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 Προς: ΡΑΕ   

   

 

Θέμα: Εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για την 
διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης και την θέσπιση της 
Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Ενέργειας για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης 

 

Σχετικά:  α) Έγγραφο ΑΔΜΗΕ προς ΡΑΕ (ΓΔ ΛΥΑ/20045/23.7.2021) με θέμα «Βασικές αρχές 
σχεδιασμού για την διάκριση ενέργειας εκτός εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω 
ανακατανομής» 

β) Επιστολή ΑΔΜΗΕ προς ΡΑΕ (ΓΔ ΛΥΑ/20044/15.7.2021) με θέμα «Κατευθύνσεις 
επί των βασικών αρχών διάκρισης της ενέργειας εκτός εξισορρόπησης 
(ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης» 

 

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε συνημμένα εισήγηση τροποποίησης του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (‘ΚΑΕ’) σχετικά με τη διάκριση της ενεργοποιημένης 
ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης από την ενεργοποιημένη ενέργεια 
εξισορρόπησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής σας (σχετικό β’). Επιπλέον, σας 
αποστέλλουμε εισήγηση για την θέσπιση της Μεθοδολογίας «Προσδιορισμού Ενέργειας για 
Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης» στην οποία εξειδικεύονται οι κανόνες για τον προσδιορισμό 
της ποσότητας ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης που ενεργοποιείται κατά τη 
Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, και του μέρους των βημάτων των προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχούν στην ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης 
και στην Ενέργεια Εξισορρόπησης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής σας (σχετικό β’): 

• Για τον προσδιορισμό της ενέργειας εκτός εξισορρόπησης εκτελείται εκ των υστέρων 
η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες Ισχύος 
Εξισορρόπησης του ΕΣΜΗΕ και τους γενικούς περιορισμούς.  

• Η ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης αμείβεται βάσει τιμής προσφοράς (pay-
as-bid).  

• Ο προσδιορισμός των βημάτων των προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για την 
αποζημίωση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και της Ενέργειας 
Εξισορρόπησης γίνεται σύμφωνα με την Επιλογή 1, όπως αυτή περιγράφεται στο α’ 
σχετικό. 

Τέλος, στις μεταβατικές διατάξεις του ΚΑΕ ορίζεται ως δοκιμαστική (dry run) η περίοδος από 
την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατά την περίοδο αυτή 
υπολογίζονται διακριτά οι ποσότητες για ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης που 
ενεργοποιούνται στην Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού αποκλειστικά για 
ενημέρωση χωρίς να καταλογίζονται χρεοπιστώσεις στους συμμετέχοντες. Από την 1η 
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Ιανουαρίου 2022 άρχεται η εφαρμογή της διαδικασίας υπολογισμού της ενέργειας για 
σκοπούς εκτός εξισορρόπησης που ενεργοποιείται στην Διαδικασία Ενοποιημένου 
Προγραμματισμού. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των τροποποιήσεων που απαιτούνται στο 
σύστημα της Εκκαθάρισης, η εκκαθάριση των ανωτέρω ποσοτήτων για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 3η Απριλίου 2022 θα ολοκληρωθεί έως και την 30η Ιουνίου 
2022. 

 

 

 

 

 
 

Δημήτριος Μίχος 

 

Γενικός Διευθυντής 

Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς 

 
 
 
Συνημμένα:  

- Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 

- Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ενέργειας για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης 
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