
Α/Α Συμμετέχων Ερώτηση - Σχόλιο Απάντηση

1 ΔΕΗ
"Δεδομένου δε ότι και οι τρεις ως άνω μηχανισμοί λειτουργούν σε συνεργασία για την διατήρηση 
της λειτουργίας του Συστήματος μέσα στο επιτρεπτό εύρος συχνότητας, θα θεωρούσαμε σκόπιμη 
τη συγχώνευση των υπο διαβούλευση Τεχνικών Αποφάσεων σε μια ενιαία Τεχνική Απόφαση"

Στο ανανεωμένο κείμενο έχει γίνει συγχώνευση των κειμένων αΕΑΣ και 
χΕΑΣ. Ωστόσο να σημειωθεί ότι η τεχνική απόφαση για τις εντολές 
κατανομής περιλαμβάνει και υπηρεσίες πέραν της ρύθμισης της 
συχνότητας (όπως πχ ρύθμιση τάσης, συγχρονισμού/αποσυγχρονινσμού 
μονάδων κλπ).

2 ΔΕΗ "Το συνολικό λογικό διάγραμμα ρύθμισης της συχνότητας με συνεργασία και των τριων παραπάνω 
μηχανισμών"

Tο συνολικό διάγραμμα ρύθμισης της συχνότητας παρουσιάζεται στο 
ανανεωμένο κείμενο. 

3 ΔΕΗ
"Οι διαδικασίες, με τις οποίες διασφαλίζεται η συμβατότητα υλοποίησης κάθε ενός από τους πιο 
πάνω μηχανισμούς με τα αποτελέσματα επίλυσης της ΔΕΠ προκειμπένου να επιτευχθεί η 
οικονομική βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Συστήματος"

Στα πλαίσια επίλυσης της ΔΕΠ αποφασίζεται η ανά οντότητα 
διαθεσιμότητα σε συμβολή στην εφεδρεία.

4 ΔΕΗ
"Οι ρόλοι καθενός από τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των 
πιο πάνω μηχανισμών (ΑΡΠ, RTBM), καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω συστήματα 
συνεργάζονται"

Θεωρούμε ότι στο βαθμό που αφορά τους συμμετέχοντες οι ρόλοι των 
ηλεκτρονικών συστημάτων επεξηγούνται επαρκώς. Για τη συνεργασία 
μεταξύ των δυο συστημάτων γίνεται αναφορά στο κείμενο των Εντολών 
Κατανομής, καθώς και στη μεθοδολογία υπολογισμού εφεδρειών.

5 ΔΕΗ

"Κρινεται αναγκαίο να δοθεί μια γενική επισκόπηση των δεδομένω εισόδου (λειτουργίας 
συστήματος και αγοράς) σε καθένα από τα πιο πάνω συστήματα καθώς και της προέλευσης του, 
της χρονικής βάσης ανανέωσής τους και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τους 
υπολογισμούς"

Για τα δεδομένα εισόδου σχετικά με το RTBM γίνεται αναφορά 
αναλυτικά στην ανανεωμένη έκδοση του κειμένου. Στην αναθεωρημένη 
έκδοση του κειμένου έχει γίνει η εν λόγω ενσωμάτωση.

6 ΔΕΗ
"Οι τεχνικές λεπτομέρειες έκδοσης και το περιεχόμενο των εντολών, ιδίως σε ότι αφορά το 
συσχετισμό με τα αποτελέσματα των μηχανισμών στους οποίους βασίζονται, καθώς και τα 
συστήματα και οι διαδικασίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται (καταγραφή/τεκμηρίωση)"

Θεωρούμε ότι το κομμάτι αυτό καλύπτεπται επαρκώς στο κείμενο των 
Εντολών Κατανομής.

7 ΔΕΗ
"Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις, στις οποίες ο Διαχειριστής 
είναι δυνατόν να εκδώσει Εντολές διαφορετικές από το αποτέλεσμα της επίλυσης της χειροκίνητης 
ΕΑΣ, κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 70 παράγ. 5 του ΚΑΕ"

Γίνεται αναφορά στο κείμενο Εντολών Κατανομής, όπου αναφέρεται ότι 
ο ΔΣΜ μπορεί να εκδίδει εντολές κατανομής οι οποίες μπορεί να 
παρεκκλίνουν από τη ΔΕΠ όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας του 
Συστήματος. Σχετικές αναφορές γίνονται στον ΚΔΣ στο SOGL, καθώς και 
στο ΕnR.

8 ΔΕΗ

"Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε αυτή αφορά την έκδοση 
των Εντολών Κατανομής, είτε τα συστήματα επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η 
ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται από την κείμενη Ευρωπαική Νομοθεσία (Κανονισμός 2019/941) 
στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας ύπο συνθήκες έκτακτης ανάγκης τόσο του ΕΣΜΗΕ 
όσο και, κατά το δυνατόν, και της Αγοράς Εξισορρόπησης"

Η διακοπή της Αγοράς και οι περιπτωσεις έκτακτης ανάγκης δεν 
αφορούν άμεσα αυτά τα κείμενα. Σχετικές αναφορές γίνονται στο NC & 
ER (EE 2196/2017)
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"θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη εναρμόνιση των εγχειριδίων με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και οδηγίες για την συμμετοχή της αποθήκευσης ενέργειας μέσω 
συστημάτων BESS στις αγορές ενέργειας."

Στην ανανεωμένη έκδοση των κειμένων γίνεται αναφορά για μελλοντική 
αναμόρφωση των κειμένων στον βαθμό που οι εν λόγω διατάξεις 
ωριμάσουν (π.χ. ολοκληρωθούν επιτυχώς σχετικές πιλοτικές 
εφαρμογές) και θα ολοκληρωθούν τα ρυθμιστικά πλαίσια.

10 ΕΣΑΗ
"Η βασική μας παρατήρηση επί των υπό δημόσια διαβούλευση τεχνικών κειμένων είναι η απουσία 
των κανόνων που θα προσδιορίσουν τη συμμετοχή των Εταιρειών μας στην Αγορά Ενέργειας 
Εξισορρόπησης."

Στόχος των κειμένων δεν είναι η θέσπιση των κανόνων για τη 
συμμετοχή στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι κανόνες 
αναφέρονται αναλυτικά στον ΚΑΕ.

11 ΕΣΑΗ
"Ποια είναι η ακριβής μαθηματική μοντελοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης και των τεχνικών 
περιορισμών που περιλαμβάνονται στο πρόβλημα προς επίλυση της χειροκίνησης ΕΑΣ;"

Ενσωματώθηκε η μοντελοποίηση του προβλήματος βελτιστοποίησης.

12 ΕΣΑΗ
"Ποια είναι η σειρά χαλάρωσης των περιορισμών του προβλήματος επίλυσης της χειροκίνητης 
ΕΑΣ;"

Στην ανανεωμένη έκδοση του κειμένου περιγράφονται οι κανόνες με 
τους οποίους γίνεται η προτεραιότητα της χαλάρωσης των 
περιορισμών.

13 ΕΣΑΗ "Πώς λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός της μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας όταν η 
βελτιστοποίηση πραγματοποιείται για τρία διαδοχικά 15-λεπτα;"

Τα εν λόγω ζητούμενα έχουν ενσωματωθεί στην ανανεωμένη έκδοση 
του κειμένου.

14 ΕΣΑΗ
"Υπό ποιες συνθήκες ενεργοποιείται η τηλεφωνική εντολή ή η εντολή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου έναντι των εντολών που προκύπτουν από τα συστήματα ARP και RTBM;"

Όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας του Συστήματος και αδυνατεί το 
σύστημα διαχείρισης πληροφοριών να διαβιβάσει τις αυτόματες 
εντολές . Γίνονται αναφορές στα κείμενα που αφορούν στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο.

15 ΕΣΑΗ

"Αναφέρεται ότι οι οντότητες παροχής χΕΑΣ και αΕΑΣ αποτελούνται επί του παρόντος από μονάδες 
παραγωγής (στρεφόμενες ή μη στρεφόμενες). Δεν είναι ξεκάθαρο αν από πλευράς των 
συστημάτων του διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δύναται αυτήν την στιγμή η συμμετοχή χαρτοφυλακίων 
κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ και κατανεμόμενου φορτίου στην παροχή ενέργειας 
εξισσορόπησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης. Εάν όχι πρέπει 
να οριστεί χρονοδιάγραμμα για αυτήν την  δυνατότητα."

Ισχύουν οι δυνατότητες συμμετοχής όπως αναφέρονται στον ΚΑΕ, 
εφόσον ολοκλήρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής ως κατανεμόμενες 
μονάδες για την Αγορά Εξισορρόπησης. Στην ανανεωμένη έκδοση των 
κειμένων αναφέρεται ρητά η δυνατότητα συμμετοχής.

16 ΕΣΑΗ
"Πώς θα υποβάλλονται τεχνικά οι προσφορές ενέργειας των ΠΥΕ στους χρόνους που ορίζει ο 
Κανονισμός αν δεν ολοκληρωθεί η υλοποίηση των API;"

Οι προσφορές είναι ίδιες με αυτές τις ΔΕΠ και υποβάλλονται μέσω της 
πλατφόρμας BMMS και μπορούν να ανανεωθούν όπως ορίζει ο ΚΑΕ.

17 ΕΣΑΗ
"Τι σημαίνει ότι η ενεργοποίηση προσφορών ενέργειας για λόγους διαφορετικούς από την 
εξισορρόπηση ενέργειας, θα τιμολογείται βάσει της προσφοράς (pay-as-bid) και δεν θα ορίζει την 
οριακή τιμή;"

Υπάρχει σχετική αναφορά στον ΚΑΕ.

18 ΕΣΑΗ
"Γιατί στην τεχνική απόφαση των εντολών κατανομής αναφέρονται εντολές κατανομής που 
εκδίδονται εκτός της Αγοράς Εξισορρόπησης;"

Όπως αναφέρεται στην πρώτη ενότητα της τεχνικής απόφασης εντολών 
κατανομής, για λόγους που άπτονται της ασφάλειας λειτουργίας και της 
δυνατότητας διαβίβασης των εντολών κατανομής, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης των εντολών.

19 ΕΣΑΗ
"Πώς οι εντολές κατανομής που εκδίδονται εκτός της Αγοράς Εξισορρόπησης; αλληλοεπιδρούν με 
τις εντολές κατανομής που εκδίδονται στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης;"

Αναφέρεται και στο κείμενο ότι ισχύει η τελευταία εντολή που έχει 
εκδοθεί από το ΔΣΜ.

20 ΕΣΑΗ
"Γιατί δεν υπάρχει πρόσθετη αμοιβή για μια Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής που εγχέει σε 
επίπεδο ισχύος μεγαλύτερου από αυτό που αναφέρεται στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της 
και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει το ΕΣΜΗΕ;"

Οι εντολές κατανομής εκδίδονται μέσα στα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά όπως έχουν δηλωθεί. Σκοπός κάθε κατανεμόμενης 
μονάδας παραγωγής είναι να ακολουθεί τις εντολές κατανομής, όπως 
αυτές προκύπτουν από τα συστήματα ελέγχου και την αγορά 
εξισορρόπησης. Παραβιάσεις των εντολών κατανομής συντελλούν στην 
διεύρυνση των αποκλίσεων της λειτουργίας του συστήματος, που 
μπορούν να οδηγήσουν σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις.

21 ΕΣΑΗ "Δεν υπάρχει καμία αναφορά/αποσαφήνιση όσον αφορά την τεχνική περιγραφή της διαδικασία 
άμεσης ενεργοποίησης χΕΑΣ."

Γίνεται εκτενή αναφορά στον ΚΑΕ (Άρθρο 70) όπως και στην 
ανανεωμένη έκδοση της σχετικής τεχνικής απόφασης.


