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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠ 

1 
Όσον αφορά το κανονιστικό αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης, 
για πρώτη φορά προτείνεται τροποποίηση της αντικειμενικής 
συνάρτησης η οποία βελτιστοποιείται στο πλαίσιο της Διαδικασίας 
Ενοποιημένου Προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής 
προτείνει να περιληφθεί στη συνάρτηση το αναμενόμενο κόστος 
Ενέργειας Εξισορρόπησης. 
Όμως μια τέτοια ριζική αλλαγή επί των βασικών αρχών της Αγοράς 
Εξισορρόπησης δεν μπορεί να τίθεται απλά στο πλαίσιο μιας 
διαβούλευσης του Διαχειριστή. Αντιθέτως θα πρέπει να τυγχάνει 
αξιολόγησης και αποδοχής από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο έγκρισης 
μεθοδολογιών και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με την αγορά. 

Η τροποποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης έχει εγκριθεί από την ΡΑΕ 
με την Απόφαση 938/2020. Στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 
περιγράφεται λεκτικά η αντικειμενική συνάρτηση, ενώ στην Τεχνική 
Απόφαση ΔΕΠ περιγράφονται λεπτομερώς οι εξισώσεις. 

Η ΡΑΕ ενημερώνεται για τις δημόσιες διαβουλεύσεις της Τεχνικής 
Απόφασης ΔΕΠ, για τα σχόλια των συμμετεχόντων και τις απαντήσεις του 
ΑΔΜΗΕ και μπορεί να παρέμβει εάν το θεωρεί απαραίτητο. Επομένως, εάν 
κρίνεται σκόπιμο από την ΡΑΕ η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να 
περιγραφεί λεπτομερώς και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

ΕΣΑΗ 

2 
Επιπλέον η εν λόγω πρόταση τροποποίησης της Τεχνικής Απόφασης 
αντίκειται στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 
29 Παρ. 1 του Κανονισμού 2015/2195/ΕΕ ρητά αναφέρει ότι κάθε 
Διαχειριστής Συστήματος «χρησιμοποιεί οικονομικά αποδοτικές 
προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης που είναι διαθέσιμες για 
παράδοση στην περιοχή ελέγχου του, με βάση κοινούς καταλόγους 
αξιολογικής κατάταξης ή ένα άλλο μοντέλο που καθορίζεται με την 
πρόταση όλων των ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5» .H 
πρόταση όλων των ΔΣΜ, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον ACER τον 
Ιανουάριο 2020, δεν προβλέπει κάποιο άλλο μοντέλο. 

Το άρθρο παρ. 1 του Κανονισμού 2015/2195/ΕΕ έχει τίτλο ‘Ενεργοποίηση 
προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης από κοινό κατάλογο αξιολογικής 
κατάταξης’ και αναφέρεται στην ενεργοποίηση προσφορών ενέργειας 
εξισορρόπησης από τις κοινές Ευρωπαϊκές πλατφόρμες και όχι από τις 
τοπικές πλατφόρμες που λειτουργούν οι Διαχειριστές πριν την ένταξή τους 
στις κοινές Ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση με βάση τον 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, η ενεργοποίηση των προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης δεν γίνεται μέσω της ΔΕΠ αλλά με τις διαδικασίες 
χΕΑΣ και αΕΑΣ. 

Tο άρθρο 21 παρ. 5 έχει τίτλο ‘Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με 
αυτόματη ενεργοποίηση’. Η παράγραφος 5 του ανωτέρω άρθρου αναφέρει 
‘Εντός δεκαοκτώ μηνών από την έγκριση της πρότασης για το πλαίσιο 
υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας 
εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη 
ενεργοποίηση, όλοι οι ΔΣΜ μπορούν να καταρτίσουν πρόταση 
τροποποίησης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας 
εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη 
ενεργοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 και των αρχών που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
τεκμηριώνονται από ανάλυση κόστους/οφέλους που πραγματοποιούν όλοι 
οι ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 61. Η πρόταση κοινοποιείται στην Επιτροπή.’ 

ΕΣΑΗ 
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Δεν είναι κατανοητός ο συσχετισμός της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για αΕΑΣ 
με την ΔΕΠ και την προτεινόμενη τροποποίηση. 

3 
Πέραν όλων των άλλων ρυθμιστικών και κανονιστικών προβλημάτων η 
αυθαίρετη τροποποίηση, που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ, του προβλήματος 
βελτιστοποίησης ‐από τη λύση του οποίου και προκύπτουν οι τιμές στην 
Αγορά Εξισορρόπησης‐ εγείρει πολύ σημαντικά ερωτήματα 
επιστημονικής φύσης και συγκεκριμένα μαθηματικής και οικονομικής 
ορθότητας. Και αυτό διότι σε μία μεταβλητή απόφασης (Ισχύς 
Εξισορρόπησης) αντιστοιχίζονται δύο παράμετροι κόστους (η αντίστοιχη 
προσφορά σε ευρώ ανά MW του Συμμετέχοντα αλλά και η τεχνητή 
παράμετρος κόστους που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ). Αυτό όμως έρχεται σε 
αντίθεση με τη βασική αρχή των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλαδή για κάθε ξεχωριστό μέγεθος, αγαθό ή υπηρεσία που 
προσφέρεται από έναν Συμμετέχοντα να υπάρχει μία και μόνο 
οικονομική προσφορά τιμής, σχηματίζοντας ένα ζεύγος ποσότητας‐
τιμής, και η τιμή αυτή να βρίσκεται στη δική του και μόνο ευχέρεια 
απόφασης χωρίς παρεμβολή κανενός τρίτου. 

Βάσει των ‘Κατευθύνσεων για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας’ (Απόφαση ΡΑΕ 369/2018): ‘Στον νέο σχεδιασμό, η 
Αγορά Εξισορρόπησης βασίζεται στη βασική αρχή του κεντρικού 
προγραμματισμού και κατανομής, ήτοι κεντρικού καταμερισμού, όπου ο 
προγραμματισμός διενεργείται και Εντολές Κατανομής εκδίδονται ανά 
μονάδα (unit based central dispatching model). Στο πλαίσιο αυτό, 
διενεργείται διακριτά η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ, 
Integrated Scheduling Process), η οποία συνιστά συν-βελτιστοποίηση 
ενέργειας εξισορρόπησης (balancing energy) και ισχύος εξισορρόπησης 
(balancing capacity), όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4425/2016’. 
Επομένως, η απονομή των προϊόντων Ισχύος Εξισορρόπησης και οι τιμές 
τους δεν προκύπτουν από απλές μειοδοτικές διαγωνιστικές διαδικασίες 
αλλά από ένα πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης. Η συν-βελτιστοποίηση 
περιλαμβάνει τόσο το κόστος Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και το κόστος 
Ισχύος Εξισορρόπησης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ορθά το κόστος της 
ενέργειας εξισορρόπησης απαιτείται η προσθήκη του όρου που έχει 
προταθεί από τον ΑΔΜΗΕ.  

Στο παράρτημα του συνοδευτικού κειμένου ‘Σύνοψη προτεινόμενων 
τροποποιήσεων Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ κατά την δημόσια διαβούλευση 
του Αυγούστου 2020’, το οποίο δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της 
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, επεξηγείται λεπτομερώς το πρόβλημα 
που δημιουργείται χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση της Τεχνικής 
Απόφασης ΔΕΠ. Τονίζεται ότι ο βασικός σκοπός της Αγοράς Εξισορρόπησης 
είναι η προμήθεια Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης με τον 
οικονομικότερο τρόπο. Ο ανωτέρω βασικός σκοπός, ο οποίος αποτελεί και 
αρχή λειτουργίας κάθε αγοράς, προφανώς δεν επιτελείται αν δεν 
τροποποιηθεί η αντικειμενική συνάρτηση με τον προτεινόμενο τρόπο. Στην 
περίπτωση που η πρόταση του ΑΔΜΗΕ δεν γίνει αποδεκτή οι Προμηθευτές 
και εν τέλει ο καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει το κόστος που θα 
δημιουργηθεί από το ρυθμιστικό κενό. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με 
την δίκαιη αποζημίωση των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, αλλά 
αυτό πρέπει να συμβαίνει υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.  

ΕΣΑΗ 
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Η τελευταία πρόταση στο σχόλιο του ΕΣΑΗ δεν είναι κατανοητή καθώς δεν 
έχει γίνει τροποποίηση στη μορφή και στον τρόπο υποβολής των 
προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης, και αυτές αποτελούν ζεύγη τιμών 
ποσότητας- τιμής. Τέλος, η τιμή των προσφορών καθορίζεται ελεύθερα από 
τον παραγωγό στο πλαίσιο της Τεχνικής Απόφασης για τα ανώτατα και 
κατώτατα όρια προσφορών. 

 

4 Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η εισαγωγή όρων όπως το 
«αναμενόμενο κόστος» παραγωγής/παροχής ενός αγαθού/υπηρεσίας 
απαιτεί πολύ διαφορετική υλοποίηση του μαθηματικού αλγόριθμου 
βελτιστοποίησης και ουσιαστικά θεμελιώνει την ανάγκη ενός 
στοχαστικού μοντέλου έναντι του παρόντος ντετερμινιστικού, ενώ σε 
καμία περίπτωση δεν υλοποιείται με μια απλοϊκή και αυθαίρετη 
εισαγωγή γραμμικών όρων στην αντικειμενική συνάρτηση χωρίς καμιά 
επιστημονική περαιτέρω τεκμηρίωση. 

Αναμένουμε την πρόταση του ΕΣΑΗ για την υλοποίηση του μαθηματικού 
αλγορίθμου ώστε να την αξιολογήσουμε και να την υιοθετήσουμε εφόσον 
αποδειχθεί ορθότερη. Τονίζεται ότι για την επίλυση της ΔΕΠ υπάρχουν 
συγκεκριμένα χρονικά όρια τα οποία πρέπει να σέβεται η όποια στοχαστική 
ή άλλη υλοποίηση προταθεί. 

ΕΣΑΗ 

5 
Με ποια μεθοδολογία εκτιμήθηκαν οι συντελεστές / βάρη που 
εισάγονται και γιατί δεν παρατίθενται καθόλου σχετικά δεδομένα και 
υποθέσεις; 
 
Έγινε ανάλυση για την επίδρασή τους στα αποτελέσματα της Αγοράς 
Εξισορρόπησης και στις τιμές εξισορρόπησης και αποκλίσεων, δηλαδή 
στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς που υπό κανονικές συνθήκες πρέπει 
να αντανακλούν ανταγωνιστικές προσφορές των Συμμετεχόντων και όχι 
εξωτερικές τεχνητές παραμέτρους επέμβασης. 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των αριθμητικών τιμών των συντελεστών 
CaFRR και CmFRR, έγινε ανάλυση των ιστορικών δεδομένων αναφορικά με 
το ποσοστό ενεργοποίησης της Ισχύος Εξισορρόπησης που διασφάλισε ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Τα σχετικά στοιχεία θα αποσταλούν στην ΡΑΕ. 
Σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη θα επαναληφθεί μετά την έναρξη 
λειτουργίας των νέων αγορών ώστε τα δεδομένα να είναι περισσότερο 
αντιπροσωπευτικά. Η μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών θα 
προστεθεί στην Τεχνική Απόφαση. 

Η συν-βελτιστοποίηση μεταξύ ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης έχει 
ακριβώς ως σκοπό το κόστος να ελαχιστοποιείται, κάτι που ενισχύεται 
λαμβάνοντας υπόψη και το προαναφερθέν κόστος ενέργειας. Όσο αφορά 
στα αποτελέσματα της Αγοράς Εξισορρόπησης, βάσει της προτεινόμενης 
τροποποίησης και ανάλογα με τις υποβληθείσες προσφορές από τους 
Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι δυνατό να παρατηρηθεί αύξηση 
στο κόστος παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης και μείωση στο κόστος παροχής 
Ενέργειας Εξισορρόπησης, διατηρώντας όμως πάντα το συνολικό κόστος 
ενέργειας και ισχύος μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η 
προτεινόμενη τροποποίηση του αλγορίθμου να παρέχει τα σωστά κίνητρα 
για υποβολή ορθολογικών προσφορών που δεν στρεβλώνουν την αγορά. 

ΕΣΑΗ 
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Ήδη κατά την διάρκεια των dry run έχει παρατηρηθεί ότι οι τιμές των 
προσφορών για Ισχύ Εξισορρόπησης aFRR είναι πολύ μικρότερες από τις 
αντίστοιχες τιμές για ΕΔΣ και χΕΑΣ και πολύ συχνά της τάξης των λεπτών του 
ευρώ. 

6 
Γιατί αγνοούνται όλα τα υπόλοιπα βήματα της Προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης που δύνανται να ενεργοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο 
και εφαρμόζεται επιλεκτικά και στρεβλά η θεώρηση μόνον της τιμής του 
τελευταίου βήματος; Παρατηρείται δηλαδή το παράδοξο να αγνοείται 
εντελώς το πρώτο δυνητικό βήμα της Προσφοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, το οποίο έχει σαφέστατα μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ενεργοποιηθεί έναντι του τελευταίου και παρόλ΄ αυτά να γίνεται 
αναφορά σε «αναμενόμενο κόστος». 
Γιατί αγνοείται η επίδραση των ποσοτήτων των βημάτων της Προσφοράς 
Ενέργειας Εξισορρόπησης; Με την υλοποίηση που προτείνεται 
αντιμετωπίζονται ισοδύναμα ‐αλλά εντελώς στρεβλά και ενάντια ακόμη 
και στην κοινή λογική‐ δύο Συμμετέχοντες που προσφέρουν μεν την ίδια 
τιμή στο τελευταίο βήμα, εκ των οποίων όμως ο ένας προσφέρει 1 MWh 
και ο άλλος δεκάδες MWh 

Δεδομένου ότι το ‘αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος 
Εξισορρόπησης’ δεν είναι γνωστό κατά το χρόνο επίλυσης της ΔΕΠ 
απαιτείται να γίνει εκτίμηση αυτού. Το τελευταίο βήμα θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό όλης της προσφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη 
οποιοδήποτε βήμα (έστω το βήμα κ) που προηγείται του τελευταίου είναι 
δυνατό να υποτιμηθεί το κόστος της ενέργειας αυτής εάν τελικά σε 
πραγματικό χρόνο ενεργοποιηθεί κάποιο βήμα που έπεται του βήματος κ 
το οποίο μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη τιμή. 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης των 
οποίων οι οντότητες είναι μερικώς μη διαθέσιμες, συχνά δεν δηλώνουν την 
μη διαθεσιμότητα αλλά προκειμένου να την αποκρύψουν υποβάλλουν 
προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης με πολύ μεγάλη τιμή για την 
ποσότητα που αντιστοιχεί στην μη διαθέσιμη ισχύ, ώστε αυτή να μην 
ενεργοποιηθεί. Επομένως, η πρόταση της χρήσης του τελευταίου βήματος 
παρέχει επιπλέον κίνητρα για την υποβολή της πραγματικής 
διαθεσιμότητας των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

ΕΣΑΗ 

7 Από τη στιγμή που τόσο η προσφερόμενη τιμή Ισχύος Εξισορρόπησης όσο 
και η τεχνητή παράμετρος του αναμενόμενου κόστους εξισορρόπησης 
είναι ενεργά κριτήρια καθορισμού της Ισχύος Εξισορρόπησης κάθε 
Συμμετέχοντα γιατί η Ισχύς Εξισορρόπησης αμείβεται μόνο με βάση τη 
μία από τις δύο αυτές παραμέτρους κόστους. 

Το σχόλιο δεν είναι κατανοητό. Φαίνεται να αγνοείται η υποχρέωση που 
υπάρχει βάσει του κανονιστικού πλαισίου για συν-βελτιστοποίηση 
Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης. Η αρχή βάσει της οποίας η απονομή 
Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αποτέλεσμα συν-βελτιστοποίησης και 
επομένως ‘ενεργά κριτήρια’ είναι τόσο η προσφερόμενη τιμή Ισχύος 
Εξισορρόπησης όσο και η προσφερόμενη τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης 
ισχύει και πριν την παρούσα πρόταση τροποποίησης της Τεχνικής 
Απόφασης ΔΕΠ. Η ανωτέρω αρχή ισχύει επίσης και για την υφιστάμενη 
αγορά όπου οι τιμές Ισχύος Εξισορρόπησης προκύπτουν από την επίλυση 
της Προημερήσιας Αγοράς (DAS) λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προσφορές 
για ενέργεια όσο και τις προσφορές για εφεδρείες. Παρότι λοιπόν και στην 
υφιστάμενη αγορά ‘ενεργά κριτήρια’ είναι τόσο η προσφερόμενη τιμή για 
εφεδρείες όσο και η προσφερόμενη τιμή για ενέργεια, η τιμή των 
εφεδρειών προκύπτει μόνο από τις προσφορές για εφεδρείες. 

ΕΣΑΗ 
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8 
Ποια είναι η εκτίμηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το κόστος και τον χρόνο 
υλοποίησης της τεχνικής αναβάθμισης των υποδομών του που θα 
επιτρέψει την ορθή θεώρηση των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης 
κατά την λειτουργία των μονάδων που προσφέρουν αυτόματη εφεδρεία 
αποκατάστασης συχνότητας, όπως επιτάσσει το Άρθρο 29 Παρ. 1 του 
Κανονισμού 2015/2195/ΕΕ. 

Το άρθρο 29 παρ. 1 του Κανονισμού 2015/2195/ΕΕ έχει τίτλο ‘Ενεργοποίηση 
προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης από κοινό κατάλογο αξιολογικής 
κατάταξης’ και αναφέρεται στην ενεργοποίηση προσφορών ενέργειας 
εξισορρόπησης από τις κοινές Ευρωπαϊκές πλατφόρμες και όχι από τις 
τοπικές πλατφόρμες που λειτουργούν οι Διαχειριστές πριν την ένταξή τους 
στις κοινές Ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των 
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης γίνεται από τις διαδικασίες χΕΑΣ και 
αΕΑΣ και δεν τίθεται θέμα μη ορθής θεώρησης των Προσφορών Ενέργειας 
Εξισορρόπησης. 

ΕΣΑΗ 

9 
Συνεπώς, η προτεινόμενη τροποποίηση εισάγει θεμελιώδη στρέβλωση 
στη διαμόρφωση των τιμών και την εκκαθάριση της αγοράς και πλήττει 
άμεσα και ευθέως τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βάσει του συνοδευτικού κειμένου ‘Σύνοψη προτεινόμενων τροποποιήσεων 
Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ κατά την δημόσια διαβούλευση του Αυγούστου 
2020’, το οποίο δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας 
διαβούλευσης, επεξηγείται λεπτομερώς το πρόβλημα που δημιουργείται 
χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ και είναι 
προφανές ότι στρέβλωση στις τιμές (υπέρ των Παρόχων Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης) και αναίτια οικονομική επιβάρυνση των Προμηθευτών και 
των καταναλωτών προκαλείται στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η 
προτεινόμενη τροποποίηση. 

Επιπλέον σε αντίθεση με την παρατήρηση του ΕΣΑΗ, χωρίς την 
προτεινόμενη τροποποίηση, η Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης θα είναι 
πλήρως μη ανταγωνιστική. Όπως έχει ήδη φανεί από τα dry runs οι Πάροχοι 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν το 
ρυθμιστικό κενό υποβάλλουν προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για αΕΑΣ 
με σχεδόν μηδενική τιμή. Πράγματι το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, 
χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση, παρέχει κίνητρα για υποβολή 
προσφορών με μηδενικές τιμές για Ισχύ Εξισορρόπησης αΕΑΣ. Το 
αποτέλεσμα της υποβολής μηδενικών προσφορών από τους Παρόχους 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θα είναι ότι η επιλογή από τον αλγόριθμο της 
ΔΕΠ θα γίνεται βάσει των κανόνων tie-break-rule, δηλαδή θα απονέμεται 
μεταξύ των μονάδων σε αυτές που έχουν τον μεγαλύτερο ρυθμό. Άραγε μια 
αγορά στην οποία οι προσφορές που υποβάλλονται έχουν μηδενική τιμή 

ΕΣΑΗ 
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και η επιλογή γίνεται βάσει τεχνικών και όχι οικονομικών κριτηρίων 
θεωρείται ανταγωνιστική; 

10 
Επιπλέον, για να εφαρμοστεί μία αλλαγή τέτοιου εύρους στο 
κανονιστικό πλαίσιο απαιτείται αφενός πολύμηνη προετοιμασία των 
αρμόδιων Αρχών και Διαχειριστών και αφετέρου ετοιμότητα των 
Συμμετεχόντων στην Αγορά. Οι Συμμετέχοντες επί μήνες προετοίμαζαν 
τη στρατηγική υποβολής προσφορών στις διάφορες αγορές και 
διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπει η ισχύουσα μορφή 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της Τεχνική Απόφασης για 
τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) του ΑΔΜΗΕ. Η 
ανακοίνωση της πρόθεσης του Διαχειριστή για εκ βάθρων τροποποίηση 
του κανονιστικού πλαισίου, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη των 
αγορών, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση της λύσης που προτείνεται από 
το Ρυθμιστή αλλά και τους Συμμετέχοντες στην αγορά, η οποία αλλάζει 
ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των σχετικών αγορών, υποχρεώνει τους 
Συμμετέχοντες να μεταβούν στο νέο μοντέλο λειτουργίας μη έχοντας την 
ευκαιρία να μελετήσουν τη στρατηγική τους και να επαναπροσδιορίσουν 
τις μεθόδους διαχείρισης κινδύνου που επιβάλλεται να υλοποιήσουν 
κατόπιν των αλλαγών που προτείνει ο Διαχειριστής. Δηλαδή στον ήδη 
περιορισμένο ‐και πρωτόγνωρο για Ευρωπαϊκή αγορά με μοντέλο 
κεντρικής κατανομής‐ χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας των νέων αγορών 
προστίθεται ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας και προχειρότητας 
που θέτει το όλο εγχείρημα υπό αμφισβήτηση. 

Η θέση του ΕΣΑΗ περί εκ βάθρων τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου 
και ριζικής αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των σχετικών αγορών είναι 
υπερβολική. Στην πραγματικότητα η τροποποίηση αφαιρεί από τους 
Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης την δυνατότητα χειραγώγησης της 
αγοράς και αναίτιας πρόκλησης υψηλών τιμών. Οι υψηλές τιμές είναι 
αποδεκτές και μάλιστα απαραίτητες υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για 
παράδειγμα όταν υπάρχει έλλειμμα ενέργειας στην αγορά (scarcity), αλλά 
δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές όταν προκαλούνται λόγω ρυθμιστικού 
κενού. Σε σχέση με την στρατηγική προσφορών των συμμετεχόντων δεν 
βλέπουμε τον λόγο που πρέπει να μεταβληθεί λόγω της προτεινόμενης 
τροποποίησης εκτός της περίπτωσης που αυτή έχει σχεδιαστεί με σκοπό την 
αποκόμιση οφέλους από το ρυθμιστικό κενό. 

ΕΣΑΗ 

11 
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Σύνδεσμός μας ζητεί να μην αλλάξει η 
αντικειμενική συνάρτηση και να παραμείνει ως έχει, διατηρώντας έτσι 
τη συμμόρφωσή της προς το Ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Όπως έχει ήδη απαντηθεί στα προηγούμενα σχόλια η προτεινόμενη 
προσθήκη στην αντικειμενική συνάρτηση είναι σε συμφωνία τόσο με το 
Ευρωπαϊκό όσο και με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 

ΕΣΑΗ 
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12 Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα 
που προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΠ. Η Λήξη Προθεσμίας 
Υποβολής Προσφορών (Gate Closure Time) της ΔΕΠ1 είναι στις 17:30 (EET) 
ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύονται 45 λεπτά αργότερα. Δεδομένων των 
υποχρεώσεων των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μονάδων με 
καύσιμο Φυσικό Αέριο (Φ.Α.) σε σχέση με τις προθεσμίες που αφορούν 
τις Αγορές Αερίου, πιστεύουμε ότι τόσο το παραπάνω Gate όσο και 
γενικότερα το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας θα πρέπει να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο του Αερίου. 
Συγκεκριμένα, η προθεσμία για τη δέσμευση προημερήσιας 
δυναμικότητας μεταφοράς Φ.Α. σε δύο από τα τρία Σημεία Εισόδου της 
χώρας, ήτοι στο Σημείο Διασύνδεσης «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» (διασύνδεση 
Ελλάδας‐ Βουλγαρίας) και στο Σημείο Διασύνδεσης «ΚΗΠΟΙ» 
(διασύνδεση Ελλάδας‐Τουρκίας) είναι στις 18:00 της ημέρας που 
προηγείται της ημέρας παράδοσης (D‐1). Σημειώνεται ότι η 
δραστηριότητα των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μονάδων φ.α σε 
αυτά τα Σημεία είναι αρκετά υψηλή καθώς οι εισαγωγές από αυτά τα 
Σημεία κάλυψαν το 45 % των αναγκών της ελληνικής αγοράς Φ.Α. το 2019 
και το 36 % για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συνεπώς θεωρούμε 

ότι τα αποτελέσματα τις ΔΕΠ1 θα πρέπει να δημοσιεύονται εύλογο 
χρόνο πριν την παραπάνω 
προθεσμία δέσμευσης δυναμικότητας. 

Συμφωνούμε με τον ΕΣΑΗ ότι πρέπει να εναρμονιστούν τα 
χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΠ ακολουθεί το 
χρονοδιάγραμμα της ενδο-ημερήσιας αγοράς, τα αποτελέσματα της οποίας 
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου 
Προγραμματισμού. Εάν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του 
χρονοδιαγράμματος της ενδο-ημερήσιας αγοράς μπορεί να τροποποιηθεί 
αντίστοιχα και το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΠ. 

ΕΣΑΗ 

13 Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ο μορφότυπος αρχείου με το 
οποίο θα υποβάλλουν την πρόβλεψη έγχυσης οι Παραγωγοί ΑΠΕ και οι 
ΦΟΣΕ, πριν την εκτέλεση κάθε Προγραμματισμένης ΔΕΠ.  

 

Η υποχρέωση υποβολής πρόβλεψης έγχυσης από τους Παραγωγούς ΑΠΕ 
και οι ΦΟΣΕ, πριν την εκτέλεση κάθε Προγραμματισμένης ΔΕΠ θα διαγραφεί 
από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ 
καθώς δεν απαιτείται. 

ΕΣΑΗ 
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14 Τέλος, στο Άρθρο 5.3 δεν είναι σαφές με ποιον αλγόριθμο θα 
διασφαλιστεί η τυχαία επιλογή ανάμεσα σε προσφορές της ίδιας 
κατηγορίας τεχνολογίας και του ίδιου ρυθμού ανόδου. Για τον έλεγχο του 
αλγορίθμου θα πρέπει να δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία για τις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν τα tie‐break rules και για τις μονάδες οι 
οποίες τελικά επιλέχθηκαν για την παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης. 

Συμφωνούμε, θα προστεθεί στην Τεχνική Απόφαση πρόβλεψη για 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόστηκαν τα tie‐break rules και για τις μονάδες οι οποίες τελικά 
επιλέχθηκαν για την παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης. 

ΕΣΑΗ 

15 Θεωρείται απαραίτητη η ενσωμάτωση στην τεχνική απόφαση της 
αναλυτικής μεθοδολογίας υπολογισμού βάσει ιστορικών δεδομένων των 
αριθμητικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
υπολογισμού των συντελεστών που αντανακλούν την «αναμενόμενη 
ενεργοποίηση Ενέργειας Εξισορρόπησης από την απονεμημένη Ισχύ 
Εξισορρόπησης ως προς την συνολική ποσότητα ισχύος Εξισορρόπησης 
που έχει απονεμηθεί. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό υπάρχει μόνο μια 
ασαφής αναφορά στο συνοδευτικό κείμενο της Διαβούλευσης. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών θα προστεθεί στην Τεχνική 
Απόφαση. 

ΔΕΗ 

16 Η πρόβλεψη να λαμβάνεται υπόψη η τιμή τους τελευταίου βήματος της 
Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης στον υπολογισμό του 
αναμενόμενου κόστους ενεργοποίησης ισχύος εξισορρόπησης, όπως 
προβλέπεται και στο άρθρο 59 (παρ. 4 εδ. Β) του ΚΑΕ, εκτιμάται ότι 
συμβάλλει θετικά στον στόχο της ΔΕΠ για ελαχιστοποίηση του συνολικού 
κόστους Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης. 

Συμφωνούμε με το σχόλιο της ΔΕΗ. ΔΕΗ 

17 Προτείνεται ένας τελευταίος πλήρης έλεγχος των δεδομένων του Πίνακα 
για την διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων σε αυτόν και τη 
συμβατότητάς του με τα προβλεπόμενα στο υπόλοιπο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο. 

Θα γίνει έλεγχος και διορθώσεις όπου απαιτούνται. ΔΕΗ 

 


