασης χωρίς προηγούµε-
νη διαγραφή του Α∆Ι-Αναφοράς, η Σ∆Ι διαγράφεται από το Αποθετήριο, 
ενώ το Α∆Ι-Αναφοράς εξακολουθεί να ισχύει. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου δι-
καιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση παραβίασης των υπο-
χρεώσεων του Παραγωγού και ιδίως τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 
της παρούσας σύµβασης. 

12. Επίλυση ∆ιαφορών. Τυχόν διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ των Μερών 
σχετικά µε την εγκυρότητα, δεσµευτικότητα, ερµηνεία ή εφαρµογή της πα-
ρούσας, θα επιλύεται οριστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου. 

12.1  Φιλική διευθέτηση. Σε περίπτωση διαφοράς, κάθε µέρος δύναται να κοι-
νοποιήσει στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση. Εντός προθεσµίας 
τριών (3) ηµερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη οφείλουν 
να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν αµοιβαία τους Εκπροσώπους τους για 
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τη διευθέτηση. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγµατευτούν µε καλή πί-
στη και σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς. 
Τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτό-
κολλο, που υπογράφεται από τους εκπροσώπους και δεσµεύει τα Μέρη. Η 
διαδικασία διευθέτησης διαφοράς θα ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα 
τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση 

12.2 ∆ιαιτητική πραγµατογνωµοσύνη και διαιτησία. Ρητά συµφωνείται ότι 
σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς κατά τη διαδικασία της φιλικής 
διευθέτησης, η διαφορά επιλύεται κατά το Άρθρο 10 του Κώδικα ∆ιαχείρι-
σης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

12.3 Εκπλήρωση Υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια Φιλικής ∆ιευθέτησης, 
Πραγµατογνωµοσύνης ή ∆ιαιτησίας που διεξάγεται δυνάµει του παρόντος, 
τα Μέρη θα εξακολουθούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάµει 
της παρούσας Σύµβασης. 

13. Κοινοποιήσεις. Αντίκλητος. 
(α) Αποστολή. Οποιαδήποτε κοινοποίηση αφορά την παρούσα Σύµβαση ή 

σχετίζεται µε αυτή θα γίνεται 

(1) Για τον Παραγωγό: 

-  µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση ……………………… ή 

- µε τηλεοµοιότυπο στον αριθµό ……………………… ή 

- µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……… 
………………  

 σε κάθε περίπτωση σε προσοχή των ……………………… 

(2) Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου: 

-  µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση ……………………… ή 

- µε τηλεοµοιότυπο στον αριθµό ……………………… ή 

- µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……… 
………………  

 σε κάθε περίπτωση σε προσοχή των ……………………… 

(β) Απόδειξη. Χρόνος. Ο αποδέκτης οποιασδήποτε τέτοιας κοινοποίησης θα 
λογίζεται ότι έλαβε γνώση του εγγράφου που κοινοποιείται κατά την ηµε-
ροµηνία επίδοσης της συστηµένης επιστολής ή κατά το χρόνο που αναγρά-
φεται στο αποδεικτικό µετάδοσης του τηλεοµοιοτύπου ή κατά το χρόνο που 
αναγράφεται στο αποδεικτικό ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

(γ) Αντίκλητος. Αντίκλητος ορίζεται για τον Παραγωγό ………………… 
……………………………. και για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ………… 
………………………………… 

14.  Μερική Ακυρότητα. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύµβασης που 
είναι ή καθίσταται παράνοµη, άκυρη ή µη εκτελεστή, θα θεωρείται ότι δια-
γράφεται κατά το µέρος της παρανοµίας, ακυρότητας ή µη εκτελεστότητας 
και οι υπόλοιπες διατάξεις (και η εν λόγω διάταξη, στο βαθµό που παραµέ-
νει ισχυρή) θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ. 
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15.  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ί-
καιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό. 

16. Παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης δικαιώµατος. Η παράλειψη ή κα-
θυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώµατος αναγνωρίζεται στα µέρη 
δυνάµει της παρούσας δεν θα αποτελεί ούτε και θα ερµηνεύεται ως παραί-
τηση από το δικαίωµα ούτε και θα επιφέρει αποδυνάµωση του δικαιώµατος 
αυτού λόγω παράλειψης της άσκησης του. 

17. Πλήρης συµφωνία. Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί πλήρη συµφωνία µετα-
ξύ των Μερών και κατισχύει κάθε άλλης προφορικής ή γραπτής συµφωνί-
ας. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση σε 
δύο (2) πρωτότυπα». 

Άρθρο 230 
Συναφείς συµφωνίες 

1. Οποιαδήποτε συµφωνία που δεν περιλαµβάνεται στο έγγραφο της Σ∆Ι για την 
τροποποίηση όρων του Σ∆Ι ή τον περιορισµό των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
που απορρέουν από τη Σ∆Ι δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα στο πλαίσιο 
της Σ∆Ι. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συνάψουν σύµβαση διαφορών ή οποιαδήποτε 
άλλη οικονοµική συµφωνία που αναφέρεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από τη Σ∆Ι, η οποία σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζει το κύρος, την ισχύ, την 
ερµηνεία ή την εφαρµογή της Σ∆Ι. Ένσταση µη εκπληρωθέντος συναλλάγµατος 
που θεµελιώνεται µε βάση την οικονοµική συµφωνία των µερών δεν προβάλλεται 
νοµίµως για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από Σ∆Ι. Η µη εκ-
πλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από οικονοµική συµφωνία ή η λήξη της 
ισχύος οικονοµικής συµφωνίας δεν θεµελιώνει δικαίωµα καταγγελίας της Σ∆Ι για 
κανένα µέρος. 

3. Με τη Σ∆Ι τα δύο µέρη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν συµφωνήσει 
την παροχή κοινά αποδεκτού ανταλλάγµατος για την εκπλήρωση της υπόσχεσης 
διαθεσιµότητας και των παρεπόµενων εκ της Σ∆Ι υποχρεώσεων και συµφωνούν 
ότι η συµφωνία αυτή δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο το κύρος ή την ισχύ της 
Σ∆Ι καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωµά-
των που απορρέουν από τη Σ∆Ι. 

4. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από οικονοµικές συµφωνίες, οι 
οποίες συνάπτονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, δεν επηρεάζονται 
από τυχόν µεταβίβαση της Σ∆Ι κατά το Άρθρο 231. 
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Άρθρο 231 
Μεταβίβαση 

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου δύναται να µεταβιβάζει σε άλλο Εκπρόσωπο Φορτίου το 
σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από Σ∆Ι τηρώντας 
τις διατάξεις του Κώδικα. Η µεταβίβαση συντελείται µε την ανεπιφύλακτη υπο-
γραφή της Σ∆Ι από τον νέο Εκπρόσωπο Φορτίου και την καταχώριση σχετικής εγ-
γραφής στο Αποθετήριο Σ∆Ι µε µέριµνα αυτού, χωρίς να απαιτείται αναγγελία 
στον Παραγωγό. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε σχετική εγγραφή 
εφόσον ο νέος Εκπρόσωπος Φορτίου προσκοµίζει γραπτή συµφωνία ότι ο παλαιός 
Εκπρόσωπος Φορτίου µεταβιβάζει ανεπιφύλακτα σε αυτόν το σύνολο των δικαιω-
µάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σ∆Ι, ότι τα δύο µέρη δηλώνουν 
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν συµφωνήσει την παροχή κοινά αποδεκτού α-
νταλλάγµατος για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από τη Σ∆Ι και ότι η συµφωνία αυτή δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο το κύ-
ρος ή την ισχύ της Σ∆Ι καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την ά-
σκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σ∆Ι.  

2. Για τη µεταβίβαση δεν απαιτείται συναίνεση του Παραγωγού, ο οποίος δεν δικαι-
ούται να προβάλλει έναντι του νέου Εκπροσώπου Φορτίου ένσταση για οποιοδή-
ποτε λόγο που δεν θεµελιώνεται από τη Σ∆Ι και ιδίως για λόγο που απορρέει από 
τυχόν οικονοµικές ή άλλες συµφωνίες τις οποίες έχει συνάψει µε τον παλαιό Εκ-
πρόσωπο Φορτίου. Ο Παραγωγός δεν έχει δικαίωµα καταγγελίας της Σ∆Ι για µόνο 
το λόγο της µεταβίβασης ή επειδή ο παλαιός Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει εκ-
πληρώσει προς αυτόν τυχόν οφειλές που θεµελιώνονται µε αναφορά σε οικονοµι-
κές συµφωνίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45  

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 

Άρθρο 232 
Τήρηση Μητρώου και Αποθετηρίου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί Μητρώο, στο οποίο εγγράφει σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος κατόπιν 
ελέγχου τα στοιχεία των Α∆Ι, και Αποθετήριο στο οποίο εγγράφει σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος τα στοιχεία 
των Σ∆Ι. 

2. Οι εγγραφές στο Μητρώο και στο Αποθετήριο διενεργούνται κατόπιν υποβολής 
αιτήσεως από τους Συµµετέχοντες στον ΗΕΠ ως εξής: 

Α) Αίτηση καταχώρισης Α∆Ι στο Μητρώο, η οποία υποβάλλεται από τον κάτοχο 
της άδειας παραγωγής που αντιστοιχεί στη Μονάδα Α∆Ι. 
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Β) Αίτηση αναστολής Α∆Ι, η οποία υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας πα-
ραγωγής που αντιστοιχεί στη Μονάδα Α∆Ι. 

Γ) Αίτηση τροποποίησης Α∆Ι, η οποία υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας 
παραγωγής που αντιστοιχεί στη Μονάδα Α∆Ι. 

∆) Αίτηση διαγραφής Α∆Ι από το Μητρώο, η οποία υποβάλλεται από τον κάτο-
χο της άδειας παραγωγής που αντιστοιχεί στη Μονάδα Α∆Ι. 

Ε) Αίτηση καταχώρισης Σ∆Ι στο Αποθετήριο, η οποία υποβάλλεται από τον ε-
κάστοτε Εκπρόσωπο Φορτίου, που είναι αντισυµβαλλόµενος στη Σ∆Ι. 

ΣΤ) Αίτηση διαγραφής Σ∆Ι από το Αποθετήριο, η οποία υποβάλλεται από τον ε-
κάστοτε Εκπρόσωπο Φορτίου, που είναι αντισυµβαλλόµενος στη Σ∆Ι. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να προβεί σε διαγραφή ή αναστολή Α∆Ι 
χωρίς την υποβολή προηγούµενης αίτησης σε περίπτωση κατά την οποία συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις υποβολής ∆ήλωσης Μακροχρόνιας Μη ∆ιαθεσιµότητας ή 
Πρόθεσης ∆ιακοπής Κανονικής Λειτουργίας της Μονάδας και δεν υποβλήθηκαν 
νοµίµως τέτοιες δηλώσεις από τον κάτοχο άδειας παραγωγής. 

4. Το Μητρώο και το Αποθετήριο δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. 

Άρθρο 233 
Στοιχεία εγγραφής 

1. Για κάθε Α∆Ι εγγράφονται στο Μητρώο τα εξής στοιχεία: 

Α) Κωδικός του Α∆Ι, µε τον οποίον το Α∆Ι προσδιορίζεται µοναδικά. 

Β) Κωδικός της Μονάδας, στην οποία το Α∆Ι αντιστοιχεί. 

Γ) Αριθµός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής για τη Μονάδα. 

∆) Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW, κατά το Μητρώο Κατανεµόµενων Μο-
νάδων 

Ε) Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς (RUCAP), η οποία πρέπει να είναι ίση ή µικρό-
τερη µε 1 ΜW. 

ΣΤ) Χρόνος Αναφοράς του Α∆Ι που καθορίζεται για συγκεκριµένο Έτος Αξιοπι-
στίας. 

Ζ) Κατάσταση Α∆Ι και ιδίως περιπτώσεις αναστολής ή διαγραφής Α∆Ι. 

Η) Ιστορικό των τροποποιήσεων του Α∆Ι. 

Θ) Ιστορικό στοιχείων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα της Μονάδας, συµπεριλαµ-
βανοµένης της µείωσης ∆ιαθεσιµότητας Παραγωγού λόγω ανωτέρας βίας ή 
Μείζονος Βλάβης ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο µειώνει την τεχνική 
διαθεσιµότητα της Μονάδας. 

2. Για κάθε Σ∆Ι εγγράφονται στο Αποθετήριο τα εξής στοιχεία: 
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Α) Κωδικός της Σ∆Ι, µε τον οποίον η Σ∆Ι προσδιορίζεται µοναδικά. 

Β) Κωδικός Α∆Ι-Αναφοράς στο οποίο αντιστοιχεί. 

Γ) Κωδικός του αντισυµβαλλόµενου Εκπροσώπου Φορτίου, σύµφωνα µε το 
Μητρώο Συµµετεχόντων. 

∆) Ιστορικό των µεταβιβάσεων Σ∆Ι. 

Άρθρο 234 
∆ιαδικασία Εγγραφών Μητρώου Α∆Ι 

1. Η αίτηση καταχώρισης Α∆Ι στο Μητρώο εγκρίνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Ο κάτοχος άδειας παραγωγής έχει δικαίωµα έκδοσης Α∆Ι για τη συγκεκριµέ-
νη Μονάδα. 

Β) Ο συνολικός αριθµός Α∆Ι που αφορούν την ίδια Μονάδα και για τον ίδιο 
Χρόνο Αναφοράς δεν υπερβαίνουν σε ισχύ την Καθαρή Ισχύ της Μονάδας 
κατά το Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων. 

Γ) Το Α∆Ι έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τον τύπο και έχει το περιεχόµενο που καθο-
ρίζεται κατά το Άρθρο 226. 

2. Η αίτηση αναστολής Α∆Ι εγκρίνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά το Άρθρο 227. Με την από-
φαση έγκρισης ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εγκρίνει και δηµοσιοποιεί την ανα-
µενόµενη ηµεροµηνία άρσης της αναστολής του Α∆Ι. 

3. Η αίτηση τροποποίησης Α∆Ι εγκρίνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ε-
φόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά το Άρθρο 227. 

4. Η αίτηση διαγραφής Α∆Ι εγκρίνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατά το Άρθρο 227. 

5. Εντός τριών (3) ηµερών από την υποβολή αίτησης καταχώρισης Α∆Ι στο Μητρώο, 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφασίζει επί της αιτήσεως. 

6. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης ή αυτεπάγγελτης αναστολής ή διαγραφής Α∆Ι 
από το Μητρώο, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει εγγράφως τον εκδότη 
του Α∆Ι. Κατά της απόφασης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος χωρεί ένσταση από 
Συµµετέχοντα στον ΗΕΠ εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσµίας 
πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
προθεσµίας αυτής, τεκµαίρεται απόρριψη της ένστασης. Τυχόν διαφορά µεταξύ 
των µερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 



 212

Άρθρο 235 
Υποχρέωση ενηµέρωσης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να ενηµερώνουν τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος για κάθε γεγονός που επιφέρει τροποποίηση ή µεταβολή των στοιχείων 
των Α∆Ι το αργότερο εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την επέλευση του γεγο-
νότος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46  

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 236 
Σκοπός 

O ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να διενεργεί δηµοπρασίες Αποδεικτικών ∆ι-
αθεσιµότητας Ισχύος µε σκοπό τη διευκόλυνση σύναψης Σ∆Ι µεταξύ κατόχων άδειας 
παραγωγής που εκδίδουν Α∆Ι και Εκπροσώπων Φορτίου. 

Άρθρο 237 
Αντικείµενο 

1. Σε δηµοπρασία τίθενται εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας 
Ισχύος κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εκδοτών τους και εφόσον: 

Α) Η δηµοπρασία διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο του Χρόνου Αναφοράς 
των Α∆Ι. 

Β) ∆εν έχει συναφθεί Σ∆Ι για τα εν λόγω Α∆Ι. 

2. Αντικείµενο δηµοπρασίας αποτελούν επίσης και τα Α∆Ι που αντιστοιχούν σε Σ∆Ι 
τις οποίες έχει συνάψει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µε κατόχους άδειας παρα-
γωγής, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47. 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες έχουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου εφόσον 
δηλώσουν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία. 

4. Κατά τη δηµοπρασία οι Εκπρόσωποι Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν οικονο-
µικές προσφορές για το δηµοπρατούµενο Α∆Ι, µε σκοπό τη σύναψη Σ∆Ι και εφό-
σον ανακηρυχθούν πλειοδότες δεσµεύονται να καταβάλουν στον εκδότη του εν 
λόγω Α∆Ι το τίµηµα που προέκυψε από τη δηµοπρασία και να αποδεχθούν τους 
όρους οικονοµικής συµφωνίας που ενδεχοµένως συνοδεύει το Α∆Ι και οι οποίοι 
τους γνωστοποιούνται πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Υπό την προϋπόθεση 
καταβολής του τιµήµατος και αποδοχής των όρων οικονοµικής συµφωνίας που τυ-
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χόν συνοδεύει το Α∆Ι, ο εκδότης του Α∆Ι δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί τη σύναψη 
Σ∆Ι µε τον Εκπρόσωπο Φορτίου. 

Άρθρο 238 
Προετοιµασία δηµοπρασίας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να διενεργεί δηµοπρασία µία φορά κατά τη 
διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας και εντός των πρώτων τεσσάρων µηνών αυτού. 
∆ιενέργεια δηµοπρασίας για µία επιπλέον φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου Έτους 
Αξιοπιστίας επιτρέπεται µετά από έγκριση της ΡΑΕ. 

2. Τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία διενέργειας δηµοπρα-
σίας, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την πρόθε-
ση διενέργειας δηµοπρασίας. Στην ίδια ανακοίνωση καλούνται οι εκδότες Α∆Ι να 
υποβάλλουν αιτήσεις σχετικά µε τα Α∆Ι που επιθυµούν να τεθούν σε δηµοπρασία, 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών. 

3. Στην αίτησή τους, οι εκδότες Α∆Ι υποβάλλουν για κάθε Α∆Ι τα ακόλουθα στοιχεί-
α: 

Α)  Τον κωδικό αριθµό και τον Χρόνο Αναφοράς του Α∆Ι. 

Β) Τη Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ του Α∆Ι (RUCAP) την οποία προτείνει ο κά-
τοχος άδειας παραγωγής για να ενσωµατωθεί στη Σ∆Ι. 

Γ)  Οικονοµικούς όρους οι οποίοι µπορούν να έχουν εναλλακτικά τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

(1)  Ελάχιστη Τιµή σε Ευρώ, η οποία αποτελεί το ελάχιστο ποσό που ο εκ-
δότης του Α∆Ι επιθυµεί να λάβει προκειµένου να συνάψει Σ∆Ι για το 
Α∆Ι. Στην περίπτωση αυτή το A∆Ι που δηµοπρατείται ονοµάζεται "A∆Ι 
µε Τιµή" 

(2)  Σχέδιο οικονοµικής συµφωνίας µε τη µορφή Σύµβασης ∆ιαφορών ή µε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή, για την οποία ο εκδότης Α∆Ι αποδέχεται τη 
γνωστοποίηση των όρων της στους υποψηφίους Εκπροσώπους Φορτίου, 
και Ελάχιστη Τιµή σε Ευρώ η οποία αποτελεί το ελάχιστο ποσό που ο 
εκδότης του Α∆Ι επιθυµεί να του καταβληθεί προκειµένου να συνάψει 
Σ∆Ι για το Α∆Ι, υπό την προϋπόθεση αποδοχής από τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου των όρων του σχεδίου οικονοµικής συµφωνίας. Στην περίπτω-
ση αυτή το Α∆Ι που δηµοπρατείται καλείται «Α∆Ι µε Οικονοµική Συµ-
φωνία («ΟΣ»)». 

4. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος ελέγχει κατά πόσον τα Α∆Ι που έχουν υποβληθεί προς 
δηµοπράτηση πληρούν τις προϋποθέσεις κατά το Άρθρο 237 και το Άρθρο 238 
ανωτέρω και αποφασίζει εάν θα προβεί στη διενέργεια δηµοπρασίας, κρίνοντας 
εάν ο αριθµός αποδεκτών Α∆Ι προς δηµοπράτηση είναι επαρκής ώστε να δικαιο-
λογείται η διενέργεια δηµοπρασίας. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
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σχετικά µε τη διενέργεια δηµοπρασίας κοινοποιείται εγγράφως στους εκδότες Α∆Ι 
που υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. 

5. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε τη µη διεξαγωγή δηµο-
πρασίας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ηµεροµηνί-
α, το αντικείµενο, τους όρους και το πρόγραµµα της δηµοπρασίας τουλάχιστον εί-
κοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτής. 

7. Το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας 
οι Εκπρόσωποι Φορτίου που επιθυµούν να συµµετάσχουν υποβάλλουν στον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος αίτηση συµµετοχής συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά: 

Α) Στην περίπτωση Προµηθευτών, αντίγραφο της Άδειας Προµήθειας. 

Β) Στην περίπτωση Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών, βεβαίωση που εκδίδεται 
από τη ΡΑΕ µε την οποία πιστοποιείται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωµα επιλογής 
προµηθευτή. 

8. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ή κριθούν ανεπαρκή τα ανωτέρω δικαιολο-
γητικά, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος απορρίπτει την αίτηση του Εκπροσώπου 
Φορτίου. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα µό-
νο στην περίπτωση απόρριψης της αιτήσεώς του. 

Άρθρο 239 
∆ιαδικασία δηµοπρασίας 

1. Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διενεργεί χωρι-
στές δηµοπρασίες για τα Α∆Ι µε Τιµή και τα Α∆Ι µε Οικονοµική Συµφωνία. Στην 
περίπτωση των Α∆Ι µε Τιµή ακολουθείται η διαδικασία κατά το Άρθρο 240. 

2. Στην περίπτωση των Α∆Ι µε Οικονοµική Συµφωνία ακολουθείται η διαδικασία 
κατά το Άρθρο 241. 

3. Οι δηµοπρασίες για κάθε Α∆Ι ή οµάδα Α∆Ι διενεργούνται διαδοχικά µε τυχαία 
σειρά. 

Άρθρο 240 
∆ηµοπρασία Α∆Ι µε Τιµή 

1. ∆ηµοπρασία διενεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µόνο για τα Α∆Ι 
µε Τιµή. 

2. Κάθε χωριστή δηµοπρασία περιλαµβάνει συγχρόνως όλα εκείνα τα δηµοπρατού-
µενα Α∆Ι µε Τιµή τα οποία έχουν ίδιο Χρόνο Αναφοράς και για τα οποία προτεί-
νεται το ίδιο µέγεθος Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος. Στην περίπτωση Α∆Ι µε δια-
φορετικούς Χρόνους Αναφοράς ή διαφορετικά µεγέθη Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ι-
σχύος, διενεργούνται διαδοχικά χωριστές δηµοπρασίες για τις οµάδες Α∆Ι µε τον 
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ίδιο Χρόνο Αναφοράς και το ίδιο µέγεθος Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος. Μία ο-
µάδα Α∆Ι θεωρείται ότι έχει το ίδιο µέγεθος Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος όταν 
δεν υπάρχουν δύο Α∆Ι που ανήκουν στην οµάδα αυτή για τα οποία οι αριθµητικές 
τιµές της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος διαφέρουν περισσότερο από τρία (3) τοις 
εκατό. 

3. Η δηµοπρασία διενεργείται από Επιτροπή που ορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. 

4. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία 
προσέρχονται στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος και καταθέτουν τις προσφορές τους χωριστά για κάθε δηµοπρασία. 

5. Οι προσφορές των Εκπροσώπων Φορτίου κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο 
σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι προ-
σφορές έχουν τη µορφή κλιµακωτής συνάρτησης προσφερόµενης τιµής σε Ευρώ 
ανά MW και µεγέθους ισχύος σε MW. Η κλιµακωτή συνάρτηση πρέπει να είναι µη 
αύξουσα ως προς την προσφερόµενη τιµή. Το µέγεθος ισχύος κάθε βαθµίδας της 
συνάρτησης πρέπει να είναι ακέραιος αριθµός µε µέγεθος ισχύος ανά βαθµίδα α-
κριβώς ίσο µε ένα (1) MW. Στις προσφορές των Εκπροσώπων Φορτίου δεν επιτρέ-
πεται να προσδιορίζεται συγκεκριµένο Α∆Ι για το οποίο επιθυµούν να συνάψουν 
Σ∆Ι. Οι προσφορές είναι δεσµευτικές. 

6. Ταυτόχρονα µε την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς, οι Εκπρόσωποι Φορτί-
ου υποβάλουν στην επιτροπή Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού ίσου µε τη 
συνολική χρηµατική αξία της προσφοράς τους. 

7. Κάθε χωριστή δηµοπρασία ολοκληρώνεται ως ακολούθως: 

Α) Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των Εκπροσώπων 
Φορτίου, η επιτροπή συσχετίζει κάθε βαθµίδα κάθε προσφοράς, η οποία έχει 
µέγεθος ισχύος ενός (1) ΜW, σε µία προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ/ΜW και 
καταγράφει το ζεύγος ισχύος-τιµής (εφεξής «Ζεύγη Ζήτησης»). Τα Ζεύγη 
Ζήτησης ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την προσφερόµενη τι-
µή. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων Ζευγών Ζήτησης µε ίση τιµή, η Ε-
πιτροπή κατατάσσει τα εν λόγω Ζεύγη Ζήτησης κατά τυχαίο τρόπο. 

Β) Οµοίως η Επιτροπή συσχετίζει τα προς δηµοπράτηση Α∆Ι, καθένα από τα 
οποία αντιστοιχεί σε µέγεθος ισχύος 1 ΜW, µε την αντίστοιχη Ελάχιστη Τιµή 
τους, σε Ευρώ/ΜW και καταγράφει το ζεύγος ισχύος-τιµής (εφεξής «Ζεύγη 
Προσφοράς»). Τα Ζεύγη Προσφοράς ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά ως 
προς την Ελάχιστη Τιµή. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων Ζευγών Προ-
σφοράς µε ίση Ελάχιστη Τιµή, η Επιτροπή κατατάσσει τα εν λόγω Ζεύγη Ζή-
τησης κατά τυχαίο τρόπο. 

Γ) Τα Ζεύγη Ζήτησης µε τιµή χαµηλότερη της Ελάχιστης Τιµής του πρώτου 
στην αύξουσα σειρά κατάταξης Ζεύγους Προσφοράς αποκλείονται από τα 
επόµενα στάδια της δηµοπρασίας. Εάν µε τον τρόπο αυτό αποκλειστούν όλα 
τα Ζεύγη Ζήτησης, η επιτροπή κηρύσσει τη δηµοπρασία άγονη. Ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος µπορεί να επαναλάβει τη δηµοπρασία κατά το Άρθρο 
238. 
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∆) Τα εναποµένοντα Ζεύγη Ζήτησης αντιστοιχίζονται ένα προς ένα µε τα Ζεύγη 
Προσφοράς. Η διαδικασία ξεκινά µε αντιστοίχιση του πρώτου στη φθίνουσα 
σειρά κατάταξης Ζεύγους Ζήτησης µε το πρώτο στην αύξουσα σειρά κατάτα-
ξης Ζεύγος Προσφοράς. Κατόπιν αντιστοιχίζεται το επόµενο στη φθίνουσα 
σειρά Ζεύγος Ζήτησης µε το επόµενο στην αύξουσα σειρά Ζεύγος Προσφο-
ράς. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχι-
ση είτε λόγω έλλειψης Ζεύγους Προσφοράς είτε λόγω έλλειψης Ζεύγους Ζή-
τησης ή έως ότου η Ελαχίστη Τιµή του υποψηφίου προς αντιστοίχιση Ζεύ-
γους Προσφοράς είναι µεγαλύτερη από την τιµή του προς αντιστοίχιση Ζεύ-
γους Ζήτησης. 

Ε) Η Οριακή Τιµή ∆ηµοπρασίας («ΟΤ∆») καθορίζεται ίση µε την τιµή του τε-
λευταίου κατά τη φθίνουσα σειρά κατάταξης Ζεύγους Ζήτησης το οποίο α-
ντιστοιχίζεται επιτυχώς µε Ζεύγος Προσφοράς σύµφωνα µε την ανωτέρω δι-
αδικασία αντιστοίχισης. ∆ικαίωµα σύναψης Σ∆Ι έχουν όλα τα Ζεύγη Ζήτη-
σης µε προσφερόµενη τιµή ίση ή µεγαλύτερη της ΟΤ∆, υπό την προϋπόθεση 
καταβολής προς τους κατόχους των Α∆Ι ποσού ίσου µε την ΟΤ∆ για κάθε 
Α∆Ι. 

8. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει και 
δηµοσιοποιεί χωριστά για κάθε δηµοπρασία Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας 
στον οποίο παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των Ζευγών Ζήτησης µε τα Ζεύγη Προ-
σφοράς και η ΟΤ∆. Ο Πίνακας Αποτελεσµάτων κοινοποιείται εγγράφως στους 
Εκπροσώπους Φορτίου στους οποίους κατακυρώθηκε Α∆Ι και στους κατόχους ά-
δειας παραγωγής οι οποίοι είναι εκδότες των Α∆Ι αυτών. 

Άρθρο 241 
∆ηµοπρασία Α∆Ι µε Οικονοµική Συµφωνία 

1. Τα Α∆Ι µε Οικονοµική Συµφωνία δηµοπρατούνται το καθένα σε χωριστή δηµο-
πρασία η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Μετά από αίτηση του 
εκδότη των Α∆Ι, είναι δυνατόν τα προς δηµοπράτηση Α∆Ι να δηµοπρατούνται 
κατ’ οµάδες εφόσον αφορούν στην ίδια Μονάδα, έχουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς 
και συνοδεύονται από την ίδια οικονοµική συµφωνία. Τις δηµοπρασίες διενεργεί 
Επιτροπή που ορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Η δηµοπρασία για κάθε Α∆Ι διενεργείται ως ακολούθως: 

Α) Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη δηµο-
πρασία προσέρχονται στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι συµµετέχοντες Εκ-
πρόσωποι Φορτίου να λάβουν γνώση της Ελαχίστης Τιµής κάθε Α∆Ι που τί-
θεται προς δηµοπράτηση, της Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος που προτείνεται 
από τον εκδότη Α∆Ι να ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη Σ∆Ι και όλους τους 
όρους της οικονοµικής συµφωνίας η οποία αντιστοιχεί σε κάθε Α∆Ι. 

Β) Η υποβολή προσφοράς από τους Εκπροσώπους Φορτίου είναι προαιρετική. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή σε σφραγισµένο φάκελο και 
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σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 
Κάθε προσφορά περιλαµβάνει τα στοιχεία του Εκπροσώπου Φορτίου και την 
τιµή προσφοράς η οποία πρέπει να είναι ίση ή υψηλότερη της εκάστοτε Τιµής 
Εκκίνησης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε τιµή χαµηλότερη της Τι-
µής Εκκίνησης η προσφορά αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη στα επόµενα στάδια 
της διαδικασίας. Οι προσφορές είναι δεσµευτικές. Με την προσφορά ο Εκ-
πρόσωπος φορτίου παραδίδει εγγυητική επιστολή προς τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος για ποσό ίσο µε την αξία της προσφοράς του. Είναι δυνατόν η 
εγγυητική επιστολή να παραδοθεί άπαξ προκειµένου να καλύψει την αξία 
όλων των προσφορών του συµµετέχοντος Εκπρόσωπου Φορτίου. 

Γ) Η Επιτροπή ανακοινώνει την Τιµή Εκκίνησης της δηµοπρασίας για ένα Α∆Ι η 
οποία ισούται µε την Ελάχιστη Τιµή του δηµοπρατούµενου Α∆Ι και καλεί 
τους Εκπροσώπους Φορτίου να υποβάλλουν προσφορές εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) λεπτών. Αν δεν υποβληθεί προσφορά, η Επιτροπή κηρύσσει 
τη δηµοπρασία άγονη. 

∆) Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέ-
λους προσφορών των Εκπροσώπων Φορτίου, αποφασίζει επί της τυπικής α-
ποδοχής των προσφορών σύµφωνα µε την παράγραφο (Β) ανωτέρω και ανα-
κοινώνει την υψηλότερη τιµή που αντιστοιχεί σε αποδεκτή προσφορά. Αν 
καµιά προσφορά δεν κρίνεται αποδεκτή, η Επιτροπή κηρύσσει τη δηµοπρα-
σία άγονη. 

Ε) Η τιµή αυτή αποτελεί τη νέα Τιµή Εκκίνησης της δηµοπρασίας. Η Επιτροπή 
καλεί τους Εκπροσώπους Φορτίου να υποβάλλουν προσφορές εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) λεπτών. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθε-
σµίας δεν υποβληθεί καµία αποδεκτή προσφορά, η Επιτροπή κηρύσσει τη λή-
ξη της δηµοπρασίας και ο Εκπρόσωπος Φορτίου που υπέβαλε την προσφορά 
η τιµή της οποίας ήταν υψηλότερη στον αµέσως προηγούµενο γύρο συνάπτει 
τη Σ∆Ι για το δηµοπρατούµενο Α∆Ι. Αλλιώς η διαδικασία επαναλαµβάνεται 
µε την ανακοίνωση από την Επιτροπή της υψηλότερης τιµής που αντιστοιχεί 
σε αποδεκτή προσφορά η οποία και τίθεται ως νέα Τιµή Εκκίνησης προκειµέ-
νου να αρχίσει νέος γύρος υποβολής προσφορών. 

ΣΤ) Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της δηµοπρασίας υποβληθούν δύο ή περισσότε-
ρες αποδεκτές προσφορές µε την ίδια τιµή, η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη 
τιµή για το συγκεκριµένο στάδιο, διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή 
της δηµοπρασίας και η προσφορά που κληρώνεται θέτει τη νέα Τιµή Εκκίνη-
σης και είναι υποψήφια για σύναψη της Σ∆Ι. 

Ζ) Η υψηλότερη τιµή αποδεκτής προσφοράς που υποβλήθηκε σε οποιοδήποτε 
στάδιο της δηµοπρασίας ορίζει την ΟΤ∆ της συγκεκριµένης δηµοπρασίας. 

3. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε Α∆Ι που τίθεται σε δηµοπρασία. 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των δηµοπρασιών ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
καταρτίζει και δηµοσιοποιεί Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας στον οποίο α-
ντιστοιχίζονται τα δηµοπρατούµενα Α∆Ι µε τους Εκπροσώπους Φορτίου στους 
οποίους κατακυρώθηκαν, καθώς και η ΟΤ∆ κάθε επιµέρους δηµοπρασίας. Ο Πί-
νακας Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας κοινοποιείται εγγράφως στους Εκπροσώπους 
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Φορτίου στους οποίους κατακυρώθηκε Α∆Ι και στους κατόχους άδειας παραγωγής 
οι οποίοι είναι εκδότες των Α∆Ι αυτών. 

Άρθρο 242 
Καταβολή τιµήµατος δηµοπρασίας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιστρέφει τις εγγυητικές επιστολές στους Εκ-
προσώπους Φορτίου οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στον Πίνακα Αποτελεσµάτων 
∆ηµοπρασίας. 

2. Εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του Πίνακα 
Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας, κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου που περιλαµβάνεται 
στον Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας υποχρεούται να καταβάλει το τίµηµα 
που προέκυψε από τη δηµοπρασία στον Παραγωγό που είναι εκδότης κάθε Α∆Ι για 
το οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου προκρίθηκε από τη ∆ηµοπρασία για να συνάψει 
την αντίστοιχη Σ∆Ι και εφόσον συντρέχει περίπτωση την αντίστοιχη οικονοµική 
συµφωνία. 

3. Τυχόν άρνηση του Εκπροσώπου Φορτίου να συνάψει τη Σ∆Ι ή την τυχόν αντίστοι-
χη οικονοµική συµφωνία ή σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής 
του τιµήµατος επιφέρει µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατάπτωση 
της Εγγυητικής Επιστολής συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία. Στην περίπτωση αυτή, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατανέµει αναλογικά το ποσό της Εγγυητικής Επι-
στολή Συµµετοχής στους Παραγωγούς που είναι εκδότες των αντιστοίχων Α∆Ι. 
Για τα Α∆Ι αυτά δεν συνάπτεται Σ∆Ι και είναι δυνατόν να δηµοπρατηθούν σε µε-
ταγενέστερη διαδικασία. 

4. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου στους οποίους κατακυρώθηκαν Α∆Ι καθώς και οι κάτοχοι 
άδειας παραγωγής που είναι εκδότες των αντίστοιχων Α∆Ι υποχρεούνται να ενη-
µερώνουν τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε την καταβολή και είσπραξη 
του τιµήµατος αντίστοιχα και τη σύναψη της Σ∆Ι και εφόσον συντρέχει λόγος και 
της τυχόν απαιτούµενης οικονοµικής συµφωνίας. Σε περίπτωση κατά την οποία τα 
στοιχεία που συγκεντρώνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σχετικά µε την κατα-
βολή του τιµήµατος είναι αντιφατικά, διενεργείται έρευνα από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. Εάν κατόπιν της έρευνας δεν αίρονται οι αντιφάσεις η διαφορά µετα-
ξύ των µερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 

5. Με την καταβολή του τιµήµατος και την υπογραφή των συµβάσεων, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος επιστρέφει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον Εκ-
πρόσωπο Φορτίου. 

Άρθρο 243 
Ανάκτηση κόστους δηµοπρασίας 

Το κόστος διενέργειας δηµοπρασιών Α∆Ι ενσωµατώνεται στο λειτουργικό κόστος 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Πέραν της ανάκτησης του κόστους οργάνωσης των 
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δηµοπρασιών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν δικαιούται να αποκοµίσει οικονο-
µικό όφελος από τις δηµοπρασίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ Σ∆Ι ΝΕΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 244 
Αντικείµενο και σκοπός διαγωνισµών 

1. Χάριν της διασφάλισης µακροχρονίως διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει διαγωνισµούς 
µε αντικείµενο τη σύναψη Σ∆Ι που αφορούν σε νέες Μονάδες Παραγωγής (εφεξής 
«∆ιαγωνισµός-Σ∆Ι») για µέγιστο συνολικό µέγεθος ισχύος που καθορίζεται κατά 
περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος και µόνον όταν δια-
πιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να κα-
λυφθεί από ανεξάρτητες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των κατόχων άδειας παρα-
γωγής. 

2. Η διαδικασία των διαγωνισµών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κρι-
τήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, το µέγιστο και ελάχιστο των προσφορών και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από εισήγηση 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και γνώµη της ΡΑΕ. 

3. Σκοπός της σύναψης εκ µέρους του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος των Σ∆Ι από νέες 
Μονάδες είναι η παροχή προς τους επενδυτές της ελάχιστης απαιτούµενης ασφά-
λειας εσόδων για τις νέες Μονάδες έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρηµατοδότησή 
τους. Η παροχή αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής αναλαµβάνει 
πλήρως τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στα ίδια κεφά-
λαια της επένδυσης και δεσµεύεται για την έγκαιρη κατασκευή της Μονάδας και 
τη διατήρησή της σε άρτια τεχνική λειτουργία και διαθεσιµότητα ισχύος, αναλαµ-
βάνοντας συγχρόνως όλες τις ευθύνες των εµπορικών πράξεων και πρωτοβουλιών 
που συνδέονται µε την εµπορική εκµετάλλευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και άλλων υπηρεσιών από τη Μονάδα. Με το ∆ιαγωνισµό-Σ∆Ι δεν παρέχεται 
οποιασδήποτε µορφής, έµµεσα ή άµεσα, σύµβαση αγοράς της ενέργειας που θα 
παράγεται από τις νέες µονάδες, ούτε παρέχεται οποιασδήποτε µορφής προτεραιό-
τητα σχετικά µε την ένταξη της Μονάδας στο Πρόγραµµα ΗΕΠ ή σχετικά µε την 
παροχή επικουρικών ή εφεδρικών υπηρεσιών. Η παρεχόµενη ασφάλεια εσόδων 
από τις νέες Μονάδες αντιστοιχεί σε µερική κάλυψη της δυνατότητας του κατόχου 
άδειας παραγωγής να ανακτήσει τµήµα του επενδυτικού κόστους της Μονάδας µέ-
σω των εσόδων του στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Το σύνολο της ισχύος κάθε νέας Μονά-
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δας για την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να συνάπτει Σ∆Ι και οι 
λοιποί αναγκαίοι όροι καθορίζονται µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

4. Οι Σ∆Ι που συνάπτονται µετά από διαγωνισµό κατά τις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου έχουν τον τύπο και το περιεχόµενο των Σ∆Ι όπως καθορίζεται κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44. Ως αντισυµβαλλόµενος στις Σ∆Ι ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
δρα κατά το Άρθρο 228 και οφείλει να επιδιώξει να µεταβιβάσει τις Σ∆Ι σε Εκ-
προσώπους Φορτίου κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46. 

5. Στην περίπτωση επιτυχούς κατάληξης του ∆ιαγωνισµού-Σ∆Ι, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος συνάπτει µε τον κάτοχο άδειας παραγωγής τις εξής συµβάσεις: 

Α) Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ∆Ι) οι όροι των οποίων είναι αυτοί που 
καθορίζονται κατά το Άρθρο 229 και αντιστοιχούν στα Α∆Ι τα οποία έχει εκ-
δώσει ο κάτοχος άδειας παραγωγής για τη νέα Μονάδα και έχουν εγγραφεί 
στο Μητρώο από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Β) Συµφωνία Υλοποίησης της νέας Μονάδας η οποία αντιστοιχεί στα Α∆Ι και 
για τη σύναψη της οποίας ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να προσκοµί-
σει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Οι όροι της Συµφωνίας αυτής δι-
ασφαλίζουν ότι η πραγµατική διαθεσιµότητα ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας θα παρέχεται κατά τον Χρόνο Αναφοράς σύµφωνα µε τα στοιχεία 
των Α∆Ι. Για το σκοπό αυτό η Συµφωνία Υλοποίησης προσδιορίζει δεσµευ-
τική ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας η οποία συµπίπτει µε την 
έναρξη του Χρόνου Αναφοράς του Α∆Ι και δύναται να προσδιορίζει και πε-
ρίοδο ανοχής αποκλίσεων από την ηµεροµηνία αυτή. 

Γ) Οικονοµική Συµφωνία Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ η οποία θα ισχύει για 
το µέρος του Χρόνου Αναφοράς των Α∆Ι κατά το οποίο ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος είναι αντισυµβαλλόµενος στην αντίστοιχη Σ∆Ι. Η συµφωνία αυ-
τή συνιστά το οικονοµικό αντάλλαγµα το οποίο παρέχεται ως αποτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού-Σ∆Ι για την παροχή της διαθεσιµότητας ισχύος από τη νέα 
Μονάδα. 

∆) Συµφωνία Μεταβίβασης των Σ∆Ι από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε 
Εκπρόσωπο Φορτίου στην οποία περιλαµβάνεται Σύµβαση ∆ιαφορών, και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του κατόχου άδειας παραγωγής όλων των 
όρων της Σύµβασης ∆ιαφορών καθώς και της σύναψης της Σύµβασης ∆ιαφο-
ρών σε µεταγενέστερο χρόνο µε τον Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος θα συµ-
βληθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων Σ∆Ι, και ο οποίος θα υποδειχθεί από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος µετά από διαδικασία δηµοπρασίας Σ∆Ι κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46. 

Άρθρο 245 
Μεταβίβαση των Σ∆Ι σε Εκπρόσωπο Φορτίου 

1. Οι Σ∆Ι που συνάπτει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος Κεφαλαίου, µεταβιβάζονται σε Εκπροσώπους Φορτίου κατόπιν δηµοπρασίας 
κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46. 
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2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου που αποκτούν Σ∆Ι από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
οφείλουν να συνάψουν µε τους αντίστοιχους κατόχους άδειας παραγωγής Σύµβαση 
∆ιαφορών µε όρους που καθορίζονται στα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού-Σ∆Ι, 
χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης των όρων των συµβάσεων αυτών από κανένα εκ 
των δύο µερών, και να καταβάλλουν στους αντίστοιχους κατόχους άδειας παραγω-
γής τίµηµα το οποίο διαµορφώνεται στο πλαίσιο της δηµοπρασίας. 

3. Με την υπογραφή των Συµβάσεων ∆ιαφορών, αντίγραφο των οποίων κοινοποιεί-
ται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και στη ΡΑΕ επέρχεται λήξη της Οικονοµι-
κής Συµφωνίας Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος και του κατόχου άδειας παραγωγής ως προς το τµήµα της το οποίο αντι-
στοιχεί στις Σ∆Ι οι οποίες µεταβιβάσθηκαν σε Εκπροσώπους Φορτίου. 

Άρθρο 246 
Ανάκτηση δαπανών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ανακτά κάθε δαπάνη που προκύπτει από τις Οικο-
νοµικές Συµφωνίες Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ που συνάπτει για Σ∆Ι νέων 
Μονάδων. 

2. Μετά το τέλος κάθε Έτους Αξιοπιστίας και έως το τέλος του αντίστοιχου ηµερο-
λογιακού έτους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τις χρηµατικές οφειλές 
προς τον Παραγωγό σύµφωνα µε τις Οικονοµικές Συµφωνίες Εγγύησης Εσόδων 
από τον ΗΕΠ για το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας (ετήσια οφειλή) και χρεώνει 
τον αντίστοιχο δευτεροβάθµιο λογαριασµό (ΛΠ-5) του Λογαριασµού Προσαυξή-
σεων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Η ετήσια οφειλή επιµερίζεται σε δώδεκα 
(12) ισόποσες δόσεις που καταβάλλονται µηνιαίως στον Παραγωγό κατά τη διάρ-
κεια του ηµερολογιακού έτους που έπεται του Έτους Αξιοπιστίας κατά το οποίο 
γεννάται η οφειλή. Με την Οικονοµική Συµφωνία Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ 
καθορίζεται κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια σχετικά µε την εξόφληση της οφειλής 
καθώς και οι συνέπειες της υπερηµερίας. 

3. Οι εισπράξεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για την ανάκτηση των δαπανών 
που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Συµφωνίες Εγγύησης Εσόδων από τον ΗΕΠ 
αντιστοιχούν σε χρεώσεις και πληρωµές από τους Εκπροσώπους Φορτίου στο 
πλαίσιο της Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνάπτουν για τη 
συµµετοχή στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο επιµερισµός των 
χρεώσεων γίνεται στους Εκπρόσωπους Φορτίου κάθε µήνα κατ’ αναλογία της πο-
σότητας ενέργειας σε MWh την οποία απορροφούν από το Σύστηµα κατά τους µή-
νες του επόµενου ηµερολογιακού έτους, σύµφωνα µε τις µετρήσεις της απορρο-
φούµενης ενέργειας. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας για τους Εκπροσώπους Φορτίου που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
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ΤΜΗΜΑ VIII  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 247 
Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λειτουργεί το Σύστηµα και προγραµµατίζει την 
ανάπτυξή του έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας που καθορί-
ζονται στο παρόν Κεφάλαιο, στα σηµεία σύνδεσης. 

2. Η κανονική συχνότητα του Συστήµατος (συχνότητα αναφοράς) είναι 50 Hz και τα 
περιθώρια διακύµανσής της καθορίζονται ως εξής: 

Α) Για κανονική λειτουργία: 49,85 Ηz έως 50,15 Hz. 

Β) Σε περιπτώσεις διαταραχών στο Σύστηµα ή στα διασυνδεδεµένα µε το Σύ-
στηµα ξένα συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: 49,75 Ηz έως 50,20 
Hz. 

Γ) Σε περιπτώσεις µεγάλων διαταραχών στο Σύστηµα ή στα διασυνδεδεµένα µε 
το Σύστηµα ξένα συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: 49,50 Ηz έως 
50,50 Hz. 

3. Τα επίπεδα της ονοµαστικής τάσης Συστήµατος ορίζονται σε 400 kV και 150 kV 
και το εύρος διακύµανσης της τάσης κατά την κανονική λειτουργία του Συστήµα-
τος καθορίζεται ως εξής: 

Α) 380 kV έως 420 kV στο σύστηµα µεταφοράς 400kV. 

Β) 142,5kV έως 162kV στο σύστηµα µεταφοράς 150 kV. 

4. Κατά τη διάρκεια διαταραχών στο Σύστηµα, εκτάκτων συνθηκών λειτουργίας του 
ή σφαλµάτων σε αυτό, το επιτρεπόµενο εύρος διακύµανσης της τάσης του Συστή-
µατος καθορίζεται ως εξής: 

Α) 350kV έως 420kV στο σύστηµα µεταφοράς 400kV. 

Β) 135kV έως 170kV στο σύστηµα µεταφοράς 150kV. 

5. Ορισµένες διαταραχές στο Σύστηµα, όπως βραχυκυκλώµατα προς γη ή πτώση κε-
ραυνών είναι δυνατόν να καταλήγουν σε βραχυχρόνιες αποκλίσεις της τάσης εκτός 
των παραπάνω περιθωρίων διακύµανσης. Επίσης σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθη-
κών και ιδίως όταν κατόπιν ανοίγµατος των συγχρόνων διασυνδετικών γραµµών 
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επέλθει νησιδοποίηση του Συστήµατος, η συχνότητα µπορεί να λάβει τιµές εκτός 
των ορίων που αναφέρονται στη παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου, εντός όµως 
των ορίων που καθορίζονται στο Άρθρο 275 παράγραφος (2), µέχρι να αποκατα-
σταθεί το ισοζύγιο παραγωγής φορτίου. 

6. Εξαιτίας των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του Συστήµατος, η τάση για εγκατα-
στάσεις που λειτουργούν υπό κοινή ονοµαστική τάση επιτρέπεται να µην είναι ίδια 
σε όλα τα σηµεία του Συστήµατος. 

7. Η συνιστώσα αρνητικής ακολουθίας της φασικής τάσης του Συστήµατος δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει το 2% υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

8. Το Σύστηµα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά γειωµένο στο ουδέτερο σύστηµα, µε 
συντελεστή σφάλµατος προς γη µικρότερο από 1,4. 

9. Το Σύστηµα σχεδιάζεται και λειτουργεί διατηρώντας τη στάθµη βραχυκύκλωσης 
σε επίπεδο χαµηλότερο των εξής ορίων: 

Α) 40kA στο σύστηµα µεταφοράς 400kV. 

Β) 31kA στο σύστηµα µεταφοράς 150kV. 

10. Κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος, η µέγιστη τιµή της υποµεταβατικής στάθµης 
βραχυκύκλωσης δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το 90% των αναφεροµέ-
νων στην προηγούµενη παράγραφο ορίων και ιδίως, για τριφασικά και µονοφασικά 
ως προς γη βραχυκυκλώµατα, η σχεδιαζόµενη µέγιστη υποµεταβατική στάθµη 
βραχυκύκλωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 36 kA στα 400kV και από 28 kA 
στα 150kV. 

11. Τα συστήµατα µεταφοράς 400kV, 150kV και 66 kV πρέπει να είναι επαρκώς γει-
ωµένα. Η διαφορά τάσης µεταξύ υγιούς φάσης και γης κατά το µονοφασικό βρα-
χυκύκλωµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% της ονοµαστικής διαφοράς τά-
σης µεταξύ φάσεων. 

12. Όταν αυξάνεται η φόρτιση του Συστήµατος, πρέπει να παρέχεται ασφαλές περιθώ-
ριο µεταξύ της φόρτισης του Συστήµατος σε κάθε τµήµα του και του σηµείου κα-
τάρρευσης τάσης, όπως αυτό εκτιµάται από παραµετρικές µελέτες. 

13. Τα θερµικά όρια του εξοπλισµού πρέπει να προσδιορίζονται µε βάση τις εκτιµώµε-
νες εποχιακές συνθήκες περιβάλλοντος. Τα κανονικά όρια και τα όρια υπερφόρτι-
σης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα όρια βοηθητικού και παρελκόµενου εξοπλι-
σµού, ιδίως συσκευών διακοπής, ακροκιβώτιων και µετασχηµατιστών οργάνων. Ο 
εξοπλισµός επιλέγεται και σχεδιάζεται έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία υπερφόρ-
τιση εξοπλισµού στις κανονικές και στις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας, εκτός από 
τη φάση αµέσως µετά από µία διαταραχή και υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται αυ-
τόµατα ή χειροκίνητα διορθωτικές ενέργειες. 

14. Για τις καταστάσεις λειτουργίας, κατά τις οποίες όλες οι γραµµές και οι αυτοµετα-
σχηµατιστές µεταφοράς είναι εντός, οι απότοµες µεταβολές τάσης που προκύπτουν 
από τη θέση εντός ή εκτός των πυκνωτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3%. Για 
απλές ανωµαλίες καταστάσεως «Ν-1», το µέγιστο βήµα µεταβολής µεταξύ τάσεων 
µόνιµης λειτουργίας πριν και µετά την ανωµαλία δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο 
από 10%. 
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Άρθρο 248 
Χειρισµοί Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να προβαίνει σε χειρισµούς, ή να εντέλει 
τον Κύριο του Συστήµατος για την εκτέλεση χειρισµών, που επιβάλλονται ιδίως 
από: 

Α) Αποµονώσεις εγκαταστάσεων και συσκευών για λόγους συντήρησης, κατα-
σκευής νέων έργων, επείγουσες επισκευές, δοκιµών Συστήµατος, δοκιµών 
προστασίας, αποµόνωσης διαγνωσθέντος ή πιθανολογούµενου σφάλµατος, 
και εκτέλεση εργασιών των Χρηστών. 

Β) Ανάγκες ρύθµισης της τάσης. 

Γ) Περιορισµό των ροών ενέργειας στο Σύστηµα σε επίπεδα συµβατά µε τις δυ-
νατότητες των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του Συστήµατος. 

2. Εάν κάποιος χειρισµός, και ιδίως χειρισµός που αλλάζει την τοπολογία του Συστή-
µατος, έχει λειτουργική επίπτωση σε Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ο-
φείλει να ενηµερώνει το Χρήστη για τον επικείµενο χειρισµό, εάν αυτό είναι ανα-
γκαίο και χρονικά εφικτό, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης 
σύνδεσης ή άλλης συµφωνίας µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του 
Χρήστη. 

3. Απενεργοποίηση εγκαταστάσεων και συσκευών Χρήστη µπορεί να γίνεται οποτε-
δήποτε και σε όποια έκταση ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί αναγκαία για 
την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήµατος εντός των προβλεπόµενων 
προδιαγραφών. Απενεργοποίηση εγκαταστάσεων και συσκευών Χρήστη επιβάλλε-
ται ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκαλούνται ή ενδέχεται να προκληθούν 
τα εξής: 

Α) Κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων. 

Β) Κίνδυνος για την ευστάθεια του Συστήµατος. 

Γ) Κίνδυνος για το Σύστηµα ή για ορισµένη εγκατάσταση ή συσκευή Χρήστη. 

∆) Υπερφόρτιση στοιχείων του Συστήµατος πέραν των ορίων έκτακτης ανάγκης. 

Ε) Αποκλίσεις της τάσης στο Σύστηµα πέρα των ορίων που καθορίζονται στο 
Άρθρο 247. 

ΣΤ) ∆ιαρκής υπέρβαση των ορίων συχνότητας κανονικής λειτουργίας. 

Ζ) Ουσιώδης παράβαση των όρων σύνδεσης. 

Η) Παρεµπόδιση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από την τήρηση των νοµίµων 
υποχρεώσεών του ή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την άδειά του 
ως συνέπεια οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας Χρήστη. 
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Άρθρο 249 
Προστασία Συστήµατος 

1. Η ευστάθεια του Συστήµατος πρέπει να διατηρείται µετά από τριφασικό σφάλµα 
µηδενικής σύνθετης αντίστασης σε άκρο γραµµή µεταφοράς. Το σφάλµα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται ικανοποιητικά από την πρωτεύουσα προστασία και η αυτόµατη ε-
παναφορά της γραµµής µεταφοράς να είναι ενεργοποιηµένη όπου χρειάζεται. Η 
απαίτηση αυτή µπορεί να ικανοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και µε την εφαρµογή της κατά στάδια µονοφασικού 
σφάλµατος. 

2. Ουδεµία ανωµαλία επιτρέπεται να οδηγεί σε νησιδοποίηση µεγάλων τµηµάτων ή 
διακοπή λειτουργίας του Συστήµατος ως συνέπεια διαδοχικών πτώσεων κυκλωµά-
των µεταφοράς και γεννητριών. Κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος λαµβάνεται 
υπόψη ο υφιστάµενος εξοπλισµός προστασίας και οι δυνατότητες ρύθµισης αυτού. 

3. Στο Σύστηµα ενδέχεται να λαµβάνουν χώρα αυτόµατες ακολουθίες αποζεύξεων 
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εξαιτίας ενεργοποίησης συσκευών προστασίας για 
την αποµόνωση ή εκκαθάριση σφαλµάτων στις εγκαταστάσεις µεταφοράς ή στις 
εγκαταστάσεις των Χρηστών που συνδέονται µε το Σύστηµα. Ο περιορισµός των 
αποκλίσεων των ροών ισχύος ή της τάσης ή της συχνότητας, σε περιπτώσεις 
σφαλµάτων, δύναται να γίνεται αυτόµατα. 

4. Όταν είναι αναγκαίο να γίνουν επείγοντες χειρισµοί ως αποτέλεσµα των διαµορ-
φωµένων συνθηκών ή σφάλµατος στο Σύστηµα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες που ενδέχεται να επηρεάζονται. 

5. Όταν σηµειώνεται σφάλµα στο Σύστηµα ή λειτουργεί η προστασία ή άλλη αυτό-
µατη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εφαρµογή της διαδικασίας που καθορίζεται 
στην προηγούµενη παράγραφο ή όταν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος πρέπει να 
προβεί σε επείγοντες χειρισµούς, ενηµερώνει εκ των υστέρων τους Χρήστες που 
ενδέχεται να επηρεάστηκαν, εκτός εάν δεν συντρέχει πλέον λόγος, επειδή οι έκτα-
κτες συνθήκες ήταν πρόσκαιρες και στο µεταξύ αποκαταστάθηκαν πλήρως. Ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει τους Χρήστες σχετικά µε την εκτιµώµενη 
διάρκεια των έκτακτων συνθηκών και επικαιροποιεί την εκτίµηση αυτή, όταν αυτό 
απαιτείται. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει επιπλέον τους Χρήστες 
σχετικά µε τη λήξη των έκτακτων συνθηκών. 

Άρθρο 250 
Κανόνες ασφάλειας 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας 
που ισχύουν και εκδίδει τις αναγκαίες άδειες εργασίας και εξουσιοδοτήσεις για έκ-
δοση εντολών χειρισµών και εκτέλεση χειρισµών, αποµονώσεων και για κάθε εργα-
σία που πρόκειται να εκτελεστεί στο Σύστηµα. Η άδεια εργασίας δίδεται σε πρόσωπα 
που έχουν δικαίωµα λήψεως τέτοιας άδειας και τα οποία ορίζονται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. Τα πρόσωπα αυτά έχουν την ευθύνη της τήρησης των κανόνων 
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ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στην άδεια εργασίας που 
τους χορηγήθηκε, εκτέλεσης της εργασίας και λήψης των ενδεδειγµένων µέτρων α-
σφάλειας του προσωπικού στο χώρο εργασίας. Για εργασίες επί ή πέραν των ορίων 
του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει τα µέτρα ασφαλείας που 
αφορούν το Σύστηµα, τα οποία και γνωστοποιεί στους Χρήστες που τυχόν επηρεά-
ζονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 251 
Έλεγχοι του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτελεί τους απαραίτητους λειτουργικούς ελέγ-
χους µε σκοπό τον έλεγχο και την ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών, την εκπαί-
δευση του προσωπικού, και τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση µε τη λειτουργία 
του Συστήµατος σε µη κανονικές καταστάσεις. 

2. Ως λειτουργικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ιδίως: 

Α) Έλεγχοι για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη συµπεριφορά του Συ-
στήµατος, στους οποίους περιλαµβάνεται η ελεγχόµενη επιβολή µεταβολών 
της συχνότητας ή/και της τάσης. 

Β) Έλεγχοι επαναφοράς του Συστήµατος. 

Γ) Έλεγχοι σχετικά µε τις ισχύουσες διαδικασίες σε επείγουσες καταστάσεις του 
Συστήµατος και σε καταστάσεις συναγερµού. 

∆) Έλεγχοι και παρακολούθηση της ποιότητας τροφοδότησης σε διάφορες κα-
ταστάσεις του Συστήµατος. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ειδοποιεί το Χρήστη σχετικά µε το 
χρονοδιάγραµµα και τις επιπτώσεις των λειτουργικών ελέγχων, καθώς και για κάθε 
αλλαγή στο χρονοδιάγραµµα και στη φύση των λειτουργικών ελέγχων, κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. Οι Χρήστες µπορούν να ζητούν προθεσµία για τη µελέτη των ε-
πιπτώσεων των λειτουργικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος οφείλει να συνεργάζεται µε τους Χρήστες για τη συνεκτίµηση των 
κινδύνων που συνεπάγονται οι έλεγχοι. Οι λειτουργικοί έλεγχοι δεν πραγµατοποι-
ούνται χωρίς τη συγκατάθεση των Χρηστών, εκτός εάν σύµφωνα µε την εύλογη 
κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η άρνηση της συγκατάθεσης του Χρήστη 
είναι αδικαιολόγητη. 
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Άρθρο 252 
Έλεγχοι απαιτούµενοι από τους Χρήστες 

1. Κάθε Χρήστης οφείλει να εκτελεί τον ελάχιστο απαραίτητο αριθµό λειτουργικών 
ελέγχων µε σκοπό τον έλεγχο και την ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών, τη βελ-
τίωση και τη µέτρηση της απόδοσης των εγκαταστάσεών του, τη συµµόρφωση µε 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις άδειες, τις απαιτήσεις παραγωγής ή άλλες 
υποχρεώσεις και την εκπαίδευση του προσωπικού, φροντίζοντας ώστε να ελαχι-
στοποιούνται οι επιπτώσεις των ελέγχων στο Σύστηµα Μεταφοράς. 

2. Για τη διεξαγωγή λειτουργικών ελέγχων, οι Χρήστες υποβάλλουν σχετικές προτά-
σεις εντός εύλογου χρόνου, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22, ή τηρώντας τυχόν εναλλα-
κτικές διαδικασίες που έχουν καθορίσει από κοινού µε τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. Προκειµένου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος να µπορεί να εκτιµά µε 
ακρίβεια οποιαδήποτε λειτουργική συνέπεια των ελέγχων, οι Χρήστες οφείλουν να 
παρέχουν µε τις προτάσεις τους επαρκείς πληροφορίες στον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος, και ιδίως: 

Α) Την αιτία των προτεινόµενων ελέγχων, που µπορεί να ανάγεται σε απαίτηση 
του νόµου, στην ανάγκη συµµόρφωσης µε τους όρους της άδειας του Χρή-
στη, στις ρυθµίσεις ή στους κώδικες ασφάλειας. 

Β) Την προτεινόµενη ώρα ή ώρες διεξαγωγής των λειτουργικών ελέγχων. 

Γ) Τα κοµβικά χρονικά σηµεία για κάθε συγκεκριµένο στάδιο του λειτουργικού 
ελέγχου, που µπορεί να αποπερατώνεται χωριστά ή που δεν είναι αναγκαίο να 
επαναλαµβάνεται εάν έχει ήδη γίνει. 

∆) Εκτίµηση σχετικά µε τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να έχει για το 
Χρήστη η καθυστέρηση ή η διακοπή λειτουργικού ελέγχου, για την οποία ο 
Χρήστης ενηµερώνεται εντός σύντοµης προθεσµίας. 

Ε) Στην περίπτωση που ο λειτουργικός έλεγχος αφορά Μονάδα Παραγωγής, µε 
την πρόταση για διεξαγωγή του ελέγχου υποβάλλονται στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος το φορτίο ή τα φορτία κατανοµής που απαιτούνται από τον κά-
τοχο άδειας παραγωγής για τη διεκπεραίωση του ελέγχου, καθώς και η διάρ-
κεια αυτού. Εάν ο κάτοχος άδειας παραγωγής αδυνατεί να γνωρίζει τα απαι-
τούµενα φορτία των µονάδων µέχρι την ολοκλήρωση των δοκιµών, τότε ο-
φείλει να κατανέµει τους ελέγχους σε κατάλληλα στάδια, να υποδεικνύει και 
να συζητά µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ποια στάδια των ελέγχων 
µπορούν να εκτελούνται τµηµατικά και ποια όχι, και να υποδεικνύει πιθανές 
µεταβολές των δοκιµών για τα στάδια, που µπορούν να αποπερατωθούν τµη-
µατικά. Στις προτάσεις καθορίζονται επιπλέον οι παράγοντες, που επηρεά-
ζουν την αποπεράτωση των επιµέρους σταδίων, και προσδιορίζεται εάν η α-
κολουθούµενη διαδικασία για ορισµένα στάδια εξαρτάται από το αποτέλεσµα 
προηγούµενου σταδίου. 

3. Η πρόταση ενός κατόχου άδειας παραγωγής για διεξαγωγή λειτουργικού ελέγχου, 
που περιλαµβάνει την εκτέλεση Εντολής Κατανοµής από ορισµένη Μονάδα Παρα-
γωγής για ορισµένη ποσότητα MW ή υπό συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας δεν 
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θεωρείται ως επανάληψη ∆ήλωσης ∆ιαθεσιµότητας ή ικανότητας Επικουρικών 
Υπηρεσιών ή λειτουργικών χαρακτηριστικών. 

Άρθρο 253 
Αξιολόγηση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων 

1. Έπειτα από την υποβολή αιτήµατος για διεξαγωγή λειτουργικού ελέγχου από ορι-
σµένο Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να εκτιµά τις επιπτώσεις 
του προτεινόµενου ελέγχου στη λειτουργία του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος µπορεί να ζητά επιπλέον πληροφορίες από τον Χρήστη, τις οποίες θε-
ωρεί αναγκαίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δοκιµών. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µελετά και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις των 
προτεινόµενων λειτουργικών ελέγχων στην αδιάλειπτη και αξιόπιστη τροφοδότη-
ση Χρηστών. Οι Χρήστες που επηρεάζονται από τους λειτουργικούς ελέγχους έ-
χουν το δικαίωµα να υποβάλουν αντιρρήσεις, τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει 
να σέβεται τα εµπορικό απόρρητο των πληροφοριών που του περιέρχονται σχετικά 
µε κάποιο Χρήστη µε αφορµή αίτηµα διεξαγωγής λειτουργικών ελέγχων. 

3. Εάν ο λειτουργικός έλεγχος που προτείνει ορισµένος κάτοχος άδειας παραγωγής 
προϋποθέτει την έκδοση Εντολής Κατανοµής, η οποία υπερβαίνει τα όρια των δη-
λωµένων τιµών διαθεσιµότητας, ικανότητας επικουρικών υπηρεσιών ή λειτουργι-
κών χαρακτηριστικών της αντίστοιχης µονάδας παραγωγής, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δύναται να εκδώσει την Εντολή Κατανοµής για τη Μονάδα Παραγω-
γής για την περίοδο που απαιτείται για τη διεξαγωγή του λειτουργικού ελέγχου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα. 

Άρθρο 254 
Έγκριση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων 

1. Μετά την υποβολή αιτήµατος για λειτουργικούς ελέγχους, την αξιολόγηση των 
πιθανών επιπτώσεων των λειτουργικών ελέγχων και τη διαβούλευση µε τον Χρή-
στη που αιτείται τις δοκιµές και µε τους Χρήστες που επηρεάζονται λειτουργικά, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφασίζει σχετικά µε την έγκριση των λειτουργι-
κών ελέγχων. 

2. Κριτήρια για την έγκριση των λειτουργικών ελέγχων συνιστούν ιδίως οι επιπτώ-
σεις των λειτουργικών ελέγχων στην ασφάλεια και στην οικονοµική λειτουργία 
του Συστήµατος, οι επιπτώσεις των λειτουργικών ελέγχων στους άλλους Χρήστες 
καθώς και η επίδρασή τους στην αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 

3. Μετά από την έγκριση των λειτουργικών ελέγχων ορισµένου κατόχου άδειας πα-
ραγωγής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποστέλλει στο Χρήστη πρόταση σχετι-
κά µε τη διαδικασία και τον προγραµµατισµό της κατανοµής. Η πρόταση αυτή δεν 
αποτελεί Εντολή Κατανοµής. Ο Χρήστης µπορεί είτε να αποδέχεται την πρόταση 
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αυτή είτε να την απορρίπτει ή να υποβάλει αίτηµα για εναλλακτικό προγραµµατι-
σµό ή για χρονική αναβολή του λειτουργικού ελέγχου. Εάν αποδεχθεί την πρότα-
ση, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει τους Χρήστες, που κατά την κρίση 
του επηρεάζονται σηµαντικά από τους ελέγχους που πρόκειται να διεξαχθούν, σχε-
τικά µε τον προγραµµατιζόµενο χρόνο και το είδος των ελέγχων. Οι Χρήστες αυτοί 
δικαιούνται να υποβάλουν αντιρρήσεις στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, εάν δε 
συµφωνούν µε τους εγκεκριµένους ελέγχους. Οι έλεγχοι ακυρώνονται από τον ∆ι-
αχειριστή του Συστήµατος, εάν κατά την κρίση του οι αντιρρήσεις που υποβλήθη-
καν είναι αιτιολογηµένες. Τυχόν διαφορά µεταξύ των µερών επιλύεται κατά τη δι-
αδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10. 

4. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος απορρίψει τους λειτουργικούς ελέγχους που 
προτείνονται από ορισµένο Χρήστη, ο Χρήστης αυτός έχει δικαίωµα να υποβάλει 
πρόταση εναλλακτικού προγραµµατισµού ή άλλους λειτουργικούς ελέγχους ή τη 
διεξαγωγή των προτεινόµενων ελέγχων σε άλλο χρόνο. Για την έγκριση και διεξα-
γωγή των ελέγχων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούµενης παρα-
γράφου. Τυχόν διαφορά µεταξύ των µερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που κα-
θορίζεται στο Άρθρο 10. 

Άρθρο 255 
Προγραµµατισµός λειτουργικών ελέγχων 

1. Οι λειτουργικοί έλεγχοι προγραµµατίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Κατανοµής. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να χορηγεί προτεραιότητα στους λειτουρ-
γικούς ελέγχους που προτείνονται από ορισµένο Χρήστη, όταν αυτός επικαλείται 
ότι η διενέργεια των ελέγχων απαιτείται λόγω των όρων της άδειάς του, των κανό-
νων ασφάλειας ή όταν η καθυστερηµένη διενέργεια των ελέγχων αυτών µπορεί να 
έχει σηµαντικές συνέπειες για το Χρήστη. 

3. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβλέπει ανάγκη ή το ενδε-
χόµενο διακοπής, αναβολής ή άλλης σηµαντικής τροποποίησης ορισµένης συµφω-
νηµένης διαδικασίας, οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον Χρήστη που πρότεινε τον 
έλεγχο. 

4. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά ότι η επίπτωση ορι-
σµένου λειτουργικού ελέγχου στην ασφάλεια του Συστήµατος ή στην αδιάλειπτη 
και αξιόπιστη τροφοδότηση του Χρήστη είναι σηµαντικότερη από την αρχική ε-
κτίµηση, εξετάζει από κοινού µε τον Χρήστη τη δυνατότητα αναθεώρησης της δι-
αδικασίας ή προγραµµατισµού. 

5. Εάν ο Χρήστης που πρότεινε τους ελέγχους επιθυµεί τη διακοπή ή τη µη διεξαγω-
γή ορισµένου λειτουργικού ελέγχου, ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
κατά το Άρθρο 252. 

6. Οι Εντολές Κατανοµής που απαιτούνται για τη διενέργεια λειτουργικών ελέγχων 
εκδίδονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τις διατάξεις κατά το 
ΤΜΗΜΑ III. 
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Άρθρο 256 
Κοινοποίηση αποτελεσµάτων λειτουργικών ελέγχων 

1. Μετά το πέρας του προγραµµατισµένου χρόνου για τη διεξαγωγή ορισµένου λει-
τουργικού ελέγχου, ο Χρήστης που πρότεινε τον έλεγχο οφείλει να ενηµερώνει τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, εάν το σύνολο των ελέγχων ολοκληρώθηκε, και στην 
περίπτωση κατά την οποία οι έλεγχοι έχουν διαιρεθεί σε στάδια, σχετικά µε το 
τµήµα των ελέγχων που έχει περατωθεί. 

2. Μετά το πέρας των λειτουργικών ελέγχων ο Χρήστης που πρότεινε τον έλεγχο ο-
φείλει να καταρτίζει αναφορά σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργήθηκαν (Τελι-
κή Έκθεση), η οποία παραµένει στη διάθεση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, των 
Χρηστών που επηρεάσθηκαν λειτουργικά, και της ΡΑΕ, για τρεις µήνες µετά το 
πέρας των λειτουργικών ελέγχων. 

3. Το περιεχόµενο της Τελικής Έκθεσης δεν γνωστοποιείται σε τρίτους, παρά µόνο 
έπειτα από προηγούµενη έγκριση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και της ΡΑΕ. 

4. Η Τελική Έκθεση περιλαµβάνει περιγραφή των εγκαταστάσεων και των µηχανη-
µάτων που υποβλήθηκαν σε λειτουργικό έλεγχο, περιγραφή των δοκιµών Συστή-
µατος, που διενεργήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα, τυχόν συµπεράσµατα και 
προτάσεις τα οποία αφορούν τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και τους Χρήστες 
που επηρεάσθηκαν λειτουργικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 257 
Σκοπός 

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος µεριµνά, προγραµµατίζει και διασφαλίζει τη συντήρηση του Συστήµα-
τος µέσω των αποµονώσεων εγκαταστάσεων του Συστήµατος για το σκοπό αυτό. Για 
τον ίδιο σκοπό, ο Κύριος του Συστήµατος υποχρεούται να συντηρεί το Σύστηµα και 
να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα σύµφωνα µε τον προγραµµα-
τισµό και τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Άρθρο 258 
Προγραµµατισµός αποµονώσεων Συστήµατος 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, το τρέχον Έτος Αξιο-
πιστίας συµβολίζεται ως ΕΣ και τα επόµενα Έτη Αξιοπιστίας ως ΕΣ+1, ΕΣ+2 και 
ούτω καθεξής. 
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2. Ο Προγραµµατισµός Αποµονώσεων του Συστήµατος περιλαµβάνει: 

Α) Ενδεικτικό Πρόγραµµα Συντήρησης, το οποίο καλύπτει το Έτος Αξιοπιστίας 
ΕΣ+3. Το ενδεικτικό πρόγραµµα συντήρησης αποβλέπει στην έγκαιρη αξιο-
λόγηση των επιπτώσεων των κυριότερων αποµονώσεων στην επάρκεια τρο-
φοδότησης ή στην ασφαλή και οικονοµική λειτουργία του Συστήµατος, έχει 
χαρακτήρα ενδεικτικό και δεν δεσµεύει τον Κύριο του Συστήµατος και τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την εκπόνηση του προσωρινού και του ε-
γκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης. 

Β) Προσωρινό Πρόγραµµα Συντήρησης, το οποίο καλύπτει το Έτος Αξιοπιστίας 
ΕΣ+2. 

Γ) Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Συντήρησης, το οποίο καλύπτει το Έτος Αξιοπιστί-
ας ΕΣ+1. 

3. Ο Προγραµµατισµός Αποµονώσεων του Συστήµατος καταρτίζεται έως το τέλος 
Μαΐου του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Ο προγραµµατισµός αυτός είναι απολύ-
τως δεσµευτικός για το Έτος Αξιοπιστίας ΕΣ+1, δεσµευτικός µε την επιφύλαξη 
εµφάνισης απρόβλεπτων συνθηκών για το Έτος Αξιοπιστίας ΕΣ+2, και ενδεικτικός 
για το επόµενο Έτος Αξιοπιστίας. Οι διαδικασίες προγραµµατισµού των αποµονώ-
σεων των νέων εγκαταστάσεων του Συστήµατος ξεκινούν τουλάχιστον τρεις (3) 
µήνες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λειτουργίας τους. 

4. Εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους ο Κύριος του Συστήµατος υποβάλλει στον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος προτεινόµενα προγράµµατα συντήρησης για τα Έτη Αξι-
οπιστίας ΕΣ+1 έως και ΕΣ+3, στα οποία περιλαµβάνεται κατάλογος προτεινόµε-
νων αποµονώσεων, εκτιµήσεις για πιθανές αναγκαστικές αποµονώσεις για κάθε 
στοιχείο του Συστήµατος, ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και διάρκεια κάθε αποµόνω-
σης. Ειδικότερα, ο Κύριος του Συστήµατος υποβάλλει τα εξής προτεινόµενα προ-
γράµµατα συντήρησης: 

Α) Προτεινόµενο πρόγραµµα συντήρησης για το Έτος Αξιοπιστίας ΕΣ+1. Το 
πρόγραµµα αυτό βασίζεται στο προσωρινό πρόγραµµα συντήρησης για το ί-
διο έτος, µε εξαίρεση το πρώτο Έτος Αξιοπιστίας από τη θέσπιση του Κώδι-
κα. Αλλαγές επιτρέπονται µόνο εάν οφείλονται σε απρόβλεπτες αλλαγές συν-
θηκών. 

Β) Προτεινόµενο προσωρινό πρόγραµµα συντήρησης για το Έτος Αξιοπιστίας 
ΕΣ+2. 

Γ) Προτεινόµενο ενδεικτικό πρόγραµµα συντήρησης για το Έτος Αξιοπιστίας 
ΕΣ+3. 

5. Ο Κύριος του Συστήµατος καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε ο προτεινόµενος 
προγραµµατισµός αποµονώσεων να είναι επαρκής και να αποφεύγονται περιπτώ-
σεις έκτακτης συντήρησης. 

6. Σχετικά µε τις προτεινόµενες αποµονώσεις που συµπεριλαµβάνονται στο εγκεκρι-
µένο στο προσωρινό και στο ενδεικτικό πρόγραµµα συντήρησης, ο Κύριος του 
Συστήµατος υποβάλλει και τα εξής στοιχεία: 

Α) Εναλλακτικές περιόδους για κάθε αποµόνωση 
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Β) Εκτίµηση της ελάχιστης αποδεκτής διάρκειας κάθε αποµόνωσης, στην περί-
πτωση που η διάρκειά της είναι συντοµότερη της προτεινόµενης. 

Γ) Καθορισµό των περιπτώσεων κατά τις οποίες η παράλληλη αποµόνωση δύο ή 
περισσότερων στοιχείων του Συστήµατος είναι αναγκαία, επιθυµητή, µη επι-
θυµητή ή αδύνατη. 

∆) Τη σειρά προτεραιότητας των προτεινόµενων αποµονώσεων. 

Ε) Επισήµανση αποµονώσεων οι οποίες προτιµάται να υλοποιηθούν εντός του 
χρόνου για το οποίο έχουν προγραµµατισθεί. 

7. Τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου δεν υποβάλλονται για τις αποµονώ-
σεις που τεκµηριωµένα κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να µετατεθούν. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος πραγµατοποιεί ανάλυση ασφαλούς και οικονοµι-
κής λειτουργίας του Συστήµατος για το χρονικό διάστηµα από το Έτος Αξιοπιστίας 
ΕΣ+1 έως το Έτος Αξιοπιστίας ΕΣ+3, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεινόµενες από 
τον Κύριο του Συστήµατος αποµονώσεις και άλλους συναφείς παράγοντες, στους 
οποίους συµπεριλαµβάνονται το Πρόγραµµα Συντηρήσεων των Μονάδων παρα-
γωγής, οι αποµονώσεις των διασυνδέσεων και η αναµενόµενη αύξηση των φορτί-
ων. Εάν οι προτεινόµενες από τον Κύριο του Συστήµατος αποµονώσεις έχουν επι-
ζήµια αποτελέσµατα για την ασφαλή ή την οικονοµική λειτουργία του Συστήµα-
τος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να τροποποιεί το προτεινόµενο από 
τον Κύριο του Συστήµατος προγραµµατισµό αποµονώσεων ενηµερώνοντας σχετι-
κά τον Κύριο του Συστήµατος. 

9. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος γνωστοποιεί στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και 
στους λοιπούς Χρήστες που συνδέονται στο Σύστηµα τα επιµέρους θέµατα του 
προγραµµατισµού αποµονώσεων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεών τους. 

10. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξετάζει τις προτάσεις ή/και αντιρρήσεις του Κυ-
ρίου του Συστήµατος, του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των λοιπών Χρηστών που 
συνδέονται στο Σύστηµα και εκπονεί Πρόταση Προγράµµατος Αποµονώσεων Συ-
στήµατος την οποία γνωστοποιεί στους ανωτέρω. Ο Κύριος του Συστήµατος, ο ∆ι-
αχειριστής του ∆ικτύου και οι λοιποί Χρήστες που συνδέονται στο Σύστηµα γνω-
στοποιούν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις 
το αργότερο εντός τριών (3) εβδοµάδων. 

11. Στη συνέχεια ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει τον Προγραµµατισµό Απο-
µονώσεων του Συστήµατος τον οποίο γνωστοποιεί στον Κύριο του Συστήµατος, 
στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στους λοιπούς Χρήστες που συνδέονται στο Σύ-
στηµα. 

Άρθρο 259 
Αλλαγές προγράµµατος αποµονώσεων Συστήµατος 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Κύριος του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του 
∆ικτύου ή άλλος Χρήστης που είναι συνδεδεµένος µε το Σύστηµα θεωρεί ότι συ-
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ντρέχουν έκτακτοι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν µεταβολή του Εγκεκριµένου Προ-
γράµµατος Συντήρησης Συστήµατος για το Έτος Αξιοπιστίας ΕΣ+1 ή του προ-
γράµµατος συντήρησης του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας ΕΣ, δύναται οποτεδήπο-
τε να υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξετάζει εντός τριών (3) εβδοµάδων από την υπο-
βολή της ανωτέρω αίτησης εάν οι αιτούµενες αλλαγές πρόκειται να επιφέρουν α-
νεπιθύµητες επιπτώσεις στην ασφαλή και οικονοµική λειτουργία του Συστήµατος. 
Προς τούτο οφείλει να ζητά τη γνώµη του Κυρίου του Συστήµατος και των Χρη-
στών του Συστήµατος η λειτουργία των εγκαταστάσεων των οποίων ενδέχεται να 
επηρεαστεί από τις αιτούµενες αλλαγές. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µε αιτιο-
λογηµένη απόφασή του προβαίνει στην απόρριψη της αίτησης ή στη µερική ή ολι-
κή αποδοχή της, και τροποποιεί αντίστοιχα το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Συντήρη-
σης ή το πρόγραµµα συντήρησης του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας, το οποίο γνω-
στοποιεί στον Κύριο του Συστήµατος, στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στους 
λοιπούς Χρήστες που συνδέονται στο Σύστηµα. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, µε κριτήριο την ασφαλή και οικονοµική λειτουρ-
γία του Συστήµατος, δύναται να προτείνει τροποποίηση του Εγκεκριµένου Προ-
γράµµατος Συντήρησης Συστήµατος ή του προγράµµατος συντήρησης του τρέχο-
ντος Έτους Αξιοπιστίας την οποία γνωστοποιεί στον Κύριο του Συστήµατος, στον 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στους Χρήστες που είναι συνδεδεµένοι µε το Σύστη-
µα πλην αυτών για τους οποίους η προτεινόµενη τροποποίηση τεκµηριωµένα δεν 
επηρεάζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Ο Κύριος του Συστήµατος, ο 
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου και οι Χρήστες γνωστοποιούν στον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών (3) εβδο-
µάδων. Στη συνέχεια, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εγκρίνει το τροποποιηµένο 
Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Συντήρησης ή το τροποποιηµένο πρόγραµµα συντήρη-
σης του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας το οποίο γνωστοποιεί στον Κύριο του Συ-
στήµατος, στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στους λοιπούς Χρήστες που συνδέο-
νται στο Σύστηµα. 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί ότι συ-
ντρέχουν έκτακτοι λόγοι που σχετίζονται µε την ασφαλή λειτουργία του Συστήµα-
τος δύναται να αναβάλλει τη συντήρηση εγκαταστάσεων του Συστήµατος. Σχετική 
τροποποίηση του τρέχοντος Προγράµµατος Συντήρησης του Συστήµατος γίνεται 
κατόπιν συνεργασίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε τον Κύριο του Συστήµα-
τος. 

Άρθρο 260 
Έκτακτες τροποποιήσεις 

1. Εάν η ασφαλής και οικονοµική λειτουργία του Συστήµατος κινδυνεύει να διαταρα-
χθεί, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να αποφασίζει τροποποίηση του προ-
γράµµατος συντήρησης σύµφωνα µε τη διαδικασία κατά το Άρθρο 259. Ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος οφείλει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προηγού-
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µενης γνωστοποίησης των τροποποιήσεων. Ο Κύριος του Συστήµατος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις τροποποιήσεις αυτές. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου και οι Χρήστες που είναι συνδεδεµένοι µε το Σύστηµα 
οφείλουν να συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε όλα τα στάδια 
του προγραµµατισµού των αποµονώσεων, ώστε να εξυπηρετείται και να διασφαλί-
ζεται η ασφάλεια και η οικονοµικότητα λειτουργίας του Συστήµατος. 
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ΤΜΗΜΑ IX  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 261 
Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 

1. Η ανάπτυξη του Συστήµατος, που περιλαµβάνει την ενίσχυση και την επέκτασή 
του, µπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: 

Α) Αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Β) Ανάγκη αύξησης της δυναµικότητας των διασυνδέσεων. 

Γ) Άρση περιορισµών µεταφοράς του Συστήµατος ή/και βελτίωση ποιότητας και 
ασφάλειας του Συστήµατος. 

∆) Ανάπτυξη των εγκαταστάσεων των Χρηστών που ήδη συνδέονται µε το Σύ-
στηµα. 

Ε) ∆ηµιουργία νέων θέσεων σύνδεσης ή τροποποίηση υφιστάµενων συνδέσεων 
Χρηστών. 

ΣΤ) Μεταβολή των απαιτήσεων των εγκαταστάσεων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που οφείλονται σε µεταβολές της ζήτησης, της παραγωγής ή της τεχνο-
λογίας, απαιτήσεις αξιοπιστίας ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Ζ) Στο αθροιστικό αποτέλεσµα περισσότερων παραγόντων που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο. 

2. Η ενίσχυση ή επέκταση του Συστήµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορεί να πε-
ριλαµβάνει εργασίες: 

Α) Σε µια νέα ή υπάρχουσα θέση σύνδεσης των εγκαταστάσεων και µηχανηµά-
των ορισµένου Χρήστη µε το Σύστηµα 

Β) Σε νέες ή υπάρχουσες γραµµές µεταφοράς ή άλλο εξοπλισµό µέσω του οποί-
ου συνδέεται ορισµένος Χρήστης µε το Σύστηµα 

Γ) Σε νέες ή υπάρχουσες γραµµές µεταφοράς ή άλλο εξοπλισµό ή µεταξύ ση-
µείων αποµακρυσµένων από τη θέση σύνδεσης ορισµένου Χρήστη. 

3. Ο χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Συστήµατος ε-
ξαρτάται από τον τύπο και την έκταση των αναγκαίων ενισχύσεων ή εργασιών ε-
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πέκτασης, το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση των αναγκαίων αδειών και την 
παροχή δουλείας διέλευσης καθώς και για τυχόν αναγκαία δικαστική διευθέτηση 
αυτών, και την πολυπλοκότητα του νέου έργου σε συνδυασµό µε τη µέριµνα για 
παράλληλη διατήρηση ικανοποιητικής ασφάλειας και ποιότητας ισχύος στο υφι-
στάµενο Σύστηµα. 

4. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος για τη διασφάλι-
ση της συνεργασίας µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και ορισµένου Χρή-
στη σχετικά µε οποιαδήποτε προτεινόµενη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του 
Χρήστη που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του Συστήµατος ή την άµεση σύν-
δεσή του µε το Σύστηµα. Επίσης καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες οι 
οποίες αφορούν στην πληροφόρηση την οποία οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν 
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, για το σχεδιασµό του Συστήµατος σύµφωνα µε 
τα κριτήρια σχεδιασµού µεταφοράς και τα σχετικά πρότυπα, και για τη σύνταξη 
της ετήσιας έκθεσης προβλέψεων για την ανάπτυξη του Συστήµατος. 

Άρθρο 262 
Λειτουργίες Σχεδιασµού 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σχεδιάζει την ανάπτυξη του Συστήµατος έτσι ώ-
στε να διασφαλίζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονοµική παροχή ηλεκτρικής ε-
νέργειας και να επιτυγχάνονται οι λειτουργικές απαιτήσεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
48. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος 
ώστε να διασφαλίζεται εφεδρεία των στοιχείων του Συστήµατος σύµφωνα µε το 
Κριτήριο «N-1». Επίσης, εφαρµόζει µεθόδους αντιµετώπισης ανωµαλιών µεγάλης 
κλίµακας και περιορισµού της επίδρασης πολλαπλών διαταραχών στο Σύστηµα. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος λαµβάνει υ-
πόψη του την τρέχουσα κατάσταση φορτίου και δυναµικού παραγωγής, την προ-
βλεπόµενη ανάπτυξη του φορτίου και του δυναµικού παραγωγής, τις εκτιµήσεις 
της ΡΑΕ για την ανάπτυξη και χωροταξική κατανοµή του δυναµικού παραγωγής, 
καθώς και τις προβλεπόµενες απαιτήσεις των Χρηστών. 

Άρθρο 263 
Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) 

1. Έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί και 
δηµοσιεύει σχέδιο της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) το οποίο 
υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο Σύστηµα κατά 
τον πιο οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των 
Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών, προτείνει τεκµηριωµένα στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του σχεδίου ΜΑΣΜ που κρίνει 
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αναγκαίες. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί τελικό σχέδιο ΜΑΣΜ λαµβά-
νοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ. Το τελικό σχέδιο ΜΑΣΜ υποβάλλεται 
στον Υπουργό Ανάπτυξης για έγκριση, που χορηγείται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, 
συνοδευόµενο από τεκµηρίωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος περί των λόγων 
τυχόν διαφοροποιήσεων του τελικού σχεδίου από τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ επί 
του αρχικού σχεδίου. 

2. Η ΜΑΣΜ εκπονείται λαµβάνοντας υπόψη τους εξής στόχους: 

Α) Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας τροφοδοσίας και αύξηση της ικανότητας 
µεταφοράς και του ορίου ευστάθειας του Συστήµατος, καθώς και τεχνολογι-
κές βελτιώσεις. 

Β) Την άρση των τεχνικών περιορισµών που τίθενται από τα όρια λειτουργίας 
των στοιχείων του Συστήµατος, και ιδίως των συστηµατικών Περιορισµών 
Μεταφοράς του Συστήµατος. 

Γ) Την παροχή άµεσης κατά το δυνατόν προτεραιότητας πρόσβασης στο Σύστη-
µα σε νέους Χρήστες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής απρόσκοπτης 
πρόσβασης τρίτων στο Σύστηµα σύµφωνα µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

∆) Την ενίσχυση της ικανότητας µεταφοράς των υφιστάµενων διασυνδέσεων και 
την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων. 

Ε) Τη µείωση των απωλειών µεταφοράς στο Σύστηµα. 

3. Ο χρονικός ορίζοντας της ΜΑΣΜ ορίζεται σε πέντε (5) έτη και περιλαµβάνει χρο-
νικό προγραµµατισµό για όλα τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης, συµπεριλαµβανο-
µένων των έργων των οποίων η κατασκευή ολοκληρώνεται εντός του χρονικού ο-
ρίζοντα της ΜΑΣΜ καθώς και των έργων των οποίων η κατασκευή πρέπει να αρ-
χίσει εντός του χρονικού ορίζοντα της ΜΑΣΜ ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλή-
ρωσης της κατασκευής τους. 

4. Για κάθε νέο έργο, στη ΜΑΣΜ περιλαµβάνεται τεχνική περιγραφή όπου καθορί-
ζονται τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού ως εξής: 

Α) Για γραµµές µεταφοράς, ο τύπος και το εκτιµώµενο µήκος τους, 

Β) Για Υ/Σ και ΚΥΤ, η γενική ηλεκτρολογική διάταξη, δηλαδή το πλήθος ζυγών, 
το είδος και το πλήθος πυλών, το πλήθος και η ονοµαστική ικανότητα Μ/Σ 
ισχύος και ΑΜΣ, 

Γ) Για συσκευές χωρητικής ή επαγωγικής αντιστάθµισης αέργου ισχύος, η ονο-
µαστική τους ικανότητα και ο Υ/Σ ή ΚΥΤ στον οποίο εγκαθίστανται, 

∆) Για άλλα έργα και κυρίως αυτά που περιλαµβάνουν εφαρµογή νέων τεχνολο-
γιών, οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον 
παρόντα Κώδικα. 

Για κάθε έργο τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα κατασκευής του σε σχέση µε τα κρι-
τήρια της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου. 

5. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε έργου, µε το οποίο 
προσδιορίζεται ο εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης κάθε σταδίου του έργου, όπως 
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τεχνικές µελέτες, υποβολή φακέλου για έκδοση περιβαλλοντικών όρων, τυχόν α-
παλλοτριώσεις, έναρξη κατασκευής, ολοκλήρωση κατασκευής και δοκιµών, και 
θέση σε λειτουργία. Τα έργα οµαδοποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή και κατα-
βάλλεται προσπάθεια κοινού χρονοπρογραµµατισµού των έργων αυτών, ώστε να 
επιτυγχάνεται συντονισµός και έγκαιρη επίτευξη των στόχων της ΜΑΣΜ. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για τη διασφάλιση της υλοποίησης του 
προγράµµατος και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων. Προς το σκοπό 
αυτό, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης των 
έργων ΜΑΣΜ και συντάσσει εξαµηνιαίες σχετικές εκθέσεις, τις οποίες δηµοσιο-
ποιεί. 

Άρθρο 264 
∆εδοµένα για τη ΜΑΣΜ 

1. Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Συστήµατος οι Χρήστες οφείλουν να πα-
ρέχουν τακτικά δεδοµένα και πληροφορίες στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, έ-
πειτα από σχετικό αίτηµά του. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αυτές αποτελούν 
δεδοµένα για το σχεδιασµό του Συστήµατος. 

2. Τα δεδοµένα που υποβάλλουν Χρήστες σχετικά µε το σχεδιασµό έργου του Συ-
στήµατος θεωρούνται εµπιστευτικά, µε εξαίρεση τα δεδοµένα που υποβάλλει ο 
Κύριος του Συστήµατος ή ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

3. Έως την 1η Μαΐου κάθε έτους, η ΡΑΕ συντάσσει και γνωστοποιεί στον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος έκθεση σχετικά µε την ανάπτυξη και χωροταξική κατανοµή 
του δυναµικού παραγωγής για την επόµενη πενταετία. Ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος συνεκτιµά το περιεχόµενο της εκθέσεως της ΡΑΕ προκειµένου να εκπληρώ-
σει τις κατά το άρθρο 15 παράγραφος 3 Ν.2773/1999 αρµοδιότητές του. 

4. Τα δεδοµένα σχεδιασµού έργου, µαζί µε άλλα δεδοµένα που διαθέτει ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος και τα οποία αφορούν το Σύστηµα, αποτελούν τη βάση ανά-
λυσης και εκτίµησης νέων αιτήσεων των Χρηστών. Τα δεδοµένα αυτά δεν έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα, εφόσον ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τα χρησιµοποιεί 
για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προβλέψεων, για την παροχή πληροφοριών σε 
σχέση µε την έκθεση αυτή, για την αξιολόγηση των αιτήσεων άλλων Χρηστών ή 
υποψήφιων Χρηστών ή για τους σκοπούς του σχεδιασµού του Συστήµατος, ή εφό-
σον κάτι τέτοιο προβλέπεται στη σύµβαση σύνδεσης. 

Άρθρο 265 
Επαλήθευση και επικύρωση δεδοµένων 

1. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει ότι τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν από 
ορισµένο Χρήστη είναι λανθασµένα ή ανακριβή, µπορεί να απαιτήσει από αυτόν 
την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, που κατά την κρίση του είναι αναγκαίες 
για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδοµένων. 
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2. Εάν έπειτα από την αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύµφωνα µε 
την προηγούµενη παράγραφο ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά αιτιολογηµέ-
να ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την επαλήθευση των αρχικών δεδο-
µένων, µπορεί να απαιτήσει από το Χρήστη τη διεξαγωγή δοκιµών για την επαλή-
θευση των δεδοµένων. Οι δοκιµές διεξάγονται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55. 

3. Εάν τα δεδοµένα που είχαν υποβληθεί από το Χρήστη επαληθευθούν από τις δοκι-
µές, το κόστος των δοκιµών βαρύνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

4. Εάν τα δεδοµένα που είχαν υποβληθεί δεν επαληθευθούν, το κόστος των δοκιµών 
βαρύνει το Χρήστη. Τα µεγέθη που προκύπτουν από τις δοκιµές χρησιµοποιούνται 
ως δεδοµένα. Στην περίπτωση κατά την οποία µεταβολές των δεδοµένων, οι οποίες 
προκύπτουν από ορισµένη δοκιµή, καθιστούν αναγκαία κατά την εύλογη κρίση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος την εκπόνηση πρόσθετων µελετών του Συστήµατος, 
ο Χρήστης βαρύνεται και µε το κόστος των µελετών αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52  

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Άρθρο 266 
Κριτήρια και πρότυπα σχεδιασµού 

1. Για το σχεδιασµό του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εφαρµόζει τα 
κριτήρια σχεδιασµού που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, καθώς και τους κα-
θιερωµένους κανόνες και πρότυπα. 

2. Κατά τον προσδιορισµό των τεχνικών απαιτήσεων µίας σύνδεσης Χρήστη, ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος οφείλει να µην κάνει διακρίσεις µεταξύ Χρηστών της ί-
διας κατηγορίας, τοποθεσίας και µεγέθους, και εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµι-
κά δυνατόν να επιτυγχάνονται οµοιόµορφοι τρόποι σύνδεσης κάθε φορά. 

3. Το επίπεδο τάσεως Συστήµατος στο οποίο συνδέεται Μονάδα και η διάταξη ζυγών 
που προκρίνεται εξαρτώνται από το µέγεθος και το πλήθος των µονάδων παραγω-
γής από τις οποίες αποτελούνται οι εγκαταστάσεις του Χρήστη, τη συµβατότητα µε 
τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, και τη γεωγραφική απόσταση από το 
υφιστάµενο Σύστηµα. 

4. Οι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα Πελάτες συνδέονται κατά κανόνα στο επίπεδο τά-
σεως µεταφοράς των 150kV. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να συνδέει 
έναν τέτοιο πελάτη του Συστήµατος σε διαφορετικό επίπεδο τάσεως µεταφοράς για 
λόγους που σχετίζονται ιδίως µε το µέγεθος της ζήτησης σε MW στο σηµείο σύν-
δεσης, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, την εγγύτητα 
µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της προτεινόµενης σύνδεσης. 

5. Το ∆ίκτυο συνδέεται κατά κανόνα στο επίπεδο τάσεως µεταφοράς των 150kV. Ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να συνδέει το ∆ίκτυο σε διαφορετικό επίπεδο 
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τάσεως µεταφοράς για λόγους που σχετίζονται ιδίως µε το µέγεθος της ζήτησης σε 
MW στο σηµείο σύνδεσης, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συ-
στήµατος, τη συµβατότητα µε το συνδυασµένο σχεδιασµό του Συστήµατος και του 
∆ικτύου, τη γεωγραφική απόσταση από το υφιστάµενο Σύστηµα και το κόστος της 
προτεινόµενης σύνδεσης. 

6. Ο Χρήστης αναλαµβάνει το πλήρες κόστος των έργων επέκτασης για τη σύνδεση 
των εγκαταστάσεών του στο Σύστηµα, τα οποία εντάσσονται στον οικονοµικά 
πλέον σύµφορο και τεχνικά αποδεκτό, σύµφωνα µε το κριτήριο αξιοπιστίας «N-1» 
και τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα, τρόπο σύνδεσής του µε το Σύστηµα. Οι 
γενικοί όροι που ισχύουν για τις χρεώσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρηστών στο 
Σύστηµα και ο τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων αυτών καθορίζονται κατά τις 
διατάξεις του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµα-
τος. 

7. Έπειτα από απαίτηση Χρήστη και εφόσον συµφωνεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος είναι δυνατόν να εφαρµόζονται κατά τον προσδιορισµό των τεχνικών απαιτή-
σεων της σύνδεσης προδιαγραφές αυστηρότερες από τα καθιερωµένα πρότυπα. 
Στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο κόστος το οποίο προκαλείται καλύπτεται από 
τον Χρήστη. 

Άρθρο 267 
Κριτήριο σχεδιασµού «Ν-1» 

1. Σύµφωνα µε το κριτήριο σχεδιασµού «Ν-1» προβλέπεται ότι υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου του Συστή-
µατος, ιδίως γραµµής µεταφοράς, µετασχηµατιστή ή Μονάδας Παραγωγής, δεν θέ-
τει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήµατος και δεν οδηγεί σε περαι-
τέρω απώλεια στοιχείων του Συστήµατος ή σε διακοπές τροφοδοσίας. Μετά την 
απώλεια ενός στοιχείου, το Σύστηµα πρέπει να αναδιαµορφωθεί για να είναι σε 
θέση κατά το δυνατόν να συµµορφωθεί εκ νέου µε το Κριτήριο «Ν-1» µέσα στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο, προκειµένου η απώλεια ενός περαιτέρω στοιχείου να µη 
θέσει σε κίνδυνο τη ασφάλεια λειτουργίας. 

2. Το κριτήριο N-1 ακολουθείται κατά το σχεδιασµό ανάπτυξης του Συστήµατος ό-
πως επίσης και κατά το σχεδιασµό των σχηµάτων σύνδεσης στο Σύστηµα των ε-
γκαταστάσεων των Χρηστών, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59. 

3. Για την εκτίµηση της ασφάλειας του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
εκπονεί αναλύσεις και προσοµοιώσεις για τη λειτουργία του Συστήµατος, και ιδίως 
σχετικά µε την ευστάθεια και την αξιοπιστία του, στις οποίες ελέγχονται οι επι-
πτώσεις διαφορετικών υποθέσεων σχετικά µε το φορτίο, τις µονάδες παραγωγής, 
το διασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και την τοπολογία του Συστήµα-
τος. 
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Άρθρο 268 
Ευστάθεια του Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εγκαθιστά και ρυθµίζει τις διατάξεις ελέγχου του 
Συστήµατος για την εξασφάλιση της ευσταθούς λειτουργίας του σε όλες τις συν-
θήκες και για την αντιµετώπιση µεταβατικών ή µόνιµων φαινοµένων ταλάντωσης 
είτε µε τον περιορισµό του εύρους της ταλάντωσης είτε την απόσβεσή της σε ικα-
νοποιητικό βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια λειτουργίας του Συστήµα-
τος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προδιαγράφει τα µέτρα εκείνα που πρέπει να 
λαµβάνονται για τη διατήρηση της ευστάθειας του Συστήµατος σε περίπτωση µε-
ταβολής των τεχνικών ή λειτουργικών παραµέτρων των Χρηστών καθώς και σε 
περίπτωση σύνδεσης µίας νέας εγκατάστασης στο Σύστηµα. 

2. Το Σύστηµα χαρακτηρίζεται ως στατικώς ευσταθές όταν ελάσσονες µεταβολές των 
λειτουργικών συνθηκών του δεν οδηγούν σε µη αποσβενύµενες ταλαντώσεις συ-
χνότητας που µπορούν να οδηγήσουν σε µεγάλης κλίµακας κατάρρευση του Συ-
στήµατος και σε βλάβες των εγκαταστάσεων Χρηστών. Η στατική ευστάθεια πρέ-
πει να εξασφαλίζεται σε όλες τις χρονικές στιγµές και σε όλα τα σηµεία του Συ-
στήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξασφαλίζει τη διατήρηση της στάθµης 
βραχυκύκλωσης και των τάσεων του Συστήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 και ε-
ξετάζει εάν απορροφήσεις ή εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τους Χρήστες του 
Συστήµατος είναι εφικτές χωρίς κίνδυνο για τη στατική ευστάθειά του ή εάν επι-
βάλλεται να τίθενται περιορισµοί. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος φροντίζει ώστε 
οι µεταβολές φορτίου και έγχυσης, και ιδίως η λειτουργία σε χαµηλό φορτίο µε 
υποδιεγερµένη µονάδα παραγωγής και οι µεταβολές στην τοπολογία του Συστήµα-
τος δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική ευστάθειά του κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48. 

3. Το Σύστηµα χαρακτηρίζεται ως µεταβατικώς ευσταθές όταν, µετά από εκκαθάριση 
βραχυκυκλώµατος σε αυτό, καµία µονάδα παραγωγής δεν αποσυγχρονίζεται σε 
σχέση µε το Σύστηµα και δεν λαµβάνει χώρα ολίσθηση πόλων των γεννητριών. Ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος φροντίζει ώστε 
η στάθµη βραχυκύκλωσης στα σηµεία σύνδεσης των µονάδων παραγωγής να είναι 
εντός των ορίων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48, όταν επιτυγχάνεται εκκαθάριση σφάλ-
µατος από την προστασία του Συστήµατος σύµφωνα µε το σχεδιασµό του. 

4. Όταν σε ορισµένη µονάδα παραγωγής δεν µπορεί να προληφθεί η ολίσθηση πόλων 
σε συνέχεια βραχυκυκλώµατος στο Σύστηµα, η µονάδα παραγωγής αποσυνδέεται 
από το Σύστηµα µέσω της προστασίας της γεννήτριας, ώστε να προλαµβάνονται οι 
κίνδυνοι επιπτώσεων στο Σύστηµα και στη λειτουργία της γεννήτριας. Το Σύστηµα 
θα πρέπει να αντέχει τις επιδράσεις επ’ αυτού, που είναι αποτέλεσµα αυτών των 
δυναµικών φαινοµένων. 
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Άρθρο 269 
Παραδοχές προσοµοίωσης 

1. Οι αναλύσεις λειτουργίας του Συστήµατος εκτελούνται µε τις τρέχουσες προβλέ-
ψεις ενέργειας ζήτησης και µέγιστου και ελάχιστου φορτίου. Οι επιδόσεις του σχε-
διαζόµενου Συστήµατος πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια σχεδιασµού µεταφο-
ράς σε διάφορες συνθήκες φορτίου, µεγίστου και µη. 

2. Οι αναλύσεις λειτουργίας του Συστήµατος βασίζονται στην καλύτερη δυνατή πλη-
ροφόρηση για την ανάπτυξη της παραγωγής συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων 
ΑΠΕ. Λόγω της τυχαιότητας της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ, η επίδρασή τους 
στο Σύστηµα αναλύεται για δύο ακραία σενάρια παραγωγής από αυτές: 

Α) Θεωρώντας ότι παράγουν τη µέγιστη ισχύ τους. 

Β) Θεωρώντας ότι είναι εκτός λειτουργίας. 

3. Ο σχεδιασµός του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη εναλλακτικά σενάρια κατανοµής 
της παραγωγής και του φορτίου επί του Συστήµατος. Η αντοχή του Συστήµατος 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε: 

Α) Να µην τίθεται περιορισµός στην παραγόµενη ισχύ των Μονάδων υπό κανο-
νικές συνθήκες και συνθήκες «Ν-1». 

Β) Να είναι ανεκτή µία προσυµφωνηµένη µη διαθεσιµότητα µίας µονάδας ή µέ-
ρους αυτής, κατά τη διάρκεια µίας κατάλληλα επιλεγµένης περιόδου φορτίου. 
Η διάρκεια µίας τέτοιας περιόδου πρέπει να ελαχιστοποιείται κατάλληλα στο 
πλαίσιο του σχεδιασµού του Συστήµατος. 

4. Το Σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει την ασφαλή διακίνηση των προ-
βλεπόµενων ποσοτήτων ισχύος για εισαγωγές ή εξαγωγές που πραγµατοποιούνται 
µέσω των διασυνδετικών γραµµών µε άλλα συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας του εξωτερικού. 

Άρθρο 270 
Ειδικά κριτήρια σχεδιασµού 

1. Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς υποσταθµούς µεταφοράς ισχύουν οι 
κανονισµοί που εκάστοτε εφαρµόζονται από τον Κύριο του Συστήµατος. 

2. Η διάταξη σύνδεσης των µονάδων παραγωγής πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απώ-
λεια ικανότητας παραγωγής που προκύπτει από σφάλµα ζυγών να µην έχει σοβαρή 
επίπτωση στο Σύστηµα. Η απώλεια ικανότητας παραγωγής που προκύπτει από 
σφάλµα σε οποιοδήποτε στοιχείο του Συστήµατος δεν πρέπει κατά το δυνατόν να 
υπερβαίνει το διπλάσιο της ικανότητας παραγωγής της µεγαλύτερης µονάδας πα-
ραγωγής του Συστήµατος. 
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Άρθρο 271 
Υλοποίηση Έργων Ενίσχυσης του Συστήµατος 

1. Τα έργα ενίσχυσης του Συστήµατος ανατίθενται στον Κύριο του Συστήµατος σύµ-
φωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου Συστήµατος Μεταφοράς. Ο Κύριος 
του Συστήµατος έχει την ευθύνη για την άρτια ολοκλήρωση των έργων αυτών 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στη ΜΑΣΜ καθώς επίσης και 
για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης που περιλαµβάνονται στη 
ΜΑΣΜ. Ο Κύριος του Συστήµατος υλοποιεί τα έργα της ΜΑΣΜ που του ανατίθε-
νται µε δαπάνες του, σύµφωνα µε τους όρους της αδείας του. Το κόστος των έργων 
αυτών ανακτάται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέσω των χρεώσεων για τη 
χρήση του Συστήµατος και αποδίδεται στον Κύριο του Συστήµατος. 

2. Όταν ο Κύριος του Συστήµατος επικαλείται τεκµηριωµένα λόγους αδυναµίας τή-
ρησης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου κατά τη ΜΑΣΜ ή χρηµατοδό-
τησής του, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί, µετά από έγκριση της ΡΑΕ, να 
αναλαµβάνει ο ίδιος ή να αναθέτει σε τρίτους την κατασκευή έργων του Συστήµα-
τος είτε µε δαπάνες του ιδίου του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είτε µε δαπάνες τρί-
των µε αυτοχρηµατοδότηση ή άλλη κατάλληλη µέθοδο που αποφασίζει ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος µετά από έγκριση της ΡΑΕ. Το κόστος των έργων αυτών 
ανακτάται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή µε µέριµνα αυτού µέσω της 
χρέωσης για χρήση του Συστήµατος. 

3. Σε κάθε περίπτωση η κυριότητα των παγίων αυτών µετά την οριστική παραλαβή 
τους περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος, ο οποίος στη συνέχεια αναλαµβάνει 
τη συντήρηση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, και η µέθοδος της 
χρηµατοδότησης της κατασκευής των έργων λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογι-
σµό του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται στον Κύριο του Συστήµατος. 

Άρθρο 272 
Υλοποίηση Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη 

Σύνδεση Χρηστών 

Τα έργα επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση Χρηστών µπορεί να υλοποιού-
νται είτε από τον εκάστοτε Χρήστη είτε από τον Κύριο του Συστήµατος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, συνάπτεται τριµερής Σύµβαση υλοποίησης µεταξύ του Κυρίου του Συστή-
µατος, του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του αντίστοιχου Χρήστη σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου Συστήµατος Μεταφοράς, στην οποία ρητώς 
προβλέπονται τα τµήµατα του έργου την εκτέλεση των οποίων αναλαµβάνει ο κάθε 
συµβαλλόµενος, τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης καθώς και οι διαδι-
κασίες ελέγχου και παραλαβών και ενδεχόµενης καταβολής τιµηµάτων. Με την εκ-
πλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση Υλοποίησης, ο 
Κύριος του Συστήµατος προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια ώστε να περιέλθει στην 
κυριότητά του το τµήµα του έργου που αποτελεί µέρος του Συστήµατος, και στη συ-
νέχεια αναλαµβάνει τη συντήρηση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα. 
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ΤΜΗΜΑ X  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53  

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 273 
Πίνακας Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών Χρήστη 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί στα αρχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων 
Χαρακτηριστικών για τις εγκαταστάσεις κάθε Χρήστη που συνδέεται στο Σύστη-
µα. Τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών Χρήστη γνωστο-
ποιούνται σε κάθε ενδιαφερόµενο µετά από σχετική αίτηση, εφόσον µε την αίτηση 
τεκµηριώνεται έννοµο συµφέρον του αιτούντα. 

2. Ο Πίνακας Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών περιλαµβάνει στοιχεία και πληρο-
φορίες σχετικές µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσε-
ων του Χρήστη και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται καταρχήν 
µε τη Σύµβαση Σύνδεσης κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56. 

3. Τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών καθορίζονται κατ’ 
αρχήν µε τη Σύµβαση Σύνδεσης κατά το Άρθρο 300. 

4. Τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών καθορίζονται περαι-
τέρω µε τον έλεγχο και παραλαβή εξοπλισµού κατά το Άρθρο 288. 

5. Σε µεταγενέστερο χρόνο ο Χρήστης δύναται να υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση 
προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τροποποίηση στοιχείων του Πίνακα Κα-
ταχωρηµένων Χαρακτηριστικών του εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και µό-
νον εφόσον τα προτεινόµενα στοιχεία είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές που κα-
θορίζονται στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφαίνε-
ται επί της αίτησης µετά από εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου και ερευνών κα-
τά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55. 

6. Τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών πρέπει να είναι συµ-
βατά µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53. Στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές αυτές, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος διενεργεί ελέγχους και έρευνες κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55, ενεργοποιεί τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά µε τη µη 
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τήρηση όρων της Σύµβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών 
και ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαροί τεχνικοί λόγοι για τους οποί-
ους ο Χρήστης δεν είναι δυνατόν να συµµορφωθεί µε συγκεκριµένες προδιαγρα-
φές, υποβάλλει προς τούτο σχετική αίτηση εξαίρεσης προς τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς τους τεχνικούς λόγους που τεκµη-
ριώνουν το αίτηµα εξαίρεσης καθώς και τα µέτρα που προτίθεται να λάβει προκει-
µένου να συµµορφωθεί προς τις προδιαγραφές εντός εύλογου χρονικού διαστήµα-
τος το οποίο προσδιορίζει στην αίτησή του. Η υποβολή αίτησης εξαίρεσης δεν α-
παλλάσσει τον Χρήστη από την υποχρέωση τήρησης των προδιαγραφών σχετικά 
µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µε γνώµονα την τεχνική αξιολόγηση των δυνατο-
τήτων των εγκαταστάσεων του Χρήστη και τη διασφάλιση αξιόπιστης και αποδο-
τικής λειτουργίας του Συστήµατος, αποφασίζει περί της αποδοχής της αίτησης ε-
ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµί-
ας αυτής τεκµαίρεται απόρριψη της αίτησης. Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
από την περιέλευση της απόφασης, ο Χρήστης δύναται να υποβάλλει ένσταση ε-
νώπιον της ΡΑΕ γνωστοποιώντας αυτήν στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος. Η ΡΑΕ, 
κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία υποβάλλεται εντός 
δέκα (10) ηµερών, αποφασίζει επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών, και κοινοποιεί την απόφασή της στον Χρήστη και στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται απόρ-
ριψη της ενστάσεως. 

9. Εφόσον εγκριθεί εξαίρεση κατά το Άρθρο 315, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
τροποποιεί τα Στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών του Χρή-
στη. Με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο χορηγήθηκε εξαίρεση, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και έρευνες κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 και ενηµερώνει τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρα-
κτηριστικών του Χρήστη. 

10. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διαπιστώνει συ-
στηµατική απόκλιση των στοιχείων της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων 
από τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών του 
Χρήστη, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση συγκέντρωσης στοιχείων και πληρο-
φοριών που αφορούν στην πραγµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χρή-
στη καθ’ υπέρβαση των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών του, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος κινεί τις διαδικασίες ελέγχου, ερευνών και µη τήρησης όρων της 
Σύµβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55. 

Άρθρο 274 
Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 

1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήµατος προς όφελος των Χρη-
στών, οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατά τους σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 
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σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας του Συστήµατος σε διάφο-
ρες καταστάσεις. 

2. Η γείωση του συνόλου των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων των Χρηστών και η 
εγκατάσταση συστήµατος γείωσης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα σχετικά πρό-
τυπα. Για τα συστήµατα γειώσεων εφαρµόζονται ειδικότερα οι παρακάτω κανόνες: 

Α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος πρέπει να συνεννοείται µε κάθε Χρήστη για 
τις ακριβείς προδιαγραφές του δικτύου γειώσεων που πρόκειται να εγκατα-
σταθεί. 

Β) Ο εξοπλισµός κάθε Χρήστη πρέπει να γειώνεται µε άµεση γείωση µε το κε-
ντρικό δίκτυο γειώσεως του υποσταθµού. 

Γ) Κάθε Χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε σφάλµα προκύπτει 
στις εγκαταστάσεις του θα πρέπει να περιορίζεται έως τα όρια του υποσταθ-
µού και ότι οποιαδήποτε επικίνδυνη ανύψωση τάσεως δεν θα µεταφερθεί ε-
κτός της ζώνης γείωσης. 

∆) Κάθε Χρήστης οφείλει να µεριµνά ώστε το προσωπικό που εργάζεται στο 
σύστηµα γείωσής του είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών κατά τρόπο ασφαλή. 

3. Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων κάθε Χρήστη πρέπει να 
πληροί για κάθε επίπεδο τάσης τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 
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Παράµετρος (Ελάχιστη) 150kV 400kV 

Επίπεδο Μόνωσης για κεραυ-
νική κρουστική τάση (1,2/50 
µsec)  

750 kV 

1550 kV 

µε τις εξής εξαιρέσεις για τους 
Αυτοµετασχηµατιστές: 

• 1550 kV για τους µονωτήρες 
διελεύσεως, 

• 1425 kV για τα τυλίγµατα. 

Επίπεδο µόνωσης, για τάση 
συχνότητας δικτύου (50Hz επί 
1 min)  

325 KV 

680 kV µε τις εξής εξαιρέσεις: 

∆ιακόπτες: 

• 620 kV µεταξύ φάσης-γης και 
µεταξύ φάσεων 

• 800 kV κατά µήκος των α-
νοικτών επαφών 

Αποζεύκτες: 

• 620 kV µεταξύ φάσης-γης και 
µεταξύ φάσεων 

• 800 kV κατά µήκος της από-
στασης µονώσεως 

Αυτοµετασχηµατιστές: 

• 680 kV για τους µονωτήρες 
διελεύσεως 

• 630 kV για τα τυλίγµατα 

Αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ 
αγωγού και µεταλλικών µερών 
εντός του χώρου του Υ/Σ και 
ΚΥΤ 

1550 mm 

• 3100 mm µεταξύ αγωγού και 
µεταλλικού µέρους. 

• 4100 mm µεταξύ Rod και µε-
ταλλικού µέρους 

Ύψος µεταλλικών µερών υπό 
τάση πάνω από χώρους προ-
σβάσιµους σε πεζούς εντός του 
χώρου του Υ/Σ και ΚΥΤ 

5000 mm 7000 mm 

Ύψος κάτω τµήµατος µονωτή-
ρων εντός Υ/Σ και ΚΥΤ 2300 mm 2300 mm 

Ύψος αγωγών υπό τάση πάνω 
από δρόµους  9000 mm 11000 mm 
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4. Τα καλώδια ελέγχου και προστασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλη 
µεταλλική θωράκιση για προστασία έναντι τρωκτικών. Στη βάση των ερµαρίων 
πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών γείωσης των επιφανειών 
αυτών. Τα καλώδια παροχής ισχύος χαµηλής τάσης και το βοηθητικό σύστηµα κα-
λωδιώσεων δροµολογούνται από τον υποσταθµό µεταφοράς προς το κτίριο ελέγ-
χου κάθε Χρήστη µέσω µίας από κοινού µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος συµ-
φωνηµένης υπόγειας διαδροµής. Τα καλώδια τοποθετούνται σε τσιµεντένια αυλά-
κια καλωδίων ή οχετούς, µέχρι τον πίνακα σύνδεσης του Χρήστη, που είναι τοπο-
θετηµένος κοντά στον υποσταθµό µεταφοράς, ή µε άλλο τρόπο που καθορίζεται µε 
κοινή συµφωνία µεταξύ του Χρήστη και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

5. Η διάταξη καθήλωσης σε ανοιχτή ή κλειστή θέση καθώς και οι διατάξεις αλληλο-
µανδάλωσης εγκαθίστανται από το Χρήστη στους κατάλληλους αποζεύκτες ή/και 
στους αυτόµατους διακόπτες για την αποµόνωση της εγκατάστασης από την τρο-
φοδοσία κατά τρόπο ασφαλή, όταν το απαιτεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Οι 
λεπτοµέρειες των παραπάνω προδιαγραφών προσδιορίζονται στο στάδιο του σχε-
διασµού. Οι υφιστάµενοι σταθµοί παραγωγής, που λειτουργούν σύµφωνα µε τους 
κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 πρέπει να τηρούν 
και την παρούσα παράγραφο. 

6. Οι µονάδες παραγωγής µε εγκαταστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 100MW εφοδιά-
ζονται µε συστήµατα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) για το σύνολο των µετα-
σχηµατιστών ανυψώσεως µονάδων που διαθέτουν. Οι συνδεδεµένοι µε το Σύστη-
µα Πελάτες οφείλουν να εφοδιάζονται κατά προτίµηση µε συστήµατα αλλαγής τά-
σης υπό φορτίο για το σύνολο των µετασχηµατιστών τους που συνδέονται µε το 
Σύστηµα. Οι προδιαγραφές σχεδιασµού που εφαρµόζει ένας Χρήστης για τη λει-
τουργία του συστήµατος αλλαγής τάσης υπό φορτίο των µετασχηµατιστών ανυ-
ψώσεως, εγκρίνονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

7. Για τους µετασχηµατιστές που εγκαθίστανται στα σηµεία σύνδεσης ισχύουν οι α-
κόλουθες προδιαγραφές: 

Α) Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών µονάδων συνδέονται σε αστέρα (µε έξο-
δο του ουδετέρου κόµβου σε ιδιαίτερο αποδέκτη) από την πλευρά του Συ-
στήµατος (της υψηλής τάσης) και σε τρίγωνο από την πλευρά της γεννήτριας 
(χαµηλής τάσης). 

Β) Άλλοι µετασχηµατιστές που συνδέονται µε το Σύστηµα συνδέονται σε: 

(1) τρίγωνο από την πλευρά υψηλής και σε αστέρα από την πλευρά χαµη-
λής τάσης, µε έξοδο του κόµβου ουδέτερου σε ακροδέκτες για γείωση 
µέσω αντιστάσεως γειώσεως ή απευθείας ή 

(2) αστέρα και στις δύο πλευρές υψηλής και χαµηλής τάσης µε έξοδο του 
ουδέτερου κόµβου σε ακροδέκτη για γείωση είτε απευθείας είτε µέσω 
αντιστάσεως και µε τριτεύον τύλιγµα συνδεδεµένο σε τρίγωνο. 

Γ) Μετασχηµατιστές γενικών βοηθητικών µονάδων παραγωγής συνδέονται µε 
αστέρα στην πλευρά υψηλής τάσης µε έξοδο του ουδέτερου κόµβου σε ακρο-
δέκτη για απευθείας γείωση και τρίγωνο στην πλευρά της µέσης/χαµηλής τά-
σης. 
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∆) Κάθε µετασχηµατιστής που συνδέεται στο σύστηµα των 66kV διαθέτει κα-
τάλληλη έξοδο του ουδέτερου κόµβου για τη γείωση καθώς και µόνωση που 
επιτρέπει τη λειτουργία του µετασχηµατιστή αγείωτου. 

Ε) Κάθε µετασχηµατιστής που συνδέεται στο σύστηµα των 150kV διαθέτει κα-
τάλληλη έξοδο του ουδετέρου κόµβου σε ακροδέκτη για τη γείωσή του. Ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφασίζει κατά περίπτωση εάν ο µετασχηµα-
τιστής επιτρέπεται να λειτουργεί µε τον ουδέτερο κόµβο από την πλευρά των 
150kV αγείωτο, ενηµερώνοντας σχετικά τον Χρήστη. 

ΣΤ) Οι ουδέτεροι κόµβοι υπερυψηλής τάσης όλων των µετασχηµατιστών µονά-
δων παραγωγής που συνδέονται στο σύστηµα των 400 kV πρέπει να είναι µό-
νιµα γειωµένοι. ∆εν απαιτείται να έχουν δυνατότητα µη γειωµένης λειτουργί-
ας. 

Ζ) Ο ουδέτερος κόµβος υψηλής και υπερυψηλής τάσης των αυτοµετασχηµατι-
στών 400/150/30 kV γειώνεται απευθείας στο δίκτυο γείωσης. 

8. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και εγκατάσταση του µηχανισµού 
πτώσεως του διακόπτη του µετασχηµατιστή που συνδέεται µε το Σύστηµα από το 
σύστηµα προστασίας του µετασχηµατιστή και τις λοιπές διατάξεις του χρήστη. Ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις των µηχανισµών 
πτώσεων του εν λόγω διακόπτη από σφάλµατα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του 
Υποσταθµού Σύνδεσης του Χρήστη που είναι εντός του ορίου ευθύνης λειτουργίας 
του ∆ιαχειριστή Συστήµατος. 

Άρθρο 275 
Ειδικές προδιαγραφές σχεδιασµού και απόδοσης για θερµικές 

και υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής 

1. Οι προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται σε θερµικές 
και υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής που συνδέονται µε το Σύστηµα. Σε κάθε 
περίπτωση συνάπτεται Σύµβαση Σύνδεσης των Μονάδων µε το Σύστηµα, µεταξύ 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του κατόχου της άδειας παραγωγής. Για τις 
θερµικές ή υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής που συνδέθηκαν µε το Σύστηµα ή 
έχουν υπογράφει Συµβάσεις Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κώδικα και έχουν σχεδιαστεί µε βάση προδιαγραφές οι οποίες δεν συµφωνούν µε 
αυτές του παρόντος άρθρου και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους, υποβάλλε-
ται αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης κατά το Άρθρο 315. 

2. Οι µονάδες παραγωγής πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγρα-
φές: 

Α) Να λειτουργούν συνεχώς στην κανονική ονοµαστική ισχύ για συχνότητες λει-
τουργίας Συστήµατος κυµαινόµενες από 49,5Hz έως 50,5Hz. 

Β) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα σε περίπτωση διακύµανσης 
της συχνότητας λειτουργίας του µεταξύ 47,5Hz και 49,5Hz και µεταξύ 
50,5Hz και 52,5Hz για διάρκεια 60 λεπτών. 
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Γ) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα σε περίπτωση διακύµανσης 
της συχνότητας λειτουργίας του µεταξύ 47,0Hz και 47,5Hz για διάρκεια 20 
δευτερολέπτων, όταν αυτό απαιτείται σε περίπτωση πτώσης της Συχνότητας 
κάτω από τα 47,5Hz. 

∆) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα σε περίπτωση διακύµανσης 
της συχνότητας λειτουργίας του Συστήµατος µεταξύ 52,5Hz και 53,0Hz για 
διάρκεια 5 δευτερολέπτων, όταν αυτό απαιτείται σε περίπτωση ανόδου της 
Συχνότητας πάνω από τα 52,5Hz. 

Ε) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα σε περίπτωση µεταβολής της 
συχνότητας λειτουργίας του Συστήµατος µε ρυθµό µικρότερο ή ίσο µε 0,5 Hz 
ανά δευτερόλεπτο. 

ΣΤ) Να παραµένουν σε λειτουργία µε ελάχιστη παραγωγή για συχνότητες µεταξύ 
49,8 και 51,0 Hz. 

Ζ) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα στην κανονική ονοµαστική 
ισχύ λειτουργίας σε τάση του Συστήµατος εντός εύρους τιµών που προσδιο-
ρίζεται στο Άρθρο 247 για βηµατικές µεταβολές της τάσης λειτουργίας του 
Συστήµατος έως 10%. 

Η) Να παραµένουν σε λειτουργία µε ικανότητα παροχής αέργου ισχύος, σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις της παραγράφου (17) του παρόντος άρθρου, σε περίπτω-
ση διακύµανσης της τάσης λειτουργίας του Συστήµατος εντός εύρους τιµών 
που προσδιορίζεται στο Άρθρο 247, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συµφω-
νία. 

Θ) Να παραµένουν συγχρονισµένες µετά την εµφάνιση βραχυκυκλώµατος πλη-
σίον του παραγωγού κατά τη διάρκεια βυθίσεων τάσης στην πλευρά υψηλής 
τάσης του µετασχηµατιστή µονάδας, κατά το 95% της ονοµαστικής τάσης 
(διατηρώντας τάση στη πλευρά της υψηλής τάσης µέχρι 5% της ονοµαστικής 
τάσης) για διάρκεια 0,2 δευτερολέπτων και βυθίσεων τάσης της τάξεως του 
50% της ονοµαστικής τάσης (διατηρώντας τάση στη πλευρά της υψηλής τά-
σης µέχρι 50% της ονοµαστικής τάσης) για διάρκεια 0,7 δευτερολέπτων. Η 
χαρακτηριστική του ποσοστού της διατηρούµενης τάσης προς την ονοµαστι-
κή τάση συναρτήσει της διάρκειας συγχρονισµένης λειτουργίας, για τιµές πο-
σοστού συγκράτησης µεταξύ 100% και 50% πρέπει να είναι µία ευθεία γραµ-
µή για τιµές διάρκειας συγχρονισµένης λειτουργίας µεταξύ 1,5 και 0,7 δευτε-
ρολέπτων. 

Ι) Να παραµένουν συγχρονισµένες µε το Σύστηµα κατά τη διάρκεια ασυµµετρί-
ας φορτίου µε συνιστώσα αρνητικής ακολουθίας σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60034-1. 

ΙΑ) Ο λόγος βραχυκύκλωσης κάθε Μονάδας Παραγωγής πρέπει να είναι σύµφω-
νος µε το πρότυπο IEC 60034-1. 
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3. Οι λιγνιτικές µονάδες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά Ελάχιστη Παρα-
γωγή 

όχι µεγαλύτερη του 50% της καταχωρηµένης 
καθαρής ισχύος 

Ρυθµός Ανόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της καταχωρηµέ-
νης ικανότητας ανά λεπτό όταν η µονάδα είναι 
σε κανονική κατάσταση λειτουργίας 

Ρυθµός Καθόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της καταχωρηµέ-
νης ικανότητας ανά λεπτό όταν η µονάδα είναι 
σε κανονική κατάσταση λειτουργίας 

Ελάχιστος Χρόνος λει-
τουργίας Μονάδας µετά 
την Εκκίνηση 

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Ελάχιστος Χρόνος Κράτη-
σης  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Απαγορευµένες Ζώνες  δεν επιτρέπονται για θερµικές µονάδες 

Φορτίο κατά το Συγχρονι-
σµό  

όχι µεγαλύτερο από το 10% της καταχωρηµέ-
νης ικανότητας 

Χρόνος λειτουργίας εν κε-
νώ πριν το πέρασµα σε µε-
γαλύτερης διάρκειας κατά-
σταση κράτησης ψυχρής 
εφεδρείας  

Παραµονή σε θερµή κατάσταση για τουλάχι-
στον 12 ώρες. Παραµονή σε ενδιάµεση κατά-
σταση για τουλάχιστον 60 ώρες 

Χρόνος για το Συγχρονι-
σµό (κατόπιν εντολής)  

Από θερµή κατάσταση:όχι µεγαλύτερος από 3 
ώρες. 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 8 ώρες. 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 12 ώρες 

Χρόνος από την κατάστα-
ση Συγχρονισµού έως την 
κατάσταση Ελάχιστης Πα-
ραγωγής 

Από θερµή κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 
40 λεπτά. 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 90 λεπτά. 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 180 λεπτά 

4. Οι ατµοηλεκτρικές µονάδες µε καύσιµο Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο πρέπει να έ-
χουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά Ελάχιστη Παρα-
γωγή 

όχι µεγαλύτερη του 35% της καταχωρηµένης 
καθαρής ισχύος 
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Ρυθµός Ανόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  

Ρυθµός Καθόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  

Ελάχιστος Χρόνος λει-
τουργίας Μονάδας µετά 
την Εκκίνηση  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Ελάχιστος Χρόνος Κράτη-
σης  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Απαγορευµένες Ζώνες  δεν επιτρέπονται  

Φορτίο κατά το Συγχρονι-
σµό  

όχι µεγαλύτερο από το 10% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας  

Χρόνος λειτουργίας εν κε-
νώ πριν το πέρασµα σε µε-
γαλύτερης διάρκειας κατά-
στασης αναµονής  

Παραµονή σε θερµή κατάσταση για τουλάχι-
στον 12 ώρες Παραµονή σε ενδιάµεση κατά-
σταση για τουλάχιστον 60 ώρες 

Χρόνος για το Συγχρονι-
σµό (κατόπιν εντολής)  

Από θερµή κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 3 
ώρες 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 8 ώρες 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 12 ώρες  

Χρόνος από την κατάστα-
ση Συγχρονισµού έως την 
κατάσταση Ελάχιστης Πα-
ραγωγής  

Από θερµή Κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 
40 λεπτά 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 90 λεπτά 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 180 λεπτά  

5. Οι ανθρακικές µονάδες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά Ελάχιστη Παρα-
γωγή 

όχι µεγαλύτερη του 40% της καταχωρηµένης 
καθαρής ισχύος 

Ρυθµός Ανόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  



 253

Ρυθµός Καθόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  

Ελάχιστος Χρόνος λει-
τουργίας Μονάδας µετά 
την Εκκίνηση  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Ελάχιστος Χρόνος Κράτη-
σης  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Απαγορευµένες Ζώνες  δεν επιτρέπονται  

Φορτίο κατά το Συγχρονι-
σµό  

όχι µεγαλύτερο από το 10% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας 

Χρόνος λειτουργίας εν κε-
νώ πριν το πέρασµα σε µε-
γαλύτερης διάρκειας κα-
τάστασης αναµονής  

Παραµονή σε θερµή κατάσταση για τουλάχι-
στον 12 ώρες Παραµονή σε ενδιάµεση κατά-
σταση για τουλάχιστον 60 ώρες  

Χρόνος για το Συγχρονι-
σµό (κατόπιν εντολής)  

Από θερµή κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 3 
ώρες 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 8 ώρες 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 12 ώρες  

Χρόνος από την κατάστα-
ση Συγχρονισµού έως την 
κατάσταση Ελάχιστης Πα-
ραγωγής  

Από θερµή κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 40 
λεπτά 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 90 λεπτά 

Από ψυχρή: όχι µεγαλύτερος από 180 λεπτά  

6. Οι αεριοστροβιλικές µονάδες φυσικού αερίου µη συνδυασµένου κύκλου και οι 
µονάδες Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτη-
ριστικά: 

Τεχνικά Ελάχιστη Παρα-
γωγή 

όχι µεγαλύτερη του 10% της καταχωρηµένης 
καθαρής ισχύος 

Ρυθµός Ανόδου  πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 20 λεπτών 
από τον συγχρονισµό της µονάδας να είναι δυ-
νατό να αποδοθεί η πλήρης ισχύς της µονάδας 

Ρυθµός Καθόδου  πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 10 λεπτών η 
ισχύς της µονάδας να µπορεί να µειωθεί από τη 
µέγιστη τιµή στο τεχνικό ελάχιστο.  
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Ελάχιστος Χρόνος λει-
τουργίας Μονάδας µετά 
την Εκκίνηση  

όχι µεγαλύτερος από 1 ώρα  

Ελάχιστος Χρόνος Κράτη-
σης  

όχι µεγαλύτερος από 2 ώρες  

Απαγορευµένες Ζώνες  δεν επιτρέπονται  

Φορτίο κατά το Συγχρονι-
σµό  

όχι µεγαλύτερο από το 10% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας  

Χρόνος για το Συγχρονι-
σµό (κατόπιν εντολής)  

15 λεπτά  

Χρόνος από την κατάστα-
ση Συγχρονισµού έως την 
κατάσταση Ελάχιστης Πα-
ραγωγής  

5 λεπτά  

7. Οι µονάδες φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά Ελάχιστη Παρα-
γωγή 

όχι µεγαλύτερη του 60% της καταχωρηµένης 
καθαρής ισχύος για µονάδες 1 GT+1 ST και 
του 35% για τις άλλες περιπτώσεις 

Ρυθµός Ανόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  

Ρυθµός Καθόδου  όχι µικρότερος από το 1,5% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι 
σε Κανονική Κατάσταση Κατανοµής  

Ελάχιστος Χρόνος λει-
τουργίας Μονάδας µετά 
την Εκκίνηση  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Ελάχιστος Χρόνος Κράτη-
σης  

όχι µεγαλύτερος από 4 ώρες  

Απαγορευµένες Ζώνες  δεν επιτρέπονται  

Φορτίο κατά το Συγχρονι-
σµό  

όχι µεγαλύτερο από το 10% της Καταχωρηµέ-
νης Ικανότητας  
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Χρόνος λειτουργίας εν κε-
νώ πριν το πέρασµα σε µε-
γαλύτερης διάρκειας κατά-
στασης αναµονής  

Παραµονή σε θερµή κατάσταση για τουλάχι-
στον 12 ώρες Παραµονή σε ενδιάµεση κατά-
σταση για τουλάχιστον 60 ώρες  

Χρόνος για το Συγχρονι-
σµό (κατόπιν εντολής)  

Από θερµή κατάσταση: όχι µεγαλύτερος από 3 
ώρες 

Από ενδιάµεση: όχι µεγαλύτερος από 8 ώρες 

Από ψυχρή : όχι µεγαλύτερος από 12 ώρες 

Χρόνος από την κατάστα-
ση Συγχρονισµού έως την 
κατάσταση Ελάχιστης Πα-
ραγωγής  

Από θερµή κατάσταση : όχι µεγαλύτερος από 
40 λεπτά 

Από ενδιάµεση : όχι µεγαλύτερος από 90 λεπτά 

Από ψυχρή : όχι µεγαλύτερος από 180 λεπτά  

8. Για θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής µε καταχωρηµένη Καθαρή 
Ισχύ τουλάχιστον 100MW απαιτούνται οι εξής προδιαγραφές εφεδρείας λειτουργί-
ας: 

Α) Κάθε µονάδα παραγωγής πρέπει να έχει δυνατότητα πρωτεύουσας ρύθµισης 
συχνότητας. Ο στατισµός του ρυθµιστή πρέπει να προσαρµόζεται σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές που τίθενται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Πρέ-
πει να παρέχουν δυνατότητα πρωτεύουσας εφεδρείας λειτουργίας σε MW ε-
ξόδου µονάδας όχι µικρότερη από το 3% της καταχωρηµένης ικανότητας 
τουλάχιστον για εύρος τιµών µεταξύ 50% και 97% της καταχωρηµένης ικα-
νότητας µε πρόβλεψη ώστε για εύρος τιµών µεταξύ 97% και 100% της κατα-
χωρηµένης ικανότητας, να µην είναι µικρότερη από την οριζόµενη από ευ-
θεία γραµµή µε ενιαία κλίση από το 3% της καταχωρηµένης ικανότητας για 
το 97% της εξόδου έως το 0% για το 100% της εξόδου. Ο κάτοχος άδειας πα-
ραγωγής οφείλει να µπορεί να ενεργοποιήσει, εντός 30 δευτερολέπτων, την 
απαιτούµενη πρωτεύουσα εφεδρεία λειτουργίας σε µια µεταβατική διακύ-
µανση της συχνότητας της τάξεως των ±200mHz και να διατηρεί την παροχή 
για τουλάχιστον 15 λεπτά. Η πρωτεύουσα εφεδρεία λειτουργίας πρέπει να εί-
ναι διαθέσιµη και πάλι 15 λεπτά µετά την ενεργοποίησή της, θεωρώντας ότι η 
συχνότητα αναφοράς έχει αποκατασταθεί. 

Β) Πρέπει να παρέχουν δευτερεύουσα εφεδρεία λειτουργίας σε MW εξόδου µο-
νάδας όχι µικρότερη από ποσοστό ΧΧ% της καταχωρηµένης ικανότητας του-
λάχιστον για εύρος τιµών µεταξύ 50% και (100-ΧΧ)% της καταχωρηµένης 
ικανότητας, µε πρόβλεψη ώστε για εύρος τιµών µεταξύ (100-ΧΧ)% και 100% 
της καταχωρηµένης ικανότητας, να µην είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
από ευθεία γραµµή µε ενιαία κλίση από το ΧΧ% της καταχωρηµένης ικανό-
τητας για το (100-ΧΧ)% της εξόδου, έως το 0% για το 100% της εξόδου. Το 
ποσοστό ΧΧ % ορίζεται σε 40% για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, 15% για 
τις µονάδες συνδυασµένου κύκλου και σε 3% για τις λοιπές θερµικές οµάδες. 
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Γ) Πρέπει να παρέχουν τριτεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία λειτουργίας σε MW 
εξόδου µονάδας όχι µικρότερη από το 10% της καταχωρηµένης ικανότητας 
τουλάχιστον για εύρος τιµών µεταξύ 50% και 90% της καταχωρηµένης ικα-
νότητας, µε πρόβλεψη ώστε για εύρος τιµών µεταξύ 90% και 100% της κατα-
χωρηµένης ικανότητας, να µην είναι µικρότερη από την οριζόµενη από ευ-
θεία γραµµή µε ενιαία κλίση από το 10% της καταχωρηµένης ικανότητας για 
το 90% της εξόδου έως το 0% για το 100% της εξόδου. 

∆) Πρέπει να παρέχουν στατή εφεδρεία σε MW εξόδου µονάδας όχι µικρότερη 
από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή τους προσαυξηµένη κατά ο 25% της κα-
ταχωρηµένης καθαρής ισχύος. 

9. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να ζητήσει από µονάδες παραγωγής µε 
καταχωρηµένη Καθαρή Ισχύ µεγαλύτερη των 60 MW να διαθέτουν δυνατότητα 
λειτουργίας µε αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής για όλες τις φορτίσεις µεταξύ ελάχι-
στου και µέγιστου φορτίου. 

10. Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να µεταβάλλουν ρυθµίσεις που αφορούν τον έλεγχο 
φορτίου - συχνότητας ή το ρυθµιστή στροφών των µονάδων χωρίς προηγούµενη 
συµφωνία µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

11. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µονάδων παραγωγής, καταχωρούνται στα 
αρχεία του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι µονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν 
κατά τρόπο συµβατό µε τον τύπο και την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
µέγιστη ευελιξία λειτουργίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής επαγγελµατι-
κής πρακτικής. Όπου απαιτείται, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ιδίως οι χρό-
νοι εκκίνησης καταγράφονται χωριστά για κανονική και προγραµµατισµένη εκκί-
νηση και χωριστά για εκκίνηση υπό έκτακτες συνθήκες, όπως στην περίπτωση της 
εκκίνησης µετά από απώλεια κάποιας µονάδας παραγωγής. Οι κάτοχοι άδειας πα-
ραγωγής οφείλουν να εφαρµόζουν λειτουργικές διαδικασίες και πρακτικές που να 
διασφαλίζουν άµεση ανταπόκριση στις Εντολές Κατανοµής, σύµφωνα µε τις τε-
χνικές δυνατότητες κάθε σταθµού παραγωγής. 

12. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος έπειτα από σχετικό αίτηµα, για τη διαµόρφωση διαδικασιών και µεθό-
δων λειτουργίας που βελτιώνουν την ανταπόκριση κάθε µονάδας παραγωγής σε 
περίπτωση έκτακτων συνθηκών. Τέτοια διαδικασία και µέθοδο συνιστά ιδίως η 
αυτόµατη εκκίνηση µονάδων παραγωγής ταχείας εκκίνησης µετά από απώλεια κά-
ποιας µονάδας παραγωγής ή όταν αναµένεται τέτοια απώλεια. Οι κάτοχοι άδειας 
παραγωγής οφείλουν να ενηµερώνουν τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος παρέχο-
ντας πλήρη τεκµηρίωση στην περίπτωση που οι ανωτέρω διαδικασίες δεν συνά-
δουν µε την ασφαλή λειτουργία των µονάδων τους. 

13. Όταν ο χρόνος εκκίνησης µίας µονάδας παραγωγής υπερβαίνει τα τριάντα (30) 
λεπτά, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασµός ώστε να έχει την ικανότητα, 
όταν διακόπτεται η σύνδεση µε το Σύστηµα, να περιορίζεται η παραγωγή της, ώστε 
να καλύπτονται µόνο τα φορτία των βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

14. Οι χειρισµοί συγχρονισµού διενεργούνται από τους κατόχους άδειας παραγωγής σε 
διακόπτες, που υποδεικνύονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι διακόπτες 



 257

αυτοί ανάλογα µε τη µονάδα περιλαµβάνουν το διακόπτη της µονάδας παραγωγής 
και του διακόπτες υψηλής τάσης και χαµηλής τάσης του µετασχηµατιστή της µο-
νάδας. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει στον κάτοχο άδειας παραγωγής 
ενδείξεις σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε λει-
τουργία, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο συγχρονισµός στο διακόπτη υψηλής τάσης 
του µετασχηµατιστή µονάδας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης. 

15. Οι διατάξεις συγχρονισµού που ορίζονται στο άρθρο αυτό πρέπει να διευκολύνουν 
το συγχρονισµό κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

Α) Συχνότητα Συστήµατος µεταξύ 48,0 Ηz και 52,0 Hz, και 

Β) Τάση Συστήµατος µεταξύ ορίων που καθορίζονται κατά το Άρθρο 247, και 
στην παράγραφο (17) του παρόντος άρθρου. 

16. Κάθε µονάδα παραγωγής σχεδιάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει περιορισµό 
του κινδύνου απώλειας ταυτόχρονα µε άλλες µονάδες παραγωγής. Ειδικότερα, κά-
θε µονάδα παραγωγής πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε 
θέση να λειτουργεί ενόσω τα κύρια βοηθητικά της τροφοδοτούνται µέσω ενός µε-
τασχηµατιστή συνδεδεµένου ανάµεσα στο διακόπτη της µονάδας παραγωγής και 
τους τερµατικούς ζυγούς χαµηλής τάσης του µετασχηµατιστή µονάδας, ή από άλλη 
εφεδρική πηγή, που ορίζεται µε προηγούµενη συµφωνία µεταξύ του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος και του κατόχου άδειας παραγωγής. Οι βοηθητικές παροχές είναι 
δυνατό να τροφοδοτούνται από εναλλακτικές πηγές κατά την παράδοση, τη δοκι-
µαστική λειτουργία, την εκκίνηση ή έκτακτες καταστάσεις λειτουργίας του σταθ-
µού, εφόσον αυτό είναι σύµφωνο µε την καλή επαγγελµατική πρακτική. Σε περί-
πτωση συγκροτήµατος συνδυασµένου κύκλου ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται µόνο 
για τις ατµοστροβιλικές µονάδες. 

17. Ως προς την ικανότητα παροχής αέργου ισχύος ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) Κάθε µονάδα παραγωγής πρέπει να έχει τη ακόλουθη ικανότητα παροχής α-
έργου ισχύος, που µετράται στους τερµατικούς ζυγούς γεννήτριας: 
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Εύρος 
Τάσης ∆ίκτυο Εύρος στη Μέγιστη 

Συνεχή Φόρτιση 

Εύρος για 35% της 
Μέγιστης Συνεχούς 

Φόρτισης 

140kV 
έως 
163kV  

Συντελεστής ισχύος 
από 0,93 χωρητικός 
έως 0,85 επαγωγικός  

Συντελεστής ισχύος 
από 0,7 χωρητικός έως 
0,4 επαγωγικός  

125kV 
έως 
140kV  

150kV 
Συντελεστής ισχύος 
από 1,00 έως 0,85 επα-
γωγικός 

Συντελεστής ισχύος 
από 0,7 χωρητικός έως 
0,4 επαγωγικός 

360kV 
έως 
420kV  

Συντελεστής ισχύος 
από 0,93 χωρητικός 
έως 0,85 επαγωγικός  

Συντελεστής ισχύος 
από 0,7 χωρητικός έως 
0,4 επαγωγικός 

350kV 
έως 
360kV  

400kV 
Συντελεστής ισχύος 
από 1,00 έως 0,85 επα-
γωγικός  

Συντελεστής ισχύος 
από 0,7 χωρητικός έως 
0,4 επαγωγικός  

Β) Για στάθµες φόρτισης ορισµένης µονάδας παραγωγής µεταξύ της µέγιστης 
συνεχούς φόρτισης και ποσοστού 35% αυτής, τα Mvar αέργου ισχύος δεν ε-
πιτρέπεται να είναι λιγότερα από τα οριζόµενα από ευθεία γραµµή µεταξύ 
των σηµείων που προκύπτουν από τις παραπάνω τιµές, σε ένα διάγραµµα 
Mvar αέργου ισχύος προς MW εξόδου µονάδας. 

Γ) Για στάθµες φόρτισης ορισµένης µονάδας παραγωγής µικρότερες από 35% 
της µέγιστης συνεχούς φόρτισης, τα Mvar αέργου ισχύος δεν επιτρέπεται να 
είναι λιγότερα από εκείνα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% της µέγιστης 
συνεχούς φόρτισης. 

∆) Ο µετασχηµατιστής µονάδας πρέπει να έχει ονοµαστική ικανότητα που να ε-
πιτρέπει την παροχή ή/και απορρόφηση της αέργου ισχύος της µονάδας για 
όλο το εύρος τάσεων του Συστήµατος, όπως ορίζονται στην υποπαράγραφο 
(Α) της παρούσας παραγράφου. 

Ε) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλουν 
να συνεργάζονται κατά το στάδιο του σχεδιασµού για την επίλυση κάθε θέ-
µατος που ανακύπτει κατά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

18. Σε κάθε µονάδα παραγωγής προσαρµόζεται ταχύς αναλογικός ρυθµιστής στροφών 
και µονάδα ελέγχου φορτίου ή αντίστοιχη συσκευή ελέγχου, η οποία επιτρέπει την 
απόκριση στη συχνότητα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ο σχεδιασµός και 
η λειτουργία του ρυθµιστή στροφών µε συνήθη ρύθµιση κυµαίνεται µεταξύ 3% και 
5% και γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ή εάν δεν υ-
πάρχουν τέτοιες, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται κατά 
κανόνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
σχεδίασης της εγκατάστασης, της οποίας αποτελεί τµήµα. 
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19. Οι µονάδες παραγωγής πρέπει να έχουν δυνατότητα συµµετοχής στη ρύθµιση της 
τάσης του Συστήµατος µε συνεχή ρύθµιση της τάσης µονάδος µέσω κατάλληλου 
αυτόµατου ρυθµιστή τάσεως συνεχούς ρύθµισης, σύµφωνα µε τις σχετικές προδια-
γραφές που καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και τα χαρακτηρι-
στικά που αυτός αποδέχθηκε πριν από την ηµεροµηνία σύνδεσης. Με αιτιολογηµέ-
νη απόφασή του ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να µην αποδέχεται χαρα-
κτηριστικά που προτείνει ορισµένος Χρήστης. 

20. Οι µετασχηµατιστές µονάδων πρέπει να διαθέτουν σύστηµα αλλαγής τάσης υπό 
φορτίο. Το βήµα της ρύθµισης δεν επιτρέπεται να µεταβάλλει το λόγο της τάσης 
στους τερµατικούς ζυγούς περισσότερο από 2,5% στο Σύστηµα 150kV και από 
1,6% στο Σύστηµα 400kV, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σχετική συµφωνία µε 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

21. Οι µονάδες παραγωγής µε καταχωρηµένη Καθαρή Ισχύ µεγαλύτερη από 100 MW 
πρέπει να διαθέτουν σύστηµα προστασίας τους µε χρόνο εκκαθάρισης σφάλµατος 
µεγαλύτερο από 200ms, ή για όσο χρόνο ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιο-
ρίζει βάσει των τοπικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού και µετά 
την εκκαθάρισή του σφάλµατος η µονάδα παραγωγής παραµένει συγχρονισµένη 
χωρίς να παρουσιάζεται ολίσθηση πόλων. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να 
αποτρέπει την πρόκληση αστάθειας ή αποσύνδεσης της µονάδας από το Σύστηµα 
για όλο το εύρος λειτουργίας της µονάδας παραγωγής, που οφείλεται στην εµφάνι-
ση βραχυκυκλώµατος κοντά στη µονάδα, όταν η ισχύς βραχυκύκλωσης µετά την 
εκκαθάριση του σφάλµατος από την πλευρά του Συστήµατος στις εγκαταστάσεις 
σύνδεσης Συστήµατος και µονάδας υπερβαίνει κατά 6 φορές την ονοµαστική ενερ-
γό ισχύ της µονάδας. Η βοηθητική παροχή της µονάδας δεν επιτρέπεται να µετάγε-
ται αυτόµατα στις εφεδρικές συνδέσεις παροχής κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Άρθρο 276 
Προστασία εγκαταστάσεων Χρηστών και ποιότητα ισχύος 

1. Κάθε Χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι τυχόν σφάλµατα στις εγκαταστάσεις και 
τα µηχανήµατά του προκαλούν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στο Σύστηµα. Τα 
σφάλµατα σε εγκαταστάσεις και µηχανήµατα, που συνδέονται µε το Σύστηµα πρέ-
πει να εκκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατόν και εντός χρόνου της τάξεως: 

Α) 120 msec για το Σύστηµα 150 kV, και 

Β) 80 msec για το Σύστηµα 400 kV. 

2. Οι ανωτέρω χρόνοι εκκαθάρισης αφορούν µόνο τα Συστήµατα πρωτεύουσας προ-
στασίας. Ο Χρήστης οφείλει να εγκαθιστά το αργότερο έως τη σύνδεση των εγκα-
ταστάσεών του στο Σύστηµα και να συντηρεί, σύµφωνα µε την καλή επαγγελµατι-
κή πρακτική, τον εξοπλισµό προστασίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. 

3. Ο Χρήστης, έπειτα από προηγούµενη έγκριση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 
οφείλει να εγκαθιστά τις διατάξεις προστασίας των εγκαταστάσεων και µηχανηµά-
των του από διαταραχές του Συστήµατος, που θεωρεί κατάλληλες. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος θέτει τις προδιαγραφές που κρίνει απαραίτητες για την προστασία 
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των εγκαταστάσεων του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη και την προστασία των 
εγκαταστάσεων των Χρηστών. 

4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας για τις εγκαταστάσεις κάθε Χρήστη που συν-
δέονται µε το Σύστηµα δύνανται να ποικίλουν ανάλογα µε τον τύπο, το µέγεθος, τη 
γείωση και τη µέθοδο σύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να δια-
τηρεί σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις προστασίας Χρηστών καθ΄ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας της συνδεδεµένης εγκατάστασης. 

5. Η δυνατότητα απότοµης επανενεργοποίησης της παροχής ισχύος µετά από νεκρό 
χρόνο περίπου 600 msec για το Σύστηµα 400kV και 500 msec για το Σύστηµα 
150kV συνιστά την ταχεία αυτόµατη επαναφορά (ΤΑΕ) και αποτελεί χαρακτηρι-
στικό της λειτουργίας του Συστήµατος. Όλες οι περιπτώσεις αποσύνδεσης και τα-
χείας επαναφοράς στα Συστήµατα των 150kV και 66kV είναι τριπολικές. 

6. Οι Χρήστες πρέπει να λαµβάνουν προφυλάξεις από διαταραχές στο Σύστηµα, και 
ιδίως να φροντίζουν για την εγκατάσταση προστασίας έναντι: 

Α) Ασυµµετρίας φορτίου (αρνητικής ακολουθίας), 

Β) Υπερτάσεων ή υποτάσεων, 

Γ) Υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας, 

∆) Συνδυασµού των δύο παραπάνω περιπτώσεων που µπορεί να οδηγήσει σε υ-
περδιέγερση, και 

Ε) Ταχείας αυτόµατης επαναφοράς (ΤΑΕ), όπου αυτή εφαρµόζεται. 

7. Οι ρυθµίσεις των συστηµάτων προστασίας ορισµένου Χρήστη, που ενδέχεται να 
έχουν λειτουργική επίδραση στο Σύστηµα, γνωστοποιούνται στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να απαγορεύει τις ρυθµίσεις 
ορισµένων συστηµάτων προστασίας του Χρήστη εντός συγκεκριµένου εύρους τι-
µών, µε κριτήρια τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος, την 
άρτια συνεργασία των συστηµάτων προστασίας και τον εντοπισµό των σφαλµάτων 
ανά περιοχή, δηλαδή τόσο των σφαλµάτων του Συστήµατος όσο και του ∆ικτύου ή 
του Χρήστη, και ιδίως στα εξής συστήµατα προστασίας: 

Α) Προστασία υποσυχνότητας, υπερέντασης ή αποστάσεως µονάδων παραγω-
γής, 

Β) Προστασία υπερδιέγερσης, υπερέντασης ή προστασία αποστάσεως µετασχη-
µατιστών, και 

Γ) Προστασία απώλειας κύριας τροφοδότησης. 

8. Η διαδικασία γνωστοποίησης, έγκρισης και προσδιορισµού των παραπάνω ρυθµί-
σεων καθορίζεται µε τη σύµβαση σύνδεσης του Χρήστη ή µε άλλη ειδική συµφω-
νία. 

9. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρέχει στο Χρήστη τις απαραίτητες 
ενδείξεις και πληροφορίες για την επιλογική συνεργασία και τη λειτουργία των δι-
ατάξεων προστασίας του Χρήστη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σύνδε-
σης ή άλλες συµφωνίες και µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
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10. Όταν εγκαθίστανται διακόπτες σε νέους υποσταθµούς µεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος παρέχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προστασία έναντι αστοχίας 
λειτουργίας διακόπτη στο σηµείο σύνδεσης στο Σύστηµα. 

11. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να παρέχουν: 

Α) ∆ιαφορική προστασία στο µετασχηµατιστή µονάδας. Οι συνδέσεις µεταξύ 
του διακόπτη στο σηµείο σύνδεσης στο Σύστηµα και των τερµατικών ζυγών 
υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή µονάδας πρέπει να βρίσκονται εντός της 
προστατευόµενης ζώνης της ανωτέρω διαφορικής προστασίας. 

Β) Προστασία δευτέρας βαθµίδας του Συστήµατος στις µονάδες παραγωγής. Ε-
ξοπλισµός προστασίας υπερέντασης µονάδας, προστασίας υπερέντασης µο-
νάδας ρυθµιζόµενης τάσης ή προστασίας αποστάσεως µονάδας, ή συνδυα-
σµού των περιπτώσεων αυτών εγκαθίσταται από τους κατόχους άδειας παρα-
γωγής κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Γ) Προστασία υποσυχνότητας, 

∆) Προστασία της µονάδας παραγωγής έναντι απώλειας διέγερσης. 

12. Συµπληρωµατικές διατάξεις προστασίας εγκαθίστανται από τους κατόχους άδειας 
παραγωγής κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και 
ιδίως διατάξεις για: 

Α) Προστασία υπερτάσεως/υποτάσεως µονάδας παραγωγής 

Β) Προστασία µονάδας παραγωγής έναντι υπερσυχνότητος 

Γ) Ανίχνευση µετατόπισης τάσης ουδετέρου µετασχηµατιστή µονάδας παραγω-
γής 

∆) Προστασία απώλειας κυρίας παροχής (ρυθµός µεταβολής συχνότητας ή µετα-
τόπιση διανύσµατος συχνότητας), και 

Ε) Προστασία µονάδας παραγωγής έναντι ολίσθησης πόλων. 

13. Οι ρυθµίσεις της προστασίας που αφορά σφάλµατα εντός του ορίου ευθύνης του 
∆ιαχειριστή Συστήµατος και επενεργεί στον διακόπτη του µετασχηµατιστή µονά-
δας στο σηµείο σύνδεσης µε το Σύστηµα παρέχονται από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. 

14. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει διαφορική προστασία στους συνδεδεµένους 
µε το Σύστηµα µετασχηµατιστές. Συµπληρωµατικές διατάξεις προστασίας εγκαθί-
στανται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης του ∆ι-
αχειριστή του Συστήµατος, και ιδίως διατάξεις για: 

Α) Προστασία υπερέντασης µε κατεύθυνση ή προστασία αποστάσεως στο µετα-
σχηµατιστή του Χρήστη 

Β) Άµεση αλληλόπτωση µεταξύ του διακόπτη του σηµείου σύνδεσης µε το Σύ-
στηµα και του διακόπτη του σηµείου σύνδεσης του Χρήστη, 

Γ) Προστασία µετατόπισης ουδετέρου τάσης στην πλευρά υψηλής τάσης του µε-
τασχηµατιστή του Χρήστη, 
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∆) Προστασία έναντι απώλειας κύριας τροφοδότησης, 

Ε) Προστασία υπερτάσεως ή υποτάσεως, 

ΣΤ) Προστασία υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας, 

Ζ) ∆ιαφορική προστασία στις γραµµές ή τα καλώδια διανοµής, 

Η) Προστασία αποστάσεως στο διακόπτη του σηµείου σύνδεσης του Χρήστη µε 
τις γραµµές ή τα καλώδια διανοµής, 

Θ) Προστασία ζυγών στους ζυγούς διανοµής 150 kV, και 

Ι) Κανάλια τηλεπροστασίας για χρήση µε προστασία αποστάσεως ανάµεσα στο 
διακόπτη του σηµείου σύνδεσης µε το Σύστηµα και στο διακόπτη του σηµεί-
ου σύνδεσης του Χρήστη. 

15. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρέχει τις ρυθµίσεις των προστασιών 
αποστάσεως ή υπερέντασης σε κάθε διακόπτη του σηµείου σύνδεσης µε το Σύστη-
µα. 

16. Οι Πελάτες που συνδέονται µε το Σύστηµα οφείλουν να παρέχουν διαφορική προ-
στασία στους συνδεδεµένους µε το Σύστηµα µετασχηµατιστές. Συµπληρωµατικές 
διατάξεις προστασίας εγκαθίστανται από τους Πελάτες κατόπιν τεκµηριωµένης αί-
τησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ιδίως διατάξεις για: 

Α) Προστασία υπερέντασης κατεύθυνσης ή προστασία αποστάσεως σε µετασχη-
µατιστή που συνδέεται µε το Σύστηµα, όταν οι εγκαταστάσεις του Χρήστη 
περιλαµβάνουν συνδεδεµένη παραγωγή 

Β) Προστασία µετατόπισης τάσης ουδετέρου στην πλευρά υψηλής τάσης του µε-
τασχηµατιστή που συνδέεται µε το Σύστηµα όταν οι εγκαταστάσεις του Χρή-
στη περιλαµβάνουν συνδεδεµένη παραγωγή 

Γ) Προστασία έναντι απώλειας κύριας παροχής, όταν οι εγκαταστάσεις του 
Χρήστη περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη παραγωγή 

∆) Προστασία υπερτάσεως ή υποτάσεως, όταν οι εγκαταστάσεις του Χρήστη 
περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη παραγωγή 

Ε) Προστασία υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας, όταν οι εγκαταστάσεις του 
Χρήστη περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη παραγωγή. 

17. Οι Χρήστες διασφαλίζουν ότι η σύνδεσή τους µε το Σύστηµα δεν προκαλεί διατα-
ραχή ή διακύµανση της τάσης παροχής στο σηµείο σύνδεσης, η οποία υπερβαίνει 
τα σχετικά όρια. Τα όρια διαταραχής ή διακύµανσης καθορίζονται στα IEC/61000-
3-6 (Αρµονικές) και IEC/61000-3-7 (∆ιακύµανση Τάσης). Ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος δύναται να καθορίζει διαφορετικά όρια διαταραχής ή διακύµανσης της 
τάσης παροχής στα σηµεία σύνδεσης µε τεκµηριωµένη έκθεσή του. Οι Χρήστες 
οφείλουν να λειτουργούν τις εγκαταστάσεις τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
παραβιάζονται οι προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό της 
CENELEC EN 50160. 

18. Ο µέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος για κάθε Πελάτη συνδεδεµένο µε το Σύστη-
µα (ΜΣΙ) υπολογίζεται για κάθε ώρα ως εξής: 
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όπου: 

En  η ενεργός ισχύς µε την οποία τροφοδοτείται ο Πελάτης που συνδέεται 
µε το Σύστηµα για την υπόψη ώρα, και 

Qn  η άεργος ισχύς µε την οποία τροφοδοτείται ο πελάτης που συνδέεται µε 
το Σύστηµα για την υπόψη ώρα. 

19. Κάθε Χρήστης που συνδέεται µε το Σύστηµα οφείλει να διασφαλίζει ότι για κάθε 
φόρτιση µεγαλύτερη του 50% της µέγιστης ισχύος τροφοδότησής του ο µέσος ω-
ριαίος συντελεστής ισχύος που υπολογίζεται στο σηµείο σύνδεσής του για κάθε 
ώρα παραµένει εντός του εύρους τιµών από 0,95 επαγωγικός έως 1,0. Σε περίπτω-
ση που παρουσιάζει χωρητική φόρτιση, δηλαδή έγχυση αέργων προς το Σύστηµα, 
ο µέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 0,98. 

Άρθρο 277 
Παροχές ισχύος 

Κάθε Χρήστης οφείλει να διαθέτει: 

Α) Παροχές ισχύος 400 V E.Ρ. / 230 V Ε.Ρ. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος για τις εγκαταστάσεις των υποσταθµών µεταφοράς. 
Η ισχύς και οι λοιπές λεπτοµέρειες καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος και περιλαµβάνονται στη σύµβαση σύνδεσης. 

Β) Εφεδρική τροφοδοσία όλων των παροχών ισχύος Ε.Ρ. των εγκαταστάσεων 
υποσταθµών µεταφοράς από µια ντηζελογεννήτρια, εκτός αν υπάρχει διαφο-
ρετική συµφωνία µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος οφείλει να αιτιολογεί την άρνησή του να συµφωνήσει σε διαφο-
ρετικό τρόπο διασφάλισης της εφεδρικής τροφοδοσίας. Σε περίπτωση απώ-
λειας της κύριας τροφοδοσίας η ελάχιστη ικανότητα διάρκειας της εφεδρικής 
παροχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ώρες. 

Άρθρο 278 
Σήµατα παρεχόµενα από τους Χρήστες 

1. Κάθε Χρήστης οφείλει να παρέχει σήµατα και ενδείξεις σχετικά µε τις εγκαταστά-
σεις και τα µηχανήµατά του, όπως εύλογα απαιτεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση Σύνδεσης. 

2. Ενδεικτικά, οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν τα ακόλουθα σήµατα και ενδείξεις: 

Α) Θέσεις διακοπτών µέσης τάσης συσχετιζόµενες µε την κατάσταση κάθε µε-
τασχηµατιστή συνδεδεµένου µε το Σύστηµα, µέσω δύο εκτός τάσεως βοηθη-
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τικών επαφών (µία ανοιχτή και µια κλειστή επαφή υπό κανονικές συνθήκες 
όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός) για κάθε διακόπτη, 

Β) Τάση στους ακροδέκτες µέσης τάσης του µετασχηµατιστή, και 

Γ) Κατ' ελάχιστο τέσσερις εκτός τάσης βοηθητικές επαφές κλειστές υπό κανονι-
κές συνθήκες στην πλευρά µέσης τάσης κάθε µετασχηµατιστή για ένδειξη 
σφάλµατος. 

3. Ειδικότερα οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να παρέχουν τα εξής σήµατα: 

Α) MW και ±Mvar στους ακροδέκτες της γεννήτριας κάθε µονάδας παραγωγής, 

Β) Τάση στους ακροδέκτες µέσης τάσης κάθε µετασχηµατιστή µονάδας, 

Γ) Θέσεις µεταγωγέα µετασχηµατιστή µονάδας. 

4. Εάν τα σήµατα ή οι ενδείξεις που πρέπει να παρέχονται από το Χρήστη σύµφωνα 
µε το παρόν άρθρο δεν είναι διαθέσιµα ή συµβατά µε τις εφαρµοζόµενες προδια-
γραφές λόγω αστοχίας ή ανεπάρκειας του τεχνικού εξοπλισµού του Χρήστη, ο 
Χρήστης οφείλει σύµφωνα µε την καλή επαγγελµατική πρακτική, να αποκαθιστά ή 
να διορθώνει τα σήµατα και τις ενδείξεις άµεσα. 

5. Τα σήµατα που παρέχονται από το Χρήστη µεταδίδονται µε τη µορφή που καθορί-
ζεται στη σύµβαση σύνδεσης. 

6. Όταν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποφασίζει αιτιολογηµένα ότι εξαιτίας κά-
ποιας τροποποίησης στο Σύστηµα ή προκειµένου να ικανοποιηθεί απαίτηση του 
Συστήµατος, χρειάζονται συµπληρωµατικά σήµατα ή ενδείξεις σχετιζόµενες µε τις 
εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα του Χρήστη, οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το 
Χρήστη, ο οποίος διασφαλίζει άµεσα και σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ε-
παγγελµατικής πρακτικής, τη διάθεση των συµπληρωµατικών σηµάτων ή ενδείξε-
ων. 

7. Στους υποσταθµούς µεταφοράς και στις εγκαταστάσεις των Πελατών υψηλής ή 
µέσης τάσης τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο ερµάρια σύνδεσης και προσαρµο-
γής µε τον εξοπλισµό του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

8. Η προµήθεια και συντήρηση της καλωδίωσης και της σηµατοδότησης και της συ-
σκευής στο θάλαµο διασύνδεσης της µονάδας, του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και 
των συνδεδεµένων στην υψηλή ή στη µέση τάση Πελατών γίνεται µε δική τους ευ-
θύνη. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει τα καλώδια για σύνδεση στα ερµά-
ρια σύνδεσης και προσαρµογής. 

Άρθρο 279 
Πρόσθετος εξοπλισµός 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου και οι συνδεδεµένοι 
στο Σύστηµα Πελάτες οφείλουν να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό και να εί-
ναι διασυνδεδεµένοι ηλεκτρονικά µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, έχοντας 
παράλληλα προβλέψει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας δαπάναις τους. Ο εξοπλι-
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σµός αυτός χρησιµοποιείται µόνο για την επικοινωνία µε τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. 

2. Οι Χρήστες που καθορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο οφείλουν να διαθέ-
τουν τον απαραίτητο εξοπλισµό τηλεφώνων και τηλεοµοιοτυπικών συσκευών, έ-
χοντας παράλληλα προβλέψει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας δαπάναις τους. Ε-
πίσης οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές συνδέσεις µε τηλεφω-
νικό δίκτυο δηµοσίας χρήσης και τουλάχιστον µία σύνδεση τηλεοµοιοτυπικής συ-
σκευής µέσω αυτού. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να παρέχει στους Χρήστες αυτούς σύνδε-
ση µε το τηλεφωνικό σύστηµα που διαθέτει, η οποία χρησιµοποιείται µόνο για λει-
τουργικούς σκοπούς από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όπως προβλέπεται στις δια-
τάξεις του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 280 
Πρόσβαση στον εξοπλισµό 

∆εν επιτρέπεται η πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων στον εξοπλισµό µε-
τρήσεων, στο SCADA, στους υπολογιστές και στον εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών που 
συνδέονται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
µπορεί να έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό αυτό για σκοπούς συντήρησης, επισκευής, 
δοκιµής ή λήψεως ενδείξεων. Οι λεπτοµέρειες της πρόσβασης στον εξοπλισµό αυτό 
καθορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

Άρθρο 281 
Ταυτοχρονισµός ωρολογίων 

Η ώρα ρυθµίζεται µε συσκευές που καθορίζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και 
αποτελεί αναφορά για τη ρύθµιση όλων των συσκευών του Συστήµατος ή των Χρη-
στών οι οποίες πρέπει να λειτουργούν συγχρονισµένα. Η ώρα αυτή µεταδίδεται στις 
αντίστοιχες συσκευές του Συστήµατος ή των Χρηστών ώστε να επιτυγχάνεται η συγ-
χρονισµένη λειτουργία τους. 

Άρθρο 282 
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρήστη 

1. Κάθε Χρήστης καταρτίζει κανονισµό λειτουργίας εγκατάστασης. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει οδηγίες λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση 
Χρήστη, που περιλαµβάνουν ιδίως: 

Α) Λεπτοµερείς ακολουθίες χειρισµών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κανό-
νων ασφάλειας για την αντιµετώπιση σφάλµατος ή εκτάκτων συνθηκών, 

Β) ∆ιαδικασίες ελέγχου και λειτουργίας, 
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Γ) Καθορισµό λειτουργικών ορίων, 

∆) Καθορισµό των εκπροσώπων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και των Χρη-
στών στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον υποσταθµό µε-
ταφοράς ή στις εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και σε πε-
ρίπτωση έκτακτων καταστάσεων. 

3. Η ορολογία και η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται σχετικά µε τις εγκαταστάσεις 
και τα µηχανήµατα του Χρήστη που συνδέονται µε το Σύστηµα πρέπει να ακολου-
θεί την τυποποιηµένη ορολογία του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από τον κανόνα αυτό κατόπιν 
τεκµηριωµένης αίτησης Χρήστη. 

4. Κάθε Χρήστης οφείλει να προµηθεύεται, να τοποθετεί και να συντηρεί καθαρές 
και ευκρινείς επιγραφές, στις οποίες αναγράφεται η ορολογία και η ονοµατολογία 
των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που βρίσκονται στο χώρο του. 

Άρθρο 283 
Ευθύνη ασφάλειας 

1. Οι Χρήστες οφείλουν να συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για 
την ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών και την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε 
κάθε θέµα, που σχετίζεται µε την ασφάλεια στο σύνολο των εγκαταστάσεων τους 
και ιδιαίτερα στον εξοπλισµό σύνδεσης. 

2. Ο κανονισµός λειτουργίας εγκατάστασης καθορίζει λεπτοµερώς την ευθύνη για 
την ασφάλεια των ατόµων που εκτελούν εργασίες ή δοκιµές στις εγκαταστάσεις 
σύνδεσης του Χρήστη και σε κυκλώµατα που διασταυρώνονται µε τις εγκαταστά-
σεις αυτές σε οποιοδήποτε σηµείο, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 284 
Προγραµµατισµός Συντήρησης Μονάδων και ∆ιασυνδέσεων 

1. Για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας τροφοδοσίας και ασφάλειας λειτουργίας 
του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει σε συνεργασία µε τους 
κατόχους άδειας παραγωγής Πρόγραµµα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόµενη βά-
ση. Το Πρόγραµµα αυτό αφορά τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων. 
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2. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Συντηρήσεων ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος λαµβάνει υπόψη: α) το προτεινόµενο από τους κατόχους άδειας παραγωγής 
πρόγραµµα συντήρησης των Μονάδων τους, β) κάθε άλλο σχετικό παράγοντα και 
ιδίως τη θέση εκτός λειτουργίας διασυνδέσεων ή εγκαταστάσεων ή και λοιπών 
στοιχείων του Συστήµατος, την ασφάλεια τροφοδοσίας του Συστήµατος και την 
αναµενόµενη αύξηση του φορτίου. 

3. Το Πρόγραµµα Συντήρησης Μονάδων καταρτίζεται έως το τέλος Μαΐου του τρέ-
χοντος Έτους Αξιοπιστίας και αναφέρεται σε χρονικό ορίζοντα που περιλαµβάνει 
τα επόµενα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας. Το Πρόγραµµα αυτό είναι δεσµευτικό για το 
πρώτο Έτος Αξιοπιστίας του χρονικού του ορίζοντα και ενδεικτικό για τα επόµενα 
Έτη Αξιοπιστίας. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει τις χρονικές περιό-
δους κατά κάθε Έτους Αξιοπιστίας κατά τις οποίες δεν επιτρέπονται συντηρήσεις 
µονάδων για λόγους ασφάλειας τροφοδοσίας του Συστήµατος. 

4. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων υποβάλλουν έως το τέλος Φεβρουαρίου 
προτεινόµενο πρόγραµµα συντήρησης των Μονάδων τους στο οποίο προσδιορίζο-
νται: 

Α) Προτιµώµενες εναλλακτικές περίοδοι για κάθε κράτηση εντός των Ετών Αξι-
οπιστίας. 

Β) Η ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια έκαστης κράτησης για συντήρηση. 

Γ) Οι κρατήσεις για τις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν ανα-
γκαία την πραγµατοποίησή τους εντός του έτους για το οποίο προτείνονται. 

∆) Οι κρατήσεις των οποίων ο χρόνος πραγµατοποίησής τους εξαρτάται από τις 
ώρες λειτουργίας της µονάδας, τις ισοδύναµες ώρες λειτουργίας ή τον αριθµό 
των εκκινήσεων. 

Ε) Οι τεχνικοί λόγοι οι οποίοι τεκµηριώνουν τυχόν πρόταση για χρόνο συντήρη-
σης που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο συντήρησης Μονάδας, όπως αυτός ε-
κτιµάται από την κοινή πρακτική για την τεχνολογία της Μονάδας αυτής. 

ΣΤ) Οι τεχνικοί λόγοι οι οποίοι τεκµηριώνουν τυχόν πρόταση για κράτηση Μονά-
δων εκτός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος έχει απαγορεύσει τη συντήρηση για λόγους επάρκειας τροφοδοσίας και 
ασφάλειας λειτουργίας του Συστήµατος. 

Ζ) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταυτόχρονη κράτηση περισσότερων µονά-
δων του ίδιου κατόχου άδειας παραγωγής είναι αναγκαία, επιθυµητή, αδύνα-
τη ή ανεπιθύµητη. 

Η) Η σειρά προτεραιότητας των προτεινόµενων κρατήσεων. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξετάζει τις προτάσεις των κατόχων άδειας παρα-
γωγής και εκπονεί Πρόταση Προγράµµατος Συντήρησης Μονάδων την οποία γνω-
στοποιεί στους κατόχους άδειας παραγωγής και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Οι κάτοχοι 
άδειας παραγωγής γνωστοποιούν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τυχόν παρα-
τηρήσεις και αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών (3) εβδοµάδων. 
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6. Στη συνέχεια ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει το Πρόγραµµα Συντήρησης 
Μονάδων το οποίο γνωστοποιεί στους κατόχους άδειας παραγωγής και κοινοποιεί 
στη ΡΑΕ. 

7. Η διαδικασία προγραµµατισµού κρατήσεων νέων µονάδων αρχίζει το αργότερο έξι 
(6) µήνες πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας 
της Μονάδας. 

8. Το Πρόγραµµα Αποµονώσεων των διασυνδέσεων καταρτίζεται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος σε συνεργασία µε τους διαχειριστές των γειτονικών συστηµά-
των. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί το Πρόγραµµα Αποµονώσεων 
των διασυνδέσεων ώστε αυτό να είναι γνωστό εύλογο χρονικό διάστηµα πριν τη 
διαδικασία εκχώρησης σε µακροχρόνια βάση ικανότητας µεταφοράς των διασυν-
δέσεων. Κάθε τροποποίηση του Προγράµµατος Αποµονώσεων διασυνδέσεων, κα-
θώς και οι επιπτώσεις της στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών, δηµοσιοποι-
ούνται. 

Άρθρο 285 
Αλλαγές εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία κάτοχος άδειας παραγωγής θεωρεί ότι συντρέχουν 
έκτακτοι τεχνικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν µεταβολή του χρονικού διαστήµατος 
συντήρησης Μονάδας εντός του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας δύναται οποτεδήπο-
τε να υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος εξετάζει την αίτηση αυτή εντός τριών (3) εβδοµάδων 
από την υποβολή της και µε αιτιολογηµένη απόφασή του προβαίνει στην απόρριψή 
της ή στη µερική ή ολική αποδοχή της και τροποποιεί το Πρόγραµµα Συντήρησης 
Μονάδων το οποίο γνωστοποιεί στους κατόχους άδειας παραγωγής και κοινοποιεί 
στη ΡΑΕ. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, µε κριτήριο την επάρκεια τροφοδοσίας και α-
σφάλεια λειτουργίας του Συστήµατος, δύναται να προτείνει τροποποίηση του ι-
σχύοντος Προγράµµατος Συντήρησης Μονάδων την οποία γνωστοποιεί στους κα-
τόχους άδειας παραγωγής και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής 
γνωστοποιούν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τυχόν παρατηρήσεις και αντιρ-
ρήσεις το αργότερο εντός τριών (3) εβδοµάδων. Στη συνέχεια, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος εγκρίνει το τροποποιηµένο Πρόγραµµα Συντήρησης Μονάδων. 

3. Κάτοχος άδειας παραγωγής ο οποίος δεν δύναται να τηρήσει το Πρόγραµµα Συ-
ντήρησης Μονάδων, οφείλει να δηλώνει µη διαθεσιµότητα της Μονάδας για το α-
ντίστοιχο χρονικό διάστηµα και να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή ∆ήλωσης Μη ∆ια-
θεσιµότητας. 
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Άρθρο 286 
Υποχρέωση γνωστοποίησης εργασιών συντήρησης 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να ενηµερώνουν τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης που δεν συνιστούν προγραµµατι-
σµένη κράτηση και στις οποίες προτίθενται να προβούν, εφόσον αυτές επηρεάζουν 
ή δύνανται να επηρεάσουν την ικανότητα της µονάδας παραγωγής ή την ικανότητα 
παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί για λόγους επάρκειας τροφοδοσίας ή για 
τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος να απαιτεί από τους κα-
τόχους άδειας παραγωγής να προβαίνουν σε αλλαγές των προγραµµατιζόµενων 
εργασιών συντήρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 

Άρθρο 287 
Αντικείµενο 

1. Για τη διαφύλαξη της ασφαλούς και οικονοµικής λειτουργίας του Συστήµατος, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρακολουθεί, να διεξάγει δοκιµές ελέγ-
χου και να ερευνά την απόδοση των εγκαταστάσεων των Χρηστών, ώστε να µπο-
ρεί να διακριβώνει εάν αυτές λειτουργούν εντός των απαιτήσεων σχεδιασµού, λει-
τουργίας και συνδέσεως, όπως αυτές καθορίζονται στον Πίνακα Καταχωρηµένων 
Χαρακτηριστικών, στις συµβάσεις σύνδεσης, στις Συµβάσεις Επικουρικών Υπη-
ρεσιών, στις Συµβάσεις Ενέργειας Εξισορρόπησης Συστήµατος, στις Συµβάσεις 
Ψυχρής Εφεδρείας και σε κάθε άλλη ειδικότερη συµφωνία µεταξύ των Χρηστών 
και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Ως παρακολούθηση, δοκιµές και έλεγχος νοούνται ειδικότερα: 

Α) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονάδων παραγωγής σύµφωνα µε τις Ε-
ντολές Κατανοµής. 

Β) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής προς τις 
∆ηλώσεις ∆ιαθεσιµότητας, τα Α∆Ι, την ικανότητα παροχής Επικουρικών Υ-
πηρεσιών και Ενέργειας Εξισορρόπησης Συστήµατος, τα Καταχωρηµένα Χα-
ρακτηριστικά, τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία που καταχω-
ρούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα. 

Γ) Η αξιολόγηση της τήρησης των προτύπων που θέτει η ∆ιεθνής Ηλεκτροτε-
χνική Επιτροπή (IEC) σχετικά µε την ποιότητα ενέργειας, και ιδίως των προ-
τύπων IEC/61000-3-6 και IEC/61000-3-7. 
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∆) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των Χρηστών προς τις απαιτήσεις προστα-
σίας και τις αντίστοιχες ρυθµίσεις, που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, 
στις συµβάσεις σύνδεσης και σε άλλες ειδικές συµφωνίες µεταξύ των Χρη-
στών και του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται για τις Μονάδες του Μητρώ-
ου Μονάδων, καθώς και για άλλες µονάδες παραγωγής που έχουν συνολική κατα-
χωρηµένη Καθαρή Ισχύ µεγαλύτερη των 10 MW σε µία θέση, και στους Πελάτες 
που συνδέονται στο Σύστηµα. 

Άρθρο 288 
Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισµού 

1. Με τη σύµβαση σύνδεσης καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής 
εξοπλισµού, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι δοκιµές ελέγχου και παραλα-
βής εξοπλισµού, καθώς και οι δοκιµές λειτουργίας. 

2. Οι Χρήστες διενεργούν τις αναγκαίες δοκιµές, µε τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι οι 
εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατά τους λειτουργούν σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λειτουργίας. Για τη διασφάλιση της συµβα-
τότητας σχεδιασµού και λειτουργίας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να δι-
ενεργεί ή να απαιτεί από το Χρήστη να διενεργεί συγκεκριµένες δοκιµές. Οι Χρή-
στες ευθύνονται για την επιτυχία των δοκιµών και τη λειτουργία των εγκαταστά-
σεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

3. Όταν ο έλεγχος και η παραλαβή εξοπλισµού προϋποθέτει την έκδοση Εντολής Κα-
τανοµής για τη πραγµατοποίηση δοκιµών, ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώνει άµε-
σα τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες, στις οποίες περιλαµβάνονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάρκεια και το 
είδος των απαιτήσεων των δοκιµών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Οι 
Χρήστες οφείλουν να ειδοποιούν τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εκτέλεσης των δοκι-
µών ελέγχου και παραλαβής εξοπλισµού. Η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης ελέγχου 
και παραλαβής εξοπλισµού επιβεβαιώνεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέ-
ρες πριν από τη διενέργεια των δοκιµών. Εάν µετά την επιβεβαίωση ο Χρήστης 
κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι δοκιµές πρέπει να διενεργηθούν πριν από τη συµφω-
νηµένη ηµεροµηνία, οφείλει να ειδοποιεί τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εντός 
ευλόγου χρόνου. Ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος σχετικά µε κάθε σηµαντική αλλαγή στις απαιτήσεις και τις λεπτοµέ-
ρειες των δοκιµών. 

4. Οι δοκιµές ελέγχου και παραλαβής εξοπλισµού που προϋποθέτουν την έκδοση Ε-
ντολής Κατανοµής διενεργούνται µόνο έπειτα από την έκδοση Εντολής Κατανοµής 
και σύµφωνα µε αυτήν. 

5. Για τη διενέργεια δοκιµών ελέγχου και παραλαβής εξοπλισµού που προϋποθέτουν 
την έκδοση Εντολής Κατανοµής ο Χρήστης υποβάλλει αίτηση στον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες: 
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Α) Λεπτοµέρειες σχετικά µε την προτεινόµενη δοκιµή ελέγχου και παραλαβής 
εξοπλισµού 

Β) Πρόταση σχετικά µε την Εντολή Κατανοµής, που ο Χρήστης θεωρεί ανα-
γκαία για τη διενέργεια της δοκιµής, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η 
διάρκεια ισχύος της Εντολής Κατανοµής. 

Γ) Εάν ο Χρήστης δε γνωρίζει εκ των προτέρων το σύνολο των λειτουργικών 
ελέγχων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιµών ελέγχου και πα-
ραλαβής εξοπλισµού οφείλει στην πρόταση των δοκιµών: 

(1) να διαιρεί τις δοκιµές ελέγχου και παραλαβής εξοπλισµού σε επιµέρους 
τµήµατα 

(2) να υποδεικνύει και να διαπραγµατεύεται ποια τµήµατα των δοκιµών 
µπορούν να ολοκληρωθούν σταδιακά και ποια όχι, και 

(3) να υποδεικνύει πιθανές αποκλίσεις των δοκιµών για τα τµήµατα που εί-
ναι δυνατό να ολοκληρωθούν σταδιακά. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ολοκλήρωση των τµηµάτων, 
και ιδίως, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν ένα τµήµα εξαρ-
τάται από το αποτέλεσµα του προηγούµενου, γνωστοποιούνται στον ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος. 

∆) Πρόταση σχετικά µε το χρόνο ή τα χρονικά διαστήµατα εκτέλεσης των δοκι-
µών 

Ε) Τη χρονική αλληλουχία των επιµέρους τµηµάτων των δοκιµών που µπορούν 
να ολοκληρώνονται ανεξάρτητα και που δεν είναι απαραίτητο να επαναλαµ-
βάνονται σε περίπτωση διακοπής της δοκιµής από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος µετά την ολοκλήρωση κάποιου τµήµατος. 

6. Από την εποµένη της ηµεροµηνίας σύνδεσης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα 
από την ηµεροµηνία έναρξης κανονικής λειτουργίας οι Χρήστες υποχρεούνται να 
επαληθεύουν τα τεχνικά στοιχεία που παρέχονται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 καθώς 
και άλλα τεχνικά στοιχεία, τα οποία εύλογα απαιτεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος να επαληθεύονται για την εκτίµηση της συµβατότητας µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος Κώδικα ή της σύµβασης σύνδεσης. Προς επιβεβαίωση των στοιχείων αυ-
τών οι Χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τις 
αποδείξεις που εύλογα απαιτεί, στις οποίες περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών ελέγχου και παραλαβής εξοπλισµού ή άλλων δοκιµών που προβλέπονται 
στον παρόντα Κώδικα. 

7. Με βάση τα στοιχεία που επαληθεύονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τροποποιού-
νται τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά λειτουργίας Χρήστη. 
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Άρθρο 289 
Παρακολούθηση 

1. Η παρακολούθηση διεξάγεται αδιαλείπτως και αφορά στην καταγραφή και έλεγχο 
των δεδοµένων και την ανάλυσή τους, σύµφωνα µε τις µεθόδους που ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος θεωρεί πρόσφορες ή που έχει συµφωνήσει µε τους Χρήστες. 

2. Η παρακολούθηση διεξάγεται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των Χρηστών. Εάν 
η παρακολούθηση διεξάγεται µε την εφαρµογή συστήµατος καταγραφής και ανά-
λυσης δεδοµένων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά 
τους Χρήστες και να τους παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί, βασιζόµενος αποκλειστικά στα αποτελέ-
σµατα της παρακολούθησης και χωρίς να διεξάγει περαιτέρω δοκιµές ελέγχου, να 
κρίνει ότι ορισµένος Χρήστης τελεί σε κατάσταση µη συµµόρφωσης. Εάν ο Χρή-
στης αµφισβητεί την κρίση αυτή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να του 
αποστέλλει τα δεδοµένα που συνέλεξε κατά την παρακολούθηση και τα οποία τεκ-
µηριώνουν τη µη συµµόρφωση. 

4. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης εξετάζονται ιδίως: 

Α) Η τήρηση Εντολών Κατανοµής. 

Β) Η τήρηση των δηλωµένων πληροφοριών σε σχέση µε την πρωτεύουσα, τη 
δευτερεύουσα και τη στατή εφεδρεία και τη ρύθµιση της συχνότητας που πα-
ρέχεται από κάθε µονάδα παραγωγής, ώστε να διαπιστωθεί η συµβατότητα µε 
το δηλωµένο στατισµό ρυθµιστή µονάδας. 

Γ) Η συµµόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας ενέργειας της ∆ιεθνούς Ηλεκτρο-
τεχνικής Επιτροπής (IEC). 

∆) Η παροχή στατικής και δυναµικής αέργου ισχύος. 

Ε) Η επιτήρηση των συστηµάτων και των διαδικασιών. 

Άρθρο 290 
∆οκιµές ελέγχου 

1. Οι δοκιµές ελέγχου περιλαµβάνουν παρακολούθηση από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος στις εγκαταστάσεις ορισµένου Χρήστη και εκτελούνται σύµφωνα µε Ε-
ντολές Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή σύµφωνα µε άλλες διαδικα-
σίες που προκαθορίζονται. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών ελέγχου συλλέγονται 
και µε παρακολούθηση κατά το χρόνο της δοκιµής. 

2. Οι δοκιµές ελέγχου διεξάγονται για να διαπιστωθεί εάν ορισµένος Χρήστης τηρεί 
τους όρους της σύµβασης σύνδεσης και συµµορφώνεται προς τα Καταχωρηµένα 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας και τις δηλώσεις του. 

3. Στα πλαίσια των δοκιµών ελέγχου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί: 

Α) Να εκδίδει Εντολές Κατανοµής µε σκοπό τον έλεγχο, 



 273

Β) Να προκαλεί ελεγχόµενες συνθήκες ή αποκλίσεις συχνότητας ή τάσης του 
Συστήµατος µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν η ανταπόκριση ορισµένης µονάδας 
παραγωγής είναι σύµφωνη µε τη δηλωµένη διαθεσιµότητα, τις ικανότητες ε-
πικουρικών υπηρεσιών και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

Γ) Να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κε-
φαλαίου, κατόπιν ειδοποίησης του Χρήστη τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από τη 
διεξαγωγή του ελέγχου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο τη διεξαγω-
γή επιτόπιου ελέγχου. 

5. Τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή ορισµένης δοκιµής ελέγχου ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει το Χρήστη που υπόκειται σε 
αυτήν σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου που πρόκειται να εφαρµοστεί. Εάν ορι-
σµένη διαδικασία ελέγχου εφαρµόζεται για πρώτη φορά, η ενηµέρωση τελείται ε-
πτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου. Πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του ελέγχου ο Χρήστης δικαιούται σύµφωνα µε την 
καλή επαγγελµατική πρακτική να προβάλει τεκµηριωµένες αντιρρήσεις, εφόσον 
κρίνει ότι ο έλεγχος προκαλεί προβλήµατα ασφάλειας του προσωπικού ή των ε-
γκαταστάσεών του ή ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί για τεχνικούς λόγους ή είναι 
ακατάλληλος για το σκοπό που επιδιώκεται. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τρο-
ποποιεί τους ελέγχους, εάν το κρίνει απαραίτητο, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιρρή-
σεις του Χρήστη. 

6. Οι Χρήστες οφείλουν να συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τη 
διεξαγωγή των δοκιµών ελέγχου και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και 
πρόσθετη διευκόλυνση που αυτός ζητά για το σκοπό αυτό. 

7. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κατά τη διεξαγωγή 
ελέγχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι δυνατόν να έχουν εµπι-
στευτικό χαρακτήρα. 

8. Ο Χρήστης οφείλει να καλύπτει τα έξοδα που συνεπάγεται η διεξαγωγή δοκιµής 
ελέγχου, που ο ίδιος απαίτησε. Για τις δοκιµές ελέγχου που απαιτεί ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος, ο Χρήστης κοινοποιεί στο ∆ιαχειριστή εκτίµηση κόστους. Εάν ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος συµφωνεί µε την εκτίµηση αυτή, αναλαµβάνει το 
κόστος της δοκιµής ελέγχου, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το κόστος προσδιορί-
ζεται από ανεξάρτητο οίκο ελεγκτών. Το κόστος του ελέγχου από τον ανεξάρτητο 
οίκο βαρύνει τα δύο µέρη κατ’ αναλογία της απόκλισης της εκτίµησής τους για το 
κόστος της δοκιµής από το κόστος που προσδιορίστηκε από τον ανεξάρτητο οίκο. 
Ο Χρήστης καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος των δοκιµών ελέγχου εφόσον αυτές 
απαιτούνται λόγω προβληµάτων που αποδεδειγµένα προκαλούνται στη λειτουργία 
του Συστήµατος από τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του. 
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Άρθρο 291 
∆οκιµή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή 

1. Για να διαπιστωθεί εάν οι Μονάδες Επανεκκίνησης έχουν δυνατότητα επανεκκί-
νησης µετά από γενική διακοπή, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται να α-
παιτήσει τη διεξαγωγή δοκιµής ελέγχου επανεκκίνησης µετά από γενική διακοπή 
είτε µε τη Μονάδα να παραµένει συνδεδεµένη στην εξωτερική παροχή ισχύος είτε 
αποσυνδεόµενη από αυτή. 

2. Η δοκιµή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή µπορεί να αφορά µία ή περισ-
σότερες µονάδες και δεν επιτρέπεται να επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη µονάδα, ε-
κτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. 

3. Οι δοκιµές επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή δεν επιτρέπεται να διεξάγο-
νται συχνότερα από µία φορά ετησίως για κάθε µονάδα, εκτός εάν συντρέχουν ει-
δικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη συχνότερη διεξαγωγή ελέγχου ή την επα-
νάληψη ορισµένης δοκιµής. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες σχετικά µε 
τη διεξαγωγή δοκιµής επανεκκίνησης τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν, παρέχο-
ντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία. 

5. Η δοκιµή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή διεξάγεται παρουσία αντιπρο-
σώπων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση 
σε κάθε αναγκαία πληροφορία. 

6. Εάν ο συγχρονισµός ορισµένης Μονάδας Επανεκκίνησης στο Σύστηµα δεν επιτυγ-
χάνεται εντός του χρόνου που πρέπει η µονάδα αυτή να παρέχει την υπηρεσία αυτή 
κατά το Άρθρο 128 από την εκκίνηση των βοηθητικών αεριοστροβίλων ή της βοη-
θητικής ντηζελογεννήτριας, θεωρείται ότι απέτυχε η δοκιµή επανεκκίνησης της 
µονάδας µετά από γενική διακοπή. 

7. Σε περίπτωση αποτυχίας δοκιµής επανεκκίνησης ο Χρήστης οφείλει εντός προθε-
σµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να υποβάλει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
γραπτή αναφορά, αναλύοντας λεπτοµερώς τους λόγους της αποτυχίας που εντοπί-
ζει. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και ο Χρήστης δεν συµφωνούν σχετικά µε 
τους λόγους της αποτυχίας, ο Χρήστης µπορεί να ζητήσει επανάληψη της δοκιµής 
επανεκκίνησης, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση που πραγµατοποιείται 48 ώρες 
πριν από τη δοκιµή. Η επανάληψη της δοκιµής διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που είχε συµφωνηθεί για την αρχική δοκιµή. 

8. Εάν διαπιστωθεί ότι η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η µονάδα δεν έχει 
πραγµατική ικανότητα εκκίνησης µε το Σύστηµα εκτός τάσεως, ο Χρήστης δικαι-
ούται εντός προθεσµίας 15 ηµερών να υποβάλει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
πρόταση επαναφοράς της µονάδας σε κατάσταση ικανότητας επανεκκίνησης µε το 
Σύστηµα εκτός τάσεως σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα. Ο ∆ιαχειριστής του Συ-
στήµατος µπορεί να εγκρίνει την πρόταση αυτή ή να ζητά από το Χρήστη να προ-
βαίνει σε τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες. 
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Άρθρο 292 
Έρευνες 

Για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτήσεων σχεδιασµού, λειτουργίας ή σύνδε-
σης των εγκαταστάσεων ή των συσκευών ορισµένου Χρήστη, που καθορίζονται στον 
παρόντα Κώδικα, στον Πίνακα Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών, στις συµβάσεις 
σύνδεσης, στις Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, στις Συµβάσεις Ενέργειας Εξι-
σορρόπησης Συστήµατος, στις Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας και σε κάθε άλλη ειδι-
κή συµφωνία µεταξύ ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και Χρηστών, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δικαιούται να διεξάγει έρευνα, για τη συλλογή των στοιχείων που δεν 
συλλέγονται κανονικά µε τη µέθοδο της παρακολούθησης ή των δοκιµών ελέγχου. 

Άρθρο 293 
Μη τήρηση των όρων Σύµβασης Σύνδεσης ή των 

Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών 

Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει ότι ορισµένη µονάδα παραγωγής δεν λει-
τουργεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης ή τα Καταχωρηµένα Χαρα-
κτηριστικά της, οφείλει να ειδοποιεί το Χρήστη σχετικά. Ο Χρήστης οφείλει να προ-
βεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της µονάδας 
σύµφωνα µε τους όρους της σύνδεσης και τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά. Ο ∆ι-
αχειριστής του Συστήµατος δικαιούται στην περίπτωση αυτή να θέτει εκτός τάσεως 
την εγκατάσταση και τις συσκευές του Χρήστη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56  

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 294 
Υποβολή στοιχείων από τους Χρήστες ή υποψήφιους Χρήστες 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από τους Χρήστες ή τους υποψή-
φιους Χρήστες, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης στο Σύστηµα κατά το 
ΤΜΗΜΑ XII, καθώς και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω στοιχεί-
ων. 

2. Τα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται από όλους τους Χρήστες είναι: 

Α) Πλήρης ονοµασία ή επωνυµία του Χρήστη 

Β) ∆ιεύθυνση του Χρήστη 

Γ) Αρµόδιος για την επικοινωνία 
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∆) Αριθµός τηλεφώνου 

Ε) Αριθµός φαξ (fax) 

ΣΤ) Ηλεκτρονική διεύθυνση 

3. Τα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται από όλους τους Χρήστες για νέες συν-
δέσεις είναι: 

Α) Προβλεπόµενη ηµεροµηνία λειτουργίας. 

Β) Προβλεπόµενη ηµεροµηνία σύνδεσης. 

Γ) Απαιτούµενη αξιοπιστία της σύνδεσης µε βάση σχετικά πρότυπα ασφάλειας 
και αξιοπιστίας Συστήµατος. 

∆) Χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000 µε σηµειωµένη τη θέση της εγκατάστασης και 
τις συντεταγµένες του Υ/Σ σύνδεσης. 

Ε) Χάρτης ΓΥΣ µε σηµειωµένες τις γεωγραφικές συντεταγµένες του γηπέδου 
του Υ/Σ σύνδεσης. 

ΣΤ) Σχέδιο σε χαρτί ή σε ψηφιακή µορφή του χώρου 1:200 ή 1:500 των προτεινό-
µενων εγκαταστάσεων, µε υπόδειξη της θέσης του υποσταθµού, της θέσης 
του σηµείου σύνδεσης, των µετασχηµατιστών, των κτιρίων ελέγχου και κάθε 
άλλου αναγκαίου στοιχείου 

Ζ) Ηλεκτρικό µονογραµµικό διάγραµµα σε χαρτί ή ενδεχοµένως σε ψηφιακή 
µορφή της προτεινόµενης εγκατάστασης που να δείχνει λεπτοµερώς τον ση-
µαντικό εξοπλισµό της εγκατάστασης. 

Η) Για τους Χρήστες που υποβάλλουν αιτήσεις µόνο για παραγωγή απαιτείται να 
παρέχονται στοιχεία σχετικά µε την άδεια παραγωγής που έχουν λάβει ή σχε-
τικές αιτήσεις που έχουν υποβάλει, καθώς και για την άδεια ή την αίτηση για 
χορήγηση άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή σταθµού παραγωγής µε 
τον οποίο επιδιώκεται σύνδεση. 

Άρθρο 295 
Στοιχεία κατόχων άδειας παραγωγής 

1. Κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής υποβάλλει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
λεπτοµερή στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία της σύνδεσής του. 

2. Τα γενικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τους κατόχους άδειας παραγω-
γής είναι: 

Α) Ονοµασία σταθµού 

Β) Αριθµός µονάδων παραγωγής 

Γ) Τύπος πρωτεύοντος καυσίµου / κινητήρια µηχανή 

∆) Τύπος δευτερεύοντος καυσίµου 
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Ε) Απαιτούµενη ικανότητα σύνδεσης της παραγωγής σε MW 

3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία των Μονάδων παραγωγής καθορίζονται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53. 

4. Για τις θερµικές µονάδες ο Χρήστης υποβάλλει λειτουργικό διάγραµµα βαθµίδων 
των κύριων συνιστωσών της µονάδας, το οποίο δείχνει τους λέβητες, τους εναλλά-
κτες, τις παροχές θερµότητας ή ατµού σε άλλες διεργασίες, δηλώνοντας εάν είναι 
απλού ή χωριζόµενου άξονα. 

5. Για κάθε µονάδα παραγωγής παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Αριθµός µονάδας 

• Καταχωρηµένη ισχύς σε MW 

• Ονοµαστική Μέγιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς σε MW 

• Ονοµαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε MW 

• Βοηθητικά φορτία µονάδας σε MW 

• Βοηθητικά φορτία µονάδας σε Mvar 

• Ικανότητα σε υπερφόρτιση (µικτή) σε MW 

• Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW 

• Ονοµαστική Ελάχιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (µικτή) σε MW 

• Ονοµαστική Ελάχιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (καθαρή) σε MW 

• Ονοµαστική Ισχύς Γεννήτριας (MVA base) σε MVA 

• Ονοµαστικός Μέγιστος Συντελεστής Ισχύος (επαγωγικός ή επαγωγική Άερ-
γος Ισχύς) σε cosφ ή σε Mvar 

• Ονοµαστικός Μέγιστος Συντελεστής Ισχύος (χωρητικός) ή χωρητική Άεργος 
Ισχύς σε cosφ ή σε Mvar 

• Στατισµός Ρυθµιστή Στροφών (R) 

• Απαγορευµένες ζώνες σε MW 

• Εύρος ρύθµισης τάσης εξόδου σε kV 

• Λόγος βραχυκυκλώµατος 

• Ονοµαστικό ρεύµα στάτη σε Amps 

• ∆ιάγραµµα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λει-
τουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαµβάνοντας θερµικά όρια και 
όρια διεγέρσεως 

• Καµπύλες µαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώµατος 

• Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως 

• Καµπύλη µηδενικού συντελεστή ισχύος 

• Καµπύλες - V 
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• Χρόνος συγχρονισµού από θερµή κατάσταση σε ώρες 

• Χρόνος συγχρονισµού από ψυχρή κατάσταση σε ώρες 

• Χρόνος συγχρονισµού από ενδιάµεση κατάσταση σε ώρες 

• Φορτίο κατά το συγχρονισµό σε MW 

• Χρόνος εξισορρόπησης σε ώρες 

• Χρόνος από το συγχρονισµό στην ελάχιστη παραγωγή από θερµή κατάσταση 
σε ώρες 

• Χρόνος από το συγχρονισµό στην ελάχιστη παραγωγή από ενδιάµεση κατά-
σταση σε ώρες 

• Χρόνος από το συγχρονισµό στην ελάχιστη παραγωγή από ψυχρή κατάσταση 
σε ώρες 

• Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας µονάδας µετά από εκκίνηση σε ώρες 

• Ελάχιστος χρόνος κράτησης σε ώρες 

• Ρυθµός ανόδου σε MW / min 

• Ρυθµός καθόδου σε MW / min 

• Ρυθµός φορτίσεως σε MW / min 

• Ρυθµός µείωσης για έξοδο MW / min 

• Σηµείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW 

• ∆υνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει µε κάθε καύσιµο 

• Ικανότητα αλλαγής καυσίµου υπό φορτίο 

• ∆ιαθέσιµοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κτλ.) 

• Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο 

• Εύρος ελέγχου για λειτουργία σε Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής σε MW 

• Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές, οι οποίες δεν προβλέπονται 
διαφορετικά 

• Πρωτεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία 

• ∆ευτερεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία 

• Τριτεύουσα µη στρεφόµενη εφεδρεία 

• Λεπτοµέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές 
συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόµενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, 
ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο. 

• Τυχόν διαθέσιµη εφεδρεία όταν η µονάδα είναι χωρίς φορτίο. 

6. Για τις γεννήτριες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία: 

• Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα σε % της ονοµαστικής 
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• Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (κορεσµένη τιµή) σε % της 
ονοµαστικής 

• Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (µη κορεσµένη τιµή) σε % 
της ονοµαστικής 

• Υποµεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (µη κορεσµένη τιµή) σε 
% της ονοµαστικής 

• Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα σε % της ονοµαστικής 

• Μεταβατική επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα (µη κορεσµένη τιµή) σε 
% της ονοµαστικής 

• Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση αρνητικής ακολουθίας σε % της ονοµαστι-
κής 

• Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας σε % της ονοµαστικής 

• Σταθερά αδρανείας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόµενη µάζα 
σε MW s/MVA 

• Αντίσταση στάτη (Ra) σε % της ονοµαστικής 

• Επαγωγική αντίδραση σκεδάσεως στάτη σε % της ονοµαστικής 

• Επαγωγική αντίδραση Potier σε % της ονοµαστικής 

• Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώµατος ευθέος άξονα (Tdo΄) σε 
sec 

• Υποµεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώµατος ευθέος άξονα (Tdo΄΄) 
σε sec 

• Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώµατος εγκάρσιου άξονα (Tqo΄) 
σε sec 

• Υποµεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώµατος εγκάρσιου άξονα 
(Tqo΄΄) σε sec 

• Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως ευθέος άξονα (Td΄) σε sec 

• Υποµεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως ευθέος άξονα (Td΄΄) σε 
sec 

• Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως εγκάρσιου άξονα (Tq΄) σε 
sec 

• Υποµεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως εγκάρσιου άξονα (Tq΄΄) 
σε sec. 

7. Για το σύστηµα διέγερσης απαιτείται να παρέχονται στοιχεία σχετικά µε τις ακό-
λουθες παραµέτρους ή να παραδίδεται διάγραµµα βαθµίδων στο επίπεδο της συ-
χνότητας (Laplace) σύµφωνα µε τα πρότυπα για τα µοντέλα διέγερσης, ή όπως αλ-
λιώς συµφωνείται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε να καθορίζονται όλες 
οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη της συνάρτησης µεταφοράς από τον αντισταθ-
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µιστή ή την τερµατική τάση της γεννήτριας και το ρεύµα πεδίου ως την τάση του 
πεδίου διέγερσης της γεννήτριας, ως εξής: 

• Τύπος συστήµατος διέγερσης (AC ή DC) 

• ∆ιάταξη συστήµατος διέγερσης (στερεά ή παράλληλη) 

• Σταθερά χρόνου φίλτρου µετρήσεως (Tr) σε sec 

• Σταθερά χρόνου προπορείας συστήµατος διέγερσης (Tc) σε sec 

• Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήµατος διέγερσης (Tb) σε sec 

• Κέρδος ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης (Ka) 

• Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης (Ta) σε sec 

• Μέγιστη τιµή εξόδου ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης (Vmax) 

• Ελάχιστη τιµή εξόδου ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης (Vmin) 

• Συντελεστής ρύθµισης συστήµατος διέγερσης (Kc) 

• Κέρδος βρόγχου σταθεροποίησης συστήµατος διέγερσης (Kf) 

• Σταθερά χρόνου βρόγχου σταθεροποίησης συστήµατος διέγερσης (Tf) σε sec. 

8. Για το σύστηµα ρυθµιστή στροφών απαιτείται να παρέχεται διάγραµµα βαθµίδων 
ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) σύµφωνα µε τυποποιηµένα 
διαγράµµατα για κινητήριες µηχανές θερµικών και υδροηλεκτρικών µονάδων, ή 
όπως αλλιώς συµφωνείται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε να καθορίζο-
νται πλήρως όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη και να εξηγείται η συνάρτηση 
µεταφοράς του ρυθµιστή στροφών σε σχέση µε τις µεταβολές της συχνότητας και 
τις λειτουργικές συνθήκες. 

9. Για τις διατάξεις ελέγχου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι σταθεροποιητές Συ-
στήµατος και ηλεκτρονόµοι προστασίας, απαιτείται να παρέχεται τυχόν αναγκαίο 
επιπλέον διάγραµµα ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) για δι-
ακεκριµένες συσκευές ελέγχου ή ειδικούς ηλεκτρονόµους προστασίας της µονάδας 
παραγωγής, οι οποίοι ενεργούν αυτόµατα στις χαρακτηριστικές λειτουργίας της 
µονάδας µέσα σε 30 sec µετά από µία διαταραχή του συστήµατος και έχουν ελάχι-
στη χρονική σταθερά τουλάχιστον 0,02 sec. 

10. Για τις υδροηλεκτρικές µονάδες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία: 

Α) Χωρητικότητα δεξαµενής σε όγκο (m3) και σε ενέργεια (MWh) 

Β)  Ειδική κατανάλωση σε MWh/m3 

Γ) Άνω και κάτω όριο διαχείρισης στάθµης 

∆) ∆ιάγραµµα µεταβολής στάθµης ανά παραγόµενη MWh για διαφορετικά επί-
πεδα στάθµης 

11. Για τις αντλητικές µονάδες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία: 

Α) Χωρητικότητα κατάντη δεξαµενής σε MWh (αντλητικά) 

Β) Μέγιστη αντλητική ικανότητα σε MW 
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Γ) Ελάχιστη αντλητική ικανότητα σε MW 

∆) Απόδοση (λόγος παραγωγής / άντλησης) σε % 

12. Για τις ανεµογεννήτριες και µέσα διέγερσης ασύγχρονων γεννητριών πρέπει να 
παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία ως εξής: 

Α) Να δηλώνεται αν οι στρόβιλοι είναι σταθερών ή µεταβλητών στροφών. 

Β) Να δίδονται κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τις ηλεκτρικές χαρακτηριστι-
κές και τις λειτουργικές επιδόσεις µε ειδική αναφορά στις τιµές κυκλικών 
(Flicker) και αρµονικών. 

Γ) Να δίδονται λεπτοµέρειες του προβλεπόµενου λειτουργικού σχήµατος παρα-
γωγής, δηλαδή συνεχές, εποχιακό ή άλλο. 

∆) Να καταγράφεται το αναµενόµενο µέγιστο επίπεδο καθαρής ισχύος σε MW 
για κάθε ηµερολογιακό µήνα και η τυπική ηµερήσια διακύµανση της παρα-
γωγής κατά τη διάρκεια του µήνα της µέγιστης καθαρής ισχύος. 

Ε) Να δίδονται λεπτοµέρειες των αναµενόµενων απότοµων ή συχνών µεταβο-
λών στην έξοδο, περιλαµβάνοντας το πλάτος, µέγιστο βαθµό αναµενόµενης 
µεταβολής, συχνότητα και διάρκεια. 

13. Ειδικά για τα µέσα διέγερσης ασύγχρονων γεννητριών, παρέχονται και τα εξής 
στοιχεία: 

Α) ο τρόπος επιτάχυνσης της γεννήτριας ως τη σύγχρονη ταχύτητα 

Β) το µέγεθος ρεύµατος παρεµβολής (σύνδεσης) / εκκίνησης σε Amps 

Γ) η διάρκεια ρεύµατος παρεµβολής / εκκίνησης σε ms 

∆) η συχνότητα εκκίνησης / παραλληλισµού σε Hz 

Ε) ο συντελεστής φορτίου κατά την εκκίνηση 

ΣΤ) η ζήτηση αέργου ισχύος σε µηδενική παραγωγή («κενό φορτίο») σε kvar 

Ζ) λεπτοµέρειες αντιστάθµισης αέργου ισχύος η οποία θα εγκατασταθεί 

14. Για τους µετασχηµατιστές κάθε γεννήτριας απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοι-
χεία: 

Α) Αριθµός τυλιγµάτων 

Β) ∆ιανυσµατικό διάγραµµα 

Γ) Ονοµαστικό ρεύµα κάθε τυλίγµατος σε Amps 

∆) Ονοµαστική ισχύς µετασχηµατιστή σε MVATrans 

Ε) Ονοµαστική τιµή χαµηλής τάσης µετασχηµατιστή σε kV 

ΣΤ) Ονοµαστική τιµή υψηλής τάσης µετασχηµατιστή σε kV 

Ζ) Τύλιγµα µεταβλητής λήψης 

Η) Λόγος µετασχηµατισµού σε όλες τις λήψεις του µετασχηµατιστή 
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Θ) Επαγωγική αντίδραση µετασχηµατιστή σε όλες τις λήψεις σε % της ονοµα-
στικής MVATrans 

Ι) Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας µετασχηµατιστή σε ονοµαστική 
λήψη (Z0) σε Ohm 

ΙΑ) ∆ιάταξη γείωσης περιλαµβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση 
γείωσης 

ΙΒ) Κατασκευή πυρήνα (αριθµός ελιγµάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα) 

ΙΓ) Γραφική παράσταση της Χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώµατος 

15. Τα παρεχόµενα στοιχεία πρόβλεψης από τους κατόχους άδειας παραγωγής περι-
λαµβάνουν τα εξής: 

Α) Απαιτήσεις αναµενόµενης συντήρησης ηµέρες / έτος 

Β) Προβλεπόµενη διαθεσιµότητα για το διάστηµα που η µονάδα δεν είναι σε συ-
ντήρηση µε ανάλυση σε χρόνο µε πλήρη ή µερική διαθεσιµότητα και µε ανά-
λυση των αιτίων της µειωµένης διαθεσιµότητας, όπως ιδίως φτωχά καύσιµα, 
απώλεια µύλου, απώλεια καυστήρων και περιορισµοί ροής νερού. 

Γ) Όρια παραγωγής ενέργειας, ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια σε 
GWh. 

∆) Μηνιαία αναµενόµενη παραγωγή από υδροηλεκτρικά σε GWh για καθένα 
µήνα. 

Άρθρο 296 
Στοιχεία ζήτησης 

1. Κάθε Πελάτης συνδεόµενος στο Σύστηµα και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποβάλ-
λουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στοιχεία τα οποία απαιτούνται για το σχε-
διασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία της σύνδεσής του. Επίσης, υποβάλλουν 
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, πρόβλεψη για 
τα επόµενα πέντε (5) έτη της ζήτησης για κάθε σηµείο σύνδεσής τους, συµπληρώ-
νοντας σχετικό πίνακα τον οποίο διαµορφώνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

2. Οι συνδεόµενοι στο Σύστηµα Πελάτες υποβάλλουν τα εξής στοιχεία: 

Α) Το µέγεθος ισχύος που θα αποτελέσει την καταχωρηµένη ισχύ σύνδεσης σε 
MW. 

Β) Μονογραµµικό διάγραµµα των εγκαταστάσεων του Χρήστη στο επίπεδο λε-
πτοµέρειας που συµφωνείται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Γ) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλων των κυκλωµάτων 150kV και 400kV και του 
εξοπλισµού (R, X, B, R0, X0, B0), όρια λειτουργίας και υπερφόρτισης. 

∆) Συµβολή από τις εγκαταστάσεις του Χρήστη προς τη πλευρά του Συστήµατος 
σε τριφασικό βραχυκύκλωµα στο σηµείο σύνδεσης. 
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Ε) Λεπτοµέρειες σύνδεσης όλων των µετασχηµατιστών, πυκνωτών, πηνίων και 
άλλων σηµαντικών στοιχείων εξοπλισµού. 

ΣΤ) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλων των κυκλωµάτων και εξοπλισµού 150kV 
και σε επίπεδα τάσεως κατώτερα των 150 kV που µπορεί να σχηµατίσουν 
κλειστό βρόχο µεταξύ δύο σηµείων συνδέσεως στο Σύστηµα. 

Ζ) Πληροφορίες για ενδεχόµενες εναλλακτικές πηγές εφεδρικής τροφοδοσίας 
και την ισχύ εφεδρικής τροφοδοσίας σε MW. 

3. Για κάθε φορτίο που µπορεί να µεταβάλλεται περισσότερο από 5 MVA στο σηµείο 
σύνδεσης µε το Σύστηµα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

Α) Ρυθµός µεταβολής της ενεργού και της άεργης ισχύος, σε αύξηση και σε µεί-
ωση (kW/sκαι kvar/s αντιστοίχως). 

Β) Το ελάχιστο επαναλαµβανόµενο χρονικό διάστηµα µεταξύ διακυµάνσεων της 
ενεργού και της αέργου ισχύος ζήτησης (σε δευτερόλεπτα). 

Γ) Το µέγεθος της µεγαλύτερης βηµατικής µεταβολής σε ενεργό και άεργο ισχύ 
ζήτησης (kW και kvar αντιστοίχως). 

4. Περιγραφή φορτίων που ενδεχοµένως προκαλούν εισαγωγή αρµονικών στο Σύ-
στηµα ή άλλη σηµαντική παρενόχληση στη λειτουργία του. 

5. Στοιχεία σχετικά µε µετασχηµατιστές σύνδεσης µε το Σύστηµα ως εξής: 

Α) Πλήθος τυλιγµάτων 

Β) ∆ιάνυσµα φάσεων 

Γ) Ονοµαστικό ρεύµα κάθε τυλίγµατος σε Α 

∆) Ονοµαστική ισχύς µετασχηµατιστή σε MVATrans 

Ε) Ονοµαστική τάση πλευράς ΜΤ σε kV 

ΣΤ) Ονοµαστική τάση πλευράς ΥΤ σε kV 

Ζ) Τύλιγµα που έχει τον µεταγωγέα 

Η) Σχέση µετασχηµατισµού σε κάθε βήµα του µεταγωγέα 

Θ) Σύνθετη αντίσταση µετασχηµατιστή (αντίσταση R και αντίδραση X) σε κάθε 
βήµα (R+jX) σε % του ονοµαστικού MVATrans 

Ι) Σε µετασχηµατιστές µε 3 τυλίγµατα και εφόσον υπάρχουν εξωτερικές συνδέ-
σεις και στα 3 τυλίγµατα, σύνθετη αντίσταση (αντίσταση R και αντίδραση X) 
µεταξύ κάθε ζεύγους τυλιγµάτων, µετρούµενο µε το τρίτο τύλιγµα ανοικτο-
κυκλωµένο (ZHV:LV1, ZHV:LV2, ZΗV:LV3) σε % επί του ονοµαστικού 
MVATrans 

ΙΑ) Σε µετασχηµατιστές µε µηδενική σύνθετη αντίσταση στο ονοµαστικό βήµα: 

(1) η σύνθετη αντίσταση (ZHΤ0) της µηδενικής ακολουθίας µεταξύ των 
ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων) και του ουδέτερου, µε 
τους ακροδέκτες χαµηλής τάσης ανοιχτοκυκλωµένους, σε Ohm. 
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(2) η σύνθετη αντίσταση (ZHL0) της µηδενικής ακολουθίας µεταξύ των 
ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων) και του ουδέτερου, µε 
τους ακροδέκτες χαµηλής τάσης βραχυκυκλωµένους στον ουδέτερο, σε 
Ohm. 

(3) η σύνθετη αντίσταση (ZLT0) της µηδενικής ακολουθίας µεταξύ των 
ακροδεκτών χαµηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων) και του ουδέτερου, µε 
τους ακροδέκτες υψηλής τάσης ανοιχτοκυκλωµένους, σε Ohm. 

(4) η σύνθετη αντίσταση (ZLH0) της µηδενικής ακολουθίας µεταξύ των 
ακροδεκτών χαµηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων) και του ουδέτερου, µε 
τους ακροδέκτες υψηλής τάσης βραχυκυκλωµένους στον ουδέτερο, σε 
Ohm. 

(5) η σύνθετη αντίσταση (ZL0) διαρροής της µηδενικής ακολουθίας µεταξύ 
των ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων) και των ακροδε-
κτών χαµηλής τάσης (βραχυκυκλωµένων), µε το τύλιγµα τριγώνου 
κλειστό, σε Ohm. 

ΙΒ)  ∆ιάταξη γείωσης που να περιλαµβάνει την αντίσταση και επαγωγική αντί-
δραση γείωσης του ουδέτερου στην πλευρά χαµηλής τάσης 

ΙΓ)  Κατασκευή του πυρήνα (αριθµός ελιγµάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα). 

Ι∆)  Γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώµατος. 

6. Για κάθε πυκνωτή ή πηνίο ισχύος µεγαλύτερης του 1 Mvar συνδεµένου ή ικανού 
να συνδεθεί στις εγκαταστάσεις του Χρήστη, πρέπει να παρέχονται τα εξής στοι-
χεία: 

Α) Ονοµαστική ισχύς σε Mvar. 

Β) Αντίσταση, αντίδραση, χωρητική αγωγιµότητα όλων των τµηµάτων της συ-
στοιχίας πυκνωτών ή πηνίων. 

Γ) Εάν είναι ενός βήµατος ή πολλαπλών βηµάτων. 

∆) Εφόσον είναι πολλαπλών βηµάτων, λεπτοµέρειες ελέγχου (χειροκίνητος ή ό-
χι, συγκεκριµένες ώρες για τον χειρισµό, φορτίο, τάση). 

Ε) Εάν χρησιµοποιείται αυτόµατος έλεγχος, λεπτοµέρειες ρυθµίσεων. 
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ΤΜΗΜΑ XI  
ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Άρθρο 297 
Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 

1. Ως µετρητική διάταξη Καταχωρηµένου Μετρητή νοείται ένα σύνολο εξοπλισµού, 
που περιλαµβάνει µετρητή, εξοπλισµό καταγραφής, εξοπλισµό διαβίβασης δεδο-
µένων και µετασχηµατιστές οργάνων και αφορά κύριους µετρητές και µετρητές 
επαλήθευσης. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει και τηρεί κατάλογο των εγκεκριµένων 
τύπων µετρητών, ο οποίος διατίθεται στους Χρήστες έπειτα από σχετική αίτηση. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των µετρητικών διατάξεων καθορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν κοινοποίησης σχεδίου τους στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρουµένων των υποχρεώσεων και διαδικα-
σιών των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 39/2001 (ΦΕΚ Α’ 
28/20.02.2001), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 
της 21.07.1998) και η Οδηγία 1998/48/ΕΚ (ΕΕ L217/1998 της 05.08.1998). Οι 
προδιαγραφές που καθορίζονται µε την απόφαση αυτή ισχύουν και για τους Κατα-
χωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ µέχρι την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς. 

Άρθρο 298 
Σηµείο Μέτρησης 

1. Το οριζόµενο σηµείο µέτρησης βρίσκεται από την πλευρά του σηµείου σύνδεσης 
του Χρήστη είτε µε το ∆ίκτυο ή µε το Σύστηµα κατά περίπτωση, όπως προβλέπε-
ται στην εκάστοτε σύµβαση σύνδεσης. 

2. Έπειτα από έγκριση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είναι δυνατόν το πραγµατικό 
σηµείο µέτρησης να διαφέρει από το οριζόµενο σηµείο µέτρησης. 

3. Όταν το πραγµατικό και το οριζόµενο σηµείο µέτρησης διαφέρουν, τυχόν απώλει-
ες των µετασχηµατιστών ισχύος και των γραµµών διορθώνονται, ώστε να πληρεί-
ται η συνολική απαιτούµενη ακρίβεια στο οριζόµενο σηµείο µέτρησης. Η διόρθω-
ση µπορεί να εφαρµόζεται τοπικά εντός της µετρητικής διάταξης ή εξ αποστάσεως. 
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Άρθρο 299 
Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών 

1. Κάθε Χρήστης οφείλει να επιτρέπει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, και ιδίως 
στους υπαλλήλους, στους εκπροσώπους και στους υπεργολάβους του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος την πρόσβαση σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεών του, εφόσον 
αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο πα-
ρόν Κεφάλαιο. Ως δικαίωµα πρόσβασης νοείται ειδικότερα η είσοδος, η διέλευση 
και η παραµονή στις εγκαταστάσεις του Χρήστη, καθώς και η εγκατάσταση και 
χρήση οχηµάτων, µηχανηµάτων ή άλλου εξοπλισµού στους χώρους των εγκατα-
στάσεων του Χρήστη, που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο. 

2. Κάθε Χρήστης φροντίζει για τη σύναψη και την τήρηση των συµφωνιών και των 
προβλέψεων που διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης, καθώς 
και την επανεξέτασή τους. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τις µετρητικές διατάξεις, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για τη διασφά-
λιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος εκκαθάρισης και την εφαρµογή του 
παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Κάθε αλλαγή που αφορά ορισµένο µετρητή ή το Χρήστη στο όνοµα του οποίου 
έχει καταχωρηθεί ο µετρητής γνωστοποιείται άµεσα στον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. 
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ΤΜΗΜΑ XII  
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Άρθρο 300 
Σύµβαση Σύνδεσης 

1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται 
για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος προς όφελος των Χρη-
στών, καθώς και των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων τους που συνδέονται 
µε το Σύστηµα, καθορίζονται µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης στο Σύστηµα, 
σε εφαρµογή και των οριζοµένων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 του παρόντος Κώδικα. 

2. Οι όροι της σύµβασης σύνδεσης ορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε: 

Α) Τη µέθοδο σύνδεσης στο Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας 
του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης 

Β) Το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται 
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από κάθε Χρήστη και 

Γ) Τις απαιτήσεις ορολογίας και ονοµατολογίας που χρησιµοποιούνται για το 
σύνολο των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που συνδέονται µε το Σύ-
στηµα. 

∆) Στην περίπτωση σύνδεσης θερµικής ή υδροηλεκτρικής µονάδας παραγωγής, 
τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού και απόδοσης της Μονάδας, σύµφωνα 
και µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 275. 

3. Οι συµβάσεις σύνδεσης που συνάπτονται µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
και ορισµένου Χρήστη περιλαµβάνουν περαιτέρω και κάθε ειδική λεπτοµέρεια 
σχετικά µε τη σύνδεση στο Σύστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώ-
δικα. 

Άρθρο 301 
∆ιαδικασία σύνδεσης Χρηστών 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε να διασφαλί-
ζεται η άµεση και απρόσκοπτη νέα σύνδεση µε το Σύστηµα και χρήση αυτού από 
Χρήστη, σύµφωνα µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να προτεί-
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νει στον Χρήστη προσφορά σύνδεσης µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση µί-
ας σύµβασης σύνδεσης. Κατά τη µελέτη σύνδεσης Χρήστη επιλέγεται κάθε φορά ο 
οικονοµικά πλέον σύµφορος και τεχνικά αποδεκτός, σύµφωνα µε το κριτήριο αξι-
οπιστίας «N-1» και τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα, τρόπος σύνδεσης µε το 
υπάρχον Σύστηµα. 

2. Οι Χρήστες που προτείνουν µία νέα θέση σύνδεσης ή τροποποίηση µίας υπάρχου-
σας θέσης σύνδεσης υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος γραπτή αίτηση 
για προσφορά σύνδεσης, συµπληρώνοντας τυποποιηµένο έντυπο, η οποία περι-
λαµβάνει: 

Α) Περιγραφή της σύνδεσης ή της τροποποίησης του ήδη συνδεδεµένου µε το 
Σύστηµα εξοπλισµού του Χρήστη που επιδιώκεται (έργο ανάπτυξης Χρήστη). 

Β) Τα στοιχεία που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56. 

Γ) Την επιθυµητή ηµεροµηνία σύνδεσης και ηµεροµηνία λειτουργίας του προ-
τεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη. 

3. Τα δεδοµένα που παρέχονται µε την αίτηση ή συνυποβάλλονται µε αυτήν για την 
υποστήριξή της αποτελούν τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου µέχρι ο 
Χρήστης να αποδεχθεί πλήρως την προσφορά σύνδεσης του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εξετάζει την αίτηση εντός προθεσµίας εξήντα (60) 
ηµερών. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί τη σύνδεση σύνθετη, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (8) του παρόντος άρθρου και η προθεσµία 
εξέτασης της αίτησης παρατείνεται, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ο Χρήστης δι-
καιούται να προσφύγει στη ΡΑΕ, εάν θεωρεί ότι ο χρόνος επεξεργασίας της αίτη-
σής του παρατείνεται αδικαιολόγητα. Η ΡΑΕ στην περίπτωση αυτή προσδιορίζει 
την προθεσµία για την παροχή προσφοράς σύνδεσης, µετά από εκτίµηση των στοι-
χείων που παρέχονται από το Χρήστη και τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

5. Η προσφορά σύνδεσης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος περιλαµβάνει απαραιτή-
τως τα εξής: 

Α) Λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης της σύνδεσης, και ιδίως λε-
πτοµερή περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στη σύνδεση. 

Β) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων, που βαρύνουν τον αιτούντα. 

Γ) Υπόδειξη της ηµεροµηνίας σύνδεσης και της ηµεροµηνίας λειτουργίας. 

∆) Εκτίµηση των δαπανών που συνεπάγεται η σύνδεση. Οι γενικοί όροι που ι-
σχύουν για τις χρεώσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρηστών στο Σύστηµα, ο 
τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων αυτών και, στις περιπτώσεις που εφαρ-
µόζεται, το µοναδιαίο προϋπολογιστικό κόστος για κάθε είδος δαπάνης, κα-
θορίζονται κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµε-
τάλλευσης του Συστήµατος. 

Ε) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς σύνδεσης. 

6. Ο αιτών αποδέχεται ή απορρίπτει να αποδεχθεί την προσφορά σύνδεσης εντός της 
χρονικής προθεσµίας που καθορίζεται σε αυτή. Μετά την παρέλευση της προθε-
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σµίας αυτής η προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Ο Χρήστης δι-
καιούται να προσφύγει στη ΡΑΕ, εάν διαφωνεί µε την προσφορά σύνδεσης. Η ΡΑΕ 
στην περίπτωση αυτή αποφασίζει σχετικά, µετά από εκτίµηση των στοιχείων, που 
παρέχονται από το Χρήστη και τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

7. Σύµφωνα µε την αποδεκτή προσφορά σύνδεσης υπογράφεται σύµβαση σύνδεσης, 
σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται για την εκτέλεση των 
εργασιών ανάπτυξης του Συστήµατος που συµφωνήθηκαν. Εντός προθεσµίας του-
λάχιστον εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύνδε-
σης, ο Χρήστης οφείλει να παράσχει τα δεδοµένα που καθορίζονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 και που αφορούν το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. Τα δεδο-
µένα αυτά αποτελούν τα συµφωνηµένα δεδοµένα σχεδιασµού έργου. 

8. Ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της αναγκαίας επέκτασης ή ανά-
πτυξης του Συστήµατος, που εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και το χρόνο του 
προτεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται 
κατά περίπτωση να εκπονεί πιο εκτεταµένες µελέτες για την πληρέστερη αξιολό-
γηση των επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου στο Σύστηµα. Με την προσφορά 
σύνδεσης ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί κατά την εύλογη κρίση του να 
υποδείξει τα θέµατα που απαιτούν λεπτοµερέστερη ανάλυση. Πριν από την εκπό-
νηση πρόσθετων µελετών, ο Χρήστης οφείλει να δηλώνει εάν συµφωνεί µε την εκ-
πόνησή τους από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και να αποδεχθεί το ενδεχόµενο 
υποβολής αναθεωρηµένης προσφοράς σύνδεσης από τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί τις ανωτέρω µελέτες είτε ο ίδιος ή 
τις αναθέτει σε έµπειρο σύµβουλο. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος δικαιούται να απαιτήσει από τον Χρήστη την καταβολή των δαπανών που 
προκύπτουν για την εκπόνηση των µελετων αυτών. 

9. Για την εκπόνηση των µελετών, που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να απαιτεί από το Χρήστη την υποβολή 
των δεδοµένων, που αιτιολογηµένα θεωρούνται αναγκαία και τα οποία καθορίζο-
νται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ακόµη και πριν από την πάροδο της προθεσµίας που κα-
θορίζεται στην παράγραφο (7) του παρόντος άρθρου. Τα δεδοµένα αυτά θεωρού-
νται προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου. 

10. Κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να 
απαιτήσει αιτιολογηµένα από έναν ή περισσότερους Χρήστες να τροποποιήσουν 
τις εγκαταστάσεις τους ή να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισµό. Εάν ο Χρήστης κρίνει 
ότι η απαίτηση του ∆ιαχειριστή δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους ή διαφωνεί 
ως προς το κόστος αυτής, έχει το δικαίωµα να προσφύγει στη ΡΑΕ. Στην περίπτω-
ση αυτή, έπειτα από έγκριση της ΡΑΕ στην οποία προσδιορίζεται ο επιµερισµός 
ανάληψης του σχετικού κόστους, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και ο Χρήστης 
συνάπτουν σύµβαση για την κάλυψη του κόστους, που προκαλεί στο Χρήστη η 
τροποποίηση ή η εγκατάσταση. 



 290

Άρθρο 302 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Για την ανέγερση Υποσταθµού Μεταφοράς και για την εγκατάσταση κάθε άλλου 
αναγκαίου εξοπλισµού για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων κάθε Χρήστη µε το 
Σύστηµα, ο Χρήστης οφείλει να διαθέτει περιφραγµένη έκταση, όπως προβλέπεται 
στη σύµβαση σύνδεσης, ακριβώς παρακείµενη στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλο 
σηµείο αποδεκτό από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Η σύνδεση στο Σύστηµα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθο-
ρίζονται στο παρόν Τµήµα, και στο ΤΜΗΜΑ VIII. Η µέθοδος σύνδεσης που ε-
φαρµόζεται µπορεί να πληροί προδιαγραφές αυστηρότερες από τις ανωτέρω, εφό-
σον υπάρχει σχετική συµφωνία µεταξύ του Χρήστη και του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος. 

3. Ως όριο ανάµεσα στο Σύστηµα και τις εγκαταστάσεις του Χρήστη ορίζεται το όρ-
γανο διακοπής (διακόπτης ή αποζεύκτης), που βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής 
τάσης του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. Κάθε επιµέρους θέµα σχετικά µε 
τα όρια καθώς και µε τον ειδικότερο προσδιορισµό και την κατανοµή της ευθύνης 
µεταξύ των δύο µερών καθορίζεται µε τη σύµβαση σύνδεσης. 

4. Οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα κάθε Χρήστη που αφορούν τη σύνδεσή του 
µε το Σύστηµα πρέπει να πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως αυ-
τές έχουν υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ ή ισχύουν ως εθνικά πρότυπα, ή εάν δεν υ-
πάρχουν τέτοιες, τις προδιαγραφές που εφαρµόζονται κατά κανόνα εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη εφαρµογής της σύµβα-
σης σύνδεσης. 

5. Εάν κατά την εύλογη κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, για να διασφαλιστεί 
η ασφαλής και συντονισµένη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµά-
των κάποιου Χρήστη µε το Σύστηµα, απαιτείται η εφαρµογή συµπληρωµατικών 
όρων ή προδιαγραφών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά τον 
Χρήστη. Ο Χρήστης οφείλει να συµµορφώνεται µε τις συµπληρωµατικές απαιτή-
σεις του ∆ιαχειριστή, και έχει το δικαίωµα να ζητά από τον ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος την προσκόµιση στοιχείων που να αποδεικνύουν την ανάγκη εφαρµογής 
των συµπληρωµατικών όρων και προδιαγραφών. 

6. Ο Χρήστης µπορεί να προτείνει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος την τροποποίη-
ση συµπληρωµατικών όρων ή προδιαγραφών. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος α-
ποφασίζει σχετικά ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59  

ΕΡΓΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 303 
Ειδικοί όροι σύνδεσης 

1. Τα όρια του Συστήµατος και των εγκαταστάσεων ορισµένου Χρήστη καθορίζονται 
από διακοπτική συσκευή (διακόπτη ή αποζεύκτη) που βρίσκεται στην πλευρά υ-
ψηλής τάσεως του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. Η εν λόγω συσκευή ανή-
κει στον Χρήστη. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε την οριοθέτηση και του ε-
πιµερισµού της ευθύνης των δύο µερών καθορίζονται µε την αντίστοιχη σύµβαση 
σύνδεσης. 

2. Τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση νέων Χρηστών στο Σύστηµα διακρίνο-
νται σε έργα επέκτασης του Συστήµατος και σε έργα ενίσχυσης του Συστήµατος 
που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης. Τα έργα επέκτασης περιλαµβάνουν το σύ-
νολο των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη σύνδεση από το 
όριο των εγκαταστάσεων του Χρήστη µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα. Τα έργα ενί-
σχυσης που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης περιλαµβάνουν τα έργα που απαι-
τούνται επιπλέον του υφιστάµενου Συστήµατος λόγω της σύνδεσης και τα οποία 
δεν είναι έργα επέκτασης για τη Σύνδεση. 

3. Ως πλήρης πύλη γραµµής µεταφοράς νοείται πύλη, η οποία περιλαµβάνει αποζεύ-
κτη και διακόπτη γραµµής µεταφοράς και αποζεύκτη ή αποζεύκτες ζυγού ή ζυγών. 
Ως απλοποιηµένη πύλη γραµµής µεταφοράς νοείται πύλη, η οποία περιλαµβάνει 
µόνον αποζεύκτη. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, κατόπιν αιτήσεως ορισµένου Χρήστη, εξετάζει 
αν οι συνθήκες του Συστήµατος που επικρατούν στον κόµβο του υπάρχοντος ή 
προγραµµατισµένου για ανάπτυξη Συστήµατος (διαθέσιµη ισχύς στα σηµεία παρο-
χής, ισχύς βραχυκυκλώσεως, αξιοπιστία, κλπ) είναι επαρκείς για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του αιτούντα χωρίς κίνδυνο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
των υπολοίπων Χρηστών και χωρίς απαράδεκτες διαταραχές (ευστάθεια, αρµονι-
κές, κυκλικές (Flicker) και απότοµες µεταβολές τάσεως, παραβίαση οριακών τιµών 
ισχύος βραχυκύκλωσης) στο Σύστηµα και στη µεταφορά ισχύος και ενέργειας από 
το Σύστηµα προς τα σηµεία σύνδεσης των Χρηστών. 

5. Ο Χρήστης παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα τεχνικά και λειτουρ-
γικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισµό της σύνδεσης παροχής (π.χ. 
ρυθµοί µεταβολής ισχύος, αρµονικές, κλπ) και συνεργάζεται µαζί του για την ανα-
ζήτηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων. 
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Άρθρο 304 
Σύνδεση Πελατών και ∆ικτύου 

1. Τα έργα επέκτασης για τη σύνδεση εγκαταστάσεων ορισµένου Πελάτη ή του ∆ι-
κτύου βασίζονται σε διαστασιολόγηση του Συστήµατος σύµφωνα µε το κριτήριο 
«Ν-1». Είναι δυνατόν, µετά από αίτηση του Χρήστη, να υπάρξει εξαίρεση από την 
ελάχιστη αυτή απαίτηση, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αποφεύγονται απαράδε-
κτες επιπτώσεις στη λειτουργία του Συστήµατος σε συνθήκες που ικανοποιούν το 
κριτήριο «Ν-1». Η παροχή της εξαίρεσης αυτής απαιτεί ιδιαίτερη ρύθµιση που να 
προβλέπει διακοπή κατά προτεραιότητα της παροχής στη συγκεκριµένη σύνδεση 
µε στόχο να αποφεύγονται κίνδυνοι για το Σύστηµα. Εάν οι συνθήκες του Συστή-
µατος στο σηµείο σύνδεσης είναι ικανοποιητικές για τη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων του Χρήστη υπό τις ανωτέρω συνθήκες, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης µε το Σύστηµα. 

2. Ο λεπτοµερής τρόπος σύνδεσης εξειδικεύεται στη σχετική µελέτη που εκπονείται 
µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε βάση τις απαιτήσεις που καθορίζο-
νται στον παρόντα Κώδικα, στοιχεία που παρέχονται από τον αιτούντα και τις ειδι-
κές απαιτήσεις του Χρήστη. Κατά τη µελέτη τηρούνται ιδίως τα εξής: 

Α) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε υφιστάµενο υποσταθµό του 
Συστήµατος, αυτή περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο πλήρη πύλη γραµµής µεταφο-
ράς στον υποσταθµό από τον οποίο πραγµατοποιείται η σύνδεση, τα έργα 
γραµµής µεταφοράς, αντίστοιχη απλοποιηµένη ή πλήρη πύλη γραµµής µετα-
φοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης του Χρήστη καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
έργα απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα για την υλοποίηση της 
σύνδεσης. 

Β) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµε-
νης γραµµής µεταφοράς του Συστήµατος, αυτή πραγµατοποιείται κατά κανό-
να µε είσοδο - έξοδο διπλού κυκλώµατος γραµµής µεταφοράς, κατ' ελάχιστον 
του αυτού τύπου µε τη γραµµή µεταφοράς στην οποία πραγµατοποιείται η 
σύνδεση και πλήρεις ή απλοποιηµένες πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυ-
γούς υψηλής τάσης του Χρήστη. 

Άρθρο 305 
Σύνδεση µονάδας παραγωγής 

1. Προκειµένου να συνδεθεί µε το Σύστηµα µονάδα παραγωγής, εφαρµόζεται το κρι-
τήριο αξιοπιστίας «N-1» και οι λοιπές απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα. Ειδικά 
για παραγωγή από ανεµογεννήτριες, λόγω της στοχαστικής φύσης της εν λόγω πα-
ραγωγής, µπορεί να µην τυγχάνει εφαρµογής το κριτήριο «Ν-1» εφόσον κατά την 
κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος δεν µειώνεται η αξιοπιστία του Συστήµα-
τος. 

2. Για σύνδεση µονάδας παραγωγής στο Σύστηµα τηρούνται ιδίως τα εξής: 
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Α) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε κόµβο ή κόµβους του υφιστά-
µενου Συστήµατος περιλαµβάνει πλήρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στον υ-
ποσταθµό από τον οποίο πραγµατοποιείται η σύνδεση, τα έργα γραµµής µε-
ταφοράς και αντίστοιχες πλήρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς 
υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής. Οι πύλες γραµµής µεταφοράς στους 
ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής είναι κατ' εξαίρεση απλοποιη-
µένου τύπου σε περίπτωση παραγωγής από ανεµογεννήτριες εφόσον τούτο 
δεν µειώνει την αξιοπιστία του Συστήµατος. 

Β) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµε-
νης γραµµής µεταφοράς του Συστήµατος, αυτή πραγµατοποιείται µε είσοδο 
έξοδο διπλού κυκλώµατος γραµµής µεταφοράς, κατ' ελάχιστον του αυτού τύ-
που µε τη γραµµή µεταφοράς στην οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση, πλή-
ρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας πα-
ραγωγής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται σύµφωνα µε τον πα-
ρόντα Κώδικα για την υλοποίηση της σύνδεσης. Οι πύλες γραµµής µεταφο-
ράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής είναι κατ' εξαίρεση 
απλοποιηµένου τύπου σε περίπτωση παραγωγής από ανεµογεννήτριες εφόσον 
τούτο δεν µειώνει την αξιοπιστία του Συστήµατος. 

Άρθρο 306 
Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών κα-
θορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών 
για τα οποία έχουν συναφθεί συµβάσεις σύνδεσης εντάσσονται στη ΜΑΣΜ. Επί-
σης στη ΜΑΣΜ περιγράφονται συνοπτικά και τα έργα για τα οποία έχουν χορηγη-
θεί όροι σύνδεσης και δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις. 

2. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων ε-
πέκτασης για σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων 
και τυχόν άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα. Η κυριότητα των 
έργων αυτών περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος και αποτελεί πάγιο σύνδε-
σης. 

3. Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός Χρηστών ή σε περίπτωση που στο 
µέλλον συνδεθεί νέος Χρήστης σε σηµείο που περιλαµβάνεται στα έργα επέκτασης 
για σύνδεση, γίνεται επιµερισµός του κόστους της σύνδεσης µε βάση την εγκατα-
στηµένη ισχύ, την ηµεροµηνία σύνδεσης των Χρηστών, και λαµβάνοντας υπόψη 
τις αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Οι λεπτοµέρειες της µεθόδου επιµε-
ρισµού και ο τρόπος επιστροφής ποσών στους αρχικά συνδεόµενους Χρήστες κα-
θορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60  

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 307 
Ορισµοί 

1. Ως ώρα θερινής αιχµής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η 
µέση ωριαία ζήτηση στο Σύστηµα είναι η µέγιστη, στο διάστηµα των µηνών Ιουνί-
ου, Ιουλίου, Αυγούστου. 

2. Ως ώρα χειµερινής αιχµής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας 
η µέση ωριαία ζήτηση στο Σύστηµα είναι η µέγιστη, στο διάστηµα των υπόλοιπων 
µηνών του υπόψη έτους. 

3. Ως ροπή ισχύος ορίζεται το γινόµενο της ενεργού ισχύος που µεταφέρεται από ένα 
κύκλωµα επί την απόσταση στην οποία µεταφέρεται και εκφράζεται σε MW.km. 

4. Ως Συντελεστής ∆ιανεµηµένης Παραγωγής ∆ικτύου ορίζεται για κάθε ώρα το πη-
λίκο: 

(ΖΥ/Σ) / (ΖΥ/Σ + Π∆) 

όπου 

ΖΥ/Σ είναι το άθροισµα των µετρήσεων της εγχυόµενης ισχύος σε όλους τους 
υποσταθµούς σύνδεσης Συστήµατος και ∆ικτύου την υπόψη ώρα και 

Π∆  είναι η συνολική ισχύς παραγωγής των µονάδων που είναι συνδεδεµέ-
νες στο ∆ίκτυο την υπόψη ώρα. 

5. Ως ισχύς χρέωσης µονάδας παραγωγής ορίζεται: 

Α) Για τις θερµικές µονάδες, η µέγιστη καθαρή ισχύς που έχει καταχωρηθεί στην 
άδεια παραγωγής. 

Β) Για τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς, το 50% της µέγιστης καθαρής ισχύος 
που έχει καταχωρηθεί στην άδεια παραγωγής. 

Γ) Για τις µονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/99: 

(1) Το 50% της µέγιστης καθαρής ισχύος που έχει καταχωρηθεί στην άδεια 
παραγωγής εφ΄ όσον είναι συνδεδεµένες είτε απευθείας στο Σύστηµα 
είτε είναι συνδεδεµένες στο Σύστηµα µέσω µετασχηµατιστή ανύψωσης 
Μέσης Τάσης / Υψηλής Τάσης από τον οποίο δεν αναχωρούν γραµµές 
µέσης τάσης που τροφοδοτούν καταναλωτές. 

(2) Μηδέν για όσες µονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/99 δεν εµπίπτουν 
στη προηγούµενο υποεδάφιο (1). 

∆) Για τις µονάδες Αυτοπαραγωγών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 35 του Ν.2773/1999, η Καθαρή Ισχύς της Μονάδας NCAP , όπως αυ-
τή υπολογίζεται κατά το Άρθρο 217. 
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6. Η ισχύς χρέωσης πελάτη ορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Α) Για κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεµένος στο Σύστηµα, η ισχύς χρέωσης υ-
πολογίζεται ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: 

(1) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός καταναλώνει 
κατά την ώρα θερινής αιχµής 

(2) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός καταναλώνει 
κατά την ώρα χειµερινής αιχµής και 

(3) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός καταναλώνει 
κατά την ώρα µέγιστης ζήτησής του κατά τη διάρκεια του υπόψη έτους 

Β) Για κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεµένος στο ∆ίκτυο ως µέση ωριαία ισχύς 
λαµβάνεται η µετρούµενη τιµή της µέσης ωριαίας ισχύος προσαυξηµένη κατά 
το ποσό των απωλειών ∆ικτύου που αναλογούν στον εν λόγω Πελάτη και η 
ισχύς χρέωσης υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: 

(1) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός 
καταναλώνει κατά την ώρα θερινής αιχµής επί τον αντίστοιχο Συντελε-
στή ∆ιανεµηµένης Παραγωγής ∆ικτύου κατά την ώρα θερινής αιχµής 

(2) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός 
καταναλώνει κατά την ώρα χειµερινής αιχµής επί τον αντίστοιχο Συντε-
λεστή ∆ιανεµηµένης Παραγωγής ∆ικτύου κατά την ώρα χειµερινής αιχ-
µής και 

(3) του γινοµένου της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός κατανα-
λώνει κατά την ώρα µέγιστης ζήτησής του κατά τη διάρκεια του υπόψη 
έτους επί τον αντίστοιχο Συντελεστή ∆ιανεµηµένης Παραγωγής ∆ικτύ-
ου κατά την ώρα αυτή. 

Γ) Ειδικότερα, η ισχύς χρέωσης των Πελατών που συνδέονται στη χαµηλή τάση 
υπολογίζεται συνολικά ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: 

(1) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν 
συνολικά οι Πελάτες αυτοί κατά την ώρα θερινής αιχµής επί το συντε-
λεστή διανεµηµένης παραγωγής ∆ικτύου κατά την ώρα θερινής αιχµής, 

(2) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν 
συνολικά οι Πελάτες αυτοί κατά την ώρα χειµερινής αιχµής επί το συ-
ντελεστή διανεµηµένης παραγωγής ∆ικτύου κατά την ώρα χειµερινής 
αιχµής και 

(3) του γινοµένου της τιµής της µέγιστης µέσης ωριαίας ισχύος που κατα-
ναλώνουν ως σύνολο κατά τη διάρκεια του έτους επί τον αντίστοιχο συ-
ντελεστή διανεµηµένης παραγωγής ∆ικτύου κατά την ώρα αυτή. 

Η τιµή της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν συνολικά για µία ώρα οι 
Πελάτες που συνδέονται στη χαµηλή τάση υπολογίζεται ως το άθροισµα των 
µετρήσεων ισχύος κατανάλωσης όλων των υποσταθµών σύνδεσης Συστήµα-
τος και ∆ικτύου και της συνολικής ισχύος παραγωγής που είναι συνδεδεµένη 
στο ∆ίκτυο κατά την υπόψη ώρα, µειωµένο κατά τη συνολική ισχύ των Πε-
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λατών που είναι συνδεµένοι στη µέση τάση όπως µετράται κατά την υπόψη 
ώρα προσαυξηµένη κατά τις απώλειες ∆ικτύου που αντιστοιχούν στους τε-
λευταίους Πελάτες. 

∆) Επιλέγοντες Πελάτες που είναι συνδεµένοι στη µέση τάση εφόσον δεν έχουν 
ακόµη εφοδιαστεί µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων εξοµοιώνο-
νται όσον αφορά την ισχύ χρέωσής τους µε Πελάτες που συνδέονται σε χα-
µηλή τάση. 

Άρθρο 308 
Ετήσιο κόστος Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει το ετήσιο κόστος του Συστήµατος, µε 
βάση την εξής σχέση: 

Ε = Ε1 + Ε2 ± Π1± Π2 

Όπου  

Ε  το ετήσιο κόστος του Συστήµατος,  

Ε1  το ετήσιο αντάλλαγµα, που οφείλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
στον Κύριο του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 
του άρθρου (18) Ν.2773/1999 και υπολογίζεται σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο,  

Ε2  το ετήσιο κόστος των έργων του Συστήµατος το οποίο βαρύνει τον ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος,  

Π1  το µη ανακτηθέν από µονάδες παραγωγής κόστος (θετικό πρόσιµο) ή 
πλεόνασµα (αρνητικό πρόσιµο) κατά το τρέχον οικονοµικό έτος όπως 
υπολογίζεται κατά το Άρθρο 310 παράγραφος (1.Γ), και  

Π2  το µη ανακτηθέν από πελάτες κόστος (θετικό πρόσιµο) ή πλεόνασµα 
(αρνητικό πρόσιµο) όπως υπολογίζεται κατά το Άρθρο 310 παράγραφος 
(1.Γ). 

2. Το αντάλλαγµα, που οφείλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συ-
στήµατος σε ετήσια βάση και το οποίο αντιστοιχεί στη µεταβλητή Ε1, υπολογίζε-
ται µε βάση την εξής σχέση: 

Ε1 = Ο + Α + (V – D) × ρ 

Όπου 

Ο  οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και οι έµµεσες 
δαπάνες, όπως προϋπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες του λογι-
στικού διαχωρισµού, οι οποίες βαρύνουν τον Κύριο του Συστήµατος. Οι 
δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν και τις δαπάνες συντήρησης των παγίων 
σύνδεσης Χρηστών. 
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Α  οι ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων του παγίου ενεργητικού της µετα-
φοράς, όπως προϋπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες του λογιστι-
κού διαχωρισµού, 

V-D η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων, ιδίων 
και ξένων, κεφαλαίων της µεταφοράς, κατά την αρχή και το τέλος του 
έτους, όπως προκύπτουν κατά τους κανόνες του λογιστικού διαχωρι-
σµού, όπου: 

V η µέση προϋπολογιζόµενη αρχική αξία των στοιχείων παγίου ε-
νεργητικού βάσει αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης και του κεφα-
λαίου κίνησης της µεταφοράς, 

D η αντίστοιχη µέση προϋπολογιζόµενη τιµή των σωρευτικών απο-
σβέσεων των στοιχείων παγίου ενεργητικού της µεταφοράς. 

ρ  το ονοµαστικό επιτόκιο απόδοσης των απασχολούµενων κεφαλαίων της 
µεταφοράς, προ φόρων, το οποίο είναι αποδεκτό από τη ΡΑΕ σύµφωνα 
µε την εφαρµοζόµενη ρυθµιστική πολιτική και τη διεθνή πρακτική και 
εµπειρία. 

Άρθρο 309 
Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήµατος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιµερίζει το ετήσιο κόστος του Συστήµατος σε 
όλους τους Χρήστες του Συστήµατος και υπολογίζει το ποσό χρέωσης για κάθε 
Χρήστη του Συστήµατος. Οι µονάδες παραγωγής του άρθρου (35) Ν.2773/1999 
δεν χρεώνονται κατά το ποσό αυτό, το οποίο εγγράφεται ως δαπάνη στο Λογαρια-
σµό Προσαυξήσεων ΛΠ-7 που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Το ποσό αυ-
τό εγγράφεται επίσης ως είσπραξη του Λογαριασµού για το Κόστος Χρήσης του 
Συστήµατος Λ-Η και µεταφέρονται τα αντίστοιχα κεφάλαια µε µέριµνα του ∆ια-
χειριστή του Συστήµατος κατά τη διαδικασία που ορίζεται για τους λογαριασµούς 
αυτούς. 

2. Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Χρήστη προϋπολογίζεται σε ετήσια 
βάση και προσδιορίζεται ως το γινόµενο της ισχύος χρέωσης του Χρήστη επί τη 
µοναδιαία χρέωση που του αντιστοιχεί. Η µοναδιαία χρέωση καθορίζεται σε 
Ευρώ/MW. Η χρέωση των µονάδων παραγωγής για χρήση του Συστήµατος δεν 
τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο που ανάγεται σε θέση εκτός λειτουργίας των 
µονάδων λόγω συντήρησης ή βλάβης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση οριστικής 
διακοπής της λειτουργίας της Μονάδας. 

3. Εντός ενός µηνός από το πέρας κάθε έτους ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προ-
βαίνει σε εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης που αντιστοιχούν σε έκαστο Χρήστη 
του Συστήµατος, βάσει των ∆εδοµένων Μετρήσεων που αφορούν στην ισχύ χρέω-
σης του Χρήστη κατά το προηγούµενο έτος. 

4. Το ετήσιο κόστος του Συστήµατος επιµερίζεται στο σύνολο των Μονάδων και των 
Πελατών ως ακολούθως: 
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Α) Το 2% (δύο τοις εκατό) του αθροίσµατος των ποσών Ε1 και Ε2 προσαυξηµέ-
νο ή µειωµένο κατά το ποσόν Π1 που αντιστοιχεί στο µη ανακτηθέν από τις 
µονάδες παραγωγής κόστος (θετικό πρόσιµο) ή πλεόνασµα (αρνητικό πρόσι-
µο) κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, επιµερίζεται στο σύνολο των µο-
νάδων παραγωγής. 

Β) Το 13% (δεκατρία τοις εκατό) του αθροίσµατος των ποσών Ε1 και Ε2 προ-
σαυξηµένο ή µειωµένο κατά το ποσόν Π1 που αντιστοιχεί στο µη ανακτηθέν 
από τις µονάδες παραγωγής κόστος (θετικό πρόσιµο) ή πλεόνασµα (αρνητικό 
πρόσιµο) κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, επιµερίζεται στο σύνολο 
των µονάδων παραγωγής οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στους Νοµούς Έ-
βρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλ-
κίς, Σερρών, Πιερίας, Γρεβενών, Φλωρίνης, Πέλλης, Ηµαθίας, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Θεσπρω-
τίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτης, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ζακύνθου και 
Κερκύρας. 

Γ) Το 85% (ογδόντα πέντε τοις εκατό) του αθροίσµατος των ποσών Ε1 και Ε2 
προσαυξηµένο ή µειωµένο κατά το ποσόν Π2 που αντιστοιχεί στο µη ανα-
κτηθέν από τους Πελάτες κόστος (θετικό πρόσιµο) ή πλεόνασµα (αρνητικό 
πρόσιµο) κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, επιµερίζεται στο σύνολο 
των Πελατών. 

5. Η ΡΑΕ αξιολογεί τα ποσοστά επιµερισµού του ετήσιου κόστους του Συστήµατος 
κατά την παράγραφο (4), λαµβάνοντας υπόψη το κόστος συντήρησης των παγίων 
σύνδεσης Μονάδων παραγωγής, το κόστος των Περιορισµών Μεταφοράς του Συ-
στήµατος, καθώς και το προβλεπόµενο ή ενδεχόµενο κόστος νέων έργων ανάπτυ-
ξης του Συστήµατος, και γνωµοδοτεί σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το αργό-
τερο έως την 1η Ιανουαρίου 2008 η ΡΑΕ οφείλει να γνωµοδοτήσει περί της διατή-
ρησης ή αναπροσαρµογής των ποσοστών επιµερισµού του ετήσιου κόστους του 
Συστήµατος κατά την παράγραφο (4) λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα εφαρ-
µογής της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµα-
τος κατά το Άρθρο 321. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει περί της διατήρησης 
ή αναπροσαρµογής των ποσοστών επιµερισµού ανά τρία έτη. 

6. Η µοναδιαία χρέωση για κάθε πελάτη είναι η ίδια για όλη την επικράτεια και κα-
θορίζεται ως το πηλίκο του ετησίου κόστους µεταφοράς που επιµερίζεται στους 
πελάτες διαιρούµενο µε το άθροισµα των ισχύων χρέωσης των πελατών. 

7. Η µοναδιαία χρέωση για κάθε κάτοχο άδειας παραγωγής διαφοροποιείται µεταξύ 
των Μονάδων των περιπτώσεων (Α) και (Β) της παραγράφου (4) και καθορίζεται 
ως το πηλίκο του ετησίου κόστους του Συστήµατος που επιµερίζεται στους κατό-
χους άδειας παραγωγής των περιπτώσεων (Α) και (Β) της παραγράφου (4) διαι-
ρούµενο µε το άθροισµα των ισχύων χρέωσης των Χρηστών αυτών αντιστοίχως. 
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Άρθρο 310 
∆ιαδικασίες έγκρισης ετήσιου κόστους Συστήµατος και 

µοναδιαίων χρεώσεων 

1. Μέχρι την 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει 
τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, στον οποίο περιλαµβάνονται: 

Α) Το ετήσιο κόστος του Συστήµατος το οποίο υπολογίζεται κατά το Άρθρο 308. 

Β) Προϋπολογιζόµενα έσοδα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από τη χρέωση 
χρήσης του Συστήµατος για το επόµενο οικονοµικό έτος, βάσει των µονα-
διαίων χρεώσεων οι οποίες υπολογίζονται κατά το Άρθρο 309 και της αναµε-
νόµενης συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Συστήµατος. 

Γ) Τυχόν διαφορά µεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος από τις µονάδες παραγωγής και τους πελάτες λόγω χρήσης του Συστή-
µατος και του πραγµατικού κόστους µεταφοράς κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος, η οποία πιστώνεται ή χρεώνεται στον προϋπολογισµό του κόστους µε-
ταφοράς του επόµενου έτους. 

∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

2. Ο προϋπολογισµός του ετήσιου κόστους του Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων 
ενδεικτικά του ετησίου ανταλλάγµατος το οποίο οφείλεται στον Κύριο του Συστή-
µατος, του ετησίου κόστους του Συστήµατος και των υπολογισµών των µοναδιαί-
ων χρεώσεων χρήσης, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

3. Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογί-
ζει εκ νέου, εάν αυτό είναι απαραίτητο, µέχρι την 31η Οκτωβρίου το ύψος της µο-
ναδιαίας χρέωσης που αντιστοιχεί στους πελάτες και στις µονάδες παραγωγής για 
το επόµενο οικονοµικό έτος. 

4. Οι µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος εγκρίνονται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 311 
Ικανότητα µεταφοράς διασυνδέσεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει για κάθε διασύνδεση ή οµάδα δια-
συνδέσεων: 

Α) Τη συνολική ικανότητα µεταφοράς κάθε διασύνδεσης, 

Β) Το περιθώριο αξιοπιστίας για την οµαλή λειτουργία της διασύνδεσης, 
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Γ) Την καθαρή ικανότητα µεταφοράς, η οποία αποτελεί τη διαφορά της συνολι-
κής 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 ικανό-
τητα µεταφοράς καθορίζονται, σε συνεργασία µε τους διαχειριστές των αντίστοι-
χων µε κάθε διασύνδεση συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελ-
λάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, τρεις ηµέρες πριν 
από την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέχρι τη 14η ώρα της ηµέρας αυτής. 

3. Η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κα-
τανοµής καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κα-
τανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του δύο (2) 
ηµέρες πριν από την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής και µέχρι τη 14η ώρα της ηµέ-
ρας αυτής. 

4. Με έγκριση της ΡΑΕ, είναι δυνατόν να τίθενται περιορισµοί στη ∆ιαµετακόµιση 
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων προκειµένου να διασφαλίζεται κατά 
προτεραιότητα η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 312 
∆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 για την άσκηση του δικαιώµατος Εισαγωγής, 
Εξαγωγής και ∆ιαµετακόµισης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσε-
ων, 

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 ηλε-
κτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση. 

2. Ως ∆ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται η ταυτόχρονη, ήτοι κατά την 
ίδια Περίοδο Κατανοµής, Εισαγωγή και Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ί-
διο Συµµετέχοντα, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων υπό τις οποίες ο Συµµετέχων πραγ-
µατοποιεί 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 συνολι-
κών Εισαγωγών και της απόλυτης τιµής των συνολικών Εξαγωγών που διενεργού-
νται από τον Συµµετέχοντα κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Οι Εισαγωγές και 
οι Εξαγωγές, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν ∆ιαµετακόµιση, διενεργού-



 301

νται εφόσον έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ βάσει Προσφορών Έγχυσης από 
Εισαγωγές και ∆ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγές αντιστοίχως. 

Άρθρο 313 
Εκχώρηση σε µακροχρόνια βάση 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκχωρεί στους ενδιαφερόµενους ισχύ ικανότητας 
µεταφοράς στις διασυνδέσεις σε µακροχρόνια βάση διάρκειας έως ένα (1) έτος. 

2. Για τη χρήση των διασυνδέσεων ο δικαιούχος δύναται να δεσµεύει αντίστοιχη ισχύ 
ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις που πρόκειται να χρησιµοποιήσει σε µα-
κροχρόνια βάση, έναντι ανταλλάγµατος το οποίο δύναται να καθορίζεται και ίσο 
µε το µηδέν. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τα έσοδα από τα παρα-
πάνω ανταλλάγµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το Λογαριασµό Λ-ΙΓ. Ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τις δαπάνες για έκτακτες εισαγωγές ενέρ-
γειας που γίνονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σε περίπτωση Έκτακτης 
Ανάγκης σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το Λογαριασµό Προσαυξήσεων ΛΠ-3. 

3. Η εκχώρηση ισχύος σε µακροχρόνια βάση διενεργείται ως εξής: 

Α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, έπειτα από έγκριση της ΡΑΕ, ανακοινώνει 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα για κάθε διασυνδετική γραµµή ή οµάδα γραµ-
µών τη ζώνη ισχύος ανά κατεύθυνση που διατίθεται σε µακροχρόνια βάση 
και το ελάχιστο αντάλλαγµα για τη δέσµευσή της σε Ευρώ/MW-
προκηρυσσόµενη περίοδο και προβαίνει στην προκήρυξη πλειοδοτικού δια-
γωνισµού για την εκχώρηση της ισχύος, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο 
υποβολής των προσφορών, τους όρους του διαγωνισµού και ιδίως την τιµή 
εκκίνησης και το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό δέσµευσης της συνολικής 
προς διάθεση ικανότητας από έναν ενδιαφερόµενο. Ειδικότερα, οι εν λόγω 
πλειοδοτικοί διαγωνισµοί δύνανται να αφορούν την ταυτόχρονη κατανοµή 
διασυνδετικής ικανότητας περισσότερων της µίας διασυνδέσεων. 

Β) Οι ενδιαφερόµενοι κατατάσσονται σε κατάλογο σύµφωνα µε τη σειρά πλειο-
δοσίας. 

Γ) Από τον κατάλογο επιλέγονται, ξεκινώντας από τον πλειοδότη, όσοι είναι δυ-
νατόν να ικανοποιηθεί το αίτηµά τους µε την προκηρυχθείσα διαθέσιµη ζώνη 
ισχύος, οι οποίοι και υπογράφουν σχετική σύµβαση, καθένας για την αιτηθεί-
σα ισχύ και τη χρονική περίοδο και όλοι µε το ίδιο αντάλλαγµα, ίσο µε αυτό 
που προσφέρθηκε για το πρώτο MW το οποίο δεν επιλέγεται. Στην περίπτω-
ση ικανοποίησης του αιτήµατος όλων των αιτούντων, δεν καταβάλλεται α-
ντάλλαγµα. 

4. Σε έκτακτες περιπτώσεις και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφοδοσί-
ας της Χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια ή να προστατευθεί ο υγιής ανταγωνισµός, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να καθορίζει µετά από έγκριση της ΡΑΕ το 
αντάλλαγµα δέσµευσης ισχύος διασύνδεσης σε σταθερό ποσό σε Ευρώ ανά MW. 
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5. Ο δικαιούχος που έχει δεσµεύσει µακροχρόνια ορισµένη ζώνη ικανότητας µεταφο-
ράς οφείλει να καταβάλει το αντάλλαγµα για τη δέσµευση σε κάθε περίπτωση, α-
κόµη και εάν δεν χρησιµοποιεί τη ζώνη αυτή είτε λόγω µη ένταξής του στο Πρό-
γραµµα ΗΕΠ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Άρθρο 314 
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 ε-
νέργειας µέσω των διασυνδέσεων, οι προµηθευτές οφείλουν να καταβάλλουν και 
τη χρέωση χρήσης του ελληνικού Συστήµατος. Η χρέωση εφαρµόζεται στην ποσό-
τητα της εισαγόµενης ενέργειας κατ' αναλογία της χρέωσης χρήσης Συστήµατος 
για µονάδες παραγωγής και βαρύνει κάθε εισαγόµενη KWh µε το 1/6 του εκατοµ-
µυριοστού 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. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τους κόµβους, µέσω των οποίων παρα-
δίδεται ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, που εισάγεται στην Ελλάδα (Κόµβοι Ει-
σαγωγής), όπως επίσης και τους κόµβους µέσω των οποίων παραδίδεται ενέργεια 
από το Σύστηµα για να εξαχθεί (Κόµβοι Εξαγωγής). Για τις ανάγκες του Ηµερήσι-
ου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, την Εκκαθάριση Αποκλίσεων και την εκχώ-
ρηση ικανότητας µεταφοράς διασυνδέσεων, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καθο-
ρίζει ιδεατούς ή φυσικούς Κόµβους ∆ιασυνδέσεων για Εξαγωγή και Εισαγωγή. 
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ΤΜΗΜΑ XIII  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62  

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 315 
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα 

1. Εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα χορηγεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και γνώµη της ΡΑΕ. Η εξαίρεση έχει ορισµένο και 
εύλογο χρόνο ισχύος και µπορεί να αφορά µόνον σε τεχνική αδυναµία των εγκα-
ταστάσεων Χρήστη για συµµόρφωσή του µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
Για τη χορήγηση της εξαίρεσης υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου 
προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εξαί-
ρεσης είναι οι εξής: 

Α) Η εξαίρεση δεν πρέπει να οδηγεί σε άµεση ή έµµεση παραβίαση όρου της ά-
δειας του υπόχρεου. 

Β) Να έχει ολοκληρωθεί η τελική εκκαθάριση σχετικά µε την πιο πρόσφατη Η-
µέρα Κατανοµής. 

Γ) Να έχουν εξοφληθεί πλήρως οι χρηµατικές οφειλές που επιβάλλονται σύµ-
φωνα µε τον παρόντα Κώδικα. 

∆) Να µην εκκρεµεί παράβαση, η οποία µπορεί να αποκατασταθεί από τον υπό-
χρεο. 

2. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου για τη χορήγηση της εξαίρεσης περιλαµβάνει και 
δήλωσή του, σχετικά µε την ηµεροµηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παραπάνω παραγράφου. 

3. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία χορηγείται η εξαίρεση καθο-
ρίζει το χρόνο έναρξης και το χρόνο λήξης της εξαίρεσης. Η εξαίρεση δεν επιτρέ-
πεται να αρχίζει πριν από την 15η ώρα της πέµπτης εργάσιµης ηµέρας, που ακο-
λουθεί την ηµέρα, κατά την οποία διαπιστώνεται, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προ-
ϋποθέσεις. 

4. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η εξαίρεση εξακολουθεί 
να ευθύνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα: 
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Α) Για χρηµατικές οφειλές, που ρυθµίζονται από τον παρόντα Κώδικα και οι ο-
ποίες αφορούν τη χρονική περίοδο πριν από το χρόνο έναρξης της εξαίρεσης, 
και 

Β) Για παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, που πραγµατοποιήθηκαν πριν από το 
χρόνο έναρξης της εξαίρεσης και οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί ειδικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφο-
νται οι λεπτοµέρειες και οι όροι ισχύος των εξαιρέσεων που χορηγούνται. Κάθε 
Χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στο πρωτόκολλο αυτό κατόπιν αίτησης. 

Άρθρο 316 
Μονάδες υπαγόµενες στις διατάξεις του Άρθρου 35 του 

Ν.2773/1999 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συνάπτει µε όλους τους κατόχους άδειας παραγωγής 
µονάδων που υπάγονται στις διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 και που εί-
ναι 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. 

Άρθρο 317 
Θέση σε Ψυχρή Εφεδρεία Μονάδων της ∆ΕΗ Α.Ε. 

1. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας των 
µονάδων της ∆ΕΗ που λαµβάνουν άδεια παραγωγής κατά τις διατάξεις της περί-
πτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 Ν.2773/1999, όπως τροποποιήθηκε µε 
την παράγραφο 12 του άρθρου 23 Ν.3175/2003 και ειδικότερα στο πλαίσιο του ε-
δαφίου που αναφέρεται στην ισχύ των 1600 MW, καθώς και µονάδων για τις ο-
ποίες χορηγήθηκε άδεια παραγωγής πριν την έκδοση του παρόντος Κώδικα, στην 
οποία περιλαµβάνεται όρος για τη θέση µονάδων σε ψυχρή εφεδρεία παλαιών µο-
νάδων, και για µονάδες η άδεια παραγωγής των οποίων περιλαµβάνει ανάλογο ό-
ρο, η ∆ΕΗ οφείλει να θέτει σε ψυχρή εφεδρεία Κατανεµόµενες Μονάδες, που κα-
λύπτονται από την ενιαία άδεια παραγωγής, συνολικής ισχύος ισόποσης µε την ι-
σχύ της εκάστοτε µονάδας που τίθεται σε εµπορική λειτουργία. Ο καθορισµός των 
µονάδων που τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής τε-
χνικής και οικονοµικής µελέτης που υποβάλλεται από τη ∆ΕΗ δύο (2) µήνες πριν 
από την αναµενόµενη έναρξη της εµπορικής λειτουργίας των νέων µονάδων, και 
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 

2. Μετά τον καθορισµό των µονάδων που τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία, η ∆ΕΗ συνά-
πτει, εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, σχετική σύµβαση µε 
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, µε την οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
αναλαµβάνει τη διαχείριση κάθε µονάδας που τίθεται σε ψυχρή εφεδρεία, σύµφω-
να µε τον παρόντα Κώδικα. Οι συµβάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Α-
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νάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Το περιεχόµενο των συµβάσεων αυτών καθο-
ρίζεται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα. 

Άρθρο 318 
Μακροχρόνιες εγγυήσεις διαθεσιµότητας ισχύος για τη 

χορήγηση άδειας προµήθειας 

Η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 24 παράγραφος (2) περίπτωση (β) του 
Ν.2773/1999 ως προς τις µακροχρόνιες εγγυήσεις εξασφάλισης διαθεσιµότητας ι-
σχύος από επαρκές παραγωγικό δυναµικό εγκατεστηµένο σε κράτος – µέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
προµήθειας κατά τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται δήλωση του αιτούντος περί τήρησης του 
παρόντος Κώδικα συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί του Μηχανισµού ∆ια-
σφάλισης Ισχύος, καθώς και των διατάξεων περί υποβολής Προσφορών Έγχυσης 
από Εισαγωγή. 

Άρθρο 319 
Ισχύς Προτύπων 

1. Κάθε αναφορά διάταξης του Κώδικα σε Πρότυπα (εθνικά ή Ευρωπαϊκά ή διεθνή) 
είναι ενδεικτική. ∆ύνανται να χρησιµοποιούνται ισοδύναµα Πρότυπα µε την εξής 
σειρά προτεραιότητας: 

Α) Ευρωπαϊκά Πρότυπα (της CEN, της CENELEC ή του ETSI) υιοθετηµένα από 
τον ΕΛΟΤ ως εθνικά, 

Β) Ευρωπαϊκά Πρότυπα (της CEN, της CENELEC ή του ETSI), 

Γ) ∆ιεθνή Πρότυπα (του ISO, της IEC ή της ITU) υιοθετηµένα από τον ΕΛΟΤ 
ως εθνικά, 

∆) ∆ιεθνή Πρότυπα (του ISO, της IEC ή της ITU), 

Ε) Εθνικά Πρότυπα άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευ-
ρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, 

ΣΤ) Εθνικά Πρότυπα άλλων χωρών. 

2. Σε κάθε περίπτωση πέραν των ανωτέρω υπό παραγράφους (Α), (Β) και (Γ), η ισο-
δυναµία του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου Προτύπου πρέπει να αποδεικνύεται µε 
µέριµνα του χρησιµοποιούντος τα Πρότυπα αυτά. 
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ΤΜΗΜΑ XIV  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 320 
Έναρξη Εφαρµογής 

1. Ορίζονται οι εξής ηµέρες και περίοδοι αναφοράς: 

Α) Η 1η Ιανουαρίου 2008 ως Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς, 

Β) Η 1η Ιουλίου 2007 ως Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς, 

Γ) Η 1η Ιουλίου 2006 ως Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς , 

∆) Η 1η Ιανουαρίου 2006 ως ∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς, 

Ε) Η 1η Οκτωβρίου 2005 ως Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς, 

ΣΤ) Η χρονική περίοδος µεταξύ της Πρώτης Ηµέρας Αναφοράς και της Πέµπτης 
Ηµέρας Αναφοράς, ως Μεταβατική Περίοδος, 

Ζ) Η χρονική περίοδος ενός έτους που άρχεται την 1η Οκτωβρίου 2005, ως πρώ-
το Έτος Αξιοπιστίας. 

2. Η εφαρµογή όλων των διατάξεων του παρόντος Κώδικα άρχεται την Πέµπτη Ηµέ-
ρα Αναφοράς. 

3. Την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς άρχεται η ισχύς των εξής διατάξεων του παρόντος 
Κώδικα: 

Α) των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ I, µε την επιφύλαξη των διατάξεων κατά το 
Άρθρο 334 παράγραφος (4), 

Β) των διατάξεων κατά το Άρθρο 16, κατά το Άρθρο 23, κατά το Άρθρο 28, και 
κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 πλην των διατάξεων κατά το Άρθρο 40 παράγραφοι 
(3) και (4), 

Γ) των διατάξεων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 πλην των διατάξεων κατά το Άρθρο 
46 παράγραφοι (4) και (5), κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
11, και κατά το Άρθρο 72, 

∆) των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ III, πλην των διατάξεων κατά: το Άρθρο 82, 
το Άρθρο 84, το Άρθρο 85, το Άρθρο 86, το Άρθρο 92 παράγραφοι (2) και 
(3), τα άρθρα Άρθρο 95, Άρθρο 97, Άρθρο 98 και Άρθρο 99, 

Ε) των διατάξεων κατά το 2, πλην των διατάξεων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27, 
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ΣΤ) των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ V, 

Ζ) των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ VIII έως και το ΤΜΗΜΑ XIII, πλην των 
διατάξεων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60. 

4. Οι διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ XIV ισχύουν κατά τη Μεταβατική Περίοδο, εκτός 
αν καθορίζεται αλλιώς από ειδικότερες διατάξεις του Τµήµατος αυτού. 

5. Η ισχύς των διατάξεων κατά το Άρθρο 330 έως και το Άρθρο 333 καθώς και των 
διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ VII, πλην των διατάξεων κατά το Άρθρο 222 παρά-
γραφος (3), άρχεται τη ∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς 
από ειδικότερες διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ XIV του Κώδικα. 

6. Έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς εγκρίνονται τα Εγχειρίδια που καθορίζονται 
στον παρόντα Κώδικα, κατόπιν σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης. Ειδικά το Εγχει-
ρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύ-
ου εγκρίνεται έως την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς. 

7. Έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001), 
στο µέτρο που δεν αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ει-
δικότερα, την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς παύει η ισχύς των διατάξεων κατά το Κε-
φάλαιο ΙΑ΄ του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001). 

8. Την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς παύει η ισχύς των διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρι-
σης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β’ 654/2001), όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και 
ισχύει. Κατ’ εξαίρεση: α) η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 177 του Κώδικα ∆ια-
χείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β’ 1440/2001 και ΦΕΚ Β’ 1560/2004) δεν θίγεται 
µέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος του, και β) αναφορικά µε το Κεφάλαιο Κ∆΄ περί 
χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα κατά το Άρθρο 
329, και η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος λήγει µετά τη παύση εφαρµογής τους. 

9. Το κύρος των συµβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της διάταξης του άρ-
θρου 178 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β’ 1644/2003) δεν θίγε-
ται και οι συµβάσεις αυτές διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος 
τους σύµφωνα µε τους όρους τους. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν την υπαγωγή των 
Μονάδων αυτών στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ρυθµίζονται µε απόφαση της 
ΡΑΕ. 

10. Έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και τη διευθέτηση 
των λογαριασµών που τηρεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001) και το ΤΜΗΜΑ XIV του παρόντος Κώδικα. Λε-
πτοµέρειες σχετικά µε τη διευθέτηση των λογαριασµών και ιδίως σχετικά µε τη µε-
ταφορά υπολοίπου σε νέους λογαριασµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος που εγκρί-
νεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 



 308

Άρθρο 321 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τον Ηµερήσιο 

Ενεργειακό Προγραµµατισµό 

1. Αναφορικά µε τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, από την Πρώτη Ηµέρα 
Αναφοράς εφαρµόζονται οι διατάξεις κατά το Άρθρο 322 για τις διαδικασίες σχε-
τικά µε τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) και κατά το Άρθρο 323 
για την επίλυση του ΗΕΠ χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. 

2. Από την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς εφαρµόζεται η διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ 
µε Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος κατά το Άρθρο 324, και λήγει η ι-
σχύς των διατάξεων κατά το Άρθρο 323 του παρόντος Κώδικα και των διατάξεων 
κατά το Άρθρο 43 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
623/2001). 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει, από την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς το αργό-
τερο, να εφαρµόζει συστηµατικά ενδεικτική επίλυση του ΗΕΠ µε Περιορισµούς 
Μεταφοράς του Συστήµατος κατά το Άρθρο 324, και να υπολογίζει ενδεικτικά τη 
σχετική εκκαθάριση συναλλαγών. Η επίλυση αυτή, καθώς και η σχετική εκκαθά-
ριση των συναλλαγών, είναι ενδεικτικές έως την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς , και 
διενεργούνται παράλληλα µε την επίλυση του ΗΕΠ χωρίς Περιορισµούς Μεταφο-
ράς του Συστήµατος κατά το Άρθρο 323. 

4. Τα αποτελέσµατα της ενδεικτικής επίλυσης του ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μεταφοράς 
του Συστήµατος και η ενδεικτική σχετική εκκαθάριση, συγκρίνονται µε τα αντί-
στοιχα αποτελέσµατα επίλυσης του ΗΕΠ χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συ-
στήµατος και τη σχετική εκκαθάριση. Η σύγκριση αυτή έχει ως στόχο τη διαπί-
στωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εφαρµοζόµενων µεθόδων επίλυσης 
του ΗΕΠ και εκκαθάρισης µε Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος συντάσσει και κοινοποιεί στη ΡΑΕ µηνιαίως απολογι-
στικές εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των δύο µεθόδων επί-
λυσης ΗΕΠ, στις οποίες περιλαµβάνονται συµπεράσµατα σχετικά µε την εγκυρό-
τητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας επίλυσης του ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μετα-
φοράς του Συστήµατος, και εισήγηση για το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης της µεθο-
δολογίας η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως έξι 
(6) µήνες πριν την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς. 

5. Λαµβάνοντας υπόψη τις ως άνω εκθέσεις και εισηγήσεις του ∆ιαχειριστή του Συ-
στήµατος, η ΡΑΕ αποφασίζει επί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εφαρµοζό-
µενων µεθόδων επίλυσης του ΗΕΠ και εκκαθάρισης µε Περιορισµούς Μεταφοράς 
του Συστήµατος. Βάσει της κρίσεως αυτής, η ΡΑΕ εγκρίνει τη µέθοδο επίλυσης 
του ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος κατά το Άρθρο 324. 

6. Κατόπιν της ως άνω έγκρισης της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ µε Περιορισµούς 
Μεταφοράς του Συστήµατος από τη ΡΑΕ, και έως την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς, 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί συστηµατικά συγκεντρωτικά απολο-
γιστικά στοιχεία της επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μεταφο-
ράς του Συστήµατος, υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεµύθειας που 
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διέπει τις εµπορικές συναλλαγές, και κοινοποιεί στους Συµµετέχοντες τα στοιχεία 
της ενδεικτικής επίλυσης του ΗΕΠ και της εκκαθάρισης των συναλλαγών µε Περι-
ορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος τα οποία τους αφορούν. Περαιτέρω, κατό-
πιν της έγκρισης της µεθόδου επίλυσης του ΗΕΠ µε Περιορισµούς Μεταφοράς του 
Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εφαρµόζει τη µέθοδο αυτή και για τις 
Ηµέρες Κατανοµής µεταξύ της Τρίτης Ηµέρας Αναφοράς και της ηµέρας έγκρισης 
της µεθόδου, και δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί στους Συµµετέχοντες τα καθοριζό-
µενα στην παρούσα παράγραφο ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη χρονική αυτή 
περίοδο. 

Άρθρο 322 
∆ιαδικασίες σχετικές µε τον Ηµερήσιο Ενεργειακό 

Προγραµµατισµό 

1. Ο προγραµµατισµός της λειτουργίας των µονάδων παραγωγής και των ∆ιασυνδέ-
σεων (Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός), διενεργείται από τον ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος. Για τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, ο ∆ιαχειρι-
στής του Συστήµατος συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των 
κεντρικά κατανεµόµενων µονάδων παραγωγής, τη διαθεσιµότητα των επικουρικών 
υπηρεσιών, τις Ηµερήσιες Προσφορές Έγχυσης, το φορτίο του Συστήµατος, και τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των κεντρικά κατανεµόµενων µονάδων παραγωγής 
και του Συστήµατος. 

2. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποβάλλουν για κάθε Μονάδα ∆ήλωση Τεχνικοοι-
κονοµικών Στοιχείων, η οποία περιέχει τα στοιχεία κατά το Άρθρο 44. Η ∆ήλωση 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων επικαιροποιείται µε ευθύνη του κατόχου άδειας 
παραγωγής. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ λαµβάνεται υπόψη η 
ισχύουσα στις 12:00 της ηµέρας πριν την Ηµέρα Κατανοµής αναφοράς ∆ήλωση 
Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων για κάθε Μονάδα. 

3. Έως τις 12:00 κάθε ηµέρας υποβάλλεται για κάθε Μονάδα και για τις εισαγωγές 
ενέργειας Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανοµής της επόµενης Ηµέρας 
Κατανοµής. Εάν ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν λάβει εµπρόθεσµα και σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου την Προσφορά Έγχυσης µίας Μονά-
δας υπολογίζει την τιµή της προσφερόµενης ενέργειας από τη Μονάδα αυτή, στο 
βαθµό που αυτή είναι τεχνικά διαθέσιµη, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας 
Κατανοµής, κατά το Άρθρο 83. 

4. Για τις Προσφορές Έγχυσης που αφορούν τις Ηµέρες Κατανοµής έως και την προ-
ηγούµενη της Τρίτης Ηµέρας Αναφοράς ισχύουν τα εξής: 

Α) Στην Προσφορά Έγχυσης καθορίζονται κλιµακωτές συναρτήσεις για όλες τις 
Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, κάθε βαθµίδα των οποίων 
αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής ενέργειας (σε Ευρώ/MWh), και ποσότητας 
ενέργειας (MWh). 
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Β) Σε κάθε Προσφορά Έγχυσης που αντιστοιχεί σε µία Μονάδα περιλαµβάνεται 
µία κλιµακωτή συνάρτηση, η οποία ισχύει για όλες τις Περιόδους Κατανοµής 
της Ηµέρας Κατανοµής. 

Γ)  Η κλιµακωτή συνάρτηση αποτελείται από τρεις (3) το πολύ διαδοχικές βαθ-
µίδες µονοτονικά αυξανόµενης τιµής, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά στη 
µέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής της Μονάδας κατά την Ηµέρα Κατα-
νοµής. 

∆) Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς 
Έγχυσης οφείλει να είναι µικρότερη της ∆ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης 
Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, η οποία καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση της ΡΑΕ, και δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη του Ελάχιστου Μετα-
βλητού Κόστους της Μονάδας, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο 
Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. Ειδικά για τις Υ-
δροηλεκτρικές Μονάδες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας πα-
ραγράφου ως Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος νοείται το µεταβλητό κόστος της 
Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4). 

Ε) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει για κάθε Υδροηλεκτρική Μονά-
δα, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, προσφο-
ρές έγχυσης που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας, 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη ∆ήλωση Εβδοµαδιαίας ∆ιαχείρισης Υποχρεωτι-
κών Νερών. Για την ποσότητα αυτή ενέργειας δεν προσδιορίζεται τιµή ενέρ-
γειας και κατά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ λαµβάνεται τιµή µηδέν 
(0). 

ΣΤ) Οι Προσφορές Έγχυσης για εισαγωγή ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων υ-
ποβάλλονται από τους κατόχους άδειας προµήθειας και τους Αυτοπροµη-
θευόµενους Πελάτες, και πέραν των ως άνω υπό παραγράφους (Α) έως και 
(Γ) καθοριζοµένων συµπεριλαµβάνουν: 

(1) Καθορισµό του γειτονικού συστήµατος µεταφοράς µέσω του οποίου 
πρόκειται να διοχετευθεί ενέργεια στο Ελληνικό Σύστηµα. 

(2) ∆ήλωση ότι έχει διασφαλιστεί η µεταφορά µέσω των εκτός Ελλάδας 
συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται για τη 
συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής. 

(3) Ο τύπος της Προσφοράς Έγχυσης, τυχόν επιπλέον στοιχεία, καθώς και 
ο τρόπος επικοινωνίας, καθορίζονται βάσει των οδηγιών της UCTE. 

Ζ) Προσφορές Έγχυσης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Άρ-
θρου κρίνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση άκυρες από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώ-
νει σχετικά τον υποβάλλοντα την Προσφορά Έγχυσης το συντοµότερο δυνα-
τόν µετά τη λήψη της Προσφοράς. 

Η) Σε περίπτωση ακυρότητας Προσφοράς Έγχυσης, ο υποβάλλων δικαιούται να 
υποβάλλει εκ νέου Προσφορά Έγχυσης έως τις 12:00 της ηµέρας πριν από 
την Ηµέρα Κατανοµής. 
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5. Για τις ∆ηλώσεις Φορτίου που αφορούν τις Ηµέρες Κατανοµής έως και την προη-
γούµενη της Τρίτης Ηµέρας Αναφοράς ισχύουν τα εξής: 

Α) Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποβάλλουν ∆ηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16. 

Β) Ειδικά οι ∆ηλώσεις Φορτίου για εξαγωγή ενέργειας υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους κατόχους άδειας παραγωγής ή προµήθειας έως τις 10:00 της δεύ-
τερης ηµέρας πριν από την Ηµέρα Κατανοµής, και σε αυτές καθορίζονται τα 
εξής: 

(1) η ισχύς που είναι επιθυµητό να εξαχθεί προς έκαστο γειτονικό σύστηµα 
µεταφοράς, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, σε 
µεγαβάτ (MW), 

(2) Ο τύπος της ∆ήλωσης Φορτίου, τυχόν επιπλέον στοιχεία, καθώς και ο 
τρόπος επικοινωνίας, καθορίζονται βάσει των οδηγιών της UCTE. 

6. Αναφορικά µε τις Προσφορές Έγχυσης και τις ∆ηλώσεις Φορτίου που υποβάλλο-
νται στον ΗΕΠ για τις Ηµέρες Κατανοµής από την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς και 
επόµενες ισχύουν οι εξής διατάξεις του παρόντος Κώδικα: 

Α) οι διατάξεις κατά το Άρθρο 17, το Άρθρο 19, το Άρθρο 20, το Άρθρο 21 πα-
ράγραφος (1), και κατά το Άρθρο 22, 

Β) οι διατάξεις κατά το Άρθρο 24 έως και το Άρθρο 27, και κατά το Άρθρο 29 
έως και το Άρθρο 31. 

7. Τα στοιχεία Προσφοράς Έγχυσης σε καµία περίπτωση δεν τροποποιούνται µετά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής της. 

8. Ο παραγωγός οφείλει να διατηρεί τις Μονάδες για τις οποίες υπέβαλε Προσφορά 
Έγχυσης διαθέσιµες σύµφωνα µε τους όρους της Προσφοράς και της ∆ήλωσης Τε-
χνικοοικονοµικών Στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της Προ-
σφοράς έως την Περίοδο Κατανοµής, που αυτή αφορά. 

9. Έως τις 16:00 κάθε ηµέρας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί Πρόγραµµα 
ΗΕΠ που αφορά τη λειτουργία των Μονάδων και του φορτίου των διασυνδέσεων 
µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης και την Πρόβλεψη Φορτίου για την Ηµέρα Κα-
τανοµής. Το Πρόγραµµα ΗΕΠ µπορεί να εκπονείται και µετά το πέρας της παρα-
πάνω προθεσµίας, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 

10. Έως τις 16:30 κάθε ηµέρας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος κοινοποιεί στους υπο-
βάλλοντες Προσφορές Έγχυσης ή ∆ηλώσεις Φορτίου το τµήµα του Προγράµµατος 
ΗΕΠ που τους αφορά. 

11. Έως τις 16:30 κάθε ηµέρας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί στην ι-
στοσελίδα του την Προβλεπόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο 
Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. 

12. Το Πρόγραµµα ΗΕΠ δεν αποτελεί εντολή κατανοµής και έχει ενδεικτική σηµασία 
για τον προγραµµατισµό λειτουργίας των µονάδων παραγωγής. 
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Άρθρο 323 
Επίλυση Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού χωρίς 

Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος 

1. Για την επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού χωρίς Περιορι-
σµούς Μεταφοράς του Συστήµατος για τις Ηµέρες Κατανοµής έως και την προη-
γούµενη της Τρίτης Ηµέρας Αναφοράς, ισχύουν τα εξής: 

Α) Το Πρόγραµµα ΗΕΠ χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος απο-
σκοπεί στην ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης η οποία προκύπτει κατά 
την Ηµέρα Κατανοµής για την ικανοποίηση του συνολικού φορτίου, και κα-
ταρτίζεται ως το Πρόγραµµα Χωρίς Τεχνικούς Περιορισµούς του Συστήµα-
τος κατά το Άρθρο 43 παράγραφος (5) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001). 

Β) Η Προβλεπόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή 
για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία καθορίζεται 
βάσει του ως άνω Προγράµµατος ΗΕΠ και των διατάξεων κατά το Άρθρο 43 
παράγραφος (1) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
623/2001). 

2. Αναφορικά µε την επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού χωρίς 
Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος για τις Ηµέρες Κατανοµής από την 
Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς και επόµενες ισχύουν οι διατάξεις κατά το Άρθρο 56 έως 
και το Άρθρο 59, καθώς και κατά το Άρθρο 61 του παρόντος Κώδικα, για την ε-
φαρµογή των οποίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι Περιορισµοί Μεταφοράς του Συ-
στήµατος. 

3. Η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά ότι οι απαιτήσεις εφεδρειών τίθενται σε εύλογα επί-
πεδα για την κατάρτιση του Προγράµµατος ΗΕΠ. 

Άρθρο 324 
Επίλυση Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού µε 

Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος 

1. Η επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού µε Περιορισµούς Με-
ταφοράς του Συστήµατος γίνεται κατά τις διατάξεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 του 
παρόντος Κώδικα. 

2. Η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά ότι οι Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος και 
οι Ανάγκες Εφεδρειών τίθενται σε εύλογα επίπεδα για την κατάρτιση του Προ-
γράµµατος ΗΕΠ. 
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Άρθρο 325 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε το Πρόγραµµα 

Κατανοµής 

1. Έως τις 18:00 ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατανο-
µής της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση της 
συνολικής δαπάνης η οποία προκύπτει για την ικανοποίηση του συνολικού φορτί-
ου κατά την Ηµέρα Κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής επικαιροποιηµένα 
στοιχεία: 

Α) Την Πρόβλεψη Φορτίου και τις ∆ηλώσεις Φορτίου για εξαγωγή ενέργειας, 
λειτουργία Αντλητικών Μονάδων σε κατάσταση άντλησης, εξυπηρέτηση των 
Βοηθητικών και των Γενικών Βοηθητικών Μονάδων όταν αυτά δεν καλύπτο-
νται από την παραγωγή έκαστης Μονάδας, και για προγράµµατα διορθώσεων 
διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις, όπως αυτά εντάχθηκαν στο 
Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

Β) Τις Προσφορές Έγχυσης. 

Γ) Τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά των Μονάδων. 

∆) Τους Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. 

Ε)  Τις απαιτήσεις Επικουρικών Υπηρεσιών. 

ΣΤ) Την αναµενόµενη παραγωγή των µη κεντρικά κατανεµόµενων µονάδων πα-
ραγωγής, και των µονάδων του άρθρου 35 του Ν.2773/1999. 

Ζ) Το πρόγραµµα άντλησης των αντλητικών µονάδων. 

Η) Τους δηλωθέντες έκτακτους κινδύνους στις Μονάδες. 

Θ) Τις απαιτήσεις δοκιµών του Συστήµατος. 

Ι) Τις απαιτήσεις δοκιµών των Χρηστών. 

ΙΑ) Τις απώλειες µεταφοράς. 

ΙΒ) Τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των διασυνδέσεων. 

ΙΓ) Τις συµφωνίες σχετικά µε τις διασυνδέσεις και τα δικαιώµατα χρήσης τους. 

Ι∆) Άλλους παράγοντες που δικαιολογηµένα θεωρούνται από τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος ότι έχουν σχέση µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να καταρτίσει εκ νέου το Πρόγραµµα 
Κατανοµής, το αργότερο µέχρι δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της Ηµέρας Κα-
τανοµής. Σε περίπτωση σηµαντικών για τη λειτουργία του Συστήµατος ή των Μο-
νάδων περιστατικών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να καταρτίσει εκ νέ-
ου το Πρόγραµµα Κατανοµής και κατά τη διάρκεια της Ηµέρας Κατανοµής. Μετά 
την κατάρτιση Προγράµµατος Κατανοµής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµε-
ρώνει άµεσα τους κατόχους άδειας παραγωγής για την προγραµµατισµένη λει-
τουργία των Μονάδων τους σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Κατανοµής. 
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3. Άµεσα µετά την κατάρτιση του Προγράµµατος Κατανοµής κοινοποιεί στους κατό-
χους άδειας παραγωγής τα στοιχεία του Προγράµµατος που τους αφορούν. Στα 
κοινοποιούµενα στους κατόχους άδειας παραγωγής στοιχεία περιλαµβάνονται κατ’ 
ελάχιστον τα εξής στοιχεία για κάθε Μονάδα τους, βάσει του Προγράµµατος Κα-
τανοµής: 

Α) Οι χρόνοι ενδεχόµενης εκκίνησης ή κράτησης για κάθε Μονάδα. 

Β) Η πρόβλεψη παραγωγής ενεργού ισχύος για κάθε Περίοδο Κατανοµής για 
κάθε Μονάδα. 

Γ) Η πρόβλεψη παροχής από κάθε Μονάδα Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε 
Περίοδο Κατανοµής. 

4. Η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά ότι οι Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος και 
οι απαιτήσεις Επικουρικών Υπηρεσιών τίθενται σε εύλογα επίπεδα για την κατάρ-
τιση του Προγράµµατος Κατανοµής. 

Άρθρο 326 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε την εκκαθάριση 

λογαριασµών ΗΕΠ 

1. Οι Χρεώσεις και Πληρωµές των Χρηστών, οι οποίες καθορίζονται κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001), υπολο-
γίζονται µε βάση την εκ των υστέρων Οριακή Τιµή του Συστήµατος. Μετά την Τέ-
ταρτη Ηµέρα Αναφοράς οι πληρωµές ενέργειας υπολογίζονται µε βάση τις εκ των 
υστέρων υπολογιζόµενες Οριακές Τιµές Παραγωγής. 

2. Για τον υπολογισµό της εκ των υστέρων Οριακής Τιµής του Συστήµατος, και των 
εκ των υστέρων Οριακών Τιµών Παραγωγής µετά την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς, 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος καταρτίζει το εκ των υστέρων Πρόγραµµα ΗΕΠ, 
µετά την παρέλευση της Ηµέρας Κατανοµής, εφαρµόζοντας τα καθοριζόµενα κατά 
το Άρθρο 323 έως την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς ή κατά το Άρθρο 324 µετά την 
Ηµέρα αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά στοιχεία που προέκυψαν κατά 
την Ηµέρα Κατανοµής για τη λειτουργία του Συστήµατος και το φορτίο του, κα-
θώς και για τη διαθεσιµότητα και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων. 

3. Η εκ των υστέρων Οριακή Τιµή του Συστήµατος, καθώς και οι εκ των υστέρων 
υπολογιζόµενες Οριακές Τιµές Παραγωγής µετά την Τέταρτη Ηµέρα Αναφοράς, 
υπολογίζονται µε µέθοδο αντίστοιχη αυτής του υπολογισµού των αντίστοιχων 
Προβλεπόµενων µεγεθών κατά το Άρθρο 323 και το Άρθρο 324. 

4. Έως τις 14:00 της πέµπτης ηµέρας µετά την Ηµέρα Κατανοµής ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του την εκ των υστέρων Οριακή Τιµή 
του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, καθώς και 
τις εκ των υστέρων υπολογιζόµενες Οριακές Τιµές Παραγωγής µετά την Τέταρτη 
Ηµέρα Αναφοράς. 

5. Οι Κατανεµόµενες Μονάδες οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ βάσει 
της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής τους για την κάλυψη των απαιτήσεων εφε-
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δρειών, αµείβονται αποκλειστικά µε βάση το µεταβλητό τους κόστος προσαυξανό-
µενο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο εγκρίνεται 
από τη ΡΑΕ ετησίως. 

6. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου, των οποίων οι ∆ηλώσεις Φορτίου µερικά ή ολικά εντάσ-
σονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ οφείλουν να καταβάλουν, για κάθε Περίοδο Κατανο-
µής, το ποσό σε Ευρώ που προκύπτει από την τιµολόγηση στην Οριακή Τιµή του 
Συστήµατος της ποσότητας ενέργειας σε MWh την οποία απορροφούν από το Σύ-
στηµα. 

Άρθρο 327 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση 

Μετρητών και Μετρήσεων 

1. Κατά τη Μεταβατική Περίοδο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατα-
στάσεις Επιλεγόντων Πελατών εγκατεστηµένων στο ∆ίκτυο στη Μέση Τάση µε-
τράται από µετρητές µε δυνατότητα ωριαίας καταµέτρησης και τηλεµετάδοσης των 
µετρήσεων, οι οποίοι εντάσσονται στους Καταχωρηµένους Μετρητές υπό την έν-
νοια των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ V του Κώδικα, ως Καταχωρηµένοι Μετρη-
τές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ. 

2. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ πρέπει να µπορούν να µε-
τρούν ενεργό και άεργο ενέργεια, κατ’ ελάχιστον σε ωριαία βάση και να παρέχουν 
τις αναγκαίες για την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα πληροφορίες. Οι διατάξεις 
των Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ περιλαµβάνουν τον ανα-
γκαίο εξοπλισµό για τηλεµετάδοση των µετρήσεών τους βάσει των πρωτοκόλλων 
και λοιπών προδιαγραφών του κεντρικού συστήµατος συλλογής των µετρήσεων 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ και ο σχετικός µετρητικός και 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός εγκαθίστανται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, κατά αυστηρή προτεραιότητα στους Πελάτες του ∆ικτύ-
ου οι οποίοι δηλώνουν πρόθεση αλλαγής Προµηθευτή. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύ-
ου οφείλει µε δαπάνες του να προβαίνει στη συντήρηση και στην άµεση αποκατά-
σταση κάθε βλάβης των Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ και 
του σχετικού εξοπλισµού. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών, ο ∆ι-
αχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη δια-
σφάλιση της άµεσης διαθεσιµότητας του αναγκαίου εξοπλισµού, και να ενηµερώ-
νει συστηµατικά τη ΡΑΕ για τις σχετικές διαδικασίες και τα τυχόν προβλήµατα. Σε 
κάθε περίπτωση, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβαίνει άµεσα σε όλες 
τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διευκολύνεται η άσκηση στην πράξη του δικαιώ-
µατος των Επιλεγόντων Πελατών του ∆ικτύου για την επιλογή Προµηθευτή. 

4. Κατ’ εξαίρεση των καθοριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο, οι Προµηθευ-
τές δύνανται να αναλαµβάνουν την εγκατάσταση των Καταχωρηµένων Μετρητών 
Πελατών ∆ικτύου ΜΤ, εφόσον το επιθυµούν και εφόσον προσκοµίζουν σχετική 
έγγραφη εξουσιοδότηση του Επιλέγοντος Πελάτη. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 
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οφείλει έως την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς να καταρτίσει κατάλογο πιστοποιηµένων 
τύπων µετρητών, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές αναφορικά µε τους Καταχω-
ρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ. Περαιτέρω, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύ-
ου οφείλει έως την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς να δηµοσιοποιήσει τις λοιπές προδια-
γραφές σχετικά µε το µετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και τον τρόπο 
εγκατάστασης των Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ. Ο ως άνω 
κατάλογος πιστοποιηµένων τύπων µετρητών και οι λοιπές προδιαγραφές ενηµερώ-
νονται και δηµοσιοποιούνται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι Προµη-
θευτές δύνανται να εγκαθιστούν µετρητές µόνον εφόσον ο τύπος αυτών περιλαµ-
βάνεται στον ως άνω κατάλογο πιστοποιηµένων µετρητών, και σύµφωνα µε τις 
λοιπές προδιαγραφές για τους µετρητές και τον σχετικό µετρητικό και τηλεπικοι-
νωνιακό εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή, οι Προµηθευτές αναλαµβάνουν το κό-
στος αρχικής προµήθειας και εγκατάστασης των µετρητών και του λοιπού σχετι-
κού εξοπλισµού, η κυριότητα των οποίων µεταβιβάζεται στον ∆ιαχειριστή του ∆ι-
κτύου, ενώ ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει µε δαπάνες του να προβαίνει στη 
συντήρηση και στην άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης των Καταχωρηµένων Με-
τρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ και του σχετικού εξοπλισµού. Σε κάθε περίπτωση, ο 
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβαίνει άµεσα µε δαπάνες του σε όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες και ελέγχους σχετικά µε τους εγκαθιστόµενους από τους Προ-
µηθευτές Καταχωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ, ώστε να διευκολύνε-
ται η άσκηση στην πράξη του δικαιώµατος των Επιλεγόντων Πελατών για την επι-
λογή Προµηθευτή. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις αναφορικά µε 
τους Καταχωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ: 

Α) Συλλέγει τις µετρήσεις των Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου 
ΜΤ µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής µετρήσεων. 

Β) Εφαρµόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων, διόρθω-
σης ή εκτίµησης αυτών και προσδιορίζει τα ∆εδοµένα Μετρήσεων για τους 
Καταχωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ λαµβάνοντας υπόψη τις 
απώλειες του ∆ικτύου, σύµφωνα µε ποσοστά απωλειών που καθορίζονται µε 
απόφαση της ΡΑΕ. 

Γ) Τηρεί και ενηµερώνει τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων 
Μετρητών για τους Καταχωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ, σύµ-
φωνα µε τα ποσοστά εκπροσώπησης ή τον τρόπο επιµερισµού των µετρούµε-
νων ποσοτήτων ενέργειας που καθορίζει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

∆) Κατά τη Μεταβατική Περίοδο παρέχει στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου όλα τα 
στοιχεία, τεχνικά δεδοµένα και προδιαγραφές τα οποία συνέλεξε ή εφήρµοσε 
κατά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του κατά το παρόν άρθρο, ώστε ο 
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου να διευκολυνθεί στην εκπλήρωση των σχετικών 
αρµοδιοτήτων του µετά την παρέλευση της Μεταβατικής Περιόδου. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις αναφορικά 
µε τους Καταχωρηµένους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ: 
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Α) Παραλαµβάνει τις ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης Καταχωρηµένων Μετρητών 
Πελατών ∆ικτύου ΜΤ και ελέγχει αυτές ως προς τους περιορισµούς της συ-
νολικής εκπροσώπησης, αναλαµβάνοντας τις υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος κατά το Άρθρο 162 παράγραφοι (1) έως και (4) για τους εν 
λόγω Μετρητές. 

Β) Επιβλέπει την τήρηση Τυποποιηµένης Συµφωνίας Κατανοµής Μετρητών µε-
ταξύ Προµηθευτών ή/και Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών για Καταχωρηµέ-
νους Μετρητές Πελατών ∆ικτύου ΜΤ, ο τύπος της οποίας καθώς και κάθε 
εξαίρεση εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 

Γ) Ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε µεταβολή των ποσο-
στών εκπροσώπησης των Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ. 

∆) Προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και µεριµνά ώστε να διευκολύνεται ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος στις εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων που του 
ανατίθενται κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, και ειδικότερα επικου-
ρεί τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγ-
χου των µετρήσεων, διόρθωσης ή εκτίµησης αυτών και προσδιορισµού των 
∆εδοµένων Μετρήσεων σχετικά µε τους Καταχωρηµένους Μετρητές Πελα-
τών ∆ικτύου ΜΤ. 

Ε) Υποβάλλει στη ΡΑΕ για έγκριση τεκµηριωµένη µελέτη για τις αριθµητικές 
τιµές των συντελεστών απωλειών του ∆ικτύου, εντός ενός (1) µηνός από τη 
δηµοσίευση του παρόντος Κώδικα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Για την εκπροσώπηση Καταχωρηµένων Μετρητών Πελατών ∆ικτύου ΜΤ, οι Εκ-
πρόσωποι Φορτίου, Προµηθευτές ή Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, οφείλουν να 
υποβάλλουν ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το 
Άρθρο 162 έως και το Άρθρο 164, στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

8. Αναφορικά µε τους Επιλέγοντες Πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι στο ∆ίκτυο 
στη Χαµηλή Τάση, καθορίζεται καταρχήν από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου το συ-
νολικό φορτίο των Πελατών αυτών ανά Περίοδο Κατανοµής, ως η διαφορά µεταξύ 
του συνολικού φορτίου που απορροφά το ∆ίκτυο κατά την Περίοδο Κατανοµής 
και της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφάται κατά την ίδια Περίοδο 
Κατανοµής από Πελάτες που διαθέτουν Καταχωρηµένο Μετρητή Πελατών ∆ικτύ-
ου ΜΤ. Το ποσοστό Εκπροσώπησης του φορτίου των Επιλεγόντων Πελατών που 
είναι εγκατεστηµένοι στο ∆ίκτυο στη Χαµηλή Τάση ανά Περίοδο Κατανοµής από 
έκαστο Προµηθευτή, καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λαµβάνοντας 
υπόψη το ποσοστό της ενέργειας που προµήθευσε ο Προµηθευτής σε Πελάτες Χα-
µηλής Τάσης κατά την προηγούµενη περίοδο καταµέτρησης επί της συνολικής κα-
τανάλωσης των Πελατών Χαµηλής Τάσης του συνδεόµενου µε το Σύστηµα ∆ικτύ-
ου κατά την ίδια περίοδο. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει την ενέργεια την 
οποία απορρόφησε έκαστος Προµηθευτής για Πελάτες του στη Χαµηλή Τάση ανά 
Περίοδο Κατανοµής, ως το γινόµενο του συνολικού φορτίου των Πελατών Χαµη-
λής Τάσης του συνδεόµενου µε το Σύστηµα ∆ικτύου κατά την Περίοδο Κατανοµής 
και του αντίστοιχου Ποσοστού Εκπροσώπησης των Πελατών αυτών από τον Προ-
µηθευτή. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στον ∆ιαχειριστή του Συστήµα-
τος την υπολογιζόµενη ενέργεια την οποία απορρόφησε έκαστος Προµηθευτής για 
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Πελάτες του στη Χαµηλή Τάση ανά Περίοδο Κατανοµής, σε χρόνο και µε διαδι-
κασία που καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε αυτός να εκ-
πληρώνει τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων. 
Περαιτέρω, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει την περιοδική Εκκαθάριση Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ∆ικτύου, κατά το Άρθρο 157. 

Άρθρο 328 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε την παροχή και την 

αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών 

1. Την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς, και έκτοτε µηνιαίως, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος χρεώνει τον δευτεροβάθµιο Λογαριασµό Προσαυξήσεων για Επικουρικές Υ-
πηρεσίες µε το Μηνιαίο Ποσό Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών, το οποίο 
καθορίζεται ετησίως µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν γνώµης της 
ΡΑΕ. 

2. Η χρέωση των Προµηθευτών και των Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών λόγω Επι-
κουρικών Υπηρεσιών γίνεται απολογιστικά µηνιαίως κατά τις διατάξεις του Άρ-
θρου 66 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/2001). 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει Εντολές Κατανοµής προς τις Μονάδες για 
την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες για 
την καλή και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος, µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση 
της αύξησης της δαπάνης για την παροχή ενέργειας στο Σύστηµα. 

4. Η ενέργεια η οποία εγχέεται από τις Κατανεµόµενες Μονάδες όταν αυτές παρέ-
χουν Επικουρικές Υπηρεσίες δεν διακρίνεται από την ενέργεια που εγχέουν για την 
κάλυψη του συνολικού φορτίου του Συστήµατος και κατά συνέπεια οι υπολογισµοί 
των αναλογούντων χρεώσεων και πληρωµών αναφέρονται στο σύνολο της εγχεό-
µενης ενέργειας από την Κατανεµόµενη Μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση 
που στο Πρόγραµµα ΗΕΠ περιλαµβάνονται Κατανεµόµενες Μονάδες, οι οποίες 
εντάσσονται στο Πρόγραµµα αυτό βάσει της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής τους 
για την κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών, οι Μονάδες αυτές αµείβονται για την 
έγχυση ενέργειας µε βάση το µεταβλητό τους κόστος προσαυξανόµενο κατά στα-
θερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ 
ετησίως. 

5. Προβλέπονται πληρωµές πέραν των πληρωµών για την ενέργεια κατά την παρά-
γραφο (4) για τις κάτωθι υπηρεσίες εφόσον παρέχονται από Κατανεµόµενες Μο-
νάδες κατόπιν Εντολής Κατανοµής: α) Πρωτεύουσα Ρύθµιση και Εφεδρεία, β) 
∆ευτερεύουσα Ρύθµιση και Εύρος, γ) Ρύθµιση Τάσης. 

6. Οι πληρωµές των κατόχων άδειας παραγωγής για την παροχή Επικουρικών Υπη-
ρεσιών υπολογίζονται και καταβάλλονται µηνιαίως απολογιστικά. Οι µηνιαίες 
πληρωµές υπολογίζονται για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα ως αποτέλεσµα του γι-
νοµένου της ποσότητας της παρεχόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας κατά τον υπόψη 
µήνα και της Μοναδιαίας Τιµής Πληρωµής για την αντίστοιχη Επικουρική Υπηρε-
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σία για το µήνα αυτό. Οι πληρωµές των Συµβεβληµένων Μονάδων Επικουρικών 
Υπηρεσιών υπολογίζονται βάσει των σχετικών συµβάσεων. 

7. Η ποσότητα παρεχόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας από κάθε Μονάδα µηνιαίως 
υπολογίζεται ως το άθροισµα των ποσοτήτων παροχής της υπόψη Επικουρικής 
Υπηρεσίας για όλες τις Περιόδους Κατανοµής του µήνα από τη Μονάδα. Η ποσό-
τητα παρεχόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας ανά Περίοδο Κατανοµής υπολογίζεται 
ανά Επικουρική Υπηρεσία η οποία παρέχεται από µία Μονάδα σε πραγµατικό χρό-
νο κατόπιν Εντολής Κατανοµής, ως εξής: 

Α)  Για την Πρωτεύουσα Ρύθµιση, ισούται µε την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθ-
µισης της Μονάδας (σε MW). Η αριθµητική τιµή της Εφεδρείας Πρωτεύου-
σας Ρύθµισης καθορίζεται σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της 
Μονάδας και τις Εντολές Κατανοµής παροχής της. Στην περίπτωση που η 
Πρωτεύουσα Ρύθµιση παρέχεται για µέρος µίας Περιόδου κατανοµής, η πα-
ρεχόµενη ποσότητα της Υπηρεσίας µειώνεται αντιστοίχως. 

Β) Για τη ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση, ισούται µε το γινόµενο των εξής παραγόντων: 
α) του παρεχόµενου Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης (MW), αφαιρουµένων 
τυχόν Απαγορευµένων Ζωνών συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων 
(MW), και β) του λόγου του Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ (σε 
MW/λεπτό) προς τον Αναµενόµενο Ρυθµό µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ 
(σε MW/λεπτό) για την τεχνολογία της Μονάδας. 

Η αριθµητική τιµή του Εύρους ∆ευτερεύουσας Ρύθµισης καθορίζεται σύµ-
φωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας και τις Εντολές Κατα-
νοµής παροχής του. Οι αριθµητικές τιµές των Απαγορευµένων Ζωνών συνε-
χούς λειτουργίας και του Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ, καθορίζο-
νται σύµφωνα µε τα ∆ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. 

Η αριθµητική τιµή του Αναµενόµενου Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό 
ΑΡΠ ανά τεχνολογία Μονάδων καθορίζεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ετησίως και πριν την έναρξη του χρόνου 
ισχύος τους, για έκαστη από τις εξής τεχνολογίες Μονάδων: α) λιγνιτικές µο-
νάδες, β) ατµοηλεκτρικές µονάδες µε καύσιµο Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο, γ) 
ανθρακικές µονάδες, δ) αεριοστροβιλικές µονάδες φυσικού αερίου µη συνδυ-
ασµένου κύκλου και µονάδες Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως, ε) µονάδες 
φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου, και στ) υδροηλεκτρικές µονάδες. Οι 
αριθµητικές τιµές του Αναµενόµενου Ρυθµού µεταβολής παραγωγής υπό 
ΑΡΠ ανά τεχνολογία µονάδων αντανακλούν το βέλτιστο ρυθµό που δύνανται 
να επιτύχουν µονάδες παραγωγής της αντίστοιχης τεχνολογίας οι οποίες είναι 
πλήρως εφοδιασµένες µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, και υπό συνθήκες κα-
λής συντήρησης και λειτουργίας. Οι συνθήκες µέτρησης του ρυθµού µεταβο-
λής παραγωγής υπό ΑΡΠ (MW/λεπτό), ο οποίος δηλώνεται στη ∆ήλωση Τε-
χνικοοικονοµικών Στοιχείων, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 

Στην περίπτωση που η ∆ευτερεύουσα Ρύθµιση παρέχεται για µέρος µίας Πε-
ριόδου κατανοµής, η παρεχόµενη ποσότητα της Υπηρεσίας µειώνεται αναλό-
γως. 
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Γ) Για τη Ρύθµιση Τάσης ισούται µε το ολοκλήρωµα κατά την εν λόγω Περίοδο 
Κατανοµής της απολύτου τιµής της διαφοράς µεταξύ της παρεχόµενης (χω-
ρητικής ή επαγωγικής) αέργου ισχύος και της µέγιστης συνεχούς ικανότητας 
αέργου ισχύος η οποία ορίζεται στο τµήµα Α2 της ∆ήλωσης Τεχνικοοικονο-
µικών Στοιχείων για το αντίστοιχο επίπεδο παραγωγής ενεργού ισχύος. ∆εν 
καταβάλλεται πληρωµή για την παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας Ρύθµισης 
Τάσης στην περίπτωση που Μονάδα παρέχει άεργο ισχύ έως τη µέγιστη συ-
νεχή ικανότητα αέργου ισχύος που καθορίζεται για τις συνθήκες λειτουργίας 
της σύµφωνα µε την αντίστοιχη ∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων. 

8. Η ΡΑΕ καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κλείδα 
επιµερισµού µεταξύ των αµειβοµένων Επικουρικών Υπηρεσιών, του Μηνιαίου 
Ποσού Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών. Η κλείδα επιµερισµού ισχύει 
τουλάχιστον για ένα µήνα και δηµοσιεύεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την 
έναρξη του χρόνου ισχύος της. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει εγκαίρως 
στη ΡΑΕ εκτίµηση της αναµενόµενης συνολικής απαιτούµενης στο µέλλον ποσό-
τητας κάθε αµειβόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας, την οποία και δηµοσιοποιεί. 

9. Η Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία υπολογίζεται α-
πολογιστικά για κάθε µήνα, και είναι ίση µε το λόγο της συνολικής µηνιαίως αµοι-
βής που προκύπτει για την εν λόγω Υπηρεσία από την εφαρµογή της κλείδας επι-
µερισµού στο Μηνιαίο Ποσό Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών, µε την πα-
ρασχεθείσα συνολική ποσότητα της Υπηρεσίας αυτής κατά τον υπόψη µήνα από 
όλες τις Κατανεµόµενες Μονάδες και τις Συµβεβληµένες Μονάδες. 

10. Επιπροσθέτως, καταβάλλονται πληρωµές σε Κατανεµόµενες Μονάδες στις εξής 
περιπτώσεις: 

Α) Εφόσον επιβάλλεται κατ’ εκτέλεση Εντολής Κατανοµής η Μονάδα να παρα-
µείνει µη συγχρονισµένη σε ετοιµότητα παροχής Τριτεύουσας Μη Στρεφόµε-
νης ή Στατής Εφεδρείας, καταβάλλεται πληρωµή ίση µε το άθροισµα: α) του 
κόστους καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας 
όταν αυτή δεν παράγει, και β) του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, ε-
κτός του κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της 
Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στη 
∆ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων. 

Β) Εφόσον επιβάλλεται η Μονάδα να αποσυγχρονισθεί κατ’ εκτέλεση Εντολής 
Κατανοµής. Ειδικότερα, για τις Κατανεµόµενες Μονάδες που έχουν ενταχθεί 
στον ΗΕΠ, και δεν ευρίσκονται σε κατάσταση Ολικής Μη ∆ιαθεσιµότητας 
και για τις οποίες κατά το Πρόγραµµα Κατανοµής επιβάλλεται να αποσυγ-
χρονισθούν, καταβάλλεται πληρωµή ίση µε το κόστος αποσυγχρονισµού το 
οποίο λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού. 

11. Οι πληρωµές για Τριτεύουσα Μη Στρεφόµενη ή Στατή Εφεδρεία, και για τον απο-
συγχρονισµό Μονάδων δεν περιλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού και επιµερι-
σµού του Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών. 
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12. Στην περίπτωση κατά την οποία Κατανεµόµενη Μονάδα µε καύσιµο φυσικό αέριο 
λειτουργεί κατόπιν Εντολής Κατανοµής πέραν της αναµενόµενης λειτουργίας της 
βάσει του Προγράµµατος ΗΕΠ, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη κατανάλωση φυσι-
κού αερίου η οποία ενδεχοµένως προκαλεί πρόσθετο κόστος προµήθειας καυσίµου 
λόγω ειδικών όρων του αντίστοιχου συµβολαίου, δύναται να καταβάλλεται πρό-
σθετη πληρωµή. Η πληρωµή αυτή καταβάλλεται µόνον κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, 
η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής της Μονάδας 
στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά αναφορικά µε την κατανά-
λωση φυσικού αερίου της συγκεκριµένης Μονάδας καθώς και των λοιπών Μονά-
δων του ιδίου κατόχου άδειας παραγωγής. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά πρέ-
πει να τεκµηριώνεται η καταβολή πρόσθετης πληρωµής για την προµήθεια καυσί-
µου από τον κάτοχο άδειας παραγωγής λόγω µη προγραµµατισµένης λειτουργίας 
των Μονάδων του µε καύσιµο φυσικό αέριο. 

13. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους 
σχετικούς µε την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55, 
ώστε να επαληθεύεται η παροχή τους. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός 
µήνα τουλάχιστον τρεις δειγµατοληπτικοί έλεγχοι τεκµηριώνουν µειωµένη παροχή 
Επικουρικής Υπηρεσίας από Μονάδα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει 
σχετικά τη ΡΑΕ ενόψει επιβολής κυρώσεων κατά το Άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 
Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών ελέγχων κοινοποιού-
νται στον κάτοχο της άδειας παραγωγής και στη ΡΑΕ. 

Άρθρο 329 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης 

του Συστήµατος 

1. Για τον καθορισµό του ετήσιου κόστους του Συστήµατος για το έτος 2005 ισχύουν 
οι διατάξεις κατά το Άρθρο 172 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ 
Β’ 654/2001). Για τον καθορισµό του ετήσιου κόστους του Συστήµατος για το έτος 
2006 και τα επόµενα έτη ισχύουν οι διατάξεις κατά το Άρθρο 308 του παρόντος 
Κώδικα. 

2. Αναφορικά µε τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος: 

Α) για το έτος 2005 ισχύουν οι διατάξεις κατά το Άρθρο 171, και τα Άρθρα 173 
έως και 175 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β’ 654/2001), 

Β) για το έτος 2006 ισχύουν οι διατάξεις κατά το Άρθρο 171, και τα Άρθρα 173 
έως και 175 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β’ 654/2001), 
πλην των διατάξεων κατά το άρθρο 173 παράγραφος 3, οι οποίες αντικαθί-
στανται από τις διατάξεις κατά το Άρθρο 309 παράγραφος (4) του παρόντος 
Κώδικα, 

Γ) για το έτος 2007 και τα επόµενα έτη ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κώ-
δικα. 
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Άρθρο 330 
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τη διασφάλιση επαρκούς 

ισχύος 

1. Έως την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συστήνει και 
τηρεί Μητρώο Α∆Ι και Αποθετήριο Σ∆Ι και προσδιορίζει τη Συµβατικά ∆ιαθέσιµη 
Ισχύ κάθε Κατανεµόµενης Μονάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, 
και καταρτίζει τον Πίνακα ∆ιαθέσιµης Ισχύος. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος για τη σύσταση του Μητρώου Α∆Ι και του Αποθετηρίου Σ∆Ι δηµοσι-
οποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο και µε αυτήν καλούνται οι κάτοχοι άδειας παρα-
γωγής των Μονάδων που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κατανεµόµενων Μο-
νάδων να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια, και τάσσεται προθεσµία για το σκοπό 
αυτό. 

2. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής Μονάδων, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο Μη-
τρώο Κατανεµόµενων Μονάδων οφείλουν, εντός της προθεσµίας που θέτει ο ∆ια-
χειριστής του Συστήµατος κατά την παράγραφο (1) του άρθρου αυτού, να εκδώ-
σουν και να καταθέσουν στο Μητρώο Αποδεικτικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος (Α∆Ι) για 
το σύνολο της Καθαρής Ισχύος κάθε Μονάδας Παραγωγής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδικα. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί τις εγγραφές στο Μητρώο Α∆Ι µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Άρθρο 331 
Απόδειξη επάρκειας ισχύος 

1. Η υποχρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου για την προσκόµιση εγγυήσεων διαθεσι-
µότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άρχεται τη ∆εύτερη Ηµέρα Ανα-
φοράς. 

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται να προσκοµίζουν εγγυήσεις διαθεσιµότη-
τας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε Ηµέρα Κατανοµής κατά την 
οποία εκπροσωπούν ολικά ή µερικά Μετρητή κατά το τρέχον Έτος Αξιοπιστίας, οι 
οποίες αναλογούν στην Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος για το σύνολο των Μετρη-
τών που εκπροσωπούν. 

3. Έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς η υποχρέωση προσκόµισης εγγυήσεων διαθε-
σιµότητας επαρκούς ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου είναι δυνατόν να εκπληρώ-
νεται είτε µέσω της κατάθεσης στο αποθετήριο Σ∆Ι Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας 
Ισχύος, είτε συνάπτοντας Σύµβαση Συµµετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισµό ∆ια-
σφάλισης Ισχύος µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

4. Οι Συµβάσεις ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος µεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής και Εκ-
προσώπου Φορτίου κατατίθενται στο αποθετήριο Σ∆Ι τουλάχιστον ένα (1) µήνα 
πριν από την έναρξη κάθε έτους Αξιοπιστίας, και για την πρώτη εφαρµογή του πα-
ρόντος τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τη ∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς. 
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5. Η Σύµβαση Συµµετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισµό ∆ιασφάλισης Ισχύος συνά-
πτεται µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και Εκπροσώπων Φορτίου, διέπε-
ται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, και δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο τύπο 
πέραν της δήλωσης του Εκπρόσωπου Φορτίου ότι θα εκπληρώνει την υποχρέωση 
προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος µέσω της σύµβασης αυ-
τής. 

6. Με τη Σύµβαση Συµµετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισµό ∆ιασφάλισης Ισχύος ο 
Εκπρόσωπος Φορτίου αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τίµηµα στον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο αυτό. 

7. Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο 
της Σύµβασης Συµµετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισµό ∆ιασφάλισης Ισχύος κα-
θορίζεται αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου του εκπροσώπου αυτού 
κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 222, πολλαπλασιαζόµενης µε το Μοναδιαίο Τί-
µηµα Πληρωµής Ισχύος και µε Συντελεστή Εξοµάλυνσης, τα οποία προσδιορίζο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333. 

8. Στην περίπτωση σύναψης Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος µεταξύ κατόχου ά-
δειας παραγωγής και Εκπροσώπου Φορτίου επιτρέπεται η σύναψη συναφούς οικο-
νοµικής συµφωνίας κατά τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδι-
κα. 

9. Εντός µηνός από την Πρώτη Ηµέρα Αναφοράς, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
ανακοινώνει την ωριαία ζήτηση που µετρήθηκε κατά την περίοδο µεταξύ της 1ης 
Οκτωβρίου 2004 και της 30ής Σεπτεµβρίου 2005 για το σύνολο των Μετρητών κα-
τά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα. Τα στοιχεία χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Ε-
πάρκειας των Εκπροσώπων Φορτίου κατά το πρώτο Έτος Αξιοπιστίας µετά τη 
∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς. 

Άρθρο 332 
Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ορίζει ειδικό τµήµα του µητρώου Α∆Ι στο οποίο 
κατατίθενται τα Α∆Ι για τα οποία δεν έχουν συναφθεί Σ∆Ι, όπως αυτό διαπιστώνε-
ται από το Αποθετήριο Σ∆Ι. Στα Α∆Ι που κατατίθενται στο ειδικό αυτό τµήµα του 
Μητρώου Α∆Ι, αναγράφεται, µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, η Συµ-
βατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς, η οποία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το 
ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδικα. 

2. Η κατάθεση Α∆Ι στο ειδικό τµήµα του µητρώου Α∆Ι γίνεται κατόπιν σχετικής δή-
λωσης την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής τουλάχι-
στον ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη κάθε έτους Αξιοπιστίας, και για την πρώτη 
εφαρµογή του παρόντος τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τη ∆εύτερη Ηµέρα Ανα-
φοράς. Η κατάθεση Α∆Ι στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α∆Ι συνιστά σύναψη 
σύµβασης του κατόχου άδειας παραγωγής µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, η 
οποία παρέχει το δικαίωµα στους κατόχους άδειας παραγωγής να λαµβάνουν πλη-
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ρωµές που τους αναλογούν και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις 
χρεώσεις που τους αναλογούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

3. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που καταθέτει Α∆Ι στο ειδικό τµήµα του Μητρώου 
Α∆Ι δικαιούται να λαµβάνει πληρωµή, η οποία προσδιορίζεται από το µέγεθος της 
Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος κατά τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρό-
ντος Κώδικα πολλαπλασιαζόµενη µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος, το 
οποίο προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333. 

Άρθρο 333 
Τίµηµα Συµβάσεων Συµµετοχής στον Μηχανισµό 

∆ιασφάλισης Ισχύος 

1. Το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
κατόπιν εισηγήσεως της ΡΑΕ, και ισχύει για τη Μεταβατική Περίοδο. 

2. Για τον καθορισµό του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος λαµβάνονται 
υπόψη ιδίως οι δαπάνες για την εγκατάσταση Μονάδων και η διατήρηση της µέγι-
στης διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια 
εγκατεστηµένης ισχύος και η ασφαλής λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρικής ε-
νέργειας που περιλαµβάνει το Σύστηµα Μεταφοράς και τις Μονάδες Παραγωγής. 

3. Ο Συντελεστής Εξοµάλυνσης προσδιορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
µετά από έγκριση της ΡΑΕ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη κάθε 
έτους Αξιοπιστίας, και για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τουλάχιστον ένα (1) 
µήνα πριν τη ∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς, ισχύει δε για το επόµενο Έτος Αξιοπιστί-
ας και για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος από τη ∆εύτερη Ηµέρα Αναφοράς 
έως τη λήξη του πρώτου Έτους Αξιοπιστίας. Ο Συντελεστής Εξοµάλυνσης υπολο-
γίζεται ως ο λόγος της συνολικής Συµβατικά ∆ιαθέσιµης Ισχύος που προσδιορίζει 
ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το σύνολο των Α∆Ι τα οποία έχουν κατατεθεί 
από τους κατόχους άδειας παραγωγής στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α∆Ι κατά το 
Άρθρο 332, και του αθροίσµατος των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του συνό-
λου των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως προσδιορίζονται κατά το Άρθρο 222, και οι 
οποίες δεν εκπληρώνονται µέσω κατάθεσης Συµβάσεων ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος 
στο αποθετήριο Σ∆Ι. Η µέγιστη τιµή που µπορεί να λαµβάνει ο Συντελεστής Εξο-
µάλυνσης είναι 1,0. 

4. Εντός πέντε (5) ηµερών από το τέλος κάθε µήνα του Έτους Αξιοπιστίας, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος υπολογίζει το τίµηµα που υποχρεούνται να καταβάλλουν 
οι Εκπρόσωποι Φορτίου, αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους, κοι-
νοποιεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου κατάσταση χρεώσεων του Μεταβατικού Μη-
χανισµού Επάρκειας Ισχύος, η οποία περιλαµβάνει ιδίως τις χρεώσεις για κάθε 
Μετρητή και ανά Κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπούσε ο Εκπρόσωπος Φορ-
τίου κατά τις Ηµέρες Κατανοµής του προηγούµενου ηµερολογιακού µήνα και τις 
συνολικές χρεώσεις. 

5. Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος αµφισβητεί το περιεχόµενο της κατάστασης χρεώ-
σεων του Μεταβατικού Μηχανισµού Επάρκειας Ισχύος απευθύνει εγγράφως και 
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εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της κα-
τάστασης χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισµού Επάρκειας Ισχύος αιτιολογη-
µένες αντιρρήσεις στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστή-
µατος αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των αντιρρήσεων και εκδίδει τελική κατά-
στασης χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισµού Επάρκειας Ισχύος και αποστέλ-
λει στον Εκπρόσωπο Φορτίου τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση 
των σχετικών τραπεζικών εντολών. Τυχόν διαφορά µεταξύ των µερών επιλύεται 
κατά τη διαδικασία που καθορίζεται κατά το Άρθρο 10. 

6. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος Φορτίου προς τον οποίο κοινοποιείται η τελική 
κατάσταση χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισµού Επάρκειας Ισχύος οφείλει να 
εξοφλεί τις χρεώσεις που αναφέρονται σε αυτή εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της. Σε περίπτωση υπερηµερίας του Εκπροσώπου Φορτίου εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα κατά το Άρθρο 194 και το Άρθρο 224. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος πιστώνει στον Λογαριασµό Μηχανισµού ∆ιασφά-
λισης Επαρκούς Ισχύος, κατά το Άρθρο 199 τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλο-
νται από τους Εκπροσώπους Φορτίου. Στον ίδιο Λογιστικό Λογαριασµό χρεώνει 
τις πληρωµές που καταβάλλει στους κατόχους άδειας παραγωγής, οι οποίοι έχουν 
καταθέσει Α∆Ι στο ειδικό τµήµα του Μητρώου των Α∆Ι. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, καταβάλλει στους κατόχους άδειας παραγωγής, 
σε τριµηνιαία βάση, πληρωµές οι οποίες αναλογούν στη Συµβατικά ∆ιαθέσιµη Ι-
σχύ των Α∆Ι που έχουν κατατεθεί στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α∆Ι. Στο τέλος 
του Έτους Αξιοπιστίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του τελευταίου τρι-
µήνου, εφόσον διαπιστωθεί από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µετά από απολο-
γιστικό έλεγχο της ∆ιαθέσιµης Ισχύος κάθε Μονάδος, ότι κατά το προηγούµενο 
Έτος Αξιοπιστίας η απολογιστικά µετρούµενη ∆ιαθέσιµη Ισχύς είναι µικρότερη 
της ∆ιαθέσιµης Ισχύος, όπως αυτή είχε υπολογιστεί µε βάση τις διατάξεις κατά το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του ΧΧ%, η πληρωµή του κατόχου 
της άδεια παραγωγής της Μονάδας για το τελευταίο τρίµηνο αποµειώνεται κατά 
ποσό ίσο µε το γινόµενο του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος και της δι-
αφοράς µεταξύ (100-ΧΧ%) της ∆ιαθέσιµης Ισχύος και της απολογιστικά µετρού-
µενης ∆ιαθέσιµης Ισχύος. Το ποσοστό ΧΧ% ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%). 
Ειδικά για τις νέες Μονάδες και αποκλειστικά για το πρώτο έτος εµπορικής λει-
τουργίας τους, το ποσοστό ΧΧ% δύναται να ορίζεται ειδικά ανά Μονάδα και έως 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) κατόπιν εγκρίσεως αιτήµατος του ενδιαφεροµένου 
από τη ΡΑΕ. 

Άρθρο 334 
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις 

1. Αναφορικά µε τις Μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε εµπορική λειτουργία κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος Κώδικα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και στην 
περίπτωση που αυτές δεν τηρούν διατάξεις του παρόντος Κώδικα, οι κάτοχοι ά-
δειας παραγωγής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης κατά το Άρθρο 315 
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και κατά το Άρθρο 47, έως έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος Κώδι-
κα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Έως την έγκριση των ως άνω αιτούµενων εξαιρέσεων, η ΡΑΕ επιβεβαιώνει ότι τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω Μονάδων, και ειδικότερα η τεχνικά ελάχιστη 
παραγωγή, οι νεκρές ζώνες και η ικανότητα ρύθµισης συχνότητας και ενεργού ι-
σχύος αυτών, τίθενται σε εύλογα επίπεδα. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν 
να παρέχουν άµεσα κάθε σχετική πληροφορία ή τεκµηρίωση η οποία ζητείται από 
τη ΡΑΕ. 

3. Κατά τη Μεταβατική Περίοδο, και κατ’ εξαίρεση των καθοριζοµένων κατά το 
Άρθρο 276 παράγραφος (19), ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να διασφαλίζει 
ότι για κάθε σηµείο σύνδεσης του ∆ικτύου µε το Σύστηµα και για φόρτιση µεγαλύ-
τερη του 50% της µέγιστης ισχύος τροφοδότησης του ∆ικτύου στο σηµείο σύνδε-
σης, ο µέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος που υπολογίζεται στο σηµείο σύνδεσης 
για κάθε ώρα παραµένει εντός του εύρους τιµών από 0,91 επαγωγικός έως 1,0. 

4. Κατά τη Μεταβατική Περίοδο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις κατά το Άρθρο 2 
παράγραφος (1.ΣΤ) για τις συµβάσεις προµήθειας σε Πελάτες οι οποίες έχουν συ-
ναφθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και 
οι διατάξεις κατά το Άρθρο 2 παράγραφος (1.Η). Οι Προµηθευτές οφείλουν να µε-
ριµνήσουν ώστε κατά την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς να πληρούνται οι διατάξεις 
αυτές. 
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Άρθρο ∆εύτερο 
Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων των µετρητικών διατάξεων των Κα-
ταχωρηµένων Μετρητών του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας προς υποβολή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 39/2001 (ΦΕΚ Α’ 28/20-02-
2001), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 της 21-07-
1998) και η Οδηγία 1998/48/ΕΚ (ΕΕ L217/1998 της 05-08-1998), περιλαµβάνεται 
στο Παράρτηµα Α της παρούσας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Άρθρο Π.1 
Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 

1. Ως µετρητική διάταξη Καταχωρηµένου Μετρητή νοείται ένα σύνολο εξοπλισµού, 
που περιλαµβάνει µετρητή, εξοπλισµό καταγραφής, εξοπλισµό διαβίβασης δεδο-
µένων και µετασχηµατιστές οργάνων. 

2. Οι µετρητικές διατάξεις πρέπει να εφαρµόζουν πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS-
IEC 62056 που καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου εφαρµόζονται τόσο στους κύριους µετρητές όσο και στους µετρητές 
επαλήθευσης. 

4. Οι µετρητές που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. Ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος συντάσσει και τηρεί κατάλογο των εγκεκριµένων τύπων 
µετρητών, ο οποίος διατίθεται στους Χρήστες έπειτα από σχετική αίτηση. 

Άρθρο Π.2 
Πρότυπα µετρητών και µετασχηµατιστών 

Για τους µετρητές και τους µετασχηµατιστές εφαρµόζονται τα ακόλουθα διεθνή πρό-
τυπα: 
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A) IEC 61036, Στατοί µετρητές Wh εναλλασσοµένου ρεύµατος για πραγµατική 
ενέργεια (κλάση 1 & 2), 

Β) IEC 62053-22, Στατοί µετρητές Wh εναλλασσοµένου ρεύµατος για πραγµα-
τική ενέργεια (κλάση 0,2S & 0,5S), 

Γ)  IEC 62053-23, Στατοί µετρητές Varh εναλλασσοµένου ρεύµατος για άεργο 
ενέργεια (κλάση 2 & 3), 

∆)  IEC 60044-1, Μετασχηµατιστές έντασης, 

Ε)  IEC 60044-2, Μετασχηµατιστές τάσης, 

ΣΤ)  IEC 60044-3, Μετασχηµατιστές οργάνων - Συνδυασµένοι Μ/Σ, 

Ζ)  IEC 62056-42/46/53/61/62, Πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS για ανταλλαγή 
δεδοµένων, ενδείξεις µετρητών και έλεγχο τιµολογίων και φορτίων. 

Άρθρο Π.3 
Πρότυπα µετρητικών διατάξεων 

1. Κάθε µετρητική διάταξη πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται 
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Οι προδιαγραφές αυτές τροποποιούνται 
λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις µε εισήγηση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, τηρουµένων των υποχρεώσεων και 
διαδικασιών των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 39/2001 (ΦΕΚ Α’ 
28/20-02-2001), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 
της 21-07-1998) και η Οδηγία 1998/48/ΕΚ (ΕΕ L217/1998 της 05-08-1998). 

2. Κάθε µετρητής τοποθετείται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ερµάριο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις περιβάλλοντος εγκατάστασης, που καθορίζει ο κατασκευαστής του, και 
οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον την προστασία από υγρασία ή διείσδυση σκό-
νης και από φυσική ζηµιά και κραδασµούς και τη διατήρηση της κατάλληλης θερ-
µοκρασίας. Το ερµάριο πρέπει να ασφαλίζεται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζεται η 
αυθαίρετη πρόσβαση σε αυτό. Για τη διενέργεια των µετρήσεων εγκαθίσταται ένας 
µετασχηµατιστής έντασης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEC 60044-1 ή σε ισο-
δύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο και ένας µετασχηµατιστής τάσης, όπως καθορίζεται 
στο πρότυπο IEC 60044-2 ή σε ισοδύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

3. Όταν εγκαθίστανται ενιαίες µονάδες µετασχηµατιστών τάσης και έντασης διενερ-
γείται έλεγχος ακρίβειας, που καλύπτει και την αλληλεπίδρασή τους, όπως προ-
βλέπεται στη διάταξη του άρθρου 8 του προτύπου IEC 60044-3. 

4. Οι µετρητές συνδέονται µε µετασχηµατιστές τάσης και έντασης και τοποθετούνται 
σε ερµάριο µέτρησης που σφραγίζεται ασφαλώς και βρίσκεται κοντά στον εξοπλι-
σµό καταγραφής δεδοµένων και τηλεπικοινωνίας, σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 
62053-22 ή IEC 62053-21 που ισχύουν για αυτούς ή σύµφωνα µε άλλο ισοδύναµο 
ευρωπαϊκό πρότυπο. 

5. Η αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του µετρητή 
µέσω καταγραφέα δεδοµένων. 
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6. Όταν χρησιµοποιείται εξωτερικός καταγραφέας δεδοµένων πρέπει να παρέχεται 
µία έξοδος ανά µετρούµενη ποσότητα. 

7. Οι νέοι µετρητές και οι µετρητές που εγκαθίστανται κατ' αντικατάσταση παλαιότε-
ρων πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον οκτώ καταγραφές καταναλισκόµενης ενέρ-
γειας και τέσσερις καταγραφές ζήτησης ισχύος. Επιπλέον, οι νέοι µετρητές καθώς 
και µετρητές που εγκαθίστανται σε αντικατάσταση παλαιών πρέπει να µπορούν να 
τηλεµετρούν τις τιµές ζήτησης και τις καταγραφές µέγιστης ζήτησης ενέργειας. 

8. Οι µετρητές πρέπει να διαθέτουν έναν αθροιστικό καταχωρητή ενέργειας, που δια-
τηρεί τη µετρηµένη καταχωρηµένη ποσότητα σε κάθε περίπτωση. Όλος ο εξοπλι-
σµός της επικοινωνίας των δεδοµένων πρέπει να πληροί τα σχετικά πρότυπα που 
αφορούν µεταφορά δεδοµένων µέσω των συστηµάτων τηλεπικοινωνίας. 

9. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις µόνωσης εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της 
καλής επαγγελµατικής πρακτικής και σε αντιστοιχία µε τις ειδικές απαιτήσεις του 
προµηθευτή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

10. Τα υπολογιστικά συστήµατα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, για τη διαδικασία 
συλλογής µετρήσεων, πρέπει να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές του ∆ιαχειρι-
στή του Συστήµατος και να ικανοποιούν τα ισχύοντα πρότυπα. 

Άρθρο Π.4 
Ακρίβεια εξοπλισµού και όρια σφαλµάτων 

1. Η ακρίβεια των διαφόρων τµηµάτων της µετρητικής διάταξης πρέπει να πληροί τα 
σχετικά πρότυπα IEC ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

2. Για το σκοπό των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ως ονοµαστική ισχύς του 
κυκλώµατος σε MVA προσδιορίζεται η χαµηλότερη ονοµαστική ισχύς των βασι-
κών στοιχείων των εγκαταστάσεων, και ιδίως η ικανότητα των µετασχηµατιστών ή 
η ικανότητα των γραµµών του κυκλώµατος. Οι προβλέψεις σχετικά µε την ακρί-
βεια της µετρητικής διάταξης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη κάθε µελλοντική αύξη-
ση ισχύος της ήδη υπάρχουσας βασικής εγκατάστασης. Για την εκτίµηση αυτή 
χρησιµοποιούνται οι µέγιστες συνεχείς ικανότητες σε MVA των βασικών στοιχεί-
ων των εγκαταστάσεων. 

3. Η κλάση ακρίβειας ή άλλο ισοδύναµο µέγεθος καθορίζονται σύµφωνα µε την ικα-
νότητα µεταφοράς της σύνδεσης σε MVA και πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 
µε τις προβλέψεις του παρακάτω πίνακα: 
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Κλάση ακριβείας εξοπλισµού 

 Ισχύς συνδέσεων 

Τύπος Εξοπλισµού > 50 MVA 10 - 50 
MVA 

1 - 10 MVA < 1 MVA 

Μετασχηµατιστής 
έντασης 

0,2S 0,2S 0,5S 0,5S 

Μετασχηµατιστής 
τάσης 

0,2S 0,5S 0,5S 0,5S 

Μετρητές 0,2S 0,5S 1 2 

 

Άρθρο Π.5 
Μετρούµενα µεγέθη και παράµετροι 

1. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα η µετρητική διάταξη κάθε Χρήστη πρέπει να µπο-
ρεί να µετρά την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kWh και την εισερχόµενη 
ποσότητα ενέργειας σε kvarh. Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα η µετρητική διάταξη 
κάθε εγκατάστασης κατόχου άδειας παραγωγής και κάθε εγκατάστασης αυτοπαρα-
γωγής πρέπει επιπλέον να µπορεί να µετρά την εξερχόµενη ενέργεια σε kWh και 
την εξερχόµενη ενέργεια σε kvarh. Οι µετρήσεις διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε 
(15) λεπτών. 

2. Οι µετρητικές διατάξεις ολοκλήρωσης πρέπει να µπορούν να υπολογίζουν τη ροή 
της ενεργού και αέργου ισχύος στη διάρκεια κάθε περιόδου µέτρησης για κάθε ο-
ριζόµενο σηµείο µέτρησης. 

3. Η ποσότητα της καθαρής ενέργειας που παραδίδεται άµεσα στο Σύστηµα ή στο 
∆ίκτυο από κάθε µονάδα παραγωγής, που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, µε-
τράται ανεξάρτητα από εκείνη που παραδίδει κάθε άλλη µονάδα. 

4. Οι ποσότητες της ενέργειας που παραδίδει ένας αυτοπαραγωγός στο Σύστηµα, της 
ενέργειας µε την οποία τροφοδοτείται από το Σύστηµα, καθώς και της συνολικής 
ενέργειας την οποία παράγει µετρώνται ανεξάρτητα. 

Άρθρο Π.6 
Αποθήκευση πληροφοριών 

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών των µετρητών 
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: 
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Α) Να διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης 96 περιόδων την ηµέρα τουλάχι-
στον για 60 ηµέρες και για όλες τις τιµές ζήτησης. 

Β) Οι αποθηκευµένες τιµές ζήτησης πρέπει να αντιστοιχούν σε ακέραιες τιµές 
kW ή kVΑr ή αριθµού παλµών και να έχουν ανάλυση καλύτερη από ~0,1% 
σε πλήρες φορτίο. 

Γ) Η ακρίβεια των τιµών ενέργειας που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις τιµές ζή-
τησης πρέπει να παραµένει εντός των ορίων ±0,1% σε πλήρες φορτίο της µε-
τρούµενης ενέργειας από τον αντίστοιχο µετρητή. 

∆) Η τιµή κάθε µετρούµενης ποσότητας ενέργειας της περιόδου ζήτησης που δεν 
αποθηκεύθηκε για τη συγκεκριµένη περίοδο ζήτησης πρέπει να µεταφέρεται 
στην επόµενη περίοδο. 

Ε) Σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας της µετρητικής διάταξης, η µετρητική 
διάταξη πρέπει να προστατεύει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύθηκαν 
έως τη χρονική στιγµή της βλάβης και να διατηρεί την ακρίβεια της ώρας κα-
τά το Άρθρο Π.15.  

ΣΤ) Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης µέτρησης ή της παροχής τροφοδότησης 
του µετρητή θα πρέπει οι µετρούµενες τιµές, το ρολόι, οι παράµετροι και όλα 
τα δεδοµένα να αποθηκεύονται σε µνήµη EEPROM για προστασία χωρίς τη 
χρήση µπαταρίας. 

Ζ) Οι λειτουργίες «ανάγνωσης» δεν επιτρέπεται να διαγράφουν ή να τροποποι-
ούν τα καταµετρηµένα και αποθηκευµένα δεδοµένα. 

Η) Έπειτα από απαίτηση του ηλεκτρονικού συστήµατος λήψης και αυτόµατης 
µεταβίβασης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, κάθε µετρητική διάταξη 
πρέπει να µπορεί να παρέχει οποιοδήποτε τµήµα των δεδοµένων που είναι 
αποθηκευµένα σε αυτήν. 

Άρθρο Π.7 
Κύριοι µετρητές και Εναλλακτικοί µετρητές 

1. Στις συνδέσεις που έχουν ισχύ µεγαλύτερη από 10 MVA τοποθετούνται κύριοι 
µετρητές και µετρητές επαλήθευσης (Εναλλακτικοί Μετρητές), που λειτουργούν 
από ανεξάρτητα τυλίγµατα µετασχηµατιστών τάσης και έντασης. 

2. Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια σύνδεσης 
τέτοιων τυλιγµάτων µε τους κύριους µετρητές εξυπηρετούν αποκλειστικά τις συν-
δέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Τα καλώδια και οι συνδέ-
σεις σφραγίζονται µε ασφαλή τρόπο. 

3. Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια σύνδεσης 
των τυλιγµάτων µε τους εναλλακτικούς µετρητές επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
και για άλλους σκοπούς, µόνο εάν πληρούνται οι συνολικές απαιτήσεις ακρίβειας 
και η τιµή των επιπρόσθετων φορτίων είναι δυνατόν να ελέγχεται από τον ∆ιαχει-
ριστή του Συστήµατος. 



 332

4. Ο κύριος µετρητής, ο µετρητής επαλήθευσης και τα επιπρόσθετα συνδεδεµένα 
φορτία, πρέπει να έχουν ανεξάρτητες ασφάλειες στην τροφοδοσία τους από τους 
µετασχηµατιστές τάσης. 

5. Επιπροσθέτως των βασικών µετρήσεων +Α, +Ri, +Rc, οι µετρητές θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα µέτρησης απωλειών χαλκού (ανάλογα του Ι2) των µετασχη-
µατιστών ισχύος-γραµµών µεταφοράς και των απωλειών σιδήρου (ανάλογα του 
U2) των µετασχηµατιστών ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση ο µετρητής θα πρέπει 
να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) καταχωρητές για την καταγραφή των απω-
λειών. Για τον υπολογισµό των απωλειών αυτών θα πρέπει να προγραµµατίζονται 
στο µετρητή η αντίσταση χαλκού των γραµµών και η αντίσταση σιδήρου και χαλ-
κού του µετασχηµατιστή, µε σκοπό την καταχώρηση των κάτωθι µετρητικών πο-
σοτήτων: 

Α) Πραγµατικής ενέργειας των απωλειών χαλκού των γραµµών και των τυλιγµά-
των του µετασχηµατιστή, 

Β) Πραγµατικής ενέργειας των απωλειών σιδήρου του µετασχηµατιστή ισχύος, 

Γ) Ολικών απωλειών στη θετική κατεύθυνση, 

∆) Ολικών απωλειών στην αρνητική κατεύθυνση. 

6. Περαιτέρω, κάθε µετρητής πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

Α) Να διαθέτει επιπλέον καταγραφές και στις τρεις φάσεις σχετικά µε την ποιό-
τητα ισχύος και διαγνωστικών: 

• Αριθµό των βυθίσεων τάσης µε τη σχετική χρονική διάρκεια, 

• Άθροισµα αρµονικών παραµορφώσεων (THD) ανά φάση της πραγµατικής 
ενέργειας, 

• Τάση και ένταση ανά φάση, 

• Φασικές γωνίες µεταξύ τάσεων, 

• Φασικές γωνίες µεταξύ τάσης και έντασης, 

• Πτώση φάσεως, 

• Αριθµό διακυµάνσεων υπερτάσεων και υποτάσεων (µε δυνατότητα προγραµ-
µατισµένων ορίων και χρονικών καθυστερήσεων). 

Για τις ανωτέρω δυνατότητες απαιτούνται πρόσθετοι διαθέσιµοι καταχωρη-
τές. 

Β) Να διατίθεται πρόγραµµα υποστήριξης σε ευραίως διαδεδοµένο λειτουργικό 
περιβάλλον σε φορητό υπολογιστή για την παραµετροποίηση του µετρητή 
µέσω οπτικής σύνδεσης, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62056-21 και πρωτό-
κολλο επικοινωνίας DLMS σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 62056-
42/46/53/61/62. 

Γ) Να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής κατάλληλου κωδικού σε πολλαπλά επίπε-
δα ασφαλείας για τον προγραµµατισµό του µετρητή και την προστασία των 
παραµέτρων και των µετρήσεων. 
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∆) Να παρέχεται δυνατότητα παραµετροποίησης του µετρητή για τα κάτωθι µε-
γέθη: 

• Τιµές µετρήσεων για το πρωτεύον ή το δευτερεύον, 

• Λόγο σχέσης τάσης και έντασης των µετασχηµατιστών, 

• Αξίες παλµών (π.χ. KWh/imp., Kvarh/imp.), 

• Σηµάνσεις και λειτουργικές ενδείξεις, 

• Ανάλυση καταχωρητών (αριθµητήρων), 

• Αριθµό και τύπο των µετρούµενων τιµών, 

• Μονάδες µέτρησης και δεκαδικά ψηφία, ξεχωριστά για εισερχόµενα (+Α) και 
εξερχόµενα (-Α). 

Άρθρο Π.8 
Νέοι και υπάρχοντες µετασχηµατιστές µετρήσεων 

Εάν οι ήδη εγκατεστηµένοι µετασχηµατιστές µετρήσεων δεν πληρούν όλους τους 
όρους του παρόντος, γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέ-
σεις: 

Α) Σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής στην ηλεκτρική εγκατάσταση οι εγκατα-
στηµένοι µετασχηµατιστές αντικαθίστανται από νέους µετασχηµατιστές µε-
τρήσεων που πληρούν τους όρους του παρόντος. 

Β) Εάν οι εγκαταστηµένοι µετασχηµατιστές δεν διενεργούν αποκλειστικά τις µε-
τρήσεις που χρειάζονται για την εκκαθάριση, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
ώστε οι πρόσθετες φορτίσεις να ποσοτικοποιούνται και να λαµβάνονται υπό-
ψη στη βαθµονόµηση και τις δοκιµές. Οι πρόσθετες φορτίσεις δεν επιτρέπε-
ται να αλλάζουν χωρίς να ενηµερώνεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

Γ) Οι κύριοι µετρητές, οι µετρητές επαλήθευσης και οι πρόσθετες φορτίσεις 
πρέπει να τροφοδοτούνται από τους µετασχηµατιστές τάσης µέσω ανεξαρτή-
των ασφαλειών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑ-
ΞΕΩΝ 

Άρθρο Π.9 
Έγκριση, πιστοποίηση και δοκιµές Μετρητικών ∆ιατάξεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι αρµόδιος για την έγκριση του τύπου κάθε 
µετρητή, τη διακρίβωσή του και την πραγµατοποίηση δοκιµών για την πιστοποίη-
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ση της συµβατότητάς του µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, σύµφωνα µε 
τους όρους της άδειας κάθε Χρήστη. 

2. Για την πιστοποίηση των µετρητών ισχύουν τα εξής: 

Α) Κάθε νέα µετρητική διάταξη υποβάλλεται στις προβλεπόµενες δοκιµές πι-
στοποιήσεων. Οι δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC που 
καθορίζονται στο Άρθρο Π.2. 

Β) Μετά τις δοκιµές πιστοποιήσεων εκδίδονται πιστοποιητικά µετρητών, τα ο-
ποία ισχύουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η διάρκεια ισχύος των πιστο-
ποιητικών είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα µε τον τύπο του µετρητή και 
να τροποποιείται όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

Γ) Μετά την πιστοποίηση ο µετρητής σφραγίζεται. Η σφράγιση πρέπει να δια-
τηρείται άθικτη ώστε ο µετρητής να διατηρείται στην πιστοποιηµένη κατά-
σταση. 

∆) Μετρητές που τίθενται εκτός λειτουργίας πιστοποιούνται εκ νέου πριν επα-
νασυνδεθούν για χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

3. Τα πιστοποιητικά των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και των δοκιµών των 
µετρητών πρέπει να διατίθενται για επιθεώρηση από τον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος. 

4. Για τη µέτρηση της ενεργού και άεργου ισχύος, κάθε µετρητική διάταξη δοκιµάζε-
ται και ρυθµίζεται ώστε να λειτουργεί εντός των συνολικών ορίων σφαλµάτων, 
που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, αφού συνυπολογιστούν τυχόν 
σφάλµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και η αντίσταση της καλωδί-
ωσης ή των κυκλωµάτων προστασίας. Η διάταξη ρύθµισης βασίζεται σε εθνικά ή 
αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα. 

Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ 

Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό 
% του ρεύµατος 

µέτρησης 

Συντελεστής 
Ισχύος > 50 

MVA 
10 - 50 
MVA 

1 - 10 
MVA 

< 1 MVA

120% -10% 1 ±0,5% ± 1,0% ±2,0% ±3,0% 

10% -5% 1 ±0,7% ± 1,5% ±2,5% ± 3,5% 

5%-1% 1 ± 1,5% ±2,5% ±3,5% ±4,0% 

120% -10% 0,5 επαγωγικό ± 1,0% ±2,0% ±3,0% ±3,5% 

120% -10% 0,8 χωρητικό ± 1,0% ±2,0% ±3,0% ±3,5% 
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Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος 
ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ 

Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό 
% του ρεύµατος 

µέτρησης 

Συντελεστής Ι-
σχύος > 50 

MVA 
10 - 50 
MVA 

1 - 10 
MVA 

< 1 MVA

120% -10% 0 ±4% ±4% ±4% ±4% 

120% -20% 0,866 επαγωγικό ±5% ±5% ±5% ± 5% 

120% -20% 0,866 χωρητικό ±5% ±5% ±5% ±5% 

 

Άρθρο Π.10 
Περιοδικός έλεγχος 

1. Οι µετρητές, οι µετασχηµατιστές εντάσεως και οι µετασχηµατιστές τάσεως υπο-
βάλλονται σε δοκιµές αρχικής επαλήθευσης κατά την προµήθειά τους. Για την επι-
βεβαίωση της λειτουργίας τους εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, 
κατά το Άρθρο Π.9, είναι δυνατόν να διενεργούνται επιπλέον δοκιµές κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, ως εξής: 

Συµφωνηµένη ισχύς > 50MVA 10MVA - 
50MVA 

1MVA - 
10MVA 

< 1MVA 

Περιοδικότητα ελέγχου 1 έτος 3 έτη 5 έτη 5 έτη 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί ανάλογα µε τη συµπεριφορά του µετρητή 
να επεκτείνει ή να µειώνει την περίοδο δοκιµών καθώς και να διενεργεί πρόσθε-
τους ειδικούς ελέγχους. 

3. Τόσο οι κύριοι µετρητές όσο και οι µετρητές επαλήθευσης πρέπει να διαθέτουν σε 
µικρή απόσταση κατάλληλα κιβώτια δοκιµών, ώστε να διευκολύνονται οι επιτόπι-
ες δοκιµές. 

Άρθρο Π.11 
Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει τους ελέγχους που κρίνει απαραίτητους, 
για να επιβεβαιώσει εάν η καταγραφόµενη µέτρηση ενέργειας σε κάθε σηµείο µέ-
τρησης αντανακλά την πραγµατική κατανάλωση Πελάτη ή έγχυση Μονάδας. 

2. Οι µετρητές ελέγχονται εκτάκτως όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ του κύριου µε-
τρητή και του µετρητή επαλήθευσης µεγαλύτερη από 1,5 φορές από τα προκαθο-
ρισµένα όρια κατά το Άρθρο Π.9. 
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3. Κάθε Χρήστης µπορεί να απαιτεί τη διεξαγωγή δοκιµών στο µετρητή του. Εάν ο 
µετρητής λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος ο Χρήστης ε-
πιβαρύνεται µε το κόστος των δοκιµών. Οι Χρήστες ενηµερώνονται σχετικά µε τις 
δοκιµές που πρόκειται να διεξαχθούν και τα αποτελέσµατά τους, και δικαιούνται 
να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή τους. 

4. Κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών διασφαλίζεται η αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της 
διάρκειας τυχόν διακοπής µέτρησης, χρησιµοποιείται διακριβωµένος εξοπλισµός 
δοκιµών ο οποίος έχει ιχνηλασιµότητα σε αναγνωρισµένα πρωτεύοντα πρότυπα, 
και πρέπει να πληρούνται τα εθνικά ή αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα αναφοράς. 
Η διεξαγωγή των δοκιµών µπορεί να ανατίθεται σε διαπιστευµένο ανεξάρτητο ερ-
γαστήριο του οποίου τα πρότυπα έχουν ιχνηλασιµότητα σε αναγνωρισµένα πρω-
τεύοντα πρότυπα. 

5. Η µετρητική διάταξη επανατίθεται σε λειτουργία και ελέγχεται για τη λειτουργία 
της εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας, το συντοµότερο δυνατό. 

Άρθρο Π.12 
Καταγραφή Αποτελεσµάτων και παρακολούθηση λειτουργίας 

1. Όταν από µία δοκιµή αποδεικνύεται η ύπαρξη σφάλµατος, που υπερβαίνει τα όρια 
που καθορίζονται στο Άρθρο Π.9, το σφάλµα αυτό καταγράφεται πριν την άµεση 
ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση της µετρητικής διάταξης ή τυχόν ελαττωµατι-
κού εξαρτήµατός της. 

2. Οι καταγραφές των σχετικών δεδοµένων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό 
µιας δοκιµής ή βαθµονόµησης ως επιτυχούς καταχωρούνται και επικαιροποιού-
νται, στη βάση δεδοµένων µετρητών και µετρήσεων. 

3. Για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων που συλλέγονται τηλεµετρικά, ο ∆ιαχει-
ριστής του Συστήµατος µπορεί να ζητήσει, περιοδικά, να συλλέγονται και οι τοπι-
κές ενδείξεις των µετρητών. 

4. Τυχόν αποκλίσεις µεγαλύτερες του 0,1% από τη σύγκριση των τιµών της τηλεµέ-
τρησης και της τοπικής ένδειξης των µετρητών, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ση-
µειώνονται και αναφέρονται για έλεγχο. Εάν από τους ελέγχους επιβεβαιωθεί υ-
πέρβαση του ανωτέρω ορίου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει τον υ-
πεύθυνο για τη συντήρηση και λειτουργία του µετρητή και τους Χρήστες των ο-
ποίων η ροή ενέργειας µετράται από τους εν λόγω µετρητές, και εφαρµόζονται οι 
προβλεπόµενες στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας διαδικασίες. 
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Άρθρο Π.13 
Προστασία µετρητών και σχετικού εξοπλισµού 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για τη σφράγιση των µετρητών, του εξο-
πλισµού συλλογής πληροφοριών και των συνδεδεµένων modems καθώς και των 
τηλεφωνικών συνδέσεων. 

2. Οι µετρητές εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που 
περιέχονται σε αυτούς να προστατεύονται από κάθε επιτόπια ή αποµακρυσµένη 
ηλεκτρονική πρόσβαση, µε χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης και ελέγχων 
ασφαλείας που καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

3. Κάθε µετρητική διάταξη µαζί µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής 
σύνδεσης τοποθετούνται σε ασφαλές ερµάριο µέτρησης, που έχει εγκατασταθεί σε 
περιοχή εύκολα προσβάσιµη, ελεύθερη από εµπόδια και καλά φωτιζόµενη µε τε-
χνητό φωτισµό. Το ερµάριο µέτρησης τοποθετείται σε εµφανές σηµείο, και ασφα-
λίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο έλεγχος της φραγής διενεργείται 
σύµφωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος. Αποσφράγιση επιτρέπεται µόνο έπειτα από προηγούµενη συγκα-
τάθεση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται 
αποσφράγιση και χωρίς συγκατάθεση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, οπότε και 
ενηµερώνεται στη συνέχεια άµεσα ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

4. Η πρόσβαση στη µετρητική διάταξη και στις πληροφορίες που αυτή περιέχει κα-
θώς και στον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. 

5. Οι τοπικές ενδείξεις των µετρητών πρέπει να είναι πάντοτε εύκολα αναγνώσιµες. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγχει τη θέση των σφραγίδων και τα εργαλεία 
σφραγίσεως και καταγράφει τα εργαλεία σφραγίσεως καθώς και τους εξουσιοδο-
τηµένους Χρήστες στους οποίους αυτά χορηγούνται. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµα-
τος επιθεωρεί τα εργαλεία σφραγίσεως ετησίως. 

7. Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε µετρητική διάταξη οφείλει να τη χειρίζεται 
µε ασφαλή και προσεκτικό τρόπο και να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε αυτήν. Οι Χρήστες δηλώνουν αµέσως στον προµη-
θευτή της µετρητικής διάταξης εγγράφως κάθε ζηµία της, ανεξάρτητα από την αι-
τία που την προκάλεσε. 

Άρθρο Π.14 
Αντικατάσταση εξοπλισµού µετρήσεων 

Εάν ορισµένη µετρητική διάταξη ή µέρος ή εξάρτηµά της καταστραφεί ή υποστεί 
ζηµιά ή παύσει να λειτουργεί ή βρίσκεται έξω από τα προκαθορισµένα όρια ακρίβει-
ας, πρέπει να ρυθµίζεται, να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται άµεσα, ώστε να λει-
τουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας το συντοµότερο δυνατό και 
οπωσδήποτε εντός 72 ωρών. 
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Άρθρο Π.15 
Συγχρονισµός µετρητικών διατάξεων 

1. Κάθε µετρητική διάταξη ρυθµίζεται ετησίως στη θερινή ώρα σύµφωνα µε το UTC 
(Universal Time Clock). 

2. Οι ρυθµίσεις του χρόνου επιτρέπεται να γίνονται και έπειτα από επικοινωνία µε το 
κεντρικό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων που προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχεί-
ρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Κάθε περίοδος ζήτησης πρέπει να αρχίζει εντός χρονικής περιόδου ± 10 δευτερο-
λέπτων της πραγµατικής ώρας. Η διάρκεια κάθε περιόδου ζήτησης πρέπει να είναι 
ακριβής εντός ορίων ± 0,1%, εκτός εάν ο συγχρονισµός του χρόνου έχει συµβεί σε 
αυτή την περίοδο. 

Άρθρο Π.16 
Ισχύς Προτύπων 

1. Κάθε αναφορά διάταξης του παρόντος σε Πρότυπα (εθνικά ή Ευρωπαϊκά ή διεθνή) 
είναι ενδεικτική. ∆ύνανται να χρησιµοποιούνται ισοδύναµα Πρότυπα µε την εξής 
σειρά προτεραιότητας: 

Α) Ευρωπαϊκά Πρότυπα (της CEN, της CENELEC ή του ETSI) υιοθετηµένα από 
τον ΕΛΟΤ ως εθνικά, 

Β) Ευρωπαϊκά Πρότυπα (της CEN, της CENELEC ή του ETSI), 

Γ) ∆ιεθνή Πρότυπα (του ISO, της IEC ή της ITU) υιοθετηµένα από τον ΕΛΟΤ 
ως εθνικά, 

∆) ∆ιεθνή Πρότυπα (του ISO, της IEC ή της ITU), 

Ε) Εθνικά Πρότυπα άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευ-
ρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, 

ΣΤ) Εθνικά Πρότυπα άλλων χωρών. 

2. Σε κάθε περίπτωση πέραν των ανωτέρω υπό παραγράφους (Α), (Β) και (Γ), η ισο-
δυναµία του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου Προτύπου πρέπει να αποδεικνύεται µε 
µέριµνα του χρησιµοποιούντος τα Πρότυπα αυτά. 

Άρθρο Τρίτο 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Ο Υπουργός 

 

 

 

∆ηµ. Σιούφας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

4. Γενικό ∆/ντή Ενέργειας 

5. ∆/νση ∆4  

6. ∆/νση ∆5 

7. ∆/νση ∆6 

8. ∆/νση ∆13 

9. ∆/νση ∆15 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1) ΡΑΕ 

Πανεπιστηµίου και Αιόλου 69 

Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ 

2) ∆ΕΗ Α.Ε 

Χαλκοκονδύλη 30 

Τ.Κ 104 32 ΑΘΗΝΑ 

3) ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

Λ. Αµφιθέας 11 

Τ.Κ 171 22 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 


