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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 948/2020
Έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 7 του άρθρου
44 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως
ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση στην Αθήνα, την 2α Ιουνίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 3η, 4η, 5η, 9η, 11η, 12η
και την 15η Ιουνίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18
του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση
ΡΑΕ υπ΄ αρ. 1090/2018, ΦΕΚ Β΄ 5910/2018 και ΦΕΚ Β΄
468/2019, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την
υπ΄ αρ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ), και ιδίως τις διατάξεις
των άρθρων 2 και 44 αυτού.
4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την
έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185),
ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, Β΄ 172/30.01.2020).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 54 επ.).
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6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1228/2003 (EE
L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ 6 επ.).
8. Την υπ΄ αρ. 369/2018 απόφαση ΡΑΕ «Κατευθύνσεις
για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως
ισχύει» (Β΄ 1880).
9. Την υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-252932/16.01.2019 εισήγηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής».
10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισηγήσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από
25.01.2019 έως και 22.02.20191.
11. Τις παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο
της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης με τα ακόλουθα
κείμενα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Αρχής2:
(α) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-254914/18.02.2019 έγγραφο του
ΕΣΑΗ.
(β) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-255294/22.02.2019 έγγραφο του
Ελληνικού Συνδέσμου Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ).
(γ) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-255319/22.02.2019 έγγραφο της
ΔΕΗ Α.Ε.
12. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ο-77072/08.05.2019 ηλεκτρονικό
έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΕΧΕ Α.Ε.
αναφορικά με την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων
επί αυτών.
13. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-262919/10.06.2019 έγγραφο της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί
των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημό1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2019/2501_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2019/gen/1502.csp
2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2019/2803_lix_2501_2.csp
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σια Διαβούλευση και την επικαιροποιημένη εισήγηση
της εταιρείας για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής».
14. Το από 24.03.2020 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ
προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τροποποιήσεις λεκτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα επί της ανωτέρω
επικαιροποιημένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
15. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-279628/01.04.2020 έγγραφο της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το οποίο υπεβλήθη η τελική εισήγηση
της επί της ανωτέρω Μεθοδολογίας.
16. Την υπ΄ αρ. 1023/2012 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του
Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β΄ 52/16.01.2013), όπως ισχύει.
17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.
4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 μεθοδολογίες που
προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση
των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«[...] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές
εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των
Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]»
Επειδή, στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής ο «Κανονισμός») ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση
1090/2018 της ΡΑΕ και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με
την απόφαση ΡΑΕ 938/12.06.2020 (σχετ.3), προβλέπεται στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης»
αυτού ότι:
«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν,
και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. […]
9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν
από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ. 4 του ν. 4425/2016».
Επειδή, ειδικότερα, στο άρθρο 44 «Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων» του ως άνω εγκεκριμένου Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:
«1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής, Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Φορτίων ή Χαρτοφυλάκια
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και έχουν αντίστοιχη
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υποχρέωση σύμφωνα με το Άρθρο 42 του παρόντος
Κανονισμού, υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων ξεχωριστά για
κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν.
2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά
Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για τη λειτουργία
τόσο με το πρωτεύον όσο και με το εναλλακτικό καύσιμο.
3. Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες
Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλλουν
Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων διακριτά για όλες
τις πιθανές διατάξεις λειτουργίας (συνδυασμοί λειτουργίας αεριοστρόβιλων και ατμοστροβίλων) των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής τους.
4. Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνουν τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν. Τα
οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών
Στοιχείων πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικές δαπάνες λειτουργίας των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. […]
5. Το κόστος καυσίμου που αναφέρεται στις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων αντιστοιχεί σε πάσης
φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο Πάροχος Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης για την προμήθεια του καυσίμου ανεξάρτητα από το είδος των επιμέρους κοστολογικών στοιχείων. Το κόστος ανά μονάδα της ποσότητας καυσίμου
υπολογίζεται ως εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προμηθευόταν το καύσιμο από έναν ανεξάρτητο
τρίτο, με ομοιόμορφη τιμή καυσίμου για κάθε μονάδα
της ποσότητας καυσίμου. Σε περίπτωση που το κόστος
καυσίμου δεν προκύπτει από παραστατικά, αυτό υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών δαπανών ή του συνολικού κόστους για την προμήθεια του καυσίμου, όπως
αυτά καταγράφονται κατά τη διάρκεια ικανού χρονικού
διαστήματος, προς τη συνολική ποσότητα καυσίμου την
οποία προμηθεύεται ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για την Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα.
6. Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων η οποία υποβάλλεται για Κατανεμόμενη Μονάδα Αυτοπαραγωγού,
αφορά μόνο το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο
αντιστοιχεί στην Καταχωρημένη Ισχύ της Μονάδας,
όπως αυτή ορίζεται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής
Αγοράς Εξισορρόπησης.
7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποστέλλει στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας W+1 το ελάχιστο μεταβλητό κόστος παραγωγής για τις θερμικές Κατανεμόμενες
Μονάδες Παραγωγής για κάθε ημέρα της Εβδομάδας
Εκκαθάρισης W. Το κόστος για κάθε θερμική Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής υπολογίζεται βάσει των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους
Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής».»
ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη
Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής.
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Επειδή, με το υπό σχετ. 9 έγγραφο της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με τη Μεθοδολογία
Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων
Παραγωγής ή άλλως Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων
Παραγωγής κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
2 και της παρ. 7 του άρθρου 44 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση στις 25.01.2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 15.02.2019, η οποία παρατάθηκε έως και τις 22.02.2019 (σχετ.10). Κατά τη συγκεκριμένη
Δημόσια Διαβούλευση, διατυπώθηκαν απόψεις από 3
συμμετέχοντες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ.11).
Επειδή, ακολούθως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατόπιν αιτήματος της Αρχής (σχετ.12), με το υπό σχετ.13 έγγραφό της
υπέβαλε τις απόψεις της επί των σχολίων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση.
Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκε σκόπιμη από την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε η υποβολή στη ΡΑΕ επικαιροποιημένης εισήγησης
της εταιρείας επί της ως άνω Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής, βάσει των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση που έγιναν αποδεκτές
(σχετ.13).
Επειδή, η Αρχή ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μικρής
έκτασης διορθώσεις στο κείμενο της μεθοδολογίας όπως
ιδίως, διευκρινίσεις επί μαθηματικών τύπων και βελτιώσεις επί των ορισμών (σχετ.14).
Επειδή, ακολούθως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με το υπό σχετ.15
έγγραφό της, απέστειλε στην Αρχή σχέδιο τελικής εισή-
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γησης επί της ως άνω μεθοδολογίας έχοντας κάνει δεκτές
τις προτεινόμενες διορθώσεις της ΡΑΕ.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την τελική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προέβη σε βελτιώσεις λεκτικού τύπου, διαπίστωσε ότι κρίνεται ορθή και επαρκής για
να εφαρμοστεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης με την έναρξη λειτουργίας της
Αγοράς Εξισορρόπησης με σκοπό τον εκ των υστέρων
έλεγχο από τη ΡΑΕ του κόστους κάθε Κατανεμόμενης
θερμικής Μονάδας Παραγωγής. Και τούτο καθότι στην
τελική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχουν ενσωματωθεί οι
βασικές αρχές της ήδη υπάρχουσας και γενικώς αποδεκτής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του μεταβλητού κόστους των θερμικών Μονάδων Παραγωγής, όπως
αυτή περιέχεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (σχετ.16) ενώ παράλληλα έχει
εναρμονίσει τους όρους και τις διαδικασίες σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, αποφασίζουμε:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ. 6 και του άρθρου 44 παρ. 7 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
1. Την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων
Παραγωγής, η οποία περιέχεται στο κείμενο που παρατίθεται συνημμένως στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού
Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της
Αγοράς Εξισορρόπησης.
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ȵɿʍɲɶʘɶɼ

1

ɇʃʉʋʊʎ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʉʌʀʍɸɿ ʏɲ ʃʊʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ
ɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ɲʐʏʙʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʍʖɸʏɿʃɼʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ.Ɉɲʃʊʍʏɻɲʐʏɳɸʀʆɲɿ:
ɲ. ɈʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐ(FuelVariableCost)
ɴ. ɈʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎɀʉʆɳɷɲʎʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼ(UnitVariableCostatmeterpoint)
ɶ. ɈʉȵʄɳʖɿʍʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎɀʉʆɳɷɲʎ(UnitMinimumVariableCost)
ɷ. ɈʉɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɀʉʆɳɷɲʎ(UnitHourlyCost)
ɸ. ɈʉȾʊʍʏʉʎɍʘʌʀʎɌʉʌʏʀʉ(UnitNoͲLoadCost)
ʍʏ. ɈʉȾʊʍʏʉʎȵʄɲʖʀʍʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐ(UnitMinimumLoadCost)
ɺ.

ɈʉȴɿɲʔʉʌɿʃʊȾʊʍʏʉʎɀʉʆɳɷɲʎ(UnitIncrementalCost)


ɀɸʏʉʆʊʌʉ«ʋɲʌɲɶʘɶɼ»ɽɸʘʌɸʀʏɲɿɻʃɲɽɲʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼ,ɲʔʉʑɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻɻ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ɴʉɻɽɻʏɿʃɳ ʔʉʌʏʀɲ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ (ʍɸ MWh), ʃɲʏ’
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲʏɻʎɇʐʆɸʖʉʑʎɅɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎȻʍʖʑʉʎ(ʃɲɽɲʌɼʎ)ʍʏʉȱʌɽʌʉ262,ʋɲʌ.5ʏʉʐȾȴɇ.ȳɿɲ
ʆɲʐʋʉʄʉɶɿʍʏʉʑʆʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʃʊʍʏɻʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʍʏɻ ȴɼʄʘʍɻ Ɉɸʖʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ (ȾȰȵ),
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ Ⱦɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ȱʌɽʌʉ262,ʋɲʌ.5ʏʉʐȾȴɇ.
ɃɅɲʌɲɶʘɶʊʎʔɹʌɸɿɲʃɹʌɲɿɲʏɻʆɸʐɽʑʆɻɶɿɲʏɻʆɲʃʌʀɴɸɿɲʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐ
ɷɻʄʙʆɸɿʏʊʍʉʍʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻȴɼʄʘʍɻɈɸʖʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐȾȰȵʊʍʉʃɲɿɲʐʏʙʆ
ʋʉʐɷɻʄʙʆɸɿʍʏɲȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʏʉʐʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ295,ʋɲʌ.
5ʏʉʐȾȴɇ.ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘʍʏʉɿʖɸʀʘʆʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʐʋʊʗɻʏɿʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ,ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ.Ƀ
Ȱȴɀȸȵɷɸʔɹʌɸɿʃɲʅʀɲɸʐɽʑʆɻɶɿɲʏɻʖʌɼʍɻ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ,ʏʉʐʎȾʙɷɿʃɸʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ, ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɲʐʏʙʆ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ɷɻʄʙɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶʊ.ɈɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʐʏɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼ,
ʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎɷɿɲɽɹʏɸɿʏɲʃɲʏɳʄʄɻʄɲʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʍʏɻɆȰȵ.

2

Ƀʌɿʍʅʉʀ

Ʌɲʌɲʃɳʏʘ ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʉɿ ʉʌɿʍʅʉʀ ʏʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ.

Ȱʆʙʏɸʌɻ Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉʎ ȴʑʆɲʅɻ: ȸ Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉʎ ȴʑʆɲʅɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲʎʊʄɲʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃɲʑʍɻʎʍʏɻʆɲʌʖɿʃɼʏʉʐʎʋʌʉͲʃɲʑʍɻʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʃɲɿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʐʅʋʐʃʆʙʆʉʆʏɲʎʏʉʐʎʐɷʌɲʏʅʉʑʎʋʉʐʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʃɲʑʍɻ.
ȴɿɲʔʉʌɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ɀʉʆɳɷɲʎ (ࡵ࢛ ሺࡼ࢛ ሻሻ): ɇɸ ɷɸɷʉʅɹʆʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ሺܲ௨ ሻ
ʅʀɲʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎu,ɸʀʆɲɿɻʋʌʙʏɻʋɲʌɳɶʘɶʉʎʏʉʐɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʍʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɸʋʀʋɸɷʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎu.
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ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎሺࢥࢧ ሻ:ȸɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɽɸʌʅɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ(GJ)
ʙʍʏɸʆɲʋɲʌɲʖɽɸʀʅʀɲ(1)ɻʄɸʃʏʌɿʃɼMWh(ʍɸGJ/MWh),ɶɿɲʃɳɽɸɸʋʀʋɸɷʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ȵʄɳʖɿʍʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎɀʉʆɳɷɲʎ(MinimumVariableCost,MVC)(ࡳ
࢛ ):ȸʅɿʃʌʊʏɸʌɻ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ʍʏʉ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɲʅʋʑʄɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑȾʊʍʏʉʐʎ.
Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉʎ ȴʑʆɲʅɻ:  ȸ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʄɼʌɻ ʃɲʑʍɻ ɸʆʊʎ Kgr ʏʉʐ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ(KJ/KgrɼKcal/Kgr).
ȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎሺࡼ࢛ ሻ:ȸɲʋʉɷɿɷʊʅɸʆɻɿʍʖʑʎʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎISO,ɲʔʉʑɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻɻ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲʃɲɿʏɲɴʉɻɽɻʏɿʃɳʔʉʌʏʀɲ.
ȾɲʏʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉʎȴʑʆɲʅɻ:ȸȺɸʌʅʉɶʊʆʉʎȴʑʆɲʅɻɻʉʋʉʀɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɲʔɲɿʌʙʆʏɲʎ
ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆʙʏɸʌɻ Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉ ȴʑʆɲʅɻ ʏɻʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏɻʎ ɲʏʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ
ʋɲʌɳɶɸʏɲɿʍʏɻʆʃɲʑʍɻ.
ȾʊʍʏʉʎȵʄɲʖʀʍʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐ(ࡹࡸ࢛ ሻ:ɈʉɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʏɻʆɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻ
ɅɲʌɲɶʘɶɼʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎuʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/h.
ȾʊʍʏʉʎɍʘʌʀʎɌʉʌʏʀʉ(ࡺࡸ࢛ ):ɈʉʐʋʉɽɸʏɿʃʊɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍɸʅɻɷɸʆɿʃɼɿʍʖʑ
ɸʇʊɷʉʐʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎuʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/h.
ɀɹɶɿʍʏɻȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎ(ࡼࢇ࢞
):ȸʅɹɶɿʍʏɻɿʍʖʑʎʏɻʆʉʋʉʀɲɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʅʋʉʌɸʀ
࢛
ʆɲɷɿɲʏɻʌɼʍɸɿɶɿɲʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ,ɸʔʊʍʉʆʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʐʋʊʍʐʆɽɼʃɸʎISO,ɷɸʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʏɸʖʆɿʃʉʀʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɼʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏʉɽɸʍʅɿʃʊɼʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
ɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻɻɸʍʘʏɸʌɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲʃɲɿʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɴʉɻɽɻʏɿʃʊʔʉʌʏʀʉ.
ɀɹʍɲ ȵɿɷɿʃɳ Ⱦʊʍʏɻ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ ɽɸʌʅɿʃʙʆ ɀʉʆɳɷʘʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ: Ɉʉ ɀɹʍʉ ȵɿɷɿʃʊ
Ⱦʊʍʏʉʎ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ ɸʃʏʊʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ, ʏʉ ɀɹʍʉ ȵɿɷɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʄʊɶʘʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʃʏʊʎɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʋɳɶɿʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲʃɲɿʏʉɀɹʍʉ
ȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎȵʃʋʉʅʋʙʆɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ.
ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎȵʃʋʉʅʋʙʆɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ( G CO 2u ):Ɉʉʅɹʍʉʃʊʍʏʉʎʃɳʄʐʗɻʎ
ʏʉʐ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʃɳɽɸ ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʍɸ
€/MWh.
ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʊʍɽɸʏʘʆɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʄʊɶʘʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʃʏʊʎɷɲʋɲʆʙʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʋɳɶɿʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ( GMu ): Ƀ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʄʊɶʘ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɲ ɷɹʃɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ɿʍʖʑʉʎ ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ɻʉʋʉʀɲɷɻʄʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.5,
ʏʉʐȱʌɽʌʉʐ262ʏʉʐȾȴɇʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh.
ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆɸʃʏʊʎʃɲʐʍʀʅʉʐ( GRu ):Ƀʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʘʆ
ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ ɸʃʏʊʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ɶɿɲ ʏɲ ɷɹʃɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ɻʉʋʉʀɲɷɻʄʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌ.5ʏʉʐȱʌɽʌʉʐ262ʏʉʐȾȴɇʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh.
ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐ(ࡳࡲ࢛ ):ɈʉʃʊʍʏʉʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅɹʆɻ ʅɸ ɹʆɲʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼʎ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ʃʊʍʏʉʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ6.1.3ʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh.
ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎɀʉʆɳɷɲʎʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼ(ࡳ࢛ ሺࡼ࢛ ):Ɉʉʃʊʍʏʉʎʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʍʖɹʍɻ (22) ʍʏɲ ɷɹʃɲ (10) ɸʋʀʋɸɷɲ
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ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh.
ɀʉʆɳɷɲ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ / ɀʉʆɳɷɲ: ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻ ɀʉʆɳɷɲ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɸ
ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻ ɿʍʖʑ ɳʆʘ ʏʘʆ 5 MW, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ʍʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ.ȸʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʐʏɼʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋʀʍɻʎʏɿʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɸʎɀʉʆɳɷɸʎ
ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɉʗɻʄɼʎȰʋʊɷʉʍɻʎ(ɇȸȺɉȰ)ɳʆʘʏʘʆ35MWe.
ɀʀɲɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʏɲɿɲʋʊɹʆɲʆɅɲʌɲɶʘɶʊ.
Ʌɲʌɲɶʘɶʊʎ:ɃʃɳʏʉʖʉʎȱɷɸɿɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɼʍʖɸʏɿʃɼʎɸʇɲʀʌɸʍɻʎɲʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʄɼʗɻʎ
ȱɷɸɿɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻɅɲʌɲɶʘɶɼ( Pumin ):ȸɸʄɳʖɿʍʏɻɿʍʖʑʎʏɻʆʉʋʉʀɲɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎu
ʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲʏɻʌɼʍɸɿɶɿɲʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ,ɸʔʊʍʉʆʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʐʋʊʍʐʆɽɼʃɸʎ
ISO, ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼ ʏɸʖʆɿʃʉʀ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ ɼ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ ʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɽɸʍʅɿʃʊɼʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ɻ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃɲɿ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊ
ʔʉʌʏʀʉ.
ɏʌɿɲʀʉ Ⱦʊʍʏʉʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɀʉʆɳɷɲʎ (ࡴ࢛ ሺࡼ࢛ ሻ): Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʍʖɹʍɻ (24) ʍʏɲ ɷɹʃɲ (10) ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɻȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/h.
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ȸȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ, EH ,ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʍʖɹʍɻ:


߃௴ ൌ

ி
ா

ή ͵ǡ

(1)


ʊʋʉʐ:

ܨ 

ɻ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲʐʍʀʅʉʐ, ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸGJ

E net  ɻ ʃɲɽɲʌɼ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɲʔɲʀʌɸʍɻʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʏɻʎɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʃɲɿʏʘʆɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆʔʉʌʏʀʘʆ
ʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʍɸMWh
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ȾɲʅʋʑʄɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ

ȳɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʃɲʅʋʑʄɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʍʐʅɴɲʏɿʃɼʎ
ɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɼɷɿɳʏɲʇɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐ
ʃʑʃʄʉʐʋʉʄʄɲʋʄʙʆɲʇʊʆʘʆ,u,ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏɻɴɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ȵHu(Pu),ʍɸGJ/MWh.ȸʏɸʖʆɿʃɼ
ɹʃɽɸʍɻɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȰȴɀȸȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ262ʏʉʐȾȴɇʃɲɿ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ.
ȸɴɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆ.1,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɷɹʃɲ (10) ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɸʋʀʋɸɷɲ ʏɻʎ ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ
ɅɲʌɲɶʘɶɼʎʅɸʏɲʇʑʏɻʎȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻɅɲʌɲɶʘɶɼ
(P1)ʃɲɿʏɻʎ ȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻ ɀɹɶɿʍʏɻȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑ(P10)ʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ɲʐʏʙʆ, ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ
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ɲʃʌɿɴɹʍʏɸʌɲɻʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʃɲʅʋʑʄɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉ
ɇʖɼʅɲ1.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɀʉʆɳɷɲʎʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐʃʑʃʄʉʐʋʉʄʄɲʋʄʙʆɲʇʊʆʘʆɻɴɻʅɲʏɿʃɼ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɿɳʏɲʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ɷɹʃɲ (10), ɲʄʄɳ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʋɹʆʏɸ (5),
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɸʋʀʋɸɷɲʏɻʎʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.

Ʌʀʆ.1:ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ

ǼHu(Pu) [GJ/MWh]
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P4
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P6
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P8

P9

E10
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ȸ ʃɲʅʋʑʄɻ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲ ʋʉʄʐʙʆʐʅʉ ʏɻʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɻʎʅʉʌʔɼʎ(RationalFunction):


ܧு௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ


ೠ

 ߚ  ߛܲ௨ 

(2)


ɇʖɼʅɲ1:ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɀʉʆɳɷɲʎu


ɃɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐɷɿɸʇɳɶɸɿɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎu,ʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻ ʏɸʖʆɿʃɼ ɹʃɽɸʍɻ,
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɴɳʍɸɿʏʘʆʋɲʌɲʃɳʏʘ:
i.

ʉɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɶʀʆʉʆʏɲɿʍɸʍʏɲɽɸʌɼɿʍʖʑ(MW).
ȳɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ɻ ɀʉʆɳɷɲ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏɻʆ Ⱦɲɽɲʌɼ Ȼʍʖʑ ʏɻʎ, ʃɲʏɳ ʏʉ
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ɷʐʆɲʏʊʆ, ʍɸ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʅɿɲʎ ʙʌɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʅɹʏʌɻʍɻ. ȸ
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʏɿʅɼʏɻʎɿʍʖʑʉʎ(MW)ʋʉʐʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿɸʀʆɲɿɻʅɹʍɻʏɿʅɼʏɻʎȾɲɽɲʌɼʎ
Ȼʍʖʑʉʎɶɿɲʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʙʌɲ,ɻʉʋʉʀɲɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʏɿʅɼʏɻʎɸɶʖɸʊʅɸʆɻʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ(ʃɲɽɲʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼʍɸMWhʍɸ
ʍʐʆɽɼʃɸʎISO).
ii.

ɻʋʌʙʏɻʅɹʏʌɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ(ʍʐʆɽɼʃɸʎISO)ʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʀʍʉ
ʏɻʎɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎPumin,ʃɲɿʊʍʉʏʉɷʐʆɲʏʊʆʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌɲʍɸɲʐʏɼ,
ɸʆʙɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲʍɸɸʋʀʋɸɷʉȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ(ʍʐʆɽɼʃɸʎISO)ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɼʀʍʉʏɻʎ
ɀɹɶɿʍʏɻʎ Ⱦɲɽɲʌɼʎ Ȼʍʖʑʉʎ Pumax , ʃɲɿ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌɲ ʍɸ ɲʐʏɼ. Ɉɲ
ʅɸɶɹɽɻ Puminʃɲɿ PumaxʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸɀW,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ262,ʋɲʌ.5ʏʉʐȾȴɇ.

iii.

ɶɿɲʏɿʎɸʆɷɿɳʅɸʍɸʎʏʘʆʍɻʅɸʀʘʆ P1 ʃɲɿP10 ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ,ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʅɹʌɿʅʆɲʙʍʏɸʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɳ ȵʄɳʖɿʍʏɻʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ,  Pumin, ʃɲɿ ʏɻʎ ɀɹɶɿʍʏɻʎ
ȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎPumaxʆɲɷɿɲɿʌɸʀʏɲɿʃɲʏɳʏʉɷʐʆɲʏʊʍɸʀʍɲʏʅɼʅɲʏɲ.

iv.

ʉɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʃɲɿ ʍɸ
ʋɲʌɲʋʄɼʍɿɸʎ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɸʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ɷɿʉʌɽʘʏɿʃʙʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ʅɸʏʌɻɽɹʆʏʘʆ
ʅɸɶɸɽʙʆʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎISO.Ɉʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʄɼʗɻʎʏʘʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʘʆ ɷɿʉʌɽʘʏɿʃʙʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻ.


ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʍʖɹʍɻʎ (2) ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
i.

ʉɿ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ɲ, ɴ ʃɲɿ ɶ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʅʀɲ ʃɲʅʋʑʄɻ ɸʄɲʖʀʍʏʘʆ ʏɸʏʌɲɶʙʆʘʆ
ɸʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎʍʏɲʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲʍɻʅɸʀɲʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,{ E Hu
( P1 ), E Hu ( P2 ),…, E Hu ( P9 ), E Hu ( P10 )}.Ƀɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɲʃɲɿɴɸʀʆɲɿʋɳʆʏɲɽɸʏɿʃʉʀ.

ii.

ɻʃɲʅʋʑʄɻʏɻʎʍʖɹʍɻʎ(2)ɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲʍʏʌɹʔɸɿʏɲʃʉʀʄɲʋʌʉʎʏɲʃɳʏʘ.


ȸʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʋʉʐʐʋʉɴɳʄɸɿʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎɲʆɲʔɹʌɸɿʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎʏɻʎ
ʃɲʅʋʑʄɻʎɸʄɲʖʀʍʏʘʆʏɸʏʌɲɶʙʆʘʆ(ʋ.ʖ.QuasiͲNewton,Newton,SteepestDescent)ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʉʐʍʔɳʄʅɲʏʉʎʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆɲʌʖɿʃʙʆʍɻʅɸʀʘʆ
(ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ)ʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʅɸʖʌɼʍɻʏɻʎʍʖɹʍɻʎ(2).
ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɀʉʆɳɷɲ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʉ Ʌɲʌɲɶʘɶʊʎ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ɷɹʃɲ (10) ɲʃʌɿɴʙʎ ɺɸʑɶɻ ʏɿʅʙʆ
ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ (ʍɸ GJ/MWh) ʃɲɿ ʅɹʍɻʎ ɿʍʖʑʉʎ (ʍɸ MW),

{EHu ( P1 ), EHu ( P2 ), ....., EHu ( P9 ), EHu ( P10 )}reserved , ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ
ʏɻʎ ʃɲɽɲʌɼʎ Ɉɸʖʆɿʃɳ ȵʄɳʖɿʍʏɻʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, Pumin , ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏɻʎ
ɀɹɶɿʍʏɻʎ Ⱦɲɽɲʌɼʎ Ȼʍʖʑʉʎ, ܲ௨௫ , ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ Ⱦɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 262, ʋɲʌ. 5 ʏʉʐ Ⱦȴɇ. Ɉɲ ɷɹʃɲ (10) ɲʆʘʏɹʌʘ ʍɻʅɸʀɲ
{EHu ( P1 ), EHu ( P2 ), ....., EHu ( P9 ), EHu ( P10 )}reserved  ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɻ ʍʖɹʍɻ (2)
ʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆʅɹʌʉʎʏʘʆȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʘʆɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ.ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɀʉʆɳɷɲʎʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐʃʑʃʄʉʐʋʉʄʄɲʋʄʙʆɲʇʊʆʘʆʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ
ɲʆʐʋʉɴɳʄʄɸɿʄɿɶʊʏɸʌɲɲʋʊɷɹʃɲ(10)ɺɸʑɶɻʏɿʅʙʆȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɲʄʄɳ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʋɹʆʏɸ (5) ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɷɿɳʏɲʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ. Ƀɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
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ȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐɷɿɸʇɳɶɸɿɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɲʆʘʏɹʌʘʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʅʊʆʉɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆʏɻʎʍʖɹʍɻʎ(2)ʃɲɿɷɸʆɲʋʉʏɸʄʉʑʆʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆ
ȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʘʆɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ.

ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ Ⱥɸʌʅɿʃʙʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ (ɇȸȺ) ʃɲɿ ɀʉʆɳɷʘʆ ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɉʗɻʄɼʎȰʋʊɷʉʍɻʎ(ɇȸȺɉȰ)

5

ɇʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ɲʐʏʊ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʉʌɿʍʅʉʀ ɸɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ Ⱥɸʌʅɿʃʙʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ɇȸȺ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ
«ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɿɲ ʏʉʆ Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ɇʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ɇȸȺɉȰ» ʊʋʘʎ ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏɻ ɆȰȵ (ɌȵȾ Ȳ'
502/5.3.2013):

߃௴ ሺܲሻ ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ɶɿɲɸʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎP.
ܨ 

ɇʐʆʉʄɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʃɲʐʍʀʅʉʐ.

߃ 

ȸʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲ.

߅ு 

ɍʌɼʍɿʅɻȺɸʌʅɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲ.

ܨா 

Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎܨ ʋʉʐʃɲʏɳʋɲʌɲɷʉʖɼɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ߃ .

ܨு 

Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎܨ ʋʉʐʃɲʏɳʋɲʌɲɷʉʖɼɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎܪு .

ܨ௲ 

ȵʆɹʌɶɸɿɲʃɲʐʍʀʅʉʐɶɿɲʏɻʖʘʌɿʍʏɼʋɲʌɲɶʘɶɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ߃ .

ܨு 

ȵʆɹʌɶɸɿɲʃɲʐʍʀʅʉʐɶɿɲʏɻʖʘʌɿʍʏɼʋɲʌɲɶʘɶɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎܪு .

ߟ 

ȵʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆʉʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎ ɴɲɽʅʊʎ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ɶɿɲ ʖʘʌɿʍʏɼ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ߟ 

ȵʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆʉʎɽɸʌʅɿʃʊʎɴɲɽʅʊʎɲʋʊɷʉʍɻʎɶɿɲʖʘʌɿʍʏɼʋɲʌɲɶʘɶɼɽɸʌʅɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ܲܵܧ

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑ ʃɲɿ ʅɻͲ
ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑʅɹʌʉʐʎ.

ܴܲܵܧ

ȿʊɶʉʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑ ʃɲɿ ʅɻͲ
ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑʅɹʌʉʐʎ.


H ʍʖɹʍɻ (1) ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ 3 ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ɽɸʌʅɿʃɹʎ
ɀʉʆɳɷɸʎ ʃɲɿ ɀʉʆɳɷɸʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.ɃɴɲɽʅʊʎɲʋʊɷʉʍɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ
ɲʋʊʏɻʆʍʖɹʍɻ:





E
F



ா

ߟൌ 



ி

(3)
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ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ࡲ ,
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʐɶʖʌʊʆʘʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ࡱ  ʃɲɿ ʖʌɼʍɿʅɻʎ
ɽɸʌʅɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎࡴࡴࡼ :

HCHP

FC

EC

Ƀɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎɴɲɽʅʊʎɲʋʊɷʉʍɻʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎ:


ߟ ൌ

ா
ி



(4)


ȳɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼɲʍʐʅʅɸʏʌɿʙʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,
ʉɿʉʋʉʀɸʎɽɲʋʌʉɹʃʐʋʏɲʆɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɲʆʘʏɹʌʉʐʉʌɿʍʅʉʑɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʙɶʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ɲʐʏɼʎ (ɲ) ʏʉʐ
ɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ʃɲɿ (ɴ) ʏʉʐ ȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ
ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ, ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʆɲ
ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻɽɸʀʉʉʌɿʍʅʊʎʏʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɴɲɽʅʉʑɲʋʊɷʉʍɻʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʘʎ:


ߟ ൌ

ா
ி೪



(5)




5.1

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ۴۱ણ 

ȳɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎࡲࢥ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʉɿʏɿʅɹʎࡲࢥ ʃɲɿࡲࡴ ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿɻʋɲʌɲɷʉʖɼʊʏɿɻʍʐʆʉʄɿʃɼɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻʆɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎɿʍʉʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʏɿʅʙʆࡲࢥ 
ʃɲɿࡲࡴ .


5.1.1 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ۴ણ ʃɲɿ۴۶ 
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 6, (ʍʖɹʍɸɿʎ 6.1 ʃɲɿ 6.2) ʏɻʎ ɉ.Ȱ. 15641/14.07.2009 ɉɅȰɁ (ɌȵȾ
B’/1420/15.07.2009),ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿʅɸʏɻʆɉ.Ȱ.749/21.03.2012ɉɅȰɁ(ɌȵȾ
B’/889/22.03.2012), ɸɳʆ ʏɲ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ࡱ  ʃɲɿ ࡴࡴࡼ  ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ɷɿɲʃʌɿʏʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ(ʄʖ.ɲʋʊɀʉʆɳɷɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿʄɹɴɻʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ),


HCHP
Fȸ

FE
EC



ʏʊʏɸʉɿʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɽɲɼʏɲʆ:


ܨ௲ ൌ

ா
ೝ



(6)
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ுಹು
ೝ
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(7)


ȸɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɻʏɿʅɼɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɴɲɽʅʉʑɲʋʊɷʉʍɻʎߟ ɶɿɲʏɻʖʘʌɿʍʏɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʍʐʅɴɲʏɿʃɼɀʉʆɳɷɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ(ɌȵȾȲ’/1420/15.07.2009)ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎ:

ߟ ൌ ሺߙ  ߚሻ ή ሺߛ ή ߁Ψ  ߜ ή ߂Ψሻ
(8)

ʊʋʉʐ:

ɲ:
ʅɸʏɿʅɹʎʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻʏɻʎɉ.Ȱ.15606/14.07.2009
ɉɅȰɁ
ɴ:
ʅɸʏɿʅɹʎʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻȻʏɻʎɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ
ɶ:
ʅɸ ʏɿʅɹʎ ʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎ ʍʏɻ 2ɻ ʍʏɼʄɻ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ IV ʏɻʎ ɉ.Ȱ.
15606/14.07.2009ɉɅȰɁ
ȳ%: ʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʃɲʏɲʆɲʄʀʍʃɸʏɲɿɸʋɿʏʊʋʉʐʉʌɿɺʊʅɸʆʉʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻVʏɻʎɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ
ɷ:
ʅɸʏɿʅɹʎʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎʍʏɻ1ɻʍʏɼʄɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎIVʏɻʎɉ.Ȱ.15606
ȴ%: ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɿʉʖɸʏɸʑɸʏɲɿ ʍʏʉ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ
ɇʑʍʏɻʅɲʉʌɿɺʊʅɸʆʉʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻVʏɻʎɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ

ȸ ɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɻ ʏɿʅɼ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ɽɸʌʅɿʃʉʑ ɴɲɽʅʉʑ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ߟ  ɶɿɲ ʏɻ ʖʘʌɿʍʏɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎɲʋʊʄɹɴɻʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʅɹʎɲʋʊʏʉʆɅʀʆɲʃɲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻȻʏɻʎ
ɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ(ɌȵȾȲ’/1420/15.07.2009).

5.1.2 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ȿʊɶʘʏɻʎʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ʐʋɳʌʖɸɿɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʃɲʐʍʀʅʉʐ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ. ȸ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ɲʐʏɼ
ʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀɲʋʊʏʉʅɹɶɸɽʉʎPES(ʍɸMWh)ʃɲɿʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʋʉʍʉʍʏʊPESR(%)
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʍʖɹʍɻ 6.4 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 6 ʏɻʎ ɉ.Ȱ. 15641/14.07.2009 ɉɅȰɁ (ɌȵȾ
Ȳ’/1420/15.07.2009),ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿʅɸʏɻʆɉ.Ȱ.749/21.03.2012ɉɅȰɁ(ɌȵȾ
Ȳ’/889/22.03.2012):

PES PESR  ( FE  FH ) 

(9)

Ⱥɸʘʌʙʆʏɲʎ ʊʏɿ ɻ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʉʐ PESR(%) ɸʀʆɲɿ ɻ ʀɷɿɲ ʏʊʍʉ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼ ʊʍʉ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ, ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻʆʅʉʆɳɷɲʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎɸʀʆɲɿ:

(10)
PESE PESR  FE 
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ʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:

ܲܵܧு =ܲ ܴܵܧή ܨு 

 (11)

5.1.3 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ۴۱ણ ʃɲɿ۴۱۶ 
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɲɲʆʘʏɹʌʘʃɲɿʊʏɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼɼ
ɽɸʌʅɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɷɸʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏɻʎɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲʐʍʀʅʉʐ,
ʏɲʅɸɶɹɽɻܨா ʃɲɿܨு ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʘʎ:


FCE

FE  PESE

EC
E
 PESR  C  FCE
ner
ner

EC
 (1  PESR) 
ner

(12)

ʃɲɿ:

FCE t EC 

EC
 (1  PESR ) t EC  (1  PESR ) t K er 
ner
 PESR d 1  K er 

(13)


ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɉ.Ȱ.15606/14.07.2009ɉɅȰɁ(ɌȵȾȲ’/1420/15.07.2009)
ɶɿɲʏɻʆɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɻʏɿʅɼɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɴɲɽʅʉʑɲʋʊɷʉʍɻʎߟ ɶɿɲʏɻʖʘʌɿʍʏɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʍʐʅɴɲʏɿʃɼɀʉʆɳɷɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɿ
ɻʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʏʉʐߟ ɸʀʆɲɿʏɻʎʏɳʇɻʎʏʉʐ50%ɼ0.5,ʍʐʆɸʋʙʎܲ ܴܵܧ ͷͲΨ.

ȵʋɿʋʄɹʉʆ:

FCH

FH  PESH

H CHP
H
 PESR  CHP  FCH
nhr
nhr

H CHP
 (1  PESR) 
nhr

(14)

ʃɲɿ:

FCH t H CHP 

H CHP
 (1  PESR ) t H CHP  (1  PESR ) t K hr 
nhr
 PESR d 1  K hr  (15)


ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɉ.Ȱ. 15606/14.07.2009 ɉɅȰɁ (ɌȵȾ Ȳ’/1420/15.07.2009)
ɶɿɲʏɻʆɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɻʏɿʅɼɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐɽɸʌʅɿʃʉʑɴɲɽʅʉʑɲʋʊɷʉʍɻʎߟ ɶɿɲʏɻʖʘʌɿʍʏɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎɲʋʊʄɹɴɻʏɲʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɿɻʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʏʉʐߟ ɸʀʆɲɿ90%ɼ0.9,
ʍʐʆɸʋʙʎ ܲ ܴܵܧ ͳͲΨ. ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲɿ ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ʍɸ ʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿʍʖʑɸɿ:

Khr ! Ker  
(16)

ȳɿɲʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄɿʍɽɸʀʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲɻɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʍʖɹʍɸʘʆ: FCE t EC , FCH t H CHP ʃɲɿ

FCE  FCH

FC ,


ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʉʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎ FCE ʅɹʍʘʏʉʐʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʃɲʏ’ɲʌʖɼʆʏɻʎ

ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ FCH ,ʘʎ:
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FCH

H CHP
 max^nhr , (1  PESR)` 
nhr


ʃɲɿɻ FCE ʘʎ: FCE

FC  FCH .
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(17)











(18)

5.1.4 ɈʑʋʉʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ
ɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺ
ɀɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʍʖɹʍɸʘʆ(12)ʃɲɿ(13)ʍʏɻʆʍʖɹʍɻ(1)ɻȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɶɿɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼɸʀʆɲɿ:


EH (

GJ
)
MWh

FC 

FCE
 3,6
Enet

H CHP
 max^nhr , (1  PESR )`
nhr
 3,6 
E net



(19)

5.1.5 ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʅɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺ
ȳɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ɴɻʅɲʏɿʃɼʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ʌɲʌɲɶʘɶʊ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʏɸʖʆɿʃɼ ɹʃɽɸʍɻ, ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ 4, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʍɸ ʋɹʆʏɸ (5) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ʍɻʅɸʀɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɅʀʆ.2.
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐʃʑʃʄʉʐʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ʏʉʐ ɸʆʊʎ ɲɸʌɿʉʍʏʌʊɴɿʄʉʐʎ, ʉɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋʄɼʌɻ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ɷɻʄɲɷɼʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɲɸʌɿʉʍʏʌʊɴɿʄʘʆʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɀʉʆɳɷɲʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ʋʉʄʄɲʋʄʙʆ ɲʇʊʆʘʆ ɻ ɴɻʅɲʏɿʃɼ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ȵɿɷɿʃɼʎ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸɷɿɳʏɲʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʄɿɶʊʏɸʌɲɲʋʊɷɹʃɲ(10),ɲʄʄɳʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋɹʆʏɸ(5),ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɸʋʀʋɸɷɲʏɻʎ
ʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.

Ƀɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎɲʐʏɹʎɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɸʄɳʖɿʍʏɻʃɲɿʍʏɻʅɹɶɿʍʏɻʍʏɳɽʅɻɿʍʖʑʉʎʏɻʎ
Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ɇȸȺ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ. Ȱʋʊ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ Ʌʀʆ. 2 ʃɲɿ ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʏɲ ɉʋʉʄʉɶɿʍɽɹʆʏɲ ȵʆɷɿɳʅɸʍɲ
ɀɸɶɹɽɻ ʏʉʐ Ʌʀʆ. 3, ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʉ Ʌʀʆ. 4 ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ɇȸȺ : FC (P) , H CHP (P) ,Khr (P) ,

PESR(P) , Enet (P) .

Ʌʀʆ.2:ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɲɀɸɶɹɽɻ



ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɲɀɸɶɹɽɻ

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Ʌʀʆ.3:ɉʋʉʄʉɶɿʍɽɹʆʏɲȵʆɷɿɳʅɸʍɲɀɸɶɹɽɻ
ȵʆɷɿɳʅɸʍɲɀɸɶɹɽɻ

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ʌʀʆ.4:ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ɀɸɶɹɽɻHR
*
C

F ( P) 
H

*
CHP

( P)

*
hr

K ( P) 



*

PESR ( P) 
*
Enet
( P) 

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

Ʌʀʆ.5:ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ E H 

EH* 
P(MWh) 

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

*
H

E P 

.
.
.
.
.


ɈɲʅɸɶɹɽɻʏʉʐɅʀʆ.2,ʏʉʐɅʀʆ.3ʃɲɿʏʉʐɅʀʆ.4ɲʆɳɶʉʆʏɲɿʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎISOʃɲɿʍɸʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
NEW&CLEANɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɸʎ:

Ʌʀʆ.6:ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɲɀɸɶɹɽɻɲʆɻɶʅɹʆɲʍɸISOʍʐʆɽɼʃɸʎʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻNEW&CLEAN
ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɲɀɸɶɹɽɻ

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ʌʀʆ.7:ɉʋʉʄʉɶɿʍɽɹʆʏɲȵʆɷɿɳʅɸʍɲɀɸɶɹɽɻɲʆɻɶʅɹʆɲʍɸISOʍʐʆɽɼʃɸʎʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
NEW&CLEAN
ȵʆɷɿɳʅɸʍɲɀɸɶɹɽɻ

P1

P2

P3

P4

P5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Ʌʀʆ.8:ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ(ISO/NEW&CLEAN)
ɀɸɶɹɽɻHR

P1

P2

P3

P4

P5

FC ( P ) 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

H CHP ( P )

K hr ( P ) 



PESR(P) 
Enet ( P) 


ɀɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʏʉʐɅʀʆ.8ʍʏɻʍʖɹʍɻ(19)ʋʌʉʃʑʋʏɸɿʉɅʀʆ.9ʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺʍɸʃɳɽɸɹʆɲɲʋʊʏɲʋɹʆʏɸ
(5)ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʍɻʅɸʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,ʍɸISOʍʐʆɽɼʃɸʎʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻNEW&CLEAN.

Ʌʀʆ.9:ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎȵȸʍɸISOʍʐʆɽɼʃɸʎʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻNEW&CLEAN

EH 

P1

P2

P3

P4

P5

P(MWh) 

.

.

.

.

.

EH P 
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ɀɸɴɳʍɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɅʀʆ.9ʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿʏɻɴɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ 10 ʍɻʅɸʀʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ 4 ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎʙʍʏɸʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲʏɳʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ.

6

6.1

ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ

Ⱦʊʍʏʉʎʃɲʐʍʀʅʉʐ

ȾɳɽɸɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎuʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏʉʆȰȴɀȸȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾAEʏʉʃʊʍʏʉʎʃɳɽɸ
ࢌ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ f, ࡲ࢛ , ʍɸ € ɲʆɳ ʅɸʏʌɻʏɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ࢌ
ʋʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐ, ࡲ࢛ࢋࡹ࢛࢞ ,ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎ uʅɸʏɲʇʑ
ʏɻʎɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿʏɻʎɀɹɶɿʍʏɻʎȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ.ȸʅʉʆɳɷɲʃʊʍʏʉʐʎɶɿɲ
ʃɳɽɸʃɲʑʍɿʅʉʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆɸʋʊʅɸʆʉʋʀʆɲʃɲ.

Ʌʀʆ.10:ɀʉʆɳɷɸʎʃʊʍʏʉʐʎʃɲʐʍʀʅʘʆ



Ⱦɲʑʍɿʅʉ

ɀʉʆɳɷɲʃʊʍʏʉʐʎ

ȿɿɶʆʀʏɻʎ

ȵʐʌʙɲʆɳʏʊʆʉ(€/103kg)

ɀɲɺʉʑʏ

ȵʐʌʙɲʆɳʏʊʆʉ(€/103kg)

Diesel

ȵʐʌʙɲʆɳʖɿʄɿʊʄɿʏʌʉ(€/103lt)

Ɍʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ

ȵʐʌʙɲʆɳʃɲʆʉʆɿʃʊʃʐɴɿʃʊʅɹʏʌʉ(€/normm3)
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Τεύχος B’ 3406/14.08.2020

ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʃɲʐʍʀʅʉʐ,ʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲʃɳʏʘɽɿ:
¾ Ɉʉʃʊʍʏʉʎʃɲʐʍʀʅʉʐɲʆɳʏʑʋʉʃɲʐʍʀʅʉʐʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɷɲʋɳʆɸʎ
ʋʉʐʐʔʀʍʏɲʏɲɿʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎɶɿɲʏɻʆ«ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ»ʏʉʐʃɲʐʍʀʅʉʐ.ȵʔʊʍʉʆʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎ
ʋʌʉʅɻɽɸʑɸʏɲɿɹʆɲʃɲʑʍɿʅʉɲʋʊʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎʏʉʐɸʆʊʎɅʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ,ʏʊʏɸʏʉʃʊʍʏʉʎ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʅɹʍʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ. ɇʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆ ʃɲʐʍʀʅʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ɹʖʉʐʆ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ
ɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆʃɲʐʍʀʅʉʐ.
¾ ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ(Ɍ.Ȱ.)ʏʉʃʊʍʏʉʎʃɲʐʍʀʅʉʐʍɸȵʐʌʙ
ɲʆɳʃɲʆʉʆɿʃʊʃʐɴɿʃʊʅɹʏʌʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɷʑʉʍʐʆɿʍʏʙʍɸʎ:(ɲ)ʏʉʃʊʍʏʉʎʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ
Ɍ.Ȱ. ʃɲɿ (ɴ) ʏɻʆ ʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆɻ ʅɸ ʏʉʆ
ȾɲʆʉʆɿʍʅʊɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎȲɲʍɿʃʙʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐȵɇɌȰ,ʊʋʘʎʃɳɽɸʔʉʌɳɲʐʏʊʎɿʍʖʑɸɿ.
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ, ʉ ʃɳʏʉʖʉʎ ɳɷɸɿɲʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋʌʉʍɲʐʇɳʆɸɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ Ɍ.Ȱ. ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʆɻɶʅɹʆɻ
ʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰ,ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸʋʄɼʌɻʔʊʌʏɿʍɻʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʅɹʍɲʍʏʉɹʏʉʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏʉʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɲʋʌʊɴʄɸʋʏɻʎʅɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɷɻʅʉʍɿɸʑɸɿ ʉ
Ȱȴɀȸȵ.


6.1.1 ȾɲʏʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉʎȴʑʆɲʅɻȾɲʐʍʀʅʉʐ
ȾɳɽɸɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎuʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏʉʆȰȴɀȸȵʏɻʆȾɲʏʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉȴʑʆɲʅɻ
ʃɳɽɸʃɲʐʍʀʅʉʐfʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ, Quf ,ʍɸGJɲʆɳʅɸʏʌɻʏɿʃɼʅʉʆɳɷɲʋʉʍʊʏɻʏɲʎʃɲʐʍʀʅʉʐ.ȸ
ȾɲʏʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉʎȴʑʆɲʅɻʃɲʐʍʀʅʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸʃɳɽɸʃɲʑʍɿʅʉʅɸɼʖʘʌʀʎʋʌʊʍɽɸʏɲ
ɴɸʄʏɿʘʏɿʃɳ ʃɲʑʍɿʅɲ ʊʋʘʎ ɲʐʏʊ ɹʖɸɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.

ɃɿʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎȾɲʏʙʏɸʌɻʎȺɸʌʅʉɶʊʆʉʐȴʑʆɲʅɻʎɶɿɲʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʃɲʑʍɿʅʉʔɲʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆ
Ʌʀʆ.11.
Ʌʀʆ.11:ɀʉʆɳɷɸʎȾɲʏʙʏɸʌɻʎȺɸʌʅʉɶʊʆʉʐȴʑʆɲʅɻʎ
Ⱦɲʑʍɿʅʉ

ɀʉʆɳɷɲʃʊʍʏʉʐʎ

ȿɿɶʆʀʏɻʎ

GigaJouleɲʆɳʏʊʆʉ(GJ/103kg)

ɀɲɺʉʑʏ

GigaJouleɲʆɳʏʊʆʉ(GJ/103kg)

Diesel

GigaJouleɲʆɳʖɿʄɿʊʄɿʏʌʉ(GJ/103lt)

Ɍʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ
GigaJouleɲʆɳʃɲʆʉʆɿʃʊʃʐɴɿʃʊʅɹʏʌʉ(GJ/normm3)


ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʃɲʑʍɻʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʆɲʔʄɹɶɸʏɲɿ ʏʉ ʃɲʑʍɿʅʉ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ
ʐɷʌɲʏʅʉʀ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ʏʉ ɽɸʌʅɿʃʊ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ
ʖɳʆɸʏɲɿ. ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ɻ Ⱦɲʏʙʏɸʌɻ Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉʎ ȴʑʆɲʅɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɽɸʌʅɿɷɿʃɼ ɲʇʀɲ ɻ
ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ȴɻʄʙʍɸɿʎ Ɉɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎ.Ȱʐʏʊɸʀʆɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲʍɻʅɲʆʏɿʃʊɶɿɲʏʉʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ,ʃɲʏɳʏɻʆ
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34461

ʃɲʑʍɻ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʐɷʌɲʏʅʙʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ʐʗɻʄɼʎ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʉʐʍɸʐɷʌʉɶʊʆʉ.ȸȰʆʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉʎȴʑʆɲʅɻɸʀʆɲɿʍʖɸʏɿʃɼʅʊʆʉɶɿɲʏʉ
ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ʋʉʐ ɲʆɲʔʄɹɶɸʏɲɿ ʍɸ ʄɹɴɻʏɸʎ ʐɶʌʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʍʐʅʋʐʃʆʙʆʉʐʆ ʏʉʐʎ
ʐɷʌɲʏʅʉʑʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʑʍɻ ʃɲɿ ɲʆɲʃʏʉʑʆ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ɻ ʉʋʉʀɲ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɽɲɸʀʖɸʖɲɽɸʀ.

6.1.2 Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀɲʍʑʆɽɸʍɻʅʀɶʅɲʏʉʎʃɲʐʍʀʅʘʆ
ɃʌɿʍʅɹʆɸʎɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆʅʀɶʅɲʃɲʐʍʀʅʘʆɶɿɲ
ʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.ȸȴɼʄʘʍɻɈɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʏʉɿʖɸʀʘʆʋʌʉɴʄɹʋɸɿʏɻʖʌɼʍɻɹʘʎ
ʏʌɿʙʆ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʍʏʉ ʅʀɶʅɲ. Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʃɳɽɸ ʃɲʐʍʀʅʉʐ f,

FuelMixuf , ʍʏʉ ʅʀɶʅɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ
ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ. Ɉɹʄʉʎ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸʋʀʋɸɷʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ Pu, ʏʉ
ɳɽʌʉɿʍʅɲʏʘʆʋʉʍʉʍʏʙʆʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʘʆʃɲʐʍʀʅʘʆʏʉʐʅʀɶʅɲʏʉʎɿʍʉʑʏɲɿʅɸ100%:


σிୀଵ ݔ݅ܯ݈݁ݑܨ௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ ͳͲͲΨ

(20)


ʊʋʉʐFʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆʃɲʐʍʀʅʘʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ.

6.1.3 ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ
ɈʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐʅʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh
ʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʏɲ10ɸʋʀʋɸɷɲʏɻʎʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, Pu ,ʍʏɲʉʋʉʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿɻȵɿɷɿʃɼ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʘʎɸʇɼʎ:


ಷೠ

ሺ ሻ
 ி௨ெ௫ೠ ܲݑ
ೂೠ

ாಹೠ ሺೠ ሻήσಷ
సభ

ܩி௨ ൌ


ଵ௨



(21)

ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ʏʉ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ Ⱦʊʍʏʉʎ Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅɹʆɻ ʅɸ ɹʆɲʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼʎ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ʃʊʍʏʉʎ(ʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲʍʏɻʆʋɲʌɹʆɽɸʍɻʏɻʎʍʖɹʍɻʎ(21)).ȵʋʉʅɹʆʘʎ,ɻʃɲʅʋʑʄɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ
Ⱦʊʍʏʉʐʎ Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʅʀɲ ʍʏɲɽɸʌɳ, ʃɲɿ ɶɿɲ ɲʐʏʊ ʏʉ ʄʊɶʉ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ʀɷɿɲ
ʅʉʌʔɼʅɸʏɻʆʃɲʅʋʑʄɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐʍʖɼʅɲʏʉʎ.
ȳɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʍʖɹʍɻʎ(21)ʃɲʏɳʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȾȰȵɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿʊʏɿ:(ɲ)ɶɿɲ
ʊʄɲʏɲʍɻʅɸʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɲʌɿʍʏɸʌɳʏʉʐʋʌʙʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐ P1 ʏɻʎ
ɴɻʅɲʏɿʃɼʎʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ(ɇʖɼʅɲ1)ʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎ
Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ
ȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐʏʉʐɺɸʑɶʉʐʎ{ P1 , E1 }ʃɲɿ(ɴ)ɶɿɲʊʄɲʏɲʍɻʅɸʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɷɸʇɿɳ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ P10  ʏɻʎ ɴɻʅɲʏɿʃɼʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ (ɇʖɼʅɲ 1) ʏʉ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ Ⱦʊʍʏʉʎ Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ
ɅɲʌɲɶʘɶɼʎʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʏɿʅɼʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐʏʉʐɺɸʑɶʉʐʎ
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{ P10 , E10 }.ȳɿɲɸʆɷɿɳʅɸʍɲʍɻʅɸʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʐʍʀʅʉʐʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿʅɸʖʌɼʍɻɶʌɲʅʅɿʃɼʎʋɲʌɸʅɴʉʄɼʎ.

6.2

ɀɹʍɲȵɿɷɿʃɳȾʊʍʏɻȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎ

ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ Ⱦʊʍʏʉʎ Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ, ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɀɹʍɲ ȵɿɷɿʃɳ Ⱦʊʍʏɻ ʏʘʆ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,ʘʎɸʇɼʎ:
ɲ. ʏʉɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆɸʃʏʊʎʃɲʐʍʀʅʉʐ, GRu ,
ɴ. ʏʉɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʊʍɽɸʏʘʆɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʄʊɶʘʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,ɸʃʏʊʎ
ʏʘʆɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʋɳɶɿʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲ, GMu ,
ɶ. ʏʉɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎȵʃʋʉʅʋʙʆɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ, GCO 2u .

Ɉɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɀɹʍɲ ȵɿɷɿʃɳ Ⱦʊʍʏɻ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ʃɲɿɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲɿʍɸ€/MWh.

ȵʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲʎ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ȵɿɷɿʃʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ȾȰȵ,
ʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲʃɳʏʘɽɿ:
1Ͳ Ɉʉ «ɀɹʍʉ ȵɿɷɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ ɸʃʏʊʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ» (ɶɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ
ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ)
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʃɳʏʘɽɿʃʊʍʏɻɲʆɻɶʅɹʆɲʍɸɸʐʌʙɲʆɳʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʅɸɶɲɴɲʏʙʌɲ
(€/MWh):
a. ʃʊʍʏʉʎ ɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆ ʃɲʐʍʀʅʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ɹʖʉʐʆ ɶʀʆɸɿ ʖʘʌʀʎ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆʃɲʐʍʀʅʉʐ,
b. ʄɿʋɲʆʏɿʃɳ.
Ʌʀʆ.12:ȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆɸʃʏʊʎʃɲʐʍʀʅʉʐ

Pu [MW]

P1 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10 

Ⱦʊʍʏʉʎɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ[€/ɀWh]

1.0

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.5

Ⱦʊʍʏʉʎʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆ
[€/ɀWh]

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

ɇʑʆʉʄʉ[€/ɀWh]

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

2.0


Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ:ȶʍʏʘʊʏɿʏɲʃʊʍʏɻɲʆɳɸʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʔɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ Ʌʀʆ. 12. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼ,ʏʉɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆɸʃʏʊʎʃɲʐʍʀʅʉʐɸʀʆɲɿʀʍʉʅɸ
1.61€/ɀWh.
2Ͳ Ɉʉ«ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎʋʌʊʍɽɸʏʘʆɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʄʊɶʘʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʃʏʊʎ
ɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʋɳɶɿʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲ»(ɶɿɲʊʄɲʏɲɸʋʀʋɸɷɲʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ) ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ
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ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲʆɻɶʅɹʆʉ ʍɸ ɸʐʌʙ ɲʆɳ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻ ʅɸɶɲɴɲʏʙʌɲ
(€/MWh).
3Ͳ Ɉʉ«ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎȵʃʋʉʅʋʙʆɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ»(ɶɿɲʊʄɲʏɲɸʋʀʋɸɷɲ
ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ)
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʋʉʐɸɶʃʌʀʆɸɿɻɆȰȵ.1

6.3

ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎ

6.3.1 ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼ
Ɉʉ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ u, Gu ( Pu ) , ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ ɷɹʃɲ (10) ɸʋʀʋɸɷɲ
ʃɲɽɲʌɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ȵɿɷɿʃɼ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʘʎ ʏʉ
ʋɲʌɲʃɳʏʘɳɽʌʉɿʍʅɲʃɲɿɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/MWh:

ܩ௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ ܩி௨ ሺܲ௨ ሻ  ܩோ௨  ܩெ௨  ܩைమ ௨ 
(22)


ɈʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊɲʐʏʊȾʊʍʏʉʎɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,ɳʌɲɷɸ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʉɿ ɲʋʙʄɸɿɸʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ. ȸ ʃɲʅʋʑʄɻ ɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ
Ⱦʊʍʏʉʐʎ ʅʀɲʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ʍʏʉ ʅɸʏʌɻʏɼ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʅʉʌʔɼ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʅʋʑʄɻ
ȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ,ʋʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ1:


Gu ( Pu )

Dc
Pu

 E c  J c  Pu 

(23)


6.3.2 ɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎ
ɈʉɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎ, HCu ( Pu ) ,ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/h,ʃɲɿ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʏɲɷɹʃɲ(10)ɸʋʀʋɸɷɲʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɻȵɿɷɿʃɼ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʘʎɸʇɼʎ:

ܥܪ௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ  ܩ௨ ሺܲ௨ ሻ ή ܲ௨ 
(24)

ɈʉɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎ, HCu ( Pu ) ,ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊɹʆɲ
ʋʉʄʐʙʆʐʅʉɷɸʐʏɹʌʉʐɴɲɽʅʉʑ,ʘʎɸʇɼʎ:


ܥܪ௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ  ߙ ᇱ  ߚᇱ ή ܲ௨  ߛ ᇱ ή ܲ௨ଶ 

(25)


Ɉʉɸʋʊʅɸʆʉ ʍʖɼʅɲɷɸʀʖʆɸɿʅʀɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼʃɲʅʋʑʄɻɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲ
ʅʀɲɽɸʌʅɿʃɼɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎ.

1

 Ȱʋʊʔɲʍɻ ɆȰȵ 643/2011 «ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʏʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ȵʃʋʉʅʋʙʆ CO2 ʍʏɿʎ
Ʌʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐʍɻʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆ»(ɌȵȾȲ’1091/01.06.2011)
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ɇɍȸɀȰ2:ɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎu

6.3.3 ȾʊʍʏʉʎɍʘʌʀʎɌʉʌʏʀʉ
ɈʉȾʊʍʏʉʎɍʘʌʀʎɌʉʌʏʀʉ(NoLoadCost)ʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎu, NLC u ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸ€/hʃɲɿɷɸʆ
ʅʋʉʌɸʀʆɲʅɸʏʌɻɽɸʀɷɿʊʏɿʉɿɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɷɸʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍʉʐʆ
ʍɸ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʅɻɷɸʆɿʃɼʎ ɿʍʖʑʉʎ ɸʇʊɷʉʐ. Ɉʉ Ⱦʊʍʏʉʎ ɍʘʌʀʎ Ɍʉʌʏʀʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɿʃɳ ʘʎ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ʏʉʅɼʎ ʏɻʎ ʋʌʉɹʃʏɲʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʅʋʑʄɻʎ ʏʉʐ ɏʌɿɲʀʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ʃɳɽɸʏʉ ɳʇʉʆɲ, ʊʋʘʎ ɷɸʀʖʆɸɿ ʏʉ ɇʖɼʅɲ 2. Ɉʉ Ⱦʊʍʏʉʎ ɍʘʌʀʎ Ɍʉʌʏʀʉ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳ ʘʎ ʉ ʍʏɲɽɸʌʊʎ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɲ' ʏʉʐ ʋʉʄʐʘʆʑʅʉʐ ɷɸʐʏɹʌʉʐ
ɴɲɽʅʉʑʅɸʏʉʉʋʉʀʉʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿɻʃɲʅʋʑʄɻɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, HC u ( Pu ) ,ʍʏɻʆ
ɸʇʀʍʘʍɻ(25).

6.3.4 ȾʊʍʏʉʎȵʄɲʖʀʍʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐ
ɈʉȾʊʍʏʉʎȵʄɲʖʀʍʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐ(MinimumLoadCost)ʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎu, MLC u ,ʔɲʀʆɸʏɲɿ
ʍʏʉɇʖɼʅɲ3.ɈʉȾʊʍʏʉʎȵʄɲʖʀʍʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎu, MLC u ,ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʍʏɻʆɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻɅɲʌɲɶʘɶɼ,
ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ3,ʘʎɸʇɼʎ:

ܥܮܯ௨ ൌ  ܥܪ௨ ൫ܲ௨ ൯ ൌ ܩ௨ ൫ܲ௨ ൯ ή ܲ௨ 
(26)
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ȴɿɲʔʉʌɿʃʊȾʊʍʏʉʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎ

ɈʉɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅʀɲʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊɹʆɲʋʉʄʐ
ʙʆʐʅʉ
ɷɸʐʏɹʌʉʐɴɲɽʅʉʑ,ʍʐʆɸʋʙʎʏʉȴɿɲʔʉʌɿʃʊȾʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿɲʋʊ
ʅʀɲɶʌɲʅʅɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻʘʎʋʌʉʎʏʉɸʋʀʋɸɷʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

ௗுೠ ሺೠ ሻ
ௗሺఈ ᇲ ାఉᇲ ήೠ ାఊᇲ ೠమ ሻ
ܥܫ௨ ሺܲ௨ ሻ ൌ
ൌ
 ൌ ߚᇱ  ʹߛ ᇱ ܲ௨ 
(27)
ௗೠ

ௗೠ


ɏʍʏʊʍʉ, ɸʋɸɿɷɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ɴɻʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʆɲʌʏɼʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐʎ ɶʌɲʅʅɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ, ɶʀʆɸʏɲɿ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏʉʐ
ȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ɲʋʊ ʅʀɲ ɴɻʅɲʏɿʃɼ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ. ȳɿɲ ʆɲ ʉʌɿʍɽɸʀ ɲʐʏɼ ɻ ɴɻʅɲʏɿʃɼ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʃɲʏ’ ɲʌʖɼʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏɻʎ ʃɲʅʋʑʄɻʎ ɏʌɿɲʀʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
HCu Pu ,ʅɸʅɿɲʃʄɿʅɲʃʘʏɼɶʌɲʅʅɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻ,ɸʃʏɸʄʙʆʏɲʎɶʌɲʅʅɿʃɼʋɲʌɸʅɴʉʄɼʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆɸʋɿʋɹɷʘʆʃɲɽɲʌɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍʏɲʉʋʉʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿɻȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.ȸ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻɲʐʏɼɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ3ʅɸʏɻʆʃʊʃʃɿʆɻɶʌɲʅʅɼ.




ɇɍȸɀȰ3:ȾʄɿʅɲʃʘʏɼɶʌɲʅʅɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎʃɲʅʋʑʄɻʎɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʋɲʌɳɶʘɶʉ ʏɻʎ ʃʄɿʅɲʃʘʏɼʎ ɶʌɲʅʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏɻʎ
ʃɲʅʋʑʄɻʎ ɏʌɿɲʀʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ȴɿɲʔʉʌɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʘʎ ʅʀɲ
ɴɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻ,ʊʋʉʐʃɳɽɸɴɼʅɲɸʀʆɲɿɻʃʄʀʍɻʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎʍʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʏʅɼʅɲʏɻʎ
ʃʄɿʅɲʃʘʏɼʎ ɶʌɲʅʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʅʋʑʄɻʎ ɏʌɿɲʀʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʊʋʘʎ
ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɇʖɼʅɲ 4. ȸ ɴɻʅɲʏɿʃɼ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ (ʅɸ ʅɲʑʌʉ ʖʌʙʅɲ) ɸʀʆɲɿ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎɶʌɲʅʅɿʃɼʎʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ,ʋʉʐ
గఘ
ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɇʖɼʅɲ 4 ʅɸ ɶɲʄɳɺɿʉ ʖʌʙʅɲ, ܥܫ௨ ሺܲ௨ ሻ Ɉʉ ʋʌʙʏʉ ɴɼʅɲ ɸʋɸʃʏɸʀʆɸʏɲɿ ɹʘʎ ʏɻʆ
ʅɻɷɸʆɿʃɼɿʍʖʑʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
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ɇɍȸɀȰ4:ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼʃɲʅʋʑʄɻȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎu

Ɉʉ ȴɿɲʔʉʌɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɴɼʅɲ ʏɻʎ ʃɲʅʋʑʄɻʎ ɏʌɿɲʀʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:


ICu ( Pi )

6.5

HCu ( Pi 1 )  HCu ( Pi )
Pi 1  Pi

, i 1, 2,  , 9 

(28)

ɅɲʌɳɷɸɿɶʅɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʃʊʍʏʉʐʎɽɸʌʅɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ

6.5.1 ȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿɈɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲɀʉʆɳɷɲʎ
ȰʎʐʋʉɽɹʍʉʐʅɸʊʏɿɹʖʉʐʅɸʅʀɲɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʅɸɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻɅɲʌɲɶʘɶɼ65
MWʃɲɿʅɹɶɿʍʏɻʃɲɽɲʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼ200ɀW,ɻʉʋʉʀɲɹʖɸɿʏɲȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʃɲɿ ʏɲ Ɉɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʔɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆ. 13 ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ
ȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.ɉʋʉɽɹʏʉʐʅɸʊʏɿɻɀʉʆɳɷɲɅɲʌɲɶʘɶɼʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɹʆɲʃɲʑʍɿʅʉ:

Ʌʀʆ.13:ȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿɈɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲɀʉʆɳɷɲʎ

ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ



ȸȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ(ʍɸGJ/MWh)ɶɿɲ
ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɳ ȵʄɳʖɿʍʏɻʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɀɹɶɿʍʏɻʎ Ⱦɲɽɲʌɼʎ Ȼʍʖʑʉʎ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɷɹʃɲ(10)ɸʋʀʋɸɷɲȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ

ȵʋʀʋɸɷʉȾɲɽɲʌɼʎ

ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

Ȼʍʖʑʉʎ[MW]

Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
[GJ/MWh]

65

11,358

80

11,114

95

10,963

110

10,866
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ɳʆʘɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.Ɉɲɸʆʄʊɶʘʍɻʅɸʀɲɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ
ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸʏɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɲ ɻ ʏɸʖʆɿʃɼ
ʃɲʅʋʑʄɻɸɿɷɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
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125

10,805

140

10,767

155

10,747

170

10,739

185

10,740

200

10,749

Ⱦʊʍʏʉʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ [€/ʅʉʆɳɷɲ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ
ʅɹʏʌɻʍɻʎ]

19,2544

Ⱦɲʏʙʏɸʌɻ Ⱥɸʌʅʉɶʊʆʉʎ ȴʑʆɲʅɻ ʃɲʐʍʀʅʉʐ
[GJ/ʅʉʆɳɷɲʋʉʍʉʏɿʃɼʎʅɹʏʌɻʍɻʎ]

0,04225

ɀɹʍʉ ȵɿɷɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ ɸʃʏʊʎ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ(ɶɿɲʊʄɲʏɲɸʋʀʋɸɷɲȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ
ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ)[€/ɀWh]

0,00726

ɀɹʍʉ ȵɿɷɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʄʊɶʘ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, (ɸʃʏʊʎ
ɷɲʋɲʆʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʋɲɶʀʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲ)ɶɿɲ
ʊʄɲ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ Ⱦɲɽɲʌɼʎ Ȼʍʖʑʉʎ ʏɻʎ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ[€/ɀWh]

0,00623

ɀɹʍʉȵɿɷɿʃʊȾʊʍʏʉʎȵʃʋʉʅʋʙʆɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐ
ɳʆɽʌɲʃɲ(ɶɿɲʊʄɲʏɲɸʋʀʋɸɷɲȾɲɽɲʌɼʎȻʍʖʑʉʎ
ʏɻʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ)[€/ɀWh]

2,0

6.5.2 ɉʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆɲ ʅɸɶɹɽɻ ɲʋʊ Ⱦɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ
Ɉɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ
ȸɴɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȵɿɷɿʃɼʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎʅɿɲʎɀʉʆɳɷɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎu
ʅɸʏɲʏʌɹʋɸʏɲɿ ʍʏɻ ɴɻʅɲʏɿʃɼ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ, GFu ( Pu ) 
[€/MWh]ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎʏɻʍʖɹʍɻ(21),ʏɲɴɼʅɲʏɲʏɻʎʉʋʉʀɲʎʔɲʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆ.14:
Ʌʀʆ.14:ȲɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑȾʊʍʏʉʐʎȾɲʐʍʀʅʉʐʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ȳɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ
ȾʊʍʏʉʐʎȾɲʐʍʀʅʉʐ

ȵʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎ

ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎ

ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ[MWh]

Ⱦɲʐʍʀʅʉʐ[€/MWh]

65

51,761

80

50,649

95

49,961

110

49,519

125

49,241



Ƀʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲɷɹʃɲ(10)ɸʋʀʋɸɷɲʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(ʍɸMWh)ʍʏɲʉʋʉʀɲʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɻ
ȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.
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140

49,068

155

48,977

170

48,94

185

48,945

200
48,986

ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ, ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɻ ɴɻʅɲʏɿʃɼ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎʏɻʍʖɹʍɻ(23),ʏɲɴɼʅɲʏɲʏɻʎʉʋʉʀɲʎʔɲʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘɅʀʆ.15:
Ʌʀʆ.15:ȲɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑȾʊʍʏʉʐʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ȳɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ
Ⱦʊʍʏʉʐʎ

ȵʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ[MWh]

ɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎ
[€/MWh]



Ƀʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲɷɹʃɲ(10)ɸʋʀʋɸɷɲʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(ʍɸMWh)ʍʏɲʉʋʉʀɲʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ
ɻȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.



65

53,774

80

52,662

95

51,974

110

51,532

125

51,254

140

51,081

155

50,99

170

50,953

185

50,958

200

50,999


Ɉʉ ɏʌɿɲʀʉ Ⱦʊʍʏʉʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, HCu ( Pu ) , ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɻ ʍʖɹʍɻ (25) ʃɲɿ
ɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘɅʀʆ.16:
Ʌʀʆ.16:ȲɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
ȲɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻɏʌɿɲʀʉʐȾʊʍʏʉʐʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ


Ƀʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲɷɹʃɲ(10)ɸʋʀʋɸɷɲʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(ʍɸMWh)ʍʏɲʉʋʉʀɲʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ
ɻȵɿɷɿʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.



ȵʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ[MWh]

ɏʌɿɲʀʉȾʊʍʏʉʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ[€/h]

65

3.495,31

80

4.212,96

95

4.937,53

110

5.668,52

125

6.406,75

140

7.151,34

155

7.903,45
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170

8.662,01

185

9.427,23

200
10.199,8

ɈʉȴɿɲʔʉʌɿʃʊȾʊʍʏʉʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʍʖɹʍɻ(28),ɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆ.
17ʃɲɿɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌɲʃɳʏʘɇʖɼʅɲ5:
Ʌʀʆ.17:ȲɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
Ȳɻʅɲʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻȴɿɲʔʉʌɿʃʉʑ
Ⱦʊʍʏʉʐʎ

ȵʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ[MWh]

ȴɿɲʔʉʌɿʃʊȾʊʍʏʉʎ
[€/MWh]



ɈʉɷɿɳʍʏɻʅɲʅɸʏɲʇʑʏɻʎɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏɻʎ
ɅɲʌɲɶʘɶɼʎɹʘʎʏɻɀɹɶɿʍʏɻȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑ
ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɸʆʆɹɲ(9)ɴɼʅɲʏɲ.
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