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 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠ 

1 Χρόνος πλήρους ενεργοποίησης αΕΑΣ, χΕΑΣ και ΔΕΠ: 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους χρόνους 
πλήρους ενεργοποίησης χΕΑΣ, αΕΑΣ και ΔΕΠ γίνεται αντιληπτή η 
αναγκαιότητα της προτεινόμενης τροποποίησης εκ των 
αποτελεσμάτων δοκιμών των dry run tests. 

Θεωρούμε σκόπιμο όμως, όπως δημοσιοποιηθούν τα σχετικά 
αποτελέσματα προς ενημέρωση των συμμετεχόντων, ενόψει 
ειδικά της έναρξης των νέων Αγορών αλλά και των σημαντικών 
εξελίξεων που θα ακολουθήσουν με τη δημιουργία κοινών 
ευρωπαϊκών αγορών για την εξισορρόπησης της ενέργειας. 

Αναφορικά με το χρόνο πλήρους ενεργοποίησης χΕΑΣ αναφέρουμε 
ότι κατά την διάρκεια των dry runs αρχικά δοκιμάστηκε Χρόνος 
Πλήρους Ενεργοποίησης 5 λεπτών για την διαδικασία χΕΑΣ (RTBM). 
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. Τα αποτελέσματα αφορούν σε 15-λεπτες επιλύσεις 
του RTBM για όλες τις οντότητες και δεν υπάρχουν σε 
συγκεντρωτική μορφή που να μπορεί να δημοσιευθεί. 

Ο χρόνος πλήρους ενεργοποίησης αΕΑΣ τροποποιήθηκε σε 7,5 
λεπτά κατά κύριο λόγο με σκοπό να προσεγγιστεί κατά το δυνατόν 
ο εναρμονισμένος στόχος για τις επερχόμενες κοινές ευρωπαϊκές 
πλατφόρμες εξισορρόπησης, ο οποίος είναι 5 λεπτά. Στο 
συνοδευτικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης έχουν 
παρουσιαστεί συνοπτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με 
την επίδραση της μείωσης του χρόνου πλήρους ενεργοποίησης στην 
απονομή Ισχύος Εξισορρόπησης στις Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης. 

ΔΕΗ 

2 Αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης: 

Από τα αναφερόμενα στο συνοδευτικό κείμενο τους 
διαβούλευσης πληροφορούμαστε ότι προ της δημόσιας 
διαβούλευσης υπήρξαν συζητήσεις με την Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας και τους φορείς της αγοράς αναφορικά με το θέμα. 

Εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για το γεγονός ότι η 
Επιχείρηση ουδέποτε προσκλήθηκε για συμμετοχή στις σχετικές 
συζητήσεις, ούτε δε ενημερώθηκε στη συνέχεια για το 
περιεχόμενο και τα αποτελέσματά τους.  

Σε συνέχεια της ανάρτησης των αποτελεσμάτων της δημόσιας 
διαβούλευσης και της αποστολής τους στην ΡΑΕ για παρατηρήσεις 
υπήρξε επικοινωνία του ΑΔΜΗΕ και της ΡΑΕ σχετικά με τα θέματα 
που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. 

Αναφορικά με την επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς σας 
ενημερώνουμε ότι έγινε επικοινωνία με τον ΕΣΑΗ προκειμένου να 
διευκρινίσει περαιτέρω την πρότασή του για τροποποίηση του 
αλγορίθμου της ΔΕΠ. 

Το αποτέλεσμα των συζητήσεων έχει αποτυπωθεί στο συνοδευτικό 
κείμενο της διαβούλευσης και στην Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ που 
αναρτήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης. 

ΔΕΗ 
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3 Αναμενόμενο κόστος ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης: 

Επιπρόσθετα δε από τα κείμενα της διαβούλευσης ουδόλως 
τεκμηριώνονται οι λόγοι της προτεινόμενης τροποποίησης και 
ως εκ τούτου δεν γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα της και 
μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης 
διαβούλευσης επί του σχετικού θέματος, που δεν ξεπερνά τον 1,5 
μήνα και μάλιστα αφορά περίοδο dry run tests, θεωρούμε ότι θα 
έπρεπε να παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία επίλυσης και 
ανάλυσης της αγοράς που να αποτελούν ισχυρό έρεισμα για την 
επανατοποθέτηση του Διαχειριστή και να στοιχειοθετούν την 
ορθότητα αντικατάστασης της μεθοδολογίας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης, τόσο στο 
συνοδευτικό κείμενο όσο και στην αποδελτίωση των σχολίων 
από τον Διαχειριστή, τονίζεται σαφώς ο βασικός σκοπός της 
Αγοράς Εξισορρόπησης που είναι η προμήθεια ισχύος και 
ενέργειας εξισορρόπησης με τον οικονομικότερο τρόπο. 

Αντίθετα στην παρούσα διαβούλευση ουδόλως διαφαίνεται κατά 
πόσον εξυπηρετείται ορθότερα ο σκοπός αυτός στον 
υπολογισμό του αναμενόμενου Κόστους ενεργοποίησης Ισχύος 
Εξισορρόπησης, μέσω της αντικατάστασης του τελευταίου 
βήματος της προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης από το 
μεσοσταθμικό κόστος της προσφοράς. 

Σε συνέχεια των συζητήσεων με την ΡΑΕ η χρήση του 
μεσοσταθμικού κόστους των βημάτων των προσφορών κρίθηκε 
περισσότερο ακριβής όσο αφορά στην αποτύπωση του 
αναμενόμενου κόστους ενεργοποίησης Ισχύος Εξισορρόπησης. 

Σημειώνεται ότι η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για χρήση της τιμής του 
τελευταίου βήματος είχε επιπλέον ως σκοπό την αποφυγή 
απόκρυψης μη διαθεσιμότητας μέσω των προσφορών, 
συμπεριφορά που έχει παρατηρηθεί στην υφιστάμενη αγορά.  

Η αντικατάσταση του τελευταίου βήματος της προσφοράς 
ενέργειας εξισορρόπησης από το μεσοσταθμικό κόστος της 
προσφοράς δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο την οικονομικότητα 
της επίλυσης όσο την απόκρυψη της μη διαθεσιμότητας. Ο ΑΔΜΗΕ 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς θα παρακολουθεί τις 
προσφορές των συμμετεχόντων προκειμένου να διαπιστώσει αν 
υπάρχουν στρατηγικές συμπεριφορές ή εναρμονισμένες πρακτικές. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες πρακτικές θα γίνει εκ 
νέου πρόταση τροποποίησης της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ.  

 

ΔΕΗ 

4 «Από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/2195 είναι 
ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο αγορές στο πλαίσιο της αγοράς 
εξισορρόπησης [….]» έως και «[…] Εξάλλου και ο Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός αναφέρει ξεκάθαρα ότι η λειτουργία της αγοράς 
εξισορρόπησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζει 
τη ρευστότητα της ενδοημερήσιας αγοράς». 

 

Όπως απαντήθηκε αναλυτικά κατά τη δεύτερη δημόσια 
διαβούλευση της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ σε αντίστοιχο σχόλιο του 
ΕΣΑΗ, 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 

ΕΣΑΗ 
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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.» 

Επίσης, όπως έχει ήδη απαντηθεί κατά τη δεύτερη δημόσια 
διαβούλευση της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ 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. 

Αναφορικά με την πρόταση του ΕΣΑΗ: «για τον υπολογισμό του 
αναμενόμενου κόστους εξισορρόπησης το μεσοσταθμικό κόστος 
στην περίπτωση παροχής ενέργειας εξισορρόπησης (aFRR) πρέπει να 
υπολογίζεται μεταξύ του τεχνικού ελαχίστου (αντί του 
προγράμματος αγοράς) και της μέγιστης διαθεσιμότητας κάθε 
οντότητας παροχής ισχύος εξισορρόπησης» σας γνωρίζουμε ότι η 
Αγορά Εξισορρόπησης, τόσο όσο αφορά στην λειτουργία των 
διαδικασιών (ISP, RTBM) όσο και στην εκκαθάρισή της, λειτουργεί 
με σημείο εκκίνησης το Πρόγραμμα Αγοράς. Η πρόταση για χρήση 
του τεχνικού ελαχίστου δεν τεκμηριώνεται τεχνικά.  

Τέλος, ορισμένες από τις παρατηρήσεις του ΕΣΑΗ που αφορούν για 
παράδειγμα την αρχή συν-βελτιστοποίησης ισχύος και ενέργειας και 
την δυνατότητα υποβολής μόνο βελτιωμένων προσφορών μετά την 
πρώτη ΔΕΠ, στρέφονται εναντίον του βασικού σχεδιασμού της 
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Αγοράς Εξισορρόπησης ο οποίος έχει αποφασιστεί τόσο με τις 
‘Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας’, όσο και με τον ‘Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης’ που έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕ.  

Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι οι σχετικές παρατηρήσεις του 
ΕΣΑΗ είναι εκτός σκοπού της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, 
καθώς αφορούν δομικές αλλαγές επί του συνόλου της αγοράς, 
οπότε δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα και εν μέρει 
στο πλαίσιο της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ. 

5 Το δεύτερο σημείο που θα θέλαμε να σχολιάσουμε στο πλαίσιο 
της παρούσας διαβούλευσης είναι το αναμενόμενο κόστος 
ενεργοποίησης εφεδρειών. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής 
προτείνει τον περιορισμό της μέγιστης συνεισφοράς σε 
χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ των οντοτήτων εξισορρόπησης 
με βάση το γινόμενο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής ισχύος και 
του προτεινόμενου χρόνου πλήρους ενεργοποίησης χΕΑΣ και 
αΕΑΣ. Η προτεινόμενη τιμή του χρόνου πλήρους ενεργοποίησης 
και για χΕΑΣ και για αΕΑΣ ορίζεται στα 7,5 λεπτά.  

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι κατά την διάρκεια των προσομοιώσεων 
της αγοράς εξισορρόπησης (dry-runs) δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 
παραπάνω όρια για τον προσδιορισμό της μέγιστης συνεισφοράς 
σε χΕΑΣ και αΕΑΣ, οι εταιρείες μέλη του ΕΣΑΗ αδυνατούν να 
προβούν σε ουσιαστική αξιολόγηση αυτών. Επισημαίνεται λοιπόν 
ο κίνδυνος με τον οποίο θα έρθουν αντιμέτωπες οι εταιρείες 
μέλη του Συνδέσμου μας, καθώς θα κληθούν να αξιολογήσουν τα 
παραπάνω όρια μέσω των πραγματικών αποτελεσμάτων μετά 
την έναρξη των νέων αγορών. Σημειώνουμε (το προφανές) ότι 
θα έπρεπε να επέλθει δοκιμαστική περίοδος (dry runs) κατά την 
οποία οι οντότητες παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης θα 
συμμετέχουν με τα προτεινόμενα αναθεωρημένα 
χαρακτηριστικά στην αγορά εξισορρόπησης και στην επίλυση 
των ΔΕΠ. 

Συμφωνούμε ότι το βέλτιστο θα ήταν να υπάρχει δοκιμαστική 
περίοδος (dry runs) κατά την οποία οι Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης θα συμμετέχουν με τα προτεινόμενα αναθεωρημένα 
χαρακτηριστικά στην αγορά εξισορρόπησης και στην επίλυση των 
ΔΕΠ. Όμως, όπως είναι γνωστό, οποιαδήποτε παράταση του 
υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος για την έναρξη των νέων αγορών 
είναι αδύνατη. Παρόλα αυτά το ανωτέρω δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα βελτιώσεων των διαδικασιών της αγοράς βάσει των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών που έχουν ολοκληρωθεί (dry runs).  

 

ΕΣΑΗ 

6 Ένα τρίτο σημείο αναφορικά με την παρούσα δημόσια 
διαβούλευση είναι οι μεταβάσεις μεταξύ των διατάξεων 
λειτουργίας μονάδων συνδυασμένου κύκλου πολλαπλών αξόνων, 
οι οποίες προτείνεται να δηλώνονται και να πραγματοποιούνται 
σε ωριαία βήματα. Με βάση την προηγούμενη υλοποίηση 

Η προτεινόμενη τροποποίηση θα ενταχθεί στην Τεχνική Απόφαση 
ΔΕΠ όταν θα πραγματοποιηθεί η σχετική τροποποίηση του 
αλγορίθμου από τον ανάδοχο. Σημειώνεται επίσης ότι η ανωτέρω 
τροποποίηση δεν επηρεάζει την τεχνική δυνατότητα παροχής 

ΕΣΑΗ 
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σημειώνεται από το Διαχειριστή ότι όταν οι μεταβάσεις 
πραγματοποιούνταν σε ημίωρα βήματα το σχετικό Πρόγραμμα 
Αγοράς ήταν πάντα μη εφικτό χωρίς ευθύνη του αντίστοιχου 
Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε 
να επισημάνουμε την τεράστια σημασία που έχει η προτεινόμενη 
υλοποίηση να είναι συμβατή με την τεχνική δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών εφεδρείας από τις εν λόγω μονάδες που θα λαμβάνει 
υπόψη τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε άξονα, 
ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα που σημειώνονται στη 
σημερινή επίλυση της αγοράς. 

υπηρεσιών εφεδρείας από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου 
πολλαπλών αξόνων. 

 

7 Σελίδα 16, κεφάλαιο 2 

Αναφέρεται στο κείμενο ότι ως τις 09:30, D-1 oι Πάροχοι 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες 
υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής υποβάλλουν στον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών 
εγχύσεων υδάτινων πόρων για την Ημέρα Κατανομής D. Την ίδια 
ώρα δημοσιεύεται το πρώτο ISP_Requirements της επόμενης 
μέρας που περιλαμβάνει τη ζωνική πρόβλεψη φορτίου, τη 
ζωνική πρόβλεψη ΑΠΕ και τις ανάγκες του συστήματος σε 
εφεδρείες. Θεωρούμε ότι πρέπει σε αυτό το αρχείο να 
περιλαμβάνεται και η πληροφόρηση των συμμετεχόντων όλης 
της αγοράς σχετικά με τις υποχρεωτικές εγχύσεις υδάτινων 
πόρων, όπως συμβαίνει άλλωστε και στη τρέχουσα δομή της 
αγοράς. Ταυτόχρονα στη σελ. 20 και στη σελ.23 αναφέρεται ότι 
ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της ΔΕΠ2 και της ΔΕΠ3 
αντίστοιχα, δημοσιεύει στο ιστότοπό του σε σχέση με την πρωινή 
δημοσίευση την απόκλιση στις ημερήσιες δηλώσεις 
υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων. Όμως στο κείμενο 
δεν αναφέρεται κάπου τι ώρα ακριβώς λαμβάνει χώρα η πρωινή 
δημοσίευση των υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων για 
την Ημέρα Κατανομής D. Συμπερασματικά, κρίνουμε απαραίτητο 
η πρώτη δημοσίευση των υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων 
πόρων να πραγματοποιείται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που 
προαναφέρθηκαν. Παρότι αναφέρεται στο κείμενο στη σελίδα 
42, όπως και στο άρθρο 24, παράγραφος 4 του ΚΑΕ ότι ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες το 
συντομότερο δυνατόν στις περιπτώσεις τροποποίησης της 
δήλωσης εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών νερών από 

Συμφωνούμε, οι ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων 
υδάτινων πόρων θα δημοσιεύονται στις 9:30 ΕΕΤ, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως από τους υπόχρεους.  

ΕΣΑΗ 
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τους αντίστοιχους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και 
δημοσιεύει στον ιστότοπό του τη σχετική τεκμηρίωση που την 
συνοδεύει, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή δημοσίευση της πρώτης 
ημερήσιας δήλωσης υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων 
για την Ημέρα Κατανομής D. 

8 Σελίδα 17, κεφάλαιο 2 

Κατά αντιστοιχία με ότι αναφέρθηκε στη προηγούμενη 
παράγραφο για τις ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών 
εγχύσεων υδάτινων πόρων το ίδιο ακριβώς πρόβλημα ισχύει και 
για τις Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία όσον αφορά την ώρα δημοσίευσής τους. 

Συμφωνούμε, οι Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας Μονάδων 
σε Δοκιμαστική Λειτουργία θα δημοσιεύονται στις 9:30 ΕΕΤ, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως από τους υπόχρεους.  

ΕΣΑΗ 

9 Σελίδα 19, κεφάλαιο 2 

Η ώρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ΔΕΠ1 θα έπρεπε να 
είναι στη μεταβατική περίοδο στις 17:00, D-1 και μετά την έναρξη 
της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς του ν. 
4425/2016 στις 17:30, D-1 σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος 
6 του ΚΑΕ και όχι στις 18:15, D-1 όπως αναφέρεται στο κείμενο. 

Θα γίνει η σχετική διόρθωση στο χρονοδιάγραμμα. ΕΣΑΗ 

10 Σελίδα 95, κεφάλαιο 11.19 

Θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
δύναται να χρησιμοποιεί γενικούς περιορισμούς για να 
περιορίσει ή εξασφαλίσει (δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο) την 
παραγωγή ενέργειας από Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης, έτσι ώστε να διασφαλίζει 
την αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, ιδίως σε ό, τι αφορά τη 
συχνότητα του ΕΣΜΗΕ, την τάση και το ρεύμα σε σημαντικούς 
κόμβους ή στοιχεία του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 65, 
παράγραφος 3 του ΚΑΕ έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι δεν 
περιλαμβάνει και τη παροχή τηλεθέρμανσης. 

Οι σκοποί ενεργοποίησης που δεν αφορούν στην εξισορρόπηση 
καθορίζονται στη μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των 
σκοπών για τους οποίους ενεργοποιούνται οι Προσφορές Ενέργειας 
Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195.  

Οι γενικοί περιορισμοί ελέγχονται από την ΡΑΕ και η χρήση τους 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος. 
Επομένως δεν απαιτείται ο εκ των προτέρων περιορισμός τους. 

 

ΕΣΑΗ 

 


