
Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για την 
λειτουργία της αγοράς της Κρήτης κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας 

της 1ης Φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ 

 

 

Προτείνεται η προσθήκη Κεφαλαίου στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Άρθρο 122. Μεταβατική Λειτουργία της Αγοράς της Κρήτης 

1. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της θέσης σε λειτουργία της Φάσης Ι και της θέσης σε 
λειτουργία της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, το Σύστημα της 
Κρήτης λογίζεται ως μια εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης η οποία δύναται 
να απορροφά ενέργεια από το ΕΣΜΗΕ και να εγχέει ενέργεια στο ΕΣΜΗΕ. Η εικονική 
Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’ εγγράφεται αυτοδικαίως στα 
Μητρώα που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου. 
Στην εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’ αντιστοιχίζεται ο 
μετρητής της διασύνδεσης Πελοποννήσου- Κρήτης που είναι εγκατεστημένος στα Χανιά. 

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, εφόσον δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι, εγγράφονται στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει μέχρι τις 09:00 ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-
1 τις ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης 
Φυσικής Παράδοσης D: 

α) την πρόβλεψη φορτίου του Συστήματος της Κρήτης, 

β) την πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ του Συστήματος της Κρήτης, 

γ) τη διαθέσιμη δυναμικότητα του καλωδίου διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης, 

δ) τη διαθεσιμότητα των θερμικών Μονάδων Παραγωγής του Συστήματος της 
Κρήτης, και 

ε) τις ανοδικές και καθοδικές ανάγκες σε εφεδρείες ενεργού ισχύος του Συστήματος 
της Κρήτης. 

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί μέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-1 
πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα της Κρήτης για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της 
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. 

5. Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατανομής για το Σύστημα της Κρήτης 
περιλαμβάνουν για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής 
Παράδοσης D: 

α) ενδεικτικό πρόγραμμα απορρόφησης/έγχυσης της εικονικής Οντότητας με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’, 

β) ενδεικτικό πρόγραμμα λειτουργίας των θερμικών Μονάδων Παραγωγής του 
Συστήματος της Κρήτης, 

γ) τις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες ενεργού ισχύος που απονέμονται στις 
θερμικές Μονάδες Παραγωγής του Συστήματος της Κρήτης. 

6. Δύο ημέρες πριν την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, Μ, και ώρα 12:00 ΕΕΤ ο ΔΕΔΔΗΕ 
αποστέλλει τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης των καταναλωτών 



της Κρήτης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη για τον 
μήνα, Μ. 

7. Μέχρι τις 10:00 ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-1 ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
δημοσιεύει στον ιστότοπό του και διαβιβάζει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για κάθε 
Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D τα εξής: 

α) την πρόβλεψη φορτίου του Συστήματος της Κρήτης, 

β) την πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ του Συστήματος της Κρήτης, 

γ) ενδεικτικό πρόγραμμα απορρόφησης/έγχυσης της εικονικής Οντότητας με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’, 

δ) ενδεικτικό πρόγραμμα λειτουργίας των θερμικών Μονάδων Παραγωγής του 
Συστήματος της Κρήτη, 

ε) τις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες ενεργού ισχύος που απονέμονται στις 
θερμικές Μονάδες Παραγωγής του Συστήματος της Κρήτης. 

8. Για την λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει 
στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα κάθε Ημέρας Κατανομής, 
το αργότερο 15 λεπτά μετά την τελευταία Προθεσμία Υποβολής Προσφορών στην Τοπική 
Ενδοημερήσια Δημοπρασία, ή στη Συμπληρωματική Περιφερειακή Δημοπρασία 

Ενδοημερήσιας Αγοράς, το Πρόγραμμα Αγοράς, 𝑀𝑆𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

, της εικονικής Οντότητας με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης Σύστημα Κρήτης’, όπως έχει προκύψει από την επίλυση των 
σχετικών αγορών ως ακολούθως: 

α) Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που το Πρόγραμμα Αγοράς για την εικονική 
Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’ αντιστοιχεί σε 
απορρόφηση ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει 
στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το ανωτέρω Πρόγραμμα Αγοράς επιμερισμένο ανά 
Εκπρόσωπο Φορτίου για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα. Το ανωτέρω 
Πρόγραμμα Αγοράς για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου διαβιβάζεται από το ΕΧΕ 
διακριτά από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Αγοράς του ίδιου Εκπροσώπου Φορτίου 
που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που εκπροσωπεί στο ΕΣΜΗΕ.  

β) Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που το Πρόγραμμα Αγοράς για την εικονική 
Οντότητας με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’ αντιστοιχεί σε έγχυση 
προς το ΕΣΜΗΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαβιβάζει στον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ το ανωτέρω Πρόγραμμα Αγοράς για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα 
αντιστοιχίζοντάς το στο Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση 
Συμμετοχής στην Αγορά που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ. Το ανωτέρω Πρόγραμμα 
Αγοράς που αντιστοιχεί στον ΔΑΠΕΕΠ διαβιβάζεται από το ΕΧΕ διακριτά από το 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Αγοράς του ΔΑΠΕΕΠ για τις μονάδες ΑΠΕ που 
εκπροσωπεί στο ΕΣΜΗΕ.  

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα 
της Κρήτης οποτεδήποτε, για όλες ή για ορισμένες Αγοραίες Χρονικές Μονάδες, εντός της 
ημερολογιακής ημέρας D-1 ή/και της ημερολογιακής ημέρας D («κατ’ απαίτηση 
πρόγραμμα κατανομής»), σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος, το οποίο επηρεάζει 
σημαντικά το προβλεπόμενο πρόγραμμα έγχυσης/απορρόφησης της εικονικής Οντότητας 
με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιεύει 
στον ιστότοπό του και διαβιβάζει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Άρθρου, το συντομότερο δυνατόν. 

Άρθρο 123. Εκκαθάριση της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης κατά την 
μεταβατική περίοδο 

1. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων η απορρόφηση ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ 
που μετράται από τον μετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης κατανέμεται 
στους Εκπροσώπους Φορτίου του Συστήματος της Κρήτης με βάση τα εκ των προτέρων 
εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης που υπολογίζονται και αποστέλλονται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 122 παράγραφος 6  του παρόντος Κανονισμού. Η 
ποσότητα η οποία αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για την διασύνδεση 



Πελοποννήσου – Κρήτης  εντάσσεται σε διακριτό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την 
απορρόφηση ενέργειας του ιδίου Εκπροσώπου Φορτίου στο ΕΣΜΗΕ.  

2. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, η έγχυση ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ που 
μετράται από τον μετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης αποδίδεται στο 
Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά που 
εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ. Η ανωτέρω έγχυση ενέργειας που αποδίδεται στο ΔΑΠΕΕΠ 
εντάσσεται σε διακριτό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την έγχυση των Μονάδων ΑΠΕ χωρίς 
Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ στο ΕΣΜΗΕ. 

3. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, υπολογίζεται η Απόκλιση για κάθε 

Εκπρόσωπο Φορτίου, p, της εικονικής Οντότητας με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα 

Κρήτης’ ως η διαφορά μεταξύ της απορρόφησης ενέργειας, 𝑀𝑄𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

, όπως αυτή 

προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, και του σχετικού 

Προγράμματος Αγοράς, 𝑀𝑆𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

, ως εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

= 𝑀𝑆𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

− 𝑀𝑄𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

  

4. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t,  υπολογίζεται η Απόκλιση του ΔΑΠΕΕΠ, 

p, για την εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’ ως η διαφορά 

μεταξύ της έγχυσης ενέργειας, 𝑀𝑄𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

, που προκύπτει από τα δεδομένα μέτρησης που 

λαμβάνονται από τον μετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης, και το σχετικό 

Πρόγραμμα Αγοράς, 𝑀𝑆𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

, ως εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

= 𝑀𝑄𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

− 𝑀𝑆𝑝,𝑡
𝛫𝜌ή𝜏𝜂

  

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει το ποσό Απόκλισης, σε €, για μια Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για τους Εκπροσώπους Φορτίου, p, του Συστήματος Κρήτης 
και τον ΔΑΠΕΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 89 του παρόντος Κανονισμού. 

6. Κατά τον υπολογισμό του κόστους που επιβαρύνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης για τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων σύμφωνα με το Σφάλμα! Το 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του παρόντος Κανονισμού, στην ποσότητα 
𝑀𝑄𝑝,𝑡   που αντιστοιχεί στην απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος 

Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης p, 
για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, περιλαμβάνεται και η ποσότητα που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 

7. Οι ποσότητες που αντιστοιχούν στην εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης 
‘Σύστημα Κρήτης’ και υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
Άρθρου και τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγοράς δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Σφάλμα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του παρόντος Κανονισμού. 

8. Κατά την εκτέλεση των Διορθωτικών Εκκαθαρίσεων λαμβάνονται υπόψη τα εκ προτέρων 
εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης ανά Εκπρόσωπο Φορτίου που υπολογίζει ο 
ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να διορθώνονται. Κατά την εκτέλεση των Οριστικών Εκκαθαρίσεωνή 
επιπλέον Διορθωτικών Εκκαθαρίσεων που εκτελούνται κατόπιν σχετικής απόφασης από 
τη ΡΑΕ σύμφωνα με το Άρθρο 104 παράγραφος 8, λαμβάνονται υπόψη αναθεωρημένα 
ποσοστά εκπροσώπησης ανά Εκπρόσωπο Φορτίου του Συστήματος της Κρήτης τα οποία 
υπολογίζει και αποστέλλει ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο 
Άρθρο 104 του παρόντος Κανονισμού. 

9. Τα αποτελέσματα Εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο 104 και στο Σφάλμα! Το 
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. του παρόντος Κανονισμού 
κοινοποιούνται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης διακριτά για την 
εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’. 

10. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία εκκαθάρισης της ενέργειας που εγχέεται ή απορροφάται μέσω 
της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης κατά την μεταβατική λειτουργία της Αγοράς της 
Κρήτης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 του παρόντος Κανονισμού. 



11. Η διαχείριση και η εκκαθάριση της Αγοράς της Κρήτης, μη συμπεριλαμβανόμενης της 
ενέργειας που εγχέεται ή απορροφάται μέσω της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης, 
πραγματοποιείται από τον διαχειριστή της Αγοράς της Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. 

Άρθρο 124. Ισχύς διατάξεις μεταβατικής λειτουργίας της Αγοράς της Κρήτης 

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Φάσης 
Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ έως και την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Φάσης 
ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ και υπό την προϋπόθεση μεταβίβασης των 
παγίων του Συστήματος της Κρήτης στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 


