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  Προς: ΡΑΕ   

   

 

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και 
Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ 

 

Σχετικά: α) Επιστολή ΔΑΠΕΕΠ/10848/20.11.2020 προς ΑΔΜΗΕ «Εγγυήσεις Περιόδου 
01.11.2020-30.09.2021»  

β) Επιστολή ΡΑΕ/Ο-85344/10.12.2020 προς ΑΔΜΗΕ «Απόψεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
αναφορικά με τις επιστολές της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα «Εγγυήσεις Περιόδου 
01.11.2020-30.09.2021»  

 γ)  Επιστολή ΔΑΠΕΕΠ/1310/27.1.2021 προς ΑΔΜHΕ «Χρεώσεις Μη   
  Συμμόρφωσης και Εγγυήσεις ΑΔΜΗΕ»  

   δ)  Επιστολή ΡΑΕ/Ο-86756/16.3.2021 προς ΑΔΜΗΕ «Απόψεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
αναφορικά  με τις επιστολές της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με θέμα «Εγγυήσεις Περιόδου 
01.11.2020-30.09.2021» και «Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης και Εγγυήσεις 
ΑΔΜΗΕ»» 

   

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόταση για τροποποίηση του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (‘ΚΑΕ’), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (‘ΚΔΣ’) και του 
Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Οι βασικότερες τροποποιήσεις 
συνοψίζονται κατωτέρω. 

 

1. Αποχώρηση και διαγραφή συμμετεχόντων από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ – 
Κατάθεση «Ειδικών Εγγυήσεων» 

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα αιτήματα συμμετεχόντων για αποχώρηση από την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και διαγραφή τους από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και 
κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
μέρη, θεωρείται αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ΚΑΕ και του ΚΔΣ 
προκειμένου να εξειδικευτούν οι προβλέψεις αναφορικά με τη διαγραφή συμμετεχόντων 
από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποχώρηση και διαγραφή των συμμετεχόντων, 
απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκαθαρίσεις που τους αφορούν. Συγκεκριμένα, 
οι οριστικές εκκαθαρίσεις που αφορούν στο διάστημα πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
Target Model και βασίζονται στην Περιοδική Εκκαθάριση του Διαχειριστή του Δικτύου 
αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το έτος 2022. Κατά το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων, είναι μεν αναγκαία η διατήρηση του 
συμμετέχοντος στο σχετικό Μητρώο, χωρίς όμως να επιτρέπεται η περαιτέρω ενεργή 
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συμμετοχή του και η δυνατότητα δημιουργίας νέων υποχρεώσεων. Επιπλέον, είναι 
αναγκαία η διασφάλιση της εξόφλησης των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος που θα 
προκύπτουν από τις διορθωτικές και οριστικές εκκαθαρίσεις. Για τον λόγο αυτό 
προτείνεται η καθιέρωση «Ειδικών Εγγυήσεων» που θα καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες 
που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την αγορά. Η διάρκεια των εγγυήσεων αυτών 
εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την προετοιμασία του 
Συμμετέχοντα για αποχώρηση έως την ολοκλήρωση της οριστικής εκκαθάρισης. Κατά 
συνέπεια, προτείνεται να τροποποιηθεί σχετικώς το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, με την προσθήκη αναλυτικής περιγραφής μεθοδολογίας υπολογισμού 
των «Ειδικών Εγγυήσεων». 

2. Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού 

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ΚΑΕ προκειμένου να 
εξειδικευθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ να δημοσιεύει 
στον ιστότοπό του τη διαθεσιμότητα των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής βάσει 
των Δηλώσεων μη Διαθεσιμότητας. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα καθορίζεται ήδη στην 
Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ και τηρείται από τον ΑΔΜΗΕ από την ημερομηνία έναρξης των 
αγορών. Για λόγους πληρότητας προτείνεται να ενσωματωθεί και στον ΚΑΕ. 

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ΚΑΕ προκειμένου να 
εξειδικευθεί το χρονοδιάγραμμα υποβολής από τους συμμετέχοντες των δηλώσεων 
Προγραμμάτων Λειτουργίας μονάδων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε  
Δοκιμαστική Λειτουργία. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα καθορίζεται ήδη στην Τεχνική 
Απόφαση ΔΕΠ και τηρείται από τους συμμετέχοντες. Για λόγους πληρότητας προτείνεται 
να ενσωματωθεί και στον ΚΑΕ. Επιπλέον, στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 42 
διευκρινίζεται ότι τα δηλωθέντα Προγράμματα Λειτουργίας γίνονται αποδεκτά κατόπιν 
έγκρισης του ΑΔΜΗΕ. 

Βάσει του υφιστάμενου πλαισίου η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για 
άντληση δεν είναι υποχρεωτική. Παρόλα αυτά θεωρείται σκόπιμο να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για άντληση προκειμένου να είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Βάσει των ανωτέρω 
προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ΚΑΕ προκειμένου η 
υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για άντληση να είναι υποχρεωτική. Σε 
περίπτωση παράλειψης υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για άντληση για 
μερικές ή/και όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής το Σύστημα Αγοράς 
Εξισορρόπησης δημιουργεί αυτόματα Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ. Για τις 
Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που δημιουργούνται αυτόματα οι ποσότητες 
προσφοράς ορίζονται ίσες με την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ της Οντότητας και οι τιμές 
προσφοράς ίσες με τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, όπως καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής 
προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγοράς Εξισορρόπησης». 

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ΚΑΕ προκειμένου να 
βελτιωθεί η σειρά με την οποία αίρονται οι περιορισμοί των απαιτήσεων Ισχύος 
Εξισορρόπησης σε περίπτωση που η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/και των 
ζωνικών/συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αδύνατη. Ειδικότερα, 
δεύτερος στη σειρά αίρεται ο περιορισμός των απαιτήσεων για ΕΔΣ και τρίτος στη σειρά 
αίρεται ο περιορισμός των απαιτήσεων για αυτόματη ΕΑΣ.  
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3. Εκκαθαρίσεις του ΚΔΣ και του ΚΑΕ 

Για την εκκαθάριση των λογαριασμών Λ-Α (ITC), Λ-Δ (Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος) και 
Λ-Θ (ΜΤΑΕ) του ΚΔΣ χρησιμοποιούνται δεδομένα προερχόμενα από τις Εβδομαδιαίες 
Εκκαθαρίσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης. 
Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της Μηνιαίας ή της Ετήσιας Εκκαθάρισης των ανωτέρω 
λογαριασμών για τον μήνα Μ ή για το έτος Y, είναι η ολοκλήρωση των Διορθωτικών ή των 
Οριστικών εβδομαδιαίων εκκαθαρίσεων που αφορούν σε όλες τις εβδομάδες του μήνα Μ 
ή του έτους Y. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση του ΚΔΣ και του ΚΑΕ, ώστε 
να υπάρξει συγχρονισμός μεταξύ των Εβδομαδιαίων Εκκαθαρίσεων του ΚΑΕ με τις 
Μηνιαίες ή Ετήσιες Εκκαθαρίσεις του ΚΔΣ.  

Στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό ΛΠ ΚΔΣ-2 έχουν προστεθεί χρεοπιστώσεις που 
προκύπτουν από α) Έκτακτες Εισαγωγές και Εξαγωγές, β) Έκτακτες Εισαγωγές και 
Εξαγωγές Περίσσειας Ενέργειας και γ) συμφωνίες με Διαχειριστές γειτονικών 
Συστημάτων σχετικά με ανταλλαγές ενέργειας, καθώς δεν είχε προβλεφθεί λογαριασμός 
στον οποίον να καταχωρούνται οι συγκεκριμένες χρεοπιστώσεις. Επίσης, στο άρθρο 75 
του ΚΑΕ προστίθεται νέος λογαριασμός για τα ποσά που θα προκύπτουν από εκούσιες 
ανταλλαγές ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες 
βάσει του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (IGCC, MARI, PICASSO) καθώς και 
από ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας βάσει του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195. 

Τέλος, έπειτα από συζητήσεις με τα στελέχη του EnExClear έγινε κοινά αποδεκτό ότι, στο 
πλαίσιο των Οριστικών Εκκαθαρίσεων, η αποστολή διορθωτικών εκκαθαρίσεων 26 
εβδομάδων εντός διαστήματος 4 εβδομάδων  (από την 37η μέχρι την 40η Πέμπτη του 
έτους Y) δημιουργεί σημαντικές διαχειριστικές δυσκολίες καθώς και προβλήματα στα 
συστήματα του ΑΔΜΗΕ και του Φορέα Εκκαθάρισης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η 
οριστική εκκαθάριση θα πραγματοποιείται εντός διαστήματος 13 εβδομάδων, διάστημα 
που κρίνεται εύλογο και είναι εφικτό τεχνικά να πραγματοποιηθούν οι εκκαθαρίσεις.  
 

4. Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης του ΚΑΕ 

Η διάταξη του άρθρου 101 του ΚΑΕ που αφορά στις συνέπειες σημαντικών αποκλίσεων 
από το Πρόγραμμα Αγοράς δεν εφαρμόζεται για το Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς 
Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου, και σε συνέχεια επιστολών από τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ (σχετικά α’ έως δ’) 
σχετικά με την ρητή εξαίρεση του ΔΑΠΕΕΠ από τις διατάξεις του άρθρου 101 του ΚΑΕ, 
προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 101 ώστε να αποτυπώνεται 
πλέον και ρητά η ως άνω εξαίρεση. 

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο  του άρθρου 106 του ΚΑΕ ορίζεται ότι ο διακανονισμός 
των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης πραγματοποιείται από τον Φορέα Εκκαθάρισης. Παρά το 
γεγονός ότι είχε προβλεφθεί η τιμολόγηση αυτών των ποσών να γίνεται από το Φορέα 
Εκκαθάρισης, η υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του ΚΑΕ, προκειμένου 
να οριστεί ότι η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και είσπραξης των Χρεώσεων μη 
Συμμόρφωσης του Κεφαλαίου 21 του ΚΑΕ διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ. 

Δεδομένου ότι προτείνεται οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον ΚΑΕ να 
τιμολογούνται και να εισπράττονται από τον ΑΔΜΗΕ, θεωρείται απαραίτητο να 
προβλεφθεί ποσό εγγύησης που θα καταβάλλουν οι συμμετέχοντες, όσον αφορά στις 
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συγκεκριμένες χρεώσεις. Προκειμένου ο υπολογισμός των εγγυήσεων που θα 
καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στον ΑΔΜΗΕ για τις χρεώσεις που προβλέπονται στον 
ΚΑΕ και τον ΚΔΣ να είναι ενιαίος προτείνεται ο υπολογισμός των εγγυήσεων για τις 
Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον ΚΑΕ να περιληφθεί στο Εγχειριδίου 
Εγγυήσεων του ΚΔΣ. Ως εκ τούτου, προτείνεται επιπλέον η τροποποίηση του ΚΔΣ και του 
Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΣ κατά αντιστοιχία της τροποποίησης του ΚΑΕ. 

5. Μεταβατικές διατάξεις του ΚΑΕ 

Από τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου 26 του ΚΑΕ διαγράφεται η αναφορά στα 
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ καθώς τα Χαρτοφυλάκια που εγγράφονται 
ως κατανεμόμενα, κατά αντιστοιχία με τις λοιπές κατανεμόμενες οντότητες, είναι 
υπεύθυνα για τις αποκλίσεις που προκαλούν.  

Η μεταβατική περίοδος που αφορά στην υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης 
στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ΚΑΕ παρατείνεται 
κατά πέντε μήνες. 

6. Τροποποιήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του πράκτορα μεταβίβασης στο πλαίσιο των 
Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs) 

Ενόψει της έναρξης των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων 
Δημοπρασιών (CRIDAs) το Σεπτέμβριο 2021, είναι αναγκαία η εξειδίκευση των 
υποχρεώσεων του πράκτορα μεταβίβασης σε σχέση με τις δηλώσεις Διασυνοριακών 
Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγορές ανά συζευγμένη 
διασύνδεση. Οι σχετικές υποχρεώσεις του πράκτορα μεταβίβασης έχουν οριστεί κατ’ 
αντιστοιχία των ανάλογων υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών 
Επόμενης Ημέρας.  

 

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποσταλεί ήδη εισήγηση τροποποίησης των άρθρων 25 και 104 του 
ΚΑΕ σχετικά με το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης. Δεδομένης της πρότασης τροποποίησης εκ 
νέου του άρθρου 104 του ΚΑΕ, η αρίθμηση των παραγράφων είναι με επιφύλαξη και θα 
διαμορφωθεί κατά την έγκριση του Κανονισμού. 

 

 

 

 

Δημήτριος Μίχος 

Γενικός Διευθυντής 
Λειτουργίας, Υποδομών & Αγοράς 

Συνημμένα: 
- Εγχειρίδιο εγγυήσεων – Εισήγηση Τροποποίησης  
- ΚΑΕ – Εισήγηση Τροποποίησης 
- ΚΔΣ – Εισήγηση Τροποποίησης 
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