
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 776/2018 
  Λήψη απόφασης για την έγκριση της πρότα-

σης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 

για τη Μεθοδολογία Κοινού Μοντέλου Δικτύου 

(Common Grid Model Methodology -CGMM) επό-

μενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 67 (παρ.1) 

και το άρθρο 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 

της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετι-

κά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών 

για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 30 Αυγούστου 2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/ 

30.09.2016) «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 6 και 12 αυτού του Κεφαλαίου Γ του 
νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/ 
22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλε-
κτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμί-
σεις», όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 22 και 32 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/ 2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της 
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς ενέργειας και ιδίως των άρθρων 
67 (παράγραφος 1) και 70.

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της 
Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθο-

ρισμό κατευθυντηρίων γραμμών για την κατανομή της 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης και 
ιδίως του άρθρου 17αυτού.

6. Τη Δημόσια Διαβούλευση του ΕΝΤSO-e επί της ανω-
τέρω κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστημά-
των Μεταφοράς (στο εξής «ΔΣΜ»), η οποία έλαβε χώρα 
από 06.11.2017 έως και 06.11.20171 και την ανακοίνωση 
αυτής στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ2.

7. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-234106/19.03.2018 επιστολή 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση της κοινής 
πρότασης των ΔΣΜ για την Μεθοδολογία Κοινού Μο-
ντέλου Δικτύου (Common Grid Model Methodology- 
CGMM) επόμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 
και το άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της 
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία 
του συστήματος μεταφοράς ενέργειας, στην οποία συ-
μπεριλαμβάνεται η ανωτέρω κοινή πρόταση των ΔΣΜ 
και η μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

8. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-240860/12.06.2018 απόφαση των 
Ρυθμιστικών Αρχών μέσω του ERF, για την έγκριση της 
κοινής πρότασης των ΔΣΜ για την Μεθοδολογία Κοινού 
Μοντέλου Δικτύου (Common Grid Model Methodology -
CGMM) επόμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 67 
(παρ.1) και το άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 
της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία 
του συστήματος μεταφοράς ενέργειας.

9. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-240898/13.06.2018 επιστολή του 
ERF προς τους ΔΣΜ, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον ACER, με συνημμένη την ανωτέρω από-
φαση των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών περί της έγκρισης 
της ως άνω κοινής πρότασης των ΔΣΜ.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύ-
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

1 https://consultations.entsoe.eu/system-
operations/cgmm-v3/consult_view/

2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_
rae/activity/global_consultation/current/2711.csp
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Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊ-

κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ’ αρχήν, 
ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυ-
νοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργη-
ση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (σχετ. 3).

Επειδή, στο άρθρο 19 «Ρυθμιστικές Αρχές» του Κανονι-
σμού 714/2009, ρητώς ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, οι Ρυθμιστικές Αρχές εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα Κανονισμό και προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18. Εφόσον ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών 
του παρόντος Κανονισμού, οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζο-
νται μεταξύ τους καθώς και με την Επιτροπή και τον Οργανι-
σμό σύμφωνα με το κεφάλαιο IX της οδηγίας 2009/72/ΕΚ.».

Επειδή, δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης του άρ-
θρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και ιδίως της παρα-
γράφου 3 στοιχείο δ) και παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου, 
εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. 2017/1485 Κανονι-
σμός (ΕΕ) 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο « Κανονισμός», 
σχετ. 5), σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών 
για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ενέργειας στα 
Κράτη Μέλη.

Επειδή, στόχος του ανωτέρω Κανονισμού είναι, μεταξύ άλ-
λων, να θεσπίσει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά τις απαιτήσεις και τις αρχές που διέπουν τη λειτουρ-
γία του συστήματος με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής 
λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Επειδή, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση του 
εν λόγω στόχου, όλοι οι ΔΣΜ πρέπει να χρησιμοποιούν ένα 
κοινό μοντέλο δικτύου και επιπλέον, ένα κοινό μοντέλο 
δικτύου μπορεί να δημιουργηθεί μόνο βάσει μιας κοινής 
μεθοδολογίας για την κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου.

Επειδή, το άρθρο 67 παράγραφος 1 του Κανονισμού απο-
τελεί τη νομική βάση για την πρόταση για μια μεθοδολογία 
κοινού μοντέλου δικτύου σε ό,τι αφορά κοινά μοντέλα δικτύ-
ου επόμενου έτους και ορίζει αρκετές πρόσθετες απαιτήσεις:

«Έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρό-
ταση για τη μεθοδολογία για τη δημιουργία των κοινών 
μοντέλων δικτύου επόμενου έτους με βάση τα μεμο-
νωμένα μοντέλα δικτύου που εκπονούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 και για τη φύλαξή τους. 
Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη και συμπληρώνει, όπου απαι-
τείται, τις συνθήκες λειτουργίας της μεθοδολογίας για κοινό 
μοντέλο δικτύου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 και το άρθρο 18 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/1719, όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τις προθεσμίες για τη συγκέντρωση των μεμονωμένων 
μοντέλων δικτύου επόμενου 7έτους, τη συνένωσή τους σε 
κοινό μοντέλο δικτύου και την αποθήκευση των μεμονωμέ-
νων και κοινών μοντέλων δικτύου· (β) τον ποιοτικό έλεγχο 
των μεμονωμένων και των κοινών μοντέλων δικτύου που θα 
εφαρμοστούν, με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληρότητα και 
η συνοχή τους· και (γ) τη διόρθωση και βελτίωση των μεμο-
νωμένων και των κοινών μοντέλων δικτύου, με εφαρμογή 
τουλάχιστον των ελέγχων ποιότητας που αναφέρονται στο 
στοιχείο β).»

Επειδή, το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485 αποτελεί τη νομική βάση για την πρόταση για 
μια μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σε ό,τι αφορά 
κοινά μοντέλα δικτύου επόμενης ημέρας και του ενδοημε-
ρήσιου κοινού μοντέλου δικτύου και ορίζει αρκετές πρό-
σθετες απαιτήσεις:

«Έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανο-
νισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρόταση μεθο-
δολογίας για την εκπόνηση κοινού μοντέλου δικτύου επό-
μενης ημέρας και του ενδοημερήσιου μοντέλου με βάση τα 
μεμονωμένα μοντέλα δικτύου και για την αποθήκευσή τους. 
Η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη και συμπληρώνει, 
όπου απαιτείται, τις συνθήκες λειτουργίας της μεθοδολογίας 
για κοινό μοντέλο δικτύου που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, όσον αφορά τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α) τον καθορισμό χρονοσφραγίδων· (β) τις προθεσμίες για 
τη συγκέντρωση των μεμονωμένων μοντέλων δικτύου, τη 
συγχώνευσή τους σε κοινό μοντέλο δικτύου και την αποθή-
κευση των μεμονωμένων και του κοινού μοντέλου δικτύου. 
Οι προθεσμίες είναι συμβατές με τις περιφερειακές διαδικα-
σίες που έχουν θεσπιστεί για την εκπόνηση και τη θέση σε 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων· (γ) τον ποιοτικό έλεγχο των 
μεμονωμένων μοντέλων δικτύου και του κοινού μοντέλου 
δικτύου, που θα πρέπει να εφαρμοστεί με σκοπό να εξασφα-
λιστεί η πληρότητα και συνεκτικότητά τους· (δ) τη διόρθωση 
και βελτίωση των μεμονωμένων και των κοινών μοντέλων 
δικτύου, με εφαρμογή τουλάχιστον των ελέγχων ποιότητας 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ)· και (ε) την επεξεργασία 
πρόσθετων πληροφοριών που σχετίζονται με επιχειρησιακές 
ρυθμίσεις, όπως τα σημεία ρύθμισης προστασίας ή τα σχέδια 
προστασίας συστήματος, τα μονογραμμικά διαγράμματα και 
η διάταξη υποσταθμών, με σκοπό τη διαχείριση της επιχει-
ρησιακής ασφάλειας.»

Επειδή, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού 
«Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή των μεθοδολογι-
ών», η πρόταση των ΔΣΜ για την μεθοδολογία κοινού μο-
ντέλου δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού, 
υπόκειται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών, ως 
εξής:

«1. Κάθε ρυθμιστική αρχή εγκρίνει τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έχουν καταρτίσει οι ΔΣΜ 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. …

2. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋπο-
θέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων των 
ρυθμιστικών αρχών της Ένωσης, κατά την οποία κράτος μέ-
λος δύναται να γνωμοδοτεί προς την οικεία ρυθμιστική αρχή:

…β) η μεθοδολογία για τη δημιουργία κοινών μοντέλων 
δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 70·…»

Επειδή, κατά την παρ. 7 του άρθρου 6 του Κανονισμού:
«Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθο-

δολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μίας 
ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβου-
λεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ 
τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ο Οργανισμός 
εκδίδει γνώμη, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη την εν λόγω γνώμη. Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή 
μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγρά-
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φους 2 και 3, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων 
και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τη ρυθμιστική 
αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη 
ρυθμιστική αρχή.»

Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 1β του Κεφαλαίου Γ του 
ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέπεται ότι:

«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του 
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: […] β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθ-
μιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
714/2009 […].».

Επειδή, με την υπό σχετ. 7 επιστολή, υπεβλήθη στη ΡΑΕ 
η κοινή πρόταση των ΔΣΜ, για την Μεθοδολογία Κοινού 
Μοντέλου Δικτύου (Common Grid Model Methodology- 
CGMM), επόμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 
και το άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επι-
τροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφοράς ενέργειας.

Επειδή, στη συνέχεια, την 11η Ιουνίου 2018, οι Ρυθμιστικές 
Αρχές, κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμφώνησαν 
ομόφωνα (unanimous agreement), μέσω του ERF, ως συλ-
λογικού οργάνου των Ρυθμιστικών Αρχών, περί της έγκρισης 
της ανωτέρω κοινής πρότασης των ΔΣΜ (σχετ. 8).

Επειδή, ομοίως, με την υπό σχετ. 9 επιστολή του ERF γνω-
στοποιήθηκε προς τους ΔΣΜ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τον ACER η απόφαση όλων των Ρυθμιστικών Αρχών για την 
έγκριση της κοινής πρότασης των ΔΣΜ, προκειμένου ο ACER 
να μην προχωρήσει στην έκδοση απόφασης της παρ. 8 του 
άρθρου 6 του Κανονισμού.

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/ 2011 «Η ΡΑΕ, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει 
τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας… συμπεριλαμβανο-
μένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, 
ιδίως για την …ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» και κατά το άρθρο 32 του ίδιου 
νόμου «1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, … δημοσιοποι-
ούνται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κα-
νονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται 
επιπλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως….».

Για τους παραπάνω λόγους, 
αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 67 (παρ. 

1) και 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, και των άρθρων 
6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), 22 και 32 του ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 179) και σύμφωνα με την ανωτέρω ομόφωνη από-
φαση όλων των Ρυθμιστικών Αρχών:

1. Την έγκριση της κοινής πρότασης των Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς για την μεθοδολογία κοινού μο-
ντέλου δικτύου επόμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 67 
(παρ. 1) και το άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 
της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς ενέργειας, ως κατωτέρω.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εται-
ρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με δ.τ. «ΑΔΜΗΕ» 
για τις σχετικές της ενέργειες σύμφωνα με τον Κανονισμό.

3. Την ανάρτηση της παρούσα απόφασης στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφη-
μερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

«All TSOs’ proposal for a common grid model 
methodology in accordance with Articles 67(1) and 70(1) 
of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 02 August 
2017 establishing a guideline on electricity transmission 
system operation

12 February 2018
TSOs, taking into account the following:
Whereas
(1) This document is a common proposal developed by 

all Transmission System Operators (hereafter referred to 
as “TSOs”) regarding the development of a proposal for 
a common grid model methodology (hereafter referred 
to as "CGMM").

(2) This proposal (hereafter referred to as the “CGMM 
Proposal”) takes into account the general principles and 
goals set in Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 
02 August 2017 establishing a guideline on electricity 
transmission system operation (hereafter referred to 
as "Regulation 2017/1485") as well as Regulation (EC) 
No 714/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009 on conditions for access to 
the network for cross-border exchanges in electricity 
(hereafter referred to as “Regulation (EC) No 714/2009”). 
The goal of Regulation 2017/1485 is to lay down detailed 
guidelines on requirements and principles concerning 
system operation with the aim of ensuring the safe 
operation of the interconnected system. To facilitate 
this aim, it is necessary for all TSOs to use a common 
grid model. A common grid model can only be created 
on the basis of a common methodology for building 
such a model.

(3) Article 17 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 
of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity 
allocation and congestion management (hereafter 
referred to as "Regulation 2015/1222") is referred to in 
Article 67(1) and Article 70(1) of Regulation 2017/1485 
and defines several specific requirements that the CGMM 
Proposal should take into account:

"1. By 10 months after the entering into force of this 
Regulation all TSOs shall jointly develop a proposal for 
a common grid model methodology. The proposal shall 
be subject to consultation in accordance with Article 12.

2. The common grid model methodology shall enable 
a common grid model to be established. It shall contain 
at least the following items:

(a) a definition of scenarios in accordance with Article 18;
(b) a definition of individual grid models in accordance 

with Article 19;
(c) a description of the process for merging individual 

grid models to form the common grid model."
(4) Article 67(1) of Regulation 2017/1485 constitutes 

the legal basis for the proposal for a common grid 
model methodology as far as year-ahead common grid 
models are concerned and sets out several additional 
requirements:

"By 6 months after entry into force of this Regulation, 
all TSOs shall jointly develop a proposal for the 
methodology for building the year-ahead common grid 
models from the individual grid models established in 
accordance with Article 66(1) and for saving them. The 
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methodology shall take into account, and complement 
where necessary, the operational conditions of the 
common grid model methodology developed in 
accordance with Article 17 of Regulation (EU) 2015/1222 
and Article 18 of Regulation (EU) 2016/1719, as regards 
the following elements:

(a) deadlines for gathering the year-ahead individual 
grid models, for merging them into a common grid 
model and for saving the individual and common grid 
models;

(b) quality control of the individual and common 
grid models to be implemented in order to ensure their 
completeness and consistency; and

(c) correction and improvement of individual and 
common grid models, implementing at least the quality 
controls referred to in point (b)."

(5) Article 70(1) of Regulation 2017/1485 constitutes 
the legal basis for the proposal for a common grid model 
methodology as far as day-ahead and intraday common 
grid models are concerned and contains the following 
additional requirements:

"By 6 months after entry into force of this Regulation, 
all TSOs shall jointly develop a proposal for the 
methodology for building the day-ahead and intraday 
common grid models from the individual grid models 
and for saving them. That methodology shall take 
into account, and complement where necessary, the 
operational conditions of the common grid model 
methodology developed in accordance with Article 17 
of Regulation (EU) 2015/1222, as regards the following 
elements:

(a) definition of timestamps;
(b) deadlines for gathering the individual grid 

models, for merging them into a common grid model 
and for saving individual and common grid models. 
The deadlines shall be compatible with the regional 
processes established for preparing and activating 
remedial actions;

(c) quality control of individual grid models and the 
common grid model to be implemented to ensure their 
completeness and consistency;

(d) correction and improvement of individual and 
common grid models, implementing at least the quality 
controls referred to in point (c); and

(e) handling additional information related to 
operational arrangements, such as protection setpoints 
or system protection schemes, single line diagrams 
and configuration of substations in order to manage 
operational security."

(6) Whereas the CGMM pursuant to Regulation 
2015/1222 aims at establishing a CGM for the purpose 
of calculating capacity for the day-ahead and intraday 
capacity calculation time frames and the CGMM 
pursuant to Commission Regulation (EU) 2016/1719 
of 26 September 2016 establishing a guideline on 
forward capacity allocation aims at establishing a CGM 
for the purpose of calculating long-term capacity, the 
present CGMM Proposal addresses the building of 
CGMs for various system operation processes. Since 
the methodologies required by Article 67(1) and Article 

70(1), respectively, referred to above are inherently 
linked, for the sake of efficiency this CGMM Proposal is 
a joint proposal for both methodologies.

(7) Article 2(2) of Regulation 2015/1222 defines the 
common grid model as:

"a Union-wide data set agreed between various TSOs 
describing the main characteristic (sic) of the power 
system (generation, loads and grid topology) and rules 
for changing these characteristics during the capacity 
calculation process"

(8) Article 2(4) of Regulation 2015/1222 defines a 
scenario as: "the forecasted status of the power system 
for a given time-frame"

(9) Article 2(1) of Regulation 2015/1222 defines an 
individual grid model as:

"a data set describing power system characteristics 
(generation, load and grid topology) and related rules to 
change these characteristics during capacity calculation, 
prepared by the responsible TSOs, to be merged with 
other individual grid model components in order to 
create the common grid model"

(10) The requirements set out in Article 17 are spelt 
out in more detail in Articles 18 and 19 of Regulation 
2015/1222. Article 18 on scenarios outlines the following:

"1. All TSOs shall jointly develop common scenarios 
for each capacity calculation time-frame referred to in 
Article 14(1)(a) and (b). The common scenarios shall 
be used to describe a specific forecast situation for 
generation, load and grid topology for the transmission 
system in the common grid model.

2. One scenario per market time unit shall be 
developed both for the day-ahead and the intraday 
capacity calculation time-frames.

3. For each scenario, all TSOs shall jointly draw up 
common rules for determining the net position in each 
bidding zone and the flow for each direct current line. 
These common rules shall be based on the best forecast 
of the net position for each bidding zone and on the best 
forecast of the flows on each direct current line for each 
scenario and shall include the overall balance between 
load and generation for the transmission system in the 
Union. There shall be no undue discrimination between 
internal and cross-zonal exchanges when defining 
scenarios, in line with point 1.7 of Annex I to Regulation 
(EC) No 714/2009."

1.7 of Annex I to Regulation (EC) No 714/2009 outlines 
the following:

"When defining appropriate network areas in 
and between which congestion management is to 
apply, TSOs shall be guided by the principles of cost-
effectiveness and minimisation of negative impacts 
on the internal market in electricity. Specifically, TSOs 
shall not limit interconnection capacity in order to solve 
congestion inside their own control area, save for the 
abovementioned reasons and reasons of operational 
security. If such a situation occurs, this shall be described 
and transparently presented by the TSOs to all the 
system users. Such a situation shall be tolerated only 
until a long-term solution is found. The methodology 
and projects for achieving the long-term solution shall 
be described and transparently presented by the TSOs 
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to all the system users."
(11) Article 19 of Regulation 2015/1222 sets out more 

specific requirements with respect to individual grid 
models, the basic building blocks of the common grid 
model:

"1. For each bidding zone and for each scenario:
(a) all TSOs in the bidding zone shall jointly provide a 

single individual grid model which complies with Article 
18(3); or

(b) each TSO in the bidding zone shall provide an 
individual grid model for its control area, including 
interconnections, provided that the sum of net positions 
in the control areas, including interconnections, covering 
the bidding zone complies with Article 18(3).

2. Each individual grid model shall represent the best 
possible forecast of transmission system conditions for 
each scenario specified by the TSO(s) at the time when 
the individual grid model is created.

3. Individual grid models shall cover all network 
elements of the transmission system that are used in 
regional operational security analysis for the concerned 
time-frame.

4. All TSOs shall harmonise to the maximum possible 
extent the way in which individual grid models are built.

5. Each TSO shall provide all necessary data in the 
individual grid model to allow active and reactive power 
flow and voltage analyses in steady state.

6. Where appropriate, and upon agreement between 
all TSOs within a capacity calculation region, each TSO 
in that capacity calculation region shall exchange data 
between each other to enable voltage and dynamic 
stability analyses."

(12) Article 79(5) of Regulation 2017/1485 sets out the 
following requirement with respect to regional security 
coordinators:

" In accordance with the methodologies referred to in 
Articles 67(1) and 70(1), and in accordance with Article 
28 of Regulation (EU) 2015/1222, a regional security 
coordinator shall be appointed by all TSOs to build the 
common grid model for each time-frame and store it 
on the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment."

(13) Article 6(6) of Regulation 2017/1485 sets out two 
further obligations:

"The proposal for terms and conditions or 
methodologies shall include a proposed timescale 
for their implementation and a description of their 
expected impact on the objectives of this Regulation." 
The expected impact on the objectives is presented 
below (points (13) to (18) of this Whereas Section).

(14) The CGMM Proposal contributes to and does not 
in any way hamper the achievement of the objectives 
of Article 4(1) of Regulation 2017/1485. In particular, the 
CGMM Proposal serves the objective of determining 
common operational security requirements and 
principles by prescribing a common methodology for 
the preparation of individual grid models to be merged 
into the common pan-European grid model.

(15) In accordance with Article 4(b) of Regulation 
2017/1485, and taking into account the additional 
methodologies to be developed under Regulation 

2017/1485, the creation of the common grid model 
and use thereof in operational planning will contribute 
to determining common interconnected system 
operational planning principles by ensuring a common 
methodology for the preparation of individual grid 
models to be merged into the common pan-European 
grid model.

(16) By having a common grid model prepared on the 
basis of a common, binding methodology, the CGMM 
Proposal will ensure that the objective of contributing 
to the efficient operation and development of the 
electricity transmission system and electricity sector in 
the Union is met insofar as the creation of a common 
grid model is based on a binding methodology that has 
been subject to stakeholder consultation in accordance 
with Regulation 2017/1485 and that will be approved by 
regulatory authorities prior to application in the Union.

(17) The CGM Methodology ensures and enhances 
the transparency and reliability of information on 
transmission system operation by providing for 
monitoring of quality indicators and publishing the 
indicators and the results of the monitoring.

(18) The CGMM Proposal also contributes to the 
objective of ensuring the conditions for maintaining 
operational security throughout the Union (Article 4(1)
(d) of Regulation 2017/1485) through the provision 
of a common grid model on the basis of a common 
methodology specifying inputs for the preparation of 
individual grid models to be merged into the common 
pan-European grid model.

(19) Finally, the CGMM Proposal will promote the 
coordination of system operation and operational 
planning by virtue of providing for the establishment 
of a common model of the pan-European grid that will 
be used in a coordinated manner throughout the Union 
(Article 4(1)(f ) of Regulation 2017/1485).

(20) In conclusion, the CGMM Proposal contributes 
to the general objectives of Regulation 2017/1485 to 
the benefit of all TSOs, NEMOs, the Agency, regulatory 
authorities and market participants.

SUBMIT THE FOLLOWING CGMM PROPOSAL TO ALL 
REGULATORY AUTHORITIES:

Article 1
Subject matter and scope

1. The common grid model methodology described 
in this proposal is the common proposal of all TSOs 
in accordance with Article 67(1) and Article 70(1) of 
Regulation 2017/1485.

2. This methodology shall apply to all TSOs in the area 
referred to in Article 2(2) of Regulation 2017/1485.

3. TSOs from jurisdictions outside the area referred to 
in Article 2(2) of Regulation 2017/1485 may provide their 
IGM, allow it to be merged into the CGM, and join the 
CGM process on a voluntary basis, provided that

a. for them to do so is technically feasible and 
compatible with the requirements of Regulation 
2017/1485;

b. they agree that they shall have the same rights and 
responsibilities with respect to the CGM process as the 
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TSOs referred to in paragraph 1; in particular, they shall 
accept that this methodology applies to the relevant 
parties in their control area as well;

c. they accept any other conditions related to the 
voluntary nature of their participation in the CGM 
process that the TSOs referred to in paragraph 1 may set;

d. the TSOs referred to in paragraph 1 have concluded 
an agreement governing the terms of the voluntary 
participation with the TSOs referred to in this paragraph;

e. once TSOs participating in the CGM process on a 
voluntary basis have demonstrated objective compliance 
with the requirements set out in (a), (b), (c), and (d), the 
TSOs referred to in paragraph 1, after checking that the 
criteria in (a), (b), (c), and (d) are met, have approved 
an application from the TSO wishing to join the CGM 
process in accordance with the procedure set out in 
Article 5(3) of Regulation 2017/1485.

4. The TSOs referred to in paragraph 1 shall monitor 
that TSOs participating in the CGM process on a 
voluntary basis pursuant to paragraph 3 respect their 
obligations. If a TSO participating in the CGM process 
pursuant to paragraph 3 does not respect its essential 
obligations in a way that significantly endangers the 
implementation and operation of Regulation 2017/1485, 
the TSOs referred to in paragraph 1 shall terminate that 
TSO's voluntary participation in the CGM process in 
accordance with the procedure set out in Article 5(3) of 
Regulation 2017/1485.

Article 2 
Definitions and interpretation

For the purposes of this proposal, the terms used 
shall have the meaning of the definitions included in 
Article 3 of Regulation 2017/1485 and the other items of 
legislation referenced therein as well as Article 2 of the 
Common Grid Model Methodology pursuant to Article 
17 of Regulation 2015/1222.

Article 3 
Scenarios

1. When building year-ahead IGMs pursuant to Article 
66 of Regulation 2017/1485, each TSO shall build a year-
ahead IGM for each of the scenarios developed pursuant 
to Article 65 of Regulation 2017/1485 as well as any 
additional scenarios defined pursuant to the common 
grid model methodology developed in accordance with 
Article 18 of Regulation (EU) 2016/1719.

2. When building day-ahead IGMs for each market time 
unit on the day before the day of delivery and when 
building intraday IGMs for each future market time unit 
of the day of delivery, each TSO shall apply the principles 
set out in paragraph 3.

3. The following principles are applicable to all day-
ahead and intraday scenarios:

a. forecast situation for grid topology
i. outages, irrespective of the reason for the outage, 

shall be modelled regardless of whether the network 
element is expected to be unavailable for the entire 
duration of the scenario or only part thereof;

ii. network elements that support voltage control 
shall be included although they may be switched off 
for operational reasons;

iii. the topology shall reflect the operational situation.
b. where structural data change during the time period 

that the scenario relates to
i. network elements being added or removed shall 

be included for the entire duration of the scenario and 
shall be removed from the IGM topology in all scenarios 
where they are not available for at least part of the 
duration of the scenario;

ii. changes in the characteristics of network elements 
shall be handled by including those characteristics the 
use of which is most conservative from the point of view 
of operational security;

c. operational limits
i. each TSO shall apply the appropriate limits 

corresponding to Article 14(3) to each network element;
ii. for thermal limits, each TSO shall use both PATLs 

and TATLs.
d. with respect to the forecast situation for generation
i. for intermittent generation each TSO shall use the 

latest forecast of intermittent generation;
ii. for dispatchable generation: each TSO shall base its 

forecast on schedules;
e. with respect to the forecast situation for load
i. each TSO shall base its forecast on the best forecast 

of load;
f. with respect to the net position in each bidding zone 

and the flow for each direct current line
i. each TSO shall use the latest available results 

pursuant to Article 13 and Article 18.

Article 4 
Individual Grid Models

1. Pursuant to Article 66(1) of Regulation 2017/1485, 
each TSO shall build a year-ahead IGM for each of the 
scenarios developed pursuant to Article 65 of Regulation 
2017/1485.

2. Pursuant to Article 70(2) of Regulation 2017/1485, 
each TSO shall build a day-ahead IGM for each market 
time unit of the day of delivery. The mid-point of 
each market time unit shall be used as the reference 
timestamp.

3. Pursuant to Article 70(2) of Regulation 2017/1485, 
prior to each reference time each TSO shall build an 
intraday IGM for each market time unit of the day of 
delivery between the reference time and the time eight 
hours later than the reference time. The reference times 
shall be 00:00h, 08:00h, and 16:00h. The mid-point of 
each market time unit shall be used as the reference 
timestamp.

4. Pursuant to Articles 70(2) and 76(1)(a) of Regulation 
2017/1485, each TSO of each capacity calculation region 
shall build an intraday IGM for each market time unit of 
the day of delivery between the additional reference 
times defined pursuant to Article 76(1)(a) (if any) and 
the time T hours later than the reference time. All TSOs 
of each capacity calculation region shall jointly define 
the parameter T as well as the additional reference times 
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pursuant to Article 76(1)(a) of Regulation 2017/1485 and 
publish this information (if any) on the internet. The 
mid-point of each market time unit shall be used as the 
reference timestamp.

5. When building IGMs, in order to ensure their quality, 
completeness and consistency each TSO shall complete 
the following steps:

a. create an up-to-date equipment model comprising 
the structural data described in Articles 5 to 11;

b. identify and incorporate structural changes pursuant 
to the principles set out in Article 3;

c. incorporate up-to-date operating assumptions by 
including the variable data described in Articles 12 to 
16 in the model;

d. exchange with all other TSOs the data described 
in Article 17 via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment referred to in Article 21;

e. apply the common rules for determining the net 
position in each bidding zone and the flow for each 
direct current line set out in Articles 18 and 19;

f. ensure that the model is consistent with the net 
positions and flows on direct current lines established 
in accordance with Articles 18 and 19;

g. ensure that remedial actions already decided (if 
any) are included in the model, can be clearly identified 
as required by Article 70(4) of Regulation 2017/1485 
and are consistent with, inter alia, the methodology 
for the preparation of remedial actions managed 
in a coordinated way pursuant to Article 76(1)(b) of 
Regulation 2017/1485 and the general objective of non-
discriminatory treatment pursuant to Article 4(2)(a) of 
Regulation 2017/1485;

h. perform a load flow solution in order to verify
i. solution convergence;
ii. plausibility of nodal voltages and active and reactive 

power flows on grid elements;
iii. plausibility of the active and reactive power outputs 

of each generator;
iv. plausibility of the reactive power output/

consumption of shunt-connected reactive devices; and
v. compliance with applicable operational security 

standards;
i. if required, modify the equipment model and/or 

operating assumptions and repeat step (h);
j. if applicable, carry out network reduction pursuant 

to Article 11;
k. as required by Article 79(2) of Regulation 2017/1485 

export the IGM and make it available for merging into 
a common grid model via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21;

l. ensure that the IGM meets the quality criteria 
pursuant to Article 23;

m. repeat relevant steps as required and in accordance 
with the other obligations specified in this methodology.

6. Each TSO shall respect the process for merging IGMs 
into a CGM described in Article 20.

 7. Each TSO shall respect the requirements set out in 
Article 22. All times stated in this CGMM Proposal refer 
to market time as defined in Article 2(15) of Regulation 
2015/1222.

Article 5
Data to be included in IGMs

1. IGMs shall contain the elements of the 220 kV and 
higher voltage transmission systems, including HVDC 
systems. Elements of the transmission system with 
voltage below 220kV shall be included if these have 
significant impact on the TSO's transmission system. 
At a minimum, this requires including the elements of 
the high-voltage network insofar as these are used in 
regional operational security analysis for the concerned 
time-frame as well as all additional grid elements which it 
is necessary to include for an appropriate representation 
of the corresponding parts of the grid including the grid 
elements connected to these.

2. A unique identifier shall be provided for each 
network element included.

3. Where this methodology refers to a breakdown 
by primary energy sources, a breakdown into primary 
energy sources consistent with those used by the 
central information transparency platform pursuant to 
Regulation 543/2013 is required.

4. If any of the data required are not available to the 
TSO, the TSO shall use its best estimate instead.

Article 6 
Grid elements

1. The grid elements described in paragraph 2 of 
this Article shall be included in each IGM regardless 
of whether these are operated by the TSO or a DSO 
(including CDSO) if these grid elements are of a voltage 
level

a. of 220 kV or above;
b. of less than 220 kV and the grid elements of which 

are used in regional operational security analysis.
2. The relevant grid elements and the data to be 

provided for these are
a. sub-stations: voltage levels, busbar sections and if 

applicable to the modelling approach used by the TSO 
switching devices, to include switching device identifier 
and switching device type, comprising either breaker, 
isolator or load break switch;

b. lines or cables: electrical characteristics, the sub-
stations to which these are connected;

c. power transformers including phase-shifting power 
transformers: electrical characteristics, the sub-stations 
to which these are connected, the type of tap changer, 
and type of regulation, where applicable;

d. power compensation devices and flexible 
AC transmission systems (FACTS): type, electrical 
characteristics, and type of regulation where applicable.

3. A model or an equivalent model of those parts of 
the grid operated at a voltage of less than 220 kV shall 
be included in the IGM regardless of whether these parts 
of the grid are operated by the TSO or a DSO (including 
CDSO) if

a. these parts of the grid have elements which are used 
in regional operational security analysis, or

b. the relevant grid elements in those parts of the grid 
are connecting
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i. a generation unit or load modelled in detail in 
accordance with Article 8 or 9 to the 220 kV or higher 
voltage level;

ii. two nodes at the 220 kV or higher voltage level.
4. Models or equivalent models of those parts of the 

grid operated at a voltage of less than 100 kV shall only 
be included in IGMs insofar as this is necessary for an 
appropriate representation of the corresponding parts 
of the grid including the grid elements connected to 
these.

5. Regardless of voltage level, models and equivalent 
models pursuant to paragraph 3 or 4 shall contain at 
least aggregates of load separated from generation 
and generation capacity separated by primary energy 
sources and separated from load in the corresponding 
parts of the grid broken down by sub-stations of the 
equivalent model or the sub-stations to which the 
corresponding parts of the grid are connected.

Article 7 
Boundary points

1. For each relevant border the TSOs concerned shall 
demarcate their respective responsibilities as far as the 
modelling of the network is concerned by agreeing on 
the corresponding boundary points.

2. Each TSO shall include all relevant network elements 
on its side of each boundary point in its IGM.

3. Each TSO shall include each boundary point in its 
IGM with a fictitious injection.

Article 8 
Generation

1. Generation units including synchronous condensers 
and pumps shall be modelled in detail if they are 
connected at a voltage level

a. of 220 kV or above;
b. of less than 220 kV and they are used in regional 

operational security analysis.
2. Several identical or similar generation units may 

be modelled in detail on a composite basis if this 
modelling approach is sufficient with respect to regional 
operational security analysis. For generation units 
modelled in detail on a composite basis an equivalent 
model shall be included in the IGM.

3. Generation capacity not modelled in detail shall be 
included in the IGM modelled as aggregates.

4. For both generation units modelled in detail and for 
aggregates of generation capacity, separated by primary 
energy sources and separated from load, the following 
data shall be included in the IGM:

a. connection point;
b. primary energy source.
5. For generation units modelled in detail the following 

data shall be included in the IGM:
a. maximum active power and minimum active power; 

defined as those values which the generation unit can 
regulate to. In the case of hydroelectric pumped storage 
generation units, two cycles shall be modelled and 
two records have to be provided (i.e., one each for the 
generating and the pumping mode);

b. the type of control mode, being one of the 
following: "disabled", "voltage control", "power factor 
control", "reactive power control" and, for voltage-
controlled generation units, the regulated buses where 
the scheduled voltage is set up;

c. maximum and minimum values of reactive power 
when the minimum and maximum active power is 
delivered as well as, if this is required for regional 
operational security analysis, the associated capability 
curve;

d. the auxiliary load of the generation unit representing 
the internal demand of the generation unit shall be 
modelled as a non-conforming load at the connection 
point of the generation unit if this is required for regional 
operational security analysis.

6. For generation units modelled as aggregates the 
following data shall be included in the IGM:

a. aggregates of generation capacity separated by 
primary energy sources and separated from load in the 
corresponding parts of the grid broken down by sub-
stations of the equivalent model or the sub-stations to 
which the corresponding parts of the grid are connected.

Article 9 
Load

1. Loads shall be modelled in detail if they are 
connected at a voltage level

a. of 220 kV or above;
b. of less than 220 kV and they are used in regional 

operational security analysis.
2. Several identical or similar loads may be modelled 

in detail on a composite basis if this modelling approach 
is sufficient with respect to regional operational security 
analysis. For loads modelled in detail on a composite 
basis an equivalent model shall be included in the IGM.

3. Loads not modelled in detail shall be included in 
the IGM modelled as aggregates.

4. For both loads modelled in detail and for aggregates 
of loads separated from generation the following data 
shall be included in the IGM:

a. connection point;
b. power factor or reactive power;
c. conforming flag (where the value "true" means that 

the active and reactive power consumption of the load 
shall be scaled when scaling the overall load).

5. For loads modelled as aggregates the following data 
shall be included in the IGM:

a. aggregates of loads (separated from generation) in 
the corresponding parts of the grid broken down by sub-
stations of the equivalent model or the sub-stations to 
which the corresponding parts of the grid are connected.

Article 10 
HVDC links

1. HVDC links shall be modelled regardless of whether 
these are located entirely within a single bidding zone 
or they connect two bidding zones.

2. The TSO within whose bidding zone(s) the HVDC 
link is located or the TSOs whose bidding zones are 
connected by the HVDC link shall decide on the degree 
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of detail with which the HVDC link is to be modelled. 
They shall base their decision on the functions for which 
the HVDC link is to be used. By default, an HVDC link shall 
be modelled in detail and the AC/DC part of the HVDC 
link shall be exchanged by the TSOs concerned unless 
the functions that it is used for do not require this.

3. For both HVDC links modelled in detail and for those 
modelled in a simplified manner, the following data shall 
be included:

a. connection points.
4. For cross-zonal HVDC links modelled in detail, the 

TSOs concerned shall agree on which of them is to 
provide the detailed model by either including it in its 
IGM or by making it available separately. In the case of 
HVDC links that connect the CGM area with a bidding 
zone that is not part of the CGM area, the TSO that is 
within the CGM area shall include the detailed model 
in its IGM. Detailed models of HVDC links shall include

a. electrical characteristics;
b. type and characteristics of supported control modes.
5. HVDC links modelled in a simplified manner shall be 

represented by equivalent injections at the connection 
points.

6. In the case of HVDC links that connect the CGM area 
with a bidding zone that is not part of the CGM area, 
the TSO that is within the CGM area shall endeavour to 
conclude an agreement with the owners of HVDC links 
not bound by this methodology with the aim of ensuring 
their cooperation in meeting the requirements set out 
in this Article.

Article 11 
Modelling of adjacent grids

1. Each TSO shall model HVDC links with adjacent grids 
pursuant to Article 10.

2. Each TSO shall model AC links with adjacent grids 
as described in this Article.

3. At the start of the process described in Article 4, 
each TSO shall make use of an equivalent model of the 
adjacent grids in its IGM.

Article 12 
Topology

1. When building its IGM, each TSO shall ensure that
a. the IGM indicates the switched state, either open or 

closed, of all modelled switching devices;
b. the IGM indicates the tap position of all modelled 

power transformers with tap changers including phase-
shifting transformers;

c. the topology of the IGM reflects the planned or 
forced unavailability of modelled items of equipment 
that are known to be unavailable in line with the 
scenarios described in Article 3;

d. the topology of the IGM is updated to reflect remedial 
actions decided on the basis of the methodologies 
pursuant to Article 76(1)(b) of Regulation 2017/1485 as 
well as other topological remedial actions if applicable;

e. taking into account c) and d), the topology of the 
IGM reflects the best forecast operational situation;

f. the details of modelling and the connectivity status 
of interconnectors and tie-lines to other TSOs are 
consistent with the IGMs of the relevant neighbouring 
TSOs;

g. the topology of all IGMs created for intraday 
purposes shall reflect the forced unavailability of 
modelled equipment.

Article 13
Energy injections and loads

1. When building its IGM, each TSO shall respect the 
following general principles with respect to energy 
injections and loads:

a. For the energy injections pattern
i. the IGM specifies an active and reactive power 

injection for each modelled in- service generation unit 
including synchronous condensers and pumps and this 
is applicable for each generation unit whether modelled 
in detail on an individual or composite basis or modelled 
as an aggregate;

ii. the specified active and reactive power injection for 
each modelled generation unit is consistent with the 
specified maximum and minimum active and reactive 
power limits and/or applicable reactive capability curve;

iii. active power injections associated with generation 
within the IGM shall be consistent with relevant 
remedial actions in accordance with Article 76(1)(b) of 
Regulation 2017/1485 and other measures required 
to maintain the system within applicable operational 
security limits including but not limited to provision of 
sufficient upward and downward active power reserves 
as required for the purposes of frequency management;

b. For the load pattern
i. the IGM specifies an active and reactive power 

withdrawal for each modelled in- service load and pump;
ii. the sum of the active modelled load power 

withdrawals of modelled in-service loads and pumps 
shall match the total load of the considered scenario.

2. When building its IGM, each TSO shall respect the 
following principles with respect to energy injections:

a. in order to establish the injection pattern for the 
relevant scenario, the TSO shall scale or otherwise 
individually modify the active power injections 
associated with the modelled generation units;

b. for generation units modelled in detail, the 
availability status shall take into account the following 
in line with the scenarios described in Article 3:

i. outage plans;
ii. testing profiles;
iii. scheduled unavailability;
iv. any active power capacity restrictions;
c. for dispatchable generation units modelled in detail, 

the modelled dispatch pattern shall take into account 
the following in line with the scenarios described in 
Article 3:

i. for all scenarios
1. the availability status;
2. the applicable priority dispatch policies and 

agreements;
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ii. for year-ahead models, the best forecast dispatch 
based upon a selection of the following:

1. the relevant current, historical or forecast 
commercial/market data;

2. a distinction between base load generation and 
marginal generation;

3. established generation shift keys, merit orders or 
participation factors;

4. any other relevant information;
iii. for day-ahead and intraday models
1. the latest available market schedules;
d. for dispatchable generation units modelled as 

aggregates, the modelled dispatch pattern shall take 
into account

i. for all scenarios the best forecast dispatch pattern 
based on a selection of the following:

1. relevant current, historical or forecast commercial/
market data;

2. distinction between base load generation and 
marginal generation;

3. established generation shift keys, merit orders or 
participation factors;

4. data on generation capacity of generation units 
modelled as aggregates, separated by primary energy 
sources and separated from load, and managed by an 
aggregator whose data are used in regional operational 
security analysis broken down by sub-stations of the 
equivalent model or the sub- stations to which the 
corresponding parts of the grid are connected;

5. any other relevant information;
e. for all scenarios, for intermittent generation units 

modelled in detail, the modelled dispatch pattern shall 
take into account the availability status in line with the 
scenarios described in Article 3;

f. for all intermittent generation units whether 
modelled in detail or modelled as aggregates, the 
modelled dispatch pattern shall take into account in 
line with the scenarios described in Article 3

i. for year-ahead models the most appropriate forecast 
in line with the scenarios developed pursuant to Article 
65(1) of Regulation 2017/1485;

ii. for day-ahead and intraday models the latest forecast 
of intermittent generation derived from meteorological 
forecasts;

3. When building its IGM, each TSO shall respect the 
following principles with respect to loads:

a. in order to establish the load pattern, the TSO 
shall scale or otherwise individually modify the nodal 
active and reactive power withdrawals associated with 
modelled loads and pumps;

b. for all scenarios this shall be based upon a selection 
of the following:

i. representative historical reference data for the 
relevant season, day, time, and other relevant data;

ii. SCADA and/or metered data;
iii. state estimated data;
iv. statistical analysis or forecast data;
v. distinction between conforming and non-

conforming load;
vi. planned outages at least for loads modelled in 

detail;

vii. for loads modelled in detail maximum active 
power consumption and characteristics of reactive 
power control, where installed as well as maximum 
and minimum active power available for demand 
response and the maximum and minimum duration of 
any potential usage of this power for demand response;

viii. for loads modelled as aggregates and managed 
by an aggregator whose data are used in regional 
operational security analysis, aggregates of maximum 
and minimum active power available for demand 
response, separated from generation, and the maximum 
and minimum duration of any potential usage of this 
power for demand response managed by the aggregator 
in the corresponding parts of the grid broken down 
by sub-stations of the equivalent model or the sub-
stations to which the corresponding parts of the grid 
are connected;

ix. for loads modelled as aggregates and managed 
by an aggregator whose data are used in regional 
operational security analysis, a forecast of unrestricted 
active power available for demand response and any 
planned demand response;

x. for day-ahead and intraday models, for loads 
modelled in detail the IGM shall reflect the scheduled 
active and forecast reactive consumption;

xi. any other relevant information.

Article 14 
Monitoring

1. When building each IGM, each TSO shall respect the 
rules set out in this Article with respect to operational 
security limits for all modelled grid elements.

2. For each scenario all operational limits shall be 
consistent with operational conditions including but not 
limited to the season and other relevant environmental 
and meteorological factors.

3. For each scenario, each TSO shall ensure that
a. the IGM specifies, for each explicitly modelled 

transmission line, cable, transformer and relevant item 
of DC equipment, either

i. a PATL if the rating does not depend upon 
meteorological conditions or the pre-fault loading; or

ii. the best forecast rating if the rating is dependent 
upon meteorological conditions or the pre-fault loading;

b. the IGM specifies, for the relevant assets, one or 
more TATLs, reflective of the corresponding season 
and based on the applicable PATL, for each explicitly 
modelled transmission line, cable, transformer and 
relevant item of DC equipment;

c. the IGM specifies a TATL duration for all items of 
transmission equipment for which a TATL is specified, 
for each TATL specified;

d. the IGM specifies a tripping current for each relevant 
item of explicitly modelled transmission equipment, if 
applicable;

e. the IGM appropriately reflects the maximum and 
minimum acceptable voltages at each nominal voltage 
level, as per relevant locally applicable codes, standards, 
licences, policies and agreements;
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f. operational security limits that apply to 
interconnectors and tie-lines to other TSOs are 
consistent with those specified in the IGMs of the 
relevant neighbouring TSOs;

g. operational security limits specified in the IGM are 
mutually consistent;

h. the IGM specifies artificial PATL and TATL limits on 
relevant individual items or groups of items of modelled 
transmission equipment in order to incorporate local 
transmission constraints that are not associated with 
steady state thermal or voltage security including 
constraints associated with transient or voltage stability;

i. for all equivalent models of transmission equipment 
and for modelled items of equipment not operated 
by the TSO, including distribution networks, that are 
relevant with respect to operational security analysis 
and cross-zonal capacity calculation, the IGM specifies 
appropriate equivalent operating limits.

Article 15 
Control settings

1. When building each IGM, each TSO shall specify 
appropriate control settings for at least the following 
items of regulating equipment, where modelled and 
relevant:

a. power transformers and associated tap changers;
b. phase-shifting transformers and associated tap 

changers;
c. reactive compensation devices, including but not 

limited to
i. shunt compensators including shunt capacitors 

or reactors or discretely switchable banks of shunt 
capacitors or reactors;

ii. static VAR compensators;
iii. synchronous condensers;
iv. static synchronous compensators (STATCOMs) and 

other flexible AC transmission system (FACTS) devices;
d. generators assisting with voltage regulation;
e. DC equipment.
2. In the case of the items of equipment referred to 

in points (a), (b), (c), and (d) of paragraph 1, each IGM 
shall include the following information, where relevant:

a. regulation status -enabled/disabled;
b. regulation mode -voltage, active power, reactive 

power, power factor, current, or other applicable mode;
c. regulation target or target range in kV, MW, Mvar, 

p.u., or other appropriate units;
d. regulation target deadband;
e. regulation participation factor;
f. regulated node.
3. In the case of the items of equipment referred to 

in point (e) of paragraph 1, each IGM shall include all 
relevant information regarding the following, where 
relevant:

a. operating mode -inverter/rectifier;
b. control mode -voltage, active power, reactive power, 

power factor, current, or other applicable mode;
c. active power targets;
d. voltage targets;
e. regulated nodes.

4. Where a modelled item of DC equipment forms 
part of an interconnector each TSO shall ensure that the 
resultant flows on the interconnector are consistent with 
the agreed flows on direct current lines for the relevant 
scenario in accordance with Article 18.

5. Each TSO shall ensure that target voltages and target 
voltage ranges are reflective of the relevant scenario and 
are reflective of applicable voltage control policies and 
operational security limits.

6. Each TSO shall specify at least one slack node in each 
IGM for the purposes of managing mismatches between 
total generation and demand when performing a load 
flow solution.

Article 16 
Assumptions on adjacent grids

1. When building each IGM each TSO shall update the 
operational assumptions with respect to adjacent grids 
with the most reliable set of estimations practicable. 
Following the successful completion of the checks 
described in Article 4(5)(h), the equivalent models of 
the adjacent grids shall be removed and replaced with 
equivalent injections at the relevant boundary points.

2. For each IGM the sum of injections at boundary 
points shall be equal to the corresponding net position.

Article 17 
Associated information

1. In order to make it possible to apply rules to 
change the characteristics of IGMs during relevant 
business processes, each TSO shall make the following 
information available to all TSOs via the ENTSO for 
Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21:

a. generation shift keys.

Article 18
Net positions and flows on direct current lines

1. For all scenarios for the year-ahead IGMs pursuant 
to Article 3, each TSO shall follow the CGM alignment 
procedure described in Article 19.

2. For all scenarios for the day-ahead and intraday IGMs 
pursuant to Article 3,

a. the best forecast of the net position for each bidding 
zone and of the flow on each direct current line shall be 
based on verified matched scheduled exchanges;

b. each TSO shall share with all other TSOs the net 
position for its bidding zone(s) and the values for the 
flow on each direct current line used in its IGM via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment described in Article 21 in accordance with 
the CGM process described in Article 22.

3. For all scenarios pursuant to Article 3 in case of 
bidding zones connected by more than one direct current 
line, the TSOs concerned shall agree on consistent values 
for the flows on direct current lines to be used in each 
TSO's IGM. These shall also be the values that the TSOs 
make available to all other TSOs.
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Article 19 
CGM alignment

1. For each scenario for the year-ahead models pursuant 
to Article 3, each TSO shall prepare and share with all 
other TSOs via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment referred to in Article 21 in 
accordance with the CGM process description set out in 
Article 22 its best forecast of

a. the net position for its bidding zone, being its 
preliminary net position;

b. the flow on each direct current line connected to 
its bidding zone being the preliminary flows on each 
direct current line;

c. any other input data required by the algorithm 
pursuant to paragraph 2.

2. All TSOs shall jointly define an algorithm which 
for each scenario and for all bidding zones aligns the 
preliminary net positions and preliminary flows on 
each direct current line in such a way that following the 
adjustment by the algorithm

a. the sum of adjusted net positions for all bidding 
zones in the CGM area balances the targeted net position 
for the CGM area;

b. for all bidding zones connected by at least one direct 
current line the sum of flows on all direct current lines is 
mutually consistent for both bidding zones concerned.

3. The algorithm shall have the following properties 
or features in order to ensure that there is no undue 
discrimination between internal and cross-zonal 
exchanges:

a. the alignments of preliminary net positions and 
preliminary flows on each direct current line shall be 
spread across all bidding zones and no bidding zone shall 
benefit from any preferential treatment or privileged 
status with respect to the operation of the algorithm;

b. in its objective function the algorithm shall give 
appropriate weight to the following when determining 
the adjustments required:

i. the size of the adjustments required to each 
preliminary net position and the preliminary flows on 
each direct current line, which shall be minimized;

ii. the ability of a bidding zone to adjust its preliminary 
net position and the preliminary flows on each direct 
current line, based on objective and transparent criteria;

c. the algorithm shall specify objective and transparent 
consistency and quality criteria which the input data 
required from each TSO shall meet;

d. the algorithm shall be robust enough to provide 
the results pursuant to paragraph 2 in all circumstances 
given the input data provided to it.

4. TSOs shall agree on procedures
a. to reduce the absolute value of the sum of 

preliminary net positions for all bidding zones in the 
CGM area; and

b. to provide updated input data if necessary; and
c. to take into account reserve capacity and stability 

limits if it becomes necessary to update input data.
5. TSOs shall regularly review and, if appropriate, 

improve the algorithm.

6. TSOs shall publish the algorithm as part of the data 
to be provided pursuant to Article 31(3) of Regulation 
2015/1222 and Article 26(3) of Regulation 2016/1719. 
If the algorithm was modified during the reporting 
period, TSOs shall clearly state which algorithm was 
in use during which period and they shall explain the 
reasons for modifying the algorithm.

7. All TSOs shall jointly ensure that the algorithm is 
accessible to the relevant parties via the ENTSO for 
Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21.

8. Each TSO shall designate a regional security 
coordinator who shall perform, on behalf of the TSO, the 
following tasks in accordance with the process described 
in Article 22:

a. check the completeness and quality of the input 
data provided pursuant to paragraph 1 and, if necessary, 
replace missing data or data of insufficient quality with 
substitute data;

b. apply the algorithm in order to compute for each 
scenario and each bidding zone aligned net positions 
and aligned flows on all direct current lines that meet 
the requirements set out in paragraph 2 and make 
these available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21;

c. ensure that the results obtained are consistent 
with those obtained by all other regional security 
coordinators (if any).

9. Pursuant to Article 4(5)(f ), each TSO shall ensure 
that its IGM is consistent with the aligned net position 
and aligned flows on direct current lines provided by 
the regional security coordinator.

Article 20 
Common Grid Model

1. In accordance with Article 77(1)(a) of Regulation 
2017/1485 each TSO shall designate a regional security 
coordinator who shall perform, on behalf of the TSO, 
the following tasks according to the process described 
in Article 22:

a. check the consistency of the IGMs provided by the 
TSO against the quality criteria defined pursuant to 
Article 23;

b. if an IGM fails the quality check referred to in (a), 
either obtain a new IGM of sufficient quality from the 
TSO responsible or substitute an alternative IGM in 
accordance with the substitution rules referred to in 
paragraph 4 and make this validated IGM available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21;

c. apply the requirements pursuant to paragraph 2 in 
order to merge all IGMs into a CGM pursuant to Article 
79 of Regulation 2017/1485 and make the resulting 
CGMs available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21;

d. ensure that each CGM created is consistent with 
those obtained by all other regional security coordinators 
(if any);
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e. identify violations of operational security limits in 
the CGM;

f. obtain from the TSOs concerned IGMs updated in 
the light of the remedial actions agreed if applicable 
and repeat steps (a) to (e) as required;

g. validate the resulting CGM by checking that it is 
consistent with those obtained by all other regional 
security coordinators (if any) and make it available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21.

2. All TSOs shall jointly define the requirements 
applicable to the regional security coordinators and the 
merging process in accordance with Article 23.

3. Each regional security coordinator shall meet 
the requirements referred to in paragraph 2 and shall 
implement the requirements applicable to the merging 
process referred to in paragraph 2.

4. All TSOs shall jointly define substitution rules 
applicable to IGMs that do not meet the quality criteria 
set out in Article 23.

5. Each TSO shall provide the data required by 
the substitution rules referred to in paragraph 4 via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21.

Article 21
ENTSO for Electricity operational planning data 
environment

1. All TSOs shall delegate the task of implementing and 
administering a joint ENTSO for Electricity operational 
planning data environment that provides at least the 
services described in paragraph 2 in accordance with 
Article 114 of Regulation 2017/1485.

2. The ENTSO for Electricity operational planning 
data environment shall at a minimum support the CGM 
process in the following ways and it shall have all the 
features required to this end:

a. year-ahead models - each TSO shall be able to 
use the ENTSO for Electricity operational planning 
data environment in order to share with all other TSOs 
pursuant to the CGM process described in Article 22 its 
best forecast of

i. the net position for its bidding zone, comprising its 
preliminary net position;

ii. the flow on each direct current line connected to its 
bidding zone comprising the preliminary flows on each 
direct current line;

iii. any other input data required by the algorithm 
further to Article 19(2);

b. the algorithm pursuant to Article 19(2) shall be 
accessible via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment;

c. the regional security coordinator(s) shall be able to 
make the aligned net positions and aligned flows on 
direct current lines that meet the requirements set out 
in Article 19(2) available to all TSOs via the ENTSO for 
Electricity operational planning data environment;

d. day-ahead and intraday models - each TSO shall be 
able to use the ENTSO for Electricity operational planning 

data environment in order to share with all other TSOs 
the net position for its bidding zone(s) and the values 
for the flow on each direct current line used in its IGM 
pursuant to the CGM process described in Article 22;

e. the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment shall allow all relevant information on 
scheduled exchanges to be available from the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment;

f. each TSO shall be able to make associated information 
specified in Article 17 available to all TSOs via the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment;

g. each TSO shall be able to make all its IGMs available 
to all TSOs via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment;

h. for each TSO and each scenario, all data required 
by the substitution rules referred to in Article 20(5) shall 
be available via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment;

i. the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment shall be able to provide information on the 
quality status of submitted IGMs including substitutions 
that were necessary;

j. all regional security coordinators shall be able to 
make the CGM available to all TSOs via the ENTSO for 
Electricity operational planning data environment;

k. all information required with respect to boundary 
points pursuant to Article 7 shall be available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment;

l. the following items of information and/or data shall 
be available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment:

i. generation shift keys.

Article 22 
CGM process

1. When preparing year-ahead CGMs, all TSOs and 
regional security coordinators shall complete the 
following steps:

a. by 15 July plus three business days of the year 
preceding the year of delivery, each TSO shall make 
preliminary net positions, preliminary flows on direct 
current lines as well as any other input data required 
for the CGM alignment process available to all TSOs 
via the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21;

b. by 15 July plus five business days of the year 
preceding the year of delivery, the regional security 
coordinator(s) shall check the completeness and quality 
of the input data provided pursuant to Article 19(1) and, 
if necessary, replace missing data or data of insufficient 
quality with substitute data;

c. by 15 July plus six business days of the year preceding 
the year of delivery, the regional security coordinator(s) 
shall apply the algorithm in order to compute for each 
scenario and each bidding zone aligned net positions 
and aligned flows on direct current lines that meet the 
requirements set out in Article 19(2);
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d. by 15 July plus nine business days of the year 
preceding the year of delivery, the regional security 
coordinator(s) shall make these aligned net positions 
and aligned flows on direct current lines available to all 
TSOs via the ENTSO for Electricity operational planning 
data environment referred to in Article 21;

e. by 01 September each TSO shall make its IGM 
available via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment pursuant to Article 21; 
pursuant to Article 4(5)(f ) the TSO shall ensure that 
its IGM is consistent with the aligned net position and 
aligned flows on direct current lines provided by the 
regional security coordinator(s);

f. by 01 September plus five business days the TSO's 
regional security coordinator shall

i. check the consistency of the IGM provided by the 
TSO against the quality criteria defined pursuant to 
Article 23;

ii. if an IGM fails the quality check referred to in (i), 
either obtain a new IGM of sufficient quality from the 
TSO responsible or substitute an alternative IGM in 
accordance with the substitution rules referred to in 
Article 20(4) and make this validated IGM available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21;

g. by 01 September plus ten business days the TSO's 
regional security coordinator shall

i. apply the requirements pursuant to Article 20(3) in 
order to merge all IGMs into a CGM pursuant to Article 
79(5) of Regulation 2017/1485 and make the resulting 
CGMs available to all relevant parties via the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21;

ii. validate each CGM obtained and ensure it is 
consistent with those obtained by all other regional 
security coordinators (if any).

2. Pursuant to Article 68(1) of Regulation 2017/1485, 
where applicable TSOs shall send updated models up 
until the cut-off date of 01 September of each year 
and pursuant to Article 68(2) of Regulation 2017/1485 
regional security coordinators shall prepare updated 
CGMs until the cut-off date of 01 September plus ten 
business days of each year.

3. The deadlines set out in paragraph 1 apply to 
the preparation of a year-ahead CGM covering a full 
calendar year beginning on 01 January and ending on 
31 December. Where the target time horizon for the 
year-ahead CGM differs from this, the deadlines shall 
shift accordingly. All TSOs may jointly agree to shorten 
the deadlines in such a way that less time is allowed 
for the completion of one or more of the tasks listed in 
paragraph 1.

4. T0 is defined as that point in the day-ahead CGM 
process at which each TSO needs to have submitted its 
IGMs for the following day in order for the CGM process 
to advance in a timely manner given all the subsequent 
steps in the process. T3 is defined as that point in the 
day-ahead CGM process at which a CGM based on at 
least one full iteration; i.e., based upon a set of IGMs 

updated in the light of a preceding version of the CGM; 
has to be available in order to allow for the completion 
of all subsequent steps in the process in a timely 
manner. T5 is defined as that point in the day-ahead 
CGM process at which all findings and decisions based 
on the coordinated security analysis building on the 
CGM have been consolidated and communicated and 
the process ends. When preparing day-ahead CGMs, all 
TSOs and regional security coordinators shall complete 
the following steps:

a. by time T0 minus 95 minutes on the day before the 
day of delivery each TSO shall make its net position and 
flows on direct current lines for each day-ahead scenario 
available via the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment referred to in Article 21. 
These net positions and flows on direct current lines 
shall reflect cross-zonal exchanges as of time T0 minus 
120 minutes. TSOs in bidding zones where the cross-
zonal intraday market for the following day opens before 
time T0 minus 90 minutes shall use the data as of time 
T0 minus 120 minutes;

b. by time T0 minus 90 minutes on the day before 
the day of delivery aligned net positions and flows on 
direct current lines for each day-ahead scenario shall 
be available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21.

c. immediately after time T0 minus 15 minutes on the 
day before the day of delivery updated net positions and 
flows on direct current lines for each day-ahead scenario 
shall be made available to all TSOs via the ENTSO for 
Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21 by those TSOs whose net 
positions and flows on direct current lines change relative 
to the values established at T0 minus 120 minutes due 
to preventive remedial actions activated by these TSOs. 
The updated net positions and flows on direct current 
lines shall reflect cross-zonal exchanges as of T0 minus 
120 minutes as well as TSO-TSO transactions entered 
into between that time and T0 minus 20 minutes for 
the purpose of activating preventive remedial actions.

d. by time T0 minus 10 minutes on the day before 
the day of delivery updated aligned net positions and 
flows on direct current lines for each day-ahead scenario 
shall be available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21.

e. by time T0 on the day before the day of delivery 
each TSO shall make its IGM available via the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment 
in accordance with Article 21; pursuant to Article 4(5)
(f ) the TSO shall ensure that its IGM is consistent with 
the scheduled exchanges referred to in Article 22(4)(d) 
as well as agreed remedial actions determined in the 
previous time frame;

f. by time T0 plus 50 minutes on the day before the day 
of delivery the TSO's regional security coordinator shall

i. check the consistency of the IGM provided by the 
TSO against the quality criteria defined pursuant to 
Article 23;
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ii. if an IGM fails the quality check referred to in (i), 
either obtain a new IGM of sufficient quality from the 
TSO responsible or substitute an alternative IGM in 
accordance with the substitution rules referred to in 
Article 20(4) and make this validated IGM available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21;

g. by time T0 plus 60 minutes on the day before the day 
of delivery the TSO's regional security coordinator shall

i. apply the requirements specified in Article 20(2) in 
order to merge all IGMs into a CGM pursuant to Article 
79(5) of Regulation 2017/1485 and make the resulting 
CGMs available to all relevant parties via the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21;

ii. validate each CGM obtained to ensure that it is 
consistent with those obtained by all other regional 
security coordinators (if any);

h. following the validation of the CGM at time T0 plus 
60 minutes on the day before the day of delivery

i. TSOs and regional security coordinators shall 
carry out coordinated operational security analyses 
as required by the methodology for coordinating 
operational security analysis pursuant to Article 75(1) 
of Regulation 2017/1485, the common provisions for 
regional operational security coordination pursuant 
to Article 76(1) and other relevant procedures and 
agreements;

ii. the regional security coordinator shall, where 
applicable, make available an updated CGM including 
any remedial actions agreed by time T3;

i. the process shall be repeated between time T0 and 
time T5 as required by the methodology for coordinating 
operational security analysis pursuant to Article 75(1) of 
Regulation 2017/1485.

5. All TSOs shall jointly define times T0 and T3 and T5 
in accordance with the methodology

for
coordinating operational security analysis pursuant to 

Article 75(1) of Regulation 2017/1485 and publish these 
times on the ENTSO-E website. All TSOs may jointly agree 
to shorten the deadlines in such a way that less time is 
allowed for the completion of one or more of the tasks 
listed in paragraph 4.

6. When preparing intraday CGMs, all TSOs and regional 
security coordinators shall complete the following steps:

a. by 1 hour 35 minutes before the reference time 
each TSO shall make its net position and flows on direct 
current lines for each intraday scenario available to all 
TSOs via the ENTSO for Electricity operational planning 
data environment referred to in Article 21. These net 
positions and flows on direct current lines shall reflect 
cross-zonal exchanges as of the reference time minus 
2 hours;

b. by 1 hour 30 minutes before the reference time 
aligned net positions and flows on direct current 
lines for each TSO and for each intraday scenario shall 
be available to all TSOs via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment referred to in 
Article 21;

c. by 1 hour before the reference time each TSO shall 
make its IGM for each market time unit between the 
reference time and the time eight hours later than the 
reference time available via the ENTSO for Electricity 
operational planning data environment in accordance 
with Article 21; pursuant to Article 4(5)(f ) the TSO shall 
ensure that its IGM is consistent with the scheduled 
exchanges referred to in Article 22(6)(b) as well as agreed 
remedial actions determined in the previous time-frame;

d. by 55 minutes before the reference time the TSO's 
regional security coordinator shall

i. check the consistency of the IGM provided by the 
TSO against the quality criteria defined pursuant to 
Article 23;

ii. if an IGM fails the quality check referred to in (i), 
either obtain a new IGM of sufficient quality from the 
TSO responsible or substitute an alternative IGM in 
accordance with the substitution rules referred to in 
Article 20(4) and make this validated IGM available via 
the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment referred to in Article 21;

e. by 45 minutes before the reference time the TSO's 
regional security coordinator shall

i. apply the requirements specified in Article 20(2) in 
order to merge all IGMs into a CGM pursuant to Article 
79(5) of Regulation 2017/1485 and make the resulting 
CGMs available to all relevant parties via the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21;

ii. validate each CGM obtained to ensure that it is 
consistent with those obtained by all other regional 
security coordinators (if any);

f. without undue delay, following the validation of the 
CGM 45 minutes before the reference time

i. the regional security coordinator shall, where 
applicable, make available an updated CGM based on 
updated IGMs to be provided by each TSO including 
any remedial actions agreed in accordance with the 
methodology for coordinating operational security 
analysis pursuant to Article 75(1) of Regulation 
2017/1485, the common provisions for regional 
operational security coordination pursuant to Article 
76(1) and other relevant procedures and agreements.

7. The reference times referred to in paragraph 6 shall 
initially be 00:00h, 08:00h, 16:00h. All TSOs may jointly 
agree to define additional reference times and/or to 
shorten the deadlines in such a way that less time is 
allowed for the completion of one or more of the tasks 
listed in paragraph 6. Pursuant to Article 76(1)(a) of 
Regulation 2017/1485 as well as Article 4(4), all TSOs of 
a capacity calculation region may jointly agree to define 
additional reference times applicable to the TSOs of that 
capacity calculation region only as well as the associated 
substitution rules.

8. All TSOs shall ensure that the merging process 
and the CGM are completed in time for the relevant 
operational deadlines set out in the applicable legislation 
and associated methodologies to be met and such that 
the most accurate and up to date model possible can be 
delivered for each timeframe.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56202 Τεύχος Β’ 4632/18.10.2018

Article 23 
Quality monitoring

1. All TSOs shall jointly define quality criteria that IGMs 
have to meet in order to be merged into a common grid 
model. An IGM that does not meet these quality criteria 
shall be replaced by a substitute IGM.

2. All TSOs shall jointly define quality criteria that 
CGMs have to meet before they can be made available 
via the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment.

3. All TSOs shall jointly define criteria that the 
preliminary net positions and preliminary flows on direct 
current lines as well as the other input data required for 
the CGM alignment process pursuant to Article 19 have 
to meet. Data sets that do not meet these criteria shall 
be replaced by substitute data.

4. All TSOs shall jointly define quality indicators that 
make it possible to assess all stages of the CGM process 
including, in particular, the CGM alignment process 
described in Article 19. They shall monitor these quality 
indicators and publish the indicators and the results 
of the monitoring as part of the data to be provided 
pursuant to Article 31(3) of Regulation 2015/1222 as well 
as Article 26(3) of Regulation 2016/1719.

Article 24 
Timescale for implementation

1. Upon approval of the present methodology each 
TSO shall publish it on the internet in accordance with 
Article 8(1) of Regulation 2017/1485.

2. All TSOs shall jointly develop a governance 
framework for the ENTSO for Electricity operational 
planning data environment referred to in Article 21 which 
shall at a minimum address the topics of ownership, 
hosting, cost allocation, licensing requirements, and 
operational responsibility. This governance framework 
shall be prepared in a manner timely enough to allow 
all TSOs to meet the deadline set out in paragraph 3.

3. By three months after the approval of the common 
grid model methodology submitted pursuant to Articles 
67(1) and 70(1) of Regulation 2017/1485 all TSOs shall 
organise the process of merging the individual grid 
models by completing the following tasks:

a. all TSOs shall jointly develop the governance 
framework referred to in paragraph 2;

b. each TSO shall formalise the delegation agreement 
with the regional security coordinator referred to in 
Article 19;

c. all TSOs shall jointly specify and develop the 
algorithm referenced in Article 19 and shall also specify 
the rules and process associated with the said algorithm. 
All TSOs will publish on the internet the specifications, 
rules and process associated with the algorithm 
referenced in Article 19;

d. all TSOs shall jointly define the quality criteria and 
quality indicators referred to in Article 23;

e. all TSOs shall jointly formulate the requirements 
with respect to regional security coordinators and the 
merging process referred to in Article 20(2) as well as the 
substitution rules referred to in Article 20(4);

f. each TSO shall formalise the delegation agreement 
with the regional security coordinator referred to in 
Article 20.

4. By six months after the approval of the common 
grid model methodology submitted pursuant to Articles 
67(1) and 70(1) of Regulation 2017/1485, the ENTSO 
for Electricity operational planning data environment 
referred to in Article 21 shall be operational. All TSOs 
and all regional security coordinators shall be connected 
to the ENTSO for Electricity operational planning data 
environment and shall be able to make use of all of 
its features as described in the present methodology. 
All TSOs shall jointly ensure that the CGM process is 
operational and available for use by all relevant parties.

5. All TSOs shall jointly publish the available data 
related to quality monitoring on a yearly basis following 
the implementation of the OPDE.

Article 25 
Language

The reference language for this CGMM Proposal 
shall be English. For the avoidance of doubt, where 
TSOs need to translate this proposal into their national 
language(s), in the event of inconsistencies between the 
English version published by TSOs in accordance with 
Article 8(1) of Regulation 2017/1485 and any version in 
another language the relevant TSOs shall, in accordance 
with national legislation, provide the relevant national 
regulatory authorities with an updated translation of 
the proposal».

«Πρόταση όλων των ΔΣΜ για μια μεθοδολογία κοι-
νού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρά-
γραφος 1 και άρθρο 70 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών 
για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας

12 Φεβρουαρίου 2018
Oι ΔΣΜ έχοντας λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
Εκτιμώντας τα ακόλουθα
(1) Το παρόν έγγραφο συνιστά κοινή πρόταση που 

εκπονήθηκε από όλους τους διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς (στο εξής «ΔΣΜ») όσον αφορά την ανάπτυξη 
πρότασης σχετικά με μια μεθοδολογία κοινού μοντέλου 
δικτύου (στο εξής «ΜΚΜΔ»).

(2) Στην πρόταση αυτή (στο εξής «πρόταση ΜΚΜΔ») 
λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές και οι στόχοι που 
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επι-
τροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθο-
ρισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής 
«Κανονισμός 2017/1485»), όπως επίσης και στον Κανονι-
σμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με 
τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνορια-
κές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας (στο εξής «Κανο-
νισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009»). Ο στόχος του Κανονισμού 
2017/1485 είναι να θεσπίσει αναλυτικές κατευθυντήριες 
γραμμές όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις αρχές που 
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διέπουν τη λειτουργία του συστήματος με σκοπό να 
διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του διασυνδεδε-
μένου συστήματος. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκπλήρωση του εν λόγω στόχου, όλοι οι ΔΣΜ πρέπει 
να χρησιμοποιούν ένα κοινό μοντέλο δικτύου. Ένα κοι-
νό μοντέλο δικτύου μπορεί να δημιουργηθεί μόνο βά-
σει μιας κοινής μεθοδολογίας για την κατασκευή ενός 
τέτοιου μοντέλου.

(3) Το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της 
Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορι-
σμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυ-
ναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (εφεξής 
καλούμενος ως « Κανονισμός 2015/1222») αναφέρεται 
στο άρθρο 67 παράγραφος 1 και το άρθρο 70 παράγρα-
φος 1 του Κανονισμού 2017/1485 και καθορίζει αρκετές 
ειδικές απαιτήσεις που η πρόταση ΜΚΜΔ θα πρέπει να 
λάβει υπόψη:

«1. Εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από 
κοινού πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία κοινού μο-
ντέλου δικτύου. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Η μεθοδολογία για κοινό μοντέλο δικτύου καθιστά 
δυνατή την υιοθέτηση κοινού μοντέλου δικτύου. Περι-
έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) καθορισμό σεναρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18•
(β) καθορισμό μεμονωμένων μοντέλων δικτύου, σύμ-

φωνα με το άρθρο 19•
(γ) περιγραφή της διαδικασίας για τη συγχώνευση με-

μονωμένων μοντέλων δικτύου με στόχο τη διαμόρφωση 
του κοινού μοντέλου δικτύου».

(4) Το άρθρο 67 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485 αποτελεί τη νομική βάση για την πρόταση 
για μια μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σε ό,τι 
αφορά κοινά μοντέλα δικτύου επόμενου έτους και ορίζει 
αρκετές πρόσθετες απαιτήσεις:

«Έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρό-
ταση για τη μεθοδολογία για τη δημιουργία των κοινών 
μοντέλων δικτύου επόμενου έτους με βάση τα μεμο-
νωμένα μοντέλα δικτύου που εκπονούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 και για τη φύλαξή τους. 
Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη και συμπληρώνει, όπου 
απαιτείται, τις συνθήκες λειτουργίας της μεθοδολογίας 
για κοινό μοντέλο δικτύου που καταρτίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 και το 
άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719, όσον αφορά 
τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τις προθεσμίες για τη συγκέντρωση των μεμονω-
μένων μοντέλων δικτύου επόμενου έτους, τη συνένωσή 
τους σε κοινό μοντέλο δικτύου και την αποθήκευση των 
μεμονωμένων και κοινών μοντέλων δικτύου·

(β) τον ποιοτικό έλεγχο των μεμονωμένων και των κοι-
νών μοντέλων δικτύου που θα εφαρμοστούν, με σκοπό 
να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η συνοχή τους· και

(γ) τη διόρθωση και βελτίωση των μεμονωμένων και 
των κοινών μοντέλων δικτύου, με εφαρμογή τουλά-
χιστον των ελέγχων ποιότητας που αναφέρονται στο 
στοιχείο β).»

(5) Το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485 αποτελεί τη νομική βάση για την πρόταση 
για μια μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σε ό,τι 
αφορά κοινά μοντέλα δικτύου επόμενης ημέρας και εν-
δοημερήσια κοινά μοντέλα δικτύου και ορίζει αρκετές 
πρόσθετες απαιτήσεις:

«Έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρό-
ταση μεθοδολογίας για την εκπόνηση κοινού μοντέλου 
δικτύου επόμενης ημέρας και του ενδοημερήσιου μο-
ντέλου με βάση τα μεμονωμένα μοντέλα δικτύου και για 
την αποθήκευσή τους. Η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει 
υπόψη και συμπληρώνει, όπου απαιτείται, τις συνθήκες 
λειτουργίας της μεθοδολογίας για κοινό μοντέλο δικτύου 
που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2015/1222, όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τον καθορισμό χρονοσφραγίδων·
(β) τις προθεσμίες για τη συγκέντρωση των μεμονω-

μένων μοντέλων δικτύου, τη συγχώνευσή τους σε κοινό 
μοντέλο δικτύου και την αποθήκευση των μεμονωμένων 
και του κοινού μοντέλου δικτύου. Οι προθεσμίες είναι 
συμβατές με τις περιφερειακές διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί για την εκπόνηση και τη θέση σε εφαρμογή 
διορθωτικών μέτρων·

(γ) τον ποιοτικό έλεγχο των μεμονωμένων μοντέλων 
δικτύου και του κοινού μοντέλου δικτύου, που θα πρέπει 
να εφαρμοστεί με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληρότητα 
και συνεκτικότητά τους·

(δ) τη διόρθωση και βελτίωση των μεμονωμένων και 
των κοινών μοντέλων δικτύου, με εφαρμογή τουλά-
χιστον των ελέγχων ποιότητας που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ)· και

(ε) την επεξεργασία πρόσθετων πληροφοριών που 
σχετίζονται με επιχειρησιακές ρυθμίσεις, όπως τα ση-
μεία ρύθμισης προστασίας ή τα σχέδια προστασίας συ-
στήματος, τα μονογραμμικά διαγράμματα και η διάταξη 
υποσταθμών, με σκοπό τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
ασφάλειας.»

(6) Εκτιμώντας ότι το ΜΚΜΔ, σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό 2015/1222, στοχεύει στην κατάρτιση ενός ΚΜΔ για 
τον σκοπό του υπολογισμού της δυναμικότητας τόσο για 
τα χρονικά πλαίσια υπολογισμού δυναμικότητας επόμε-
νης ημέρας όσο και για τα χρονικά πλαίσια υπολογισμού 
ενδοημερήσιας δυναμικότητας και το ΜΚΜΔ, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυ-
ντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικό-
τητας, στοχεύει στη θέσπιση ενός ΚΜΔ για τον σκοπό του 
υπολογισμού της μακροπρόθεσμης δυναμικότητας, η 
παρούσα πρόταση ΜΚΜΔ αφορά τη δημιουργία ΚΜΔ για 
διάφορες διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος. Εφό-
σον οι μεθοδολογίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 
67 παράγραφος 1 και του άρθρου 70 παράγραφος 1 
αντίστοιχα και αναφέρονται ανωτέρω, συνδέονται εγ-
γενώς, για λόγους αποτελεσματικότητας η παρούσα 
πρόταση ΜΚΜΔ αποτελεί κοινή πρόταση για τις δύο 
μεθοδολογίες.
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(7) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
2015/1222, το κοινό μοντέλο δικτύου ορίζεται ως:

«σύνολο δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης το οποίο έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ διαφόρων ΔΣΜ και περιγράφει τα 
κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (παραγωγή, φορτία και τοπολογία δικτύου) και τους 
κανόνες για τη μεταβολή των εν λόγω χαρακτηριστικών 
κατά τη διαδικασία υπολογισμού της δυναμικότητας».

(8) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Κανονισμού 
2015/1222, το σενάριο ορίζεται ως:

«πρόγνωση της κατάστασης του συστήματος ηλεκτρι-
κής ενέργειας για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο»

(9) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2015/1222, το μεμονωμένο μοντέλο δικτύου ορίζεται ως:

«σύνολο δεδομένων το οποίο καταρτίζεται από τους 
αρμόδιους ΔΣΜ και περιγράφει τα χαρακτηριστικά συ-
στήματος ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, φορτίο και 
τοπολογία δικτύου) μαζί με τους συναφείς κανόνες για τη 
μεταβολή των εν λόγω χαρακτηριστικών κατά τον υπο-
λογισμό της δυναμικότητας, και το οποίο προορίζεται 
να συγχωνευθεί με τις συνιστώσες άλλου μεμονωμένου 
μοντέλου δικτύου με στόχο τη συγκρότηση κοινού μο-
ντέλου δικτύου»

(10) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 εκτί-
θενται λεπτομερέστερα στα άρθρα 18 και 19 του Κανο-
νισμού 2015/1222. Στο άρθρο 18 σχετικά με τα σενάρια 
περιγράφονται συνοπτικά τα εξής:

«1. Όλοι οι ΔΣΜ αναπτύσσουν από κοινού σενάρια 
για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία 
α) και β). Τα κοινά σενάρια χρησιμοποιούνται για την 
περιγραφή συγκεκριμένης κατάστασης πρόγνωσης για 
την παραγωγή, το φορτίο και την τοπολογία του δικτύου 
του συστήματος μεταφοράς στο κοινό μοντέλο δικτύου.

2. Αναπτύσσεται ένα σενάριο ανά αγοραία χρονική 
μονάδα τόσο για το χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυ-
ναμικότητας επόμενης ημέρας όσο και για το χρονικό 
πλαίσιο υπολογισμού ενδοημερήσιας δυναμικότητας.

3. Όλοι οι ΔΣΜ από κοινού καταρτίζουν κοινούς κανό-
νες για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης σε κάθε 
ζώνη προσφοράς και της ροής για κάθε γραμμή συνε-
χούς ρεύματος. Οι εν λόγω κοινοί κανόνες βασίζονται 
στη βέλτιστη πρόγνωση της καθαρής θέσης για κάθε 
ζώνη προσφοράς και στη βέλτιστη πρόγνωση των ροών 
για κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος για κάθε σενάριο, 
και περιλαμβάνουν τη συνολική εξισορρόπηση φορτίου 
και παραγωγής στο σύστημα μεταφοράς της Ένωσης. 
Κατά τον καθορισμό των σεναρίων δεν επιτρέπεται αναί-
τια διάκριση μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλ-
λαγών, σύμφωνα με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.»

Στο σημείο 1.7 του παραρτήματος I του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 περιγράφονται συνοπτικά τα εξής:

«Όταν καθορίζονται ενδεδειγμένες περιοχές δικτύου 
στις οποίες και μεταξύ των οποίων πρόκειται να εφαρμο-
στεί διαχείριση συμφόρησης, οι ΔΣΜ εμπνέονται από τις 
αρχές της αποτελεσματικότητας συγκριτικά με το κόστος 
και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας. Συγκεκριμένα, 

οι ΔΣΜ δεν περιορίζουν τη δυναμικότητα διασύνδεσης 
ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα της συμφόρησης εντός 
της δικής τους περιοχής ελέγχου, με εξαίρεση όταν συ-
ντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι και λόγοι επιχειρη-
σιακής ασφάλειας. Αν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, 
αυτή θα περιγράφεται και παρουσιάζεται κατά διαφανή 
τρόπο από τους ΔΣΜ σε όλους τους χρήστες του συ-
στήματος. Μια τέτοια κατάσταση επιτρέπεται να γίνεται 
ανεκτή μόνον έως ότου βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση. 
Η μεθοδολογία και τα αναγκαία έργα για την επίτευξη 
της μακροπρόθεσμης λύσης περιγράφονται και παρου-
σιάζονται κατά διαφανή τρόπο από τους ΔΣΜ σε όλους 
τους χρήστες του συστήματος.

(11) Στο άρθρο 19 του Κανονισμού 2015/1222 καθορί-
ζονται ειδικότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα μεμονω-
μένα μοντέλα δικτύου, τα οποία αποτελούν τα βασικά 
συστατικά στοιχεία του κοινού μοντέλου δικτύου:

«1.Για κάθε ζώνη προσφοράς και για κάθε σενάριο:
(α) όλοι οι ΔΣΜ συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς 

παρέχουν από κοινού μεμονωμένο μοντέλο δικτύου το 
οποίο πληροί το άρθρο 18 παράγραφος 3• ή

(β) κάθε ΔΣΜ συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς πα-
ρέχει μεμονωμένο μοντέλο δικτύου για την οικεία πε-
ριοχή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών 
διασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των 
καθαρών θέσεων στις περιοχές ελέγχου που καλύπτουν 
τη ζώνη προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των γραμ-
μών διασύνδεσης, πληροί το άρθρο 18 παράγραφος 3.

2. Κάθε μεμονωμένο μοντέλο δικτύου αποτυπώνει την 
καλύτερη δυνατή πρόγνωση των συνθηκών του συστή-
ματος μεταφοράς για κάθε σενάριο που προσδιορίζεται 
από τον ή τους ΔΣΜ τη στιγμή κατά την οποία δημιουρ-
γείται το μεμονωμένο μοντέλο δικτύου.

3. Τα μεμονωμένα μοντέλα δικτύου καλύπτουν όλα 
τα στοιχεία του δικτύου του συστήματος μεταφοράς 
που χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή επιχειρη-
σιακή ανάλυση της ασφάλειας για το σχετικό χρονικό 
διάστημα.

4. Όλοι οι ΔΣΜ εναρμονίζουν στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό τον τρόπο δημιουργίας των μεμονωμένων μο-
ντέλων δικτύου.

5. Κάθε ΔΣΜ παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα του 
μεμονωμένου μοντέλου δικτύου που καθιστούν δυνατές 
τις αναλύσεις ροής ενεργού και άεργου ισχύος και τάσης 
σε σταθερή κατάσταση.

6. Όπου κρίνεται σκόπιμο, και κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ όλων των ΔΣΜ εντός μιας περιφέρειας υπολογι-
σμού δυναμικότητας, οι ΔΣΜ της εν λόγω περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας ανταλλάσσουν μεταξύ τους 
δεδομένα που καθιστούν δυνατές τις αναλύσεις τάσης 
και δυναμικής ευστάθειας».

(12) Το άρθρο 79 παράγραφος 5 του Κανονισμού 
2017/1485 ορίζει την ακόλουθη απαίτηση σχετικά με 
τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας:

«Σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 67 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 παράγρα-
φος 1, και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/1222, περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας 
διορίζεται από όλους τους ΔΣΜ για να δημιουργήσει το 
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κοινό μοντέλο δικτύου για κάθε χρονικό πλαίσιο και για 
να το αποθηκεύει στο περιβάλλον δεδομένων επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.»

(13) Το άρθρο 6 παράγραφος 6 του Κανονισμού 
2017/1485 ορίζει δύο περαιτέρω υποχρεώσεις:

«Η πρόταση σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή με-
θοδολογίες περιλαμβάνει προτεινόμενο χρονοδιάγραμ-
μα για την εφαρμογή τους και περιγραφή των αναμενό-
μενων επιπτώσεών τους στους στόχους του παρόντος 
Κανονισμού».

Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχει στους στόχους 
παρατίθεται παρακάτω [σημεία 13) έως 18) της παρού-
σας ενότητας αιτιολογικών σκέψεων)].

(14) Η πρόταση ΜΚΜΔ συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485 χωρίς να την υπονομεύει με κανέναν τρόπο. 
Συγκεκριμένα, η πρόταση ΜΚΜΔ εξυπηρετεί τον σκο-
πό του καθορισμού κοινών απαιτήσεων και αρχών για 
την επιχειρησιακή ασφάλεια με τον προσδιορισμό μιας 
κοινής μεθοδολογίας για την εκπόνηση μεμονωμένων 
μοντέλων δικτύου που πρόκειται να συγχωνευθούν στο 
κοινό μοντέλο του πανευρωπαϊκού δικτύου.

(15) Σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο β) του Κανονι-
σμού 2017/1485 και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθε-
τες μεθοδολογίες υπολογισμού που θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του Κανονισμού 2017/1485, η δημιουργία 
του κοινού μοντέλου δικτύου και η χρήση αυτού στον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό θα συμβάλλει στον καθορι-
σμό κοινών επιχειρησιακών αρχών σχεδιασμού του 
διασυνδεδεμένου συστήματος εξασφαλίζοντας κοινή 
μεθοδολογία για την εκπόνηση μεμονωμένων μοντέλων 
δικτύου που θα συγχωνεύονται στο κοινό μοντέλο του 
πανευρωπαϊκού δικτύου.

(16) Με την εκπόνηση ενός κοινού μοντέλου δικτύου 
βάσει μιας κοινής και δεσμευτικής μεθοδολογίας, η πρό-
ταση ΜΚΜΔ θα διασφαλίσει ότι ο στόχος για αποτελε-
σματική λειτουργία και ανάπτυξη τόσο του συστήματος 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του κλάδου 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση επιτυγχάνεται στον 
βαθμό που η δημιουργία του κοινού μοντέλου δικτύου 
βασίζεται σε μια δεσμευτική μεθοδολογία που έχει απο-
τελέσει αντικείμενο διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων 
μερών σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1485 και θα 
εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές πριν από την εφαρ-
μογή του στην Ένωση.

(17) Η μεθοδολογία ΚΜΔ διασφαλίζει και ενισχύει τη 
διαφάνεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά 
με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς προβλέ-
ποντας την παρακολούθηση των ποιοτικών δεικτών και 
τη δημοσίευση των δεικτών και των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης.

(18) Η πρόταση ΜΚΜΔ εξυπηρετεί, επίσης, τον στόχο 
περί διασφάλισης των προϋποθέσεων για τη διατήρηση 
της επιχειρησιακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση 
[άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού 
2017/1485] παρέχοντας ένα κοινό μοντέλο δικτύου 
βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας που προσδιορίζει τις 
εισροές για την εκπόνηση μεμονωμένων μοντέλων δι-
κτύων που θα συγχωνεύονται στο κοινό μοντέλο του 
πανευρωπαϊκού δικτύου.

(19) Τέλος, η πρόταση ΜΚΜΔ θα προωθεί τον συντο-
νισμό της λειτουργίας του συστήματος και του επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού μέσω της πρόβλεψης για καθορισμό 
ενός κοινού μοντέλου του ευρωπαϊκού δικτύου που θα 
χρησιμοποιείται με συντονισμένο τρόπο σε όλη την Ένω-
ση [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Κανονισμού 
2017/1485].

(20) Συμπερασματικά, η πρόταση ΜΚΜΔ συμβάλλει 
στους γενικούς στόχους του Κανονισμού 2017/1485 
προς όφελος όλων των ΔΣΜ, των NEMO, του Οργανι-
σμού, των ρυθμιστικών αρχών και των συμμετεχόντων 
στην αγορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΚΜΔ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου που περι-
γράφεται στην παρούσα πρόταση είναι η κοινή πρότα-
ση όλων των ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγρα-
φος 1 και το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485.

2. Η μεθοδολογία αυτή ισχύει για όλους τους ΔΣΜ στην 
περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού 2017/1485.

3. Οι ΔΣΜ που προέρχονται από δικαιοδοσίες εκτός 
της περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 του Κανονισμού 2017/1485 δύνανται να παρέχουν το 
μεμονωμένο μοντέλο δικτύου (ΜΜΔ) τους, να επιτρέ-
πουν τη συγχώνευσή του στο ΚΜΔ και να συμμετέχουν 
στη διαδικασία ΚΜΔ σε προαιρετική βάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι

α. είναι τεχνικά εφικτό για αυτούς να το πράξουν 
αυτό, και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
2017/1485•

β. συμφωνούν ότι όσον αφορά τη διαδικασία ΚΜΔ 
έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες με τους 
ΔΜΣ που αναφέρονται στην παράγραφο 1• αποδέχο-
νται, ειδικότερα, ότι η μεθοδολογία αυτή ισχύει και για 
τα σχετικά μέρη, στην περιοχή ελέγχου αυτών•

γ. αποδέχονται τυχόν άλλες συνθήκες σε σχέση με την 
προαιρετική φύση της συμμετοχής τους στη διαδικασία 
ΚΜΔ που μπορεί να ορίσουν οι ΔΣΜ που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1•

δ. οι ΔΣΜ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν 
συνάψει με τους ΔΣΜ που αναφέρονται στην παράγρα-
φο αυτή μια συμφωνία που διέπει τους όρους της προ-
αιρετικής συμμετοχής•

ε. από τη στιγμή που οι ΔΣΜ που συμμετέχουν στη δια-
δικασία ΚΜΔ σε προαιρετική βάση επιδείξουν αντικειμε-
νική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στα στοιχεία α), β), γ) και δ), οι ΔΣΜ που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αφού ελέγξουν ότι πληρούνται τα 
κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) 
εγκρίνουν αίτηση του ΔΣΜ που επιθυμεί να συμμετέχει 
στη διαδικασία ΚΜΔ σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Κανονισμού 
2017/1485.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56206 Τεύχος Β’ 4632/18.10.2018

4. Οι ΔΣΜ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγ-
χουν, εάν οι ΔΣΜ που συμμετέχουν στη διαδικασία ΚΜΔ 
σε προαιρετική βάση σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Εάν ένας ΔΣΜ που συμμε-
τέχει στη διαδικασία ΚΜΔ σύμφωνα με την παράγραφο 3 
δεν τηρεί τις ουσιώδεις υποχρεώσεις κατά τρόπο που να 
θέτει σημαντικά σε κίνδυνο την εφαρμογή και την εκτέ-
λεση του Κανονισμού 2017/1485, οι ΔΣΜ που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 παύουν την εκούσια συμμετοχή 
του εν λόγω ΔΣΜ στη διαδικασία ΚΜΔ, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
3 του Κανονισμού 2017/1485.

Άρθρο 2 
Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης, οι όροι που 
περιέχονται σε αυτήν χρησιμοποιούνται κατά την έννοια 
των ορισμών του άρθρου 3 του Κανονισμού 2017/1485 
και των λοιπών νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται 
σε αυτό, καθώς και των ορισμών του άρθρου 2 της με-
θοδολογίας κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 17 του Κανονισμού 2015/1222.

Άρθρο 3 
Σενάρια

1. Κατά τη δημιουργία μεμονωμένων μοντέλων δι-
κτύου επόμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Κανονισμού 2017/1485, κάθε ΔΣΜ δημιουργεί μεμονω-
μένο μοντέλο δικτύου επόμενου έτους για καθένα από 
τα σενάρια που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 
του Κανονισμού 2017/1485, καθώς και για οποιαδήποτε 
πρόσθετα σενάρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με 
το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.

2. Κατά τη δημιουργία μεμονωμένων μοντέλων δικτύ-
ου επόμενης ημέρας για κάθε αγοραία χρονική μονάδα 
την ημέρα πριν από την ημέρα της παράδοσης και κατά 
τη δημιουργία ενδοημερήσιων μεμονωμένων μοντέλων 
δικτύου για κάθε μελλοντική αγοραία χρονική μονάδα 
της ημέρας παράδοσης, κάθε ΔΣΜ εφαρμόζει τις αρχές 
που ορίζονται στην παράγραφο 3.

3. Οι παρακάτω αρχές ισχύουν για όλα τα σενάρια επό-
μενης ημέρας και ενδοημερήσια σενάρια: α. κατάσταση 
πρόγνωσης για τοπολογία δικτύου

i. οι διακοπές ρεύματος, ανεξαρτήτως της αιτίας που 
τις προκάλεσε, μοντελοποιούνται ανεξάρτητα από το 
εάν το στοιχείο του δικτύου αναμένεται να μην είναι δι-
αθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου ή μόνο κατά 
τη διάρκεια ενός μέρους αυτού·

ii. περιλαμβάνονται στοιχεία δικτύου για τα οποία υπο-
στηρίζεται η δυνατότητα ελέγχου της τάσης, παρόλο που 
ενδέχεται να απενεργοποιηθούν για επιχειρησιακούς 
λόγους·

iii. η τοπολογία αντικατοπτρίζει την επιχειρησιακή 
κατάσταση.

β. στις περιπτώσεις που τα διαρθρωτικά στοιχεία αλ-
λάζουν κατά τη χρονική περίοδο που το σενάριο σχε-
τίζεται με

i. στοιχεία του δικτύου που προστίθενται ή αφαιρού-
νται, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται για ολόκληρη τη 
διάρκεια του σεναρίου και να αφαιρούνται από την το-
πολογία ΜΜΔ σε όλα τα σενάρια, εάν δεν είναι διαθέσιμα 
τουλάχιστον για ένα μέρος της διάρκειας του σεναρίου·

ii. αλλαγές στα χαρακτηριστικά των στοιχείων του δι-
κτύου, πρέπει στη διαχείρισή τους να συμπεριλαμβάνο-
νται τα χαρακτηριστικά αυτά των οποίων η χρήση είναι η 
πιο συντηρητική από άποψη επιχειρησιακής ασφάλειας·

γ. επιχειρησιακά όρια
i. κάθε ΔΣΜ εφαρμόζει τα κατάλληλα όρια που αντι-

στοιχούν στο άρθρο 14 παράγραφος 3 για κάθε στοιχείο 
δικτύου.

ii. για τα θερμικά όρια, κάθε ΔΣΜ χρησιμοποιεί τόσο τις 
ΜΕΦΜ όσο και τις ΠΕΦΜ. δ. όσον αφορά την κατάσταση 
πρόγνωσης για την παραγωγή

i. για διαλείπουσα παραγωγή, κάθε ΔΣΜ χρησιμοποιεί 
την τελευταία πρόγνωση διαλείπουσας παραγωγής·

ii. για παραγωγή με δυνατότητα μεταφοράς: κάθε ΔΣΜ 
βασίζει τις προβλέψεις του σε χρονοδιαγράμματα·

ε. όσον αφορά την κατάσταση πρόγνωσης για το φορτίο
i. κάθε ΔΣΜ βασίζει τις προβλέψεις του στη βέλτιστη 

πρόγνωση για το φορτίο·
στ. όσον αφορά την καθαρή θέση σε κάθε ζώνη προ-

σφοράς και τη ροή για κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος
i. κάθε ΔΣΜ χρησιμοποιεί τα τελευταία διαθέσιμα απο-

τελέσματα σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18.

Άρθρο 4 
Μεμονωμένα μοντέλα δικτύου

1. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 του Κανο-
νισμού 2017/1485, κάθε ΔΣΜ δημιουργεί μεμονωμένο 
μοντέλο δικτύου επόμενου έτους για καθένα από τα σε-
νάρια που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
Κανονισμού 2017/1485.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Κανο-
νισμού 2017/1485, κάθε ΔΣΜ δημιουργεί μεμονωμένο 
μοντέλο δικτύου επόμενης ημέρας για κάθε αγοραία 
χρονική μονάδα της ημέρας παράδοσης. Η μέση τιμή 
κάθε αγοραίας χρονικής μονάδας χρησιμοποιείται ως 
χρονοσφραγίδα αναφοράς.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Κα-
νονισμού 2017/1485, πριν από κάθε χρόνο αναφοράς, 
κάθε ΔΣΜ δημιουργεί ένα ενδοημερήσιο μεμονωμένο 
μοντέλο δικτύου για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της 
ημέρας της παράδοσης μεταξύ του χρόνου αναφοράς 
και του χρόνου που ορίζεται ως οχτώ ώρες μετά τον χρό-
νο αναφοράς. Οι χρόνοι αναφοράς είναι 00:00h, 08:00h 
και 16:00h. Η μέση τιμή κάθε αγοραίας χρονικής μονάδας 
χρησιμοποιείται ως χρονοσφραγίδα αναφοράς.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού 
2017/1485, κάθε ΔΣΜ της κάθε περιφέρειας υπολογι-
σμού δυναμικότητας δημιουργεί ένα ενδοημερήσιο με-
μονωμένο μοντέλο δικτύου για κάθε αγοραία χρονική 
μονάδα της ημέρας παράδοσης μεταξύ των πρόσθετων 
χρόνων αναφοράς που ορίζονται σύμφωνα με το άρ-
θρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) (εφόσον υπάρχουν) 
και του χρόνου που ορίζεται ως Τ ώρες μετά τον χρόνο 
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αναφοράς. Κάθε ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας ορίζει από κοινού την παράμετρο Τ, κα-
θώς και τους πρόσθετους χρόνους αναφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονι-
σμού 2017/1485 και δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες 
(εφόσον υπάρχουν) στο διαδίκτυο. Η μέση τιμή κάθε 
αγοραίας χρονικής μονάδας χρησιμοποιείται ως χρο-
νοσφραγίδα αναφοράς.

5. Κατά τη δημιουργία των μεμονωμένων μοντέλων 
δικτύου με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
κάθε ΔΣΜ ολοκληρώνει τα ακόλουθα βήματα:

α. δημιουργεί ένα ενημερωμένο μοντέλο εξοπλισμού 
που αποτελείται από τα διαρθρωτικά στοιχεία που πε-
ριγράφονται στα άρθρα 5 έως 11·

β. εντοπίζει και ενσωματώνει διαρθρωτικές αλλαγές 
σύμφωνες με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 3·

γ. ενσωματώνει ενημερωμένες υποθέσεις για τη λει-
τουργία συμπεριλαμβάνοντας στο μοντέλο τα μεταβλη-
τά δεδομένα που περιγράφονται στα άρθρα 12 έως 16·

δ. ανταλλάσσει με όλους τους υπόλοιπους ΔΣΜ τα 
δεδομένα που περιγράφονται στο άρθρο 17 μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ε. εφαρμόζει τους κοινούς κανόνες για τον καθορισμό 
της καθαρής θέσης σε κάθε ζώνη προσφοράς και της 
ροής για κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος, όπως ορί-
ζονται στα άρθρα 18 και 19·

στ. διασφαλίζει ότι το μοντέλο παρουσιάζει συνοχή ως 
προς τις καθαρές θέσεις και ροές στις γραμμές συνεχούς 
ρεύματος που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 
και 19·

ζ. διασφαλίζει ότι οι διορθωτικές ενέργειες που έχουν 
ήδη αποφασιστεί (εάν υπάρχουν) περιλαμβάνονται στο 
μοντέλο και μπορούν να διακρίνονται σαφώς, όπως 
απαιτείται στο άρθρο 70 παράγραφος 4 του Κανονισμού 
2017/1485, καθώς και να συνάδουν, μεταξύ άλλων, με τη 
μεθοδολογία για την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων με 
συντονισμένο τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού 2017/1485 
και τον γενικό στόχο της μη διακριτικής μεταχείρισης 
δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
Κανονισμού 2017/1485·

η. εφαρμόζει μια λύση του προβλήματος ροής φορτίου 
προκειμένου να επαληθεύσει

i. τη σύγκλιση της λύσης·
ii. την αξιοπιστία των κομβικών τάσεων και των ροών 

ενεργούς και άεργου ισχύος στα στοιχεία δικτύου·
iii. την αξιοπιστία της παραγόμενης ενεργού και άερ-

γου ισχύος κάθε γεννήτριας·
iv. την αξιοπιστία της παραγόμενης άεργου ισχύος/

κατανάλωσης των παράλληλα συνδεδεμένων συσκευών 
αντιστάθμισης άεργου ισχύος·

v. τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα επιχειρη-
σιακής ασφάλειας·

i. εάν απαιτείται, τροποποιεί το μοντέλο του εξοπλι-
σμού και/ή τις υποθέσεις για τη λειτουργία και επανα-
λαμβάνει το βήμα (η)·

ι. κατά περίπτωση, διεξάγει μείωση δικτύου δυνάμει 
του άρθρου 11·

κ. όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού 2017/1485, προβαίνει σε εξαγωγή του ΜΜΔ 
και το διαθέτει για συγχώνευση σε ένα κοινό μοντέλο 
δικτύου μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο 
άρθρο 21·

λ. διασφαλίζει ότι το ΜΜΔ πληροί τα ποιοτικά κριτήρια 
δυνάμει του άρθρου 23·

μ. επαναλαμβάνει τα σχετικά βήματα, όπως απαιτείται 
και σύμφωνα με τις λοιπές υποχρεώσεις που ορίζονται 
στην παρούσα μεθοδολογία.

6. Κάθε ΔΣΜ τηρεί τη διαδικασία για τη συγχώνευση 
των ΜΜΔ σε ένα ΚΜΔ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20.

7. Κάθε ΔΣΜ τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 22. Όλες οι αναφορές σε σχέση με τον χρόνο που 
γίνονται στην παρούσα πρόταση ΜΚΜΔ αναφέρονται σε 
αγοραία ώρα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρά-
γραφος 15 του Κανονισμού 2015/1222.

Άρθρο 5
Δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στα ΜΜΔ

1. Τα ΜΜΔ περιλαμβάνουν στοιχεία των συστημάτων 
μεταφοράς τάσης 220 kV και υψηλότερης, συμπεριλαμ-
βανομένων των συστημάτων HVDC. Στοιχεία του συ-
στήματος μεταφοράς με τάση κάτω των 220kV περιλαμ-
βάνονται εάν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σύστημα 
μεταφοράς των ΔΣΜ. Κατ’ ελάχιστον, αυτό απαιτεί τη 
συμπερίληψη στοιχείων του δικτύου υψηλής τάσης στον 
βαθμό που αυτά χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή 
επιχειρησιακή ανάλυση ασφάλειας για το σχετικό χρονι-
κό διάστημα, καθώς και όλων των πρόσθετων στοιχείων 
δικτύου που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν για 
την κατάλληλη αναπαράσταση των αντίστοιχων μερών 
του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
δικτύου που συνδέονται με αυτά.

2. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό παρέχεται για κάθε 
στοιχείο του δικτύου που συμπεριλαμβάνεται.

3. Όπου η μεθοδολογία αυτή αναφέρεται σε κατανομή 
ανά πρωτογενείς πηγές ενέργειας, απαιτείται κατανομή 
σε πρωτογενείς πηγές ενέργειας που συνάδουν με αυτές 
που χρησιμοποιούνται από την κεντρική πλατφόρμα για 
τη διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του Κανονισμού 
543/2013.

4. Εάν οποιοδήποτε από τα δεδομένα που απαιτούνται 
δεν είναι διαθέσιμα στον ΔΣΜ, ο ΔΣΜ χρησιμοποιεί αντ’ 
αυτού την καλύτερη εκτίμησή του.

Άρθρο 6 
Στοιχεία δικτύου

1. Τα στοιχεία δικτύου που περιγράφονται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου αυτού συμπεριλαμβάνονται σε όλα 
τα ΜΜΔ ανεξάρτητα από το εάν τα λειτουργεί ο ΔΣΜ ή 
ένας ΔΣΔ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΔΣΔ), εφόσον τα 
συγκεκριμένα στοιχεία δικτύου είναι σε επίπεδο τάσης

α. 220 kV ή υψηλότερο·
β. χαμηλότερο από 220 kV και τα στοιχεία δικτύου 

αυτών που χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή επι-
χειρησιακή ανάλυση ασφάλειας.
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2. Τα συναφή στοιχεία του δικτύου και τα δεδομένα 
που πρέπει να παρέχονται γι’ αυτά είναι τα εξής:

α. υποσταθμοί: επίπεδα τάσης, τμήματα ζυγού μετα-
φοράς και, εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσέγγιση μοντελοποίησης που ακολουθείται από τον 
ΔΣΜ, διατάξεις μεταγωγής, οι οποίες πρέπει να περιλαμ-
βάνουν αναγνωριστικό της διάταξης μεταγωγής και τύπο 
της διάταξης μεταγωγής, αποτελώντας είτε διακόπτη 
ισχύος, αποζεύκτη (απομονωτή) είτε διακόπτη απόζευ-
ξης φορτίου·

β. γραμμές ή καλώδια: ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, οι 
υποσταθμοί στους οποίους αυτά είναι συνδεδεμένα·

γ. μετασχηματιστές ισχύος συμπεριλαμβανομένων 
μετασχηματιστών ισχύος μετατόπισης φάσης: ηλεκτρι-
κά χαρακτηριστικά, οι υποσταθμοί στους οποίους αυτά 
είναι συνδεδεμένα, ο τύπος του μεταγωγέα τάσης και ο 
τύπος ρύθμισης, κατά περίπτωση·

δ. συσκευές αντιστάθμισης ισχύος και ευέλικτα συστή-
ματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (FACTS): 
τύπος, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τύπος ρύθμισης, 
κατά περίπτωση.

3. Ένα μοντέλο ή ένα ισοδύναμο μοντέλο των μερών 
του δικτύων που λειτουργούν σε τάση χαμηλότερη των 
220 kV συμπεριλαμβάνεται στο ΜΜΔ ανεξάρτητα από 
το εάν τη διαχείριση αυτών των μερών του δικτύου ανα-
λαμβάνει ο ΔΣΜ ή ένας ΔΣΔ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΚΔΣΔ) εάν

α. αυτά τα μέρη του δικτύου περιέχουν στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή επιχειρησιακή 
ανάλυση ασφάλειας ή

β. τα συναφή στοιχεία δικτύου σε αυτά τα μέρη του 
δικτύου συνδέουν

i. μια μονάδα παραγωγής ή φορτίου που μοντελοποι-
είται λεπτομερώς σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 
9 σε επίπεδο τάσης 220 kV ή υψηλότερο· ή

ii. δύο κόμβους σε επίπεδο τάσης 220 kV ή υψηλότερο.
4. Τα μοντέλα ή ισοδύναμα μοντέλα των μερών του 

δικτύων που λειτουργούν σε τάση χαμηλότερη των 100 
kV περιλαμβάνονται μόνο στα ΜΜΔ στον βαθμό που 
αυτό είναι απαραίτητο για την αναπαράσταση των αντί-
στοιχων μερών του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων δικτύου που συνδέονται με αυτά.

5. Ανεξάρτητα από το επίπεδο τάσης, τα μοντέλα και 
ισοδύναμα μοντέλα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 
4, περιέχουν τουλάχιστον συσσωρεύσεις φορτίου δια-
χωριζόμενες από την παραγωγή και τη δυναμικότητα 
παραγωγής, διαχωριζόμενες ανά πρωτογενείς πηγές 
ενέργειας και διαχωριζόμενες από το φορτίο των αντί-
στοιχων μερών του δικτύου, κατανεμημένες ανά τους 
υποσταθμούς του ισοδύναμου μοντέλου ή ανά τους 
υποσταθμούς στους οποίους συνδέονται τα αντίστοιχα 
μέρη του δικτύου.

Άρθρο 7 
Οριακά σημεία

1. Για κάθε σχετικό σύνορο, οι σχετικοί ΔΣΜ προσδιορί-
ζουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον αφορά τη μοντε-
λοποίηση του δικτύου ερχόμενοι σε συμφωνία σχετικά 
με τα αντίστοιχα οριακά σημεία.

2. Κάθε ΔΣΜ συμπεριλαμβάνει στο ΜΜΔ του όλα τα 
συναφή στοιχεία δικτύου που βρίσκονται στη δική του 
πλευρά σε σχέση με κάθε οριακό σημείο.

3. Κάθε ΔΣΜ συμπεριλαμβάνει όλα τα οριακά σημεία 
στο ΜΜΔ του με μια εικονική έγχυση.

Άρθρο 8 
Παραγωγή

1. Οι μονάδες παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των 
σύγχρονων συμπυκνωτών μοντελοποιούνται λεπτομε-
ρώς, εάν συνδέονται σε επίπεδο τάσης

α. 220 kV ή υψηλότερο·
β. χαμηλότερο από 220 kV και χρησιμοποιούνται στην 

περιφερειακή επιχειρησιακή ανάλυση ασφάλειας.
2. Αρκετές πανομοιότυπες ή παρόμοιες μονάδες πα-

ραγωγής δύνανται να μοντελοποιηθούν λεπτομερώς σε 
συγκεντρωτικό επίπεδο, εάν αυτή η προσέγγιση μοντε-
λοποίησης είναι επαρκής όσον αφορά την περιφερειακή 
επιχειρησιακή ανάλυση της ασφάλειας. Για τις μονάδες 
παραγωγής που μοντελοποιούνται λεπτομερώς σε συ-
γκεντρωτικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνεται ένα ισοδύνα-
μο μοντέλο στο ΜΜΔ.

3. Η δυναμικότητα της παραγωγής που δεν μοντε-
λοποιείται λεπτομερώς, συμπεριλαμβάνεται στο ΜΜΔ 
όντας μοντελοποιημένη με τη μορφή σημείων συσσώ-
ρευσης.

4. Τόσο για τις μονάδες παραγωγής που μοντελοποι-
ούνται λεπτομερώς όσο και για τις συσσωρεύσεις της 
δυναμικότητας παραγωγής που διαχωρίζονται ανά πρω-
τογενείς πηγές ενέργειας και από το φορτίο, συμπεριλαμ-
βάνονται τα παρακάτω δεδομένα στο ΜΜΔ:

α. σημείο σύνδεσης·
β. πηγή πρωτογενούς ενέργειας.
5. Για τις μονάδες παραγωγής που μοντελοποιούνται 

λεπτομερώς, συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω δεδο-
μένα στο ΜΜΔ:

α. μέγιστη ενεργός ισχύς και ελάχιστη ενεργός ισχύς, 
οριζόμενες ως οι τιμές αυτές στις οποίες μπορεί να γίνει 
ρύθμιση της μονάδας παραγωγής. Όσον αφορά την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες αποθήκευσης 
μέσω άντλησης νερού, μοντελοποιούνται δύο κύκλοι 
και πρέπει να παρέχονται δύο αρχεία (δηλαδή, ένα για 
την κατάσταση λειτουργίας παραγωγής και ένα για την 
κατάσταση λειτουργίας άντλησης)·

β. είδος κατάστασης λειτουργίας ελέγχου, η οποία 
μπορεί να είναι: «ανενεργή», «έλεγχος τάσης», «έλεγχος 
συντελεστή ισχύος», «έλεγχος άεργου ισχύος» και, για 
μονάδες παραγωγής ελεγχόμενης τάσης, οι ρυθμισμένοι 
ζυγοί στους οποίους γίνεται η ρύθμιση της προγραμμα-
τισμένης τάσης·

γ. οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές άεργου ισχύος κατά 
την απόδοση της ελάχιστης και μέγιστης ενεργού ισχύος, 
όπως επίσης και η σχετική καμπύλη ικανότητας, εφόσον 
αυτό απαιτείται για την περιφερειακή επιχειρησιακή ανά-
λυση της ασφάλειας·

δ. το βοηθητικό φορτίο της μονάδας παραγωγής που 
αντιπροσωπεύει την εσωτερική ζήτηση της μονάδας 
παραγωγής μοντελοποιείται ως μη συμμορφούμενο 
φορτίο στο σημείο σύνδεσης της μονάδας παραγωγής, 
εάν αυτό απαιτείται για την περιφερειακή επιχειρησιακή 
ανάλυση της ασφάλειας.
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6. Για τις μονάδες παραγωγής που μοντελοποιούνται 
ως σημεία συσσώρευσης, περιλαμβάνονται τα παρακά-
τω δεδομένα στο ΜΜΔ:

α. συσσωρεύσεις της δυναμικότητας παραγωγής 
διαχωριζόμενες ανά πρωτογενείς πηγές ενέργειας και 
διαχωριζόμενες από το φορτίο των αντίστοιχων μερών 
του δικτύου, κατανεμημένες ανά τους υποσταθμούς του 
ισοδύναμου μοντέλου ή ανά τους υποσταθμούς στους 
οποίους συνδέονται τα αντίστοιχα μέρη του δικτύου.

Άρθρο 9 
Φορτίο

1. Τα φορτία μοντελοποιούνται λεπτομερώς, εάν συν-
δέονται σε επίπεδο τάσης α. 220 kV ή υψηλότερο·

β. χαμηλότερο από 220 kV και χρησιμοποιούνται στην 
περιφερειακή επιχειρησιακή ανάλυση ασφάλειας.

2. Αρκετά πανομοιότυπα ή παρόμοια μοντέλα δύνα-
νται να μοντελοποιούνται λεπτομερώς σε συγκεντρω-
τικό επίπεδο, εάν αυτή η προσέγγιση μοντελοποίησης 
είναι επαρκής όσον αφορά την περιφερειακή επιχειρη-
σιακή ανάλυση της ασφάλειας. Για τα μοντέλα που μο-
ντελοποιούνται λεπτομερώς σε συγκεντρωτικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβάνεται ένα ισοδύναμο μοντέλο στο ΜΜΔ.

3. Τα φορτία που δεν μοντελοποιούνται λεπτομερώς, 
συμπεριλαμβάνονται στο ΜΜΔ όντας μοντελοποιημένα 
με τη μορφή σημείων συσσώρευσης.

4. Τόσο για τα φορτία που μοντελοποιούνται λεπτομε-
ρώς όσο και για τα σημεία συσσώρευσης των φορτίων 
που διαχωρίζονται από την παραγωγή, περιλαμβάνονται 
τα παρακάτω δεδομένα στο ΜΜΔ:

α. σημείο σύνδεσης·
β. συντελεστής ισχύος ή άεργος ισχύ·
γ. συμμορφούμενη σήμανση (όπου η τιμή «αληθής» 

δηλώνει ότι η αναλογία κατανάλωσης ενεργού και άερ-
γου ισχύος του φορτίου διαβαθμίζεται κατά τη διαβάθ-
μιση του συνολικού φορτίου).

5. Για τα φορτία που μοντελοποιούνται ως σημεία συσ-
σώρευσης, περιλαμβάνονται τα παρακάτω δεδομένα 
στο ΜΜΔ:

α. συσσωρεύσεις φορτίων (διαχωριζόμενες από την 
παραγωγή) στα αντίστοιχα μέρη του δικτύου, κατανεμη-
μένες ανά τους υποσταθμούς του ισοδύναμου μοντέλου 
ή ανά τους υποσταθμούς στους οποίους συνδέονται τα 
αντίστοιχα μέρη του δικτύου.

Άρθρο 10 
Συνδέσεις HVDC

1. Οι συνδέσεις συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης 
(HVDC) μοντελοποιούνται ανεξάρτητα από το εάν βρί-
σκονται εξολοκλήρου εντός μιας ενιαίας ζώνης προσφο-
ράς ή εάν συνδέουν δύο ζώνες προσφοράς.

2. Ο ΔΣΜ εντός της ζώνης ή των ζωνών προσφοράς 
του οποίου βρίσκεται η σύνδεση HVDC ή οι ΔΣΜ οι ζώνες 
προσφοράς των οποίων συνδέονται μέσω της σύνδεσης 
HVDC αποφασίζουν ως προς τον βαθμό της λεπτομέρειας 
με την οποία πρέπει να μοντελοποιηθεί η σύνδεση HVDC. 
Βασίζουν την απόφασή τους στις λειτουργίες για τις 
οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η σύνδεση HVDC. 
Από προεπιλογή, μια σύνδεση HVDC μοντελοποιείται 

λεπτομερώς και το μέρος AC/DC αυτής ανταλλάσσεται 
από τους σχετικούς ΔΣΜ, εκτός εάν δεν το απαιτούν οι 
λειτουργίες για τις οποίες χρησιμοποιείται.

3. Τόσο για τις συνδέσεις HVDC που μοντελοποιούνται 
λεπτομερώς όσο και για αυτές που μοντελοποιούνται με 
απλουστευμένο τρόπο, περιλαμβάνονται τα παρακάτω 
δεδομένα:

α. σημεία σύνδεσης.
4. Για διαζωνικές συνδέσεις HVDC που μοντελοποιού-

νται λεπτομερώς, οι σχετικοί ΔΣΜ συμφωνούν ως προς 
το ποιος από αυτούς πρέπει να παρέχει το λεπτομερές 
μοντέλο είτε συμπεριλαμβάνοντάς το στο ΜΜΔ τους 
είτε διαθέτοντάς το ξεχωριστά. Στην περίπτωση συνδέ-
σεων HVDC που συνδέουν την περιοχή ΚΜΔ με μια ζώνη 
προσφοράς που δεν ανήκει στην περιοχή ΚΜΔ, ο ΔΣΜ 
που βρίσκεται εντός της περιοχής ΚΜΔ συμπεριλαμβάνει 
το λεπτομερές μοντέλο στο ΜΜΔ του. Τα λεπτομερή 
μοντέλα συνδέσεων HVDC περιλαμβάνουν

α. ηλεκτρικά χαρακτηριστικά·
β. τύπο και χαρακτηριστικά των υποστηριζόμενων 

καταστάσεων λειτουργίας ελέγχου.
5. Οι συνδέσεις HVDC που μοντελοποιούνται με 

απλουστευμένο τρόπο αντιπροσωπεύονται με ισοδύ-
ναμες εγχύσεις στα σημεία σύνδεσης.

6. Στην περίπτωση συνδέσεων HVDC που συνδέουν 
την περιοχή ΚΜΔ με μια ζώνη προσφοράς που δεν ανή-
κει στην περιοχή ΚΜΔ, ο ΔΣΜ που βρίσκεται εντός της 
περιοχής ΚΜΔ επιδιώκει να συνάψει συμφωνία με τους 
ιδιοκτήτες των συνδέσεων HVDC που δεν δεσμεύονται 
από την παρούσα μεθοδολογία με στόχο να διασφαλίσει 
τη συνεργασία τους όσον αφορά την τήρηση των απαι-
τήσεων που ορίζονται σε αυτό το άρθρο.

Άρθρο 11 
Μοντελοποίηση γειτονικών δικτύων

1. Κάθε ΔΣΜ μοντελοποιεί συνδέσεις HVDC με γειτο-
νικά δίκτυα δυνάμει του άρθρου 10.

2. Κάθε ΔΣΜ μοντελοποιεί συνδέσεις AC με γειτονικά 
δίκτυα, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

3. Στην αρχή της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
άρθρο 4, κάθε ΔΣΜ χρησιμοποιεί ένα ισοδύναμο μοντέ-
λο των γειτονικών δικτύων στο ΜΜΔ του.

Άρθρο 12 
Τοπολογία

1. Κατά την κατασκευή του ΜΜΔ του, κάθε ΔΣΜ δια-
σφαλίζει ότι

α. το ΜΜΔ υποδεικνύει τη μεταγόμενη κατάσταση, 
είτε ανοικτή ή κλειστή όλων των μοντελοποιημένων 
συσκευών μεταγωγής·

β. το ΜΜΔ υποδεικνύει τη θέση μεταγωγέα όλων των 
μοντελοποιημένων μετασχηματιστών ισχύος συμπερι-
λαμβανομένων των μετασχηματιστών ισχύος μετατό-
πισης φάσης·

γ. η τοπολογία του ΜΜΔ αντικατοπτρίζει την προγραμ-
ματισμένη ή αναγκαστική μη διαθεσιμότητα των μοντε-
λοποιημένων στοιχείων του εξοπλισμού των οποίων η 
μη διαθεσιμότητα είναι γνωστή σύμφωνα με τα σενάρια 
που περιγράφονται στο άρθρο 3·
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δ. η τοπολογία του ΜΜΔ επικαιροποιείται προκειμέ-
νου να αντανακλά τα διορθωτικά μέτρα που αποφασί-
ζονται βάσει των μεθοδολογιών δυνάμει του άρθρου 76 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού 2017/1485, 
όπως επίσης και άλλα τοπολογικά διορθωτικά μέτρα, 
κατά περίπτωση·

ε. λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία γ) και δ), η τοπολογία 
του ΜΜΔ αντανακλά τη βέλτιστη κατάσταση πρόγνωσης 
για τη λειτουργία·

στ. οι λεπτομέρειες της μοντελοποίησης και η κατά-
σταση συνδεσιμότητας των γραμμών διασύνδεσης και 
των ιδιωτικών γραμμών ζεύξης με άλλους ΔΣΜ συνά-
δουν με τα ΜΜΔ των συναφών γειτονικών ΔΣΜ.

ζ. η τοπολογία όλων των ΜΜΔ που δημιουργούνται 
για ενδοημερήσιους σκοπούς αντικατοπτρίζει την ανα-
γκαστική μη διαθεσιμότητα του μοντελοποιημένου 
εξοπλισμού.

Άρθρο 13
Εγχύσεις και φορτία ενέργειας

1. Κατά την κατασκευή του ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ τηρεί τις 
παρακάτω γενικές αρχές όσον αφορά τις εγχύσεις και 
τα φορτία ενέργειας:

α. Για το μοτίβο εγχύσεων ενέργειας
i. το ΜΜΔ προσδιορίζει μια έγχυση ενεργού και αέρ-

γου ισχύος για κάθε μοντελοποιημένη μονάδα παραγω-
γής σε λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των σύγχρο-
νων συμπυκνωτών και αντλιών και αυτό ισχύει για κάθε 
μονάδα παραγωγής είτε μοντελοποιείται λεπτομερώς 
σε μεμονωμένο ή συγκεντρωτικό επίπεδο είτε μοντελο-
ποιείται με τη μορφή στοιχείου συσσώρευσης·

ii. η καθορισμένη έγχυση ενεργού και άεργου ισχύος 
για κάθε μοντελοποιημένη μονάδα παραγωγής είναι συ-
νεπής ως προς τα καθορισμένα όρια μέγιστης και ελά-
χιστης ενεργού και άεργου ισχύος και/ή την ισχύουσα 
καμπύλη ικανότητας άεργου ισχύος·

iii. οι εγχύσεις ενεργού ισχύος που σχετίζονται με την 
παραγωγή εντός του ΜΜΔ συνάδουν με τις συναφείς 
διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 76 παρά-
γραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού 2017/1485 και με 
άλλα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση του συ-
στήματος εντός των ισχυόντων ορίων επιχειρησιακής 
ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
παροχής ικανοποιητικού αποθεματικού ενεργού ισχύος, 
καθοδικά ή ανοδικά ενεργοποιούμενου, όπως απαιτείται 
για τους σκοπούς διαχείρισης της συχνότητας·

β. Για το μοτίβο φορτίου
i. το ΜΜΔ προσδιορίζει μια άντληση ενεργού και άερ-

γου ισχύος για κάθε μοντελοποιημένο φορτίο και αντλία 
σε λειτουργία·

ii. το άθροισμα των αντλήσεων ενεργού ισχύος μοντε-
λοποιημένου φορτίου των μοντελοποιημένων φορτίων 
και αντλιών σε λειτουργία αντιστοιχεί στο συνολικό φορ-
τίο του υπό εξέταση σεναρίου.

2. Κατά την κατασκευή του ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ τηρεί τις 
παρακάτω αρχές όσον αφορά τις εγχύσεις ενέργειας:

α. προκειμένου να καθορίσει το μοτίβο έγχυσης για 
το σχετικό σενάριο, ο ΔΣΜ διαβαθμίζει ή εναλλακτικά 
τροποποιεί μεμονωμένα τις εγχύσεις ενεργού ισχύος 
που σχετίζονται με τις μοντελοποιημένες μονάδες πα-
ραγωγής·

β. για μονάδες παραγωγής που μοντελοποιούνται λε-
πτομερώς, στην κατάσταση διαθεσιμότητας λαμβάνο-
νται υπόψη τα ακόλουθα σύμφωνα με τα σενάρια που 
περιγράφονται στο άρθρο 3:

i. σχέδια διακοπής·
ii. προφίλ για δοκιμές·
iii. προγραμματισμένη μη διαθεσιμότητα·
iv. τυχόν περιορισμοί δυναμικότητας ενεργού ισχύος·
γ. για μονάδες παραγωγής με δυνατότητα διανομής 

που μοντελοποιούνται λεπτομερώς, στο μοντελοποιη-
μένο μοτίβο διανομής λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
σύμφωνα με τα σενάρια που περιγράφονται στο άρθρο 3:

i. για όλα τα σενάρια
1. η κατάσταση διαθεσιμότητας·
2. οι ισχύουσες πρακτικές διανομής προτεραιότητας 

και συμφωνίες·
ii. για μοντέλα επόμενου έτους, η βέλτιστη πρόγνωση 

για το μοτίβο διανομής που βασίζεται σε επιλογή των 
παρακάτω:

1. συναφή τρέχοντα, ιστορικά ή προβλεπόμενα εμπο-
ρικά δεδομένα/δεδομένα αγοράς·

2. διάκριση μεταξύ παραγωγής φορτίου βάσης και 
περιθωριακής παραγωγής·

3. καθορισμένες κλείδες μετατόπισης παραγωγής, 
αξιολογικές κατατάξεις ή συντελεστές συμμετοχής·

4. λοιπές σχετικές πληροφορίες·
iii. για μοντέλα επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια 

μοντέλα
1. τελευταία διαθέσιμα χρονοδιαγράμματα της αγο-

ράς·
δ. για μονάδες παραγωγής με δυνατότητα διανομής 

που μοντελοποιούνται με τη μορφή σημείων συσσώ-
ρευσης, στο μοντελοποιημένο μοτίβο διανομής λαμ-
βάνονται υπόψη

i. για όλα τα σενάρια, η βέλτιστη πρόγνωση για το μο-
τίβο διανομής που βασίζεται σε επιλογή των παρακάτω:

1. συναφή τρέχοντα, ιστορικά ή προβλεπόμενα εμπο-
ρικά δεδομένα/δεδομένα αγοράς·

2. διάκριση μεταξύ παραγωγής φορτίου βάσης και 
περιθωριακής παραγωγής·

3. καθορισμένες κλείδες μετατόπισης παραγωγής, 
αξιολογικές κατατάξεις ή συντελεστές συμμετοχής·

4. δεδομένα για τη δυναμικότητα παραγωγής των μο-
νάδων παραγωγής που μοντελοποιούνται με τη μορφή 
σημείων συσσώρευσης διαχωριζόμενες ανά πρωτογε-
νείς πηγές ενέργειας και διαχωριζόμενες από το φορτίο 
που διαχειρίζεται ο συναθροιστής, τα δεδομένα του 
οποίου χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή επιχει-
ρησιακή ανάλυση ασφάλειας, κατανεμημένες ανά τους 
υποσταθμούς του ισοδύναμου μοντέλου ή ανά τους 
υποσταθμούς στους οποίους συνδέονται τα αντίστοιχα 
μέρη του δικτύου·

5. λοιπές σχετικές πληροφορίες·
ε. για όλα τα σενάρια, για μονάδες παραγωγής διαλεί-

πουσας λειτουργίας που μοντελοποιούνται λεπτομερώς, 
στο μοντελοποιημένο μοτίβο διανομής λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα σύμφωνα με τα σενάρια που περι-
γράφονται στο άρθρο 3:
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στ. για όλες τις μονάδες παραγωγής διαλείπουσας λει-
τουργίας που είτε μοντελοποιούνται λεπτομερώς είτε 
μοντελοποιούνται με τη μορφή σημείων συσσώρευσης, 
το μοντελοποιημένο μοτίβο διανομής λαμβάνει υπόψη 
σύμφωνα με τα σενάρια που περιγράφονται στο άρθρο 3·

i. για μοντέλα επόμενου έτους, η πλέον κατάλληλη 
πρόγνωση σύμφωνα με τα σενάρια που εκπονούνται 
δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485·

ii. για μοντέλα επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια 
μοντέλα, η τελευταία πρόγνωση διαλείπουσας παραγω-
γής, όπως προκύπτει από μετεωρολογικές προγνώσεις·

3. Κατά την κατασκευή του ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ τηρεί τις 
παρακάτω αρχές όσον αφορά τα φορτία:

α. προκειμένου να καθορίσει το μοτίβο φορτίου, ο 
ΔΣΜ διαβαθμίζει ή εναλλακτικά τροποποιεί μεμονωμέ-
να τις κομβικές αντλήσεις ενεργού και άεργου ισχύος 
που σχετίζονται με μοντελοποιημένα φορτία και αντλίες·

β. για όλα τα σενάρια αυτό πρέπει να βασίζεται σε επι-
λογή των εξής:

i. αντιπροσωπευτικά ιστορικά δεδομένα αναφοράς 
για τη σχετική εποχή, ημέρα, ώρα και άλλα συναφή δε-
δομένα·

ii. δεδομένα συστήματος εποπτικού ελέγχου και από-
κτησης δεδομένων (SCADA) και/ή μετρηθέντα δεδομένα·

iii. κατ’ εκτίμηση δεδομένα κατάστασης·
iv. δεδομένα στατιστικής ανάλυσης ή πρόγνωσης·
v. διάκριση μεταξύ συμμορφούμενου και μη συμμορ-

φούμενου φορτίου·
vi. προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τουλάχι-

στον για φορτία που μοντελοποιούνται λεπτομερώς·
vii. για φορτία που μοντελοποιούνται λεπτομερώς, η 

μέγιστη κατανάλωση ενεργού ισχύος και τα χαρακτη-
ριστικά ελέγχου άεργου ισχύος, όπου υπάρχουν εγκα-
τεστημένα, όπως επίσης και η μέγιστη και ελάχιστη 
ενεργός ισχύς που είναι διαθέσιμη για ανταπόκριση 
στη ζήτηση και η μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια τυχόν 
πιθανής χρήσης της ισχύος αυτής για ανταπόκριση στη 
ζήτηση·

viii. για φορτία που μοντελοποιούνται ως σημεία συσ-
σώρευσης και διαχειρίζονται από έναν συναθροιστή, τα 
δεδομένα του οποίου χρησιμοποιούνται στην περιφερεια-
κή επιχειρησιακή ανάλυση ασφάλειας, συσσωρεύσεις 
μέγιστης και ελάχιστης ενεργού ισχύος που διατίθενται 
για ανταπόκριση στη ζήτηση και διαχωρίζονται από την 
παραγωγή και η μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ενδεχό-
μενης χρήσης της ισχύος αυτής για ανταπόκριση στη 
ζήτηση, την οποία διαχειρίζεται ο συναθροιστής στα 
αντίστοιχα μέρη του δικτύου, κατανεμημένη ανά τους 
υποσταθμούς του ισοδύναμου μοντέλου ή ανά τους 
υποσταθμούς στους οποίους συνδέονται τα αντίστοιχα 
μέρη του δικτύου.

ix. για τα φορτία που μοντελοποιούνται ως σημεία 
συσσώρευσης και τα διαχειρίζεται ένας συναθροιστής, 
τα δεδομένα του οποίου χρησιμοποιούνται στην περι-
φερειακή επιχειρησιακή ανάλυση ασφάλειας, πρόγνω-
ση της απεριόριστης ενεργής ισχύος που διατίθεται για 
ανταπόκριση στη ζήτηση και για τυχόν προγραμματι-
σμένη ανταπόκριση στη ζήτηση·

x. για μοντέλα επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια 
μοντέλα, για φορτία που μοντελοποιούνται λεπτομερώς, 
το ΜΜΔ αντανακλά την προγραμματισμένη κατανάλω-
ση ενεργού ισχύος και την προβλεπόμενη κατανάλωση 
άεργου ισχύος.

xi. λοιπές σχετικές πληροφορίες.

Άρθρο 14 
Παρακολούθηση

1. Κατά τη δημιουργία ενός ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ τηρεί τους 
κανόνες που ορίζονται στο άρθρο αυτό όσον αφορά τα 
όρια επιχειρησιακής παρακολούθησης για όλα τα μοντε-
λοποιημένα στοιχεία του δικτύου.

2. Για κάθε σενάριο, όλα τα επιχειρησιακά όρια είναι 
συνεπή με τις επιχειρησιακές συνθήκες συμπεριλαμβα-
νομένων, μεταξύ άλλων, της εποχής και άλλων σχετικών 
περιβαλλοντολογικών και μετεωρολογικών παραγόντων.

3. Για κάθε σενάριο, κάθε ΔΣΜ διασφαλίζει ότι
α. το ΜΜΔ καθορίζει, για κάθε γραμμή μεταφοράς, 

καλώδιο, μετασχηματιστή και συναφές στοιχείο του εξο-
πλισμού DC που μοντελοποιείται πλήρως, είτε

i. μια ΜΕΦΜ, εάν η ένταση του ρεύματος δεν εξαρτάται 
από μετεωρολογικές συνθήκες ή τις συνθήκες φόρτισης 
πριν από το σφάλμα, είτε

ii. τη βέλτιστη προβλεπόμενη ένταση, εάν η ένταση 
εξαρτάται από μετεωρολογικές συνθήκες ή τις συνθήκες 
φόρτισης πριν από το σφάλμα·

β. το ΜΜΔ καθορίζει για τα σχετικά περιουσιακά στοι-
χεία, μία ή περισσότερες ΠΕΦΜ, αντιπροσωπευτικές 
της αντίστοιχης εποχής και βασισμένες στην ισχύουσα, 
ΜΕΦΜ, για κάθε γραμμή μεταφοράς, καλώδιο, μετασχη-
ματιστή και συναφές στοιχείο του εξοπλισμού DC που 
μοντελοποιείται πλήρως·

γ. το ΜΜΔ καθορίζει μια διάρκεια ΠΕΦΜ για όλα τα 
στοιχεία του εξοπλισμού μεταφοράς για τα οποία ορί-
ζεται μια ΠΕΦΜ, για κάθε ΠΕΦΜ που ορίζεται·

δ. το ΜΜΔ καθορίζει ένα ρεύμα απόκρισης για κάθε 
συναφές στοιχείο του πλήρως μοντελοποιημένου εξο-
πλισμού μεταφοράς, κατά περίπτωση·

ε. το ΜΜΔ αντικατοπτρίζει με κατάλληλο τρόπο τις 
μέγιστες και ελάχιστες αποδεκτές τάσεις για κάθε επί-
πεδο ονομαστικής τάσης σύμφωνα με τους σχετικούς 
κώδικες, πρότυπα, άδειες, πολιτικές και συμφωνίες που 
ισχύουν κατά τόπους·

στ. τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας που ισχύουν για 
τις γραμμές διασύνδεσης και τις ιδιωτικές γραμμές ζεύ-
ξης σε άλλους ΔΣΜ είναι συνεπή με αυτά που ορίζονται 
στα ΜΜΔ των συναφών γειτονικών ΔΣΜ·

ζ. τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας που καθορίζονται 
στο ΜΜΔ χαρακτηρίζονται από αμοιβαία συνοχή·

η. το ΜΜΔ ορίζει τεχνητά όρια ΜΕΦΜ και ΠΕΦΜ σε 
συναφή μεμονωμένα στοιχεία ή ομάδες στοιχείων μο-
ντελοποιημένου εξοπλισμού μεταφοράς με στόχο την 
ενσωμάτωση τοπικών περιορισμών μεταφοράς που 
δεν σχετίζονται με θερμική ασφάλεια ή ασφάλεια τάσης 
σταθερής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων περιορι-
σμών που σχετίζονται με τη μεταβατική ευστάθεια ή τη 
σταθερότητα τάσης·
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i. για όλα τα ισοδύναμα μοντέλα του εξοπλισμού με-
ταφοράς και για τα μοντελοποιημένα στοιχεία του εξο-
πλισμού που δεν βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ΔΣΜ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων διανομής που είναι 
σχετικά όσον αφορά την ανάλυση επιχειρησιακής ασφά-
λειας και τον υπολογισμό διαζωνικής δυναμικότητας, το 
ΜΜΔ καθορίζει κατάλληλα ισοδύναμα επιχειρησιακά 
όρια.

Άρθρο 15 
Ρυθμίσεις ελέγχου

1. Κατά την κατασκευή ενός ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ ορίζει 
κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου τουλάχιστον για τα στοι-
χεία του εξοπλισμού ρύθμισης που ακολουθούν, εφόσον 
είναι μοντελοποιημένα και σχετικά:

α. μετασχηματιστές ισχύος και οι μεταγωγείς τάσης 
τους·

β. μετασχηματιστές μετατόπισης τάσης και οι μετα-
γωγείς φάσης τους·

γ. συσκευές αντιστάθμισης άεργου ισχύος, οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν

i. παράλληλους αντισταθμιστές συμπεριλαμβανο-
μένων παράλληλων πυκνωτών ή αντιδραστήρων ή 
διακριτικά εναλλασσόμενων συστοιχιών παράλληλων 
πυκνωτών ή αντιδραστήρων·

ii. στατικοί αντισταθμιστές άεργου ισχύος·
iii. σύγχρονοι πυκνωτές·
iv. στατικοί σύγχρονοι αντισταθμιστές (STATCOM) και 

λοιπές διατάξεις ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς 
εναλλασσόμενου ρεύματος (FACTS)·

δ. γεννήτριες που υποβοηθούν στη ρύθμιση τάσης· 
ε. Εξοπλισμός DC

2. Για τα στοιχεία του εξοπλισμού που αναφέρονται 
στα σημεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 1, κάθε 
ΜΜΔ περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες, κατά 
περίπτωση:

α. κατάσταση ρύθμισης - ενεργή/ανενεργή·
β. κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης - τάση, ενεργός 

ισχύς, άεργος ισχύς, συντελεστής ισχύος, τρέχουσα ή 
άλλη κατάσταση λειτουργίας·

γ. στόχος ή εύρος στόχου ρύθμισης σε kV, MW, Mvar, 
pu ή άλλες κατάλληλες μονάδες·

δ. νεκρή ζώνη στόχου ρύθμισης·
ε. συντελεστής συμμετοχής ρύθμισης·
στ. ρυθμιζόμενος κόμβος.
3. Για τα στοιχεία του εξοπλισμού που αναφέρονται 

στο σημείο ε) της παραγράφου 1, κάθε ΜΜΔ περιλαμβά-
νει τις παρακάτω πληροφορίες σε σχέση με τα ακόλουθα, 
κατά περίπτωση:

α. κατάσταση λειτουργίας - αναστροφέας/ανορθωτής·
β. κατάσταση λειτουργίας ελέγχου - τάση, ενεργός 

ισχύς, άεργος ισχύς, συντελεστής ισχύος, τρέχουσα ή 
άλλη κατάσταση λειτουργίας·

γ. επιθυμητές τιμές ενεργού ισχύος· δ. επιθυμητές τιμές 
τάσης·

ε. ρυθμιζόμενοι κόμβοι.
4. Εάν ένα μοντελοποιημένο στοιχείο του εξοπλισμού 

DC αποτελεί μέρος μιας διασύνδεσης, κάθε ΔΣΜ δια-
σφαλίζει ότι οι προκύπτουσες ροές στη διασύνδεση εί-

ναι συνεπείς προς τις συμφωνηθείσες ροές σε γραμμές 
συνεχούς ρεύματος για το σχετικό σενάριο σύμφωνα 
με το άρθρο 18.

5. Κάθε ΔΣΜ διασφαλίζει ότι οι επιθυμητές τιμές τάσης 
και το επιθυμητό εύρος τιμών τάσης αντικατοπτρίζουν 
το σχετικό σενάριο και τις ισχύουσες πρακτικές ελέγχου 
τάσης και ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας.

6. Κάθε ΔΣΜ ορίζει τουλάχιστον έναν ισοζυγιστικό 
κόμβο σε κάθε ΜΜΔ για τους σκοπούς διαχείρισης των 
αναντιστοιχιών μεταξύ της συνολικής παραγωγής και 
ζήτησης κατά την εκτέλεση επίλυσης του προβλήματος 
ροής φορτίου.

Άρθρο 16
Υποθέσεις σχετικά με γειτονικά δίκτυα

1. Κατά την κατασκευή ενός ΜΜΔ, κάθε ΔΣΜ ενημερώ-
νει τις υποθέσεις για τη λειτουργία όσον αφορά τα γειτο-
νικά δίκτυα με την πλέον αξιόπιστη σειρά εφαρμόσιμων 
εκτιμήσεων. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 
ελέγχων που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
5 στοιχείο η), τα ισοδύναμα μοντέλα των γειτονικών δι-
κτύων καταργούνται και αντικαθίστανται με ισοδύναμες 
εγχύσεις στα συναφή οριακά σημεία.

2. Για κάθε ΜΜΔ, το άθροισμα των εγχύσεων στα ορι-
ακά σημεία πρέπει να ισούται με την αντίστοιχη καθαρή 
θέση.

Άρθρο 17 
Σχετικές πληροφορίες

1. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή κανό-
νων για την αλλαγή των χαρακτηριστικών των ΜΜΔ κατά 
τη διάρκεια σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών, κάθε 
ΔΣΜ καθιστά διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες σε 
όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 21:

α) κλείδες μετατόπισης παραγωγής.

Άρθρο 18
Καθαρές θέσεις και ροές σε γραμμές συνεχούς 
ρεύματος

1. Για όλα τα σενάρια σχετικά με τα ΜΜΔ επόμενου 
έτους δυνάμει του άρθρου 3, κάθε ΔΣΜ ακολουθεί τη 
διαδικασία ευθυγράμμισης ΚΜΔ που περιγράφεται στο 
άρθρο 19.

2. Για όλα τα σενάρια σχετικά με τα ΜΜΔ επόμενης ημέ-
ρας και τα ενδοημερήσια ΜΜΔ δυνάμει του άρθρου 3,

α. η βέλτιστη πρόγνωση καθαρής θέσης για κάθε ζώνη 
προσφοράς και η πρόγνωση της ροής σε κάθε γραμμή 
συνεχούς ρεύματος βασίζεται σε επαληθευμένες προ-
γραμματισμένες ανταλλαγές που αντιστοιχίζονται·

β. κάθε ΔΣΜ μοιράζεται με όλους τους άλλους ΔΣΜ 
την καθαρή θέση για τη ή τις ζώνες προσφοράς του και 
τις τιμές για τη ροή σε κάθε γραμμή συνεχούς ρεύμα-
τος που χρησιμοποιείται στο ΜΜΔ του μέσω του περι-
βάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ που περιγράφεται στο άρθρο 21 σύμφωνα 
με τη διαδικασία ΚΜΔ που αναφέρεται στο άρθρο 22.
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3. Για όλα τα σενάρια που προβλέπονται στο άρθρο 3, 
σε περίπτωση ζωνών προσφοράς που συνδέονται με πε-
ρισσότερες από μία γραμμές μεταφοράς συνεχούς ρεύ-
ματος, οι ΔΣΜ συμφωνούν σε συνεπείς μεταξύ τους τιμές 
για τις ροές σε γραμμές μεταφοράς συνεχούς ρεύματος 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο ΜΜΔ ενός ΔΣΜ. 
Αυτές πρέπει, επίσης, να είναι οι τιμές που κοινοποιούν 
οι ΔΣΜ σε όλους τους υπόλοιπους ΔΣΜ.

Άρθρο 19 
Ευθυγράμμιση διαδικασίας ΚΜΔ

1. Για κάθε σενάριο σχετικά με τα μοντέλα επόμενου 
έτους σύμφωνα με το άρθρο 3, κάθε ΔΣΜ προετοιμάζει 
και μοιράζεται με όλους τους υπόλοιπους ΔΣΜ μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21, σύμφωνα 
με την περιγραφή της διαδικασίας ΚΜΔ που ορίζεται στο 
άρθρο 22, τη βέλτιστη πρόγνωσή του

α. για την καθαρή θέση στη ζώνη προσφοράς του, η 
οποία αποτελεί την προκαταρκτική καθαρή θέση του·

β. τη ροή σε κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος που 
είναι συνδεδεμένη στη ζώνη προσφοράς του και αποτε-
λούν τις προκαταρκτικές ροές σε κάθε γραμμή συνεχούς 
ρεύματος·

γ. λοιπά δεδομένα εισαγωγής που απαιτούνται από τον 
αλγόριθμο σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού έναν αλγόριθμο, 
ο οποίος για κάθε σενάριο και για όλες τις ζώνες προ-
σφοράς εναρμονίζει τις προκαταρκτικές καθαρές θέσεις 
και τις προκαταρκτικές ροές σε κάθε γραμμή συνεχούς 
ρεύματος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε, κατόπιν της ρύθ-
μισης με τον αλγόριθμο,

α. το άθροισμα των προσαρμοσμένων καθαρών θέ-
σεων για όλες τις ζώνες προσφοράς στην περιοχή ΚΜΔ 
να εξισορροπεί την επιδιωκόμενη καθαρή θέση για την 
περιοχή ΚΜΔ·

β. για όλες τις ζώνες προφοράς που συνδέονται μέσω 
τουλάχιστον μίας γραμμής συνεχούς ρεύματος, το άθροι-
σμα των ροών σε όλες τις γραμμές συνεχούς ρεύματος 
χαρακτηρίζεται από αμοιβαία συνέπεια και για τις δύο 
σχετικές ζώνες προσφοράς.

3. Ο αλγόριθμος διαθέτει τις παρακάτω ιδιότητες ή 
χαρακτηριστικά προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν 
σημειώνεται καμιά αναίτια διάκριση ανάμεσα στις εσω-
τερικές και διαζωνικές ανταλλαγές:

α. οι εναρμονίσεις των προκαταρκτικών καθαρών 
θέσεων και προκαταρκτικών ροών σε κάθε γραμμή 
συνεχούς ρεύματος επεκτείνονται σε όλες τις ζώνες 
προσφοράς, εκ των οποίων καμία δεν ωφελείται από 
τυχόν προτιμησιακή μεταχείριση ή ευνοϊκή κατάσταση 
σε σχέση με τη λειτουργία του αλγόριθμου·

β. επιτελώντας την αντικειμενική λειτουργία του, ο αλ-
γόριθμος δίνει έμφαση στα εξής, κατά τον καθορισμό 
των απαιτούμενων ρυθμίσεων:

i. το μέγεθος των προσαρμογών που απαιτούνται σε 
κάθε προκαταρκτική καθαρή θέση και τις προκαταρκτι-
κές ροές σε κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος, το οποίο 
ελαχιστοποιείται·

ii. την ικανότητα μιας ζώνης προσφοράς να προσαρ-
μόζει την προκαταρκτική καθαρή θέση της και τις προ-
καταρκτικές ροές σε κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος, 
βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων·

γ. ο αλγόριθμος καθορίζει αντικειμενικά και διαφανή 
κριτήρια όσον αφορά τη συνέπεια και την ποιότητα, τα 
οποία πρέπει να πληρούν τα δεδομένα εισαγωγής που 
απαιτούνται από κάθε ΔΣΜ·

δ. ο αλγόριθμος πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός, ώστε 
να παρέχει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στην πα-
ράγραφο 2 σε όλες τις περιστάσεις, εφόσον παρέχονται 
σε αυτόν τα δεδομένα εισαγωγής.

4. Οι ΔΣΜ συμφωνούν ως προς τις διαδικασίες
α. για τη μείωση της απόλυτης τιμής του αθροίσματος 

των προκαταρκτικών καθαρών θέσεων για όλες τις ζώνες 
προσφοράς στην περιοχή ΚΜΔ· και

β. για την παροχή επικαιροποιημένων δεδομένων ει-
σαγωγής, εάν είναι απαραίτητο· και

γ. να λαμβάνει υπόψη την αποθεματική δυναμικότητα 
και τα όρια ευστάθειας, εάν είναι απαραίτητη η ενημέ-
ρωση των δεδομένων εισαγωγής.

5. Οι ΔΣΜ αναθεωρούν σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και, εφόσον είναι απαραίτητο, βελτιώνουν τον αλγόριθμο.

6. Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν τον αλγόριθμο ως μέρος 
των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του 
άρθρου 31 παράγραφος 3 του Κανονισμού 2015/1222 
και του άρθρου 26 παράγραφος 3 του Κανονισμού 
2016/1719. Εάν ο αλγόριθμος τροποποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι ΔΣΜ δηλώνουν 
σαφώς ποιος αλγόριθμος χρησιμοποιούνταν κατά τη 
διάρκεια ποιας περιόδου και εξηγούν τους λόγους τρο-
ποποίησης του αλγόριθμου.

7. Όλοι οι ΔΣΜ διασφαλίζουν από κοινού ότι ο αλγό-
ριθμος είναι προσβάσιμος από τα σχετικά μέρη μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21.

8. Κάθε ΔΣΜ ορίζει έναν περιφερειακό συντονιστή 
ασφάλειας ο οποίος εκτελεί, εκ μέρους του ΔΣΜ, τις 
παρακάτω ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 22:

α. ελέγχει την πληρότητα και την ποιότητα των δε-
δομένων εισαγωγής που παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και, εάν είναι απαραίτητο, αντικαθιστά 
τα δεδομένα που λείπουν ή τα δεδομένα ανεπαρκούς 
ποιότητας με υποκατάστατα δεδομένα·

β. εφαρμόζει τον αλγόριθμο προκειμένου να υπολο-
γίσει για κάθε σενάριο και κάθε ζώνη προσφοράς τις 
ευθυγραμμισμένες καθαρές θέσεις και τις ευθυγραμμι-
σμένες ροές σε όλες τις γραμμές συνεχούς ρεύματος, οι 
οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και τις καθιστά διαθέσιμες σε όλους τους 
ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησι-
ακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο 
άρθρο 21·

γ. διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα που συγκεντρώ-
νονται συνάδουν με αυτά που συγκεντρώνονται από 
όλους τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας (εάν 
υπάρχουν).
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9. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο στ), 
κάθε ΔΣΜ διασφαλίζει ότι το ΜΜΔ του είναι συνεπές με 
την ευθυγραμμισμένη καθαρή θέση και τις ευθυγραμ-
μισμένες ροές σε γραμμές συνεχούς ρεύματος που πα-
ρέχονται από τον περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας.

Άρθρο 20
Κοινό μοντέλο δικτύου

1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του Κανονισμού 2017/1485, κάθε ΔΣΜ ορίζει έναν 
περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας ο οποίος εκτελεί, 
εκ μέρους του ΔΣΜ, τις παρακάτω ενέργειες σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22:

α. ελέγχει τη συνέπεια των ΜΜΔ που παρέχονται από 
τον ΔΣΜ σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 23·

β. εάν ένα ΜΜΔ αποτυγχάνει στον έλεγχο ποιότητας 
που αναφέρεται στο στοιχείο α), προβαίνει είτε στην 
απόκτηση ενός νέου ΜΜΔ επαρκούς ποιότητας από τον 
αρμόδιο ΔΣΜ είτε στην αντικατάσταση με εναλλακτικό 
ΜΜΔ σύμφωνα με τους κανόνες αντικατάστασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 και καθιστά αυτό το 
επικυρωμένο ΜΜΔ διαθέσιμο μέσω του περιβάλλοντος 
δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ 
που αναφέρεται στο άρθρο 21·

γ. εφαρμόζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγρα-
φο 2 με σκοπό τη συγχώνευση όλων των ΜΜΔ σε ένα 
ΚΜΔ δυνάμει του άρθρου 79 του Κανονισμού 2017/1485 
και καθιστά τα ΚΜΔ που προκύπτουν διαθέσιμα σε όλους 
τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται 
στο άρθρο 21·

δ. διασφαλίζει ότι κάθε ΚΜΔ που δημιουργείται συ-
νάδει με αυτά που συγκεντρώνονται από όλους τους 
άλλους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας (εάν 
υπάρχουν)·

ε. εντοπίζει παραβιάσεις των ορίων επιχειρησιακής 
ασφάλειας στο ΚΜΔ·

στ. αποκτά από τους σχετικούς ΔΣΜ επικαιροποιημένα 
ΜΜΔ υπό το πρίσμα των διορθωτικών μέτρων κατά πε-
ρίπτωση και επαναλαμβάνει τα βήματα α) έως ε), όπως 
απαιτείται·

ζ. επικυρώνει το ΚΜΔ που προκύπτει ελέγχοντας ότι 
συνάδει με αυτά που συγκεντρώνονται από όλους τους 
άλλους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας (εάν 
υπάρχουν) μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται 
στο άρθρο 21·

2. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τους περιφερειακούς συντονιστές ασφά-
λειας και τη διαδικασία συγχώνευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

3. Κάθε περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας πληροί 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
εφαρμόζει τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη διαδικασία 
συγχώνευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τους κανόνες αντι-
κατάστασης που ισχύουν για τα ΜΜΔ που δεν πληρούν 
τα ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 23.

5. Κάθε ΔΣΜ παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται 
από τους κανόνες αντικατάστασης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 21
Περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ

1. Όλοι οι ΔΣΜ αναθέτουν την εργασία εφαρμογής 
και διαχείρισης ενός κοινού περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που παρέχει 
τουλάχιστον τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην πα-
ράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού 
2017/1485.

2. Το περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδια-
σμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τη δια-
δικασία ΚΜΔ με τους ακόλουθους τρόπους και διαθέτει 
όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον σκοπό 
αυτό:

α. μοντέλα επόμενου έτους - κάθε ΔΣΜ είναι σε θέση 
να χρησιμοποιεί το περιβάλλον δεδομένων επιχειρησι-
ακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ προκειμένου να μοι-
ράζεται με όλους τους άλλους ΔΣΜ, όπως προβλέπεται 
από τη διαδικασία ΚΜΔ που περιγράφεται στο άρθρο 22, 
τη βέλτιστη πρόγνωσή του

i. για την καθαρή θέση για τη ζώνη προσφοράς, η 
οποία αποτελεί την προκαταρκτική καθαρή θέση του·

ii. τη ροή σε κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος που 
συνδέεται στη ζώνη προσφοράς του, η οποία αποτε-
λεί την προκαταρκτική ροή σε κάθε γραμμή συνεχούς 
ρεύματος·

iii. λοιπά δεδομένα εισαγωγής που απαιτούνται από 
τον αλγόριθμο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2·

β. ο αλγόριθμος είναι, σύμφωνα με το άρθρο 19 πα-
ράγραφος 2, προσβάσιμος μέσω του περιβάλλοντος 
δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

γ. ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί συντονιστές 
ασφάλειας μπορούν να καθιστούν τις ευθυγραμμισμέ-
νες καθαρές θέσεις και τις ευθυγραμμισμένες ροές για 
τις γραμμές συνεχούς ρεύματος, οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται το άρθρο 19 παράγραφος 2, 
διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος 
δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

δ. μοντέλα επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια μο-
ντέλα - κάθε ΔΣΜ είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το πε-
ριβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ προκειμένου να μοιράζεται με όλους τους 
άλλους ΔΣΜ την καθαρή θέση για τη ή τις ζώνες προσφο-
ράς του και τις τιμές για τη ροή σε κάθε γραμμή συνεχούς 
ρεύματος που χρησιμοποιείται στο ΜΜΔ σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

ε. το περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδια-
σμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ επιτρέπει όλες οι συναφείς πλη-
ροφορίες για τις προγραμματισμένες ανταλλαγές να 
καθίστανται διαθέσιμες από το περιβάλλον δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

στ. κάθε ΔΣΜ μπορεί να καθιστά τις σχετικές πληρο-
φορίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 17 διαθέσιμες 
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σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

ζ. κάθε ΔΣΜ καθιστά όλα τα ΜΜΔ του διαθέσιμα σε 
όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

η. για κάθε ΔΣΜ και κάθε σενάριο, όλα τα δεδομένα 
που απαιτούνται από τους κανόνες αντικατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 είναι διαθέσι-
μα μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

i. το περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδι-
ασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ποιότητας των 
υποβληθέντων ΜΜΔ συμπεριλαμβανομένων των αντι-
καταστάσεων που χρειάστηκε να γίνουν·

ι. όλοι οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας μπο-
ρούν να καταστήσουν όλα τα ΜΜΔ διαθέσιμα σε όλους 
τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

κ. όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά 
τα οριακά σημεία δυνάμει του άρθρου 7 είναι διαθέσιμες 
μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ·

λ. τα παρακάτω στοιχεία πληροφοριών και/ή τα δε-
δομένα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ:

i. κλείδες μετατόπισης παραγωγής.

Άρθρο 22 
Διαδικασία ΚΜΔ

1. Κατά τη κατάρτιση ΚΜΔ επόμενου έτους, όλοι οι 
ΔΣΜ και οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας ολο-
κληρώνουν τα βήματα που ακολουθούν:

α. έως τις 15 Ιουλίου συν τρεις εργάσιμες ημέρες του 
έτους που προηγείται του έτους παράδοσης, κάθε ΔΣΜ 
καθιστά διαθέσιμες τις προκαταρκτικές καθαρές θέσεις, 
τις προκαταρκτικές ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύμα-
τος, καθώς επίσης και τυχόν άλλα δεδομένα εισαγωγής 
που απαιτούνται για τη διαδικασία ευθυγράμμισης ΚΜΔ 
σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 21·

β. έως τις 15 Ιουλίου συν πέντε εργάσιμες ημέρες 
του έτους που προηγείται του έτους παράδοσης, ένας 
ή περισσότεροι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας 
ελέγχουν την πληρότητα και την ποιότητα των δεδομέ-
νων εισαγωγής δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 
και, εάν είναι απαραίτητο, αντικαθιστούν τα δεδομένα 
που λείπουν ή τα δεδομένα ανεπαρκούς ποιότητας με 
υποκατάστατα δεδομένα·

γ. έως τις 15 Ιουλίου συν έξι εργάσιμες ημέρες του 
έτους που προηγείται του έτους παράδοσης, ένας ή πε-
ρισσότεροι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας εφαρ-
μόζουν τον αλγόριθμο προκειμένου να υπολογίσουν 
για κάθε σενάριο και κάθε ζώνη προσφοράς τις ευθυ-
γραμμισμένες καθαρές θέσεις και τις ευθυγραμμισμένες 
ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύματος που πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2·

δ. έως τις 15 Ιουλίου συν εννέα εργάσιμες ημέρες του 
έτους που προηγείται του έτους παράδοσης, ένας ή πε-
ρισσότεροι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας κα-
θιστούν τις εν λόγω ευθυγραμμισμένες καθαρές θέσεις 
και τις ευθυγραμμισμένες ροές στις γραμμές συνεχούς 
ρεύματος διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περι-
βάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ε. έως την 1η Σεπτεμβρίου, κάθε ΔΣΜ καθιστά το ΜΜΔ 
του διαθέσιμο μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επι-
χειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ σύμφωνα με το 
άρθρο 21· δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο 
στ), ο ΔΣΜ διασφαλίζει ότι το ΜΜΔ του είναι συνεπές με 
την ευθυγραμμισμένη καθαρή θέση και τις ευθυγραμμι-
σμένες ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύματος που πα-
ρέχονται από έναν ή περισσότερους περιφερειακούς 
συντονιστές ασφάλειας·

στ. έως την 1η Σεπτεμβρίου συν πέντε εργάσιμες ημέ-
ρες, ο περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας προβαίνει 
στις εξής ενέργειες:

i. ελέγχει τη συνέπεια του ΜΜΔ που παρέχεται από τον 
ΔΣΜ σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 23·

ii. εάν ένα ΜΜΔ αποτυγχάνει στον έλεγχο ποιότητας 
που αναφέρεται στην περίπτωση i), προβαίνει είτε στην 
απόκτηση ενός νέου ΜΜΔ επαρκούς ποιότητας από τον 
αρμόδιο ΔΣΜ είτε στην αντικατάσταση με εναλλακτικό 
ΜΜΔ σύμφωνα με τους κανόνες αντικατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και καθιστά 
αυτό το επικυρωμένο ΜΜΔ διαθέσιμο μέσω του περι-
βάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ζ. έως την 1η Σεπτεμβρίου συν δέκα εργάσιμες ημέρες, 
ο περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας προβαίνει στις 
εξής ενέργειες:

i. εφαρμόζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 
20 παράγραφος 3 με σκοπό τη συγχώνευση όλων των 
ΜΜΔ σε ένα ΚΜΔ δυνάμει του άρθρου 79 παράγραφος 
5 του Κανονισμού 2017/1485 και καθιστά τα ΚΜΔ που 
προκύπτουν διαθέσιμα σε όλα τα οικεία μέρη μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ii. επικυρώνει κάθε ΚΜΔ που αποκτήθηκε και διασφα-
λίζει ότι συνάδει με αυτά που συγκεντρώνονται από 
όλους τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας 
(εάν υπάρχουν)·

2. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του Κανο-
νισμού 2017/1485, κατά περίπτωση, οι ΔΣΜ αποστέλ-
λουν τα μοντέλα επικαιροποιημένα έως την καταληκτική 
ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους και σύμ-
φωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
2017/1485, οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας κα-
ταρτίζουν επικαιροποιημένα ΚΜΔ έως την καταληκτική 
ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου συν δέκα εργάσιμες 
ημέρες κάθε έτους.

3. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 
ισχύουν για την κατάρτιση ενός ΚΜΔ επόμενου έτους 
καλύπτοντας ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με ημερο-
μηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης 
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την 31η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που ο επιδιωκόμενος 
χρονικός ορίζοντας για το ΚΜΔ επόμενου έτους διαφέ-
ρει από αυτό, οι προθεσμίες μεταβάλλονται ανάλογα. 
Όλοι οι ΔΣΜ δύνανται να συμφωνούν από κοινού στη 
συντόμευση των προθεσμιών κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωση 
μίας ή περισσότερων ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

4. Ο χρόνος Τ0 ορίζεται ως εκείνο το χρονικό σημείο 
στη διαδικασία ΚΜΔ επόμενης ημέρας στο οποίο κάθε 
ΔΣΜ πρέπει να έχει υποβάλλει τα ΜΜΔ του για την επό-
μενη ημέρα προκειμένου η διαδικασία ΚΜΔ να προχω-
ρήσει έγκαιρα δεδομένου όλων των επακόλουθων βη-
μάτων της διαδικασίας. Ο χρόνος Τ3 ορίζεται ως εκείνο 
το χρονικό σημείο στη διαδικασία ΚΜΔ επόμενης ημέρας 
στο οποίο ένα ΚΜΔ βάσει τουλάχιστον μιας πλήρους 
επανάληψης, ήτοι βάσει ενός συνόλου ΜΜΔ που έχουν 
επικαιροποιηθεί υπό το πρίσμα της προηγούμενης έκ-
δοσης του ΚΜΔ, πρέπει να είναι διαθέσιμο προκειμένου 
να επιτρέψει την ολοκλήρωση όλων των επακόλουθων 
βημάτων της διαδικασίας κατά τρόπο έγκαιρο. Ο χρόνος 
Τ5 ορίζεται ως το χρονικό σημείο στη διαδικασία ΚΜΔ 
επόμενης ημέρας στο οποίο όλα τα πορίσματα και οι 
αποφάσεις βάσει της συντονισμένης δημιουργίας ανά-
λυσης περί ασφάλειας για το ΚΜΔ έχουν ενσωματωθεί 
και κοινοποιηθεί και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Κατά 
την κατάρτιση ΚΜΔ επόμενης ημέρας, όλοι οι ΔΣΜ και 
οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας ολοκληρώνουν 
τα βήματα που ακολουθούν:

α. έως τον χρόνο Τ0 μείον 95 λεπτά την ημέρα πριν 
από την ημέρα παράδοσης, κάθε ΔΣΜ μπορεί να καθιστά 
διαθέσιμες τις καθαρές θέσεις και ροές του στις γραμμές 
συνεχούς ρεύματος για κάθε σενάριο επόμενης ημέρας 
μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 
21. Οι εν λόγω καθαρές θέσεις και ροές σε γραμμές συνε-
χούς ρεύματος αντανακλούν τις διαζωνικές ανταλλαγές 
από τον χρόνο Τ0 μείον 120 λεπτά. Οι ΔΣΜ στις ζώνες 
προσφοράς, όπου η διαζωνική ενδοημερήσια αγορά 
για την επόμενη ημέρα ανοίγει πριν τον χρόνο Τ0 μείον 
90 λεπτά χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τον χρόνο 
Τ0 μείον 120 λεπτά·

β. έως τον χρόνο Τ0 μείον 90 λεπτά την ημέρα πριν από 
την ημέρα παράδοσης, οι ευθυγραμμισμένες καθαρές 
θέσεις και οι ευθυγραμμισμένες ροές στις γραμμές συνε-
χούς ρεύματος για κάθε σενάριο επόμενης ημέρας είναι 
διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος 
δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ 
που αναφέρεται στο άρθρο 21·

γ. αμέσως μετά τον χρόνο Τ0 μείον 15 λεπτά την ημέρα 
πριν από την ημέρα παράδοσης, οι επικαιροποιημένες 
καθαρές θέσεις και ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύ-
ματος για κάθε σενάριο επόμενης ημέρας καθίστανται 
διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος 
δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 από τους ΔΣΜ των οποίων 
οι καθαρές θέσεις και ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύ-
ματος για κάθε σενάριο επόμενης ημέρας αλλάζουν σε 
σχέση με τις τιμές που ορίζονται με χρόνο Τ0 μείον 120 

λεπτά λόγω ενεργοποίησης προληπτικών διορθωτικών 
μέτρων από τους εν λόγω ΔΣΜ. Οι επικαιροποιημένες 
καθαρές θέσεις και ροές σε γραμμές συνεχούς ρεύματος 
αντανακλούν τις διαζωνικές ανταλλαγές από τον χρόνο 
Τ0 μείον 120 λεπτά, καθώς και συναλλαγές ΔΣΜ-ΔΣΜ 
που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του εν λόγω χρόνου και 
του Τ0 μείον 20 λεπτά για τον σκοπό της ενεργοποίησης 
προληπτικών διορθωτικών μέτρων.

δ. έως τον χρόνο Τ0 μείον 10 λεπτά την ημέρα πριν 
από την ημέρα παράδοσης, οι επικαιροποιημένες ευθυ-
γραμμισμένες καθαρές θέσεις και οι ευθυγραμμισμένες 
ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύματος για κάθε σενάριο 
επόμενης ημέρας είναι διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ 
μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχε-
διασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ε. έως τον χρόνο Τ0 την ημέρα πριν από την ημέρα 
παράδοσης, κάθε ΔΣΜ καθιστά το ΜΜΔ του διαθέσιμο 
μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ σύμφωνα με το άρθρο 21· 
δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο στ), ο 
ΔΣΜ διασφαλίζει ότι το ΜΜΔ του είναι συνεπές με τις 
προγραμματισμένες ανταλλαγές που αναφέρονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο δ), όπως επίσης και με 
τα συμφωνηθέντα διορθωτικά μέτρα που έχουν καθορι-
στεί στο προγενέστερο χρονικό πλαίσιο·

στ. έως τον χρόνο Τ0 μείον 50 λεπτά την ημέρα πριν 
από την ημέρα παράδοσης, ο περιφερειακός συντονι-
στής ασφάλειας του ΔΣΜ προβαίνει στις εξής ενέργειες:

i. ελέγχει τη συνέπεια του ΜΜΔ που παρέχεται από τον 
ΔΣΜ σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 23·

ii. εάν ένα ΜΜΔ αποτυγχάνει στον έλεγχο ποιότητας 
που αναφέρεται στην περίπτωση i), προβαίνει είτε στην 
απόκτηση ενός νέου ΜΜΔ επαρκούς ποιότητας από τον 
αρμόδιο ΔΣΜ είτε στην αντικατάσταση με εναλλακτικό 
ΜΜΔ σύμφωνα με τους κανόνες αντικατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και καθιστά 
αυτό το επικυρωμένο ΜΜΔ διαθέσιμο μέσω του περι-
βάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ζ. έως τον χρόνο Τ0 μείον 60 λεπτά την ημέρα πριν από 
την ημέρα παράδοσης, ο περιφερειακός συντονιστής 
ασφάλειας του ΔΣΜ προβαίνει στις εξής ενέργειες:

i. εφαρμόζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
20 παράγραφος 2 με σκοπό τη συγχώνευση όλων των 
ΜΜΔ σε ένα ΚΜΔ δυνάμει του άρθρου 79 παράγραφος 
5 του Κανονισμού 2017/1485 και καθιστά τα ΚΜΔ που 
προκύπτουν διαθέσιμα σε όλα τα οικεία μέρη μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ii. επικυρώνει κάθε ΚΜΔ που αποκτήθηκε για να δι-
ασφαλιστεί ότι συνάδει με αυτά που συγκεντρώνονται 
από όλους τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας 
(εάν υπάρχουν)·

η. μετά την επικύρωση του ΚΜΔ στον χρόνο Τ0 μείον 
60 λεπτά την ημέρα πριν από την ημέρα παράδοσης

i. οι ΔΣΜ και οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας 
διενεργούν συντονισμένες αναλύσεις επιχειρησιακής 
ασφάλειας όπως απαιτείται από τη μεθοδολογία για 
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τον συντονισμό της ανάλυσης περί επιχειρησιακής 
ασφάλειας δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού 2017/1485, τις κοινές προβλέψεις για τον 
περιφερειακό συντονισμό επιχειρησιακής ασφάλειας 
δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 1 και άλλες σχετι-
κές διαδικασίες και συμφωνίες·

ii. ο περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας καθιστά, 
κατά περίπτωση, διαθέσιμο ένα επικαιροποιημένο ΚΜΔ 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
έχουν συμφωνηθεί έως τον χρόνο Τ3·

ι. η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των χρόνων 
Τ0 και Τ5, όπως απαιτείται από τη μεθοδολογία για τον 
συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας 
δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485.

5. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τους χρόνους 
Τ0 και Τ3 και Τ5 σύμφωνα με τη μεθοδολογία για τον 
συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας 
δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
2017/1485 και δημοσιεύουν τους εν λόγω χρόνους στον 
ιστότοπο του ΕΔΔΣΜ-ηλ. Όλοι οι ΔΣΜ δύνανται να συμ-
φωνούν από κοινού στη συντόμευση των προθεσμιών 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται λιγότερος χρό-
νος για την ολοκλήρωση μίας ή περισσότερων ενεργειών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

6. Κατά την κατάρτιση ενδοημερήσιων ΚΜΔ, όλοι οι 
ΔΣΜ και οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας ολο-
κληρώνουν τα βήματα που ακολουθούν:

α. έως 1 ώρα και 35 λεπτά πριν από τον χρόνο αναφο-
ράς, κάθε ΔΣΜ καθιστά τις καθαρές του θέσεις και τις 
ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύματος, για κάθε ενδοη-
μερήσιο σενάριο διαθέσιμες σε όλους τους ΔΣΜ μέσω 
του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδια-
σμού του ΕΔΔΣΜ- ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21. Οι 
εν λόγω καθαρές θέσεις και ροές σε γραμμές συνεχούς 
ρεύματος αντανακλούν τις διαζωνικές ανταλλαγές από 
τον χρόνο αναφοράς μείον 2 ώρες·

β. έως 1 ώρα και 30 λεπτά πριν από τον χρόνο ανα-
φοράς, οι ευθυγραμμισμένες καθαρές θέσεις και ροές 
στις γραμμές συνεχούς ρεύματος, για κάθε ΔΣΜ και κάθε 
ενδοημερήσιο σενάριο είναι διαθέσιμες σε όλους τους 
ΔΣΜ μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

γ. έως 1 ώρα πριν από τον χρόνο αναφοράς, κάθε 
ΔΣΜ καθιστά το ΜΜΔ του διαθέσιμο για κάθε αγοραία 
χρονική μονάδα μεταξύ του χρόνου αναφοράς και του 
χρονικού διαστήματος των οχτώ ωρών μετά του χρόνου 
αναφοράς μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ σύμφωνα με το 
άρθρο 21· δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο 
στ), ο ΔΣΜ διασφαλίζει ότι το ΜΜΔ του είναι συνεπές με 
τις προγραμματισμένες ανταλλαγές που αναφέρονται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο β), όπως επίσης 
και με τα συμφωνηθέντα διορθωτικά μέτρα που έχουν 
καθοριστεί στο προγενέστερο χρονικό πλαίσιο·

δ. έως 55 λεπτά πριν από τον χρόνο αναφοράς, ο περι-
φερειακός συντονιστής ασφάλειας του ΔΣΜ προβαίνει 
στις εξής ενέργειες:

i. ελέγχει τη συνέπεια του ΜΜΔ που παρέχεται από τον 
ΔΣΜ σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 23·

ii. εάν ένα ΜΜΔ αποτυγχάνει στον έλεγχο ποιότητας 
που αναφέρεται στην περίπτωση i), προβαίνει είτε στην 
απόκτηση ενός νέου ΜΜΔ επαρκούς ποιότητας από τον 
αρμόδιο ΔΣΜ είτε στην αντικατάσταση με εναλλακτικό 
ΜΜΔ σύμφωνα με τους κανόνες αντικατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και καθιστά 
αυτό το επικυρωμένο ΜΜΔ διαθέσιμο μέσω του περι-
βάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του 
ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ε. έως 45 λεπτά πριν από τον χρόνο αναφοράς, ο περι-
φερειακός συντονιστής ασφάλειας του ΔΣΜ προβαίνει 
στις εξής ενέργειες:

i. εφαρμόζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
20 παράγραφος 2 με σκοπό τη συγχώνευση όλων των 
ΜΜΔ σε ένα ΚΜΔ δυνάμει του άρθρου 79 παράγραφος 
5 του Κανονισμού 2017/1485 και καθιστά τα ΚΜΔ που 
προκύπτουν διαθέσιμα σε όλα τα οικεία μέρη μέσω του 
περιβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο άρθρο 21·

ii. επικυρώνει κάθε ΚΜΔ που αποκτήθηκε για να 
διασφαλιστεί ότι συνάδει με αυτά που συγκεντρώνονται 
από όλους τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας 
(εάν υπάρχουν)·

στ. χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά την επικύ-
ρωση του ΚΜΔ, 45 λεπτά πριν από τον χρόνο παράδοσης

i. ο περιφερειακός συντονιστής ασφάλειας καθιστά, 
κατά περίπτωση, διαθέσιμο ένα επικαιροποιημένο ΚΜΔ 
βάσει των επικαιροποιημένων ΜΜΔ που παρέχονται από 
κάθε ΔΣΜ συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διορ-
θωτικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί βάσει της με-
θοδολογίας για τον συντονισμό της ανάλυσης επιχειρη-
σιακής ασφάλειας δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 
1 του Κανονισμού 2017/1485, των κοινών προβλέψεων 
για τον περιφερειακό συντονισμό επιχειρησιακής ασφά-
λειας δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 1 και άλλων 
σχετικών διαδικασιών και συμφωνιών.

7. Οι χρόνοι αναφοράς που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 6 αρχικά θα είναι οι εξής: 00:00h, 08:00h και 
16:00h. Όλοι οι ΔΣΜ δύνανται να συμφωνούν από κοινού 
στον καθορισμό πρόσθετων χρόνων αναφοράς και/ή 
στη συντόμευση των προθεσμιών κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται λιγότερος χρόνος για την ολοκλή-
ρωση μίας ή περισσότερων ενεργειών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγρα-
φος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού 2017/1485, καθώς και 
το άρθρο 4 παράγραφος 4, όλοι οι ΔΣΜ περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας δύνανται να συμφωνήσουν 
από κοινού τον ορισμό πρόσθετων χρόνων αναφοράς 
που εφαρμόζονται μόνο στους ΔΣΜ της εν λόγω περι-
φέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, καθώς και των 
σχετικών κανόνων αντικατάστασης

8. Όλοι οι ΔΣΜ διασφαλίζουν ότι η διαδικασία συγχώ-
νευσης και το ΚΜΔ ολοκληρώνονται εγκαίρως σε σχέση 
με τις προθεσμίες λειτουργίας που ορίζονται στην ισχύ-
ουσα νομοθεσία και τις σχετικές μεθοδολογίες που πρέ-
πει να εφαρμοστούν ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση 
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του μοντέλου με τα πλέον ακριβή και επικαιροποιημένα 
δεδομένα εντός έκαστου χρονικού πλαισίου.

Άρθρο 23 
Παρακολούθηση ποιότητας

1. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τα ποιοτικά κρι-
τήρια που πρέπει να πληρούν τα ΜΜΔ προκειμένου να 
συγχωνευτούν σε ένα κοινό μοντέλο δικτύου. Ένα ΜΜΔ 
που δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια αυτά, αντικαθίστα-
ται από ένα υποκατάστατο ΜΜΔ.

2. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τα ποιοτικά κριτή-
ρια που πρέπει να πληρούν τα ΚΜΔ προτού καταστούν 
διαθέσιμα μέσω του περιβάλλοντος δεδομένων επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ- ηλ.

3. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούν οι προκαταρκτικές καθαρές θέσεις 
και οι προκαταρκτικές ροές στις γραμμές συνεχούς ρεύ-
ματος, όπως επίσης και τα άλλα δεδομένα εισαγωγής 
που απαιτούνται από τη διαδικασία ευθυγράμμισης ΚΜΔ 
σύμφωνα με το άρθρο 19. Τα σύνολα δεδομένων που 
δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά, αντικαθίστανται από 
υποκατάστατα δεδομένα.

4. Όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τους ποιοτικούς 
δείκτες που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ΚΜΔ, συμπεριλαμβανομένης, 
ειδικότερα, της διαδικασίας ευθυγράμμισης ΚΜΔ που 
περιγράφεται στο άρθρο 19. Παρακολουθούν αυτούς 
τους ποιοτικούς δείκτες και δημοσιεύουν τους δείκτες 
και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ως μέρος 
των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του 
άρθρου 31 παράγραφος 3 του Κανονισμού 2015/1222, 
καθώς και του άρθρου 26 παράγραφος 3 του Κανονι-
σμού 2016/1719.

Άρθρο 24 
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

1. Μετά την έγκριση της παρούσας μεθοδολογίας, 
κάθε ΔΣΜ την δημοσιεύει στο διαδίκτυο σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού 2017/1485.

2. Όλοι οι ΔΣΜ αναπτύσσουν από κοινού ένα πλαίσιο 
διακυβέρνησης για το περιβάλλον δεδομένων επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη τουλάχιστον για 
τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, της υποδομής φιλοξενίας, 
του επιμερισμού κόστους, των απαιτήσεων αδειοδότη-
σης και της επιχειρησιακής ευθύνης. Το εν λόγω πλαίσιο 
διακυβέρνησης προετοιμάζεται αρκετά έγκαιρα, ώστε 
να επιτρέπει στους ΔΣΜ να τηρούν την προθεσμία που 
έχει οριστεί στην παράγραφο 3.

3. Έως τρεις μήνες μετά την έγκριση της μεθοδολογίας 
κοινού μοντέλου δικτύου που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 67 παράγραφος 1 και άρθρο 70 παράγραφος 1 
του Κανονισμού 2017/1485, όλοι οι ΔΣΜ οργανώνουν τη 
διαδικασία συγχώνευσης των μεμονωμένων μοντέλων 
δικτύου, ολοκληρώνοντας τα παρακάτω καθήκοντα:

α. όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν από κοινού το πλαίσιο διακυ-
βέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β. κάθε ΔΣΜ επισημοποιεί τη συμφωνία ανάθεσης με 
τον περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας που αναφέρε-
ται στο άρθρο 19·

γ. όλοι οι ΔΣΜ προσδιορίζουν και αναπτύσσουν από 
κοινού τον αλγόριθμο που αναφέρεται στο άρθρο 19 και 
προσδιορίζουν, επίσης, τους κανόνες και τις διαδικασίες 
που σχετίζονται με τον εν λόγω αλγόριθμο. Όλοι οι ΔΣΜ 
θα δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο τις προδιαγραφές, τους 
κανόνες και τη διαδικασία που σχετίζονται με τον αλγό-
ριθμο που αναφέρεται στο άρθρο 19·

δ. όλοι οι ΔΣΜ ορίζουν από κοινού τα κριτήρια και 
τους δείκτες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23·

ε. όλοι οι ΔΣΜ διατυπώνουν από κοινού τις απαιτήσεις 
όσον αφορά τους περιφερειακούς συντονιστές ασφά-
λειας και τη διαδικασία συγχώνευσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 2, όπως επίσης και τους κα-
νόνες αντικατάστασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 4·

στ. κάθε ΔΣΜ επισημοποιεί τη συμφωνία ανάθεσης με 
τον περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας που αναφέρε-
ται στο άρθρο 20.

4. Έως έξι μήνες μετά την έγκριση της μεθοδολογίας 
κοινού μοντέλου δικτύου που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 67 παράγραφος 1 και άρθρο 70 παράγραφος 
1 του Κανονισμού 2017/1485,το περιβάλλον δεδομένων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ που ανα-
φέρεται στο άρθρο 21, τίθεται σε λειτουργία. Όλοι οι 
ΔΣΜ και όλοι οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας 
συνδέονται στο περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ-ηλ και μπορούν να χρησιμοποι-
ούν όλες τις λειτουργίες του, όπως αυτές περιγράφονται 
στην παρούσα μεθοδολογία. Όλοι οι ΔΣΜ διασφαλίζουν 
από κοινού ότι η διαδικασία ΚΜΔ είναι έτοιμη προς λει-
τουργία και διαθέσιμη προς χρήση από όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη.

5. Όλοι οι ΔΣΜ δημοσιεύουν από κοινού τα διαθέσιμα 
δεδομένα που σχετίζονται με την παρακολούθηση της 
ποιότητας σε ετήσια βάση μετά την υλοποίηση του πε-
ριβάλλοντος δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Άρθρο 25 
Γλώσσα

Η γλώσσα αναφοράς για την πρόταση αυτή είναι η αγ-
γλική. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν οι ΔΣΜ χρειάζεται να 
μεταφράσουν την παρούσα πρόταση στην (στις) εθνική(-
ές) γλώσσα(-ες) τους, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
ασυμφωνίες μεταξύ της αγγλικής έκδοσης που εκδίδεται 
από τους ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του Κανονισμού 2017/1485 και οποιασδήποτε έκδοσης 
σε άλλη γλώσσα, οι οικείοι ΔΣΜ παρέχουν, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, μια ενημερωμένη μετάφραση 
της πρότασης στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές». 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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