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Σύνοψη προτεινόμενων τροποποιήσεων της Τεχνικής 
Απόφασης ΔΕΠ κατά την δημόσια διαβούλευση του 

Οκτωβρίου 2020 

 

Κυριότερες τροποποιήσεις 
1. Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης χΕΑΣ και ΔΕΠ 

Κατά την διάρκεια των dry runs έγιναν δοκιμές όσον αφορά στον καθορισμό του 
Χρόνου Πλήρους Ενεργοποίησης (Full Activation Time, FAT) για την διαδικασία 
χειροκίνητης ΕΑΣ (RTBM) και την Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού 
(ΔΕΠ). Ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης είναι η χρονική διάρκεια από την λήψη 
της Εντολής Κατανομής μέχρι την στιγμή που η Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης οφείλει να φτάσει την ισχύ που καθορίζεται στην Εντολή 
Κατανομής. Ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης ισούται με τον Χρόνο 
Προετοιμασίας (χρόνος που απαιτείται από τις Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης ώστε να αντιδράσουν μετά την λήψη της Εντολής Κατανομής) και 
τον Χρόνο Μεταβολής Ισχύος (ramping period).  

Αναφορικά με το RTBM αρχικά δοκιμάστηκε Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης 5 
λεπτών. Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ανωτέρω χρόνος δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αποκλίσεων του Συστήματος από τις διαθέσιμες Οντότητες 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με αποτέλεσμα στις λύσεις που προκύπτουν να 
απαιτείται παραβίαση των περιορισμών. Από τις δοκιμές διαπιστώθηκε ότι ο 
βέλτιστος Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης για το RTBM είναι 7,5 λεπτά. Βάσει των 
ανωτέρω και προκειμένου οι λύσεις της ΔΕΠ και του RTBM να είναι συμβατές, 
δεδομένου ότι το χρονικό βήμα για την ΔΕΠ είναι διπλάσιο από το χρονικό βήμα 
για το RTBM (ΔΕΠ: 30 λεπτά, RTBM: 15 λεπτά), ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης 
για την ΔΕΠ καθορίζεται σε 2 x 7,5λεπτά= 15 λεπτά. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο 
Χρόνος Μεταβολής Ισχύος (ramping period) εντός ενός 15-λεπτου κύκλου του 
RTBM είναι κατά μέγιστο 7,5 λεπτά και επομένως η ανοδική (καθοδική) Ισχύς 
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ που μπορεί να παρέχεται από μια Οντότητα 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εντός 15 λεπτών ισούται με τον ρυθμό ανόδου 
(καθόδου) σε MW/λεπτό της οντότητας επί 7,5 λεπτά. Επομένως, η ‘Μέγιστη 
συνεισφορά σε χειροκίνητη ΕΑΣ’ από κάθε οντότητα περιορίζεται στον ρυθμό 
ανόδου (καθόδου) σε MW/λεπτό της οντότητας επί 7,5 λεπτά. Δεδομένου ότι με 
τον αρχικό σχεδιασμό η σχετική ικανότητα είχε δηλωθεί βάσει Χρόνου Πλήρους 
Ενεργοποίησης 5 λεπτών πρέπει να γίνει τροποποίηση της δήλωσης των 
Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης. 

2. Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης αΕΑΣ 

Σχετικά με τον Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης για την αυτόματη ΕΑΣ αυτός 
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

• Η ταχύτητα ενεργοποίησης των προϊόντων εξισορρόπησης έχει άμεσο 
αντίκτυπο στο προκύπτον σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας 
(FRCE) και στην ποιότητα της συχνότητας του συστήματος. Ως εκ 
τούτου, ο μέγιστος Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης πρέπει να είναι 
αρκετά μικρός ώστε να πληροί τον στόχο για το σφάλμα ελέγχου 
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αποκατάστασης συχνότητας και την συχνότητα που καθορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής (SOGL). 

• Ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε 
να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων εφεδρειών και να 
υπάρχει επαρκής ρευστότητα που να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα 
των σχετικών δημοπρασιών. 

 
Ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης στους Διαχειριστές της Ευρώπης καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα από 2 έως 15 λεπτά, με την πλειονότητα των Διαχειριστών να έχουν 
Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης μικρότερο ή ίσο με 5 λεπτά. Κατά τη διαδικασία 
δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών αγορών για την εξισορρόπηση της ενέργειας 
(PICASSO), οι Χρόνοι Πλήρους Ενεργοποίησης πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να 
εξασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των Παρόχων Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης. Στο πλαίσιο του PICASSO έχουν γίνει συζητήσεις και οι πιθανές 
επιλογές για τον εναρμονισμένο Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης περιορίστηκαν 
σε 5 και 7,5 λεπτά. Μεταξύ των Διαχειριστών συμφωνήθηκε ότι Χρόνος Πλήρους 
Ενεργοποίησης μικρότερος από 5 λεπτά δεν παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα 
σε πολλές χώρες ενώ Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης μεγαλύτερος από 7,5 
λεπτά θα οδηγούσε σε μια απαράδεκτη επιδείνωση της συχνότητας του 
συστήματος. Τέλος έχει αποφασιστεί ότι μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2024 ο μέγιστος 
Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης θα εναρμονιστεί στα 5 λεπτά. 
 
Επί του παρόντος ο Χρόνος Πλήρους Ενεργοποίησης για την αυτόματη ΕΑΣ 
καθορίζεται από περιορισμό στον αλγόριθμο της ΔΕΠ βάσει του οποίου δεν 
επιτρέπεται η παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ για ποσότητα 
μεγαλύτερη από τον ρυθμό ανόδου (καθόδου) σε λειτουργία ΑΡΠ σε MW/λεπτό 
επί 15 λεπτά. Επιπλέον, του ανωτέρω περιορισμού υπάρχει ο περιορισμός του 
συνολικού ρυθμού του συστήματος για αυτόματη αΕΑΣ, ο οποίος όμως δεν 
περιορίζει ισοδύναμα την ικανότητα παροχής εφεδρειών όλων των Οντοτήτων 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Στα dry runs παρατηρήθηκε ότι:  

• η καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης αΕΑΣ σε πολλές περιπτώσεις παρέχεται 
από μία μόνο μονάδα παραγωγής,  

• η ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης αΕΑΣ σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται 
από δύο και πιο σπάνια μια μονάδα παραγωγής. 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης 7,5 λεπτά και 5 
λεπτά, όπως προβλέπεται και για την πλατφόρμα του PICASSO στο μέλλον. 
Παρατηρήθηκε ότι με Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης 7,5 λεπτών συνήθως 
απονέμεται καθοδική Ισχύς Εξισορρόπησης αΕΑΣ σε τουλάχιστον 2 και σε μερικές 
περιπτώσεις 3 μονάδες για κάθε Περίοδο Κατανομής. Αναφορικά με την ανοδική 
αυτόματη ΕΑΣ παρατηρήθηκε ότι απονέμεται Ισχύς Εξισορρόπησης τουλάχιστον 
σε 2 μονάδες για κάθε Περίοδο Κατανομής και γενικά αυξάνεται ο αριθμός των 
μονάδων παραγωγής που παρέχουν Ισχύ Εξισορρόπησης περίπου 0,5-1 μονάδα 
παραγωγής. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ρευστότητας της αγοράς. 
Προκειμένου η μετάβαση προς τα 5 λεπτά Χρόνο Πλήρους Ενεργοποίησης για 
την αυτόματη ΕΑΣ να είναι ομαλή και προκειμένου να μην μειωθεί απότομα η 
ρευστότητα της αγοράς προτείνεται μεταβατικά ο Χρόνο Πλήρους 
Ενεργοποίησης για την αυτόματη ΕΑΣ να καθοριστεί σε 7,5 λεπτά. 
Επομένως, η ‘Μέγιστη συνεισφορά σε αυτόματη ΕΑΣ’ από κάθε οντότητα 
περιορίζεται στον ρυθμό ανόδου (καθόδου) σε λειτουργία ΑΡΠ σε MW/λεπτό της 
οντότητας επί 7,5 λεπτά. Επιπλέον, πρέπει να γίνει τροποποίηση της δήλωσης 
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των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης. 
 

3. Αναμενόμενο Κόστος Ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης 

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ και των 
συζητήσεων με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους φορείς της αγοράς 
προτείνονται τα εξής. 
 
Α. Τελευταίο βήμα της προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης 
Προτείνεται η αντικατάσταση του τελευταίου βήματος της προσφοράς ενέργειας 
εξισορρόπησης με το μεσοσταθμικό κόστος της προσφοράς ενέργειας 
εξισορρόπησης ως εξής: 

• για ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης από το μέγιστο του Προγράμματος 
Αγοράς και της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής μέχρι την Μέγιστη 
Διαθέσιμη Ισχύ (AGCmin αντίστοιχα για την αΕΑΣ) 
 

 
• για καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης από το Πρόγραμμα Αγοράς μέχρι την 

Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύ (AGCmin αντίστοιχα για την αΕΑΣ) 
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Εκτός της ανωτέρω πρότασης εξετάστηκαν με την βοήθεια του ανάδοχου, GE, 
και άλλες περισσότερο λεπτομερείς προτάσεις, όπως να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό της μεσοσταθμικής τιμής το Πρόγραμμα ΔΕΠ ή/και η 
απονεμημένη εφεδρεία. Όμως το πρόβλημα που προκύπτει είναι μη γραμμικό και 
επομένως θα απαιτούνταν εντελώς διαφορετική μοντελοποίηση του αλγορίθμου, 
αλλαγή του παρόντος επιλυτή ο οποίος δεν υποστηρίζει μη γραμμικά προβλήματα 
ενώ θα επηρεάζονταν η ακρίβεια της λύσης και ο χρόνος εκτέλεσης της ΔΕΠ. 
Η ανωτέρω τροποποίηση θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου 
να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και δοκιμές στο λογισμικό. 
 
Β. Συντελεστής αναμενόμενης ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ 
Προτείνεται κατά την έναρξη της Αγοράς Εξισορρόπησης οι συντελεστές CmFRRUp, 
και CmFRRDn να λάβουν την τιμή μηδέν δεδομένου ότι: 

α) για την Ισχύ Εξισορρόπησης χΕΑΣ μπορούν να ενεργοποιηθούν όλες οι 
διαθέσιμες οντότητες ανεξαρτήτως αν τους έχει απονεμηθεί Ισχύς 
Εξισορρόπησης (free bids),  

β) η ενεργοποίηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικότητα των 
προσφορών  

γ) ο καθορισμός τιμών για τους συντελεστές CmFRRUp, και CmFRRDn μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο στην είσοδο της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά 
Εξισορρόπησης. 

Ταυτόχρονα, ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με την ΡΑΕ θα παρακολουθούν τις 
προσφορές των συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης προς διερεύνηση 
τυχόν εναρμονισμένων πρακτικών και θα επανεξετάσουν τον προσδιορισμό των 
συντελεστών CmFRRUp, και CmFRRDn ή την λήψη άλλων μέτρων αν κριθεί 
απαραίτητο. 

4. Καθυστέρηση δημοσίευσης αποτελεσμάτων ΔΕΠ 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσουν να δημοσιευτούν τα 
αποτελέσματα της ΔΕΠ2 ή της ΔΕΠ3 τότε, μέχρι την δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της ΔΕΠ ή άλλης κατ’ απαίτηση ΔΕΠ, ισχύουν ως δεσμευτικά τα 
αποτελέσματα της τελευταίας δημοσιευμένης ΔΕΠ αναφορικά με το πρόγραμμα 
ένταξης/ απένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και την Ισχύ 
Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ. 
 

Άλλες τροποποιήσεις 
1) Τροποποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα ΔΕΠ ώστε να εναρμονιστεί με την πρόσφατη 

τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

2) Στο Παράρτημα έχει προστεθεί περιγραφή του αρχείου το οποίο θα υποβάλλουν 
καθημερινά οι Παραγωγοί ΑΠΕ και οι ΦοΣΕ ΑΠΕ σχετικά με την πρόβλεψη έγχυσης 
των μονάδων τους. 

3) Στο Παράρτημα έχει προστεθεί περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία 
οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν διακριτά για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τα 
αντίστοιχα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τον 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
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4) Το τελευταίο βήμα της βηματικής συνάρτησης ενδιάμεσου φορτίου δεν απαιτείται 
να ισούται με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή. Έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα τα 
σχήματα 10 και 11 στην ενότητα 11.8. 

5) Οι μεταβάσεις μεταξύ των διατάξεων λειτουργίας μονάδων συνδυασμένου κύκλου 
πολλαπλών αξόνων δηλώνονται και πραγματοποιούνται σε ωριαία βήματα. Με βάση 
την προηγούμενη υλοποίηση όπου οι μεταβάσεις πραγματοποιούνταν σε ημίωρα 
βήματα το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς ήταν πάντα μη εφικτό χωρίς ευθύνη του 
αντίστοιχου Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

 


