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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1226/2020 

Καθορισμός της τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 85 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 3η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία συνεχίστηκε 
την 4η Σεπτεμβρίου 2020 και 

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» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 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» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 
5910/2018 και ΦΕΚ Β’ 468/2019, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση ΡΑΕ 
υπ’ αριθ. 938/2020, ΦΕΚ Β' 2757/2020). 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 σελ. 54). 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (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) 
αριθ. 1228/2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15). 
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6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (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.). 

7. 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, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676, ΦΕΚ Β΄ 2853/13.07.2020), 
όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. ACER/OP/DIR/08/2013/LOT 2/RFS 10 μελέτη1  που εκπόνησε ο ACER με 
ημερομηνία 06.08.2018 και θέμα «Study on the estimation of the Value of Lost Load of 
Electricity Supply in Europe». 

9. Τo υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ ΑΡ./ΗΜ.: Γρ.Δ/21012/12.12.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την μελέτη που εκπόνησε σχετικά 
με την αναγκαιότητα εισαγωγής μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

10. Την τεχνική απόφαση με τίτλο «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης 
στην Αγορά Εξισορρόπησης» 2 , την οποία εξέδωσε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 
όπως ισχύει. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-285904/23.07.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ. 
/ΗΜ.:ΔΔΑ/20525/22.07.2020) προς τη ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση αναφορικά με τον καθορισμό 
τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης». 

12. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 
έγγραφο 11), η οποία έλαβε χώρα από 24.07.2020 έως και 03.08.20203 και επί της οποίας δεν 
υπεβλήθησαν σχόλια. 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 
όπως ισχύει, μεθοδολογίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται 
από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 
 

 
1 
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/
Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electr
icity%20supply.pdf  

2 
https://www.admie.gr/sites/default/files/users/content_user/Techniki_Apofasi_gia_anotata_kai_katotata
_oria_schedio_pros_DD.pdf  

3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2407_3.csp  
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Επειδή, δυνάμει της εξουσιοδότησης του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 (σχετ. 5), 
εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/2195 Κανονισμός (ΕΕ) της 23ης Νοεμβρίου 2017 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας 
(σχετ. 6). 

Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 «Τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της 
διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή 
την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών» του ως άνω Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού, οι τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης, οι οποίες προκύπτουν από την ενεργοποίηση 
προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για τη διαδικασία αποκατάστασης συχνότητας, σύμφωνα με 
τα άρθρα 143 και 147 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 και από τη διαδικασία αντικατάστασης 
εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 148 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, πρέπει να δίνουν 
τα σωστά σήματα και να παρέχουν κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 44 «Γενικές αρχές» του Κεφαλαίου 1 «Αρχές Εκκαθάρισης» του 
ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, προβλέπεται ότι: 

«1. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης: 

α) καθορίζουν επαρκή οικονομικά σήματα που αποτυπώνουν την κατάσταση των ανισορροπιών· 

β) διασφαλίζουν την εκκαθάριση των ανισορροπιών σε τιμή που αποτυπώνει την αξία της ενέργειας 
σε πραγματικό χρόνο· 

γ) παρέχουν κίνητρα στους υπόχρεους εξισορρόπησης ώστε να διατηρούνται σε ισορροπία ή να 
συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του συστήματος· 

δ) διευκολύνουν την εναρμόνιση των μηχανισμών εκκαθάρισης ανισορροπιών· 

ε) παρέχουν κίνητρα στους ΔΣΜ να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 127, 
153, 157 και 160 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485· 

στ) αποτρέπουν την παροχή στρεβλωτικών κινήτρων στους υπόχρεους εξισορρόπησης, τους 
παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης και τους ΔΣΜ· 

ζ) στηρίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά· 

η) παρέχουν κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης ώστε να προσφέρουν και να 
παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης στον ΔΣΜ σύνδεσης· 

θ) διασφαλίζουν την οικονομική ουδετερότητα όλων των ΔΣΜ. […] 

3. Κάθε ΔΣΜ μπορεί να καταρτίσει πρόταση για πρόσθετο μηχανισμό εκκαθάρισης, χωριστό από 
την εκκαθάριση ανισορροπιών, για την εκκαθάριση των δαπανών προμήθειας δυναμικότητας 
εξισορρόπησης σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του παρόντος τίτλου, των διοικητικών και άλλων 
δαπανών που σχετίζονται με την εξισορρόπηση. Ο πρόσθετος μηχανισμός εκκαθάρισης 
εφαρμόζεται σε υπόχρεους εξισορρόπησης. Κατά προτίμηση αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται με 
την εισαγωγή υπηρεσίας τιμολόγησης έλλειψης. Εάν οι ΔΣΜ επιλέξουν άλλο μηχανισμό, θα πρέπει 
να αιτιολογήσουν αυτή την επιλογή στην πρότασή τους. Αυτή η πρόταση υπόκειται στην έγκριση της 
οικείας ρυθμιστικής αρχής.[…]» 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 
4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 
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«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, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (σχετ. 3): 

«[…] 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, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 85 «Τιμές Ενέργειας 
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: 

«4. Στην περίπτωση που για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από 
Συμβεβλημένες Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές ή έγιναν 
Περικοπές Φορτίων, η Τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ δύναται 
να προσαυξάνεται με την Προσαύξηση Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh για 
την συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Η τιμή της Προσαύξησης 
Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ, 
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.» 

Επειδή, με το υπό σχετ. 9 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση προς τη ΡΑΕ 
σχετικά με τον καθορισμό τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης 
κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.  

Βάσει της ως άνω εισήγησης, κατά την διάρκεια των χρονικών περιόδων που υπάρχει έλλειμμα 
Ενέργειας Εξισορρόπησης, οι τιμές των προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης που 
υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την 
πραγματική αξία της ενέργειας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση οι 
σχετικές προσφορές θα ενεργοποιηθούν από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και θα καθορίσουν 
την τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης και την τιμή Αποκλίσεων. Παρόλα αυτά, σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι πιθανό οι τιμές των προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλουν 
οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία της 
ενέργειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση μηχανισμού τιμολόγησης 
ανεπάρκειας (shortage pricing), όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2195 της Επιτροπής. Στόχος του μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας είναι η αύξηση 
των τιμών κατά την διάρκεια των χρονικών περιόδων που υπάρχει έλλειμμα Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη να εμφανιστεί το έλλειμμα ενέργειας. Η 
αύξηση των τιμών θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα την κατάλληλη στιγμή για την παροχή 
Ενέργειας Εξισορρόπησης και την αποφυγή αποκλίσεων που επιβαρύνουν το Σύστημα. 
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Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπόνησε μελέτη σχετικά με το αν απαιτείται η εισαγωγή μηχανισμού 
τιμολόγησης ανεπάρκειας (shortage pricing) στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με 
υποθετική εφαρμογή αυτού για τα έτη 2017 και 2018 (σχετ. 9). Ωστόσο, λόγω των σημαντικών 
αλλαγών που προβλέπονται για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα και των σημαντικών διαφορών μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου 
μοντέλου αγοράς, κρίθηκε απαραίτητη από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η επανάληψη της ανωτέρω 
μελέτης μετά το πέρας ικανού διαστήματος λειτουργίας της νέας αγοράς. 

Λόγω της μη δυνατότητας εφαρμογής μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας στη νέα αγορά 
λόγω έλλειψης ιστορικών στοιχείων για την λειτουργία της, προβλέφθηκε εναλλακτικά στην 
παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης η Τιμή ανοδικής Ενέργειας 
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ να προσαυξάνεται με την Προσαύξηση Ελλείμματος 
Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh, η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει έλλειμμα 
Ενέργειας Εξισορρόπησης και συγκεκριμένα στην περίπτωση που για μια Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες ή 
Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές ή έγιναν Περικοπές Φορτίων.  

Επειδή, η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό τιμής για την Προσαύξηση 
Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης βασίζεται στην ακόλουθη ευλόγου χαρακτήρα 
θεώρηση αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας αύξησης των εφεδρειών, ως εξής: 

«Στην ακραία περίπτωση που οι διαθέσιμες εφεδρείες έχουν μειωθεί τόσο ώστε το Σύστημα 
να διαθέτει μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες για να καλύψει το κριτήριο N-1, τότε γίνεται 
περικοπή φορτίου και η αξία αύξησης των εφεδρειών ισοδυναμεί με την αξία απώλειας 
φορτίου (VoLL) εφόσον οποιαδήποτε αύξηση των εφεδρειών θα οδηγούσε σε μείωση του 
φορτίου που περικόπτεται. Στις περιπτώσεις που το Σύστημα έχει μειωμένες διαθέσιμες 
εφεδρείες αλλά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την κάλυψη του κριτήριου 
N-1, η αξία της αύξησης των εφεδρειών ισοδυναμεί με VoLL επί την πιθανότητα το καθαρό 
φορτίο να αυξηθεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο ώστε να μειώσει τις διαθέσιμες 
εφεδρείες κάτω από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την κάλυψη του κριτήριου N-1.» 

Επειδή, όσον αφορά στις τιμές του VoLL ανά κατηγορία καταναλωτών, ο ACER εκπόνησε 
μελέτη (σχετ. 8), σύμφωνα με την οποία για την Ελλάδα το VoLL για τους οικιακούς 
καταναλωτές (η κατανάλωση των οποίων αντιστοιχεί περίπου στο 35% της συνολικής 
κατανάλωσης) είναι ίσο με 4.240€/MWh και η μέση τιμή του VoLL για τους μη οικιακούς 
καταναλωτές λαμβάνει την τιμή 1.000€/MWh. Συνεπώς, η μεσοσταθμική τιμή του VoLL για 
το σύνολο των καταναλωτών προκύπτει περίπου 2.100€/MWh. 

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας 
Εξισορρόπησης, στις περιπτώσεις που εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες ή 
Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και στις περιπτώσεις που έγινε περικοπή 
φορτίου, να καθορίζεται έτσι ώστε η προσαυξημένη τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ να είναι τουλάχιστον ίση με τη μεσοσταθμική τιμή του VoLL για το σύνολο 
των καταναλωτών, ήτοι με 2.100€/MWh.  

Επειδή, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, η τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 
χειροκίνητης ΕΑΣ μπορεί να λάβει τιμή μεγαλύτερη από 2.100€/MWh αν αυτό προκύψει από 
τον υπολογισμό της βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών 
διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της 
Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0). 
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Επειδή, στην υπό σχετική 10 τεχνική απόφαση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ορίζονται τα τεχνικά  όρια 
στις  τιμές  υποβολής  Προσφορών  και  στις  τιμές  Εκκαθάρισης  για  την Ενέργεια 
Εξισορρόπησης ως ακολούθως: 

Χρονική  Περίοδος Ενέργεια Εξισορρόπησης €/MWh 

ελάχιστο μέγιστο 

1η  Περίοδος ‐4240 +4240 

2η  Περίοδος ‐9999 +9999 

3η  Περίοδος ‐99999 +99999 

 
Όπου: 

1η  Περίοδος:   Από  την  έναρξη  των  νέων  Αγορών  μέχρι  και  την  εφαρμογή  των  Συμπλ
ηρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συν
αλλαγών (XBID). 
2η  Περίοδος:   Από  την  εφαρμογή  των  Συμπληρωματικών  Περιφερειακών  Ενδοημερήσι
ων  Συναλλαγών  (CRIDAs)  και/ή  των  Συνεχών  Συναλλαγών  (XBID)  και  μέχρι  την  έντ
αξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO. 
3η  Περίοδος:   Από την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες 
MARI ή  PICASSO. 

Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση σε δημόσια διαβούλευση, από τις 24.07.2020 έως και 
03.08.2020, στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν σχόλια (σχετ. 12).  

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την υποβληθείσα εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρκής και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ένεργειας στο ελληνικό σύστημα, συνδέοντας την αξία  αύξησης των 
εφεδρειών με την αξία απώλειας φορτίου (VoLL), ώστε μέσω της διαμόρφωσης των τιμών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης να δίνονται τα σωστά σήματα παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα 
στους συμμετέχοντες στην αγορά και να εξασφαλίζεται η προσήκουσα λειτουργία της Αγοράς 
Εξισορρόπησης τόσο στον τρέχοντα, όσο και σε μελλοντικό πραγματικό χρόνο. 

Αποφασίζει : 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 
και του άρθρου 2 παρ. 6 και του άρθρου 85 παρ. 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως 
ισχύουν: 

1. Tον καθορισμό της τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης 
στις περιπτώσεις που για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από 
Συμβεβλημένες Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και 
στις περιπτώσεις που έγινε Περικοπή Φορτίου έτσι ώστε η προσαυξημένη τιμή ανοδικής 
Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ να είναι τουλάχιστον ίση με δύο χιλιάδες 
εκατό Ευρώ ανά Μεγαβατώρα (2.100 €/MWh) για τη συγκεκριμένη Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.  

Στην περίπτωση που η τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ 
λάβει τιμή μεγαλύτερη από 2.100€/MWh, αν αυτό προκύψει από τον υπολογισμό της 
βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών διατάξεων του 
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Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας 
Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0). 

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Αγοράς 
Εξισορρόπησης. 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

    Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

       

 
 
                                                                                          Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 


