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1 Εισαγωγή – Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας
Με την παρούσα τεχνική απόφαση ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ)
παραθέτει τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή των Παρόχων Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης (ΠΥΕ) στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης.
Όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), τα προϊόντα αυτής είναι
η ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης, τα οποία ενεργοποιούνται μέσω της εκτέλεσης
της διαδικασίας χΕΑΣ και αΕΑΣ. Οι ΕΑΣ προσφέρονται από τους εξουσιοδοτημένους παρόχους
εξισορρόπησης, οι οποίοι εκπροσωπούν και διαχειρίζονται τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
στο Σύστημα προκειμένου αυτό να λειτουργεί με γνώμονα την ασφάλεια αλλά και την
οικονομικότητα.
Στα πλαίσια της Αγοράς Εξισορρόπησης προσδιορίζονται οι ποσότητες και τιμές για την
ενεργοποίηση Ενέργειας Εξισορρόπησης από τις Οντότητες Υπηρεσίας Εξισορρόπησης, με σκοπό
την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα
Αγοράς και την κατάσταση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της ενεργοποίησης των
διαδικασιών αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ, γίνεται κατάλληλη ενεργοποίηση των προϊόντων
ανοδικής/καθοδικής αυτόματης και χειροκίνητης Ενέργειας Εξισορρόπησης
Οι Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας έχουν την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 3 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, αποτελούν δηλαδή εφεδρείες ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμες για
να αποκαταστήσουν τη συχνότητα του Συστήματος στην ονομαστική της τιμή και, για
συγχρονισμένη περιοχή που αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ελέγχου φορτίουσυχνότητας, ώστε να αποκαταστήσουν το ισοζύγιο ισχύος στην προγραμματισμένη τιμή.
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί
από την αγορά εξισορρόπησης να μπορέσουν να διαθέσουν τα απαιτούμενα ποσά εφεδρείας ισχύος
και ενέργειας εξισορρόπησης είτε προς την κατεύθυνση αύξησης είτε μείωσης της παραγωγής τους,
ώστε να μπορέσει να ανακατανεμηθεί η απαιτούμενη παραγωγή σε αυτές και να εξισορροπηθεί η
απόκλιση παραγωγής-φορτίου σε πραγματικό χρόνο με αξιοπιστία και οικονομικότητα. Τα εν λόγω
ποσά εφεδρείας θα πρέπει να ενεργοποιούνται πλήρως εντός μέγιστου επιτρεπτού χρονικού
διαστήματος, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 στο άρ.157(2)(γ) και είναι
ίσο με 15’, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη της επαναφοράς της συχνότητας του
Συστήματος εντός του τυπικού εύρους μεταβολής αυτής, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 1 στο
Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 και να επιτυγχάνονται οι παράμετροι-στόχοι ΣΕΑΣ
και συχνότητα.
Προκειμένου να αποδεσμευτούν τα απαιτούμενα ποσά εφεδρειών από τις Οντότητες
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, μέσω της ενεργοποίησης των διαδικασιών αΕΑΣ και χΕΑΣ, είναι
απαραίτητη η λειτουργία του Συστήματος Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (ΑΡΠ), καθώς και της
διαδικασίας χΕΑΣ, όπως αυτά περιγράφονται στον ΚΑΕ.

1.1 Πάροχοι Υπηρεσιών και Οντότητες
Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
και συμμετέχουν στην διαδικασία χΕΑΣ με σκοπό την προσφορά ενέργειας εξισορρόπησης, στα
πλαίσια λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να
ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
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αναζητηθούν στο κείμενο «Όροι και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη
Εξισορρόπησης», καθώς και στο τεχνικό εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης Εφεδρείας
αποκατάστασης Συχνότητας.
Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, προβλέπονται στον ΚΑΕ και μπορούν να χωριστούν
στις ακόλουθες κατηγορίες:


Μονάδες Παραγωγής που χωρίζονται σε:
o

Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής

o

Εικονικές Οντότητες ως εξής:


Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Διατάξεις λειτουργίας των
Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου
Πολλαπλών Αξόνων,



Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Κατανεμόμενες Μονάδες
Παραγωγής με Ενναλακτικό Καύσιμο,



Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην παραγωγή από
Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα
άντλησης,



Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην
Υδροηλεκτρικές μονάδες με δυνατότητα άντλησης.



Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.



Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.

άντληση

από

Οι Συμβεβλημένες Μονάδες συγκαταλέγονται επίσης στις Οντότητες Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης.Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δηλώνει τις τεχνικές δυνατότητες της
οντότητας εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του ΚΑΕ.
Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις δηλωθείσες δυνατότητες, καθώς αυτές λαμβάνονται
υπόψιν στον τρόπο υπολογισμού των εντολών ανάληψης ή απόρριψης ισχύος από την αγορά
εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου αλλά και το σύστημα ΑΡΠ.
Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δύνανται να δέχονται εντολές ρύθμισης παραγωγής
από το σύστημα ΑΡΠ εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία ΑΡΠ. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η
κατάσταση ρύθμισης, πρέπει να επιβεβαιώνεται αμφίδρομα είτε από την πλευρά του παραγωγού
στην περίπτωση αιτήματος του ΚΕΕ, είτε αντιστρόφως.
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1.2 Διαδικασία Χειροκίνητης ΕΑΣ
Το χρονικό πλαίσιο ενεργοποίησης της χΕΑΣ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της αΕΑΣ. Η
χΕΑΣ αποτελεί το περιθώριο των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης να ανακατανεμηθούν
βέλτιστα έτσι ώστε να αποκατασταθεί το ισοζύγιο ισχύος, αλλά και ταυτόχρονα να επανακτηθεί η
ποσότητα αΕΑΣ που έχει τυχόν ενεργοποιηθεί.
Οι ενεργοποίηση της χΕΑΣ μπορεί να προκύπτει είτε από την επίλυση της αγοράς
εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου, είτε μέσω απευθείας εντολής από τον ΔΣΜ με σκοπό να
καλυφθούν αποκλίσεις που οφείλονται κυρίως σε σφάλματα προβλέψεων αλλά και σε έκτακτα
περιστατικά, όπως η απώλεια κάποιας μονάδας. Στη δεύτερη περίπτωση η χΕΑΣ μπορεί επίσης να
ενεργοποιηθεί ώστε να αντικαταστήσει την αΕΑΣ που ενεργοποιήθηκε ταχύτερα μέσω του ΑΡΠ.
Στο Error! Reference source not found. φαίνεται ο πλήρης βρόχος ελέγχου της
συχνότητας, ενώ σε κόκκινο πλαίσιο τονίζεται η συνεισφορά της χΕΑΣ στην αποκατάσταση της
συχνότητας και του Σφάλματος Ελέγχου Περιοχής (ΣΕΠ - ACE), άρα και των διασυνοριακών ροών
ισχύος όπως ορίζεται από το αρ.143 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485.

ΣΧΗΜΑ 1 ΒΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ MFRR

Η αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου (Real-Time Balancing Market - RTBM) αποτελεί
την χρονικά τελευταία αγορά του μοντέλου στόχου, καθώς έπεται της προθεσμιακής, της
προημερήσιας αλλά και της ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΑΓΟΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΣΗ ΜΕ 15’ (ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΕΑΣ), ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΟ
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Σχήμα 2 αποτυπώνεται ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής της διαδικασίας που ακολουθείται με
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς εξισορρόπησης. Για κάθε περίοδο κατανομής χΕΑΣ, μετά
το πέρας εκτέλεσης της αγοράς εξισορρόπησης αποστέλλονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας
χΕΑΣ υπό μορφή εντολής κατανομής στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τον μηχανισμό
λειτουργίας της αγοράς σε πραγματικό χρόνο αλλά και από οποιαδήποτε τηλεφωνική εντολή του
ΔΣΜ.
Η ενέργεια εξισορρόπησης από χΕΑΣ προσφέρεται από Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,
οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και αντιπροσωπεύονται από Παρόχους
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Οι εν λόγω οντότητες εξισορρόπησης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό προκειμένου να ακολουθούν τις εντολές (set points) ενεργού ισχύος που αποστέλλονται
από την πλατφόρμα της αγοράς εξισορρόπησης στη βραχυπρόθεσμη χρονική κλίμακα.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

Σχήμα 2, η εκτέλεση της διαδικασίας χΕΑΣ προϋποθέτει τη διοχέτευση στην πλατφόρμα της
αγοράς εξισορρόπησης των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
επίλυση ενός προβλήματος βέλτιστης οικονομικής κατανομής μονάδων υπό συγκεκριμένους
περιορισμούς. Η αναλυτική μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος περιγράφεται στο Τεχνικό
Εγχειρίδιο αΕΑΣ & χΕΑΣ

Market schedule from
NEMO

mFRR, Energy Offers
Unit availability
Unit technical data

ISP solution
Unit commitment
FCR capacity
aFRR capacity

AGC status from EMS
Unit production EMS

RTBM Clearing
𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆
𝑚𝐹𝑅𝑅 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠
Subject to
System Constraints
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠
:
𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒
.....

Set points to EMS
Cleared mFRR Energy
Offers
Balancing Costs
Marginal mFRR Prices

UP technical Limits
𝑀𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑚𝑝
𝑀𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑥 𝐴𝐺𝐶
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠
.....

ΣΧΗΜΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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O βασικός σκοπός της αγοράς εξισορρόπησης είναι η εξισορρόπηση των αποκλίσεων της
ενέργειας που προκύπτουν λόγω των σφαλμάτων πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ, καθώς και λόγω μη
προγραμματισμένων μεταβολών σε σχέση με την επίλυση της ΔΕΠ.
Για τον σκοπό αυτό, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν προσφορές
ανοδικής/καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για κάθε περίοδο κατανομής ΔΕΠ (30’), έως και 15
λεπτά πριν την Περίοδο Κατανομής, οι οποίες διαιρούνται σε δύο αντίστοιχα προϊόντα
ανοδικής/καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης διάρκειας 15’ και λαμβάνονται υπόψη από τον
Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ στις συνεχείς/διαδοχικές - 15-λεπτου βήματος - επιλύσεις του προβλήματος
οικονομικής κατανομής πραγματικού χρόνου. Ο στόχος είναι η ενεργοποίηση της ζητούμενης
ποσότητας χΕΑΣ από κάθε πάροχο υπηρεσίας εξισορρόπησης να υλοποιείται στο επόμενο διάστημα
15’ από εκείνο εντός του οποίου έγινε ο υπολογισμός. Οι προσφορές των παρόχων είναι δεσμευτικές
και για τα δυο συνεχόμενα διαστήματα διάρκειας 15’ μιας περιόδου κατανομής.
Μέσω της εκτέλεσης της διαδικασίας της χΕΑΣ σε κάθε χρονική περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ (15’)
ενεργοποιείται με βάση τις ανάγκες του Συστήματος το προϊόν της Ενέργειας Εξισορρόπησης από
χΕΑΣ. Για την εξασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης της διαδικασίας χΕΑΣ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης καταθέτουν κατάλληλες προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ στο
περιβάλλον όπου εκτελείται η διαδικασία χΕΑΣ. Η διαδικασία χΕΑΣ υιοθετεί τα αποτελέσματα από
τη ΔΕΠ για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση ολικής
ή μερικής μη διαθεσιμότητας αυτής.
Με σημείο εκκίνησης την πιο πρόσφατη επίλυση της ΔΕΠ και τις πιο πρόσφατες προβλέψεις
φορτίου Συστήματος και ΑΠΕ Συστήματος, καθώς και με βάση την τρέχουσα κατάσταση του
Συστήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται από το SCADΑ, και σε συνδυασμό με το ΑΡΠ, η
βελτιστοποίηση δίνει νέο σημείο λειτουργίας στις οντότητες που συμμετέχουν στην αγορά
Εξισορρόπησης και έχουν υποβάλλει προσφορά για παροχή χΕΑΣ.
Από την επίλυση της αγοράς εξισορρόπησης προκύπτουν τα base points των μονάδων για την
επόμενη περίοδο κατανομής χΕΑΣ, και αποστέλλεται και η εντολή για κατάλληλη ενεργοποίηση
Ενέργειας Εξισορρόπησης από χΕΑΣ σε κάθε πάροχο εξισορρόπησης. Επί των base points
υπερτίθενται οι τιμές που προκύπτουν από το σύστημα ΑΡΠ, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 3.

ΣΧΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ AGC - RTBM
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