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1 Εισαγωγή – Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας 
Με το παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) παραθέτει 

τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (ΠΥΕ) 
στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), τα προϊόντα αυτής είναι 
η ανοδική και καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης, τα οποία ενεργοποιούνται μέσω της εκτέλεσης 
της διαδικασίας χΕΑΣ και αΕΑΣ. Οι ΕΑΣ προσφέρονται από τους εξουσιοδοτημένους παρόχους εξι-
σορρόπησης, οι οποίοι εκπροσωπούν και διαχειρίζονται τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
στο Σύστημα προκειμένου αυτό να λειτουργεί με γνώμονα την ασφάλεια αλλά και την οικονομικό-
τητα. 

Στα πλαίσια της Αγοράς Εξισορρόπησης προσδιορίζονται οι ποσότητες και τιμές για την ενερ-
γοποίηση Ενέργειας Εξισορρόπησης από τις Οντότητες Υπηρεσίας Εξισορρόπησης, με σκοπό την 
εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα 
Αγοράς και την κατάσταση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της ενεργοποίησης των 
διαδικασιών αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ, γίνεται κατάλληλη ενεργοποίηση των προϊόντων α-
νοδικής/καθοδικής αυτόματης και χειροκίνητης Ενέργειας Εξισορρόπησης   

Οι Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας έχουν την έννοια του σημείου 7 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, αποτελούν δηλαδή εφεδρείες ενεργού ισχύος που είναι διαθέσιμες για 
να αποκαταστήσουν τη συχνότητα του Συστήματος στην ονομαστική της τιμή και, για συγχρονι-
σμένη περιοχή που αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ελέγχου φορτίου-συχνότητας, 
ώστε να αποκαταστήσουν το ισοζύγιο ισχύος στην προγραμματισμένη τιμή. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που έχουν επιλεγεί 
από την αγορά εξισορρόπησης να μπορέσουν να διαθέσουν τα απαιτούμενα ποσά εφεδρείας ισχύος 
και ενέργειας εξισορρόπησης είτε προς την κατεύθυνση αύξησης είτε μείωσης της παραγωγής τους, 
ώστε να μπορέσει να ανακατανεμηθεί η απαιτούμενη παραγωγή σε αυτές και να εξισορροπηθεί η 
απόκλιση παραγωγής-φορτίου σε πραγματικό χρόνο με αξιοπιστία και οικονομικότητα. Τα εν λόγω 
ποσά εφεδρείας θα πρέπει να ενεργοποιούνται πλήρως εντός μέγιστου επιτρεπτού χρονικού δια-
στήματος, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 στο άρ.157(2)(γ)  και είναι 
ίσο με 15’, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη της επαναφοράς της συχνότητας του Συστήμα-
τος εντός του τυπικού εύρους μεταβολής αυτής, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 1 στο Παράρ-
τημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 και να επιτυγχάνονται οι παράμετροι-στόχοι ΣΕΑΣ και 
συχνότητα. 

Προκειμένου να αποδεσμευτούν τα απαιτούμενα ποσά εφεδρειών από τις Οντότητες Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης, μέσω της ενεργοποίησης των διαδικασιών αΕΑΣ και χΕΑΣ, είναι απαραίτητη η 
λειτουργία του Συστήματος Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (ΑΡΠ), καθώς και της διαδικασίας 
χΕΑΣ, όπως αυτά περιγράφονται στον ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία διαστασιολόγησης για την απαίτηση σε ανοδική και καθοδική αΕΑΣ και χΕΑΣ 
περιγράφεται στο κείμενο μεθοδολογίας υπολογισμού ζωνικών/Συστημικών αναγκών ισχύος εξισορ-
ρόπησης. 
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1.1 Πάροχοι Υπηρεσιών και Οντότητες  

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
και συμμετέχουν στην διαδικασία χΕΑΣ με σκοπό την προσφορά ενέργειας εξισορρόπησης, στα 
πλαίσια λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητη-
θούν στο κείμενο «Όροι και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης». 

Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, προβλέπονται στον ΚΑΕ και μπορούν να χωριστούν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Μονάδες Παραγωγής που χωρίζονται σε: 

o Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής 

o Εικονικές Οντότητες ως εξής: 

 Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Διατάξεις λειτουργίας των 
Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλα-
πλών Αξόνων, 

 Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στις Κατανεμόμενες Μονάδες Πα-
ραγωγής με Ενναλακτικό Καύσιμο, 

 Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην παραγωγή από Κατανεμό-
μενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης, 

 Εικονικές Οντότητες που αντιστοιχούν στην άντληση από Υδροηλεκτρι-
κές μονάδες με δυνατότητα άντλησης. 

 Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.  

 Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.  

Οι Συμβεβλημένες Μονάδες συγκαταλέγονται επίσης στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης.Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δηλώνει τις τεχνικές δυνατότητες της οντότητας ε-
ξισορρόπησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του ΚΑΕ. Ο πάροχος 
είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις δηλωθείσες δυνατότητες, καθώς αυτές λαμβάνονται υπόψιν στον 
τρόπο υπολογισμού των εντολών ανάληψης ή απόρριψης ισχύος από την αγορά εξισορρόπησης 
πραγματικού χρόνου αλλά και το σύστημα ΑΡΠ. 

Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δύνανται να δέχονται εντολές ρύθμισης παραγωγής 
από το σύστημα ΑΡΠ εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία ΑΡΠ. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κα-
τάσταση ρύθμισης, πρέπει να επιβεβαιώνεται αμφίδρομα είτε από την πλευρά του παραγωγού στην 
περίπτωση αιτήματος του ΚΕΕ, είτε αντιστρόφως. 

  



Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας 

  

ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
7 

 

2 Διαδικασία Αυτόματης ΕΑΣ 
2.1 Γενικά 

H Ενέργεια Εξισορρόπησης από αΕΑΣ ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα ΑΡΠ και αφορά 
τις οντότητες οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία ΑΡΠ. Το Σύστημα ΑΡΠ διαχειρίζεται σε πραγματικό 
χρόνο τις οντότητες που βρίσκονται σε λειτουργία ΑΡΠ και αναλόγως του τρέχοντος Σφάλματος 
Ελέγχου Περιοχής (ΣΕΠ) – Area Control Error (ACE) χρησιμοποιεί κατάλληλα τις διαθέσιμες ποσό-
τητες αΕΑΣ από κάθε συμμετέχουσα οντότητα, ώστε να το μειώσει και να το διατηρεί ιδανικά σε 
τιμή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν. 

Η Ενέργεια Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ ενεργοποιείται με τη χρήση της λειτουργίας Αυ-
τόματης Ρύθμισης Παραγωγής του Διαχειριστή του Συστήματος για έλεγχο της συχνότητας, όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 

2.2 Σύστημα ΑΡΠ 

Με βάση το αρ.118(1) και του αρ.139 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 ο ΔΣΜ προσδιορίζει τη 
δομή του συστήματος Ελέγχου Φορτίου-Συχνότητας (ΕΦΣ) για τη συγχρονισμένη περιοχή. Στην 
παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος ΑΡΠ. 

Το σύστημα ΑΡΠ είναι κεντρικά εγκατεστημένο σύστημα, συνδεδεμένο με το Energy Manage-
ment System (EMS) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ). Η περιοχή ελέγχου και ευθύνης 
του συστήματος ΑΡΠ αφορά σε όλη την ενότητα ΕΦΣ ευθύνης του ΔΣΜ, η οποία αποτελείται στην 
περίπτωση του ΔΣΜ του Ελληνικού Συστήματος από μία περιοχή ΕΦΣ.  

Η λειτουργία του ΑΡΠ βασίζεται στην οριοθέτηση περιοχών και ενοτήτων ΕΦΣ και φροντίζει 
στη διατήρηση της τιμής ACE αυτών σε τιμή ιδανικά μηδενική. Στην περίπτωση του Ελληνικού 
Συστήματος, η ενότητα και περιοχή ταυτίζονται με αποτέλεσμα η τιμή ACE να αφορά όλο το Σύ-
στημα και συγκεκριμένα τη μετρούμενη συχνότητα του Εθνικού Συστήματος καθώς και τις αποκλί-
σεις ενεργού ισχύος στις AC διασυνδέσεις από τις προγραμματισμένες. Η DC διασύνδεση δεν συμ-
μετέχει στο ACE, καθώς αυτή ελέγχεται άμεσα και αυτόνομα από τον ελεγκτή του HVDC συστήμα-
τος. 

Βασική υποχρέωση του συστήματος ΑΡΠ είναι ο υπολογισμός της τρέχουσας απόκλισης του 
ισοζυγίου ενεργού ισοζυγίου υπό τη μορφή της τιμής της παραμέτρου ACE και η αποστολή εντολών 
κατανομής υπό τη μορφή τιμών-στόχων (set points), με τις οποίες τηλερυθμίζεται η παραγωγή 
ενεργού ισχύος των οντοτήτων εξισορρόπησης που βρίσκονται σε λειτουργία ΑΡΠ, προκειμένου η 
τιμή του ACE να προσεγγίζει ιδανικά τη μηδενική, όπως ορίζει η απαίτηση του αρ.143 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/1485.  

Η δυνατότητα αυξομείωσης της ενεργού ισχύος των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
από το σύστημα ΑΡΠ προϋποθέτει ότι αυτές διαθέτουν και τα απαραίτητα ποσά στρεφόμενης εφε-
δρείας, αλλά και ότι μπορούν να τηρήσουν τους ρυθμούς αύξησης/μείωσης παραγωγής σε λειτουρ-
γία ΑΡΠ σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία των οντοτήτων. Για τον σκοπό αυτό κάθε οντότητα 
που βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ΑΡΠ δύναται να προσφέρει ένα ποσό αΕΑΣ το οποίο έχει 
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υπολογιστεί από την επίλυση της τελευταίας ΔΕΠ. Το ποσό αΕΑΣ που δύναται να προσφερθεί από 
την κάθε οντότητα που συμμετέχει στο ΑΡΠ ανανεώνεται σε κάθε κύκλο εκτέλεσης του RTBM (15’). 

Η ρύθμιση που αποστέλλεται από το σύστημα ΑΡΠ στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
μπορεί να λαμβάνει χώρα σε χρονικά πλαίσια από δέκα (10) δευτερόλεπτα έως και δεκαπέντε (15) 
λεπτά από την ενεργοποίησή της, ενώ ο κύκλος λειτουργίας του συστήματος ΑΡΠ είναι 4 sec και τα 
setpoints που αποστέλλει στις μονάδες ανανεώνονται κάθε 8 sec. Αυτό καθιστά τη ρύθμιση μέσω 
του συστήματος ΑΡΠ τον γρήγορο βρόχο ελέγχου όσον αφορά την εξισορρόπηση των αποκλίσεων 
του ισοζυγίου ενεργού ισχύος. 

Το ACE ορίζεται ως το άθροισμα της απόκλισης των προγραμματισμένων ανταλλαγών ενεργού 
ισχύος μέσω των διασυνδέσεων από τις πραγματικά μετρούμενες τιμές (ΔP) και του γινομένου της 
απόκλισης της συχνότητας από την ονομαστική τιμή (Δf) επί τον συντελεστή Κ (σε MW/Hz), όπως 
ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 στο άρ.156(2), δηλαδή: 

𝐴𝐶𝐸 = 𝛥𝑃 + 𝐾𝛥𝑓 

Η δυνατότητα ρύθμισης κάθε οντότητας μέσω του ΑΡΠ υπόκειται στα ελάχιστα (𝐿𝐹𝐶 ) και 
μέγιστα (𝐿𝐹𝐶 ) όρια παραγωγής της οντότητας που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ΑΡΠ. Τα όρια 
αυτά αποτελούν και τα όρια λειτουργίας τα οποία μπορεί να διαχειριστεί ο ελεγκτής του ΑΡΠ προ-
κειμένου να δώσει εντολές ρύθμισης ενεργού ισχύος στις οντότητες που συμμετέχουν στη λειτουρ-
γία ΑΡΠ. 

Αυτά τα όρια προκύπτουν από την επίλυση της ΔΕΠ και σύμφωνα με την απονομή της ανοδικής 
και καθοδικής εφεδρείας αΕΑΣ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, με βάση τις υπολογισθεί-
σες τιμές από τη μεθοδολογία υπολογισμού ζωνικών/Συστημικών αναγκών ισχύος εξισορρόπησης 
του ΔΣΜ. 

Το σύστημα ΑΡΠ λαμβάνει ως είσοδο μετρήσεις συχνότητας, ροές ισχύος στις διασυνδέσεις, 
τις τρέχουσες παραγωγές των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως επίσης και τις ικανότη-
τές τους. Η έξοδος του ΑΡΠ αποτελεί το τμήμα της εντολής ενεργού ισχύος που πρόκειται να προ-
στεθεί μαζί με το τμήμα που προκύπτει από την επίλυση της αγοράς εξισορρόπησης συνθέτοντας 
την τελική εντολή κατανομής υπό μορφή τιμής setpoint που αποστέλλεται στις Οντότητες Υπηρε-
σίας Εξισορρόπησης. Οι τιμές των setpoints κυμαίνονται πέριξ μίας τιμής base-point η οποία προ-
κύπτει από τη Διαδικασία Χειροκίνητης ΕΑΣ.  

Ο αλγόριθμος υπολογισμού των setpoints από το σύστημα ΑΡΠ κατανέμει την απαιτούμενη 
συνολική μεταβολή της παραγωγής στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με βάση τις τιμές 
των προσφορών ανοδικής και καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης από αΕΑΣ και τους ρυθμούς α-
νόδου/καθόδου των οντοτήτων. Η σχέση υπολογισμού του setpoint για την οντότητα i δίνεται από 
την παρακάτω εξίσωση: 

𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

Ο όρος Tracking εκφράζει το ποσοστό της απαιτούμενης συνολικής μεταβολής της παραγωγής που 
θα αποδοθεί στην οντότητα i με βάση τις τιμές των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης. Ο όρος 
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Regulation εκφράζει το ποσοστό της απαιτούμενης συνολικής τιμής της παραγωγής που θα αποδο-
θεί στην οντότητα i με βάση τους ρυθμούς ανόδου/καθόδου της οντότητας. Ο καταμερισμός της 
συνολικής μεταβολής γίνεται και στις δύο περιπτώσεις σε αναλογική βάση. 

Η ηλεκτρονική αποστολή των εντολών κατανομής γίνεται μέσω εξειδικευμένου και αποκλειστι-
κού (dedicated) συστήματος παραγωγής και μετάδοσης Εντολών Κατανομής σε πραγματικό χρόνο. 

Στο Σχήμα  1, εμφανίζεται ο συνολικός βρόχος ρύθμισης συχνότητας που αφορά σε κάθε πε-
ριοχή ΕΦΣ, ενώ με κόκκινο πλαίσιο εμφανίζεται ο βρόχος ρύθμισης του ΑΡΠ από τον οποία παρά-
γεται το τμήμα της ισχύος εξισορρόπησης που προκύπτει από τη διαθέσιμη εφεδρεία αΕΑΣ. Το 
σχήμα είναι γενικό και κάποια blocks, όπως αυτό της ΕΑ δεν υλοποιούνται στην τρέχουσα υλοποί-
ηση.  

 

ΣΧΗΜΑ  1: ΒΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ο κεντρικός ελεγκτής του ΑΡΠ έχει αναλογικό-ολοκληρωτικό σχήμα ελέγχου, δηλαδή στοχεύει 
στον μηδενισμό του ACE στη μόνιμη κατάσταση, ενώ η ακρίβεια μέτρησης της συχνότητας κάθε 
περιοχής ΕΦΣ είναι τουλάχιστον της τάξης ±1𝑚𝐻𝑧. 

Οι καταστάσεις λειτουργίας του ΑΡΠ είναι οι εξής: 

 Κανονική λειτουργία, κατά την οποία το σήμα εισόδου στο σύστημα ΑΡΠ είναι το εξής: 

𝐿𝐹𝐶 = 𝛥𝑃 + 𝐾𝛥𝑓 

 Λειτουργία ελέγχου συχνότητας, στην οποία αμελούνται οι αποκλίσεις ενεργού ισχύος 
στα διασυνδετικά προγράμματα και το σήμα εισόδου στο ΑΡΠ είναι: 

𝐿𝐹𝐶 = 𝐾𝛥𝑓 
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Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδείκνυται σε καταστάσεις όπου η ενότητα ΕΦΣ έχει απο-
κοπεί από την υπόλοιπη συγχρονισμένη περιοχή Ηπειρωτικής Ευρώπης (ΗΕ) και λει-
τουργεί αυτόνομα. 

 Απενεργοποιημένη λειτουργία, κατά την οποία το ΑΡΠ είναι εκτός λειτουργίας και το 
σήμα 𝑆  είναι ίσο με μία σταθερή τιμή. 

 Χειροκίνητη λειτουργία, κατά την οποία είτε οι διασυνδετικές ροές είτε το σφάλμα συ-
χνότητας ή ακόμη και η έξοδος του ΑΡΠ μπορούν να τεθούν ίσα με μία συγκεκριμένη 
τιμή, επιβάλλοντας μία σταθερή χρήση αΕΑΣ από τις μονάδες που βρίσκονται σε ρύθ-
μιση. 
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3 Διαδικασία Χειροκίνητης ΕΑΣ 

3.1 Γενικά 

Το χρονικό πλαίσιο ενεργοποίησης της χΕΑΣ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της αΕΑΣ. Η 
χΕΑΣ αποτελεί το περιθώριο των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης να ανακατανεμηθούν βέλ-
τιστα έτσι ώστε να αποκατασταθεί το ισοζύγιο ισχύος, αλλά και ταυτόχρονα να επανακτηθεί η πο-
σότητα αΕΑΣ που έχει τυχόν ενεργοποιηθεί. 

Οι ενεργοποίηση της χΕΑΣ μπορεί να προκύπτει είτε από την επίλυση της αγοράς εξισορρόπη-
σης πραγματικού χρόνου, είτε μέσω απευθείας εντολής από τον ΔΣΜ με σκοπό να καλυφθούν 
αποκλίσεις που οφείλονται κυρίως σε σφάλματα προβλέψεων αλλά και σε έκτακτα περιστατικά, 
όπως η απώλεια κάποιας μονάδας. Στη δεύτερη περίπτωση η χΕΑΣ μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί 
ώστε να αντικαταστήσει την αΕΑΣ που ενεργοποιήθηκε ταχύτερα μέσω του ΑΡΠ. 

Στο Σχήμα  2 φαίνεται ο πλήρης βρόχος ελέγχου της συχνότητας, ενώ σε κόκκινο πλαίσιο 
τονίζεται η συνεισφορά της χΕΑΣ στην αποκατάσταση της συχνότητας και του Σφάλματος Ελέγχου 
Περιοχής (ΣΕΠ - ACE), άρα και των διασυνοριακών ροών ισχύος όπως ορίζεται από το αρ.143 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485. 

 

ΣΧΗΜΑ  2 ΒΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ MFRR 

Η αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου (Real-Time Balancing Market - RTBM) αποτελεί 
την χρονικά τελευταία αγορά του μοντέλου στόχου, καθώς έπεται της προθεσμιακής, της προημε-
ρήσιας αλλά και της ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η αγορά εξισορρόπησης εκτελείται σε χρονική κλίμακα πλησίον του πραγματικού χρόνου λει-
τουργίας του Συστήματος, έχοντας περίοδο εκτέλεσης ίση με 15’ (Χρονική Περίοδος χειροκίνητης 
ΕΑΣ), και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιόπιστης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας του 
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Συστήματος. Στο Σχήμα  3 αποτυπώνεται ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής της διαδικασίας που ακο-
λουθείται με τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς εξισορρόπησης. Για κάθε περίοδο κατανομής 
χΕΑΣ, μετά το πέρας εκτέλεσης της αγοράς εξισορρόπησης αποστέλλονται τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας χΕΑΣ υπό μορφή εντολής κατανομής στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από 
τον μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς σε πραγματικό χρόνο  αλλά και από οποιαδήποτε τηλεφωνική 
εντολή του ΔΣΜ. 

Η ενέργεια εξισορρόπησης από χΕΑΣ προσφέρεται από Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, 
οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και αντιπροσωπεύονται από Παρόχους 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Οι εν λόγω οντότητες εξισορρόπησης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο 
εξοπλισμό προκειμένου να ακολουθούν τις εντολές (set points) ενεργού ισχύος που αποστέλλονται 
από την πλατφόρμα της αγοράς εξισορρόπησης στη βραχυπρόθεσμη χρονική κλίμακα. 

Με βάση το Σχήμα  3, η εκτέλεση της διαδικασίας χΕΑΣ προϋποθέτει τη διοχέτευση στην πλατ-
φόρμα της αγοράς εξισορρόπησης των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος βέλτιστης οικονομικής κατανομής μονάδων υπό συγκεκριμέ-
νους περιορισμούς. Η αναλυτική μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος περιγράφεται σε 
επόμενη ενότητα του παρόντος τεχνικού εγχειριδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ  3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

O βασικός σκοπός της αγοράς εξισορρόπησης είναι η εξισορρόπηση των αποκλίσεων της ενέρ-
γειας που προκύπτουν λόγω των σφαλμάτων πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ, καθώς και λόγω μη 
προγραμματισμένων μεταβολών σε σχέση με την επίλυση της ΔΕΠ.  

Για τον σκοπό αυτό, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν προσφορές ανοδι-
κής/καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για κάθε περίοδο κατανομής ΔΕΠ (30’), έως και 15 λεπτά 

RTBM Clearing 
 

𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 

   
𝑚𝐹𝑅𝑅 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠
 

  
Subject to  

System Constraints  

:

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠

𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 
. . . . .

 

 
UP technical Limits  

 
𝑀𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑚𝑝
𝑀𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑥 𝐴𝐺𝐶

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠
. . . . .

 

 

Market schedule from 
NEMO 

mFRR, Energy Offers  
Unit availability   

Unit technical data 

ISP solution 
Unit commitment 

FCR capacity 
aFRR capacity 

Set points to EMS 
Cleared mFRR Energy 

Offers 
Balancing Costs 

Marginal mFRR Prices 
 

AGC status from EMS 
Unit production EMS 
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πριν την Περίοδο Κατανομής, οι οποίες διαιρούνται σε δύο αντίστοιχα προϊόντα ανοδικής/καθοδικής 
ενέργειας εξισορρόπησης διάρκειας 15’ και λαμβάνονται υπόψη από τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ στις 
συνεχείς/διαδοχικές - 15-λεπτου βήματος - επιλύσεις του προβλήματος οικονομικής κατανομής 
πραγματικού χρόνου. Ο στόχος είναι η ενεργοποίηση της ζητούμενης ποσότητας χΕΑΣ από κάθε 
πάροχο υπηρεσίας εξισορρόπησης να υλοποιείται στο επόμενο διάστημα 15’ από εκείνο εντός του 
οποίου έγινε ο υπολογισμός. Οι προσφορές των παρόχων είναι δεσμευτικές και για τα δυο συνεχό-
μενα διαστήματα διάρκειας 15’ μιας περιόδου κατανομής. 

Μέσω της εκτέλεσης της διαδικασίας της χΕΑΣ σε κάθε χρονική περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ (15’) 
ενεργοποιείται με βάση τις ανάγκες του Συστήματος το προϊόν της Ενέργειας Εξισορρόπησης από 
χΕΑΣ. Για την εξασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης της διαδικασίας χΕΑΣ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης καταθέτουν κατάλληλες προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ στο περιβάλ-
λον όπου εκτελείται η διαδικασία χΕΑΣ. Η διαδικασία χΕΑΣ υιοθετεί τα αποτελέσματα από τη ΔΕΠ 
για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση ολικής ή μερικής 
μη διαθεσιμότητας αυτής. 

Με σημείο εκκίνησης την πιο πρόσφατη επίλυση της ΔΕΠ και τις πιο πρόσφατες προβλέψεις 
φορτίου Συστήματος και ΑΠΕ Συστήματος, καθώς και με βάση την τρέχουσα κατάσταση του Συ-
στήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται από το SCADΑ, και σε συνδυασμό με το ΑΡΠ, η βελτιστοποίηση 
δίνει νέο σημείο λειτουργίας στις οντότητες που συμμετέχουν στην αγορά Εξισορρόπησης και έχουν 
υποβάλλει προσφορά για παροχή χΕΑΣ. 

Από την επίλυση της αγοράς εξισορρόπησης προκύπτουν τα base points των μονάδων για την 
επόμενη περίοδο κατανομής χΕΑΣ, και αποστέλλεται και η εντολή για κατάλληλη ενεργοποίηση 
Ενέργειας Εξισορρόπησης από χΕΑΣ σε κάθε πάροχο εξισορρόπησης. Επί των base points υπερτί-
θενται οι τιμές που προκύπτουν από το σύστημα ΑΡΠ, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα  4.  

 

ΣΧΗΜΑ  4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ AGC - RTBM 

3.2 Θεμελίωση του προβλήματος διαδικασίας χΕΑΣ 

3.2.1 Δεδομένα εισόδου διαδικασίας χΕΑΣ 

Με βάση την ισχύουσα κατάσταση, τα απαιτούμενα δεδομένα εισόδου για τη επίλυση του οι-
κονομικού προβλήματος της διαδικασίας χΕΑΣ συνοψίζονται στα παρακάτω: 
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a) Το διαθέσιμο Πρόγραμμα Αγοράς, που αφορά συγκεκριμένα τις οντότητες: 

- Όλες τις οντότητες με δυνατότητα κατανομής 

- Μονάδες σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας 

- Πρόγραμμα αγοράς μη κατανεμόμενου φορτίου (συμπεριλαμβανομένων των απω-
λειών) 

- Πρόγραμμα αγοράς μη κατανεμόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

- Πρόγραμμα αγοράς χαρτοφυλακίου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

Τα εν λόγω προγράμματα αγοράς είναι η ενέργεια σε MWh που εκκαθαρίζεται στη χον-
δρεμπορική αγορά και λειτουργεί ως αρχική συνθήκη για το οικονομικό πρόβλημα προσ-
διορισμού της ενέργειας εξισορρόπησης.  

Για τις οντότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα κατανομής και δεν συμβάλλουν στις 
υπηρεσίες εξισορρόπησης, τα εν λόγω προγράμματα αγοράς χρησιμοποιούνται στον πε-
ριορισμό που αφορά στον ζωνικό υπολογισμό ανισορροπιών. 

b) Τις προσφορές ενέργειας χΕΑΣ σύμφωνα με το αρ. 67 του ΚΑΕ. 

c) Τις διαθεσιμότητες των μονάδων και τη διαθέσιμη ισχύ αυτών με βάση την πιο πρό-
σφατη υποβληθείσα δήλωση μη διαθεσιμότητας αυτών. 

d) Tην κατάσταση της Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης παροχής αΕΑΣ. 

e) Τα προγράμματα λειτουργίας των μονάδων παραγωγής / Χαρτοφυλακίων μη Κατανεμό-
μενων Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση δοκιμών παραλαβής, όπως υποβάλλονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης μέσω των δηλώσεων προγραμμάτων λειτουργία 
μονάδων σε κατάσταση δοκιμών παραλαβής. 

f) Τα προγράμματα λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής / Χαρτοφυλα-
κίων Κατανεμόμενων και μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε Δοκιμαστική Λειτουργία 
που υποβάλλονται από τους αντίστοιχους Παραγωγούς, μέσω των Δηλώσεων προγραμ-
μάτων λειτουργίας μονάδων σε δοκιμαστική κατάσταση 

g) Τα υποχρεωτικά προγράμματα παραγωγής κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, 
όπως υποβάλλονται από τους αντίστοιχους παραγωγούς μέσω των ημερήσιων δηλώ-
σεων υποχρεωτικών εγχύσεων υδάτινων πόρων. 

h) α Δηλωμένα Χαρακτηριστικά των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Τις αποκλίσεις 
στα προγράμματα εισαγωγών / εξαγωγών στις διασυνδέσεις που χρησιμοποιούνται στην 
επίλυση της ΔΕΠ, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν πραγματική αποσύνδεση διασυνδέσεων 

i) Τις επικαιροποιημένες καθορισμένες ροές των διαζωνικών διαδρόμων μεταξύ των Ζωνών 
Προσφορών που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγοράς όλων των Οντοτήτων, προ-
κειμένου να υπολογιστούν οι υπολειπόμενες διαθέσιμες ροές των διαζωνικών διαδρόμων 
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j) Την επίλυση της πιο πρόσφατης ΔΕΠ συμπεριλαμβανομένης της κατακυρωθείσας Ισχύος 
Εξισορρόπησης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική 
ΕΔΣ, αΕΑΣ και χΕΑΣ. 

k) Τις τρέχουσες πληροφορίες των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που λαμβάνο-
νται από το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (π.χ. μονάδα εντός ή εκτός λειτουργίας, 
μετρήσεις SCADA της παραγωγής των Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής) 

l) το τρέχον επίπεδο παραγωγής / κατανάλωσης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης πριν και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της Χρονικής Μονάδας χΕΑΣ της 
συγκεκριμένης επίλυσης της διαδικασίας χειροκίνητης ΕΑΣ 

m) τις ζωνικές Αποκλίσεις Φορτίου, 

n) τις ζωνικές Αποκλίσεις Μονάδων ΑΠΕ. 

o) Τις ζωνικές απαιτήσεις ισχύος εξισορρόπησης, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΔΣΜ 
βάσει της ισχύουσας μεθοδολογίας υπολογισμού ζωνικών / συστημικών αναγκών ισχύων 
εξισορρόπησης. 

Με διαθέσιμα τα παραπάνω δεδομένα εισόδου καθίσταται δυνατή η επίλυση του προβλήματος 
ανακατανομής των μονάδων βάσει των οικονομικότερων προσφορών σε πραγματικό χρόνο. Το 
πρόβλημα επιλύεται ως πρόβλημα βελτιστοποίησης μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 
για κάθε χρονική περίοδο χΕΑΣ (15’) με αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης του κόστους για 
την κάλυψη των ζωνικών αποκλίσεων για όλες τις ζώνες προσφορών, υπό την απαίτηση ισοτικών 
και ανισοτικών περιορισμών.  

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος χρησιμοποιεί τις υποβληθείσες ανοδικές και κα-
θοδικές προσφορές ενέργειας από χΕΑΣ των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης και αφορά σε 
ελαχιστοποίηση του κόστους της ενέργειας εξισορρόπησης. 

Οι ισοτικοί και ανισοτικοί περιορισμοί του προβλήματος αφορούν:  

- Στον περιορισμό της ζωνικής Απόκλισης για κάθε Ζώνη Προσφορών 

- Στους περιορισμούς στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των Ζωνών Προσφορών 

- Στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στους τυχόν περιορισμούς των μονάδων, όπως προκύ-
πτουν από τις προσφορές καθώς και στους διάφορους περιορισμούς που λαμβάνονται 
υπόψη από τον ΔΣΜ για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος. 

- Στους τυχόν περιορισμούς υποχρεωτικών εγχύσεων 

- Στους τυχόν περιορισμούς μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας από Κατανεμόμενες 
Μονάδες Παραγωγής. 

- Στους τυχόν γενικούς περιορισμούς που αφορούν στη διασφάλιση της αδιάκοπης λει-
τουργίας του Συστήματος Μεταφοράς 

3.2.2 Παράμετροι και κατηγορίες μεταβλητών προβλήματος 

Για την κατάστρωση του προβλήματος οικονομικής βελτιστοποίησης, λαμβάνονται υπόψιν όλα 
τα δεδομένα εισόδου που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένα στοι-
χεία και παράμετροι που επιδρούν στην προσέγγιση και κατάστρωση του προβλήματος. 
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3.2.2.1 Δεδομένα προβλέψεων 

H αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου λαμβάνει ένα σύνολο προβλέψεων, οι οποίες 
παρέχονται από τον ΔΣΜ. Οι εν λόγω προβλέψεις αφορούν τις οντότητες χωρίς δυνατότητα κατα-
νομής και είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των ζωνικών ανισορροπιών συγκρίνοντάς τις με τα 
προγράμματα των εκκαθαρισμένων χονδρικών αγορών. Οι ακόλουθες προβλέψεις θα λαμβάνονται 
σε ζωνική βάση: 

- Ζωνικές προβλέψεις φορτίου 

- Ζωνικές προβλέψεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

- Ζωνικές προβλέψεις απωλειών 

3.2.2.2 Διαζωνικά και διασυνοριακά στοιχεία 

Προκειμένου να εκφραστεί ορθά η προκύπτουσα απόκλιση των ζωνών, ο μηχανισμός εκκαθά-
ρισης της αγοράς εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου θα λαμβάνει ως στοιχεία την απόκλιση εισα-
γωγών/εξαγωγών στις διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς και στον διαζωνικό διάδρομο. Οι εν λόγω 
αποκλίσεις θα λαμβάνονται υπόψη ως απόκλιση στους περιορισμούς αποκλίσεων ζωνών. 

Για κάθε διαζωνικό διάδρομο, ο μηχανισμός εκκαθάρισης αγοράς εξισορρόπησης πραγματικού 
χρόνου θα λαμβάνει τη διαθέσιμη δυναμικότητα μεταφοράς που θα επιτρέπει τις ροές μεταξύ των 
ζωνών προσφοράς, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τον ΔΣΜ. Η εν λόγω διαθέσιμη δυναμικότητα 
μεταφοράς αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πρόσθετη ροή σε MW (επιπλέον από τις ροές που έχουν 
ήδη προγραμματιστεί από την ανταλλαγή ισχύος και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις) που μπορούν 
να διέλθουν από έναν συγκεκριμένο διάδρομο και για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

3.2.2.3 Στοιχεία μονάδας 

Ο μηχανισμός εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου θα λαμβάνει υπό-
ψιν τα ακόλουθα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά στοιχεία: 

 Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς: Είναι η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, όπως αυτή έχει τρο-
ποποιηθεί με βάση τις δηλώσεις Μη διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορ-
ρόπησης. Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, 
εκτός αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Με-
ρικής μη Διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση Ολικής μη Διαθεσιμότητας, η Ελάχιστη Δια-
θέσιμη Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής μη Διαθεσιμότητας, η Ελάχιστη 
Διαθέσιμη Ισχύς τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας. 

 Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς: Είναι η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς, όπως αυτή έχει τροποποιη-
θεί με βάση τις Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης. Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς είναι ίση με την Μέγιστη Καθαρή Ισχύ, εκτός αν η 
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει υποβάλει Δήλωση Ολικής ή Μερικής μη Δια-
θεσιμότητας ή Μείζονος Βλάβης. Στην περίπτωση Ολικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέγι-
στη Διαθέσιμη Ισχύς είναι μηδέν. Στην περίπτωση Μερικής μη Διαθεσιμότητας, η Μέ-
γιστη Διαθέσιμη Ισχύς τροποποιείται βάσει της Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας. 

 Ρυθμός Ανόδου: Είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας Οντό-
τητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρό-
πησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.  
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 Ρυθμός Καθόδου: Είναι ο ρυθμός μείωσης της ενεργού ισχύος σε MW/λεπτό μίας Ο-
ντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, που ισχύει όταν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορ-
ρόπησης είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.  

 Μέγιστη συνεισφορά σε ΕΔΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης να προσφέρει Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας, όπως αυτή προκύ-
πτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Ορίζεται 
διακριτά για ανοδική και καθοδική Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας. Εκφράζεται 
σε MW. 

 Μέγιστη συνεισφορά σε Αυτόματη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας Υ-
πηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότη-
τας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα Καταχωρημένα Χα-
ρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική αυτόματη Εφεδρεία Αποκα-
τάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW. 

 Μέγιστη συνεισφορά σε Χειροκίνητη ΕΑΣ: Είναι η τεχνική ικανότητα της Οντότητας 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης να προσφέρει χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνό-
τητας, όπως αυτή προκύπτει από τις δοκιμές και προσδιορίζεται στα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά. Ορίζεται διακριτά για ανοδική και καθοδική χειροκίνητη Εφεδρεία Απο-
κατάστασης της Συχνότητας. Εκφράζεται σε MW. 

 Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η 
Οντότητα Υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. Εκφράζεται σε MW. Η 
Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ είναι μικρότερη ή ίση από την Μέγιστη 
Διαθέσιμη Ισχύ. 

 Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς όταν η 
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. Εκφράζεται σε MW. Η 
Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ είναι μεγαλύτερη ή ίση από την Ελάχιστη 
Διαθέσιμη Ισχύ. 

 Ρυθμός Ανόδου σε λειτουργία ΑΡΠ: Είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε 
MW/λεπτό μίας Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όταν είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. 

 Ρυθμός Καθόδου σε λειτουργία ΑΡΠ: είναι ο ρυθμός αύξησης της ενεργού ισχύος σε 
MW/λεπτό μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όταν είναι σε λειτουργία ΑΡΠ. 

Δεδομένα από σύστημα χειροκίνητης εισαγωγής πληροφοριών του χειριστή 

 Μειωμένο πρόγραμμα: Πρόγραμμα από τον χειριστή στο ΚΕΕ για τη χειροκίνητη εκκί-
νηση ή χειροκίνητη διακοπή λειτουργίας μονάδας παραγωγής. 

 Επισήμανση διακοπής λειτουργίας: Σήμανση που υποδηλώνει εάν η μονάδα βρίσκεται 
στη φάση σβέσης. 

 Επισήμανση μη αυτόματης λειτουργίας αγοράς: Σήμανση που υποδηλώνει εάν μονάδα 
έχει τεθεί εντός ή εκτός της αγοράς με μη αυτόματο τρόπο. Χρησιμοποιείται για τη 
φάση της εκκίνησης (χειροκίνητη ή αυτόματη) σε συνδυασμό με το μειωμένο πρό-
γραμμα 

Πλέον των παραπάνω, η διαδικασία χΕΑΣ χρειάζεται δεδομένα εισόδου από το Σύστημα EMS 
που να αντιπροσωπεύουν τις αρχικές συνθήκες: 

 Ποιότητα μέτρησης: Επισήμανση που υποδηλώνει την ποιότητα των μετρούμενων δε-
δομένων για την οντότητα υπηρεσιών εξισορρόπησης u και την περίοδο κατανομής h. 
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 Κατάσταση ΑΡΠ: Η κατάσταση του συστήματος ΑΡΠ των οντοτήτων υπηρεσιών u στην 
περίοδο αγοράς h από το EMS 

 RTMW: Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο της μικτής παραγόμενης ισχύος MW της οντό-
τητας υπηρεσιών εξισορρόπησης u και για την τρέχουσα περίοδο κατανομής. 

 FLOL: Επισήμανση που υποδηλώνει εάν η οντότητα υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι 
εντός ή εκτός λειτουργίας (online/offline) την περίοδο κατανομής h. 

 MCMODE: Επισήμανση που υποδηλώνει ένα η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
συμμετέχει ή όχι στην διαδικασία χΕΑΣ (MCMODE=1 ή MCMODE=0 αντίστοιχα). 

 Πραγματικοί ρυθμοί μεταβολής ΑΡΠ: ελάχιστοι και μέγιστοι ρυθμοί μεταβολής βάσει 
ΑΡΠ. 

 Actual Ecomin/Ecomax: Μικτό τεχνικό ελάχ./μέγ. της οντότητας υπηρεσιών εξισορρό-
πησης στην τρέχουσα περίοδο κατανομής. 

Τα ακόλουθα αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη ΔΕΠ θα είναι απαραίτητα και για την 
εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου: 

 Απονεμηθείσα Ισχύς ΕΔΣ: Ποσότητα απονεμηθείσας ισχύος ΕΔΣ που θα πρέπει να εί-
ναι εξασφαλισμένη στην διαδικασία χΕΑΣ. 

 Απονεμηθείσα δυναμικότητα αΕΑΣ: Ποσότητα απονεμηθείσας ισχύος αΕΑΣ που θα 
πρέπει να είναι εξασφαλισμένη στην διαδικασία αΕΑΣ. 

 Αποφάσεις ένταξης μονάδας: Η διαδικασία χΕΑΣ χρειάζεται τις αποφάσεις ένταξης που 
θα προέρχονται από την τελευταία ΔΕΠ. Από αυτήν θα καθορίζεται η εκκίνηση και η 
σβέση των μονάδων. 

 Κατάσταση ΑΡΠ: Η διαδικασία χΕΑΣ χρειάζεται επίσης τις μονάδες που είναι υπό ΑΡΠ 
από τα τελευταία αποτελέσματα της ΔΕΠ. 

 ISPFLOL: Σήμανση που ισοδυναμεί με την επισήμανση FLOL που προέρχεται από το 
σύστημα EMS εκτός και εάν προέρχεται από τα τελευταία αποτελέσματα της ΔΕΠ. 

 MaxDailyEnergyFromStart: Αθροιστική ποσότητα ενέργειας που η διαδικασία χΕΑΣ μπο-
ρεί να κατανείμει σε μια συγκεκριμένη μονάδα σε όλες τις περιόδους κατανομής της 
διαδικασίας χΕΑΣ. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης, τα δεδομένα της διαδικασία χΕΑΣ που λαμβάνονται 
υπόψη είναι τα παρακάτω: 

 StartupState: Υποδηλώνει εάν η μονάδα που έχει εκκινήσει βρίσκεται σε θερμή, ενδιά-
μεση ή ψυχρή κατάσταση. 

 Βηματική Συνάρτηση Ενδιάμεσου Φορτίου (Soak Mw): Είναι το επίπεδο παραγωγής από 
την κατάσταση συγχρονισμού έως κατά μέγιστο την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής 
κάθε Μονάδας Παραγωγής, το οποίο πραγματοποιείται έως έξι (6) ωριαία βήματα. Ισχύει 
για κάθε μία από τις καταστάσεις εκκίνησης (θερμή, ενδιάμεση, ψυχρή). Εκφράζεται σε 
MW.Χρόνος εκκίνησης (SyncTime): Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει 
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μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τη στιγμή που εκκινεί από θερμή, ενδιά-
μεση ή ψυχρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επί-
πεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.. 

 HoursUpDn: Αριθμός χρονικών περιόδων χειροκίνητης ΕΑΣ (διαστήματος 15’) που υπο-
δηλώνει πριν πόση ώρα εκκίνησε η μονάδα. Πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε RTBM και 
να αποτελεί έξοδο για το επόμενο RTBM. Το HoursUPυπολογίζεται μόνο για το πρώτο 
τέταρτο (15’). 

3.2.3 Προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης 

Οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ δύναται να υπο-
βάλλονται το αργότερο μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της Αγοράς Ενέργειας 
Εξισορρόπησης. Η Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπη-
σης είναι δέκα πέντε (15) λεπτά πριν από την κάθε Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Η τιμή 
των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι 
Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης, πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της Προσφο-
ράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που 
περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρό-
τερη τιμή για τις ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθο-
δικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Στην περίπτωση που οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ για τις Κα-
τανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής δεν υποβληθούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ή δεν γίνουν 
αποδεκτές τότε οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέπο-
νται αυτομάτως σε αντίστοιχες 15-λεπτες Προσφορές Αγοράς Ενέργειας χειροκίνητης ΕΑΣ. Κάθε 
Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέπεται σε δύο (2) ισοδύ-
ναμες 15-λεπτες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, με την ίδια μορφή και τις 
ίδιες ποσότητες και τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης όπως στην αρχική προσφορά. Οι ως άνω αυτό-
ματες Προσφορές θεωρούνται ως υποβληθείσες από τον Συμμετέχοντα και επιφέρουν όλα τα απο-
τελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ωσάν οι Προσφορές αυτές 
να είχαν υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα.  

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ή δεν γίνουν αποδεκτές οι Προσφορές Ε-
νέργειας Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις 
οποίες υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση τότε οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περί-
οδο Κατανομής μετατρέπονται αυτομάτως σε αντίστοιχες 15-λεπτες Προσφορές Αγοράς Ενέργειας 
αυτόματη ΕΑΣ. Κάθε Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέ-
πεται σε δύο (2) ισοδύναμες 15-λεπτες Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης αυτόματη ΕΑΣ, με 
την ίδια μορφή και τις ίδιες ποσότητες και τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης όπως στην αρχική προ-
σφορά. Οι ως άνω αυτόματες Προσφορές θεωρούνται ως υποβληθείσες από τον Συμμετέχοντα και 
επιφέρουν όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμού, ωσάν οι Προσφορές 
αυτές να είχαν υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα. 

Οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται στις ανοδικές και καθοδικές Προσφορές Ενέργειας 
Εξισορρόπησης οι οποίες υποβάλλονται στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης από τις Οντότητες 
παραγωγής θεωρούνται ότι παράγονται / απορροφώνται στο σημείο σύνδεσης του Μετρητή Κατα-
νεμόμενης Μονάδας Παραγωγής. 
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Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο 
υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για τη λειτουργία τους 
τόσο με το πρωτεύον όσο και με το εναλλακτικό καύσιμο. 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυ-
νατότητα άντλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης 
για τη παραγωγή και για την άντληση. Η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για την 
άντληση δεν είναι υποχρεωτική. 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου 
Πολλαπλών Αξόνων υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτά Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης 
για κάθε διάταξη λειτουργίας (configuration) των Μονάδων τους. 

Στις βηματικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 
Φορτίου, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να περιλάβουν συγκεκριμένη 
ποσότητα ανά βήμα, η οποία προσφέρεται ως ενιαίο σύνολο και συνεπώς, μπορεί είτε να γίνει 
αποδεκτή είτε να απορριφθεί στο σύνολό της από τη ΔΕΠ. 

Σε περίπτωση που για μια Ημέρα Κατανομής απορριφθεί ή δεν υποβληθεί μια ή περισσότερες 
εκ των ανωτέρω προσφορών, το ΣΑΕ αναπαράγει αυτόματα την τελευταία επικυρωμένη αντίστοιχη 
Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την χρησιμοποίει για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής. 

Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης συνίσταται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες 
Παραγωγής και τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε δυνατότητα αύξησης του επι-
πέδου παραγωγής σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς ενώ για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου σε δυνατότητα μείωσης του επιπέδου κατανάλωσης του Χαρτοφυλακίου σε σχέση με το 
Φορτίο Αναφοράς.  

Οι ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης και για κάθε Περίοδο Κατανομής αποτελούνται από επιμέρους βήματα. Κάθε βήμα περιέχει τιμή 
Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ποσό-
τητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο φόρτισης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε MW με 
ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Η ελάχιστη ποσότητα Προσφοράς ισούται με ένα (1) MW. 

Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βή-
ματα. Τα βήματα σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και καλύπτουν το συνολικό 
εύρος Μέγιστης Καθαρής Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (από 0 MW μέχρι την 
Μέγιστη Καθαρή Ισχύ) ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 
Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε εύρος ισχύος σε MW και έχει μια τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπη-
σης σε €/MWh. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα 
διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξι-
σορρόπησης του προηγούμενου κατά σειρά βήματος. Οι τιμές προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης 
πρέπει να βρίσκονται εντός των Ανωτάτων και Κατωτάτων Ορίων Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρό-
πησης, όπως αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Ενέρ-
γειας Εξισορρόπησης. Οι αριθμητικές τιμές του Κατώτατου Ορίου και του Ανώτατου Ορίου Προ-
σφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης καθορίζονται στην Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υπο-
βολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης». 

Η ποσότητα της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία λαμβάνεται υπόψη 
αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της Μέγιστης Διαθέσιμης Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών 
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Εξισορρόπησης από την ενέργεια που προκύπτει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγοράς της Οντότητας 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. 

 
 

 
ΣΧΗΜΑ  5 ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης συνίσταται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες 
Παραγωγής και τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε δυνατότητα μείωσης του επι-
πέδου παραγωγής σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς, ενώ για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου σε δυνατότητα αύξησης του επιπέδου κατανάλωσης του Χαρτοφυλακίου σε σχέση με το 
Φορτίο Αναφοράς.  

Οι καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης και για κάθε Περίοδο Κατανομής αποτελούνται από επιμέρους βήματα. Κάθε βήμα περιέχει τιμή 
Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ποσό-
τητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο φόρτισης της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σε MW με 
ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Η ελάχιστη ποσότητα Προσφοράς ισούται με ένα (1) MW. 

Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βή-
ματα. Τα βήματα σε MW είναι υποχρεωτικά συνεχόμενα χωρίς κενά και καλύπτουν το συνολικό 
εύρος Μέγιστης Καθαρής Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (από 0 MW μέχρι την 
Μέγιστη Καθαρή Ισχύ) ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 
Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε εύρος ισχύος σε MW και έχει μια τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπη-
σης σε €/MWh. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα 
διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξι-
σορρόπησης του προηγούμενου κατά σειρά βήματος. Οι τιμές προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης 
πρέπει να βρίσκονται εντός των Ανωτάτων και Κατωτάτων Ορίων Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρό-
πησης, όπως αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Ενέρ-
γειας Εξισορρόπησης. 
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Η ποσότητα της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης η οποία λαμβάνεται υπόψη 
αντιστοιχεί στο εύρος από μηδενική ισχύ μέχρι και την ισχύ που προκύπτει από το Πρόγραμμα 
Αγοράς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Επιλέγεται αρχικά 
το βήμα με την μεγαλύτερη τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την 
κατεύθυνση του βέλους στο Σχήμα 6. 

  
ΣΧΗΜΑ  6 ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.2.4 Μοντέλο περιορισμένης ενέργειας 

Η διαδικασία χΕΑΣ διασφαλίζει ότι κάθε οντότητα έχει ημερήσια μέγιστη ενέργεια την οποία 
δεν μπορεί να υπερβεί. Για τον σκοπό αυτόν, η ενέργεια που παράγεται από μια μονάδα κατά τη 
διάρκεια των περιόδων κατανομής της διαδικασίας χΕΑΣ θα περιορίζεται στη μέγιστη ενέργεια που 
θα υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων: 

- την ενέργεια που κατανέμεται από τη ΔΕΠ κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων. 

- την τυχόν ενέργεια που έχει απομείνει προς κατανομή, γιατί η ΔΕΠ δεν έχει κατανείμει όλη 
την ενέργεια θεωρώντας την ίδια ημερήσια διανομή από αυτή που υπολογίστηκε από τη 
ΔΕΠ. 

- την ενέργεια που έχει κατανεμηθεί: προερχόμενη από το EMS. 

3.2.5 Καθαρός διαζωνικός περιορισμός 

Για οποιαδήποτε εσωτερική διασύνδεση, οι καθαρές ροές πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με 
το δηλωθέν καθαρό όριο δυναμικότητας μεταφοράς της εν λόγω διασύνδεσης. Ένα μέτρο αντιμε-
τώπισης θα λαμβάνεται υπόψη σε μια συγκεκριμένη διασύνδεση: η ροή που έχει καθοριστεί σε μια 
δεδομένη κατεύθυνση θα αυξάνει το όριο ροής προς την άλλη κατεύθυνση. 

Οι ροές θα υπολογίζονται βάσει των αποτελεσμάτων του ΔΣΜ από σχετικές μελέτες ή θα δύ-
νανται να καθορίζονται αυτόματα από την διαδικασία χΕΑΣ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδή-
ποτε η τοπολογία του δικτύου. 
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3.2.6 Γενικοί περιορισμοί 

Οι γενικοί περιορισμοί παρέχουν έναν απλό τρόπο στον χρήστη να προγραμματίζει πρόσθετους 
περιορισμούς ασφάλειας στους μηχανισμούς εκκαθάρισης αγοράς. Οι γενικοί περιορισμοί μπορούν 
να ορίζονται για MW (οντότητα μονάδας παραγωγής). 

Η δυνατότητα του γενικού περιορισμού θα χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 

 Για τη μοντελοποίηση της ελάχιστης/μέγιστης συνολικής έγχυσης ενέργειας στην επι-
χειρησιακή ζώνη· 

 Για τη μοντελοποίηση των μη αυτόματων περιορισμών για τον καθορισμό του προγράμ-
ματος της επιλεγείσας οντότητας υπηρεσιών εξισορρόπησης για συγκεκριμένους λόγους 
(ήτοι περιορισμός τάσης, διαζωνικός περιορισμός μεταφοράς κ.λπ.)· 

 τη μοντελοποίηση μέγιστου/ελάχιστου ή ίσου ημερησίου/μέρους του ενεργειακού πε-
ριορισμού της ημέρας σε μια ομάδα μονάδων σε διάφορα διαστήματα της αγοράς. 

Το χαρακτηριστικό του γενικού περιορισμού θα είναι διαθέσιμο για όλες τις φάσεις εκτέλεσης 
της διαδικασίας χΕΑΣ. 

3.2.7 Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο 

Σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τρέχουσα συμπεριφορά 
της μονάδας, καθώς και για τη συνέπεια της τηλεμετρούμενης τιμής. Ανάλογα με την κατάστασή 
της, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι κανόνες και/ή περιορισμοί από την διαδικασία 
χΕΑΣ. 

3.2.8 Δυναμικός ορισμός των επιχειρησιακών ορίων 

Όταν μια οντότητα παραγωγής είναι ενταγμένη και έχει δυνατότητα κατανομής, τα ελάχ./μέγ. 
όρια εξαρτώνται από την κατάσταση ΑΡΠ (είτε η οντότητα βρίσκεται υπό ΑΡΠ είτε όχι). Για τον 
σκοπό αυτόν, μια επισήμανση με τίτλο «UnderAGC» υποδηλώνει εάν η μονάδα ελέγχεται μέσω του 
ΑΡΠ ή εάν ελέγχεται τοπικά. 

Ως εκ τούτου, εάν η μονάδα δεν βρίσκεται σε κατάσταση ΑΡΠ, θα μεταφέρεται μεταξύ του 
τεχνικού ελαχίστου και μέγιστης διαθεσιμότητας της μονάδας λαμβάνοντας υπόψη φυσικά την ήδη 
ασφαλή ΕΔΣ.  

Ωστόσο, εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση ΑΡΠ, σε αυτήν την περίπτωση, θα εφαρμόζο-
νται τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ΑΡΠ (LFCmin και LFCmax, αντίστοιχα). 

3.2.9 Οδηγίες εκκίνησης και σβέσης 

Σε πραγματικό χρόνο, ο διαχειριστής μπορεί να γνωστοποιεί στην διαδικασία χΕΑΣ ότι μια μο-
νάδα βρίσκεται: 

 Είτε σε λειτουργία εκκίνησης (ο χρόνος καταγράφεται όταν ορίζεται και επαναφέρεται επι-
σήμανση) 

 Είτε σε λειτουργία σβέσης (ο χρόνος καταγράφεται όταν ορίζεται και επαναφέρεται επισή-
μανση) 
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Η απόφαση για την εκκίνηση ή τη σβέση μιας μονάδας ή την είσοδο ή έξοδό της από την αγορά 
λαμβάνεται εκτός της διαδικασίας χΕΑΣ. Η επισήμανση και η επαναφορά επισήμανσης μονάδας ε-
ναπόκειται στην ευθύνη του ΔΣΜ, όταν η κατάσταση μεταβάλλεται.  

Όταν η οδηγία του ΔΣΜ είναι η εκκίνηση της μονάδας, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην 
διαδικασία χΕΑΣ καθότι εναπόκειται στην ευθύνη του ΔΣΜ η έξοδος της μονάδας από την αγορά 
και η σωστή εντολή κατανομής. Ωστόσο, όταν η εντολή αφορά τη διακοπή λειτουργίας, η διαδικασία 
χΕΑΣ θα μεταφέρει τη μονάδα λαμβάνοντας την ακόλουθη εξίσωση: 

EntityMW = Max[𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐺𝑒𝑛 − 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 𝑀𝐼𝑁𝑀𝑊] 

Επιπλέον, ο ΔΣΜ μπορεί να γνωστοποιεί στην αγορά εξισορρόπησης ότι μια μονάδα συμμετέχει 
ή όχι στην αγορά (επισήμανση MCMode). Ο ΔΣΜ μπορεί να επισημαίνει μονάδες που λειτουργούν 
υπό περιορισμούς. Όταν ο ΔΣΜ επισημαίνει τη μονάδα, καταγράφεται ο χρόνος και η παρατήρηση. 
Καταγράφεται επίσης ο χρόνος όταν η επισήμανση επαναφέρεται. Η εν λόγω επισήμανση δεν έχει 
καμία επίπτωση στην εκκαθάριση, αλλά χρησιμοποιείται για διακανονισμό. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης και σβέσης, η μονάδα θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός 
αγοράς, η κατανομή MW είναι υποχρεωτική σε ένα συγκεκριμένο προφίλ και, επομένως, δεν επη-
ρεάζει το κόστος βελτιστοποίησης. Η διαδικασία χΕΑΣ πρέπει να υπολογίσει την κατανομή MW κατά 
τη διάρκεια αυτής της φάσης προκειμένου να προσδιορίσει την απόκλιση που ενδεχομένως δη-
μιουργήσει, ωστόσο, η μονάδα δεν ακολουθεί τα αποτελέσματα της αγοράς ενέργγειας εξισορρό-
πησης. 

Η αγορά ενέργειας εξισορρόπησης θα γνωρίζει πότε θα πραγματοποιείται εκκίνηση ή σβέση 
από τα αποτελέσματα της ΔΕΠ (ή από μη αυτόματη θέση σε λειτουργία/διακοπή λειτουργίας). Εάν 
τα αποτελέσματα της ένταξης της ΔΕΠ ή της μη αυτόματης ένταξης (προκαθορισμένα προφίλ εκκί-
νησης/διακοπής λειτουργίας) διαφέρουν από το πρόγραμμα αγοράς, το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στον ζωνικό περιορισμό ανισορροπιών. 

 
Μία συνοπτική περιγραφή της φάσης εκκίνησης περιγράφεται παρακάτω: 
 

 
 

ΣΧΗΜΑ  7 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Εκκίνηση 
Χρόνος συγχρονι-

σμού 

Χρόνος παραμονής σε 
ενδιάμεσο φορτίο 

Φάση με δυνατότητα κατανο-
μής 

Χρόνος απένταξης 
Σβέση 



Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας 

  

ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
25 

 

Προκειμένου η διαδικασία χΕΑΣ να υπολογίσει την κατανομή MW, χρειάζεται τα εξής τα εξής: 
- Τις πληροφορίες για την κατάσταση εκκίνησης προκειμένου να ενημερωθεί εάν η εκκίνηση 

τελέστηκε σε ψυχρή, θερμή ή ενδιάμεση κατάσταση· 
- Την παράμετρο hoursUp για να μάθει σε ποιο χρονικό σημείο της φάσης εκκίνησης 

βρίσκεται επί του παρόντος· 
- Τις βηματικές συναρτήσεις ενδιάμεσου φορτίου και τους χρόνους συγχρονισμού. 

Επομένως, τα προφίλ εκκίνησης των περιόδων κατανομής της διαδικασίας χΕΑΣ θα υπολογίζο-
νται και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ζωνικών αποκλίσεων.. Κατά τη διάρκεια της φάσης 
απένταξης, το προφίλ ακολουθεί γραμμική κάθοδο από ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ έως τη μηδενική. 
Η σταθερή μεταβολή που ισούται με την παράμετρο Pmin/DesyncTime θα χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του προφίλ σβέσης για όλες τις περιόδους κατανομής της διαδικασίας χΕΑΣ. 

3.3 Μαθηματική διατύπωση 

3.3.1 Βήμα προσφοράς 

Το βήμα, το οποίο αντιπροσωπεύεται από το σύνολο Segments και διατρέχεται από την παρά-
μετρο seg, είναι η αύξηση/μείωση ισχύος MW που είναι διαθέσιμη για μια δεδομένη κατεύθυνση 
υπό σταθερή τιμή. Το Τμήμα αποτελεί μέρος της προσφοράς ενέργειας και επομένως συνδέεται με 
έναν Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

Ενώ οι προσφορές δεν εκφράζονται βάσει ενεργειακών ζωνών, χρησιμοποιείται εσωτερική με-
τατροπή προκειμένου να μετατραπούν σε ενέργεια (MW  MWh) και να προσαρμοστούν με το 
τυποποιημένο πλαίσιο βελτιστοποίησης. Ένα Τμήμα συνδέεται με συγκεκριμένη περίοδο κατανομής 
(ήτοι είναι έγκυρο μόνο για τη δεδομένη περίοδο κατανομής). Με άλλα λόγια, τα εισερχόμενα στοι-
χεία που αφορούν τα δεδομένα των προσφορών εκφράζονται σε μέση ισχύ MW, επομένως, για τη 
λήψη της αντίστοιχης ενέργειας πρέπει η τιμή MW να πολλαπλασιαστεί με τη διάρκεια της περιόδου 
κατανομής. 

3.3.2 Χρονική Περίοδος Χειροκίνητης ΕΑΣ 

Οι Χρονικές Περίοδοι Χειροκίνητης ΕΑΣ (Periods) αποτελούν ένα σύνολο χρονικών διαστημά-
των και αναπαρίστανται με τη μεταβλητή h. Το εν λόγω σύνολο περιλαμβάνει όλα τα διαστήματα 
αγοράς της υπό εξέταση περιόδου. Πρόκειται για περιόδους συναλλαγών διάρκειας 15’, ωστόσο, 
μπορούν να διαμορφωθούν και με διαφορετικό τρόπο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

3.3.3 Ζώνες 

Οι ζώνες που αντιπροσωπεύονται από το σύνολο ZONES υπό τη μεταβλητή z, είναι οι ζώνες 
προσφοράς εντός της Ελλάδας. Κάθε οντότητα πρέπει να ανήκει σε μία αποκλειστικά ζώνη. Υπάρχει 
δυνατότητα να οριστούν διαζωνικοί διάδρομοι μεταξύ ζωνών.  

3.3.4 Διαζωνικοί διάδρομοι 

Οι διαζωνικοί διάδρομοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από το σύνολο FLOWGATES υπό τη με-
ταβλητή fg αποτελούν διαδρόμους ροής ισχύος μεταξύ εσωτερικών ζωνών. Κάθε διάδρομος είναι 
μίας κατεύθυνσης (ήτοι ορίζεται «από τη ζώνη» «στη ζώνη». Οι ροές σε κάθε διάδρομο ισχύος 
υπολογίζονται από μελέτες του ΔΣΜ ή στην περίπτωση των δύο ζωνών με το «μοντέλο διαζωνικής 
μεταφοράς». 
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3.3.5 Διατύπωση βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς 

Η εκκαθάριση της αγοράς διατυπώνεται ως πρόβλημα περιορισμένης βελτιστοποίησης. Το εν 
λόγω πρόβλημα περιγράφεται από μια συνάρτηση και ένα σύνολο περιορισμών (περιορισμοί ισότη-
τας και περιορισμοί ανισότητας). 

Ο μηχανισμός εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης διατυπώνει το πρόβλημα των προσφο-
ρών εκκαθάρισης για τη φυσική αγορά ως πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο αποτελείται από μια 
συνάρτηση, ένα σύνολο μεταβλητών απόφασης (η ποσότητα που πρέπει να κατανεμηθεί για κάθε 
προσφορά) και ένα σύνολο ανισοτικών και ισοτικών περιορισμών. 

Η εκκαθάριση της διαδικασία χΕΑΣ έχει τη δυνατότητα να αποστείλει εκ νέου τα αποτελέσματα 
της ΔΕΠ που αφορούν την κατανομή βάσει αγοράς, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις 
αποφάσεις ένταξης μονάδων από την τελευταία ΔΕΠ. 

Παρέχει έναν ομαλό τρόπο αντιμετώπισης δυσκολίας εύρεσης λύσεων, που ενδέχεται να προ-
κύψουν λόγω των ισοτικών ή ανισοτικών περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας 
εφαρμογής προγραμματισμού στόχων (GP) στην οποία οι μεταβλητές χαλάρωσης (slack variables), 
με σχετικά υψηλό κόστος ποινής, χρησιμοποιούνται για να μετριάσουν τους μείζονες περιορισμούς 
του συστήματος με ομαλό τρόπο. Για παράδειγμα, ο περιορισμός ισορροπίας ενέργειας διαθέτει 
χαλαρές μεταβλητές για την πλεονάζουσα και ελλειμματική παραγωγή. Σε καθεμία συσχετίζεται μια 
τιμή ποινής. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη του περιορισμού της ζήτησης, η 
μεταβλητή της ελλειμματικής παραγωγής θα παρέχει την απαιτούμενη MWh στην τιμή ελλειμματι-
κής παραγωγής. 

Οι περιορισμοί ισότητας θα διαθέτουν πλεονασματικές και ελλειμματικές μεταβλητές χαλάρω-
σης. Οι περιορισμοί με ανώτερο ή κατώτερο όριο θα έχουν είτε περιθώρια ελλειμματική είτε περι-
θώρια πλεονασματική μεταβλητή. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας, η εφαρμογή ελέγχει όλες τις μεταβλητές χαλάρωσης για μη 
μηδενικές τιμές. Εάν διαπιστωθούν ότι υπάρχουν, ορίζεται η επισήμανση σφάλματος και συντάσσε-
ται μήνυμα στο παράθυρο καταγραφής. 

Το σχετικό μέγεθος των τιμών χαλάρωσης καθορίζει τη σειρά με την οποία μετριάζουν οι πε-
ριορισμοί. Εάν οι τιμές για δύο ή περισσότερες μεταβλητές είναι ίδιες, τότε δεν υπάρχει κανένας 
τρόπος να προβλεφθεί ποια θα παραβιαστεί. 

Λόγω της αυξανόμενης και αναγκαίας πολυπλοκότητας της αγοράς εξισορρόπησης, σε περί-
πτωση που η εν λόγω διατύπωση οδηγήσει θέματα απόδοσης κατά τη δοκιμή FAT και SAT, η εφαρ-
μογή θα περιλαμβάνει επιλογή απενεργοποίησης ορισμένων δυαδικών μοντέλων. Παρακάτω περι-
γράφεται η μοντελοποίηση όπου οι δυαδικές μεταβλητές διακυβεύονται. 

- Μοντέλο υπολογισμού ενέργειας 

- Περιορισμοί ελάχιστης ποσότητας προσφοράς (όλα τα Τμήματα για φορτία, 1ο Τμήμα 
για τις μονάδες παραγωγής) 

- Ανοδική/Καθοδική επιλογή εξισορρόπησης της μονάδας. 
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Θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής απενεργοποίησης του δυαδικού μοντέλου υπο-
λογισμού ενέργειας, εάν οι αποδόσεις καθίστανται προβληματικές: 

- Η μερική απενεργοποίηση θα συνίσταται στην εξέταση του δυαδικού μοντέλου μόνο 
για την πρώτη περίοδο κατανομής προσεγγίζοντας μέσω τριγώνου (ή τετραγώνου) την 
ενέργεια των μελλοντικών (look-ahead) περιόδων. 

- Η πλήρης απενεργοποίηση θα συνίσταται στον υπολογισμό της ενέργειας με βάση ένα 
τρίγωνο (ή τετράγωνο) εντός της περιόδου κατανομής 15’.  

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα απενεργοποίησης της ελάχιστης ποσότητας ενεργοποίησης 
των προσφορών φορτίου σε όλα τα τμήματα εκτός από το 1ο. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσφορά 
φορτίων θα θεωρείται ως προσφορά παραγωγής με μόνο το πρώτο τμήμα να περιέχει μη διαιρετή 
ποσότητα. 

3.3.6 Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου της διαδικασίας χΕΑΣ για την περίοδο κατανομής p 
περιγράφεται ως εξής: 

min (BalancingEnergyCosts + PenaltyCosts)  (1) 

όπου 

 BalancingEnergyCosts: είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το κόστος από την 
επιλογή προσφορών εξισορρόπησης ενέργειας προς την ανοδική και καθοδική κατεύ-
θυνση σε ένα δεδομένο Market Point (σημείο έγχυσης), εκφρασμένη σε €, για ολόκληρο 
το σύστημα και όλες τις περιόδους. 

 PenaltyCost: είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το μη φυσικό κόστος, εκφρα-
σμένη σε €, για ολόκληρο το σύστημα και όλες τις περιόδους, λόγω παραβίασης των 
περιορισμών όταν δεν υπάρχει εφικτή λύση.  

3.3.7 Κόστος ενέργειας εξισορρόπησης 

Το κόστος της ενέργειας εξισορρόπησης ορίζεται ως εξής: 
 

BalancingEnergyCosts

= ESegMWhUp(u, h, seg) ∗ EsegPriceUp(u, h, seg)

− ESegMWhDn(u, h, seg) ∗ EsegPriceDn(u, h, seg) 

(2) 

 

 

Όπου,  

 ESegMWhUp είναι η ποσότητα ενέργειας εξισορρόπησης σε MWh που έχει εκκαθαριστεί 
στην ανοδική κατεύθυνση, την περίοδο κατανομής h, στο τμήμα seg για τον πάροχο 
παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης u. 
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 ESegMWhDn είναι η ποσότητα ενέργειας εξισορρόπησης σε MWh που έχει εκκαθαριστεί 
στην καθοδική κατεύθυνση, την περίοδο κατανομής h, στο τμήμα seg και με πάροχο 
παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης u. 

RTBMEnergy(u, h) = 𝑀𝑆 (u, h) + UnitBEMWhUp(u, h) − UnitBEMWhDn(u, h) (3) 
 

 

Όπου, 

 MS0(u,h): είναι μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει το χρονοδιάγραμμα της αγοράς 
για τη μονάδα u και το διάστημα της αγοράς h, εκφρασμένο σε MWh. 

 UnitBEMWhUp(u,h): είναι μια μεταβλητή που αντιστοιχεί στην εκκαθαρισμένη ποσό-
τητα ενέργειας σε MWh προς την ανοδική κατεύθυνση για την οντότητα u και την 
περίοδο κατανομής h. 

 UnitBEMWhDn(u,h): είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την εκκαθαρισμένη πο-
σότητα ενέργειας σε MWh προς την καθοδική κατεύθυνση για την οντότητα u και το 
διάστημα της αγοράς h. 

 RTBMEnergy(u,h): είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας 
που παράγεται από την οντότητα u δεδομένης της κατανομής του σημείου ρύθμισης 
MW, την περίοδο κατανομής h.  

Οι παραπάνω περιορισμοί θα ισχύουν μόνο για μονάδες που συμμετέχουν στην αγορά, οι 
μονάδες που είναι εκτός λειτουργίας μπορούν να συμβάλουν στην αγορά, εφόσον στη συνέχεια, 
μπορούν να εξασφαλίσουν την εξισορρόπηση ενέργειας με την εκκίνηση.Η υποχρεωτική παρα-
γωγή της υδροηλεκτρικής ενέργειας εκκαθαρίζεται κατά προτεραιότητα όταν προστίθεται στο 
πρόγραμμα της αγοράς, εφαρμόζεται ο ακόλουθος περιορισμός για να εξασφαλιστεί ότι η έξοδος 
ισχύος δεν υπερβαίνει την υποχρεωτική ποσότητα MW: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ≥ 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑀𝑤(𝑢, ℎ) 
(4) 

Όπου, 

 MandMw (u, h): είναι μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει την υποχρεωτική ποσότητα 
MW για την υδροηλεκτρική μονάδα u και την περίοδο κατανομής h. Η ενέργεια που 
αντιπροσωπεύει περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της αγοράς της υδροηλεκτρικής μονά-
δας. 

Η μονάδα που βρίσκεται σε κατάσταση δοκίμων παραλαβής ή σε δοκιμαστική λειτουργία θεω-
ρείται ότι βρίσκεται εκτός αγοράς για την περίοδο κατά την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα λει-
τουργίας της. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις εξισώσεις αυτές και θα τηρήσει 
το δηλωμένο πρόγραμμα λειτουργίας της. 

Στην περίπτωση που το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργίας σε δοκιμαστική λειτουργία ή σε κα-
τάσταση δοκιμών παραλαβής της μονάδας διαφέρει από το πρόγραμμα αγοράς της ή σε περίπτωση 
που δηλωθεί μερική ή ολική μη διαθεσιμότητα στην εν λόγω μονάδα, τότε η απόκλιση θα εισαχθεί 
στον ζωνικό περιορισμό αποκλίσεων 
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3.3.8 Κόστη ποινής 

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδυναμίας επίλυσης της διαδικασίας χ κάτω από συ-
γκεκριμένες περιστάσεις, προστίθενται στην Αντικειμενική Συνάρτηση μεταβλητές παραβίασης κα-
θώς και πρόσθετοι όροι για τις ποινές των μεταβλητών παραβίασης. Κάθε συντελεστής ποινής αντι-
στοιχίζεται σε μία μεταβλητή παραβίασης. Οι συντελεστές ποινής λαμβάνουν σχετικά μεγάλες τιμές, 
έτσι ώστε παραβίαση των περιορισμών να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που ο αλγόριθμος δεν δύ-
ναται να βρει λύση βάσει των Προσφορών που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες. Μη μηδενική 
τιμή σε μια μεταβλητή παραβίασης στη λύση υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν έχει λύση δίχως 
παραβίαση κάποιων εκ των περιορισμών. Μεταβλητές παραβίασης χρησιμοποιούνται για τους πα-
ρακάτω περιορισμούς: 

- Ζωνικός περιορισμός ανισορροπιών 
- Περιορισμοί τεχνικού μεγίστου/ελαχίστου μονάδας 
- Μέγ. ενεργειακοί περιορισμοί ημέρας 
- Ανοδικοί και καθοδικοί περιορισμοί 
- Γενικοί περιορισμοί 

Για καθένα από τους εν λόγω περιορισμούς, θα ορίζεται μια τιμή ποινής που θα υποδηλώνει 
ποιος έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα και ποιος τη μικρότερη. 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑀𝑎𝑥𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑀𝑊ℎ(𝑢) ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 + 

+∑ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑢, ℎ) + 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ), ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 

+∑ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝑈𝑝𝑀𝑤𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑢, ℎ) + 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝐷𝑛𝑀𝑤𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑢, ℎ), ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 

+∑ 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙𝐼𝑚𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡(𝑧, ℎ) + 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙𝐼𝑚𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑧, ℎ), ∗ 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙𝐼𝑚𝑏𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 .                            (5) 

3.3.9 Μέγιστοι ενεργειακοί περιορισμοί ημέρας 

Ο μέγιστος ενεργειακός περιορισμός ημέρας εφαρμόζεται στην διαδικασία χΕΑΣ χρησιμοποιώ-
ντας τα αποτελέσματα της ΔΕΠ, καθώς μόνο η ΔΕΠ διαθέτει πλήρη εικόνα της ημέρας.  

Η βασική ιδέα έχει συνοψίζεται ως εξής: 

 Να χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τη ΔΕΠ για να είναι γνωστή η κατανομή της 
ημερήσιας συνεισφοράς ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας για μια δεδομένη μο-
νάδα, προκειμένου να είναι γνωστό ακριβώς ποια η ποσότητα της ενέργειας που επι-
τρέπεται να κατανέμεται στην διαδικασία χΕΑΣ  κατά τη διάρκεια των μελλοντικών 
(look-ahead) περιόδων. Προκειμένου η αγορά να μην κατανείμει περισσότερη ενέργεια 
από όση έχει προγραμματιστεί από τη ΔΕΠ για τις περιόδους κατανομής που αντιστοι-
χούν στις περιόδους της διαδικασίας χΕΑΣ της τρέχουσας εκτέλεσης, προσθέτοντας όσα 
δεν έχουν προγραμματιστεί. Σημειώνεται ότι η ΔΕΠ έχει τη δυνατότητα να κατανέμει 
λιγότερη ενέργεια από ό,τι έχει εγκριθεί, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
από την αγορά εξισορρόπησης. 

 Χρήση της πληροφορίας πραγματικού χρόνου για να καταστεί γνωστή η τρέχουσα πο-
σότητα που έχει ήδη παρασχεθεί. 

Ο περιορισμός θα ορίζεται ως εξής: 
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𝑅𝑇𝐵𝑀𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦(𝑢, ℎ) ≤  𝑀𝑎𝑥𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝐸𝐹𝑟𝑜𝑚𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑢) − 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝐸(𝑢) (6) 

 

Όπου: 

 MaxDailyEFromStart: είναι η σωρευτική ενέργεια που η αγορά εξισορρόπησης μπορεί 
να επιτρέψει στη μονάδα από την αρχή της ημέρας έως την τελευταία μελλοντική (look-
ahead) περίοδο, για την οντότητα u. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται η ποσότητα που 
διατίθεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών και το οποίο η ΔΕΠ δεν διέθεσε. 

 AllocatedDailyE: είναι η ήδη κατανεμηθείσα ενέργεια, η οποία υπολογίζεται από το EMS 

3.3.10 Περιορισμοί προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης 

Οι ποσότητες ενέργειας εξισορρόπησης που εκκαθαρίζονται για κάθε πάροχο υπηρεσιών εξι-
σορρόπησης περιορίζονται για κάθε οντότητα στα τμήματα προσφοράς που υποβάλλονται μέσω 
της πλατφόρμας της αγοράς. 

Η συνολική εκκαθαρισμένη ποσότητα ενέργειας σε MWh για μια δεδομένη οντότητα είναι το 
άθροισμα όλων των εκκαθαρισμένων τμημάτων: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐸𝑀𝑊ℎ𝑈𝑝(𝑢, ℎ) = 𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑊𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐷 (7) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐸𝑀𝑊ℎ𝐷𝑛(𝑢, ℎ) = 𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑊𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐷 (8) 

Όπου, 

 ESegMWhUp(u,h,seg): είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την εκκαθαρισμένη 
ποσότητα ενέργειας στην ανοδική κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου τμήματος προσφο-
ράς, εκφρασμένη σε MWh, για την οντότητα u, την περίοδο κατανομής h και το τμήμα 
seg. 

 ESegMWhDn(u,h,seg): είναι μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την εκκαθαρισμένη 
ποσότητα ενέργειας στην καθοδική κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου τμήματος προ-
σφοράς, εκφρασμένη σε MWh, για την οντότητα u , την περίοδο κατανομής h και το 
Τμήμα seg. 

 D: αντιπροσωπεύει τη διάρκεια των περιόδων κατανομής της αγοράς σε ώρες. 

Κάθε τμήμα προσφοράς εκκαθαρισμένης ενέργειας εξισορρόπησης πρέπει να είναι μικρότερο 
ή ίσο με το μέγεθος του τμήματος της προσφοράς: 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑊𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝐸𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐼𝑏𝑒𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (9) 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑊𝐷𝑛(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝐸𝑆𝑒𝑔𝐷𝑛𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐼𝑏𝑒𝑆𝑒𝑔𝐷𝑛(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (10) 

Όπου, 

 MaxESegUpMw (u, h, seg): είναι μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει το μέγεθος του 
ανοδικού τμήματος της ενέργειας, εκφρασμένη σε MW, για την οντότητα u , την περί-
οδο κατανομής h και το Τμήμα seg. 
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 MaxESegDnMw (u, h, seg): είναι μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει το μέγεθος του 
καθοδικού τμήματος της ενέργειας, εκφρασμένη σε MW, για την μονάδα u και το διά-
στημα αγοράς h και το τμήμα seg. 

 IbeSegUp (u, h, seg): είναι δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει εάν μια δεδομένη ανο-
δική προσφορά έχει εκκαθαριστεί ή όχι, για την οντότητα u και περίοδο κατανομής h. 

 IbeSegDn (u, h, seg): είναι δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει εάν μια δεδομένη κα-
θοδική προσφορά έχει εκκαθαριστεί ή όχι, για την οντότητα u και περίοδο κατανομής 
h. 

Επιπλέον, για κάθε προσφορά δηλώνεται μια ελάχιστη ποσότητα ενεργοποίησης: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐸𝑀𝑤𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≥ 𝑀𝑖𝑛𝐵𝐸𝑈𝑝𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐼𝑏𝑒𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (11) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐸𝑀𝑤𝐷𝑛(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≥ 𝑀𝑖𝑛𝐵𝐸𝐷𝑛𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝐼𝑏𝑒𝑆𝑒𝑔𝐷𝑛(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (12) 
Όπου, 

 MinBEUpMw(u, h, seg): αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ανοδική ποσότητα προσφοράς 
σε μπλοκ, για την οντότητα u και περίοδο κατανομής h και τμήμα seg. 

 MinBEDnMw(u, h, seg): αντιπροσωπεύει την ελάχιστη καθοδική ποσότητα προσφοράς 
σε μπλοκ, για την οντότητα u και την περίοδο κατανομής h και τμήμα seg. 

Δεδομένου ότι υπάρχει Tμήμα προσφορών με ελάχιστες παρτίδες (block), είναι δυνατόν ο ε-
πιλυτής να επιλέξει ένα υψηλότερο Τμήμα με υψηλότερη τιμή, αλλά σε μικρή ποσότητα, επειδή 
δεν χρειάζεται τη συνολική ποσότητα («all or nothing» quantity) του κάτω Τμήματος. Προκειμέ-
νου να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να γίνεται ειδική θεώρηση. 

Εισάγονται οι ακόλουθοι δύο περιορισμοί (για την περίπτωση της ανοδικής κατεύθυνσης): 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑤𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≥ 𝑀𝑎𝑥𝐸𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (13) 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑤𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔 + 1) ≤ 0 (14) 

Για να είναι βέβαιο ότι το τμήμα αυτό εκκαθαρίζεται με τη σωστή σειρά, μόνον ένας από τους 
δύο αυτούς περιορισμούς πρέπει να εφαρμόζεται. Εάν ο πρώτος περιορισμός δεν εφαρμόζεται, 
τότε πρέπει να τηρείται ο δεύτερος περιορισμός. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν εφαρμόζεται ο πρώτος 
περιορισμός, τότε ο δεύτερος περιορισμός δεν χρειάζεται να τηρείται πλέον. 

Για να μοντελοποιηθεί το παραπάνω, είναι αναγκαία μια πρόσθετη δυαδική μεταβλητή: 

 SegFullyCleared(u,h,seg): είναι μια δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει εάν ένα τμήμα 
έχει εκκαθαριστεί πλήρως ή όχι, για την οντότητα u, την περίοδο κατανομής h και το 
Τμήμα seg. 

Οι δύο ανωτέρω περιορισμοί θα εφαρμόζονται ως εξής: 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑤𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ≥  𝑀𝑎𝑥𝐸𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) ∗ 𝑆𝑒𝑔𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (15) 

𝐸𝑆𝑒𝑔𝑀𝑤𝑈𝑝(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔 + 1) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝐸𝑆𝑒𝑔𝑈𝑝𝑀𝑤(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔 + 1) ∗ 𝑆𝑒𝑔𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑢, ℎ, 𝑠𝑒𝑔) (16) 

Σημειώνεται ότι η ίδια θεώρηση εφαρμόζεται για την καθοδική κατεύθυνση. 
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Δεδομένου ότι αυτή η ελάχιστη μη διαιρέσιμη ποσότητα δημιουργεί πολυπλοκότητα στο μο-
ντέλο, είναι επιτρεπτή μόνο στο πρώτο Τμήμα για όλες τις μονάδες παραγωγής. Για την κατηγορία 
φορτίου, επιτρέπεται να διαθέτει μία για κάθε τμήμα. 

Ο περιορισμός αυτός θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν υπάρχει δήλωση προσφοράς MW με ασυ-
νεπές ελάχιστο ποσοστό αποδοχής όσον αφορά την ακολουθία εκκίνησης θερμικής μονάδας. 

3.3.11 Όρια μονάδων παραγωγής 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί καθορίζουν τα όρια μιας οντότητας παραγωγής εξετάζοντας τις τέσ-
σερις φάσεις (συγχρονισμός, παραμονή σε ενδιάμεσο φορτίο, κατανομή και απένταξη). Για τον 
συγχρονισμό, την παραμονή σε ενδιάμεσο φορτίο και την απένταξη, τα μέγιστα και ελάχιστα όρια 
λαμβάνουν την ίδια τιμή, γεγονός που αναγκάζει το πρόγραμμα της οντότητας να καθοριστεί σε 
αυτήν την τιμή. 

Ως εκ τούτου, το κατώτερο όριο της οντότητας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊 𝑢, ℎ,′ 𝐹𝐶𝑅′ − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊 𝑢, ℎ,′ 𝑎𝐹𝑅𝑅′

+ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ)

≥ 𝑀𝑖𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑢, ℎ)

+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑢2, 𝑢, ℎ) ∗ 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑀𝑊 

 

(17) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′) + 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ≥ 

𝑀𝑖𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑢, ℎ)  

+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑢2, 𝑢, ℎ) ∗ 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑀𝑊 +  

+𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) 

(18) 

 

Ο περιορισμός του ανώτερου ορίου της οντότητας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, 𝐹𝐶𝑅 ) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′)
− 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ≤ 

+𝑀𝑎𝑥𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑢, ℎ)  

+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑢2, 𝑢, ℎ) ∗ 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑀𝑊 

 

(19) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑊(𝑢, ℎ) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ≤ 

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑊(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑢, ℎ)

+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑢2, 𝑢, ℎ) ∗ 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑀𝑊 

+𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐴𝐺𝐶𝑀𝑊(𝑢, ℎ) 

(20) 
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όπου  

 MinMW(u,h): Η Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW.. 

 MaxMW(u,h): Η Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

 MinAGCMW(u,h): Η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ μιας Μονάδας Πα-
ραγωγής u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW.  

 MaxAGCMW(u,h): Η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε λειτουργία ΑΡΠ μιας Μονάδας Παραγω-
γής u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

 IupAGC: είναι μια παράμετρος που υποδυκνύει αν η οντότητα λειτουργεί σε κατάσταση 
ΑΡΠ, η οποία προκύπτει από τα αποτελέσματα της ΔΕΠ ή του EMS. 

 Transitioning(u,h): είναι μια δυαδική παράμετρος που υποδηλώνει ότι η διάταξη λει-
τουργίας μίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου πολλαπλών αξόνων (CCGT) βρίσκεται σε 
διαδικασία μετάβασης, όπου στην περίπτωση αυτή, ισχύει η προηγούμενη Διάταξη Λει-
τουργίας. Η εν λόγω παράμετρος προκύπτει από τα αποτελέσματα της ΔΕΠ. 

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα διάφορα όρια της μονάδας που περιγράφονται παρα-
πάνω. 

MinMW 
MinAGC 

MaxAGC 
MaxMW 

MW 

 
ΣΧΗΜΑ  8 ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ 

Οι παραπάνω περιορισμοί αντιπροσωπεύουν ένα γενικό μοντέλο και για τις δύο περιπτώσεις 
όπου η μονάδα τελεί ή όχι υπό κατάσταση ΑΡΠ και εξετάζει το γεγονός ότι MINAGC > MINMW και 
MaxAGC<MaxMW. 

3.3.12 Όρια οντότητας κατανεμόμενου φορτίου 

Το κατανεμόμενο φορτίο διαθέτει το δικό του σύνολο περιορισμών ελάχ./μέγ. δυναμικότη-
τας, καθώς το επίπεδο παραγωγής είναι αρνητικό, όπως και τα όριά του. Επιπλέον, το κατανεμό-
μενο φορτίο έχει μόνο μία πιθανή κατάσταση, την κατάσταση κατανομής. 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝐹𝐶𝑅′) − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′)
+ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ≥  

−𝑀𝑎𝑥𝑀𝑤(𝑢, ℎ) 

(21) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝐷𝑛𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′) + 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ≥  (22) 
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−𝑀𝑎𝑥𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ)  

−𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) 

 

Ο περιορισμός του κατώτερου ορίου της οντότητας, φαίνεται παρακάτω: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝐹𝐶𝑅′) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′)
− 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ≤  

−𝑀𝑖𝑛𝑀𝑤(𝑢, ℎ) 

(23) 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) + 𝐼𝑆𝑃𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝐶𝑈𝑝𝑀𝑊(𝑢, ℎ, ′𝑎𝐹𝑅𝑅′) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ≤  

−𝑀𝑖𝑛𝑀𝑤(𝑢, ℎ) ∗ 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ)  

−𝐼𝑈𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝐴𝐺𝐶𝑀𝑤(𝑢, ℎ) 

(24) 

3.3.13  Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής  

Η διακύμανση της παραγωγής ισχύος μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων κατανομής περιορίζε-
ται από τις ικανότητες μεταβολής της παραγωγής ενός δεδομένου παρόχου υπηρεσιών εξισορρό-
πησης. Ο εν λόγω περιορισμός αφορά όλους τους τύπους παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης, 
ωστόσο, οι περιορισμοί εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. 

Για τη μονάδα παραγωγής: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ − 1) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝑈𝑝𝑀𝑤𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑢, ℎ)

≤ 7.5 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝑈𝑝(𝑢) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑢𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) +  7.5 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐴𝐺𝐶𝑅𝑎𝑚𝑝𝑈𝑝(𝑢)

∗ 𝐼𝑢𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ)   
 

(25) 

  

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ − 1) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑤(𝑢, ℎ) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝐷𝑛𝑀𝑤𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑢, ℎ)

≤ 7.5 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑅𝑎𝑚𝑝𝐷𝑛(𝑢) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑢, ℎ) − 𝐼𝑢𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ) +  7.5

∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝐴𝐺𝐶𝑅𝑎𝑚𝑝𝐷𝑛(𝑢) ∗ 𝐼𝑢𝑝𝐴𝐺𝐶(𝑢, ℎ)   

(26) 

Όπου, 

 UnitRampDn(u,h): Ο Ρυθμός Ανόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u σε 
MW/min 

 UnitRampUp(u,h): Ο Ρυθμός Καθόδου για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u. 
σε MW/min 

 Μ: αντιπροσωπεύει αρκετά μεγάλο αριθμό, έτσι ώστε να απενεργοποιείται ο περιορι-
σμός μεταβολής εάν η μονάδα δεν βρίσκεται σε φάση κατανομής, εκφρασμένος σε MW. 

Σημειώνεται ότι για την εικονική μονάδα βιοκαυσίμου ή συνδυασμένου κύκλου, οι περιορισμοί 
μεταβολής εξετάζουν το επίπεδο MW της άλλης εικονικής μονάδας που ανήκει στον ίδιο σταθμό 
για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που υπάρχει μετάβαση. 
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3.3.14 Περιορισμοί Ζωνικών Αποκλίσεων 

Η διαδικασία χΕΑΣ στοχεύει στην επιλογή της ποσότητας Ενέργειας Εξισορρόπησης για την ε-
λαχιστοποίηση του κόστους αντιμετώπισης των αποκλίσεων εντός των Ζωνών Προσφοράς. Οι ζω-
νικές Αποκλίσεις υπολογίζονται ως η διαφορά του Προγράμματος Αγοράς των κατωτέρω: 

 Πρόβλεψη ζήτησης για Χαρτοφυλάκια Φορτίου,  

 Πρόβλεψη παραγωγής για Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ,  

 Γνωστές αλλαγές στην παραγωγή Μονάδων σε Κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή Δο-
κιμών Παραλαβής. 

 Γνωστές αλλαγές στα Προγράμματα των διασυνδέσεων. 

 Εκτιμώμενες Απώλειες του ΕΣΜΗΕ. 

 Αποκλίσεις των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που είναι εκτός αγοράς. 

Οι ανωτέρω αποκλίσεις για κάθε Ζώνη Προσφορών, z, καλύπτονται από την Ενέργεια Εξισορ-
ρόπησης που παρέχουν οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στην Ζώνη Προσφορών, z, και την 
υπολογιζόμενη ροή στους διαζωνικούς διαδρόμους, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

UnitBEMwhUp(u, h) − UnitBEMwhDn(u, h)

 ∈ 

 

+∑ [FlowMw(z1, z, h) −  FlowMw(z, z1, h)] ∗ 𝐷 

= NonDispLoadFR(𝑧, h) − (NonDispLoadMS(u, h) ∗ D)

 ∈ 

 

+ ResPortMS(u, h) ∗ D 

 ∈ 

− ResPortFR(z, h) ∗ D  

+(∑ (NonDispResMS(u, h) ∗ D)  ∈ − NonDispResFR(z, h) ∗ D) 

+ ∑ UnitCommisMS(u, h) − UnitCommisDS(u, h) ∈ ∗D 

+ (ExportDev(inter, h) − ImportDev(inter, h))

∈ 

 

+ZonalLossMS(z, h) ∗ D − ForecastedZonalLoss(z, h) ∗ D 

+ZonalImbSurplus(z, h) ∗ 𝐷 −  ZonalImDeficit(z, h) ∗ D 

− ∑ RTBMEnergy(u, h) − 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑀𝑆(𝑢, ℎ) ∈   
    

∗ 𝐷   

(27) 

D η διάρκεια της Περιόδου Κατανομής. Εκφράζεται σε ώρες. Για τη διαδικασία χΕΑΣ η παράμετρος 
παίρνει την τιμή 1/4 της ώρας. 

UnitBEMWhUp(u,h) Η εκκαθαρισμένη ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MWh. 

UnitBEMWhDnp(u,h) Η εκκαθαρισμένη καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης μίας Οντότητας Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης u, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MWh. 
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FlowMw(z,z1,h) Η ροή σε MW από την Ζώνη Προσφοράς z προς την Ζώνη Προσφοράς z1 σε 
ένα διαζωνικό διάδρομο, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Μη αρνητική. 

FlowMw(z1,z,h) Η ροή σε MW από την Ζώνη Προσφοράς z1 προς την Ζώνη Προσφοράς z σε 
ένα διαζωνικό διάδρομο, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Μη αρνητική. 

NonDispLoadFR(z,h) Η πρόβλεψη ζήτησης του μη Κατανεμόμενου Φορτίου από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

NonDispLoadMS(u,h) Το Πρόγραμμα Αγοράς του μη Κατανεμόμενου Φορτίου, στην Ζώνη Προσφο-
ράς z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

NonDispResFR(z,h) Η πρόβλεψη παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

NonDispResMS(u,h)  Το Πρόγραμμα Αγοράς των μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ, στην Ζώνη Προσφοράς 
z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

ResPortFR(z,h) Η πρόβλεψη παραγωγής των ΑΠΕ, του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, στην Ζώνη 
Προσφοράς z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

ResPortMS(u,h) Το Πρόγραμμα Αγοράς των ΑΠΕ, στην Ζώνη Προσφοράς z, κατά την Περίοδο 
Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

UnitCommisDS(u,h) Η ισχύς που έχει συμφωνηθεί με τον Διαχειριστή πριν τη ΔΕΠ για μία Οντό-
τητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u, που βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την 
περίοδο h. Εκφράζεται σε MW 

UnitCοmmisMS(u,h) Το Πρόγραμμα Αγοράς για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης u, που 
βρίσκεται σε Κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

ForecastedZonalLoss(z,h) Η πρόβλεψη των Ζωνικών αποκλίσεων, στην ζώνη z, κατά την Περί-
οδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

ZonalLossMS(z,h) Το Πρόγραμμα Αγοράς για τις Απώλειες Συστήματος, στην Ζώνη Προσφοράς 
z, κατά την Περίοδο Κατανομής h. Εκφράζεται σε MW. 

ImportDev(inter,h) Η απόκλιση των εισαγωγών σε ένα διασυνοριακό διάδρομο inter, κατά την 
Περίοδο Κατανομής h. 

ExportDev(inter,h) Η απόκλιση των εξαγωγών σε ένα διασυνοριακό διάδρομο inter, κατά την 
Περίοδο Κατανομής h. 

ZonalImDeficit(z,h) Το έλλειμμα στις Ζωνικές αποκλίσεις κατά την Περίοδο Κατανομής h για την 
Ζώνη Προσφοράς z. Εκφράζεται σε MW. 

ZonalImbSurplus(z,h) Το πλεόνασμα στις Ζωνικές αποκλίσεις κατά την Περίοδο Κατανομής h για 
την Ζώνη Προσφοράς z. Εκφράζεται σε MW 

 


