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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και αντικείµενο
1.

Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθµίζονται:
•

οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας εκπροσώπησης ενός Πελάτη από Προµηθευτές
ή ενός Μετρητή Φορτίου από Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη στο Ε∆∆ΗΕ. Οι
Μετρητές Φορτίου καταχωρούνται υπό τα στοιχεία φυσικών ή νοµικών
προσώπων – χρηστών των παροχών, νοούµενοι συνολικά «Πελάτες του
∆ικτύου» ή «Πελάτες».

•

οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας περιοδικής εκκαθάρισης µεταξύ Προµηθευτών
(ήτοι κατόχων άδειας προµήθειας) και Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών για την
κατανάλωση ενέργειας των Πελατών τους ή των Μετρητών Φορτίου τους
αντιστοίχως που συνδέονται στο διασυνδεδεµένο µε το Σύστηµα ∆ίκτυο στη
χαµηλή τάση.

•

οι λεπτοµέρειες της µεθοδολογίας καθορισµού των ποσοστών εκπροσώπησης
των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από τους Προµηθευτές και τους
Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες αναφορικά µε το φορτίο Πελατών/Μετρητών
Φορτίου ΧΤ του διασυνδεδεµένου µε το Σύστηµα ∆ικτύου που εκπροσωπούν.

•

οι αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, των Προµηθευτών και των Πελατών του ∆ικτύου, αναφορικά µε
τα θέµατα που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, οµού µε τους
Προµηθευτές, δρουν ως Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου και συνακόλουθα
Εκπρόσωποι Φορτίου στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου
Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) κατά τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, προκειµένου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Ακολούθως, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες έχουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους Πελάτες, δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος.

3.

Οι ορισµοί και οι έννοιες του παρόντος Εγχειριδίου αποδίδονται κατά τα
οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Ε∆∆ΗΕ, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Ν. 4001/
2011.
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Άρθρο 2
∆εσπόζων Προµηθευτής και Εναλλακτικοί Προµηθευτές
1.

Ο κάτοχος άδειας προµήθειας που προµηθεύει άνω του εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) της ενέργειας που καταναλώνεται από Πελάτες ΧΤ καλείται εφεξής και
αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος «∆εσπόζων Προµηθευτής». Οι
λοιποί κάτοχοι άδειας προµήθειας που προµηθεύουν Πελάτες ΧΤ καλούνται
«Εναλλακτικοί Προµηθευτές». Για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες
ισχύουν οι ρυθµίσεις που ισχύουν για τους Εναλλακτικούς Προµηθευτές.

2.

Όλοι οι Προµηθευτές αντιµετωπίζονται ως Εναλλακτικοί Προµηθευτές, στις
διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων
1.

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλουν να
καταρτίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των στοιχείων τα
οποία είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του παρόντος. Η σχετική διαδικασία
γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες επί της ως
άνω ανταλλαγής δεδοµένων.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, οφείλει να παρέχει στους Εκπροσώπους Μετρητών
Φορτίου ιδίως τα εξής στοιχεία: α) πλήρη ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης
ενέργειας Πελατών που συνδέονται στο ∆ίκτυο. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης
Προµηθευτή, συνοδευόµενη από σχετική εξουσιοδότηση Πελάτη ή της σχετικής
αίτησης Αυτοπροµηθευόµενου Πελάτη. Η αίτηση αυτή δεν απαιτείται να
συνοδεύεται από εξουσιοδότηση Πελάτη αν αυτός εκπροσωπείται από τον
Προµηθευτή ή έχει υποβληθεί σχετική ∆ήλωση Εκπροσώπησης και επίκειται η
ενεργοποίησή της, β) τα πρωτογενή στοιχεία µετρήσεων και τα ∆εδοµένα
Μέτρησης των µετρητών Πελατών τους ή των µετρητών Αυτοπροµηθευόµενων
Πελατών, σε µηνιαία βάση για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ και αµέσως
µετά τη συλλογή ή τον καθορισµό τους για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ
και τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου.

3.

Τα παρεχόµενα κατά την προηγούµενη παράγραφο στοιχεία καθορίζονται
ειδικότερα αναλόγως του Τύπου Μετρητή Φορτίου, βάσει του καταλόγου που
δηµοσιοποιεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κατά το Εγχειρίδιο Μετρητών και
Μετρήσεων. Τα παρεχόµενα ιστορικά στοιχεία καθορίζονται επιπλέον µε βάση
το διαθέσιµο βαθµό λεπτοµέρειας των ιστορικών δεδοµένων που ζητούνται
κάθε φορά.
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4.

Περαιτέρω, τα δεδοµένα υπό στοιχείο (β) της παραγράφου (2) παρέχονται σε
κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου υπό µορφή πίνακα, στον οποίο
περιλαµβάνονται για κάθε Μετρητή που εκπροσωπεί ο εν λόγω Εκπρόσωπος
Μετρητών Φορτίου τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Τα αναγνωριστικά στοιχεία Πελάτη που καθορίζονται στο Άρθρο 7,
παράγραφος (1), στοιχεία (Α) και (Β).

Β)

Ο Τύπος Μετρητή Φορτίου σύµφωνα µε το σχετικό κατάλογο κατά το
Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων και η συµφωνηµένη ισχύς του
Πελάτη.

Γ)

Οι ηµεροµηνίες της τελευταίας και της αµέσως προηγούµενης
καταµέτρησης και οι αντίστοιχες ενδείξεις σωρευτικά απορροφηθείσας
ενέργειας και µέγιστης ζήτησης ισχύος που καταγράφονται αναλόγως του
Τύπου Μετρητή Φορτίου. Για Μετρητές Φορτίου µε Περίοδο Καταµέτρησης
µικρότερη του ενός µήνα, τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο
µεταξύ της τρέχουσας και της αµέσως προηγούµενης παροχής στοιχείων.

∆)

Οι ποσότητες απορροφηθείσας ενέργειας και µέγιστης ζήτησης ισχύος του
Πελάτη οι οποίες καταλογίζονται στον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου. Για
τους Μετρητές Φορτίου Ζώνης, τα στοιχεία των περιπτώσεων (Γ) και (∆)
παρέχονται ανά χρονική ζώνη 24-ώρου.

Ε)

Η ηµεροµηνία της επόµενης καταµέτρησης.

Για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου παρέχονται σε ιδιαίτερο αρχείο δεδοµένα
ποσότητας ενέργειας που απορρόφησε συνολικά ο Πελάτης και του µέρους
αυτής που καταλογίζεται στον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου, ανά Περίοδο
Κατανοµής.
5.

Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να παρέχει στους Εκπροσώπους Μετρητών
Φορτίου, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα στοιχεία που χρησιµοποιεί για την
εφαρµογή του παρόντος Εγχειριδίου.

6.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να
δηµοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τις
συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του παρόντος.

7.

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

8.

∆εν θεωρούνται εµπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία
του ∆ικτύου και τους Προµηθευτές, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά
στοιχεία και στατιστικά δεδοµένα.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Άρθρο 4
Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και
Εκπροσώπων Μετρητών Φορτίου
1.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει και ενηµερώνει ειδικό πίνακα (εφεξής
«Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Εκπροσώπων Μετρητών
Φορτίου») στον οποίο καταχωρούνται για κάθε Μετρητή Φορτίου οι
εκπρόσωποι αυτού και ο τρόπος εκπροσώπησης του Μετρητή από κάθε
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά ώστε ο
Πίνακας Αντιστοίχισης να είναι ενηµερωµένος και πλήρης κατά το Άρθρο 5 και
το Άρθρο 7 σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις έγκυρες ∆ηλώσεις
Εκπροσώπησης.

2.

Σε περίπτωση ενηµέρωσης από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε την
καταγγελία Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προµηθευτή και την
διαγραφή του Προµηθευτή αυτού από το Μητρώο Συµµετεχόντων, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναστέλλει κάθε διαδικασία έναρξης εκπροσώπησης
Πελατών από αυτόν και ανακαλεί κάθε εξουσιοδότηση του διαγραφέντος
Προµηθευτή σχετικά µε πρόσβαση στα µηχανογραφικά τους συστήµατα. Η
ηµεροµηνία που ορίζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στην ως άνω ενηµέρωσή
του, ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος τυχόν εκκρεµών ∆ηλώσεων
Εκπροσώπησης µε τις οποίες ο Προµηθευτής που έχει διαγραφεί, επρόκειτο να
απεµπλακεί από την εκπροσώπηση Πελατών και ως χρόνος έναρξης
εκπροσώπησης από τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου λοιπών Πελατών
του Προµηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύµβαση, περιλαµβανοµένων των
Πελατών του για τους οποίους εκκρεµεί ∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης
υποβληθείσα από αυτόν κατά το Άρθρο 5 παρ. 13.(Β) και δεν έχει µεσολαβήσει
∆ήλωση Εκπροσώπησής τους από άλλον Προµηθευτή, καθώς και των Πελατών
που επρόκειτο να εκπροσωπηθούν από τον διαγραφέντα Προµηθευτή µετά από
Παύση Εκπροσώπησής τους από άλλον Προµηθευτή κατά την προαναφερθείσα
διάταξη. Η ανάληψη εκπροσώπησης από τον Προµηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου αφορά στο ποσοστό που οι παραπάνω Πελάτες εκπροσωπούντο
από τον διαγραφέντα Προµηθευτή και διενεργείται αυτόµατα κατά παρέκκλιση
των διαδικασιών των Άρθρων 5 και 7. Η εκπροσώπηση Πελατών υπό την
ιδιότητα του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου γίνεται διακριτά από την
εκπροσώπηση για τους υπόλοιπους Πελάτες που ενδεχοµένως εκπροσωπεί µε
την ιδιότητα του Προµηθευτή. Για κάθε Πελάτη καταγράφεται διακριτή
ενηµέρωση της πρότερης εκπροσώπησης του.
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3.

Στην περίπτωση της παραγράφου 3, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει εντός
µίας (1) ηµέρας στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου τα στοιχεία των
υποπαραγράφων (Α) και (Β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 για κάθε Πελάτη.
Περαιτέρω στοιχεία, ιδίως στοιχεία απορρόφησης ενέργειας από το ∆ίκτυο των
Πελατών του Προµηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύµβαση παρέχονται
εντός 5 ηµερών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Επιπρόσθετα, σχετικά µε
τον υπολογισµό της καταλογιζόµενης ενέργειας σε Προµηθευτές για τον σκοπό
της έκδοσης λογαριασµών κατανάλωσης στους Πελάτες καθώς και των
σχετικών εκκαθαρίσεων πληρωµών, ο προσδιορισµός ένδειξης κατανάλωσης για
κάθε µη τηλεµετρούµενο µετρητή των ανωτέρω Πελατών ολοκληρώνεται µετά
την προγραµµατισµένη καταµέτρηση που έπεται του χρόνου έναρξης
εκπροσώπησης από τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και η ενέργεια
επιµερίζεται αναλογικά. Για τους Πελάτες που διαθέτουν τηλεµετρούµενο
µετρητή, η ακριβής ένδειξη λαµβάνεται από τα στοιχεία της τηλεµέτρησης.

4.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή
Φορτίου για τους Πελάτες που εκπροσωπεί ο Προµηθευτής Τελευταίου
Καταφυγίου εντός των τριών (3) µηνών που προβλέπονται στο Άρθρο 57 του
ν.4001/2011, οι µεν Πελάτες που εµπίπτουν στην Καθολική Υπηρεσία σύµφωνα
µε το Άρθρο 58 του ν.4001/2011 µεταφέρονται στον Προµηθευτή Καθολικής
Υπηρεσίας (ΠΚΥ), για τους δε λοιπούς Πελάτες ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
προβαίνει στη διακοπή της τροφοδότησης τους Σε κάθε περίπτωση, ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να αποστέλλει στον ΠΚΥ τα στοιχεία των Πελατών
που µεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας άµεσα και το αργότερο
εντός δύο (2) ηµερών από την µεταφορά τους.

5.

Ειδικότερα για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, σε περίπτωση καταγγελίας
της Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή
Συστήµατος και τη συνακόλουθη διαγραφή του Αυτοπροµηθευόµενου Πελάτη
από το Μητρώο Συµµετεχόντων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει στη
διακοπή
της
τροφοδότησης
των
εκπροσωπούµενων
από
τον
Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη Μετρητών.

Άρθρο 5
∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και
∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου
1.

Οι Μετρητές Φορτίου των Πελατών του ∆ικτύου εκπροσωπούνται από
Προµηθευτές, οι οποίοι δρουν ως Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου για τους
Πελάτες αυτούς κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και
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του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Φορτίου είναι και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες.

Εκπρόσωποι

Μετρητών

2.

Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ δύνανται να εκπροσωπούνται από
περισσότερους του ενός Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου ταυτοχρόνως. Στην
περίπτωση αυτή κάθε Εκπρόσωπος Μετρητών Φορτίου προµηθεύει είτε
ορισµένο σταθερό ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνει ο Πελάτης στον
οποίο αντιστοιχεί ο Ωριαίος Μετρητής ΜΤ είτε ορισµένη σταθερή ποσότητα
ενέργειας ανά ώρα. ∆ε συντρέχει περίπτωση ταυτόχρονης, κατά τα ανωτέρω,
εκπροσώπησης των Μετρητών Φορτίου ΧΤ.

3.

Για την εκπροσώπηση Μετρητή Φορτίου Πελάτη ∆ικτύου υποβάλλεται στο
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. Η ∆ήλωση
υποβάλλεται υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α)

κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή Εκπροσώπου Μετρητή Φορτίου ενός
Μετρητή Φορτίου,

Β)

κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς τον Πελάτη η κατανάλωση
ενέργειας του οποίου µετράται από συγκεκριµένο Μετρητή Φορτίου, καθώς
και για την έναρξη κατανάλωσης µέσω συγκεκριµένου Μετρητή Φορτίου
για πρώτη φορά ή µετά από παύση εκπροσώπησής του,

Γ)

για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή
ως προς τον τρόπο εκπροσώπησης του µετρητή από Εκπροσώπους
Μετρητή Φορτίου.

Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν µεταβολή της εκπροσώπησης Πελάτη ∆ικτύου.
4.

Οι Μετρητές Φορτίου των Πελατών για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ποτέ
∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, εκπροσωπούνται από τον
∆εσπόζοντα κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ
Προµηθευτή.

5.

Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου υπογράφεται από τους
Προµηθευτές που δηλώνονται ως εκπρόσωποι του Πελάτη από την έναρξη
ισχύος της, καθώς και από τον Πελάτη, ή από τον Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη.
Με την υπογραφή της ∆ήλωσης, ο Πελάτης και οι Προµηθευτές δηλώνουν
υπεύθυνα τη συµφωνία τους µε τους όρους της και εξουσιοδοτούν έναν εκ των
Προµηθευτών για την υποβολή της.

6.

Για την εκπροσώπηση Μετρητών Φορτίου ΧΤ οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου
δύνανται εναλλακτικά να υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Ενιαία
∆ήλωση Εκπροσώπησης, η οποία αφορά στην εκπροσώπηση περισσότερων του
ενός Μετρητών Φορτίου ΧΤ. Η Ενιαία ∆ήλωση Εκπροσώπησης υπογράφεται από
τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου και περιέχει τα στοιχεία του, κατά το Άρθρο
7 παράγραφος (1) περίπτωση (Ε), και τα στοιχεία των λοιπών περιπτώσεων της
ίδιας παραγράφου για κάθε Πελάτη ΧΤ στον οποίο αφορά. Η δυνατότητα
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υποβολής Ενιαίας ∆ήλωσης Εκπροσώπησης δεν απαλλάσσει τους Προµηθευτές
από την υποχρέωση να συλλέγουν από τους Πελάτες ΧΤ που εκπροσωπούν
∆ηλώσεις Εκπροσώπησης των µετρητών τους, υπογεγραµµένες κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο (5), τις οποίες και διατηρούν για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά τη λήξη ισχύος τους. Με την υποβολή της
Ενιαίας ∆ήλωσης Εκπροσώπησης, οι Προµηθευτές δηλώνουν υπεύθυνα ότι το
περιεχόµενό της είναι σε συµφωνία µε τις επιµέρους ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης
Μετρητών των Πελατών ΧΤ στους οποίους αυτή αφορά. Η υποβολή Ενιαίας
∆ήλωσης Εκπροσώπησης είναι ισοδύναµη µε την υποβολή διακριτών ∆ηλώσεων
Εκπροσώπησης για κάθε Μετρητή Φορτίου ΧΤ που περιλαµβάνονται σε αυτήν,
όσον αφορά στον έλεγχο και την επεξεργασία τους από τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, κατά τα καθοριζόµενα στο παρόν Εγχειρίδιο.
7.

Η υποβολή της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ΧΤ γίνεται εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάρτιση της σύµβασης προµήθειας µεταξύ
του Πελάτη και του Προµηθευτή. Η υποβολή ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή
Φορτίου είναι κατ’ εξαίρεση άµεση στις περιπτώσεις που:
•

Κατά το χρόνο υποβολής της ο Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από
Προµηθευτή, κατόπιν υποβολής ∆ήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης από τον
προηγούµενο Προµηθευτή ή οικειοθελούς διακοπής της ηλεκτροδότησης ή
σε περίπτωση αρχικής ηλεκτροδότησης.

•

Ο Μετρητής Φορτίου εκπροσωπείται από τον Προµηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου ή τον Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

•

Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης
Προµηθευτή.

αφορά

αλλαγή

χρήστη

χωρίς

αλλαγή

8.

Η υποβολή των ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ
δύναται να γίνεται αµέσως µετά την κατάρτιση της σύµβασης προµήθειας
µεταξύ του Πελάτη και του Προµηθευτή. Οι ως άνω δηλώσεις εκπροσώπησης
ενεργοποιούνται κατά τη δηλούµενη επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, η
οποία δεν δύναται να είναι συντοµότερη των δύο ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής τους.

9.

Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, και η Ενιαία
Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου ΧΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

∆ήλωση

10. Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου που περιέχει σφάλµατα σε στοιχεία
Πελάτη ή του µετρητή του ή δεν αφορά στην εκπροσώπηση Πελάτη σε ποσοστό
ίσο µε 100% για Μη Ωριαίους Μετρητές απορρίπτεται από τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει τον Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου που την υπέβαλε.
11. Στην περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου µε την
οποία επέρχεται µεταβολή της εκπροσώπησης ενός Πελάτη του ∆ικτύου, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, µετά τον επιτυχή έλεγχο της παραγράφου (9)
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επικυρώνει τη ∆ήλωση και ενηµερώνει άµεσα τους Εκπροσώπους Μετρητών
Φορτίου τους οποίους αυτή αφορά για τη µεταβολή που επέρχεται στην
εκπροσώπηση του Πελάτη.
12. Με την υλοποίηση υποβληθείσας ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου
κατά την παράγραφο (3) ή την παράγραφο (6) επέρχεται Παύση
Εκπροσώπησης Πελάτη του ∆ικτύου από τον προηγούµενο Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου.
13. Παύση εκπροσώπησης Πελάτη του ∆ικτύου από ορισµένο Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου µπορεί επιπλέον να επέλθει µε την υποβολή ∆ήλωσης Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:
Α)

Όταν το επιθυµεί µονοµερώς ο Πελάτης αποκλειστικά λόγω οικειοθελούς
διακοπής τροφοδοσίας. Στην περίπτωση αυτήη ∆ήλωση Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου υποβάλλεται από τον Προµηθευτή που
εκπροσωπεί τον Πελάτη κατά το χρόνο υποβολής της, κατόπιν σχετικής
έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη.

Β)

Όταν το επιθυµεί µονοµερώς ο Προµηθευτής, αποκλειστικά για λόγους
παραβίασης από τον Πελάτη όρων της µεταξύ τους σύµβασης, και ιδίως
των όρων που αναφέρονται στις οικονοµικές υποχρεώσεις. Στην
περίπτωση αυτή, µε τη ∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου,
ο Προµηθευτής δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωµα παύσης της
εκπροσώπησης του εν λόγω Πελάτη βάσει της µεταξύ τους σύµβασης και
των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
και ότι έχει προβεί στις ενέργειες που καθορίζονται σχετικά στον ως άνω
Κώδικα πριν την υποβολή της ∆ήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή
Φορτίου,.

14. Η ∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου υποβάλλεται από τον
Προµηθευτή ηλεκτρονικά.
15. Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο µε 100%, περιλαµβανοµένης της περίπτωσης
υποβολής ∆ήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (11), ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον Πελάτη στον
οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειµένου να τον ενηµερώσει σχετικά και να
του γνωστοποιήσει τον εκτιµώµενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του µετρητή
του. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση
ενηµέρωσης Πελατών για τους οποίους εκπνέει το µέγιστο χρονικό διάστηµα
παραµονής τους στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.
16. Στις περιπτώσεις επικείµενης παύσης εκπροσώπησης ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Αν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει τους υφιστάµενους εκπροσώπους του
Έκδοση 1
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Πελάτη σχετικά µε τον εκτιµώµενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και µεριµνά
για τη διακοπή τροφοδοσίας του µετρητή του.
Β) Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε
Καθολική Υπηρεσία σύµφωνα µε το νόµο ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
ενηµερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να µεριµνήσει ώστε, εντός του ανωτέρω
χρόνου, να υποβληθεί ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από έτερο
Προµηθευτή, προκειµένου ο µετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να µην
διακοπεί η τροφοδότησή του.
Γ) Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε
Καθολική Υπηρεσία, και δεν µεριµνήσει για την εκπροσώπησή του από έτερο
Προµηθευτή της επιλογής του, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει τον
Πελάτη για την µετάπτωσή του στον Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.
17. Σχετικά µε τον υπολογισµό της καταλογιζόµενης ενέργειας σε Προµηθευτές για
τον σκοπό της έκδοσης λογαριασµών κατανάλωσης στους Πελάτες, καθώς και
των σχετικών εκκαθαρίσεων πληρωµών κατά την µετάπτωση Πελάτη στον
Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας κατόπιν υποβολής ∆ήλωσης Παύσης
Εκπροσώπησης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την διενέργεια
έκτακτης καταµέτρησης.
18. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί αρχείο παρακολούθησης της διαδικασίας
εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου. Στο αρχείο αυτό καταχωρίζεται πλήρης
πρωτογενής πληροφορία σχετικά µε τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης
και Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου, το αποτέλεσµα της
επεξεργασίας τους και το χρόνο ενεργοποίησής τους από τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στη ΡΑΕ κατ’ελάχιστο
τριµηνιαία, και δηµοσιοποιεί ετησίως, στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα
παραπάνω.

Άρθρο 6
Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και Εντολή
Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου
1.

Ο Προµηθευτής δύναται να υποβάλει στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Εντολή
Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου για να διακοπεί η τροφοδότηση του
Πελάτη, αποκλειστικά για λόγους παραβίασης από τον Πελάτη των όρων της
µεταξύ τους σύµβασης που αφορούν στην ικανοποίηση των οικονοµικών του
υποχρεώσεων, και εφόσον είναι κατά 100% εκπρόσωπος του συγκεκριµένου
Πελάτη, κατά τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις.

2.

Προηγούµενος Προµηθευτής δύναται να υποβάλει στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου για να διακοπεί η τροφοδότηση του
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Πελάτη, αποκλειστικά για λόγους αθέτησης από τον Πελάτη του διακανονισµού
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του προς αυτόν, κατά τα προβλεπόµενα στις
κείµενες διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
3.

Η Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου δεν επιφέρει καµία αλλαγή στην
εκπροσώπηση του Πελάτη, µε επιφύλαξη των ειδικών προβλέψεων για
Ευάλωτους Πελάτες του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
Αν ο Προµηθευτής, θεωρεί ότι αίρονται οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλε
Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:
α) είτε υποβάλει Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, για να
επανενεργοποιηθεί η τροφοδότηση του Πελάτη, στην περίπτωση που είναι
ενήµερος ότι ο ∆ιαχειριστής έχει προχωρήσει στη διακοπή της σύνδεσης του
Πελάτη.
β) είτε ανακαλεί την Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου του Πελάτη
του, εάν ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν έχει προχωρήσει στη διακοπή της
σύνδεσης.

4.

Εντολή Απενεργοποίησης ή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου που δεν
αφορά στην εκπροσώπηση Πελάτη σε ποσοστό ίσο µε 100% απορρίπτεται από
τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει τον
Προµηθευτή που την υπέβαλε.

5.

Ως υλοποίηση Εντολής Απενεργοποίησης ή Επανενεργοποίησης Μετρητή
Φορτίου νοείται η µετάβαση – επίσκεψη εκπροσώπου του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου στην παροχή του Πελάτη και, εφόσον είναι δυνατό, η απενεργοποίηση
ή η επανενεργοποίηση της τροφοδότησης του Πελάτη µε επέµβαση επί του
στοιχείου ζεύξης του Μετρητή Φορτίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
επέµβαση στο µετρητή φορτίου ή δεν είναι αποτελεσµατική η διακοπή της
ηλεκτροδότησης, η απενεργοποίηση πραγµατοποιείται από έτερο στοιχείο του
∆ικτύου ανάντη του µετρητή εφόσον είναι αυτό εφικτό. Οι λόγοι για τους
οποίους δεν κατέστη δυνατή η απενεργοποίηση ή η επανενεργοποίηση της
τροφοδότησης του Πελάτη γνωστοποιούνται στον Προµηθευτή εγγράφως ή µε
άλλο πρόσφορο µηχανογραφικό µέσο.

6.

Η επικοινωνία των Προµηθευτών µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, για τις
Εντολές Απενεργοποίησης και Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου,
διενεργείται µέσω κατάλληλων µηχανογραφικών συστηµάτων. Ο ∆ιαχειριστής
του ∆ικτύου τηρεί αρχείο παρακολούθησης της διαδικασίας υποβολής Εντολών
Απενεργοποίησης – Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου από Προµηθευτές.
Στο αρχείο αυτό καταχωρίζεται η πληροφορία σχετικά µε τις υποβληθείσες
Εντολές Απενεργοποίησης – Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου, το
αποτέλεσµα και ο χρόνος υλοποίησής τους από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο
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∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στη ΡΑΕ κατ’ελάχιστο τριµηνιαία, και
δηµοσιοποιεί ετησίως, στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα παραπάνω.

Άρθρο 7
Περιεχόµενο και έναρξη ισχύος ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου και ∆ηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου
1.

Κάθε ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α)

Το µοναδικό αριθµό του Μετρητή Φορτίου και τον αριθµό της παροχής του
Πελάτη.

Β)

Την επωνυµία του Πελάτη και την ταχυδροµική διεύθυνση της
εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνοµα εκπροσώπου επικοινωνίας,
ταχυδροµική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο).

Γ)

Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Πελάτη.

∆)

Τον οκταψήφιο Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας για τους Πελάτες µη
οικιακής χρήσης, σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών
∆ραστηριοτήτων.

Ε)

Για κάθε Προµηθευτή που δηλώνεται ως εκπρόσωπος του Πελάτη, την
επωνυµία του Προµηθευτή, τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο
Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον τρόπο εκπροσώπησης του Πελάτη από αυτόν. Ο τρόπος εκπροσώπησης
του Πελάτη από τους Προµηθευτές του είναι ενιαίος και σταθερός για όλη
τη χρονική περίοδο ισχύος της ∆ήλωσης. Για τον Αυτοπροµηθευόµενο
Πελάτη τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο Συµµετεχόντων του
Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ζ)

Την ένδειξη του Μετρητή Φορτίου, αν ο µετρητής είναι Μη Ωριαίος
Μετρητής Φορτίου. Η ένδειξη του Μετρητή Φορτίου δεν απαιτείται για τις
περιπτώσεις που κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, είτε η λήψη
της από τον Πελάτη δεν είναι ευχερής, είτε συντρέχουν άλλοι λόγοι
έκτακτης λήψης ένδειξης. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δηµοσιοποιεί στην
ιστοσελίδα του κατάλογο των περιπτώσεων για τις οποίες θα διενεργείται
έκτακτη λήψη ένδειξης.

Η)

Το σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Καταναλωτή κατά το
Άρθρο 1.
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2.

Κάθε ∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου περιλαµβάνει:
Α)

Το µοναδικό αριθµό του Μετρητή Φορτίου και τον αριθµό της παροχής του
Πελάτη.

Β)

Την επωνυµία του Πελάτη και την ταχυδροµική διεύθυνση της
εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνοµα εκπροσώπου επικοινωνίας,
ταχυδροµική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο).

Γ)

Την επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ∆ήλωσης Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου η οποία δεν δύναται να είναι
συντοµότερη των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της.

∆)

Για κάθε Προµηθευτή που δηλώνεται ως εκπρόσωπος του Πελάτη, την
επωνυµία του Προµηθευτή, τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο
Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον τρόπο εκπροσώπησης του Πελάτη από αυτόν. Ο τρόπος εκπροσώπησης
του Πελάτη από τους Προµηθευτές του είναι ενιαίος και σταθερός για όλη
τη χρονική περίοδο ισχύος της ∆ήλωσης. Για τον Αυτοπροµηθευόµενο
Πελάτη τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο Συµµετεχόντων του
Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3.

Οι Προµηθευτές οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
για κάθε µεταβολή στα στοιχεία του Πελάτη τον οποίο εκπροσωπούν, καθώς και
στο σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη. Αντίστοιχη
υποχρέωση έχουν και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες.

4.

Ο τύπος των ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και των ∆ηλώσεων
Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ κατόπιν
εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

5.

Η ∆ήλωση Παύσης Εκπροσώπησης
Προµηθευτή που την υπέβαλε.

6.

Η αλλαγή εκπροσώπησης των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου λαµβάνει χώρα
ως εξής:

δεν µπορεί να ανακληθεί από

τον

α) Εάν η αναγγελλόµενη από τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ένδειξη του
Μετρητή Φορτίου βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων, η αλλαγή εκπροσώπησης
υλοποιείται εντός 2 (δύο) ηµερών, και η ένδειξη του Μετρητή Φορτίου
κοινοποιείται στον προηγούµενο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ως τελική
ένδειξη για την έκδοση τελικού λογαριασµού, και στο νέο
Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου ως αρχική ένδειξη.
β) Εάν η αναγγελλόµενη από τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ένδειξη του
Μετρητή Φορτίου δεν βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων, η ∆ήλωση
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Εκπροσώπησης απορρίπτεται
Μετρητών Φορτίου.

και

ενηµερώνεται

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να
υπολογισµού των ως άνω αποδεκτών ορίων.
7.

σχετικά

δηµοσιοποιεί

ο

Εκπρόσωπος

τη

µεθοδολογία

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να ενηµερώνει τον Πίνακα Αντιστοίχισης
Μετρητών Φορτίου και Εκπροσώπων Μετρητών Φορτίου, σύµφωνα µε το
περιεχόµενο κάθε έγκυρης ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ή
∆ήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 7.

Άρθρο 8
Περιεχόµενο και έναρξη ισχύος Εντολών Απενεργοποίησης
Μετρητή Φορτίου και Εντολών Επανενεργοποίησης Μετρητή
Φορτίου
1.

Κάθε Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου ή Εντολή Επανενεργοποίησης
Μετρητή Φορτίου περιλαµβάνει:
Α)

Το µοναδικό αριθµό της παροχής του Πελάτη.

Β)

Την επωνυµία του Πελάτη και την ταχυδροµική διεύθυνση της
εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στην ως άνω παροχή, καθώς και, ειδικά
για Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, στοιχεία επικοινωνίας
του Πελάτη (όνοµα εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο).

Γ)

Για τον Προµηθευτή που δηλώνεται ως εκπρόσωπος του Πελάτη, την
επωνυµία του Προµηθευτή, τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο
Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον τρόπο εκπροσώπησης του Πελάτη από αυτόν. Για τον
Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη τον αριθµό εγγραφής του στο Μητρώο
Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να µεριµνά για την υλοποίηση Εντολής
Απενεργοποίησης εντός χρονικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής της, ενηµερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόµενο
Προµηθευτή. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να µεριµνά για την υλοποίηση
Εντολής Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της, ενηµερώνοντας σχετικά τον
ενδιαφερόµενο Προµηθευτή.

3.

Ο τύπος των Εντολών Απενεργοποίησης και Εντολών Επανενεργοποίησης
Μετρητή Φορτίου, οι αντίστοιχες χρεώσεις υλοποίησής τους και η διαδικασία

Έκδοση 1

18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

απόδοσης των εν λόγω χρεώσεων από τον Προµηθευτή στο ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
4.

Οι Εντολές Απενεργοποίησης και Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου δεν
µεταβάλλουν τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Εκπροσώπων
Μετρητών Φορτίου, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Άρθρου 8.
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 9
∆ιαδικασία εκ των προτέρων εκτίµησης των ποσοστών
εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου
1.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καθορίζει τα εκ των προτέρων εκτιµώµενα ποσοστά
εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από τους Εκπροσώπους
Μετρητών Φορτίου.

2.

Τα εκ των προτέρων εκτιµώµενα ποσοστά εκπροσώπησης ισχύουν για τον
αµέσως επόµενο µήνα, λαµβάνουν ενιαία τιµή ανά Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου για όλες τις ώρες του µήνα και για το σύνολο των Μετρητών Ορίων
∆ικτύου του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, και καθορίζονται κατά το Άρθρο 10.

3.

Τα εκτιµώµενα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου
αναφέρονται στην ενέργεια που εγχέεται στο ∆ίκτυο από Μονάδες Παραγωγής
που συνδέονται απευθείας σε αυτό και από το Σύστηµα, για την κάλυψη της
συνολικής κατανάλωσης από Πελάτες ΧΤ.

4.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκτιµά εκ των προτέρων τη συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες ΧΤ για τον αµέσως επόµενο µήνα, έως
τη δέκατη (10η) ηµέρα πριν την έναρξη του µήνα αυτού.

5.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, µε αναφορά στον επόµενο µήνα, κοινοποιεί στους
Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών
Ορίων ∆ικτύου, καθώς και την εκτιµώµενη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από τους Πελάτες ΧΤ, έως την δέκατη (10η) ηµέρα πριν την έναρξη
του µήνα στον οποίο αναφέρονται. Σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
κοινοποιούνται τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου που
τον αφορούν.

6.

Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου δύνανται να υποβάλουν αιτιολογηµένη
ένσταση επί των ως άνω κοινοποιούµενων σε αυτούς στοιχείων εντός δυο (2)
ηµερών από την παραλαβή τους. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς
υπολογισµούς, και να κοινοποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Εκπροσώπους
Μετρητών Φορτίου και στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος εντός τεσσάρων (4)
ηµερών από την παραλαβή της ένστασης, ενηµερώνοντας επί των ενεργειών
του τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου που υπέβαλε την ένσταση.
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Άρθρο 10
Εκ των προτέρων εκτίµηση των ποσοστών εκπροσώπησης
των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου
1.

Για έκαστο Προµηθευτή (j), προς τους οποίους εξοµοιώνονται και οι
Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, η συνολική καταλογιζόµενη σε αυτόν ποσότητα
ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου, για τον επόµενο µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ mj′ , υπολογίζεται
ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ mj ′ =

∑

∀i ,( i∈ΧΤ ,
i∈ j )

(ΚΕ _ ΜΩΜΦ ′ ) × (1 + ΣΑ _ ΧΤ)
m
i

όπου:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για τον µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 29,

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως
καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4)
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση για όλους τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου που

∀i ,( i∈ΧΤ ,
i∈ j )

µετρούν την κατανάλωση Πελατών ΧΤ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται
από τον Προµηθευτή (j) τη 15η ηµέρα του µήνα (m), σύµφωνα µε τις
υποβληθείσες ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και τις
∆ηλώσεις Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.
2.

Για έκαστο Προµηθευτή (j) η συνολική καταλογιζόµενη σε αυτόν ποσότητα
ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή
Φορτίου ΧΤ, για τον επόµενο µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ mj′ , υπολογίζεται ως
εξής:

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ mj ′ =

∑ ( ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ ′ ) × (1 + ΣΑ _ ΧΤ )
m
i

∀i∈ j

όπου:
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ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim′ η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), για τον µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 30,

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, που θα

∀i∈ j

εκπροσωπούνται από τον Προµηθευτή (j) τη 15η ηµέρα του µήνα (m),
σύµφωνα µε τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή
Φορτίου και τις ∆ηλώσεις Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.
3.

Για έκαστο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), η συνολική καταλογιζόµενη σε
αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για τον επόµενο
µήνα (m), ΚΕ _ Π ρ mj′ , ο υπολογισµός γίνεται στα εξής δύο στάδια:
Στάδιο 1: Για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου:

ΚΕ _ Π ρ mj ′

′′

= ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ mj ′ + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ mj ′

όπου:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ mj′

η

συνολική

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους
Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον
επόµενο µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά την παράγραφο (1),

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ mj′

η

συνολική

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους
Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον
επόµενο µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά την παράγραφο (2).
Στάδιο 2: Για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου:

ΚΕ _ Π ρ mj ′ = ΚΕ _ Πρ mj ′

m′
m′
′′ ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
×
′′
∑ ΚΕ _ Πρ mj′

∀j

όπου:
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m′
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο µε
ΕΕ _ ∆∆ tot

το Σύστηµα ∆ίκτυο, για τον µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο
28,
m′
η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
τον µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 30,

∑

άθροιση για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου (j).

∀j

4.

Για έκαστο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), το εκ των προτέρων
καθοριζόµενο ποσοστό εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου, για τον
επόµενο µήνα (m), ΠΕexante _ Π ρ mj′ , εκφρασµένο σε ποσοστό επί τοις εκατό
(%), υπολογίζεται ως εξής:

ΠΕexante _ Π ρ ′ =
m
j

ΚΕ _ Π ρ mj′
m′
m′
ΕΕ _ ∆∆ tot
− ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

× 100

όπου:

ΚΕ _ Πρ mj′

η

συνολική

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών

Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες ΧΤ,
για τον µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά την παράγραφο (3),
m′
ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο µε

το Σύστηµα ∆ίκτυο, για τον µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο
28,
m′
η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
τον µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 31.
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ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
Άρθρο 11
∆ιαδικασία εκ των υστέρων υπολογισµού της
καταλογιζόµενης
σε Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου ενέργειας
1.

Αµέσως µετά τη συλλογή των µετρήσεων όλων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου
ΜΤ για µία Περίοδο Καταµέτρησης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει την
καταλογιζόµενη σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ποσότητα ενέργειας
που αντιστοιχεί σε Πελάτες του µε Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ για κάθε
Περίοδο Κατανοµής εντός της Περιόδου Καταµέτρησης, λαµβανοµένων υπόψη
και των απωλειών του ∆ικτύου, κατά το Άρθρο 13. Αµέσως µετά τον
υπολογισµό των ανωτέρω µεγεθών, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος την ανά Περίοδο Κατανοµής καταλογιζόµενη σε
κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ποσότητα ενέργειας για το σύνολο των ως
άνω Πελατών του και σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου τα ανωτέρω
στοιχεία που τον αφορούν.

2.

Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογηµένη
ένσταση επί των στοιχείων της παραγράφου (1) εντός δύο (2) ηµερών από την
κοινοποίησή τους σε αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς
υπολογισµούς, και να κοινοποιήσει εντός δύο (2) ηµερών από την παραλαβή
της ένστασης τα τελικά στοιχεία στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και στους
Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου που επηρεάζονται, ενηµερώνοντάς τους για
τις ενέργειές του.

3.

Μετά τη συλλογή των µετρήσεων ενός Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας του
αντίστοιχου Πελάτη για κάθε µήνα ο οποίος έληξε εντός της τελευταίας
Περιόδου Καταµέτρησης του Μετρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο
21.

4.

Για κάθε µήνα, µετά τη συλλογή των σχετικών µετρήσεων όλων των Μη
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και τον υπολογισµό της µηνιαίας κατανάλωσης
ενέργειας των αντίστοιχων Πελατών κατά την παράγραφο (3) για τον µήνα
αυτό, δηλαδή µετά τη συλλογή των µετρήσεων όλων των Μη Ωριαίων
Μετρητών Φορτίου στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι ηµέρες του µήνα
αυτού, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει την εκ των υστέρων
καταλογιζόµενη ενέργεια σε έκαστο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου για τους
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Πελάτες ΧΤ που αυτός εκπροσώπησε για κάθε ώρα του µήνα αυτού,
εφαρµόζοντας διαδοχικά τις διατάξεις κατά τα Άρθρα:
Α)

Άρθρο 12 για τον υπολογισµό της καταλογιζόµενης σε κάθε Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του µε
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανοµής του εν λόγω
µήνα,

Β)

Άρθρο 14 για τον υπολογισµό της καταλογιζόµενης σε κάθε Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του µε
Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για κάθε Περίοδο Κατανοµής του εν λόγω µήνα,

Γ)

Άρθρο 15 για τον υπολογισµό της καταλογιζόµενης σε κάθε Προµηθευτή
ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του µε Απλό Μετρητή
Φορτίου, για κάθε Περίοδο Κατανοµής του εν λόγω µήνα,

∆)

Άρθρο 16 για τον υπολογισµό της συνολικής καταλογιζόµενης σε κάθε
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε
Πελάτες ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανοµής του εν λόγω µήνα.

5.

Η εκ των υστέρων καταλογιζόµενη συνολική ποσότητα ενέργειας σε έκαστο
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο αφορά στην ενέργεια την οποία προµήθευσε σε
Πελάτες ΧΤ για κάθε ώρα του µήνα, στο βαθµό που αυτός τους εκπροσωπούσε,
λαµβανοµένων υπόψη και των απωλειών του ∆ικτύου.

6.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
τα εξής στοιχεία:
Α)

την εκ των υστέρων καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
ενέργεια ανά ώρα ενός µήνα, ως σύνολο και διακριτά τις ποσότητες που
αφορούν σε Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ,
Μετρητή Φορτίου Ζώνης, ή Απλό Μετρητή Φορτίου,

Β)

την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, ανά ώρα του µήνα, όπως αυτή υπολογίζεται κατά
το Άρθρο 24,

Γ)

την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, ανά ώρα του µήνα, όπως αυτή υπολογίζεται κατά
το Άρθρο 25,

∆)

την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, ανά ώρα του µήνα, όπως αυτή
υπολογίζεται κατά το Άρθρο 27.

Έκδοση 1

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

Η κοινοποίηση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται ενιαία, αµέσως µετά τον
υπολογισµό του συνόλου τους.
7.

Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογηµένη
ένσταση επί των στοιχείων της παραγράφου (6) εντός πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίησή τους σε αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς
υπολογισµούς, και να κοινοποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Εκπροσώπους
Μετρητών Φορτίου εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της ένστασης,
ενηµερώνοντάς τους για τις ενέργειές του.

Άρθρο 12
Εκ των υστέρων υπολογισµός της καταλογιζόµενης ανά
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ενέργειας για
Πελάτες µε Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ
1.

Για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), η συνολική καταλογιζόµενη σε
αυτόν ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ kj ∈m , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ kj ∈m =

∑ ( ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ ) × (1 + ΣΑ _ ΧΤ )
k∈m
i

∀i∈ j

όπου:

ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤik∈m

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση

για

όλους

τους

Ωριαίους

Μετρητές

Φορτίου

ΧΤ

που

∀i∈ j

εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m) από
τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j).
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Άρθρο 13
Εκ των υστέρων υπολογισµός της καταλογιζόµενης ανά
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ενέργειας για Πελάτες µε
Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ
1.

Για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), η συνολική καταλογιζόµενη σε
αυτόν ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Π ρ kj ∈m , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Π ρ kj ∈m =

∑ ( ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤ

k∈m
i

∀i∈ j

× ΠΕ kj∈,im ) × (1 + ΣΑ _ ΜΤ )

όπου:

ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤik∈m

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (i), κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),

ΠΕ kj∈,im

το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ

(i) από τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j) κατά την Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m),

ΣΑ _ ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΜΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου MΤ που

∀i∈ j

εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
πλήρως ή µερικώς, από τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j).

Άρθρο 14
Εκ των υστέρων υπολογισµός της καταλογιζόµενης ανά
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ενέργειας για Πελάτες µε
Μετρητές Φορτίου Ζώνης
1.

Υπολογίζεται το διάνυσµα διακύµανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο
∆ίκτυο, ∆ΕΕ∆1m, η οποία αντιστοιχεί σε Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. Το
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στοιχείο (k) του διανύσµατος ∆ΕΕ∆1m, ∆ΕΕ∆1mk , αντιστοιχεί στην Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m), και υπολογίζεται ως εξής:
k∈m
k∈m
∆ΕΕ∆1mk = ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot

όπου:
k∈m
ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
(m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,
k∈m
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο
ΚΕ _ ΩΜΦ tot

σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων
Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανοµής (k)
του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 24.
2.

Για κάθε Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i), η ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
σε αυτόν για την Περίοδο Κατανοµής (k) η οποία ανήκει στη χρονική ζώνη (λ)
του παρελθόντος µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζik∈m , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζik∈m = ΚΕ _ ΜΩΜΦ im × ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ(%)im,λ

k∈λ ,
λ ⊂m

×

∆ΕΕ∆1mk
∑ ∆ΕΕ∆1mk

∀k∈λ

όπου:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im

η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i), για τον µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 21,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ(%)im ,λ

k∈λ ,
λ ⊂m

το

ποσοστό

της

µηνιαίας

κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί για τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης
(i) στη χρονική ζώνη (λ) της ηµέρας, στην οποία εντάσσεται η
Περίοδος Κατανοµής (k), για τον µήνα (m), υπολογιζόµενο κατά το
Άρθρο 22

∆ΕΕ∆1mk το στοιχείο (k) του διανύσµατος διακύµανσης της συνολικής
έγχυσης ενέργειας στο ∆ίκτυο, ∆ΕΕ∆1m, το οποίο αντιστοιχεί στην
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m), καθοριζόµενο κατά την
παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου,

∑

άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανοµής του µήνα (m) που

∀k∈λ

εντάσσονται στη χρονική ζώνη (λ).
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3.

Για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), η συνολική καταλογιζόµενη σε
αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν
Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ kj ∈m , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ kj ∈m =

∑ ( ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ ) × (1 + ΣΑ _ ΧΤ )
k∈m
i

∀i ,( i∈ΧΤ,
i∈ j )

όπου:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζik∈m η ενέργεια η οποία υπολογίζεται ότι καταναλώθηκε από
τον Πελάτη µε τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i) κατά την Περίοδο
Κατανοµής (k) του παρελθόντος µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά την
παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου,

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως
καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4)
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση

για

όλους

τους

Μετρητές

Φορτίου

Ζώνης

που

∀i ,( i∈XT ,
i∈ j )

εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m) από
τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j).

Άρθρο 15
Εκ των υστέρων υπολογισµός της καταλογιζόµενης ανά
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ενέργειας για Πελάτες
µε Απλούς Μετρητές Φορτίου
1.

Υπολογίζεται το διάνυσµα διακύµανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο
∆ίκτυο, ∆ΕΕ∆2m, η οποία αντιστοιχεί σε Απλούς Μετρητές Φορτίου. Το στοιχείο
(k) του διανύσµατος ∆ΕΕ∆2m, ∆ΕΕ∆ 2mk , αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m), και υπολογίζεται ως εξής:
k∈m
k∈m
∆ΕΕ∆ 2mk = ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot
− ∑ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Πρ kj ∈m
∀j

όπου:
k∈m
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
ΕΕ _ ∆∆ tot

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
(m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,
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k∈m
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο
ΚΕ _ ΩΜΦ tot

σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων
Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανοµής (k)
του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 26,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ kj ∈m

η συνολική καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ενέργεια προς προµήθεια στους Πελάτες του
που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, κατά την Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 14,

∑

άθροιση για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου.

∀j

2.

Για κάθε Προµηθευτή (j), η συνολική καταλογιζόµενη σε αυτόν ποσότητα
ενέργειας την οποία προµήθευσε σε Πελάτες του µε Απλό Μετρητή Φορτίου, για
την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ kj ∈m , υπολογίζεται
ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ

k∈m
j

∆ΕΕ∆ 2mk
=
× ∑ ( ΚΕ _ ΜΩΜΦ im ) × (1 + ΣΑ _ ΧΤ )
m
∑ ∆ΕΕ∆ 2k ∀i ,(i∈ΧΤ,
i∈ j )

∀k∈m

όπου:

∆ΕΕ∆ 2mk το στοιχείο (k) του διανύσµατος διακύµανσης της συνολικής
έγχυσης ενέργειας στο ∆ίκτυο, ∆ΕΕ∆2m, το οποίο αντιστοιχεί στην
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m), καθοριζόµενο κατά την
παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Απλό Μετρητή Φορτίου (i), για τον µήνα (m), υπολογιζόµενη
κατά το Άρθρο 21,

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως
καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4)
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τον µήνα (m),
εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση

για

όλους

τους

Απλούς

Μετρητές

Φορτίου

που

∀i ,( i∈XT
i∈ j )

εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
από τον Προµηθευτή (j).
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Άρθρο 16
Εκ των υστέρων υπολογισµός της συνολικής
καταλογιζόµενης ανά Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
ενέργειας για Πελάτες ΧΤ
1.

Για έκαστο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j) η συνολική καταλογιζόµενη σε
αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για την Περίοδο
Κατανοµής (k) του παρελθόντος µήνα (m), ΚΕ _ Π ρ kj ∈m , ο υπολογισµός γίνεται
στα εξής δύο στάδια:
Στάδιο 1: Για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου:

ΚΕ _ Π ρ kj ∈m ′′ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ kj ∈m +
ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ kj ∈m + ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ kj ∈m
όπου:

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ kj ∈m , η καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του
που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 12,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ kj ∈m η καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του
που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για την Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 14,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ kj ∈m

η

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών

Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του
που διαθέτουν Απλό Μετρητή Φορτίου, για την Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 15.
Στάδιο 2: Για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου:
k∈m
k∈m
ΕΕ _ ∆∆ tot
− ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
ΚΕ _ Π ρ kj ∈m = ΚΕ _ Π ρ kj ∈m ′′ ×
∑ ΚΕ _ Πρ kj ∈m ′′
∀j

όπου:
k∈m
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
ΕΕ _ ∆∆ tot

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
(m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,
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k∈m
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

στο
σύνολο
των
Ωριαίων
Μετρητών
Φορτίου
ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
την παρελθούσα Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 24,

∑

άθροιση για όλους τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου (j).

∀j

Έκδοση 1

32

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ
Άρθρο 17
Ωριαία διαφορά εκ των προτέρων και εκ των υστέρων
καταλογιζόµενης κατανάλωσης ανά Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου
1.

Για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), η διαφορά µεταξύ της εκ των
προτέρων και της εκ των υστέρων καταλογιζόµενης ποσότητας ενέργειας που
αντιστοιχεί σε Πελάτες ΧΤ, για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
∆ΚΕ _ Π ρ kj ∈m , υπολογίζεται ως εξής:

∆ΚΕ _ Πρ kj ∈m = ΠΕexante _ Π ρ mj ′ ×

( ΕΕ _ ∆∆

k ∈m
tot

k∈m
− ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
) − ΚΕ _ Πρ kj ∈m

όπου:

ΠΕexante _ Π ρ mj′ το κατά το Άρθρο 10 εκ των προτέρων καθορισθέν
ποσοστό εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από τον
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), κατά τον µήνα (m),
k∈m
ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
(m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,
k∈m
η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο
24,

ΚΕ _ Πρ kj ∈m

η συνολική καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο Μετρητών

Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες ΧΤ,
για την Περίοδο Κατανοµής (k) του παρελθόντος µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 16.
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Άρθρο 18
Υπολογισµός πληρωµών και εισπράξεων για κάθε µήνα
1.

Αµέσως µετά τον υπολογισµό της συνολικής καταλογιζόµενης σε κάθε
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε
Πελάτες ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανοµής ενός µήνα (m), κατά το Άρθρο 11, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
(j) τη διαφορά µεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων
καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες/Μετρητές ΧΤ
που εκπροσωπεί, για όλες τις Περιόδους Κατανοµής του µήνα αυτού, κατά το
Άρθρο 17.

2.

Ακολούθως, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει το αναλογούν ποσό
είσπραξης ή χρέωσης για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), για τον µήνα
(m), ΜΠΧΠ _ Π ρ mj , ως εξής:

ΜΠΧΠ _ Π ρ mj =

∑ ( ∆ΚΕ _ Πρ

∀k∈m

k∈m
j

× ΟΤΑk∈m )

όπου:

∆ΚΕ _ Π ρ kj ∈m η διαφορά µεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των
υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε
Πελάτες/Μετρητές ΧΤ που εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Μετρητών
Φορτίου (j), για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m),
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 17,

ΟΤΑ k∈m η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων για την Περίοδο Κατανοµής (k) του
µήνα (m),

∑

άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανοµής του µήνα (m).

∀k∈m

3.

Θετική τιµή του αναλογούντος ποσού

ΜΠΧΠ _ Π ρ mj για τον Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j), για τον µήνα (m), αντιστοιχεί σε είσπραξη του
Εκπροσώπου Μετρητών Φορτίου για τον µήνα αυτό. Αρνητική τιµή του
αναλογούντος ποσού ΜΠΧΠ _ Π ρ mj για τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j),
για τον µήνα (m), αντιστοιχεί σε πληρωµή από τον Εκπρόσωπο Μετρητών
Φορτίου για τον µήνα αυτό.
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Άρθρο 19
Περιοδική εκκαθάριση πληρωµών και εισπράξεων
1.

Η Περιοδική Εκκαθάριση των πληρωµών και εισπράξεων των Εκπροσώπων
Μετρητών Φορτίου για τις διαφορές µεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ
των υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε
Πελάτες/Μετρητές ΧΤ που εκπροσωπεί έκαστος, γίνεται εξαµηνιαίως, και αφορά
τους µήνες οι οποίοι δεν περιελήφθησαν στην Περιοδική Εκκαθάριση του
προηγούµενου εξαµήνου, και για τους οποίους έχουν συλλεχθεί οι σχετικές
µετρήσεις όλων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου που περιλαµβάνουν όλες
τις ηµέρες του µήνα.

2.

Η Περιοδική Εκκαθάριση των πληρωµών και εισπράξεων των Εκπροσώπων
Μετρητών Φορτίου περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
Α)

Μέχρι την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη έκαστου
ηµερολογιακού εξαµήνου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταγράφει τα ποσά
αυτά χωριστά για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου σε Κατάσταση
Αρχικής Εκκαθάρισης η οποία κοινοποιείται στους Εκπροσώπους Μετρητών
Φορτίου κατά το τµήµα που αφορά κάθε έναν από αυτούς, καθώς και στον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Β)

Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των
Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης, οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου
δικαιούνται να υποβάλλουν τεκµηριωµένες αντιρρήσεις προς τον
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

Γ)

Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των
Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
αποφαίνεται επί τυχόν αντιρρήσεων, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωµών
και εισπράξεων για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου και καταγράφει τα
ποσά αυτά χωριστά για κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου σε Κατάσταση
Τελικής Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται στους Εκπροσώπους Μετρητών
Φορτίου κατά το τµήµα που αφορά κάθε έναν από αυτούς, καθώς και στον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

3.

Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου οι οποίοι σύµφωνα µε την Κατάσταση
Τελικής Εκκαθάρισης, έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, οφείλουν εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της Κατάστασης αυτής να καταβάλλουν
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος το ποσό αυτό. Ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος εκδίδει σχετικό παραστατικό.

4.

Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου οι οποίοι σύµφωνα µε την Κατάσταση
Τελικής Εκκαθάρισης, έχουν πιστωτικό υπόλοιπο, την τέταρτη (4η) ηµέρα από
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την παραλαβή της Κατάστασης αυτής πιστώνονται από τον ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος το ποσό αυτό, προσκοµίζοντας σχετικό παραστατικό.
5.

Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης και η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης
περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία:
Α)

Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
(πληρωµή) για κάθε µήνα χωριστά.

Β)

Το συνολικό ποσό που οφείλεται σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
(είσπραξη) για κάθε µήνα χωριστά.

Γ)

Στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των ποσών της
εκκαθάρισης.

6.

Οι µηνιαίες πληρωµές και εισπράξεις που αναφέρονται στην Κατάσταση Τελικής
Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
συµψηφίζονται.

7.

Η άπρακτη παρέλευση της τιθέµενης στις παραγράφους (3) και (4) προθεσµίας
για την εξόφληση των ποσών της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης καθιστά τις
πληρωµές και εισπράξεις ληξιπρόθεσµες. Οι πληρωµές και εισπράξεις
εξοφλούνται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας κατά τους όρους του
παρόντος ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε δικαστική ή εξώδικη
διαδικασία επίλυσης διαφορών.

8.

Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν, κάθε Εκπρόσωπος
Μετρητών Φορτίου οφείλει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να
πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως η σχετική πράξη.

9.

Εάν µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου (3), Εκπρόσωπος
Μετρητών Φορτίου δεν έχει καταβάλλει το χρηµατικό ποσό που καθορίζεται
στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, τεκµαίρεται αδυναµία του Εκπροσώπου
Μετρητών Φορτίου ως προς την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο
των χρηµατικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναµία καταβολής από
Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου, συνιστά Έλλειµµα Συναλλαγών για το
αντίστοιχο εξάµηνο.

10. Σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει
σε κάθε νόµιµη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Μετρητών Φορτίου
προκειµένου να ανακτήσει κάθε οφειλή σε σχέση µε την Περιοδική Εκκαθάριση.
Περαιτέρω, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ, για την
εξέταση επιβολής κυρώσεων κατά το Άρθρο 36 του ν. 4001/2011.
11. Τυχόν αδυναµία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εµποδίζει την εξέλιξη της
διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης και την πραγµατοποίηση των σχετικών
πράξεων. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να αναστέλλει την καταβολή
των πιστώσεων σε Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου κατά την Περιοδική
Εκκαθάριση, αποκλειστικά σε περίπτωση που υφίσταται Έλλειµµα Συναλλαγών,
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και αναλογικά προς την οφειλόµενη σε κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου
πίστωση. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να καταβάλλει τις ως άνω
οφειλόµενες πιστώσεις σε Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου αµέσως µετά την
πλήρη ή µερική κάλυψη του σχετικού Ελλείµµατος Συναλλαγών, αναλογικά
προς τα οφειλόµενα ποσά.
12. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να εφαρµόζει εκ νέου τη διαδικασία που
περιγράφεται στο παρόν Άρθρο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης που αφορά κάποια
χρονική περίοδο, επιβεβαιώνει σφάλµα σε Μετρητή του ∆ικτύου ή στις
µετρήσεις του που ενσωµατώθηκαν στο Αρχείο Μετρήσεων και ∆εδοµένων
Μετρήσεων. Μετά την οριστικοποίηση των ∆εδοµένων Μετρήσεων για τον εν
λόγω Μετρητή, ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει εκ νέου τις χρεώσεις και πιστώσεις
των Εκπροσώπων Μετρητών Φορτίου που αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο
για την οποία προσδιόρισε εκ νέου τα ∆εδοµένα Μετρήσεων, και υπολογίζει τις
πρόσθετες χρεώσεις και πληρωµές που αντιστοιχούν σε έκαστο Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου. Για τη γνωστοποίηση και την καταβολή των πρόσθετων
χρεώσεων
και
πληρωµών
ακολουθείται
διαδικασία
αντίστοιχη
της
καθοριζόµενης στο παρόν κεφάλαιο για τις χρεώσεις και πληρωµές της
εξαµηνιαίας Περιοδικής Εκκαθάρισης.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Άρθρο 20
Έγχυση και απορρόφηση ενέργειας από το ∆ιασυνδεδεµένο
∆ίκτυο – Υπολογισµοί ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο µε το Σύστηµα
m
∆ίκτυο, κατά τη διάρκεια του µήνα (m) συµβολίζεται ως ΕΕ _ ∆∆ tot
, η συνολική
έγχυση κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (d1,d2) από την ηµέρα d1 έως
d 1− d 2
και την ηµέρα d2, συµβολίζεται ως ΕΕ _ ∆∆ tot
, και η συνολική έγχυση κατά
k∈m
την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m) συµβολίζεται ως ΕΕ _ ∆∆ tot
.

2.

Για τους παρελθόντες µήνες ή χρονικές περιόδους ή Περιόδους Κατανοµής, η
συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ίκτυο, από Μονάδες παραγωγής
που συνδέονται και εγχέουν απευθείας σε αυτό και από το Σύστηµα,
υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωριαίων µετρήσεων των εξής Μετρητών: α)
των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΜΤ των ως άνω µονάδων, β) των Ωριαίων
Μετρητών Παραγωγής ΧΤ, και γ) των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου (οι οποίες
επισηµαίνεται ότι δύνανται σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι αρνητικές), για
όλες τις ώρες του µήνα ή της χρονικής περιόδου ή της Περιόδου Κατανοµής και
για όλους τους Μετρητές αυτούς.

Άρθρο 21
Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου – Υπολογισµοί κατανάλωσης
ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Στην περίπτωση που για την παρελθούσα χρονική περίοδο (d1, d2) από την
ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2, η Περίοδος Καταµέτρησης (Μ) του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i) ταυτίστηκε µε τη χρονική περίοδο (d1, d2), η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μετρητή (i) για τη χρονική
περίοδο (d1, d2), ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 , ισούται µε την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία καταµετρήθηκε από τον Μετρητή (i), κατά την Περίοδο
Καταµέτρησης (M ≡ (d1,d2)), ήτοι:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 = ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M
όπου:
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ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), κατά την
Περίοδο Καταµέτρησης (M).
2.

Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i) µία παρελθούσα
χρονική περίοδο (d1, d2), από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2,
περιλαµβάνεται πλήρως σε µία Περίοδο Καταµέτρησης (Μ), η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή (i) για τη
χρονική περίοδο (d1, d2), ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 = ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M ×
d 1− d 2
d 1− d 2
ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot
dM _1− dM _ 2
dM _1− dM _ 2
ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot

όπου:
dM_1

η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ),

dM_2

η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ),

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για την
Περίοδο Καταµέτρησης (M),
d 1− d 2
dM _1− dM _ 2
ΕΕ _ ∆∆tot
, ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο

διασυνδεδεµένο µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, για τη χρονική περίοδο (d1,
d2) και για την χρονική περίοδο (dM_1, dM_2) αντιστοίχως,
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,
d 1− d 2
dM _1− dM _ 2
, ΚΕ _ ΩΜΦ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ΚΕ _ ΩΜΦ tot

ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών
Φορτίου
ΜΤ
και
των
Ωριαίων
Μετρητών
Φορτίου
ΧΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
τη χρονική περίοδο (d1, d2) και για την χρονική περίοδο (dM_1,
dM_2) αντιστοίχως, υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 26.
3.

Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i) εντός της
παρελθούσης χρονικής περιόδου (d1, d2), από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα
d2, πραγµατοποιήθηκε µία ή περισσότερες συλλογές των µετρήσεών του, και
κατά συνέπεια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον
Μετρητή (i) για τη χρονική περίοδο (d1, d2) περιελήφθη στις µετρήσεις δύο ή
περισσοτέρων Περιόδων Καταµέτρησης (Μ1), (Μ2), έως και (ΜΝ), όπου (Ν-1)
το πλήθος των καταµετρήσεων του µετρητή (i) εντός της χρονικής περιόδου
(d1, d2) και Μ2 µεταγενέστερη της Μ1 κ.ο.κ., η κατανάλωση η οποία
αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i) για τη χρονική περίοδο (d1,
d2), ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 , υπολογίζεται ως εξής:
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ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 =
ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M 1 ×

∑

∀j: j >1, j < N
ΠΚ Mj ⊂ ( d 1, d 2)

d 1− dM 1_ 2
d 1− dM 1_ 2
ΕΕ _ ∆∆ tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot
+
dM 1_1− dM 1_ 2
dM 1_1− dM 1_ 2
ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot

( ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ ) +
ΠΚ Mj
i

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ MN ×

dMN _1− d 2
dMN _1− d 2
ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot
dMN _ 1− dMN _ 2
dMN _1− dMN _ 2
ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot

όπου:
d1

η ηµέρα έναρξης της χρονικής περιόδου (d1, d2),

d2

η ηµέρα λήξης της χρονικής περιόδου (d1, d2),

dM1_1
η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ1) η οποία
ηµέρα προηγείται της χρονικής περιόδου (d1, d2),
dM1_2
η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ1), εντός της
χρονικής περιόδου (d1, d2),
dMΝ_1
η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (ΜΝ), εντός της
χρονικής περιόδου (d1, d2),
dMΝ_2
η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (ΜΝ), η οποία
ηµέρα έπεται της χρονικής περιόδου (d1, d2),

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M 1

, ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ MN ,

ΠΚ Mj

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ i

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου (i), κατά τις παρελθούσες Περιόδους Καταµέτρησης
(M1), (ΜΝ) και (Mj) αντιστοίχως,
dX − dY
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
ΕΕ _ ∆∆ tot

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά τη χρονική περίοδο (dX, dY) από την
ηµέρα (dX) έως και την ηµέρα (dY), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο
20,
dX − dY
ΚΕ _ ΩΜΦ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ και των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των
αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για την χρονική περίοδο (dΧ,
dΥ), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 28,

∑

άθροιση για όλες τις Περιόδους Καταµέτρησης (Mj) οι οποίες

∀j: j >1, j < N
ΠΚ Mj ⊂ ( d 1, d 2)

αρχίζουν και τελειώνουν εντός της χρονικής περιόδου (d1, d2).
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4.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για τον µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ im , υπολογίζεται µε
εφαρµογή των καθοριζοµένων στις παραγράφους (1) έως και (3) του παρόντος
Άρθρου, αντικαθιστώντας στους τύπους τις ηµέρες έναρξης και λήξης της
χρονικής περιόδου (d1, d2) µε τις ηµέρες έναρξης και λήξης του µήνα (m)
αντιστοίχως, και τη χρονική περίοδο (d1, d2) µε τη χρονική περίοδο του µήνα
(m).

Άρθρο 22
Μετρητές Φορτίου Ζώνης – Υπολογισµοί ποσοστών
κατανάλωσης ανά ζώνη
1.

Για έκαστο Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i), για έκαστο µήνα (m) το ποσοστό της
µηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική
ζώνη (λ) της ηµέρας, ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ(%)im ,λ , υπολογίζεται ως εξής:
Α)

Στην περίπτωση που για τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i) ο παρελθών
µήνας (m) περιλαµβάνεται πλήρως στην Περίοδο Καταµέτρησης (M) ή
ταυτίζεται µε αυτή ( m ⊆ M ), το ποσοστό της µηνιαίας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στη χρονική ζώνη (λ) της ηµέρας,
ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ(%)im ,λ ταυτίζεται µε το ποσοστό της κατανάλωσης εντός
αυτής της ζώνης όπως µετρήθηκε γι ολόκληρη την Περίοδο Καταµέτρησης
(M) από τον µετρητή (i) ως προς τη συνολική κατανάλωση ενέργειας όπως
µετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Καταµέτρησης από τον ίδιο Μετρητή.

Β)

Έκδοση 1

Στην περίπτωση που για τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i) εντός του
παρελθόντος µηνός (m), πραγµατοποιήθηκε µία ή περισσότερες συλλογές
των µετρήσεών του, και κατά συνέπεια η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μετρητή (i) για τον µήνα (m)
περιελήφθη στις µετρήσεις δύο ή περισσοτέρων Περιόδων Καταµέτρησης
(Μ1), (Μ2), έως και (ΜΝ), όπου (Ν-1) το πλήθος των καταµετρήσεων του
µετρητή (i) εντός του µηνός (m) και Μ2 µεταγενέστερη της Μ1 κ.ο.κ., το
ποσοστό της µηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί
στη χρονική ζώνη (λ) της ηµέρας, υπολογίζεται ως εξής:
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߈߃_ߊߗߊߔ_߄(%),ఒ

=

1
∗
߈߃_ߊߗߊߔ

ۍ
ێ
∗ ߈߃_ߊߗߊߔௗଵିௗெଵ_ଶ
∗ (߄_ߔߊߗߊ_߃߈ێ%)ௗெଵ_ଵିௗெଵ_ଶ

ێ
ۏ
௷
௷
+

(߈߃_ߊߗߊߔ_߄(%) ಾೕ ∗ ߈߈߃_ߊߗߊߔ ಾೕ )
∀:வଵ,ழே
௷ಾೕ ∈(ௗଵ,ௗଶ)

+

߈߃_ߊߗߊߔ_߄(%)ௗெ௺_ଵିௗெ௺_ଶ


∗

ې

ۑ
߈߃_ߊߗߊߔௗଶିௗ௹௺_ଶ ۑ
ۑ
ے

όπου:
d1

η ηµέρα έναρξης του µήνα (m),

d2

η ηµέρα λήξης του µήνα (m),

dM1_1
η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ1) η οποία
ηµέρα προηγείται της έναρξης του µήνα (m),
dM1_2
η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Μ1), εντός του
µήνα (m),
dMΝ_1 η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (ΜΝ), εντός του
µήνα (m),
dMΝ_2 η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (ΜΝ), η οποία ηµέρα
έπεται της λήξης του µήνα (m)

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M 1

ΠΚ MN

, ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ i

,

ΠΚ Mj

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ i

η κατανάλωση

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου (i), κατά τις παρελθούσες Περιόδους Καταµέτρησης
(M1), (ΜΝ) και (Mj) αντιστοίχως,

∑

∀j: j >1, j < N
ΠΚ Mj ⊂ ( d 1, d 2)

άθροιση για όλες τις Περιόδους Καταµέτρησης (Mj) οι οποίες

αρχίζουν και τελειώνουν εντός του µήνα (m)
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Άρθρο 23
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ – Υπολογισµοί κατανάλωσης
ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), για
την παρελθούσα χρονική περίοδο (d1,d2) από την ηµέρα (d1) έως και την
ηµέρα (d2), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤid 1− d 2 , προκύπτει ως το άθροισµα των ωριαίων
µετρήσεων του Μετρητή για όλες τις ώρες της χρονικής περιόδου (d1,d2).

2.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ
(i), για τον παρελθόντα µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim , προκύπτει ως το άθροισµα
των ωριαίων µετρήσεων του Μετρητή για όλες τις ώρες του µήνα αυτού.

3.

Στην περίπτωση που ο Μη Ωριαίος Μετρητής Φορτίου ενός Πελάτη
αντικαταστάθηκε µε τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), για την παρελθούσα
χρονική περίοδο (d1,d2) από την ηµέρα (d1) έως και την ηµέρα (d2) ή για τον
µήνα (m) που προηγούνται της εγκατάστασης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ
(i), ισούται µε την κατανάλωση για την περίοδο αυτή του Μη Ωριαίου Μετρητή
Φορτίου, η οποία υπολογίζεται κατά το Άρθρο 21.

Άρθρο 24
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ – Υπολογισµοί συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο (d1,d2) από την
d 1− d 2
ηµέρα (d1) έως και την ηµέρα (d2), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
, υπολογίζεται ως εξής:
d 1− d 2
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
=


k 
 ∑ ( ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤi )  × (1 + ΣΑ _ ΜΤ )
∀i ⊂ ( ΩΜΦΜΤ )  ∀k∈( d 1, d 2)


∑

όπου:

ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤik

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (i), κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) της χρονικής περιόδου (d1, d2),
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ΣΑ _ ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες µέσης τάσης,
όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126
παράγραφος (4) του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει
για τη χρονική περίοδο (d1, d2), εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου MΤ,

∀i∈( ΩΜΦΜΤ )

∑

άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της χρονικής περιόδου

∀k∈( d 1, d 2)

(d1, d2).
2.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
m
απωλειών του ∆ικτύου, για τον παρελθόντα µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
,
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο (1) του Άρθρου
αυτού.

3.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
k∈m
(m), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
, υπολογίζεται βάσει της καθοριζόµενης στην παράγραφο
(1) µεθοδολογίας, λαµβάνοντας υπόψη τις µετρήσεις των Μετρητών αυτών για
την Περίοδο Κατανοµής (k).

Άρθρο 25
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ – Υπολογισµοί συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο (d1,d2) από την
d 1− d 2
ηµέρα (d1) έως και την ηµέρα (d2), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
, υπολογίζεται ως εξής:
d 1− d 2
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
=


k 
 ∑ ( ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤi )  × (1 + ΣΑ _ ΧΤ )
∀i ⊂ ( ΩΜΦΧΤ )  ∀k∈( d 1, d 2)


∑

όπου:

ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤik

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) της χρονικής περιόδου (d1, d2),
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ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρου 126 παράγραφος (4)
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και ισχύει για τη χρονική
περίοδο (d1, d2), εκφρασµένος ανά µονάδα,

∑

άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ,

∀i∈( ΩΜΦΧΤ )

∑

άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της χρονικής περιόδου

∀k∈( d 1, d 2)

(d1, d2).
2.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
m
απωλειών του ∆ικτύου, για τον παρελθόντα µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
,
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο (1) του Άρθρου
αυτού.

3.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
k∈m
(m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
, υπολογίζεται βάσει της καθοριζόµενης στην παράγραφο
(1) µεθοδολογίας, λαµβάνοντας υπόψη της µετρήσεις των Μετρητών αυτών για
την Περίοδο Κατανοµής (k).

Άρθρο 26
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου – Υπολογισµοί συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για την
παρελθούσα χρονική περίοδο (d1,d2) από την ηµέρα (d1) έως και την ηµέρα
d 1− d 2
(d2), ΚΕ _ ΩΜΦ tot
, προκύπτει ως το άθροισµα των εξής όρων: α) της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
d 1− d 2
απωλειών του ∆ικτύου, για τη χρονική περίοδο (d1, d2), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
,
υπολογιζόµενης κατά το Άρθρο 24, και β) της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τη χρονική
d 1− d 2
περίοδο (d1, d2), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
, υπολογιζόµενης κατά το Άρθρο 25.
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2.

Αντιστοίχως, υπολογίζονται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων
Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του
m
∆ικτύου, για τον παρελθόντα µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦ tot
, και για την Περίοδο
k∈m
Κατανοµής (k) του µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦ tot
.

Άρθρο 27
Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου – Υπολογισµοί συνολικής
µηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου
1.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Μη
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου του ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των
αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο (d1,
d 1− d 2
d2), ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
, υπολογίζεται ως εξής:
d 1− d 2
d 1− d 2
d 1− d 2
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
= ΕΕ _ ∆∆tot
− ΚΕ _ ΩΜΦ tot

όπου:
d 1− d 2
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
ΕΕ _ ∆∆tot

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά τη
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 20,

χρονική

περίοδο

(d1,

d2),

d 1− d 2
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦ tot

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ και των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συµπεριλαµβανοµένων των
αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, κατά τη χρονική περίοδο (d1,
d2), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 26.
2.

Αντιστοίχως, υπολογίζονται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί στο σύνολο των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου του ∆ικτύου,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τον
m
παρελθόντα µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
, και για την Περίοδο Κατανοµής (k) του
k∈m
µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Άρθρο 28
Συνολική έγχυση ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο –
Εκτίµηση ενέργειας µελλοντικής περιόδου
Η µηνιαία συνολική έγχυση ενέργειας στο διασυνδεδεµένο µε το Σύστηµα ∆ίκτυο,
m′
για τον µελλοντικό µήνα (m), ΕΕ _ ∆∆ tot
, υπολογίζεται ως εξής:
m− 2
m −3
ΕΕ _ ∆∆tot
+ ΕΕ _ ∆∆tot
m −12
′
ΕΕ _ ∆∆ = ΕΕ _ ∆∆ tot ×
m −14
m −15
ΕΕ _ ∆∆ tot
+ ΕΕ _ ∆∆tot
m
tot

όπου:
(m-Χ)

ο Χ προηγούµενος µήνας του µελλοντικού µήνα (m),

m− X
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
ΕΕ _ ∆∆ tot

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά τον µήνα (m-X), υπολογιζόµενη κατά το
Άρθρο 20.

Άρθρο 29
Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου – Εκτίµηση κατανάλωσης
ενέργειας µελλοντικής περιόδου
1.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για τον µελλοντικό µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ ,
υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ im −12 ×

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ Mlast
ΚΕ _ ΜΩΜΦ i( dMlast _1− year ) − ( dMlast _ 2 − year )

όπου:
(m-12) ο παρελθών µήνας που προηγείται κατά ένα έτος του µήνα (m),
(Mlast) η τελευταία παρελθούσα Περίοδος Καταµέτρησης του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i),
(dMlast_1-year) η ηµέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας έναρξης
της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταµέτρησης του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i),
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(dMlast_2-year) η ηµέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας λήξης
της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταµέτρησης του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i),

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im −12 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i)
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 21,
ΠΚ Mlast − year

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ Mlast και ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ i

για τον µήνα (m-12),

η κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας η οποία µετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i),
κατά τις παρελθούσες Περιόδους Καταµέτρησης (Mlast) και (Mlastyear) αντιστοίχως,

ΚΕ _ ΜΩΜΦ i( dMlast _1− year ) − ( dMlast _ 2− year ) η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i) για τη χρονική
περίοδο (dMlast_1-year, dMlast_2-year) από την ηµέρα (dMlast_1year) έως την ηµέρα (dMlast_2-year), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο
21.
2.

Για τους υπολογισµούς κατά την ανωτέρω παράγραφο (1) δεν λαµβάνεται
υπόψη τυχόν µεταβολή του Εκπροσώπου του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (i),
ή του Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί.

3.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισµό κατά την
παράγραφο (1) ιστορικά δεδοµένα µέτρησης για τον Μη Ωριαίο Μετρητή
Φορτίου (i), και έχει γίνει µία τουλάχιστον συλλογή των µετρήσεων του
Μετρητή αυτού για την Περίοδο Καταµέτρησης (Mlast), η µηνιαία κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i),
για τον µελλοντικό µήνα (m), ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ , υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ = ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ Mlast ×
dMlast _1− dMlast _ 2
m − year
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
× ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot

( ΚΕ _ ΜΩΜΦ

)

( dMlast _1− year ) − ( dMlast _ 2 − year ) 2
tot

×

Ν ΜΩΜΦ ( Μlast − year )
Ν ΜΩΜΦ ( Μlast )

όπου:
(Mlast)
η τελευταία παρελθούσα Περίοδος Καταµέτρησης του Μη
Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (i),
(dMlast _1)

η ηµέρα έναρξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Mlast),

(dMlast _2)

η ηµέρα λήξης της Περιόδου Καταµέτρησης (Mlast),

(dMlast_1-year) η ηµέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας έναρξης
της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταµέτρησης του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i),
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(dMlast_2-year) η ηµέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας λήξης
της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταµέτρησης του Μη Ωριαίου
Μετρητή Φορτίου (i),
(dm_1-year)
η ηµέρα η οποία προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας
έναρξης του µήνα (m),
(dm_2-year)
η ηµέρα η οποία προηγείται κατά ένα έτος της ηµέρας
λήξης του µήνα (m),

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ Mlast

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), κατά την
Περίοδο Καταµέτρησης (Mlast),
dX − dY
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot

τους Πελάτες του ∆ικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή
Φορτίου, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του
∆ικτύου, κατά τη χρονική περίοδο από την ηµέρα (dX) έως και την
ηµέρα (dY), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 27,
m − year
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot
η συνολική µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

από όλους τους Πελάτες του ∆ικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών
του ∆ικτύου, για τον µήνα ο οποίος προηγείται κατά ένα έτος του
µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 27,
ΝΜΩΜΦ(Μlast) ο αριθµός των ενεργοποιηµένων Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου
κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (Mlast), ως µέση τιµή για την
περίοδο αυτή,
ΝΜΩΜΦ(Μlast-year) ο αριθµός των ενεργοποιηµένων Μη Ωριαίων Μετρητών
Φορτίου κατά την χρονική περίοδο (dMlast_1-year, dMlast_2-year),
από την ηµέρα (dMlast_1-year) έως την ηµέρα (dMlast_2-year), ως
µέση τιµή για την περίοδο αυτή.
4.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισµό κατά την
παράγραφο (3) ιστορικά δεδοµένα µέτρησης για τον Μη Ωριαίο Μετρητή
Φορτίου (i), η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για τον µελλοντικό µήνα (m),

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im′ , υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της µηνιαίας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στους λοιπούς Μη Ωριαίους Μετρητές
Φορτίου της ίδιας Υποκατηγορίας Μετρητών µε τον Μετρητή (i), για τον
µελλοντικό µήνα (m).
5.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιµά ότι
ο υπολογισµός της µηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί σε Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου για ένα µελλοντικό µήνα κατά τις
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ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Άρθρου, δεν είναι έγκυρος λόγω ειδικών
συνθηκών, όπως για παράδειγµα η έντονη εποχική διακύµανση ή η έντονη
διαχρονική µεταβολή του φορτίου του αντίστοιχου Πελάτη, δύναται να
τροποποιεί κατά την κρίση του τα αποτελέσµατα του υπολογισµού αυτού.

Άρθρο 30
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ – Εκτίµηση κατανάλωσης
ενέργειας µελλοντικής περιόδου
1.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου XT (i), για τον µελλοντικό µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim′ ,
υπολογίζεται ως εξής:

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim − 2 + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim −3
m −12
′
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤi ×
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim −14 + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim −15
m
i

όπου:

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim − X η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου
υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 23.

XT

(i),

για

τον

µήνα

(m-Χ),

2.

Για τους υπολογισµούς κατά την ανωτέρω παράγραφο (1) δεν λαµβάνεται
υπόψη τυχόν µεταβολή του Εκπροσώπου του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (i),
ή του Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί.

3.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισµό κατά την
παράγραφο (1) ιστορικά δεδοµένα µέτρησης για τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου
ΧΤ (i), και είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις του Μετρητή για τον δεύτερο
προηγούµενο µήνα του µήνα (m), η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
η οποία αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου XT (i), για τον µελλοντικό
µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim′ , υπολογίζεται ως εξής:
m −12
Ν ΩΜΦΧΤ ( m −14)
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
m−2
′
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤi ×
×
m −14
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot
Ν ΩΜΦΧΤ ( m −12)
m
i

όπου:
(m-Χ)

ο Χ προηγούµενος µήνας του µήνα (m),

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim − 2 η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου XT (i), για τον δεύτερο
προηγούµενο µήνα του µήνα (m), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 23,
m− X
η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦΧΤtot

αντιστοιχεί
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συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
τον µήνα (m-Χ), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 25,
ΝΩΜΦΧΤ(m-Χ) ο αριθµός των ενεργοποιηµένων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ
κατά τον µήνα (m-Χ), ως µέση τιµή για τον µήνα αυτό.
4.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισµό κατά την
παράγραφο (3) ιστορικά δεδοµένα µέτρησης για τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου
ΧΤ (i), η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον
Μετρητή (i), για τον µελλοντικό µήνα (m), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤim′ , υπολογίζεται ως ο
µέσος όρος της µηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στους λοιπούς Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, για τον µελλοντικό µήνα (m).

5.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιµά ότι
ο υπολογισµός κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Άρθρου της
µηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε Ωριαίο
Μετρητή Φορτίου XT για ένα µελλοντικό µήνα, δεν είναι έγκυρος λόγω ειδικών
συνθηκών, όπως για παράδειγµα η έντονη εποχική διακύµανση ή η έντονη
διαχρονική µεταβολή του φορτίου του αντίστοιχου Πελάτη, δύναται να
τροποποιεί κατά την κρίση του τα αποτελέσµατα του υπολογισµού αυτού.

Άρθρο 31
Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ– Εκτίµηση συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας µελλοντικής περιόδου
1.

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για τον µελλοντικό µήνα (m),

m′
,
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

υπολογίζεται ως εξής:
m′
m −12
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
= ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
×
m−2
m −3
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
+ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
m −14
m −15
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
+ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

όπου:
(m-Χ)

ο Χ προηγούµενος µήνας του µελλοντικού µήνα (m),

m− X
η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για
τον µήνα (m-Χ), υπολογιζόµενη κατά το Άρθρο 24.
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 32
∆ιαδικασία υπολογισµού και κατάθεσης εγγυήσεων
Σύµφωνα µε το Άρθρο 135 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆∆), κάθε Προµηθευτής που δραστηριοποιείται στην λιανική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσωπεί πελάτες ∆ικτύου αρµοδιότητας του
∆ιαχειριστή ∆ικτύου είναι υπόχρεος για την παροχή εγγυήσεων ή την καταβολή
προκαταβολής έναντι των αναλογουσών Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου.
Για την παροχή των εγγυήσεων κατά τα ανωτέρω ορίζονται τα εξής:
Ως περίοδοι κάλυψης εγγυήσεων ορίζονται τα διαστήµατα:
•

«Απρίλιος Ν – Σεπτέµβριος Ν» από 1η Απριλίου του έτους Ν έως 30η
Σεπτεµβρίου του έτους Ν, και
•
«Οκτώβριος Ν – Μάρτιος Ν+1» από 1η Οκτωβρίου του έτους Ν έως και έως
31η Μαρτίου του έτους Ν+1.
Κάθε Προµηθευτής οφείλει να προσκοµίζει εγγυήσεις µέχρι την 31η Μαρτίου για την
Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Απρίλιος Ν – Σεπτέµβριος Ν» ή την 30η Σεπτεµβρίου
για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος Ν –Μάρτιος Ν+1». Η έναρξη
ισχύος των εγγυήσεων δεν µπορεί να έπεται της 1ης Απριλίου ή της 1ης Οκτωβρίου
αντίστοιχα.
Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, είτε µε την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής είτε µε την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου.

Άρθρο 33
Πίνακας Ποσών Εγγυήσεως
Πριν το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους και σε κάθε περίπτωση µετά την 1η
Οκτωβρίου του έτους αυτού ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, µετά από έγκριση της ΡΑΕ,
ανακοινώνει τον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως του αµέσως επόµενου ηµερολογιακού
έτους. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού χρησιµοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου και συνιστούν τη βάση για τους υπολογισµούς που θα εκτελεί κατά τη
διάρκεια του επόµενου έτους για τον καθορισµό του ύψους των εγγυήσεων για τις
Περιόδους Κάλυψης Εγγυήσεων:
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•
•

Απρίλιος Ν – Σεπτέµβριος Ν
Οκτώβριος Ν – Μάρτιος Ν+1

Συντελεστής Οικονοµικού Κινδύνου
Ο Συντελεστής Οικονοµικού Κινδύνου για κάθε Προµηθευτή ΣΟΚΠ υπολογίζεται µε
βάση τη Συνολική Ποσότητα Ενεργείας (ΣΠΕΠ) που διακινήθηκε από κάθε
Προµηθευτή κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου. Ορίζονται µ κλάσεις τιµών Συνολικής
Ποσότητας Ενεργείας Προµηθευτή ως ακολούθως:
•
•
•
•
•
•

1η κλάση Κ1 µε διάστηµα τιµών από 0 MWh έως και π1 MWh.
2η κλάση Κ2 µε διάστηµα τιµών από π1 MWh έως και π2 MWh.
…………………………………………..
iη κλάση Κi µε διάστηµα τιµών από πi-1 MWh έως και πi MWh .
…………………………………………..
µη κλάση Κµ µε διάστηµα τιµών από πµ-1 MWh έως και max(ΣΠΕΠ) MWh.

Η ποσότητα max(ΣΠΕΠ) υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων στο
πλαίσιο της διαδικασίας καθορισµού του ύψους των εγγυήσεων για κάθε
Προµηθευτή, Π. Με βάση τις παραπάνω κλάσεις τιµών Συνολικής Ποσότητας
Ενεργείας Προµηθευτή ορίζονται µ κατηγορίες Προµηθευτών για το έτος Ν+1. Στις
κατηγορίες αυτές κατατάσσονται οι Προµηθευτές µε βάση τους σχετικούς
υπολογισµούς του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στους οποίους προβαίνει κατά τη
διάρκεια του έτους Ν+1 κατά τον καθορισµό του ύψους των αντιστοίχων
εγγυήσεων. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η σχετική κατάταξη παρουσιάζεται
αναλυτικά στη συνέχεια του κειµένου. Οι τιµές π1, π2,..., πµ-1 και ο αριθµός των
κλάσεων µ ορίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται µια εύλογη κατανοµή των
Προµηθευτών στις διάφορες κατηγορίες. Και για τα δυο άκρα, αριστερό και δεξί (Α
& ∆), κάθε κλάσεως τιµών Συνολικής Ποσότητας Ενεργείας Προµηθευτή (Κi) ή
ισοδύναµα και για τα δύο άκρα (Α & ∆) των µ κατηγοριών Προµηθευτών (Κi)
ορίζονται κατάλληλοι Συντελεστές Οικονοµικού Κινδύνου, ΣΟΚΑ,Κi ή ΣΟΚ∆,Κi . Για
αυτούς τους συντελεστές ισχύει:
ΣΟΚΑ,Κi = ΣΟΚ∆,Κi-1.
Οι Συντελεστές Οικονοµικού Κινδύνου µεταβάλλονται σε κάθε κλάση τιµών
Συνολικής Ποσότητας Ενεργείας Προµηθευτή ή ισοδύναµα σε κάθε κατηγορία
Προµηθευτών µε γραµµικό τρόπο µεταξύ των τιµών ΣΟΚΑ,Κi και ΣΟΚ∆,Κi και
αντιστρόφως ανάλογα µε το ύψος της Συνολικής Ποσότητας Ενεργείας Προµηθευτή
(ΣΠΕΠ), ενώ η µεγίστη τιµή τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη µονάδα. Στην
περίπτωση που η ΣΠΕΠ υπερβαίνει τη µέγιστη τιµή από τις Συνολικές Ποσότητες
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Ενεργείας των Προµηθευτών, max(ΣΠΕΠ) τότε ο Συντελεστής Οικονοµικού
Κινδύνου που αντιστοιχίζεται στον Προµηθευτή Π είναι ίσος µε το ΣΟΚ∆,Κµ.
Συντελεστής ∆ιάρκειας
Ο Συντελεστής ∆ιάρκειας ορίζεται ως συνάρτηση του αριθµού των µηνών µε µη
µηδενική δραστηριότητα στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας που οι
Προµηθευτές έχουν συµπληρώσει από το µήνα εγγραφής τους στο Μητρώο
Συµµετεχόντων ως και τον προηγούµενο µήνα από τον µήνα υπολογισµού της
εγγυήσεως. Η µέγιστη τιµή των συντελεστών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,
ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση θα είναι τέτοιας µορφής ώστε να δίνει:
•
•

µια ελάχιστη, σταθερή, τιµή ΠΣ∆min για όσους Προµηθευτές έχουν ήδη
συµπληρώσει 120 µήνες δραστηριότητας, και
µια τιµή µεγαλύτερη της παραπάνω ελαχίστης τιµής για τους υπόλοιπους
Προµηθευτές που θα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερη είναι η χρονική
διάρκεια της δραστηριοποιήσεως του Προµηθευτή στην λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενεργείας.

Συντελεστής Ποινής
Ορίζεται κατάλληλος Συντελεστής Ποινής, ΣΠ, µε σκοπό την αποτύπωση της
συµπεριφοράς του κάθε Προµηθευτή σε σχέση µε την παροχή των απαιτούµενων
εγγυήσεων στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά τους τελευταίους 60 µήνες.
Ειδικότερα, ο Συντελεστής Ποινής θα είναι ίσος µε τη µονάδα για τους
Προµηθευτές οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµα τις εγγυήσεις που ζητήθηκαν από τον
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά τους παρελθόντες 60 µήνες, ενώ θα προσαυξάνεται
µε σταθερό ποσοστό ΠΠ‰ για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως υποβολής των
εγγυήσεων. Αν ένας Προµηθευτής υπέβαλε τµήµα της απαιτούµενης εγγυήσεως,
τότε η προσαύξηση θα είναι ανάλογη του ασφαλιστέου ποσού που δεν καλύφθηκε.
Ο Συντελεστής Ποινής λαµβάνει τιµή 1 για τους Προµηθευτές που το ισχύον, κάθε
φορά, θεσµικό πλαίσιο ορίζει ως Προµηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου.
Συντελεστής Χρηµατοπιστωτικού Κινδύνου
Ο Συντελεστής Χρηµατοπιστωτικού Κινδύνου για τον Προµηθευτή Π (ΣΧΠΚΠ)
ορίζεται ως το γινόµενο του Συντελεστή Οικονοµικού Κινδύνου (ΣΟΚΠ), του
Συντελεστή ∆ιάρκειας (Σ∆Π) και του Συντελεστή Ποινής (ΣΠΠ).
ΣΧΠΚΠ = ΣΟΚΠ x Σ∆Π x ΣΠΠ
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται µια ενδεικτική µορφή του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως.
Στον πίνακα αυτόν και για λόγους απλότητας παρουσιάζεται, για όλες τις
κατηγορίες Προµηθευτών, η συνάρτηση υπολογισµού των Συντελεστών ∆ιάρκειας.
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Άρθρο 34
Υπολογισµός ύψους οφειλοµένων εγγυήσεων
Κατά διάρκεια κάθε ηµερολογιακού έτους Ν, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει
δύο φορές στον υπολογισµό του ύψους των ποσών των οφειλοµένων εγγυήσεων
για όλους τους Προµηθευτές. Ειδικότερα,
•

µέχρι την 10η Μαρτίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισµοί και
ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούµενων
εγγυήσεων για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Απρίλιος Ν –Σεπτέµβριος
Ν»,
• µέχρι την 10η Σεπτεµβρίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισµοί και
ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούµενων
εγγυήσεων για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος Ν -Μάρτιος
Ν+1».
Για τον υπολογισµό του ύψους της εγγυήσεως για τις υποχρεώσεις των
Προµηθευτών χρησιµοποιούνται διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία των σχετικών
υπολογισµών Χρέωσης Χρήσης ∆ικτύου των τελευταίων µηνών καθώς και τα
στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. Πιο συγκεκριµένα:
•

για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Απρίλιος Ν – Σεπτέµβριος Ν»
χρησιµοποιούνται στοιχεία από τις σχετικές χρεώσεις που αφορούν στην
περίοδο από την 1η Αυγούστου του έτους Ν-1 έως και την 31η Ιανουαρίου
του έτους Ν καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που
ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ισχύουν για τους σχετικούς
υπολογισµούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν, ενώ
• για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος Ν - Μάρτιος Ν+1»
χρησιµοποιούνται στοιχεία από τις σχετικές χρεώσεις που αφορούν στην
περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου του έτους Ν έως και την 31η Ιουλίου του
έτους Ν καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που
ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ισχύουν για τους σχετικούς
υπολογισµούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν.
Με βάση ιστορικά στοιχεία για τις προαναφερθείσες κάθε φορά χρονικές περιόδους
(«1η Αυγούστου Ν-1 – 31η Ιανουαρίου Ν» και «1η Φεβρουαρίου Ν – 31η Ιουλίου
Ν») υπολογίζεται για κάθε Προµηθευτή η Συνολική Ποσότητα Ενεργείας (MWh)
που διακινήθηκε, ΣΠΕΠ. Βάσει της ΣΠΕΠ καθορίζεται ο Συντελεστής Οικονοµικού
Κινδύνου από τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. Η διαδικασία
καθορισµού του ύψους των απαιτουµένων εγγυήσεων απαιτεί για κάθε
Προµηθευτή, Π, τον προσδιορισµό της Μέσης Μηνιαίας Χρεώσεώς του στο πλαίσιο
των εκκαθαρίσεων Χρέωσης Χρήσης ∆ικτύου (ΜΜΧΧ∆Π) και για τις
προαναφερθείσες κάθε φορά χρονικές περιόδους.
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Ειδικότερα, η ΜΜΧΧ∆Π υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των µηνιαίων, µη
µηδενικών, χρεώσεων στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων που υπολογίστηκαν για τον
Προµηθευτή Π κατά τις προαναφερθείσες, κάθε φορά, χρονικές περιόδους («1η
Αυγούστου Ν-1 – 31η Ιανουαρίου Ν» και «1η Φεβρουαρίου Ν – 31η Ιουλίου Ν»).
Στη συνέχεια, το ύψος της απαιτουµένης εγγυήσεως για κάθε Προµηθευτή (ΕΓΓΠ)
υπολογίζεται µε βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•

τις αντιστοιχούσες σε αυτόν ΜΜΧΧ∆Π
το Συντελεστή Χρηµατοπιστωτικού Κινδύνου του Προµηθευτή (ΣΧΠΚΠ),
και
τον αριθµό ΝΜ που αντιπροσωπεύει τον αριθµό των µηνών που τα
τιµολόγια για τις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου καθίστανται ληξιπρόθεσµα,
αυξηµένο κατά 2 µήνες (χρόνος που κατά µέσο όρο µεσολαβεί από την
δραστηριοποίηση του Προµηθευτή µέχρι την τιµολόγησή του).

Ο υπολογισµός του ύψους της εγγυήσεως γίνεται ως ακολούθως:
ΕΓΓΠ = ΜΜΧΧ∆Π * ΣΧΠΚΠ * ΝΜ
Κάθε µήνα γίνεται επανυπολογισµός του ποσού εγγύησης βάσει των πραγµατικών
χρεώσεων κάθε Προµηθευτή (δηλαδή αντικαθιστώντας την Μέση Μηνιαία Χρέωση
µε την πραγµατική χρέωση) και σε περίπτωση που το επανυπολογισθέν ύψος της
εγγύησης για οποιοδήποτε µήνα εντός της Περιόδου Κάλυψης Εγγυήσεων
υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 100% το ύψος της εγγύησης που υπολογίστηκε
κατά τη διαδικασία προσδιορισµού του ύψους της εγγυήσεως για την εν λόγω
Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου έχει το δικαίωµα να
καλέσει το Προµηθευτή να προβεί στην παροχή συµπληρωµατικών εγγυήσεων
εντός δέκα ηµερών από την ενηµέρωση του Προµηθευτή µε επιστολή, φαξ ή
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

Άρθρο 35
Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης
Όλοι οι Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
είναι υποχρεωµένοι να έχουν καταθέσει εγγύηση ποσού τουλάχιστον ίσου µε το
ποσό ελάχιστης εγγύησης, σύµφωνα µε τα παρακάτω.
Το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προµηθευτών ορίζεται στον Πίνακα Ποσών
Εγγύησης. Οι Προµηθευτές για τους οποίους το ποσό που υπολογίστηκε βάσει του
άρθρου 34 είναι µεγαλύτερο από το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προµηθευτών
είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν το ποσό που υπολογίστηκε βάσει άρθρου
34.
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Ενδεικτική µορφή πίνακα ποσών εγγύησης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αριστερό άκρο κλάσης
Προµηθευτή

Κλάση
Προµηθευτή

Συντελεστής
∆ιάρκειας

1η

ΠΣ∆min% +
(1-ΜΠ/120) *
(1- ΠΣ∆min %)
για ΜΠ <120

2η
3η
……….
iη
……….

µη

ΠΣ∆min% για
ΜΠ >120

Συνολική Συντελεστής
Ποσότητα Οικονοµικού
Ενέργειας
Κινδύνου
(MWh)
(%)

∆εξί άκρο κλάσης
Προµηθευτή
Συνολική
Ποσότητα
Ενέργειας
(MWh)

Συντελεστής
Οικονοµικού
Κινδύνου
(%)

0

ΣΟΚΑ,Κ1

π1

ΣΟΚ∆,Κ1

π1

ΣΟΚΑ,Κ2

π2

ΣΟΚ∆,Κ2

π2

ΣΟΚΑ,Κ3

π3

ΣΟΚ∆,Κ3

……….

……….

όπου:
ΜΠ ο αριθµός
µηνών για το
Προµηθευτή Π
µε µη µηδενική
δραστηριότητα
από την
ηµεροµηνία
εγγραφής του
στο Μητρώο
Συµµετεχόντων
µέχρι την
πρώτη ηµέρα
της περιόδου
ισχύος της
εγγυήσεως

πi-1

ΣΟΚΑ,Κi

……….

πµ-1

πi
……….

ΣΟΚΑ,Κµ

max(ΣΠΕΠ)

Ποσό ελάχιστης εγγύησης Προµηθευτών:
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Συντελεστής
ποινής

Επιβάλλεται
προσαύξηση
ΣΠ‰ για κάθε
ηµέρα
καθυστερήσεως
υποβολής των
εγγυήσεων
κατά τους
τελευταίους 60
µήνες.

ΣΟΚ∆,Κµ
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Άρθρο 36
Σύνοψη χρησιµοποιούµενων συµβολισµών
1.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιµοποιούνται οι συµβολισµοί οι οποίοι παρουσιάζονται
συνοπτικά και για λόγους ευκρίνειας στο παρόν Άρθρο.

2.

Οι ορισµοί, καθώς και η ερµηνεία όρων και συµβολισµών που καθορίζεται στα
λοιπά Άρθρα του παρόντος υπερισχύουν των καθοριζοµένων στο παρόν Άρθρο.

3.

Στο παρόν Εγχειρίδιο χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί:
1.

ΚΕ _ ΜΩΜΦ im η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για τον µήνα (m)

2.

ΚΕ _ ΜΩΜΦ id 1− d 2 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), κατά τη διάρκεια της χρονικής
περιόδου (d1,d2) από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2

3.

ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ iΠΚ M

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (i), για την Περίοδο
Καταµέτρησης (M)
4.

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ ik∈m η ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στον Μετρητή Φορτίου
Ζώνης (i), κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του παρελθόντος µήνα (m),

5.

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ (%)im ,λ

η

κατανάλωσης

ηλεκτρικής

ενέργειας

που

αντιστοιχεί στη χρονική ζώνη (λ) όλων των ηµερών του µήνα (m), ως
ποσοστό της συνολικής µηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας κατά τον µήνα
(m), για τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (i)
6.

m
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot

τους Πελάτες του ∆ικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τον
µήνα (m)
7.

d 1− d 2
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot

τους Πελάτες του ∆ικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, κατά τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου (d1,d2) από την ηµέρα d1 έως και την
ηµέρα d2
8.

k ∈m
η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο
ΚΕ _ ΜΩΜΦ tot

των Πελατών του ∆ικτύου µε Μη Ωριαίο Μετρητή, συµπεριλαµβανοµένων
των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για κάθε Περίοδο Κατανοµής (k)
του µήνα (m)
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9.

ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ ik∈m

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), κατά την Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m)
10. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ im

η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (i), για τον µήνα (m)
11. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ id 1− d 2 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί
στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου XT (i), για τη χρονική περίοδο (d1,d2) από
την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2
m
12. ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τον
µήνα (m)
13. ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤik∈m

η

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

καταµετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (i), κατά την Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m)
d 1− d 2
14. ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τη
χρονική περίοδο (d1,d2) από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2
k ∈m
15. ΚΕ _ ΩΜΦΜΤtot
η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m)
m
16. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τον
µήνα (m)
d 1− d 2
17. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων απωλειών του ∆ικτύου, για τη
χρονική περίοδο (d1,d2) από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2
k ∈m
18. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ tot

η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, κατά την
Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m)
m
19. ΚΕ _ ΩΜΦ tot

η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των
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Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, για τον µήνα (m)
d 1− d 2
20. ΚΕ _ ΩΜΦ tot
η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων
απωλειών του ∆ικτύου, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (d1,d2)
από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2
k ∈m
21. ΚΕ _ ΩΜΦ tot

η

ωριαία

κατανάλωση

ηλεκτρικής

ενέργειας

η

οποία

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα
(m)
m
22. ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ j η συνολική καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο Μετρητών

Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του που
διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον µήνα (m)
23. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ j

m

η

συνολική

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες
του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον µήνα (m)
k∈m
24. ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ j

η

συνολική

καταλογιζόµενη

στον

Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες
του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για κάθε Περίοδο
Κατανοµής (k) του µήνα (m),
k∈m
25. ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Πρ j

η συνολική καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο

Μετρητών Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες
του που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, κατά την Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m)
k∈m
26. ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ j
η συνολική καταλογιζόµενη στον Προµηθευτή (j)

ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν
Απλό Μετρητή Φορτίου, για την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m)
k∈m
27. ΚΕ _ Πρ j

η συνολική καταλογιζόµενη στον Εκπρόσωπο

Μετρητών

Φορτίου (j) ποσότητα ενέργειας προς προµήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για την
Περίοδο Κατανοµής (k) του παρελθόντος µήνα (m),
m
28. ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ ΠρΠελ j ,i η ενέργεια την οποία προµήθευσε o Εκπρόσωπος

Μετρητών Φορτίου (j) στον Πελάτη που διαθέτει τον Μη Ωριαίο Μετρητή
Φορτίου (i), κατά τον µήνα (m)
m
29. ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο µε

το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά τη διάρκεια του µήνα (m)
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d 1− d 2
30. ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (d1,d2)
από την ηµέρα d1 έως και την ηµέρα d2
k ∈m
31. ΕΕ _ ∆∆ tot
η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο

µε το Σύστηµα ∆ίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανοµής (k) του µήνα (m)
k∈m

32. ΠΕ j ,i

το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ (i)

από τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j) κατά την Περίοδο Κατανοµής
(k) του µήνα (m).
m
33. ΠΕexante _ Πρ j ′

το

εκ

των

προτέρων

καθοριζόµενο

ποσοστό

εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου από τον Εκπρόσωπο
Μετρητών Φορτίου (j), για τον µήνα (m)
34. ΣΑ _ Μ Τ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΜΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, το γινόµενο του οποίου µε τη
µετρούµενη στις εξόδους του ∆ικτύου ΜΤ ποσότητας ενέργειας προς τους
Πελάτες ΜΤ και προς το ∆ίκτυο ΧΤ, αποδίδει τις µέσες απώλειες ενέργειας
του ∆ικτύου ΥΤ και του ∆ικτύου ΜΤ, εκφρασµένος ανά µονάδα,
35. ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει
καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4)
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, το γινόµενο του οποίου µε
µετρούµενη κατανάλωση Πελατών ΧΤ αποδίδει τις µέσες απώλειες επί
∆ικτύου για την τροφοδότηση των ως άνω Πελατών, εκφρασµένος
µονάδα

του
την
του
ανά

k∈m
36. ∆ΚΕ _ Πρ j
η διαφορά µεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των

υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες
ΧΤ του Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), για την Περίοδο Κατανοµής (k)
του µήνα (m)
m
37. ΜΠΧΠ _ Πρ j

το

αναλογούν

ποσό

είσπραξης

ή

χρέωσης

για

τον

Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου (j), για τον µήνα (m)
4.

Τα µεγέθη τα οποία αναφέρονται σε µελλοντικές χρονικές περιόδους
συµβολίζονται ως τονούµενα, προς διάκριση από τα αντίστοιχα µεγέθη που
αναφέρονται σε παρελθούσες χρονικές περιόδους.
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