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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του 

ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς 
Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην 
Αγορά Εξισορρόπησης.

  
 
 
Αξιότιμοι κ. κ. 
  
Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και πριν
μέρους μας, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την απόφαση του ΑΔΜHΕ για την εισαγωγή 2 μεθόδων 
υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου και την δυνατότητα 
επιλογής μιας εξ’ αυτών από τον ΦΟΣΕ ΑΖ για κάθε 
  
Ακολουθούν οι ερωτήσεις μας, σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις:
  
  
Φορτίο Αναφοράς Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου
  
1.   Σύμφωνα με την παράγραφο 3 σελ 5 «Το τέλος του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης το οποίο 
καθορίζεται στην Εντολή Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά το οποίο γίνεται επαναφορά 
σε κανονική λειτουργία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου.»
  
Θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται οι εντολές 
κατανομής ανά χρονική περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ, κατόπιν της αρχικής κατανομής, για τις 
περιπτώσεις συνέχισης συμμετοχής του Χαρτοφυλακίου κατανεμόμενου φορτίου με ίδ
διαφορετική ισχύ, καθώς και για το τέλος του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης
  
 
  
Υπολογισμός Φορτίου Αναφοράς χΕΑΣ με την μέθοδο ‘Μετρητής Πριν
(‘Meter Before-Meter After’) 
  
2.   Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1. σελ 7 «το Φορτίο Αναφορά
πιστοποιημένων μετρήσεων απορρόφησης, ανηγμένων στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς 
Διανομής, για το σύνολο του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου κατά την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων πριν από το Συμβάν Απόκρισης Ζήτηση
  

·    πως ορίζεται χρονικά η περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων καθώς και

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του 
ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη 
Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην 
Αγορά Εξισορρόπησης. 

Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και πριν την κατάθεση των ερωτήσεων 
, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την απόφαση του ΑΔΜHΕ για την εισαγωγή 2 μεθόδων 

υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου και την δυνατότητα 
επιλογής μιας εξ’ αυτών από τον ΦΟΣΕ ΑΖ για κάθε χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπεί.
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σε κανονική λειτουργία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου.» 

Θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται οι εντολές 
κατανομής ανά χρονική περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ, κατόπιν της αρχικής κατανομής, για τις 
περιπτώσεις συνέχισης συμμετοχής του Χαρτοφυλακίου κατανεμόμενου φορτίου με ίδ
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Υπολογισμός Φορτίου Αναφοράς χΕΑΣ με την μέθοδο ‘Μετρητής Πριν

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1. σελ 7 «το Φορτίο Αναφοράς ισούται με το άθροισμα των 
πιστοποιημένων μετρήσεων απορρόφησης, ανηγμένων στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς 
Διανομής, για το σύνολο του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου κατά την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων πριν από το Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης». Θα θέλαμε να διευκρινιστεί:
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Εξισορρόπησης και τη 

Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων 
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την κατάθεση των ερωτήσεων εκ 
, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την απόφαση του ΑΔΜHΕ για την εισαγωγή 2 μεθόδων 

υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου και την δυνατότητα 
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ς». Θα θέλαμε να διευκρινιστεί: 



 

·    ότι για τον υπολογισμό του φορτίου αναφοράς θα αθροίζεται μόνο η τελευταία μέτρηση του 
κάθε μετρητή πριν από το συμβάν απόκρισης ζήτησης για κάθε σ
Χαρτοφυλακίου 

  
3.   Όσον αφορά την ίδια μέθοδο μέτρησης του υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς χΕΑΣ για τα 
χαρτοφυλάκια κατανεμόμενου φορτίου , θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν και πώς θα λαμβάνεται υπόψη 
η “μέτρηση μετά” το συμβάν απόκρισης ζήτηση
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 
Commercial Manager Greece 
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ότι για τον υπολογισμό του φορτίου αναφοράς θα αθροίζεται μόνο η τελευταία μέτρηση του 
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