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Θέμα: Παράταση περιόδου δοκιμαστικής χρήσης πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων 

μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7 

 

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της από 13.12.2022 επιστολής μας αναφορικά με την έναρξη πιστοποίησης των 

δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των τηλεμετρούμενων παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7, η οποία 

σημειώνουμε και πάλι ότι προφανώς αποτελεί θετική εξέλιξη για τη λειτουργία της αγοράς, 

προτείνουμε την παράταση της περιόδου δοκιμαστικής χρήσης των εν λόγω δεδομένων – πέραν 

του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών στο οποίο έχει συναινέσει η Αρχή – κατ’ ελάχιστον 

έως την 01.06.2023, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο και η ορθή 

εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών τόσο από τους προμηθευτές ενέργειας όσο και από τον 

Διαχειριστή του Δικτύου.  

Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι, κατά την έναρξη χρήσης των πιστοποιημένων δεκαπεντάλεπτων 

μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7: 

• Είναι απαραίτητο οι προμηθευτές ενέργειας να έχουν στη διάθεση τους πιστοποιημένα 

ιστορικά μετρητικά δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στα 

πλαίσια της συμμετοχής τους στις αγορές ενέργειας δεν θα εκτεθούν σε υπέρμετρο κίνδυνο 

όσον αφορά τις καθημερινές προβλέψεις φορτίου που σχετίζονται με τις εν λόγω παροχές. Τα 

πιστοποιημένα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

− Τα δεκαπεντάλεπτα ιστορικά μετρητικά δεδομένα των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7 που 

εκπροσωπεί κάθε προμηθευτής. 

− Το άθροισμα των ωριαίων ιστορικών μετρητικών δεδομένων για το σύνολο των 

τηλεμετρούμενων παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7. 

• Κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Αποφάσεων ΡΑΕ 707/2021 και 707Α/2021, προκειμένου η 

έναρξη εφαρμογής των νέων χρεώσεων, να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την έναρξη 

χρήσης των πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 

5, 6 & 7 για την τιμολόγηση των ΧΧΔ και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ),1 

 
1 Σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Απόφαση ΡΑΕ 707Α/2021) και την Απόφαση 
ΡΑΕ 707/2021 και (β) τις διατάξεις του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Απόφαση ΡΑΕ 1001/2021) και την 
Απόφαση ΡΑΕ 643/2022. 
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διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ορθή επικαιροποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων και των σχετικών διαδικασιών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

• Κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του μητρώου τηλεμετρούμενων παροχών 

από τον Διαχειριστή καθώς και να έχει διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών 

αναφορικά με τα εκ των προτέρων (ex-ante) ποσοστά εκπροσώπησης των μη ωρομετρούμενων 

παροχών ΧΤ. Τα εν λόγω θέματα λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία καθώς επηρεάζουν σημαντικά 

τη διενέργεια των καθημερινών προβλέψεων φορτίου των προμηθευτών που απαιτούνται για 

τη συμμετοχή τους στις αγορές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν 

στους προμηθευτές τα πρότυπα (templates) των αντίστοιχων αρχείων πριν την έναρξη 

εφαρμογής της νέας διαδικασίας. 

Δυνάμει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η περίοδος δοκιμαστικής χρήσης των πιστοποιούμενων 

δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7 είναι αναγκαίο να 

παραταθεί κατ’ ελάχιστον έως την 01.06.2023, και με απώτερο χρονικό όριο την 31.12.2023. 

Σημειώνεται ότι, αναλόγως της ημερομηνίας που θα επιλεγεί από την Αρχή, η δυνατότητα 

ολοκλήρωσης των απαιτούμενων τροποποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα των 

εμπλεκόμενων μερών ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς (π.χ. σε περίπτωση παράτασης έως 

την 01.07.2023 συγκεκριμένα). 

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, έως την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, είναι 

απαραίτητο να έχουν παρασχεθεί στους προμηθευτές τα ως άνω πιστοποιημένα ιστορικά 

μετρητικά δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.  

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση σας επί της ανωτέρω πρότασης μας και παραμένουμε στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Κώστας Παπαμιχαήλ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


