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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  76/2007 

«∆ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την  25η Απριλίου 2007 και 

Λαµβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22-12-1999), όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 655/2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Την υπ. αριθµ. 2006/770/ΕΚ απόφαση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 9ης Νοεµβρίου 
2006, περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 
σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας 
και το γεγονός ότι οι διατάξεις του Κανονισµού είναι δεσµευτικές για κάθε κράτος µέλος 
και έχουν άµεση ισχύ. 

4. Tη συνοπτική δηµόσια διαβούλευση που ανακοίνωσε η ΡΑΕ την 21η Μαρτίου 2007 µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 27η Μαρτίου 2007.  

5. Την από 22 Μαρτίου 2007 ηλεκτρονική επιστολή της ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρικής Α.Ε. στα 
πλαίσια της συνοπτικής δηµόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-47851/ 26.03.2007).  

6. Την από 26 Μαρτίου 2007 ηλεκτρονική επιστολή της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
στα πλαίσια της συνοπτικής δηµόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-47863/ 
27.03.2007).  

7. Την από 27 Μαρτίου 2007 ηλεκτρονική επιστολή της ∆ΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια της 
συνοπτικής δηµόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-48011 / 29.03.2007).  

8. Την από 27 Μαρτίου 2007 ηλεκτρονική επιστολή της VERBUND Α.Ε. στα πλαίσια της 
συνοπτικής δηµόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-48012 / 29.03.2007).  

9. Την από 27 Μαρτίου 2007 ηλεκτρονική επιστολή της Μυτιληναίος Α.Ε. στα πλαίσια της 
συνοπτικής δηµόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-48102 / 02.04.2007).  
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Σκέφθηκε ως εξής: 
Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ειδικότερα κατά του Άρθρου 7 παράγραφος 1, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δηµοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία 
που συγκεντρώνει σχετικά µε τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ειδικότερα κατά του Άρθρου 5 παράγραφος 2, η ΡΑΕ αποφασίζει τον τρόπο µε τον 
οποίο ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τα στατιστικά στοιχεία 
και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1.10 του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις µεθόδους 
διαχείρισης της συµφόρησης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συµµόρφωση προς τις αρχές και 
του κανόνες που θεσπίζονται στον Κανονισµό και τις κατευθυντήριες γραµµές του, και κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 5.5 οι ρυθµιστικές αρχές είναι αρµόδιες να επανεξετάζουν τον τρόπο 
δηµοσιοποίησης των στοιχείων που οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς υποχρεούνται να 
δηµοσιοποιούν σχετικά µε το διασυνοριακό εµπόριο. 

Επειδή η συστηµατική δηµοσίευση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται µε τις συναλλαγές 
που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κρίνεται ως 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε όλοι οι Συµµετέχοντες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 
κρίνονται µη εµπιστευτικές, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα την λειτουργία της 
αγοράς και να εµπιστευτούν τους µηχανισµούς που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια αυτής, 
δηµιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς και µια 
πιο αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος. 

Αποφασίζει: 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον τρόπο δηµοσιοποίησης στην 
ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη 
λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και των αρµοδιοτήτων της κατά 
τα άρθρα 1.10 και 5.5 του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, εντέλει τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος να δηµοσιοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Στοιχεία που δηµοσιοποιούνται σε καθηµερινή βάση 

Α. ∆ύο ηµέρες πριν την Ηµέρα Κατανοµής και για κάθε Περίοδο Κατανοµής αυτής, τα 
ακόλουθα στοιχεία για κάθε διασύνδεση: 

(1) έως την 10η πρωϊνή ώρα, το σύνολο των υποβληθέντων ∆ηλώσεων Χρήσης 
(Νominations) ικανότητας µεταφοράς η οποία δεσµεύθηκε µακροχρονίως. 

(2) έως την 11η πρωϊνή ώρα, την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς και την ικανότητα 
µεταφοράς που διατίθεται προς δέσµευση βραχυχρονίως µε ηµερήσια 
δηµοπρασία, λαµβάνοντας υπόψη ικανότητα µεταφοράς που είναι διαθέσιµη 
βραχυχρονίως επιπλέον του µεγέθους που διατέθηκε προς εκχώρηση 
µακροχρονίως, διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς που δεν εκχωρήθηκε µε 
προηγούµενες δηµοπρασίες, εκχωρηθείσα ικανότητα µεταφοράς για την οποία 
δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα ∆ηλώσεις Χρήσης και εκχωρηθείσα ικανότητα για 
την οποία υπεβλήθησαν και έγιναν αποδεκτές ∆ηλώσεις Επαναπώλησης. 
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(3) τα αποτελέσµατα των ηµερήσιων δηµοπρασιών που διενεργούνται για 
βραχυχρόνια εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους 
σχετικούς Κανονισµούς ∆ηµοπρασιών. 

Β. Έως τη 10η πρωινή ώρα,  των ακολούθων στοιχείων για κάθε Περίοδο Κατανοµής της 
επόµενης Ηµέρας Κατανοµής : 

(1) την Πρόβλεψη του συνολικού Φορτίου του Συστήµατος, 

(2) την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος, 

(3) την Πρόβλεψη Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, 

(4) αναλυτικά τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλονται 
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, και 

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

Γ. Έως τη 5η µεσηµβρινή ώρα,  των ακολούθων στοιχείων για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής : 

(1) το εκ το προτέρων Πρόγραµµα ΗΕΠ, 

(2) την Προβλεπόµενη ΟΤΣ, 

(3) την συνολικά Προβλεπόµενη ∆ιαθέσιµη Ισχύ των Μονάδων του Συστήµατος, 
βάση των Προσφορών Έγχυσής τους, 

(4) το σύνολο των υποβληθέντων ∆ηλώσεων Χρήσης (Nominations) ικανότητας 
µεταφοράς, η οποία δεσµεύθηκε µακροχρονίως και βραχυχρονίως, για κάθε 
διασύνδεση. 

∆. Έως τη 10η πρωινή ώρα, απολογιστικά στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανοµής της 
προηγούµενης Ηµέρας Κατανοµής, αναφορικά µε τις αποκλίσεις της πραγµατικής 
λειτουργίας του Συστήµατος και των άλλων εγκαταστάσεων από τις ανωτέρω Προβλέψεις 
υπό τα στοιχεία  (Β) και (Γ.3). 

Ε. Έως τη 5η µεσηµβρινή ώρα,  των ακολούθων στοιχείων για κάθε Περίοδο Κατανοµής 
της προ πέντε ηµερών Ηµέρας Κατανοµής: 

(1) το εκ το υστέρων Πρόγραµµα Κατανοµής του ΗΕΠ, 

(2) την ΟΤΣ,  

(3) την πραγµατική λειτουργία των Μονάδων, 

(4) την πραγµατική χρήση των διασυνδέσεων (εµπορικά προγράµµατα που 
υλοποιήθηκαν και φυσικές ροές ανά διασύνδεση και κατεύθυνση), 

(5) την πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύ των Μονάδων του Συστήµατος, 

(6) το σύνολο των Επικουρικών Υπηρεσιών, ανά υπηρεσία, οι οποίες παρασχέθηκαν. 

Ειδικά για τα στοιχεία των Ηµερών Κατανοµής που συµπίπτουν µε Σάββατο ή Κυριακή, ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος θα τα δηµοσιεύει την Παρασκευή, όσον αφορά τα στοιχεία 
υπό τα (Α) έως (Ε), ή τη ∆ευτέρα, όσον αφορά τα στοιχεία υπό τα (∆) και (Ε). 

2. Λοιπά στοιχεία που δηµοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

Α. Στοιχεία σχετικά µε τη ∆ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς και των 
∆ιασυνδέσεων: 

(1) Έως την 1η ∆εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων των διασυνδέσεων της 
χώρας καθώς και των γραµµών µεταφοράς των γειτονικών συστηµάτων που 
επιδρούν στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών του ελληνικού συστήµατος. 
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(2) Έως την 1η ∆εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος 
Μεταφοράς για το επόµενο έτος. 

(3) Έως την 10η ηµέρα κάθε µήνα, τις αποµονώσεις στοιχείων του Συστήµατος 
Μεταφοράς για τον επόµενο µήνα βάσει του Προγράµµατος Αποµονώσεων που 
ισχύει κατά το χρόνο δηµοσιοποίησης των αποµονώσεων αυτών, για τις οποίες ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή 
λειτουργία του Συστήµατος και ιδίως τη δυνατότητα αποµάστευσης ισχύος από 
µονάδες παραγωγής και τη δυνατότητα µεταφοράς ισχύος µεταξύ κέντρων 
παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και µέσω των διασυνδέσεων, µε αναφορά 
στις αναµενόµενες επιπτώσεις των αποµονώσεων αυτών. 

(4) Έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους το Πρόγραµµα Συντήρησης Μονάδων 
Παραγωγής του Συστήµατος για το επόµενο έτος και κάθε µεταγενέστερη 
τροποποίηση του προγράµµατος κατά το χρόνο που αυτή συντελείται. 

Β. Στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε το διασυνοριακό εµπόριο και τη διαχείριση της 
συµφόρησης στις διασυνδέσεις: 

(1) Σε ετήσια βάση δηµοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη 
εξέλιξη των υποδοµών µεταφοράς (ΜΑΣΜ) και των επιπτώσεών της στη 
διαθέσιµη δυναµικότητα για διασυνοριακό εµπόριο. 

(2) Έως την 1η ∆εκεµβρίου έκαστου έτους προβλέψεις αναφορικά µε την καθαρή 
ικανότητα µεταφοράς των διασυνδέσεων για το επόµενο έτος και έως την 5η 
ηµέρα έκαστου µήνα προβλέψεις αναφορικά µε τη διαθέσιµη ικανότητα 
µεταφοράς των διασυνδέσεων για τον επόµενο µήνα. Οι προβλέψεις αυτές θα 
βασίζονται σε κάθε σχετική πληροφορία που είναι στη διάθεση του ∆ΕΣΜΗΕ τη 
στιγµή του υπολογισµού, όπως το πρόγραµµα συντήρησης των δικτύων, η 
εποχιακή διακύµανση του θερµικού ορίου των διασυνδετικών γραµµών, η 
διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής κλπ. 

(3) Έως την 10η πρωϊνή ώρα κάθε Παρασκευής προβλέψεις αναφορικά µε την 
καθαρή ικανότητα µεταφοράς των διασυνδέσεων για την επόµενη εβδοµάδα, 
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η πρόγνωση καιρικών συνθηκών, οι 
προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης των δικτύων, η διαθεσιµότητα των 
µονάδων παραγωγής κλπ. 

(4) Τα στοιχεία που καθορίζονται βάσει των Κανονισµών ∆ηµοπρασιών για την 
εκχώρηση ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων, αναφορικά µε τη διενέργεια 
και τα αποτελέσµατα των ετήσιων και των µηνιαίων δηµοπρασιών. 

(5) Για κάθε διασύνδεση, τις ∆ηλώσεις Μεταβίβασης (Transfer Notifications) 
µακροχρονίων (ετησίων και µηνιαίων) δικαιωµάτων πρόσβασης κατά το χρόνο 
εµπρόθεσµης υποβολής τους στον ∆ΕΣΜΗΕ και όπως εν συνεχεία 
αναθεωρούνται βάσει της απόφασης του ∆ΕΣΜΗΕ για αποδοχή ή απόρριψή 
τους. 

(6) Για κάθε διασύνδεση, τις ∆ηλώσεις Επαναπώλησης (Resale Notifications) 
µακροχρονίων (ετησίων και µηνιαίων) δικαιωµάτων πρόσβασης κατά το χρόνο 
εµπρόθεσµης υποβολής τους στον ∆ΕΣΜΗΕ, και όπως εν συνεχεία 
αναθεωρούνται βάσει της απόφασης του ∆ΕΣΜΗΕ για αποδοχή ή απόρριψή 
τους. 

3. Στοιχεία που δηµοσιοποιούνται άµεσα κατά το χρόνο γνωστοποίησής τους 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος έχει την υποχρέωση να δηµοσιεύει άµεσα, κατά το χρόνο 
γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών στο ∆ΕΣΜΗΕ οποιαδήποτε πληροφορία ή 
µεταβολή σχετική µε: 
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(1) τα στοιχεία διαθεσιµότητας Μονάδων του Συστήµατος, 

(2) τις αποµονώσεις στοιχείων και τις λοιπές ενέργειες/χειρισµούς στο Σύστηµα 
Μεταφοράς και στα δίκτυα των γειτονικών χωρών. 

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλη αιτιολόγηση. 

Ειδικά όσον αφορά τις υπό στοιχείο (2) ανωτέρω πληροφορίες, δηµοσιοποιούνται οι 
µεταβολές εκείνες ή τα έκτακτα συµβάντα τα οποία ο ∆ΕΣΜΗΕ εκτιµά ότι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος και ιδίως τη δυνατότητα 
αποµάστευσης ισχύος από µονάδες παραγωγής και τη δυνατότητα µεταφοράς ισχύος 
µεταξύ κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και µέσω των διασυνδέσεων. Η 
δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών συνοδεύεται από αναφορά στις αναµενόµενες 
επιπτώσεις. 

4. ∆ηµοσιοποίηση µεθοδολογιών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δηµοσιοποιεί γενική περιγραφή της 
εφαρµοζόµενης µεθόδου διαχείρισης της συµφόρησης υπό διαφορετικές περιστάσεις, για 
τη µεγιστοποίηση της διαθέσιµης δυναµικότητας στην αγορά, και γενικό µηχανισµό για 
τον υπολογισµό της δυναµικότητας διασύνδεσης για τα διάφορα χρονικά πλαίσια, µε 
βάση τις πραγµατικά επικρατούσες στο δίκτυο ηλεκτρικές και φυσικές συνθήκες. 

Τα στοιχεία των παραγράφων υπ’ αριθµόν 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και όλα τα σχετικά ιστορικά 
στοιχεία για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών, θα είναι διαθέσιµα σε επεξεργάσιµη και 
εύκολα αποθηκεύσιµη ηλεκτρονική µορφή.  

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 
 
Για τη ΡΑΕ, 
 
Ο Αντιπρόεδρος, 

Θ. Πανάγος 
 


