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1 Εισαγωγή 

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό την έναρξη συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με 
τον σχεδιασμό των λεπτομερειών για την συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 
Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης. Αναμένεται η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
ώστε ο τελικός σχεδιασμός να είναι βέλτιστος, να ενθαρρύνει την συμμετοχή της ζήτησης και 
να είναι τεχνικά υλοποιήσιμος στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης που έχει ήδη σχεδιαστεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της αγοράς (π.χ. κεντρική κατανομή) σε σχέση με 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. 
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2 Ορισμοί και Ακρωνύμια 

2.1 Ορισμοί 

Πέραν των ορισμών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα στους ν. 

4425/2016 (ΦΕΚ 185Α/30.09.2016) και ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011), στην ενωσιακή 

νομοθεσία, καθώς και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ορίζονται οι κάτωθι έννοιες για 

τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου.  

1. Αγορά Εξισορρόπησης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ι) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, 

δηλαδή η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος 

Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης 

αποκλίσεων. 

2. Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ια) του άρθρου 5 του ν. 

4425/2016, δηλαδή η αγορά στην οποία προσφέρεται από τους Συμμετέχοντες ισχύς για 

την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρείας του συστήματος, η οποία (ισχύς) διατηρείται από 

τους Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. 

3. Ανοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης: η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

που αντιστοιχεί στην ενέργεια που επιλέχθηκε για ενεργοποίηση από την διαδικασία 

χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ. 

4. Απόκλιση: Η Τελική Απόκλιση ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου e, για μια 

Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μετρηθείσας 

κατανάλωσης 𝑀𝑄𝑒,𝑡 και της Επιβεβλημένης Ενέργειας, 𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡  ,. 

5. Διαδικασία αΕΑΣ: Η διαδικασία με την οποία ενεργοποιείται αυτόματα η Εφεδρεία 
Αποκατάστασης Συχνότητας. Ονομάζεται διαφορετικά Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής 
(ΑΡΠ ή AGC) 

6. Διαδικασία χΕΑΣ: Η διαδικασία με την οποία ενεργοποιείται χειροκίνητα η Εφεδρεία 
Αποκατάστασης Συχνότητας. Ονομάζεται διαφορετικά Real Time Balancing Market 
(RTBM). 

7. Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού: Έχει την έννοια της περίπτωσης 19 του 

άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή είναι η επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

η οποία χρησιμοποιεί τουλάχιστον προσφορές διαδικασίας ενοποιημένου 

προγραμματισμού, οι οποίες περιέχουν εμπορικά δεδομένα, σύνθετα τεχνικά δεδομένα 

μεμονωμένων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή εγκαταστάσεων ζήτησης, και 

περιλαμβάνει ρητώς ως εισερχόμενα σε αυτήν τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την πλέον 

πρόσφατη ανάλυση της επάρκειας για την περιοχή ελέγχου και τα όρια επιχειρησιακής 

ασφάλειας 

8. Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ: Η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο 97 του ν. 

4001/2011. 

9. Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ ή Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Έχει την έννοια της περίπτωσης 

(ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που 

ασκεί, κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής 
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Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των 

Κλειστών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. 

10. Δοκιμαστική Λειτουργία: Το καθεστώς στο οποίο εντάσσεται μια Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη 
διάρκεια δοκιμών ή λειτουργικών ελέγχων. 

11. Ελάχιστος Χρόνος Εκτός Λειτουργίας: Ο ελάχιστος αριθμός Περιόδων Κατανομής μεταξύ 

δύο διαδοχικών ενεργοποιήσεων ανοδικής/καθοδικής Ενέργειας ή/και Ισχύος 

Εξισορρόπησης από ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου. 

12. Ενέργεια Εξισορρόπησης: Η ενέργεια που παρέχεται από Πάροχο Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης και χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για να προβεί σε 
εξισορρόπηση, δηλαδή κάλυψης των ανισοζυγίων παραγωγής/ζήτησης. Διακρίνεται σε 
ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης. 

13. Ενεργοποίηση: Η παροχή Ενέργειας Εξισορρόπησης (ανοδικής ή/και καθοδικής) ή/και 
Ισχύος Εξισορρόπησης (ανοδικής ή/και καθοδικής) σε διαδοχικές Περιόδους Κατανομής. 

14. Επιβεβλημένη Ενέργεια: Η διαφορά του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης και της 

ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης. 

15. Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας: Έχει την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 3 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, δηλαδή η εφεδρεία ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμη για 

να αποκαταστήσει τη συχνότητα του συστήματος στην ονομαστική συχνότητα και, για 

συγχρονισμένη περιοχή που αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ελέγχου 

φορτίου-συχνότητας, για να αποκαταστήσουν το ισοζύγιο ισχύος στην προγραμματισμένη 

τιμή. Διακρίνεται σε ΕΑΣ με αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση (αυτόματη και 

χειροκίνητη ΕΑΣ). 

16. Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας: Έχει την έννοια του σημείου 6 του άρθρου 3 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, δηλαδή η εφεδρεία ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμη για 

τη συγκράτηση της συχνότητας του συστήματος μετά την εμφάνιση ανισορροπίας 

ισοζυγίου ισχύος. 

17. Ζώνη Προσφορών: Έχει την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

543/2013, δηλαδή η μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας οι συμμετέχοντες 

στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ενέργεια χωρίς εκχώρηση 

δυναμικότητας. Οι Ζώνες Προσφορών εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν 

εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ύστερα από εκπόνηση σχετικής μελέτης κατά τα 

προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

18. Ημέρα Κατανομής: Έχει την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 36 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, δηλαδή η ημέρα στην οποία αναφέρεται η ΔΕΠ. Η Ημέρα Κατανομής D 

αρχίζει την 01: 00 Ώρα Ανατολικής Ευρώπης της ημερολογιακής ημέρας D και λήγει την 

01: 00 Ώρα Ανατολικής Ευρώπης της ημερολογιακής ημέρας D + 1. 

19. Ισχύς Εξισορρόπησης: Η ποσότητα ισχύος που έχει συμφωνήσει να διατηρεί ένας Πάροχος 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε κάθε Περίοδο Κατανομής και σε σχέση με την οποία 

(ποσότητα ισχύος) ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει συμφωνήσει να υποβάλλει 
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στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προσφορές για αντίστοιχη ποσότητα Ενέργειας 

Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

20. Καθοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης: η αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας που αντιστοιχεί την ενέργεια που επιλέχθηκε για ενεργοποίηση από την 

διαδικασία χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ. 

21. Καταναλωτής: Έχει την έννοια της περίπτωσης (ιδ) του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, 

δηλαδή ο Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρουμένων των Διαχειριστών Συστημάτων 

και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή 

Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

22. Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά: Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των εγκαταστάσεων 
των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που παραμένουν σταθερά για όλες τις Ημέρες 
Κατανομής, εκτός εάν τροποποιηθούν από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 
Υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

23. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ: Ο Κώδικας που ορίζεται στο άρθρο 96 του ν. 4001/2011. 

24. Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς: Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να μεταβάλει ένα 

Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου μετά από Εντολή Κατανομής στο πλαίσιο της 

Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς αποτελεί χαρακτηριστικό του 

Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, εκφράζεται σε MW και καθορίζεται διακριτά 

για την ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης. 

25. Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης να προσφέρει Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας, όπως αυτή 

προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. 

Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας. 

Εκφράζεται σε MW. 

26. Μέγιστη συνεισφορά σε αυτόματη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης 

Συχνότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα 

Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική αυτόματη 

Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW. 

27. Μέγιστη συνεισφορά σε χειροκίνητη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης 

Συχνότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα  

Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική χειροκίνητη 

Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW. 

28. Μέγιστος Αριθμός Ενεργοποιήσεων ανά Ημέρα Κατανομής: Ο μέγιστος αριθμός των 

ενεργοποιήσεων ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου για παροχή Ενέργειας και 

Ισχύος Εξισορρόπησης σε μία Ημέρα Κατανομής.  

29. Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας: Ο μέγιστος αριθμός διαδοχικών Περιόδων Κατανομής 

κατά τη διάρκεια των οποίων ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου μπορεί να 

παρέχει ανοδική / καθοδική Ενέργεια ή/και Ισχύ Εξισορρόπησης. 
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30. Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: Το Μητρώο που προβλέπεται στο Άρθρο 4 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

31. Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης: Το Μητρώο που 

προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

32. Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: Οι μονάδες ή χαρτοφυλάκια που είναι σε θέση να 

παρέχουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και εκπροσωπούνται 

από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης. 

33. Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Balancing Service Provider – BSP): Ο Συμμετέχων 

στην αγορά με μονάδες ή χαρτοφυλάκια παροχής εξισορρόπησης που είναι σε θέση να 

παρέχει Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το σημείο 8 

του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195. 

34. Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων: Η χρονική μονάδα για την οποία υπολογίζεται η 

Απόκλιση των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης. Ισούται με 15 λεπτά. 

35. Περίοδος Κατανομής: Έχει την έννοια που προβλέπεται στο Άρθρο 36 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης, δηλαδή η περίοδος, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε μισή ώρα. 

Η πρώτη Περίοδος Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D είναι η 01: 00 – 01: 30 Ώρα 

Ανατολικής Ευρώπης. 

36. Πρόγραμμα ΔΕΠ: Το ενδεικτικό πρόγραμμα παραγωγής/κατανάλωσης για κάθε Οντότητα 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής όπως 

προκύπτει από την επίλυση της ΔΕΠ. 

37. Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης αντιστοιχεί 

στην πρόθεση παροχής ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης σε σχέση με το 

Πρόγραμμα Αγοράς που αφορά την αντίστοιχη Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Οι 

Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης περιγράφονται στο Άρθρο 55 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης. 

38. Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης αντιστοιχεί στην 

πρόθεση παροχής εφεδρειών για τα προϊόντα Ισχύος Εξισορρόπησης. Οι Προσφορές 

Ισχύος Εξισορρόπησης περιγράφονται στο Άρθρο 51 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

39. Ρυθμός Ανόδου: Είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας 

Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.  

40. Ρυθμός Καθόδου: Είναι ο ρυθμός μείωσης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας 

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.  

41. Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης (Balance Responsible Party – BRP): Έχει 

την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή ο 

Συμμετέχων στην αγορά ή επιλεγμένος εκπρόσωπός του που είναι υπεύθυνος για τις 

Αποκλίσεις του. 
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42. Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης: Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ εκδίδει Εντολές Κατανομής για την ενεργοποίηση της Απόκρισης Ζήτησης, 

δηλαδή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου. 

43. Συμμετέχων: Ο συμμετέχων στην Αγορά Εξισορρόπησης, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, είτε ως Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης. 

44. Τεχνικές Αποφάσεις: Οι τεχνικές αποφάσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 18 του ν. 

4425/2016 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

45. Υπηρεσίες Εξισορρόπησης: Έχουν την έννοια της περίπτωσης 3 του Άρθρου 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, δηλαδή παροχή Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ισχύος 

Εξισορρόπησης ή και των δύο. 

46. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης: Έχει την έννοια του δεύτερου 

εδαφίου της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, αφορά στο 

νομικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

έναν ή περισσότερους Καταναλωτές, για ένα ή περισσότερα σημεία σύνδεσης και 

αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τους στις Αγορές αυτές. Ένας Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης 

μπορεί να συμμετέχει στην Αγορά Εξισορρόπησης ως Πάροχος Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης. 

47. Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης: Η εκτίμηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, στην περίπτωση που δεν είχε 

εκδηλωθεί το Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης. Εκφράζεται σε MW. 

48. Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου: Το χαρτοφυλάκιο φορτίων, που περιλαμβάνει 

ένα ή περισσότερα φορτία τα οποία συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και τα 

οποία, με βάση την τεχνική τους ικανότητα, προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ένα ή περισσότερα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου 

εκπροσωπούνται από έναν ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, ενώ το Χαρτοφυλάκιο 

Κατανεμόμενου Φορτίου που περιλαμβάνει ένα μόνο φορτίο μπορεί να εκπροσωπείται 

από έναν Καταναλωτή. 

49. Χρονική Μονάδα χειροκίνητης ΕΑΣ: Έχει την έννοια που προβλέπεται στο Άρθρο 64 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, δηλαδή το χρονικό διάστημα 15 λεπτών, αρχίζοντας 

από τις 01:00 Ώρα Ανατολικής Ευρώπης της Ημέρας Κατανομής. 
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2.2 Ακρωνύμια 

AΖ ή DR  Απόκριση Ζήτησης 

ΑΡΠ ή AGC  Αυτόματη Ρύθμισης Παραγωγής 

ΔΕΠ ή ISP  Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού  

ΕΑΣ ή FRR  Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας 

ΕΔΔΗΕ  Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

αΕΑΣ ή aFRR  Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας 

χΕΑΣ ή mFRR Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας 

ΕΔΣ ή FCR  Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας 

ΕΕ   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΣΜΗΕ  Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΑΕ   Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης 

ΚΔΣ   Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος 

ΡΑΕ    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΦοΣΕ ΑΖ  Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης 

ΧΜΣ   Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 
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3 Συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης 

3.1 Γενικές Αρχές 

Ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου αποτελείται από ένα ή περισσότερα φορτία 
(Καταναλωτές). Τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου εκπροσωπούνται από Φορείς 
Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης ή από έναν Καταναλωτή όταν το χαρτοφυλάκιο 
αποτελείται από ένα φορτίο και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης στο 
πλαίσιο της ισότιμης και απαλλαγμένης από διακρίσεις αντιμετώπισης των συμμετεχόντων 
στην Αγορά Εξισορρόπησης, όπως αυτή περιγράφεται στα Άρθρα 6 και 17 των Κανονισμών (ΕΕ) 
2019/943 και 2019/944, αντίστοιχα. 

Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια 
Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης και έχουν το δικαίωμα να παρέχουν 
Υπηρεσίες Εξισορρόπησης μέσω της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές 
επιλέγονται/ενεργοποιούνται βάσει οικονομικότητας από τη ΔΕΠ, τη διαδικασία αΕΑΣ, καθώς 
και τη διαδικασία χΕΑΣ. 

 

3.2 Υποβολή προσφορών  

3.2.1 Υποβολή προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στην ΔΕΠ για κάθε προϊόν Ισχύος Εξισορρόπησης: 

• Μία ανοδική προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης, ανά προϊόν Ισχύος Εξισορρόπησης (ΕΔΣ, 
αυτόματης ΕΑΣ, χειροκίνητης ΕΑΣ), ανά Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, για 
κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τη συνολική ποσότητα ανοδικής 
προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης να είναι μικρότερη ή ίση της Μέγιστης συνεισφοράς 
σε ΕΔΣ, αΕΑΣ και χΕΑΣ αντίστοιχα του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου. 

• Μία προσφορά Καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης, ανά τύπο εφεδρείας (ΕΔΣ, αυτόματης 
ΕΑΣ, χειροκίνητης ΕΑΣ), ανά Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου για κάθε Περίοδο 
Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τη συνολική ποσότητα Καθοδικής προσφοράς 
Ισχύος Εξισορρόπησης να είναι μικρότερη ή ίση της Μέγιστης συνεισφοράς σε ΕΔΣ, αΕΑΣ 
και χΕΑΣ του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου. 

Στις ανωτέρω βηματικές προσφορές Ισχύος Ενέργειας Εξισορρόπησης των Χαρτοφυλακίων 
Κατανεμόμενου Φορτίου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να 
περιλάβουν συγκεκριμένη ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και 
συνεπώς μπορεί, είτε να γίνει αποδεκτή, είτε να απορριφθεί στο σύνολό της από τη ΔΕΠ. Οι 
προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής μιας Ημέρας Κατανομής 
υποβάλλονται διακριτά για ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης ΕΔΣ, για ανοδική και 
καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ και για ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ. 

Οι προσφορές ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης έχουν την μορφή που 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 παρακάτω. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται με μπλε χρώμα η 
ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει 
αποδεκτή είτε να απορριφθεί στο σύνολό της. Βάσει του κατωτέρω σχήματος, το πρώτο βήμα 
μπορεί να γίνει αποδεκτό ή να απορριφθεί στο σύνολό του (δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό μέρος 
αυτού, indivisible), το δεύτερο και τρίτο βήμα μπορούν να γίνουν αποδεκτά εφόσον επιλεγεί 
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τουλάχιστον η μισή ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε βήμα, ενώ για τα υπόλοιπα βήματα δεν 
υφίσταται περιορισμός στην ποσότητα που μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

Προκειμένου οι προσφορές ανοδικής και καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης να γίνουν 
αποδεκτές στη ΔΕΠ, θα πρέπει να έχει υποβληθεί, για την Περίοδο Κατανομής, προσφορά 
Ενέργειας Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη κατεύθυνση και για ποσότητα που είναι 
τουλάχιστον ίση με το σύνολο των ποσοτήτων των προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης που 
έχουν υποβληθεί. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης 
απορρίπτονται. 

 

3.2.2 Υποβολή προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οι οποίοι εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στη ΔΕΠ: 

1) μια ανοδική προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για συνολική 

ανοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση με την Μέγιστη 

Κατανεμόμενη Ισχύ για παροχή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης, και 

2) μια καθοδική προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για συνολική 

καθοδική ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά μέγιστο ίση με την Μέγιστη 

Κατανεμόμενη Ισχύ για την παροχή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Στις βηματικές προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ των Χαρτοφυλακίων 
Κατανεμόμενου Φορτίου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να 
περιλάβουν συγκεκριμένη ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και 
συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε να απορριφθεί στο σύνολό της από τη ΔΕΠ.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μορφή μιας βηματικής προσφοράς ανοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης και μιας βηματικής προσφοράς καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

MW

Τιμή 1

Τιμή 10

€/MW-ώρα

Μέγιστη 
συνεισφορά 

σε ΕΔΣ (ή 
αΕΑΣ ή χΕΑΣ)
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ΣΧΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΔΙΚΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) & ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ (ΔΕΞΙΑ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

 

Στα παραπάνω σχήματα παρουσιάζεται με μπλε χρώμα η ποσότητα ανά βήμα, η οποία 
προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε να απορριφθεί 
στο σύνολό της. Βάσει του ανωτέρω σχήματος το πρώτο βήμα μπορεί να γίνει αποδεκτό ή να 
απορριφθεί στο σύνολό του (δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό μέρος αυτού, indivisible), το δεύτερο 
και τρίτο βήμα μπορούν να γίνουν αποδεκτά εφόσον επιλεγεί τουλάχιστον η μισή ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε κάθε βήμα, ενώ για τα υπόλοιπα βήματα δεν υφίσταται περιορισμός στην 
ποσότητα που μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών ανοδικών και καθοδικών προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ, για ποσότητα η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στην 
ποσότητα της υποβληθείσας προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη Περίοδο 
Κατανομής. Εάν δεν υποβληθεί προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης για μια Περίοδο Κατανομής 
για ποσότητα η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ποσότητα της υποβληθείσας προσφοράς 
Ισχύος Εξισορρόπησης, οι προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης που αφορούν την Περίοδο 
Κατανομής απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στη ΔΕΠ. 

Στο Σχήμα 3 παρακάτω παρουσιάζεται ο ανωτέρω κανόνας. Σημειώνεται ότι η ποσότητα 
προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία αντιστοιχεί σε ποσότητα 1 MW προσφοράς 
Ισχύος Εξισορρόπησης είναι 0,5 MWh, καθώς η Περίοδος Κατανομής ισούται με μισή ώρα. 

 

MW

Τιμή 1

Τιμή 10

€/MWh

Μέγιστη 
Κατανεμόμενη Ισχύς 
για παροχή ανοδικής 

Ενέργειας 

MW

Τιμή 1

Τιμή 10

€/MWh

Μέγιστη Κατανεμόμενη 
Ισχύς για παροχή 

καθοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης
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ΣΧΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΠ 

 

3.2.3 Υποβολή προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στις διαδικασίες χΕΑΣ και αΕΑΣ 

Η συμμετοχή στη Διαδικασία χειροκίνητης ΕΑΣ (RTBM) για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου είναι προαιρετική, με εξαίρεση (α) την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Ισχύ 
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ που έχει κατακυρωθεί στις ΔΕΠ και (β) την ποσότητα 
Ενέργειας Εξισορρόπησης που προκύπτει βάσει του Προγράμματος ΔΕΠ της σχετικής 
οντότητας. Η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω υποβολής: 

• μίας ανοδικής προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, ανά 
Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, για κάθε Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ 
της Ημέρας Κατανομής, με συνολική ποσότητα ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ κατά μέγιστο ίση προς την Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύ για παροχή 
ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ του Χαρτοφυλακίου 
Κατανεμόμενου Φορτίου, και 

• μίας Καθοδικής προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, ανά 
Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, για κάθε Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ 
της Ημέρας Κατανομής, με συνολική ποσότητα Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ κατά μέγιστο ίση με τη Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύ για παροχή 
ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ του Χαρτοφυλακίου 
Κατανεμόμενου Φορτίου. 

Υποβολή Προσφορών στην ΔΕΠ

Ισχύς (MW)

1 2 3 4 5 6 7 8 t (ημίωρα)

Ενέργεια (MWh)

1 2 3 4 5 6 7 8 t (ημίωρα)

max MW

max MWh

Υποχρέωση 
υποβολής

προσφοράς 
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης 
στη ΔΕΠ

Δικαίωμα 
υποβολής

προσφοράς 
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης 
στη ΔΕΠ

Υποβληθείσα 
Προσφορά 

Ισχύος 
Εξισορρόπησης 

στη ΔΕΠ
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Για τις Χρονικές Περιόδους χειροκίνητης ΕΑΣ (15 λεπτά) που αντιστοιχούν στις Περιόδους 
Κατανομής της ΔΕΠ (30 λεπτά) στις οποίες (α) έχει απονεμηθεί στη ΔΕΠ Ισχύς Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ ή/και (β) έχει απονεμηθεί στη ΔΕΠ Ενέργεια Εξισορρόπησης (βάσει του 
Προγράμματος ΔΕΠ), οι προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχούν στο 
άθροισμα των ποσοτήτων (α) και (β) παραπάνω μετατρέπονται αυτομάτως σε αντίστοιχες 15-
λεπτες προσφορές Αγοράς Ενέργειας χειροκίνητης ΕΑΣ. Κάθε προσφορά Ενέργειας 
Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέπεται σε δύο (2) ισοδύναμες 15-λεπτες 
προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, με την ίδια μορφή και τις ίδιες 
ποσότητες και τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης με την προσφορά που υποβλήθηκε στη ΔΕΠ. Οι 
ως άνω αυτόματα δημιουργημένες προσφορές θεωρούνται ως υποβληθείσες από τον Πάροχο 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
βελτιωμένες προσφορές για τις ως άνω ποσότητες. Συγκεκριμένα, η τιμή των προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας 
Εξισορρόπησης πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την 
Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρότερη τιμή για 
τις ανοδικές προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθοδικές 
προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Στο παρακάτω σχήμα επεξηγούνται οι ανωτέρω κανόνες. 
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ΣΧΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

(RTBM) 

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά αντιστοιχία και για την υποβολή προσφορών Ενέργειας 
Εξισορρόπησης στη διαδικασία αυτόματης ΕΑΣ. 

 

3.3 Προϊόντα και Λειτουργικοί Περιορισμοί 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 
Φορτίου όσο αφορά στην συμμετοχή τους στην Αγορά Εξισορρόπησης είναι επιθυμητή η 
δημιουργία κανόνων που διευκολύνουν τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου να 
προσφέρουν το σύνολο των  προϊόντων Αγοράς Εξισορρόπησης που προβλέπονται στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα προϊόντα αυτά είναι τα παρακάτω: 

• Ανοδική / καθοδική Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ ή FCR) 

• Ανοδική / καθοδική αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ ή aFRR) 

Αποτελέσματα ΔΕΠ

Ισχύς (MW)

1 2 3 4 5 6 7 8 t (ημίωρα)

Υποβολή Προσφορών στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης (RTBM)

Ενέργεια (MWh)

3 4 t (15-λεπτα)

Ενέργεια (MWh)

13 14 t (15-λεπτα)

max MW

max MWh

Απονεμηθείσα
Ενέργεια 

Εξισορρόπησης

Απονεμηθείσα
Ισχύς 

Εξισορρόπησης

max MWh

Δικαίωμα 
υποβολής

προσφοράς
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης

Υποχρέωση 
υποβολής

(βελτιωμένης)
προσφοράς 
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης

Δικαίωμα 
υποβολής

προσφοράς
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης

Υποχρέωση 
υποβολής

(βελτιωμένης)
προσφοράς 
Ενέργειας 

Εξισορρόπησης

Απονεμηθείσα
Ενέργεια 

Εξισορρόπησης
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• Ανοδική / καθοδική χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (χΕΑΣ ή mFRR) 

• Ανοδική / καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης 

Τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν εκ φύσεως περιορισμούς στη λειτουργία 
τους. Προκειμένου να μοντελοποιηθούν στην Αγορά Εξισορρόπησης οι ανωτέρω λειτουργικοί 
αυτοί περιορισμοί, προτείνεται η μοντελοποίηση των παρακάτω περιορισμών στην ΔΕΠ: 

- Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς 

- Ρυθμός Ανόδου / Καθόδου 

- Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας ανά ενεργοποίηση 

- Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας ανά Ημέρα Κατανομής 

- Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 

- Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 

- Ελάχιστος Χρόνος Εκτός Λειτουργίας 

- Μέγιστος Αριθμός Ενεργοποιήσεων ανά Ημέρα Κατανομής 

Για τις ανάγκες μοντελοποίησης των ανωτέρω περιορισμών η παροχή Ενέργειας 
Εξισορρόπησης (ανοδικής ή/και καθοδικής) ή/και Ισχύος Εξισορρόπησης για συνεχόμενες 
Περιόδους Κατανομής θεωρείται ως μια ενεργοποίηση. Επίσης, κατά τον υπολογισμό της 
Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας ανοδικής και καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά την 
επίλυση της ΔΕΠ θεωρείται ότι η απονεμημένη Ισχύς Εξισορρόπησης ενεργοποιείται ως 
Ενέργεια Εξισορρόπησης στο σύνολό της. 

Σε αντίθεση με τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής, για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου δεν μοντελοποιείται φάση έναρξης (Start-up), καθώς ο χρόνος συγχρονισμού και 
ενδιάμεσου φορτίου θεωρείται μηδενικός. Αντίστοιχα, δεν μοντελοποιείται φάση σβέσης (Shut-
down), καθώς ο χρόνος αποσυγχρονισμού θεωρείται επίσης μηδενικός. Δεδομένου ότι για τα 
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου ο χρόνος συγχρονισμού και αποσυγχρονισμού είναι 
μηδενικός και δεν υπάρχει περιορισμός αντίστοιχος της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, 
θεωρείται ότι μπορούν να παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης σε κάθε Περίοδο Κατανομής 
ανεξαρτήτως της κατάστασής τους (δεν απαιτείται να είναι ‘συγχρονισμένα’, όπως οι Μονάδες 
Παραγωγής). 

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενεργοποίησης και παροχής Ενέργειας και Ισχύος 
Εξισορρόπησης για ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου στη ΔΕΠ. Με τη βοήθεια του 
σχήματος αυτού γίνεται περιγραφή των περιορισμών που προτείνεται να μοντελοποιηθούν. 

Βάσει του σχήματος, το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου ενεργοποιείται τρεις φορές 
(Περίοδοι Κατανομής 2-3, 5-8 και 12-13). Ο αριθμός των ενεργοποιήσεων εντός της Ημέρας 
Κατανομής πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον Μέγιστο Αριθμό Ενεργοποιήσεων ανά 
Ημέρα Κατανομής. Χάρη του παραδείγματος, θεωρείται ότι για τις Περιόδους Κατανομής μετά 
την 14 περίοδο δεν υπάρχουν ενεργοποιήσεις. Ο χρόνος λειτουργίας της πρώτης 
ενεργοποίησης είναι 2 Περίοδοι Κατανομής, της δεύτερης 4 Περίοδοι Κατανομής και της τρίτης 
2 Περίοδοι Κατανομής. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω χρόνοι πρέπει να είναι μικρότεροι ή 
ίσοι με τον Μέγιστο Χρόνο Λειτουργίας ανά ενεργοποίηση. Ο χρόνος λειτουργίας για το σύνολο 
της Ημέρας Κατανομής είναι 8 Περίοδοι Κατανομής και πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με 
τον Μέγιστο Χρόνο Λειτουργίας ανά Ημέρα Κατανομής. 

Η ημερήσια ποσότητα ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης προκύπτει από το σύνολο των 
πράσινων εμβαδών τόσο με διαγράμμιση (Ισχύς Εξισορρόπησης) όσο και χωρίς διαγράμμιση 
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(Ενέργεια Εξισορρόπησης). Η ημερήσια ποσότητα καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
προκύπτει από το σύνολο των κόκκινων εμβαδών. Οι ημερήσιες ποσότητες ανοδικής και 
καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με την Μέγιστη 
Ημερήσια Ποσότητα ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης αντίστοιχα. 

Στο σχήμα παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος εκτός λειτουργίας. Για παράδειγμα ο χρόνος εκτός 
λειτουργίας μεταξύ της δεύτερης και τρίτης ενεργοποίησης είναι 3 Περίοδοι Κατανομής. 
Μεταξύ δύο ενεργοποιήσεων πρέπει να μεσολαβεί αριθμός Περιόδων Κατανομής τουλάχιστον 
ίσος με τον Ελάχιστο Χρόνο εκτός Λειτουργίας. Επιπλέον, το άθροισμα των MW που 
απονέμονται σε κάθε Περίοδο Κατανομής για Ισχύ και Ενέργεια Εξισορρόπησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύ, και η απονεμημένη Ισχύς Εξισορρόπησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την σχετική Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ, χΕΑΣ και αΕΑΣ αντίστοιχα. 
Τέλος, η διαφορά στην απονεμημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης σε MW μεταξύ δύο διαδοχικών 
Περιόδων Κατανομής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο ρυθμό ανόδου ή καθόδου. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΠ 

 

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

• Κάθε χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου μπορεί να παρέχει μόνο ένα προϊόν 
Ενέργειας Εξισορρόπησης (αΕΑΣ ή χΕΑΣ) καθώς και την αντίστοιχη Ισχύ Εξισορρόπησης. 
Ισχύς Εξισορρόπησης ΕΔΣ μπορεί να παρέχεται ταυτόχρονα με την χΕΑΣ. 

• Η Ενέργεια Εξισορρόπησης που ενεργοποιείται κατά την παροχή εφεδρείας ΕΔΣ δεν 
αμείβεται. 

• Το άθροισμα της ενέργειας που αντιστοιχεί στην απονεμηθείσα ανοδική (καθοδική) Ισχύ 
Εξισορρόπησης για όλα τα προϊόντα και της απονεμηθείσας ανοδικής (καθοδικής) 
Ενέργειας Εξισορρόπησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα της ανοδικής 
(καθοδικής) προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που έχει υποβληθεί για κάθε 
Περίοδο Κατανομής 

Από τους ανωτέρω περιορισμούς, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στη ΔΕΠ, η διαδικασία χΕΑΣ 
(RTBM) λαμβάνει υπόψη μόνο τους εξής: 

- Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς 

Ισχύς (MW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 t (ημίωρα)

Μέγιστη 
Κατανεμόμενη 
ανοδική Ισχύς

Μέγιστη 
Κατανεμόμενη 
καθοδική Ισχύς

Χρόνος Λειτουργίας
1ης ενεργοποίησης

Χρόνος Λειτουργίας
2ης ενεργοποίησης

Χρόνος Λειτουργίας
3ης ενεργοποίησης

Απονεμηθείσα
ανοδική Ισχύς 

Εξισορρόπησης

Απονεμηθείσα
ανοδική Ενέργεια 

Εξισορρόπησης

Απονεμηθείσα
καθοδική Ενέργεια 

Εξισορρόπησης

Χρόνος εκτός 
Λειτουργίας
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- Ρυθμός Ανόδου / Καθόδου 

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση των λειτουργικών περιορισμών των 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, δεδομένου ότι όλοι οι περιορισμοί λαμβάνονται 
υπόψη στη ΔΕΠ και ότι η συμμετοχή στη διαδικασία χΕΑΣ (RTBM) είναι υποχρεωτική μόνο όσο 
αφορά την Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης που έχει απονεμηθεί στη ΔΕΠ. Η τήρηση των 
λειτουργικών περιορισμών κατά την εκτέλεση της διαδικασία χΕΑΣ (RTBM) είναι ευθύνη του 
Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου 
Φορτίου, καθώς η συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία είναι προαιρετική. 
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4 Εκκαθάριση Αγοράς 

4.1 Εκκαθάριση Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 18 του ΚΑΕ, η εκκαθάριση της παρεχόμενης Ενέργειας 
Εξισορρόπησης γίνεται με βάση το Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης και της τιμής 
Ενέργειας Εξισορρόπησης, ενώ η εκκαθάριση των Αποκλίσεων βάσει της Τιμής Αποκλίσεων. Η 
ενεργοποιημένη ενέργεια υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων διακριτά 
για τη χειροκίνητη ΕΑΣ, την αυτόματη ΕΑΣ και τους σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης. Η 
ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια υπολογίζεται με θετική τιμή, ενώ η καθοδική 
ενεργοποιημένη ενέργεια υπολογίζεται με αρνητική τιμή. Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
φορτίου ορίζονται τα εξής: 

• Ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης: η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας που αντιστοιχεί στην ενέργεια που επιλέχθηκε για ενεργοποίηση από την 
διαδικασία χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ. 

• Καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης: η αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας που αντιστοιχεί στην ενέργεια που επιλέχθηκε για ενεργοποίηση από την 
διαδικασία χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ. 

 

4.1.1 Εκκαθάριση Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ 

Η εκκαθάριση της Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ που παρέχεται από Χαρτοφυλάκια 
Κατανεμόμενου Φορτίου περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 86 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Συγκεκριμένα,  η χρέωση ή πίστωση, 𝐴𝐵𝐸𝐶𝑝,𝑡

𝐵𝐸 , των ΦοΣΕ ΑΖ 

για την ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χΕΑΣ, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
t και ανά χαρτοφυλάκιο e, υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενεργοποιημένης 

(ανοδικής ή καθοδικής) Ενέργειας Εξισορρόπησης 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝/𝑑𝑛

 επί την αντίστοιχη Τιμή (ανοδικής 

ή καθοδικής) Ενέργειας Εξισορρόπησης 𝐵𝐸𝑃𝑝𝑟𝑡
𝑢𝑝/𝑑𝑛

. Η παρακάτω σχέση ισχύει ανά κατεύθυνση 

(up/down): 

𝐴𝐵𝐸𝐶𝑝,𝑡
𝐵𝐸 = ∑ 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡

𝑢𝑝/𝑑𝑛
× 𝐵𝐸𝑃𝑒,𝑡

𝑢𝑝/𝑑𝑛

𝑒

 

 

4.1.2 Εκκαθάριση Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ  

Η εκκαθάριση της Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ που παρέχεται από Χαρτοφυλάκια 
Κατανεμόμενου Φορτίου περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 86 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Συγκεκριμένα: 

Α. Η χρέωση ή πίστωση των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για την 
ενεργοποιημένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ υπολογίζεται ως το 
γινόμενο: 

α) της ποσότητας ενεργοποιημένης ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ 
της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, και 

β) του μεγίστου μεταξύ αφενός της τιμής ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ και αφετέρου της τιμής προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης 
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αυτόματης ΕΑΣ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί στην 
ποσότητα ενεργοποιημένης ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ της 
Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων. Αν δεν έχει υπολογιστεί Τιμή Ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ χρησιμοποιείται η σχετική τιμή προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

𝐴𝐵𝐸𝐶𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

= 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

× 𝑚𝑎𝑥(𝐵𝐸𝑃𝑧,𝑡
𝑢𝑝

, 𝑂𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑠,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

 ) 

Όπου: 

𝐴𝐵𝐸𝐶𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

 Η χρέωση ή πίστωση για την ενεργοποιημένη ανοδική Ενέργεια 

Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ για την Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης e και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 

𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

 η Ανοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης αυτόματης 

ΕΑΣ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e και την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 

𝐵𝐸𝑃𝑧,𝑡
𝑢𝑝

 η Τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ για τη 

ζώνη προσφορών z και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. Η 
ζώνη προσφορών z είναι η ζώνη στην οποία βρίσκεται η Οντότητα 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e. 

𝑂𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑠,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

 η τιμή σε €/MWh του βήματος s της προσφοράς ανοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ της Οντότητας Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. Το 

βήμα s είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ποσότητα 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑢𝑝

. 

Β. Η χρέωση ή πίστωση των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για την 
ενεργοποιημένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ υπολογίζεται ως το 
γινόμενο: 

α) της ποσότητας ενεργοποιημένης καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματης 
ΕΑΣ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, και 

β) του ελαχίστου μεταξύ αφενός της τιμής καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ και αφετέρου της τιμής προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης 
αυτόματης ΕΑΣ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Αν δεν έχει υπολογιστεί 
Τιμή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ χρησιμοποιείται η 
σχετική τιμή προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ της Οντότητας 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

𝐴𝐵𝐸𝐶𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 = 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡

𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 × 𝑚𝑖𝑛(𝐵𝐸𝑃𝑧,𝑡
𝑑𝑛, 𝑂𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑠,𝑡

𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 ) 

Όπου: 

𝐴𝐵𝐸𝐶𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 Η χρέωση ή πίστωση για την ενεργοποιημένη καθοδική Ενέργεια 

Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ για την Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης e και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 

𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 η καθοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης αυτόματης 

ΕΑΣ για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e και την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 

𝐵𝐸𝑃𝑧,𝑡
𝑑𝑛 η Τιμή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ για 

τη ζώνη προσφορών z και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 
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Η ζώνη προσφορών z είναι η ζώνη στην οποία βρίσκεται η 
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e. 

𝑂𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑠,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛 η τιμή σε €/MWh του βήματος s της προσφοράς καθοδικής 

Ενέργειας Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ της Οντότητας 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για την Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων t. Το βήμα s είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ποσότητα 

𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑎𝐹𝑅𝑅,𝑑𝑛. 

 

4.1.3 Εκκαθάριση Αποκλίσεων 

Για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας και της Τελικής Απόκλισης κατά τη διάρκεια 
ενός συμβάντος απόκρισης ζήτησης απαιτείται ο υπολογισμός του Φορτίου Αναφοράς 
Απόκρισης Ζήτησης 𝑏𝑙𝑒,𝑡, το οποίο υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την 
αντίστοιχη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ενέργεια που 
θα καταναλωνόταν από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου e σε περίπτωση μη 
ενεργοποίησης των σχετικών προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Η Επιβεβλημένη Ενέργεια (η κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί στην Εντολή Κατανομής) 
𝐷𝑅𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

, προκύπτει από το Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης 𝑏𝑙𝑒,𝑡 και την ενεργοποιημένη 

Ενέργεια Εξισορρόπησης 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝/𝑑𝑛

, όπως ορίζεται στην παρακάτω σχέση. 

𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡  =  𝑏𝑙𝑒,𝑡 − 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝/𝑑𝑛

 

Η Τελική Απόκλιση ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου e, για μια Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μετρηθείσας κατανάλωσης 
𝑀𝑄𝑒,𝑡 και της Επιβεβλημένης Ενέργειας 𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡   για τη συγκεκριμένη 15-λεπτη Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Η Τελική Απόκλιση ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου e 
υπολογίζεται ως εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 =  𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡   

Όπου: 
𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 Η Επιβεβλημένη Ενέργεια [MWh] που απαιτείται βάσει της Εντολής Κατανομής 

από το Χαρτοφυλάκιο e κατά το 15-λεπτο χρονικό διάστημα t. 

𝑀𝑄𝑒,𝑡 Η πιστοποιημένη μετρηθείσα κατανάλωση [MWh] του χαρτοφυλακίου e κατά το 

15-λεπτο χρονικό διάστημα t. 
 
H ανωτέρω μαθηματική περιγραφή αναπαρίσταται γραφικά στο Σχήμα 6. 
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ΣΧΗΜΑ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Όσον αφορά τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, θετική Τελική Απόκλιση αντιστοιχεί σε 
μικρότερη καταναλωθείσα ενέργεια συγκρινόμενη με την Επιβεβλημένη Ενέργεια. Αντίστοιχα, 
αρνητική Τελική Απόκλιση αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη καταναλωθείσα ενέργεια συγκρινόμενη 
με την Επιβεβλημένη Ενέργεια. 

Το ποσό Απόκλισης [€], ανά Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου e, για μια Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, προκύπτει ως η Απόκλιση 𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 [MWh] πολλαπλασιασμένη με την 

Τιμή Αποκλίσεων [€/MWh], δηλαδή: 

𝐼𝑀𝐵𝐶𝑒,𝑡 = 𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 × 𝐼𝑃𝑡 

Όταν το ποσό Απόκλισης υπολογίζεται αρνητικό, ο ΦοΣΕ ΑΖ υποχρεούται στην καταβολή του 
υπολογιζόμενου ποσού. Αντίθετα, όταν το ποσό Απόκλισης υπολογίζεται θετικό, ο ΦοΣΕ ΑΖ 
δικαιούται να εισπράξει το υπολογιζόμενο ποσό. 

 

4.1.4 Εκκαθάριση Ισχύος Εξισορρόπησης 

Η εκκαθάριση της Ισχύος Εξισορρόπησης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 
του ΚΑΕ. Για ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου η αποζημίωση για την παρασχεθείσα 
ανοδική και καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ ή χειροκίνητη ΕΑΣ, για κάθε 
Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, προκύπτει ως το γινόμενο της παρασχεθείσας ποσότητας 
που αντιστοιχεί στο σχετικό βήμα της προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης που έχει απονεμηθεί 
στο χαρτοφυλάκιο και της τιμής του αντίστοιχου βήματος της προσφοράς Ισχύος 
Εξισορρόπησης. 
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Οι ποσότητες Ισχύος Εξισορρόπησης που απονέμονται σε κάθε οντότητα προκύπτουν από τα 
αποτελέσματα της τελευταίας εκτέλεσης της ΔΕΠ, ο χρονικός ορίζοντας επίλυσης της οποίας 
περιλαμβάνει την συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Για τον υπολογισμό της 
παρασχεθείσας Ισχύος Εξισορρόπησης λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα της Οντότητας 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και η χρονική διάρκεια παροχής της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 90 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

 

4.1.5 Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 

Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης στην παροχή ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης από ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου e, δηλαδή σε περίπτωση που η 
καταναλωθείσα ενέργεια από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου 𝑒 διαφέρει σημαντικά 
από την Επιβεβλημένη Ενέργεια (Εντολή Κατανομής), o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιβάλλει 
Χρέωση μη Συμμόρφωσης στον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 𝑡. 

Με βάση τα παραπάνω, σημαντική απόκλιση λογίζεται στις περιπτώσεις που ικανοποιείται η 
εξής συνθήκη: 

|𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡|  > |𝑀𝐼𝐶𝑒 ∗ 𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝/𝑑𝑛| 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιβάλλει χρέωση 𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 στον 
αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης p (ΦοΣΕ ΑΖ), για την περίοδο Εκκαθάρισης 
αποκλίσεων t. Η χρέωση υπολογίζεται ως εξής: 

𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 = 𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 𝑥 𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸  𝑥 |𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡| 

Όπου: 
 

𝑀𝑄𝑒,𝑡 Η πιστοποιημένη μετρηθείσα κατανάλωση [MWh] του χαρτοφυλακίου e κατά το 

15-λεπτο χρονικό διάστημα t. 
 
𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

  Η Επιβεβλημένη Ενέργεια [MWh] που απαιτείται βάσει της Εντολής Κατανομής 

από το Χαρτοφυλάκιο e κατά το 15-λεπτο χρονικό διάστημα t 
 

𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝/𝑑𝑛 το όριο ανοχής [%] για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σε ΦοΣΕ ΑΖ για 

σημαντική απόκλιση στην παροχή ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης. Το ανώτερο όριο μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με την 
κατεύθυνση της Εντολής Κατανομής.  

𝑀𝐼𝐶𝑒  η Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς του Χαρτοφυλακίου [MW] 

𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸  η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης [€/MWh] για σημαντική απόκλιση στην 
παροχή ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης, 

𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸  συντελεστής, η τιμή του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των Περιόδων 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά τις οποίες παρατηρήθηκε η σημαντική απόκλιση 
κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα όρια ανοχής για τις αποκλίσεις στην παροχή ανοδικής ή καθοδικής 
Ενέργειας Εξισορρόπησης, προτείνεται το όριο ανοχής να είναι ελαστικότερο στην περίπτωση 
που το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου προσφέρει περισσότερη Ενέργεια 
Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη, σε σχέση με το όριο ανοχής που θα εφαρμόζεται στην 
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περίπτωση που το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου προσφέρει λιγότερη Ενέργεια 
Εξισορρόπησης. 

 

4.2 Οικονομικές σχέσεις μεταξύ εμπλεκόμενων μερών  

Σε περίπτωση που ενεργοποιούνται οι προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης ενός 
Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, πέρα από τις άμεσες οικονομικές συναλλαγές που 
προκύπτουν μεταξύ Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και των ΦοΣΕ ΑΖ, επηρεάζονται και οι οικονομικές 
σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και του (-ων) Προμηθευτή (-ών) που εκπροσωπεί (-ούν) 
τους Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που 
ενεργοποιήθηκε. Οι ανωτέρω σχέσεις περιγράφονται στον επόμενο πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ¨ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ¨ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 ΦοΣΕ ΑΖ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΜΗΕ 

1. Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει 
στον ΦοΣΕ ΑΖ τα ποσά που 
προκύπτουν από την 
εκκαθάριση της Ενέργειας / 
Ισχύος Εξισορρόπησης & των 
Αποκλίσεων. 

2. Ο Διαχειριστής χρεώνει στον 
ΦοΣΕ τα ποσά που 
προκύπτουν από την 
εφαρμογή των Χρεώσεων Μη 
Συμμόρφωσης για σημαντική 
απόκλιση στην παροχή 
ανοδικής ή καθοδικής 
Ενέργειας Εξισορρόπησης 

1. Ο Διαχειριστής 
χρεοπιστώνει στον (-ους) 
Προμηθευτή (-ές) τα ποσά 
που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση των 
Αποκλίσεων.  
 

2. Ο Διαχειριστής δεν 
επιβάλλει Χρεώσεις Μη 
Συμμόρφωσης για 
σημαντικές συστηματικές 
αποκλίσεις της ζήτησης 
στον (-ους) Προμηθευτή (-
ές) για τις περιόδους που 
ενεργοποιείται η απόκριση 
ζήτησης. 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι Προμηθευτές που εκπροσωπούν τους 
Καταναλωτές που απαρτίζουν ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου (και αντιστοιχούν 
στις σχετικές Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης) χρεοπιστώνονται με την τιμή 
αποκλίσεων το σύνολο των αποκλίσεων από το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς τους, ακόμα και εάν 
αυτές προέκυψαν λόγω ΑΖ. Δεν επιβάλλονται στους Προμηθευτές Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης 
λόγω σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης κατά τις περιόδους ενεργοποίησης 
της ΑΖ. 

Το ανωτέρω μοντέλο χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «μη διορθωμένο» μοντέλο. 
Το έλλειμμα από την εκκαθάριση που προκύπτει από τις ανωτέρω συναλλαγές 
κοινωνικοποιείται μέσω του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας ΛΠ-3. 
Το προτεινόμενο οικονομικό μοντέλο θεωρείται κατάλληλο για να υποστηρίξει την 
ενσωμάτωση της ΑΖ στην Αγορά Εξισορρόπησης, για τους εξής λόγους: 

• Οι Προμηθευτές που εκπροσωπούν Καταναλωτές που απαρτίζουν τα Χαρτοφυλάκια 
Κατανεμόμενου Φορτίου δεν έχουν οικονομική ζημιά από την συμμετοχή των ανωτέρω 
χαρτοφυλακίων στην Αγορά Εξισορρόπησης 
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• Δεν απαιτείται η τήρηση Μητρώου από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με το 
ποιος Προμηθευτής εκπροσωπεί κάθε Καταναλωτή που απαρτίζει ένα Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενου Φορτίου. 

• Είναι εύκολα εφαρμόσιμο χωρίς να απαιτούνται πολύ μεγάλες αλλαγές στα 
πληροφοριακά συστήματα της αγοράς. 

 

4.3 Παραδείγματα εφαρμογής «μη διορθωμένου» οικονομικού μοντέλου  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής των οικονομικών συναλλαγών που 
προκύπτουν από την ενεργοποίηση της Απόκρισης Ζήτησης. Στο παράδειγμα που 
παρουσιάζεται για διευκόλυνση των υπολογισμών έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: 

• Όλοι οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου 
εκπροσωπούνται από τον ίδιο Προμηθευτή. 

• Εξετάζεται μία Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, κατά την οποία ενεργοποιήθηκε μία 
προσφορά για Ενέργεια Εξισορρόπησης που υπέβαλλε ο ΦοΣΕ ΑΖ. 

• Ο τύπος της ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης (aFRR, mFRR, FCR) είναι 
αδιάφορος. 

• Ως αποκλίσεις του Προμηθευτή λαμβάνονται υπόψη μόνο αυτές που προκύπτουν από την 
ενεργοποίηση της απόκρισης ζήτησης και αγνοούνται τυχόν άλλες αποκλίσεις στη 
ζήτηση. 

Ακολουθούν δύο παραδείγματα, εξετάζοντας αντίστοιχα ενεργοποίηση ανοδικής και καθοδικής 
ενέργειας εξισορρόπησης. 

Περίπτωση μελέτης 1: Ενεργοποίηση ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 

Για την ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης (που αντιστοιχεί σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας) γίνεται η εύλογη υπόθεση ότι η προσφορά που ενεργοποιήθηκε θα έχει θετική τιμή 
και η κυρίαρχη κατεύθυνση για την ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης του Συστήματος 
κατά την εξεταζόμενη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων θα είναι η ανοδική. Επομένως, η 
προκύπτουσα Τιμή Αποκλίσεων θα έχει θετική τιμή. Τα οικονομικά και ενεργειακά δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των υπολογισμών παρουσιάζονται στον επόμενο 
πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Μεταβλητ
ή 

Δεδομένα Αγοράς 

Ενεργειακά δεδομένα 

Α 
Φορτίο Αναφοράς (baseline) του χαρτοφυλακίου για την 
εξεταζόμενη περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων (𝑏𝑙𝑒,𝑡) 

60 MWh 

Β 
Ενεργοποιημένη (ανοδική) Ενέργεια Εξισορρόπησης 

Χαρτοφυλακίου (𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝

) 
20 MWh 

Γ 
Πιστοποιημένη μετρηθείσα κατανάλωση για το 
χαρτοφυλάκιο e κατά το 15-λεπτο χρονικό διάστημα t (𝑀𝑄𝑒,𝑡) 

45 MWh 

Ενεργειακά αποτελέσματα 
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Δ Επιβεβλημένη Ενέργεια (𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡
 ) 40 MWh 

Ε Αποκλίσεις Χαρτοφυλακίου ΦοΣΕ 𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 -5 MWh 

ΣΤ Αποκλίσεις Προμηθευτή 𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡 15 MWh 

Οικονομικά Δεδομένα 

Ζ Τιμή προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης Χαρτοφυλακίου 300 €/MWh 

Η Τιμή Αποκλίσεων (𝐼𝑃𝑡) 310 €/MWh 

 

Τα ανωτέρω ενεργειακά δεδομένα περιγράφονται στα επόμενα σχήματα. Έστω Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενου Φορτίου με Φορτίο Αναφοράς 𝑏𝑙𝑒,𝑡 = 60 𝑀𝑊ℎ κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων 𝑡 = 3. To χαρτοφυλάκιο δέχεται εντολή για ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια ίση 

με 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝

= 20 𝑀𝑊ℎ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. 

 

ΣΧΗΜΑ 7 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 1 ΑΠΟ 3 

Με βάση τα οριζόμενα στην ενότητα 2.1.1, η επιβεβλημένη ενέργεια (δηλαδή η κατανάλωση 
ενέργειας που αντιστοιχεί στην Εντολή Κατανομής) προκύπτει ίση με 𝐷𝑅𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

= 40 𝑀𝑊ℎ. 

Βάσει των πιστοποιημένων μετρήσεων, η κατανάλωση για την συγκεκριμένη Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων είναι ίση με 𝑀𝑄𝑒,𝑡 = 45 𝛭𝑊ℎ. Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο 
παρέκκλινε από την Εντολή Κατανομής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. 
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ΣΧΗΜΑ 8 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 2 ΑΠΟ 3 

Εφαρμόζοντας τους υπολογισμούς της ενότητας 2.1.1, η Τελική Απόκλιση του Χαρτοφυλακίου 
που αντιστοιχεί στο κόκκινο γραμμοσκιασμένο εμβαδό του επόμενου σχήματος προκύπτει ως 
εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 = 40 − 45 = −5 𝑀𝑊ℎ 

 

ΣΧΗΜΑ 9 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 3 ΑΠΟ 3 
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Με βάση το άρθρο 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η Απόκλιση για τον σχετικό 
Προμηθευτή που εκπροσωπεί τους Καταναλωτές του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡 = 𝑀𝑆𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑝,𝑡 = 60 − 45 = 15 𝑀𝑊ℎ 

Όπου: 

𝑀𝑆𝑝,𝑡: το Πρόγραμμα Αγοράς [MWh] του Εκπροσώπου Φορτίου p, για την Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων t. Χάρη του παραδείγματος έχει γίνει η υπόθεση ότι το Πρόγραμμα Αγοράς 
που αντιστοιχεί του Προμηθευτή που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του 
χαρτοφυλακίου είναι ίσο με το Φορτίο Αναφοράς του Χαρτοφυλακίου. 

𝑀𝑄𝑝,𝑡: η απορρόφηση [MWh] που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του χαρτοφυλακίου, για τον 

Προμηθευτή (Εκπρόσωπο Φορτίου) p, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, 
υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής. 

 

Οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σύμφωνα με τις 
οικονομικές σχέσεις της ενότητας 2.1.1 είναι οι εξής: 

 

➢ ΦοΣΕ ΑΖ – Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ.  

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον ΦοΣΕ ΑΖ τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση της ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης ως εξής: 

𝛢𝜋𝜊𝜁𝜂𝜇ί𝜔𝜎𝜂 𝛦𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜍 𝛦𝜉𝜄𝜎𝜊𝜌𝜌ό𝜋𝜂𝜎𝜂𝜍 𝛷𝜊𝛴𝛦 =  𝐵 ∗ 𝛧 = 20 ∗ 300 = 6.000 € 

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον ΦοΣΕ ΑΖ τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση των Αποκλίσεων ως εξής: 

𝛦𝜅𝜅𝛼𝜃ά𝜌𝜄𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊𝜅𝜆ί𝜎𝜀𝜔𝜈 𝛷𝜊𝛴𝛦 = 𝛦 ∗ 𝛨 = −5 ∗ 310 = −1550 € 

• Έλεγχος εφαρμογής χρεώσεων μη συμμόρφωσης (έστω ότι 𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝 = 3% και  𝑀𝐼𝐶𝑒 =

40 𝑀𝑊): 

|𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡|  > |𝑀𝐼𝐶𝑒 ∗ 𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝/𝑑𝑛| 

  |40 − 45|  > |40 ∗ 0,03|  |−5|  > |40 ∗ 0,03| 5 > 1,2 
Ισχύει η ανισότητα, επομένως επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμόρφωσης (έστω 𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 = 2 

και 
€

𝑀𝑊ℎ
  𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸 = 1): 

𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 = 𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 𝑥 𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸  𝑥 |𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡| = 2 𝑥 1 𝑥 |−5| = 10 € 

 

➢ Προμηθευτής – Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ.  

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον Προμηθευτή τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση των Αποκλίσεων, όπως υπολογίζεται παρακάτω: 

𝛸𝜌𝜀𝜊𝜋ί𝜎𝜏𝜔𝜎𝜂 𝛢𝜋𝜊𝜅𝜆ί𝜎𝜀𝜔𝜈 𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏ή = 𝛴𝛵 ∗ 𝛨 = 15 ∗ 310 = 4.650 € 

• Για τη συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία 
Απόκρισης Ζήτησης δεν επιβάλλονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης στον Προμηθευτή για 
σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις στη ζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.  
 

Οι υπολογισμοί των συναλλαγών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Συναλλαγές με Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ΦοΣΕ ΑΖ Προμηθευτής 

Εκκαθάριση ενεργοποιημένης 
Ενέργειας Εξισορρόπησης  

Πίστωση: 6.000 € - 

Εκκαθάριση Αποκλίσεων  Χρέωση: -1.550 € Πίστωση: 4.650 € 

Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης Χρέωση: -10 € - 

 

Περίπτωση μελέτης 2: Ενεργοποίηση καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 

Για την καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης (που αντιστοιχεί σε αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας) γίνεται η εύλογη υπόθεση ότι η προσφορά που ενεργοποιήθηκε θα έχει αρνητική 
τιμή και η κυρίαρχη κατεύθυνση για την ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης του 
Συστήματος κατά την εξεταζόμενη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων θα είναι η καθοδική. 
Επομένως, η προκύπτουσα Τιμή Αποκλίσεων θα έχει αρνητική τιμή. Τα οικονομικά και 
ενεργειακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των υπολογισμών 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Μεταβλητή Δεδομένα Αγοράς  

Ενεργειακά δεδομένα 

Α 
Φορτίο Αναφοράς (baseline) του χαρτοφυλακίου για την 
εξεταζόμενη περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων (𝑏𝑙𝑒,𝑡) 

60 MWh 

Β 
Ενεργοποιημένη (καθοδική) Ενέργεια Εξισορρόπησης 

Χαρτοφυλακίου (𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑑𝑛) 

-20 MWh 

Γ 
Πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης για το χαρτοφυλάκιο e 
κατά το 15-λεπτο χρονικό διάστημα t (𝑀𝑄𝑒,𝑡) 

75 MWh 

Ενεργειακά αποτελέσματα 

Δ Επιβεβλημένη Ενέργεια (𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡
 ) -80 MWh 

Ε Αποκλίσεις Χαρτοφυλακίου ΦοΣΕ 𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 5 MWh 

ΣΤ Αποκλίσεις Προμηθευτή 𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡 -15 MWh 

Οικονομικά Δεδομένα 

Ζ Τιμή προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης Χαρτοφυλακίου -10 €/MWh 

Η Τιμή Αποκλίσεων (𝐼𝑃𝑡) -10 €/MWh 

 

Τα ανωτέρω ενεργειακά δεδομένα περιγράφονται στα επόμενα σχήματα. Έστω Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενου Φορτίου με Φορτίο Αναφοράς 𝑏𝑙𝑒,𝑡 = 60 𝑀𝑊ℎ κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων 𝑡 = 3. To χαρτοφυλάκιο δέχεται εντολή για καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια ίση 

με 𝐴𝐵𝐸𝑒,𝑡
𝑢𝑝

= −20 𝑀𝑊ℎ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. 
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ΣΧΗΜΑ 10 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 1 ΑΠΟ 3 

 
Με βάση τα οριζόμενα στην ενότητα 2.1.1, η επιβεβλημένη ενέργεια (δηλαδή η κατανάλωση 
ενέργειας που αντιστοιχεί στην Εντολή Κατανομής) προκύπτει ίση με 𝐷𝑅𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

= 80 𝑀𝑊ℎ. 

Βάσει των πιστοποιημένων μετρήσεων, η κατανάλωση για την συγκεκριμένη Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων είναι ίση με 𝑀𝑄𝑒,𝑡 = 75 𝛭𝑊ℎ. Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο 
παρέκκλινε από την Εντολή Κατανομής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11. 
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ΣΧΗΜΑ 11 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 2 ΑΠΟ 3 

 

Εφαρμόζοντας τους υπολογισμούς της ενότητας 2.1.1, η Τελική Απόκλιση του Χαρτοφυλακίου 
που αντιστοιχεί στο κόκκινο γραμμοσκιασμένο εμβαδό του επόμενου σχήματος προκύπτει ως 
εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 = 80 − 75 = 5 𝑀𝑊ℎ 

  

ΣΧΗΜΑ 12 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – 3 ΑΠΟ 3 

 
Με βάση το άρθρο 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, οι αποκλίσεις του Προμηθευτή 
υπολογίζονται ως εξής: 

𝐼𝑀𝐵𝑝,𝑡 = 𝑀𝑆𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑝,𝑡 = 60 − 75 = −15 𝑀𝑊ℎ 

Όπου  

𝑀𝑆𝑝,𝑡: το Πρόγραμμα Αγοράς του Εκπροσώπου Φορτίου p, για την Περίοδο Εκκαθάρισης 

Αποκλίσεων t. Χάρη του παραδείγματος έχει γίνει η υπόθεση ότι το Πρόγραμμα Αγοράς 
που αντιστοιχεί του Προμηθευτή που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του χαρτοφυλακίου 
είναι ίσο με το Φορτίο Αναφοράς του Χαρτοφυλακίου. 



 
 

 

Αρχικός σχεδιασμός της συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης  32 
 

𝑀𝑄𝑝,𝑡: η απορρόφηση [MWh] που αντιστοιχεί στους Καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου p, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, 
υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής. 

Οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σύμφωνα με τις 
οικονομικές σχέσεις που περιγράφονται στην ενότητα 2.1.1 είναι οι εξής: 

 
➢ ΦοΣΕ ΑΖ – Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ: 

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον ΦοΣΕ ΑΖ τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση της ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης ως εξής: 

𝛢𝜋𝜊𝜁𝜂𝜇ί𝜔𝜎𝜂 𝛦𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜍 𝛦𝜉𝜄𝜎𝜊𝜌𝜌ό𝜋𝜂𝜎𝜂𝜍 𝛷𝜊𝛴𝛦 =  𝐵 ∗ 𝛧 = −20 ∗ (−10) = 200 € 

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον ΦοΣΕ ΑΖ τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση των Αποκλίσεων ως εξής: 

𝛦𝜅𝜅𝛼𝜃ά𝜌𝜄𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊𝜅𝜆ί𝜎𝜀𝜔𝜈 𝛷𝜊𝛴𝛦 = 𝛦 ∗ 𝛨 = 5 ∗ (−10) = −50 € 

• Έλεγχος εφαρμογής χρεώσεων μη συμμόρφωσης (έστω 𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝 = 3% και  𝑀𝐼𝐶𝑒 =

40 𝑀𝑊):  

|𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡|  > |𝑀𝐼𝐶𝑒 ∗ 𝑇𝑂𝐿𝑏𝑒,𝑢𝑝/𝑑𝑛| 

 |80 − 75|  > |40 ∗ 0,03|  |5|  > |40 ∗ 0,03| 5 > 1,2  
Ισχύει η ανισότητα, επομένως επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμόρφωσης (έστω ότι 𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 =

2
€

𝑀𝑊ℎ
 και   𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸 = 1): 

𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 = 𝑈𝑁𝐶𝑁𝑃𝐵𝐸 𝑥 𝐴𝑁𝑃𝐵𝐸  𝑥 |𝐷𝑅_𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡 − 𝑀𝑄𝑒,𝑡| = 2 𝑥 1 𝑥 |5| = 10 € 

 

➢ Προμηθευτής – Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ.  

• Ο Διαχειριστής χρεοπιστώνει στον Προμηθευτή τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκκαθάριση των Αποκλίσεων.  

𝛸𝜌𝜀𝜊𝜋ί𝜎𝜏𝜔𝜎𝜂 𝛢𝜋𝜊𝜅𝜆ί𝜎𝜀𝜔𝜈 𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏ή = 𝛴𝛵 ∗ 𝛨 = −15 ∗ (−10) = 150 € 

• Για τη συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία 
Απόκρισης Ζήτησης, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης στον Προμηθευτή για 
σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις στη ζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.  
 

Οι υπολογισμοί των συναλλαγών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Συναλλαγές με Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ΦοΣΕ ΑΖ Προμηθευτής 

Εκκαθάριση Ενεργοποιημένης 
ενέργειας εξισορρόπησης  

Πίστωση: 200 € - 

Εκκαθάριση Αποκλίσεων  Χρέωση: 50 € Πίστωση: 150 € 

Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης Χρέωση: 10 € - 
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4.4 Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης 

Το Φορτίο Αναφοράς ΑΖ αποτελεί εκτίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα κατανάλωνε ένα 
Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου εάν δεν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ΑΖ και είναι 
απαραίτητο για την Εκκαθάριση των Οντοτήτων ΑΖ στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο 
υπολογισμός του Φορτίου Αναφοράς ΑΖ διαφέρει ανάλογα με το αν το Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενου Φορτίου συμμετέχει στην διαδικασία χΕΑΣ ή στην διαδικασία αΕΑΣ. 

 

4.4.1 Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης χΕΑΣ 

Όσο αφορά στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου που συμμετέχουν στην διαδικασία χΕΑΣ 
η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς είναι η μέθοδος 
υψηλές Χ/Υ κατά την οποία από τις επιλέξιμες Y ημέρες επιλέγονται οι Χ ημέρες με την 
υψηλότερη κατανάλωση και το Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης υπολογίζεται βάσει 
πρόσφατων μετρήσεων του φορτίου κατανάλωσης σε αυτές τις ημέρες. Για τις περιπτώσεις 
που το Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης συμβαίνει κατά την διάρκεια καθημερινής ημέρας 
χρησιμοποιείται η μέθοδος υψηλές 5/10, όπου επιλέγονται από το χρονικό διάστημα των 10 (Υ) 
πιο πρόσφατων επιλέξιμων καθημερινών ημερών οι 5 (Χ) ημέρες με την υψηλότερη κατά μέσο 
όρο κατανάλωση για τις ώρες που αντιστοιχούν την χρονική διάρκεια του Συμβάντος 
Απόκρισης Ζήτησης. Για τις περιπτώσεις που το Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης συμβεί Σάββατο 
και Κυριακή ή αργία χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος Υψηλές 2/3.  

Επιπλέον, για τον υπολογισμό της υψηλότερης κατανάλωσης χρησιμοποιείται η μέθοδος μέσου 
όρου. Επειδή οι συνθήκες της ημέρας του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης μπορεί συχνά να είναι 
διαφορετικές από τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης απαιτείται η διόρθωσή του. Η μέθοδος 
που ακολουθείται για την διόρθωση του Αρχικού Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης είναι 
αυτή της Προσθετικής Ποσότητας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς ΑΖ μπορούν να 
βρεθούν στη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης. 

 

4.4.2 Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης αΕΑΣ 

Όσο αφορά στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου που συμμετέχουν στην διαδικασία αΕΑΣ 

εξετάζονται δύο μεθοδολογίες υπολογισμού για το Φορτίο Αναφοράς ΑΖ: 

• Το Φορτίο Αναφοράς ΑΖ ισούται με την τελευταία μέτρηση που ελήφθη για το 

Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου πριν αυτό ενταχθεί στην διαδικασία αΕΑΣ. Το 

Φορτίο Αναφοράς ΑΖ παραμένει σταθερό καθ’ όλη την διάρκεια που το Χαρτοφυλάκιο 

Κατανεμόμενου Φορτίου συμμετέχει στην διαδικασία αΕΑΣ. 

• Το Φορτίο Αναφοράς ΑΖ αποστέλλεται από τον ΦοΣΕ ΑΖ στον ΑΔΜΗΕ μέσω της 

εγκατάστασης τηλετερματικής μονάδας (RΤU) πριν από κάθε κύκλο της διαδικασίας 

αΕΑΣ, ανά 8 δευτερόλεπτα. 
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5 Μετρήσεις και Τηλεπικοινωνίες 

5.1 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Τηλελέγχου 

5.1.2 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Τηλελέγχου για την διαδικασία αΕΑΣ 

Για την παροχή αΕΑΣ από ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, απαιτείται η επικοινωνία 

μεταξύ του ΦΟΣΕ ΑΖ και του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω εγκατάστασης τηλετερματικής μονάδας (RΤU). Η σχετική τηλετερματική μονάδα 

εγκαθίσταται σύμφωνα με τα πρότυπα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 

Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται σε πραγματικό χρόνο αφορούν αθροιστικά όλο το 

Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου. Συγκεκριμένα, οι ΦοΣΕ ΑΖ οφείλουν να αποστέλλουν 

στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ τα εξής: 

1) Μετρούμενη κατανάλωση, 

2) Μέγιστο Φορτίο υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (για την παροχή αΕΑΣ), 

3) Ελάχιστο Φορτίο υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (για την παροχή 

αΕΑΣ), 

4) Ρυθμός ανόδου υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (για την παροχή αΕΑΣ), 

5) Ρυθμός καθόδου υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (για την παροχή 

αΕΑΣ), 

6) Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ON/OFF για λειτουργίας Αυτόματης Ρύθμισης 
Παραγωγής. 

Τα ανωτέρω πρέπει να αποστέλλονται ανά 8 δευτερόλεπτα εκτός της μετρούμενης 

κατανάλωσης που πρέπει να αποστέλλεται ανά 2 δευτερόλεπτα. 

Ο Διαχειριστής  ΕΣΜΗΕ αποστέλλει στους ΦοΣΕ ΑΖ τα εξής: 

1) Σημείο ρύθμισης για ενεργοποίηση αυτόματης ΕΑΣ (setpoint) ανά 8 δευτερόλεπτα. 

 

5.1.3 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Τηλελέγχου για την διαδικασία χΕΑΣ 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης ανοδικής ή καθοδικής ΕΑΣ, η σχετική Εντολή Κατανομής που 

προκύπτει από τη Διαδικασία χΕΑΣ για κάθε Χαρτοφυλάκιο Απόκρισης Ζήτησης αποστέλλεται 

στον αντίστοιχο ΦοΣΕ ΑΖ με χρήση τεχνολογιών Web Services. Σε αντίθεση με τις μονάδες 

παραγωγής η Εντολή Κατανομής δεν είναι ‘set point’, δηλαδή δεν αναφέρεται στην ισχύ την 

οποία πρέπει να καταναλώσει το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου. Η Εντολή Κατανομής 

που αποστέλλεται στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου αντιστοιχεί στην Ενέργεια 

Εξισορρόπησης. Για παράδειγμα μια Εντολή Κατανομής 2MWh, σημαίνει ότι για την 

συγκεκριμένη 15λεπτη περίοδο το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου πρέπει να 

καταναλώσει 2MWh λιγότερες από το Φορτίο Αναφοράς ΑΖ, ή διαφορετικά η ισχύς του 

Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου πρέπει κατά μέσο όρο στο 15-λεπτο να είναι ίση με το 

Φορτίο Αναφοράς ΑΖ μείον 8MW (2MWh διά ¼ της ώρας). 
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5.2 Μετρητικές Διατάξεις 

5.2.1 Μετρητικές Διατάξεις για την διαδικασία χΕΑΣ 

Οι παρακάτω προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για 
τη συμμετοχή ενός Καταναλωτή στη διαδικασία παροχής ανοδικής / καθοδικής χειροκίνητης 
Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (mFRR). 

Ένας Καταναλωτής που επιθυμεί να συμμετέχει στην Αγορά Εξισορρόπησης, είτε ως μέρος ενός 
Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου εκπροσωπούμενο από έναν ΦοΣΕ ΑΖ, είτε μεμονωμένα 
λειτουργώντας ο ίδιος ως Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, πρέπει να διαθέτει μετρητική 
διάταξη πιστοποιημένη από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (για Καταναλωτή συνδεμένο στο 
σύστημα υψηλής τάσης) ή από τον Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ (για Καταναλωτή συνδεμένο στο σύστημα 
μέσης ή χαμηλής τάσης). 

Ως μετρητική διάταξη νοείται ένα σύνολο εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μετρητή, εξοπλισμό 
καταγραφής, εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων και μετασχηματιστές οργάνων. Η μετρητική 
διάταξη πρέπει να είναι συμβατή με το πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/COSEM (Application 
Protocol) ΕΝ/IEC 62056. 

Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στις μετρητικές διατάξεις πρέπει να φέρουν 
σήμανση πιστότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες 89/336/ΕΟΚ, 76/891/ΕΟΚ, 
2004/22/ΕΚ, καθώς και στο σχετικό ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 62053-22. 

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ σε συνεργασία με το Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εξασφαλίζει τη 
μετάδοση όλης της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στην Αγορά 
Εξισορρόπησης των Καταναλωτών με δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης. Ο Καταναλωτής 
δικαιούται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη μετρούμενη κατανάλωσή του χωρίς 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Οι μετρήσεις, όσο αφορά την συμμετοχή στην διαδικασία χΕΑΣ, διεξάγονται με περίοδο 
δεκαπέντε (15) λεπτών, με την Ημέρα Κατανομής να περιλαμβάνει 96 μετρήσεις. Εξαιρούνται 
οι ημέρες αλλαγής ημερολογιακής ώρας Θέρους και Χειμώνα, όπου οι μετρήσεις είναι 92 και 
100 αντίστοιχα. 

Ο μετρητής μετρά ενεργό εισερχόμενη και εξερχόμενη ενέργεια σε δύο κατευθύνσεις (kWh). Η 
κλάση ακριβείας του μετρητή ορίζεται σε 0,5S, ενώ θα πρέπει να διαθέτει χωρητικότητα 
μετρήσεων 96 περιόδων την ημέρα, τουλάχιστον για 60 ημέρες και για όλα τα καταγραφόμενα 
μεγέθη. 

Όλες οι τιμές αποθηκεύονται σε αντίστοιχες καμπύλες φορτίου. Η περίοδος ολοκλήρωσης 
μπορεί να είναι 1, 5, 10, 15, 30 ή 60 λεπτά, και έχει επιλεγεί να είναι 15 λεπτά. Κάθε περίοδος 
ολοκλήρωσης πρέπει να αρχίζει εντός χρονικής περιόδου ±3 δευτερολέπτων της πραγματικής 
ώρας. Η διάρκεια κάθε περιόδου ολοκλήρωσης πρέπει να είναι ακριβής εντός ορίων ±0,1%. 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών των μετρητών πρέπει να 
πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: 

• Να διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης 96 περιόδων την ημέρα τουλάχιστον, για 60 
ημέρες και για όλες τις τιμές ζήτησης. 

• Οι αποθηκευμένες τιμές ζήτησης πρέπει να αντιστοιχούν σε ακέραιες τιμές kW ή 
αριθμού παλμών και να έχουν ανάλυση καλύτερη από 0,1% σε πλήρες φορτίο. 

• Η ακρίβεια των τιμών ενέργειας που υπολογίζονται σύμφωνα με τις τιμές ζήτησης 
πρέπει να παραμένει εντός των ορίων ±0,1% σε πλήρες φορτίο της μετρούμενης 
ενέργειας από τον αντίστοιχο μετρητή. 
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• Σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας της μετρητικής διάταξης, η μετρητική διάταξη 
πρέπει να προστατεύει όλες τις πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί έως τη χρονική 
στιγμή της βλάβης, καθώς και να διατηρεί την ακρίβεια της ώρας. 

Η επικοινωνία του μετρητή με το κεντρικό Σύστημα Συλλογής Μετρητικών Δεδομένων 
πραγματοποιείται με την βοήθεια της Μονάδας Επικοινωνίας (ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη 
στο μετρητή), είτε μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου με τη βοήθεια PSTN modem, είτε 
μέσω του δημόσιου δικτύου κινητών τηλεφώνων με τη βοήθεια GSM/GPRS modem. Η Μονάδα 
Επικοινωνίας πρέπει να διαθέτει δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους θύρες επικοινωνίας, μία θύρα 
τύπου RS232 ή RS485 και μία θύρα τύπου 34-PSTN modem ή GSM /GPRS modem. 

Η μετρητική διάταξη θα έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής των παρακάτω 
συμβάντων: 

• Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. 

• Κωδικός σφάλματος δυσλειτουργίας του μετρητή. 

• Κατάσταση/ενημέρωση επαναπρογραμματισμού μετρητή. 

• Ολοκλήρωση επικοινωνίας με το μετρητή. 

Για καταναλωτές στο δίκτυο διανομής, ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ οφείλει να συγκεντρώνει τα 

μετρητικά δεδομένα και να τα αποστέλλει στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 

 

5.2.2 Μετρητικές Διατάξεις για την διαδικασία ΕΔΣ 

Η συμμετοχή ενός Καταναλωτή στη διαδικασία παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας 
(ΕΔΣ) προϋποθέτει επιπλέον των όσων προβλέπονται για την διαδικασία χΕΑΣ τη δυνατότητα 
λήψης συγχρονισμένων μετρήσεων ενεργού ισχύος και συχνότητας με χρονική σφραγίδα για 
κάθε έναν από τους εκπροσωπούμενους Καταναλωτές, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω: 

- Η κλάση ακριβείας του μετρητή ορίζεται σε 0,5S (σφάλμα μέτρησης <1% της 

ονομαστικής τιμής) για τη μέτρηση ενεργού ισχύος. 

- Ως μονάδα μέτρησης ενεργού ισχύος ορίζεται το 1 kW. 

- Το σφάλμα μέτρησης συχνότητας πρέπει να είναι <10 mHz. 

- Ως μονάδα μέτρησης συχνότητας ορίζεται το 1 Hz. 

- Λήψη μετρήσεων ανά 1 δευτερόλεπτο. 

- Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ON/OFF (σήμα με χρονική σφραγίδα). 

- Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ON/OFF για την παροχή ΕΔΣ (σήμα με χρονική 

σφραγίδα). 

- Μέτρηση συχνότητας (σήμα με χρονική σφραγίδα). 

Επιπλέον, ο ΦΟΣΕ ΑΖ οφείλει, για κάθε έναν από τους εκπροσωπούμενους Καταναλωτές που 
συμμετέχουν στην παροχή ΕΔΣ , να γνωστοποιεί στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 

- Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ON/OFF (σήμα με χρονική σφραγίδα). 

- Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ON/OFF για την παροχή ΕΔΣ (σήμα με χρονική 
σφραγίδα). 
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Για καταναλωτές στο δίκτυο διανομής, ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ οφείλει να συγκεντρώνει τα 

μετρητικά δεδομένα και να τα αποστέλλει στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 

 

5.3 Μετρητικές Διατάξεις για την διαδικασία αΕΑΣ 

Για τη συμμετοχή ενός Καταναλωτή στη διαδικασία παροχής ανοδικής / καθοδικής αυτόματης 
Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ) απαιτούνται μετρητικές διατάξεις με 
προδιαγραφές αντίστοιχες με αυτές που ορίζονται για την παροχή χειροκίνητης Εφεδρείας 
Αποκατάστασης Συχνότητας (χΕΑΣ).  

Επιπλέον, για την παροχή αΕΑΣ, απαιτείται η δυνατότητα λήψης μετρήσεων ανά 1 

δευτερόλεπτο. 

Για καταναλωτές στο δίκτυο διανομής, ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ οφείλει να συγκεντρώνει τα 

μετρητικά δεδομένα και να τα αποστέλλει στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 
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6 Εγγραφή στα μητρώα της Αγοράς Εξισορρόπησης 

6.1 Μητρώα 

Πριν την εγγραφή ενός χαρτοφυλακίου στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου 

απαιτείται η εγγραφή του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που το εκπροσωπεί στο Μητρώο 

Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης, που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. 

Πριν τη συμμετοχή του στην Αγορά Εξισορρόπησης, ένα Χαρτοφυλάκιο με δυνατότητα 

Απόκρισης Ζήτησης προεγγράφεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων 

Κατανεμόμενου Φορτίου ώστε να διεξαχθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Μετά την επιτυχημένη 

διεξαγωγή των δοκιμών παραλαβής (βλ. παράγραφο 7.1) εγγράφεται οριστικά στο Μητρώο 

Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου. 

 

6.2 Προϋποθέσεις Εγγραφής 

Στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου εγγράφονται Χαρτοφυλάκια 

Κατανεμόμενου Φορτίου ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην Τεχνική 

Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ». 

Για την προεγγραφή ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου στα μητρώα πρέπει να 

πληρούνται τα παρακάτω: 

• Ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου να απαρτίζεται αποκλειστικά από 

Καταναλωτές, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή και περισσότερους. 

• Ένας Καταναλωτής μπορεί να ανήκει σε ένα, κατά μέγιστο, Χαρτοφυλάκιο 

Κατανεμόμενου Φορτίου. 

• Σε περίπτωση που ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου περιλαμβάνει 

περισσότερους του ενός Καταναλωτές, αυτοί πρέπει ευρίσκονται εντός της ίδιας Ζώνης 

Προσφορών. 

• Η Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου πρέπει να 

είναι ίση ή μεγαλύτερη από την Ελάχιστη Ποσότητα προσφοράς Ενέργειας 

Εξισορρόπησης στην Αγορά (ήτοι 1 MW). 

• Εγκατάσταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με την ενότητα 

3.1. 

• Εγκατεστημένη Μετρητική Διάταξη σε κάθε έναν από τους εκπροσωπούμενους 

Καταναλωτές, σύμφωνα με την ενότητα 5.2. 

• Υποβολή των διάφορων χαρακτηριστικών του ΦοΣΕ ΑΖ στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 

όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα 6.3. 

• Τη διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων μετρήσεων κατανάλωσης του Φορτίου, ώστε να 

είναι εφικτός ο υπολογισμός του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης του 

Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου 
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• Υποβολή τεχνικής έκθεσης που αναλύει τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης (προϊόντα Αγοράς Εξισορρόπησης) από το Χαρτοφυλάκιο 

Κατανεμόμενου Φορτίου. 

Για την εγγραφή ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου στα μητρώα πρέπει να 

πληρούνται τα παρακάτω: 

• Τη δυνατότητα λήψης και εκτέλεσης Εντολών Κατανομής (βλ. ενότητα 5.1). 

• Την επιτυχημένη ολοκλήρωση των αντίστοιχων δοκιμών προεπιλογής (βλ. κεφάλαιο 7). 

 

6.3 Στοιχεία Μητρώου ΑΖ 

Τα στοιχεία μητρώου εγγραφής που αφορούν ΦοΣΕ ΑΖ και Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 

Φορτίου με δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης ορίζονται στην «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίες 

εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ». Για λόγους πληρότητας παρουσιάζονται στην 

παράγραφο 8.1 του Παραρτήματος του παρόντος εγγράφου. Ειδικότερα, πρόκειται για τα πεδία 

που ορίζονται: 

• Στο Υπόδειγμα αίτησης – Μέρος Α’ (βλ. Παράρτημα 8.1.1) και αφορούν στις ιδιότητες 

Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης. 

• Στο Υπόδειγμα αίτησης – Μέρος Γ’ (βλ. Παράρτημα 8.1.2) και αφορούν στην ιδιότητα 

Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου. Σε αυτά προστίθενται τα εξής πεδία: 

o Ζώνη Προσφορών 

o Αριθμός(-οί) Μετρητή(-ών) Καταναλωτή(-ών) του Χαρτοφυλακίου 

Κατανεμόμενου Φορτίου με δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης 

o Επίπεδο Τάσης Σύνδεσης Καταναλωτή(-ών) του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου 

Φορτίου με δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης 

o Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης (σύμφωνα με την παράγραφο 6.2) 

o Υποβολή Αποτελεσμάτων Δοκιμών Παραλαβής 

• Στο τμήμα Α.4 του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών (βλ. Παράρτημα 8.1.3) και 

αφορούν στην ιδιότητα Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου. Σε αυτά προστίθενται 

τα εξής πεδία: 

o Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύς 

o Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας ανά ενεργοποίηση 

o Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας ανά Ημέρα Κατανομής 

o Ελάχιστος Χρόνος Εκτός Λειτουργίας 

o Μέγιστος Αριθμός Ενεργοποιήσεων ανά Ημέρα Κατανομής 

o Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
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o Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 

Επιπρόσθετα, ισχύουν τα παρακάτω: 

• Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν 

άμεσα το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του 

Μητρώου που αφορούν σε αυτούς, ή τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που 

εκπροσωπούν. 

• Κάθε εγγεγραμμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης / Συμβαλλόμενο Μέρος με 

Ευθύνη Εξισορρόπησης που επιθυμεί να μεταβάλει τα στοιχεία του Μητρώου 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που τον αφορούν, υποβάλλει εκ νέου προς τον Διαχειριστή 

ΕΣΜΗΕ την Αίτηση Εγγραφής, στην οποία αναγράφει τα στοιχεία του Μέρους Α’, καθώς 

και όσα στοιχεία των Μερών Β’ έως Δ’ επιθυμεί να τροποποιήσει. Στην Αίτηση Εγγραφής 

υποδεικνύονται τα στοιχεία που μεταβάλλονται, επισυνάπτοντας παράλληλα μόνο τυχόν 

νέα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και παραμένουν σε 

ισχύ δεν συνυποβάλλονται εκ νέου. 

• Η υποβολή σχετικής Αίτησης για την επικαιροποίηση των Μητρώων γίνεται 

υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξη 

ισχύος της αλλαγής. 

• Προσθήκη Καταναλωτών σε ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου προϋποθέτει 

τη διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων μετρήσεων κατανάλωσης του Καταναλωτή, 

ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης του 

Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου. 
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7 Δοκιμές Προεπιλογής 

7.1 Δοκιμές πριν την Εγγραφή στα Μητρώα 

7.1.1 Γενικά 

Οι δοκιμές αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την προεγγραφή ενός Χαρτοφυλακίου Φορτίου στα 

σχετικά μητρώα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και περιλαμβάνουν πιστοποίηση: 

• Της ικανότητας εκτέλεσης Εντολών Κατανομής για το σύνολο της Μέγιστης 

Κατανεμόμενης Ισχύος του Χαρτοφυλακίου Φορτίου με Δυνατότητα Απόκρισης 

Ζήτησης. 

• Της ορθής λειτουργίας των επικοινωνιακών και μετρητικών συστημάτων. 

• Της ικανότητας πλήρους παροχής των εφεδρειών σύμφωνα με τα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου Φορτίου με Δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης. 

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αξιολογεί τα αποτελέσματα των και αποφαίνεται εάν το υπό δοκιμή 
Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου πληροί τα κριτήρια προεπιλογής για παροχή της 
εφεδρείας την οποία αφορά η σχετική δοκιμή. 

Οι δοκιμές προεπιλογής επαναλαμβάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Μετά από πέντε (5) χρόνια, κατά μέγιστο. 

• Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου 
Φορτίου αλλάξουν. 

• Για οποιονδήποτε άλλο λόγο (π.χ. εκσυγχρονισμός εξοπλισμού) κριθεί απαραίτητο από 
τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

Για τις ανάγκες των δοκιμών προεπιλογής, οι ρυθμίσεις και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
ελέγχου της τεχνικής εγκατάστασης πρέπει να αφορούν στην κανονική της λειτουργία. Δεν 
επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων για τις ανάγκες των δοκιμών προεπιλογής. 

 

7.1.2 Δοκιμές προεπιλογής για Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) 

Σκοπός των δοκιμών αυτών είναι η διασφάλιση της ικανότητας ενός Χαρτοφυλακίου 
Κατανεμόμενου Φορτίου για παροχή ΕΔΣ, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.  

Οι δοκιμές προεπιλογής εκτελούνται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και 
επιτηρούνται από τους αρμόδιους χειριστές, χωριστά για κάθε ένα από τα φορτία του 
Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου που συμμετέχουν στην παροχή ΕΔΣ. Εφόσον το 
επιθυμεί, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να είναι παρών κατά την εκτέλεση της δοκιμής 
προεπιλογής. 

Η εκτέλεση δοκιμών προεπιλογής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προϋποθέτει την 
ικανότητα αποστολής μετρητικών δεδομένων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5. 

Οι δοκιμές προεπιλογής εκτελούνται με εξομοίωση μεταβολών της συχνότητας με τη βοήθεια 
δοκιμαστικών σημάτων συχνότητας. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα φορτία του Χαρτοφυλακίου 
Κατανεμόμενου Φορτίου  που συμμετέχουν στην παροχή ΕΔΣ υποβάλλεται στις ακόλουθες 
δοκιμές προεπιλογής: 
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• Δοκιμή εύρους ΕΔΣ. Με χρήση δοκιμαστικού σήματος συχνότητας (±200 mHz), ζητείται 

από τον ΦοΣΕ ΑΖ η άμεση ενεργοποίηση του συνόλου της Ενεργού Ισχύος που μπορεί να 

προσφέρει κάθε φορτίο ως αποτέλεσμα απόκλισης στη συχνότητα, ώστε να 

πιστοποιηθεί πως τα όρια παροχής ΕΔΣ συμπίπτουν με την Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύ. 

Η δοκιμή εκτελείται και προς τις δύο κατευθύνσεις (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ) και 

διαρκεί έως ότου η μετρούμενη κατανάλωση του φορτίου σταματήσει να μεταβάλλεται 

εντός μιας περιόδου 30sec. 

• Δοκιμή πλήρους ενεργοποίησης ΕΔΣ. Με χρήση δοκιμαστικού σήματος συχνότητας 

(±200 mHz), ζητείται από τον ΦοΣΕ ΑΖ η άμεση ενεργοποίηση του συνόλου της 

ποσότητας ΕΔΣ που μπορεί να προσφέρει ένα φορτίο, ώστε να πιστοποιηθεί η ικανότητα 

παροχής και διατήρησης ΕΔΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. Η 

δοκιμή εκτελείται και προς τις δύο κατευθύνσεις (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ), και 

διαρκεί 15 λεπτά. Κατά την έναρξή της δοκιμής αυτής το φορτίο πρέπει να είναι 

κατανεμημένο στο σχετικό όριο μέγιστης/ελάχιστης κατανάλωσης (ανάλογα αν η δοκιμή 

αφορά ανοδική/καθοδική ΕΔΣ) που προσδιορίστηκε από τη δοκιμή εύρους ΕΔΣ. 

• Δοκιμή μερικής ενεργοποίησης ΕΔΣ. Με χρήση δοκιμαστικού σήματος συχνότητας (±100 

mHz), ζητείται από τον ΦοΣΕ ΑΖ η άμεση ενεργοποίηση της ποσότητας ΕΔΣ που μπορεί 

να προσφέρει ένα φορτίο ως αποτέλεσμα μεταβολής στη συχνότητα εντός του εύρους 

(10-200 mHz), ώστε να πιστοποιηθεί η σχετική ικανότητα παροχής και διατήρησης ΕΔΣ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η δοκιμή εκτελείται και προς 

τις δύο κατευθύνσεις (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ) και διαρκεί 15 λεπτά. Κατά την έναρξή 

της δοκιμής αυτής το φορτίο πρέπει να είναι κατανεμημένο στο σχετικό όριο 

μέγιστης/ελάχιστης κατανάλωσης (ανάλογα αν η δοκιμή αφορά ανοδική/καθοδική ΕΔΣ) 

που προσδιορίστηκε από τη δοκιμή εύρους ΕΔΣ. 

• Δοκιμή απόκρισης ΕΔΣ. Με χρήση δοκιμαστικού σήματος συχνότητας το οποίο 

μεταβάλλεται σύμφωνα με τα διαγράμματα που ακολουθούν (χρονικό βήμα 30 s ανά 

κελί), ζητείται από τον ΦοΣΕ ΑΖ η άμεση ενεργοποίηση της ποσότητας ΕΔΣ που μπορεί 

να προσφέρει ένα φορτίο ως αποτέλεσμα μεταβολής στη συχνότητα, ώστε να 

πιστοποιηθεί η σχετική ικανότητα παροχής ΕΔΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η δοκιμή εκτελείται και προς τις δύο κατευθύνσεις (βλ. Σχήμα 

1313 για ανοδική ΕΔΣ και Σχήμα 14 για καθοδική ΕΔΣ) και διαρκεί 5 λεπτά. Κατά την 

έναρξή της δοκιμής αυτής το φορτίο πρέπει να είναι κατανεμημένο στο μέσο μεταξύ 

των σχετικών ορίων μέγιστης/ελάχιστης κατανάλωσης που προσδιορίστηκαν από τη 

δοκιμή εύρους ΕΔΣ. 
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ΣΧΗΜΑ 13 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΔΣ 

 

 

ΣΧΗΜΑ 14 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΔΣ 

 

Ο ΦοΣΕ ΑΖ οφείλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δοκιμών με τη μορφή έγγραφης 
αναφοράς, συμπεριλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Ποσότητα ισχύος ΕΔΣ για προεπιλογή (ανοδική / καθοδική ΕΔΣ) 

• Πρωτόκολλο και αποτελέσματα μετρήσεων 

• Σύνθεση των δοκιμών προεπιλογής (test setup), με ακριβή καθορισμό των σημείων 
μέτρησης 

• Ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης των δοκιμών 

• Λίστα δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν 

• Περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δοκιμών και αναφορά των σχετικών ρυθμίσεων 
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• Πρωτότυπα μετρητικά δεδομένα (time-synchronous), με ανάλυση 1 s, τα οποία 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

o Ημερομηνία και ώρα; 

o Δοκιμαστική συχνότητα (βλ. σήμα εισόδου στο Σχήμα 1515 παρακάτω) 

o Ενεργός ισχύς (βλ. σήμα εξόδου στο Σχήμα 15 παρακάτω) 

 

 

ΣΧΗΜΑ 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΔΣ 

 

7.1.3 Δοκιμές προεπιλογής για αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ) 

Σκοπός των δοκιμών αυτών είναι η διασφάλιση της ικανότητας ενός Χαρτοφυλακίου 
Κατανεμόμενου Φορτίου για παροχή αΕΑΣ, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.  

Οι δοκιμές προεπιλογής εκτελούνται από τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ σε συνεργασία με τον Πάροχο 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η εκτέλεση των δοκιμών προεπιλογής προϋποθέτει την 
εγκατάσταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών, τηλελέγχου και μετρητικών διατάξεων σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο 5. Ο ΦοΣΕ ΑΖ αποζημιώνεται για την ενέργεια που προσφέρει το Χαρτοφυλάκιο 
Φορτίου για τις ανάγκες των δοκιμών με βάση την Τιμή Αποκλίσεων. 

Οι δοκιμές προεπιλογής εκτελούνται με χρήση του εγκατεστημένου συστήματος τηλελέγχου, 
και θέση σε λειτουργία ΑΡΠ των Καταναλωτών που συμμετέχουν στο Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενου Φορτίου το οποίο ελέγχεται όσον αφορά την ικανότητα παροχής αΕΑΣ. Έπειτα, 
το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου υποβάλλεται στις ακόλουθες δοκιμές προεπιλογής: 

• Δοκιμή ενεργοποίησης ανοδικής αΕΑΣ. Το χαρτοφυλάκιο τίθεται σε λειτουργία 

Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. Στη συνέχεια, με χρήση του συστήματος Αυτόματης 

Ρύθμισης Παραγωγής καθορίζεται ως αρχικό σημείο ρύθμισης το Ελάχιστο Φορτίο υπό 
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λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. Στη συνέχεια, με κατάλληλα σήματα 

ενεργοποίησης ανοδικής αΕΑΣ ελέγχεται για το χαρτοφυλάκιο: 

o Η ταχύτητα απόκρισης σε σήματα ρύθμισης υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης 

Παραγωγής, 

o Ο Ρυθμός Ανόδου υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, 

o Η ικανότητα παραμονής σε ένα καθορισμένο σημείο ρύθμισης, 

o Το Μέγιστο Φορτίο υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. 

• Δοκιμή ενεργοποίησης καθοδικής αΕΑΣ. Το χαρτοφυλάκιο τίθεται σε λειτουργία 

Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. Στη συνέχεια, με χρήση του συστήματος Αυτόματης 

Ρύθμισης Παραγωγής καθορίζεται ως αρχικό σημείο ρύθμισης το Μέγιστο Φορτίο υπό 

λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. Στη συνέχεια, με κατάλληλα σήματα 

ενεργοποίησης ανοδικής αΕΑΣ ελέγχεται για το χαρτοφυλάκιο: 

o Η ταχύτητα απόκρισης σε σήματα ρύθμισης υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης 

Παραγωγής, 

o Ο Ρυθμός Καθόδου υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, 

o Η ικανότητα παραμονής σε ένα καθορισμένο σημείο ρύθμισης, 

o Το Ελάχιστο Φορτίο υπό λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. 

• Δοκιμή κανονικής λειτουργίας υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής. Το χαρτοφυλάκιο 

τίθεται σε λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής. Στη συνέχεια παρακολουθείται 

η απόκριση του χαρτοφυλακίου κατ’ ελάχιστον για 1 ώρα 

Η δοκιμή προεπιλογής αυτόματης ΕΑΣ θεωρείται επιτυχημένη εφόσον η μέση απόκλιση της 

μετρούμενης ζήτησης από τα σημεία ρύθμισης που απεστάλησαν κατά την περίοδο της 

δοκιμής (ένα κάθε 8 δευτερόλεπτα) δεν ξεπερνάει το 5%. 

 

7.1.4 Δοκιμές προεπιλογής για χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας 

(χΕΑΣ) 

Οι δοκιμές προεπιλογής για τη χειροκίνητη ΕΑΣ βασίζονται σε συλλογή μετρητικών δεδομένων 
15-λέπτου. Ο ΦοΣΕ ΑΖ αποζημιώνεται για την ενέργεια που προσφέρει το Χαρτοφυλάκιο 
Φορτίου για τις ανάγκες των δοκιμών με βάση την Τιμή Αποκλίσεων. 

Σημειώνεται πως το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μία από τις δοκιμές προεπιλογής 
χειροκίνητης ΕΑΣ βασίζεται στο άθροισμα των μετρητικών δεδομένων που συλλέγονται από 
τους επιμέρους μετρητές των Καταναλωτών που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Φορτίου με 
Δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης. 

Η δοκιμή προεπιλογής ανοδικής χειροκίνητης ΕΑΣ για ένα Χαρτοφυλάκιο Φορτίου με 

Δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

1) Ενεργοποίηση για ανοδική χειροκίνητη ΕΑΣ ίση με την τεχνική ικανότητα του 

χαρτοφυλακίου για την παροχή ισχύος εξισορρόπησης για ανοδική χειροκίνητη ΕΑΣ, με 
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διάρκεια δύο (2) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (δύο 15-λεπτες περίοδοι, ήτοι 30 

λεπτά συνολικά). 

2) Ενεργοποίηση για μηδενική ποσότητα ανοδικής χειροκίνητης ΕΑΣ, με διάρκεια 

τεσσάρων (4) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (τέσσερις 15-λεπτες περίοδοι, ήτοι 

1 ώρα συνολικά). 

3) Ενεργοποίηση για ανοδική χειροκίνητη ΕΑΣ ίση με την τεχνική ικανότητα του 

χαρτοφυλακίου για την παροχή ισχύος εξισορρόπησης για ανοδική χειροκίνητη ΕΑΣ, με 

διάρκεια τεσσάρων (4) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (τέσσερις 15-λεπτες 

περίοδοι, ήτοι 1 ώρα συνολικά). 

Η δοκιμή προεπιλογής καθοδικής χειροκίνητης ΕΑΣ για ένα Χαρτοφυλάκιο Φορτίου με 

Δυνατότητα Απόκρισης Ζήτησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

1) Ενεργοποίηση για καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ ίση με την τεχνική ικανότητα του 

χαρτοφυλακίου για την παροχή ισχύος εξισορρόπησης για καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ, με 

διάρκεια δύο (2) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (δύο 15-λεπτες περίοδοι, ήτοι 30 

λεπτά συνολικά). 

2) Ενεργοποίηση για μηδενική ποσότητα καθοδικής χειροκίνητης ΕΑΣ, με διάρκεια 

τεσσάρων (4) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (τέσσερις 15-λεπτες περίοδοι, ήτοι 

1 ώρα συνολικά). 

3) Ενεργοποίηση για καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ ίση με την τεχνική ικανότητα του 

χαρτοφυλακίου για την παροχή ισχύος εξισορρόπησης για καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ, με 

διάρκεια τεσσάρων (4) Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ (τέσσερις 15-λεπτες 

περίοδοι, ήτοι 1 ώρα συνολικά). 

Η δοκιμή προεπιλογής ανοδικής (καθοδικής) χειροκίνητης ΕΑΣ θεωρείται επιτυχημένη εφόσον 

η Ενέργεια Εξισορρόπησης που προσφέρθηκε όπως αυτή υπολογίζεται από την διαφορά του 

Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης και του αθροίσματος της κατανάλωσης από τους 

επιμέρους μετρητές των Καταναλωτών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο προκύπτει 

μεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που αντιστοιχεί σε 15 λεπτά λειτουργίας με την μέγιστη 

δηλωμένη ισχύ του χαρτοφυλακίου. Η μέγιστη δηλωμένη ισχύς του χαρτοφυλακίου αντιστοιχεί 

στο μέγιστο της Μέγιστης Κατανεμόμενης Ισχύος και της Μέγιστης συνεισφοράς σε 

χειροκίνητη ΕΑΣ . 

 

7.2 Δοκιμές μετά την Εγγραφή στα Μητρώα 

Μετά την εγγραφή στα μητρώα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου 

Φορτίου, σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στη Μέγιστη Κατανεμόμενη Ισχύ ή/και στην 

ικανότητα παροχής εφεδρειών η οποία ξεπερνά το μέγιστο όριο που καθορίζεται από τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, επανεκτελούνται όλες οι σχετικές δοκιμές που περιγράφονται 

παραπάνω, όπως απαιτείται. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ακρίβεια των Καταχωρημένων 

Χαρακτηριστικών ενός Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
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διατηρεί το δικαίωμα επανεκτέλεσης όλων ή μέρους των δοκιμών, δίχως προηγούμενη 

ενημέρωση. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ ζητά την επανεκτέλεση των δοκιμών τουλάχιστον μία (1) φορά ανά πέντε (5) χρόνια. 
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8 Παράρτημα 

8.1 Μητρώα εγγραφής ΦοΣΕ ΑΖ & Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 

Φορτίου 

8.1.1 Υπόδειγμα αίτησης – Μέρος Α’ (βλ. «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίες εγγραφής στο 

Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ») 
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8.1.2 Υπόδειγμα αίτησης – Μέρος Γ’ (βλ. «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίες εγγραφής στο 

Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ») 

  



 
 

 

Αρχικός σχεδιασμός της συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης  51 
 

8.1.3 Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών (βλ. «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίες 

εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ») 
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