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Τροποποίηση απόφασης ΡΑΕ 798/2020 - Έγκρι-

ση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφο-

ράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 

του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορ-

ρόπησης (Β’ 4516) και της παρ. 4 του άρθρου 18 

του ν. 4425/2016 (Α’ 185). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδι-

ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 185), και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρ-
θρων 7, 17 και 18 του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση 
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910 και Β’ 468/2019), όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ 
938/2020 (Β’  2757), 1357/2020 (Β’  4516), 1572/2020 
(Β’ 5484), 54/2021 (Β’ 531), 609/2021 (Β’ 3500), 775/2021 
(Β’  4982), 854/2021 (Β’  5418), 98/2022 (Γ’ 725) και 
185/2022 (υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ) (εφεξής ο «ΚΑΕ»).

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει μετά την 
επανέκδοσή του με την υπό στοιχεία ΡΑΕ 1412/2020 
απόφαση (B’ 4658) και την τροποποίησή του με τις υπό 
στοιχεία ΡΑΕ 1572/2020 (Β’5484), 609/2021 (Β’ 3500) και 
807/2021 (Β’ 5025) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ») αποφάσεις.

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (απόφαση ΡΑΕ υπ’ 
αρ. 1116/2018, Β’ 5914), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 

του με τις υπό στοιχεία ΡΑΕ 820/2020 (Β΄  1941), 
1228/2020 (B’ 4124), 610/2021 (B’ 3857) και 775/2021 
(Β’ 4982) αποφάσεις.

6. Την υπ’ αρ. 798/30.04.2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση 
Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτο-
φυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων σύμφωνα τις διατά-
ξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 85 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 5910/2018 και Β’ 468/2019) 
και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), 
όπως ισχύουν» (Β’ 1924).

7. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-310805/07.10.2021 έγγρα-
φο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ ΛΥΑ/20058/6.10.2021)  
«Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
και Μεθοδολογίας Φορτίου Αναφοράς σχετικά με τη 
συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων στην Αγορά Εξισορρό-
πησης».

8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 7) αναφορικά με την Τροπο-
ποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη 
Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά 
Εξισορρόπησης, η οποία έλαβε χώρα από 13.10.2021 
έως και 03.11.2021 και επί της οποίας υπεβλήθησαν τα 
ακόλουθα σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της Αρχής1:

(α) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-312139/24.10.2021 επιστολή 
της ΕΒΙΚΕΝ 

(β) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι- 312814/03.11.2021 επιστολή 
της ΕΣΕΠΗΕ 

(γ) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-312818/03.11.2021 επιστολή 
της ΔΕΗ A.E.

(δ) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-312916/08.11.2021 επιστολή 
της OPTIMUS ENERGY A.E.

(ε) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-312922/08.11.2021 επιστολή 
της ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

(στ) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-312942/08.11.2021 επιστολή 
της SYMPOWER.

(ζ) Η υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-313159/08.11.2021 επιστολή 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/15430/
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9. Το υπό στοιχεία Ο-907079/11.11.2021 έγγραφο της 
ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «Απόψεις ΑΔΜΗΕ ΑΕ επί της 
εισήγησης για Κατανεμόμενο Φορτίο και ΑΠΕ».

10. Τo υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-314883/02.12.2021 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. «Απόψεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της εισήγησης 
για Κατανεμόμενο Φορτίο και ΑΠΕ».

11. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-316702/23.12.2021 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ ΛΥΑ/20076/23.12.2021) με 
θέμα: «Αναθεώρηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπη-
σης και Μεθοδολογίας Φορτίου Αναφοράς σχετικά με τη 
συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτί-
ου και Κατανεμόμενων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης 
μετά τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης».

12. ELIA: Public Consultation of the Study on Baseline 
Methodologies (<https://www.elia.be/en/public-
consultation/20210927_public-consultation-of-the-
study-on-baseline-methodologies>)

13. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα απο-
φάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του 
ν. 4001/2011.

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

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΕΣΜΗΕ)» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέ-
πονται τα εξής:

«[…] 2. Για τον σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, 
πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία: […]

ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφω-
να με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υπο-
χρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής 
παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπη-
σης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. […] 
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περι-
εχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο 
Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις 
κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, 
όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην 
Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά 
Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφο-
ρά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. […]

ιη) Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή 
τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας 
και ισχύος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλίσεων, 
καθώς και των τιμών αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές 
της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ιθ) Είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση και το διακα-
νονισμό των φυσικών παραδόσεων όπως ειδικότερα 
εξειδικεύεται στο άρθρο 12 και στον Κανονισμό Αγοράς 
Εξισορρόπησης σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλε-
πόμενα στην ως άνω ενωσιακή νομοθεσία.»

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση 
των κανονισμών και κωδικών των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται 
τα εξής:

«1. […] ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως 
εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, συμμορφώνονται 
με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. […]

2. Στον […] Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης κα-
θορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της 
[…] Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί 
περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, 
οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον 
αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο 
πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν 
να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από αυτούς.[…]

4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρί-
σεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, 
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Δι-
αχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.[…]».

Επειδή, με την υπ’ αρ. 185/24.2.2022 απόφαση ΡΑΕ 
(υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ) εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του ΚΑΕ (σχετ. 3), στο άρθρο 10 «Οντότητες» του οποίου 
προβλέπονται τα εξής:

«2.Οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν Ενέργεια Εξισορρόπησης και/ή 
Ισχύ Εξισορρόπησης και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

α) Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής,.
β) Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, γ) 

Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου.
3. Τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ 

κατηγοριοποιούνται σε Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ 
Ελεγχόμενης Παραγωγής χωρίς διάκριση τεχνολογί-
ας και Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης 
Παραγωγής, με βάση την τεχνολογία των εγκαταστά-
σεων. […]

Επειδή, στο άρθρο 84 «Υπολογισμός Ενέργειας Εξι-
σορρόπησης και Αποκλίσεων» του ΚΑΕ, προβλέπονται 
τα εξής:

«[…]
14. Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου 

με εξαίρεση την άντληση και για τις Περιόδους Εκκα-
θάρισης Αποκλίσεων για τις οποίες παρέχουν Ενέργεια 
Εξισορρόπησης το Πρόγραμμα Αγοράς λαμβάνεται ίσο 
με το Φορτίο Αναφοράς τους το οποίο υπολογίζεται 
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την αντίστοιχη πε-
ρίοδο, και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ενέργεια που θα 
καταναλωνόταν από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου 
Φορτίου σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των σχετικών 
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι λεπτομέρει-
ες και οι κανόνες υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς 
περιλαμβάνονται στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορ-
τίου Αναφοράς».

15. Αναφορικά με τον υπολογισμό της Επιβεβλημέ-
νης Ενέργειας, INSTe,t και της προσαρμογής Αποκλί-
σεων IMBADJe,t για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16635Τεύχος B’ 1644/06.04.2022

Μονάδων ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και για τις 
Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τις οποίες πα-
ρέχουν Ενέργεια Εξισορρόπησης το Πρόγραμμα Αγοράς 
λαμβάνεται ίσο με το Φορτίο Αναφοράς τους. Το Φορτίο 
Αναφοράς υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
για την αντίστοιχη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ενέργεια που θα παρα-
γόταν από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΑΠΕ σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των σχετικών Προ-
σφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι λεπτομέρειες και 
οι κανόνες υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς περι-
λαμβάνονται στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς».

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αρ. 798/2020 (σχετ. 
6) έχει εγκριθεί η «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων», 
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μόνο η χρήση της 
μεθόδου υπολογισμού ’Υψηλές Χ/Υ’ για τον υπολογισμό 
του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης. Η εν λόγω 
Μεθοδολογία, καθότι εστιάζει στον τρόπο υπολογισμού 
του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης, αναφερό-
ταν εναλλακτικά και ως «Μεθοδολογία Υπολογισμού 
Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης».

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αρ. 1357/2020, τρο-
ποποιήθηκε -μεταξύ άλλων- και η παράγραφος 14 του 
άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως 
προς την ονομασία της Μεθοδολογίας από «Μεθοδο-
λογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακί-
ων Κατανεμόμενων Φορτίων» σε «Μεθοδολογία Υπο-
λογισμού Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης». 
Συγκεκριμένα: «Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου με εξαίρεση την άντληση και για τις Περιόδους 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τις οποίες παρέχουν Ενέρ-
γεια Εξισορρόπησης το Πρόγραμμα Αγοράς λαμβάνεται 
ίσο με το Φορτίο Αναφοράς τους το οποίο υπολογίζεται 
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την αντίστοιχη πε-
ρίοδο, και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ενέργεια που θα 
καταναλωνόταν από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου 
Φορτίου σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των σχετικών 
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι λεπτομέρει-
ες και οι κανόνες υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς 
περιλαμβάνονται στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορ-
τίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης».

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αρ. 185/2022, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω, τροποποιήθηκε -μεταξύ άλλων- 
και η παράγραφος 14 του άρθρου 85 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης, ως προς την ονομασία της Με-
θοδολογίας από «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης» σε «Μεθοδολογία Υπο-
λογισμού Φορτίου Αναφοράς».

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Επειδή, με το υπό σχετ. 7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

υπέβαλε στη ΡΑΕ την εισήγησή της αναφορικά με την 
τροποποίηση της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης», η οποία προτείνεται να 
μετονομαστεί σε «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς», καθότι αφορά και σε Χαρτοφυλάκια Κατανε-
μόμενου Φορτίου και σε Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων 
ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή 
προτείνονται οι ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις για το 
Φορτίο Αναφοράς των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 
Φορτίου:

α) Προστίθεται η Μέθοδος ’Μετρητής Πριν - Μετρητής 
Μετά’ (διεθνώς γνωστή ως ’Meter Before - Meter After’), 
η οποία χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του Φορτίου 
Αναφοράς τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης ενέρ-
γειας κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων πριν 
από το Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης.

β) Προτείνονται τροποποιήσεις στην ήδη θεσπισθείσα 
με την απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αρ. 798/2020 μέθοδο υπολο-
γισμού Φορτίου Αναφοράς ’Υψηλές Χ/Υ’ ως εξής: i) Στο 
Χρονικό Παράθυρο Φορτίου Αναφοράς (και δυνητικά 
στις επιλέξιμες «Υ» και «Χ» ημέρες) πλέον συμπεριλαμ-
βάνεται η προηγούμενη μέρα από αυτή για την οποία 
υπολογίζεται το Αρχικό Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης 
Ζήτησης (Παράγραφοι 3.1.2.2 και 3.1.2.3). ii) Στην ειδική 
περίπτωση όπου το Αρχικό Φορτίο Αναφοράς Απόκρι-
σης Ζήτησης πρέπει να υπολογιστεί και για την ημέρα 
που προηγείται αυτής του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτη-
σης (λόγω επέκτασης του Χρονικού Παραθύρου Διόρ-
θωσης), τότε υπολογίζεται ο μέσος όρος κατανάλωσης 
μόνο κατά τις Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για 
τις οποίες το Χρονικό Παράθυρο Διόρθωσης εκτείνεται 
στην προηγούμενη ημέρα. (Παράγραφος 3.1.2.4, σημείο 
2).iii) Το Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης ζήτησης υπολο-
γίζεται πλέον μόνο για τις Χρονικές Μονάδες χΕΑΣ με 
Συμβάν Απόκρισης Ζήτησης. Ο υπολογισμός γίνεται ως 
το αλγεβρικό άθροισμα του Αρχικού Φορτίου Αναφο-
ράς Απόκρισης Ζήτησης και της Διόρθωσης Φορτίου 
Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης. (Παράγραφος 3.1.2.6).

Επειδή, για τη συμμετοχή ενός Χαρτοφυλακίου Κα-
τανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης, ο 
ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης έχει δικαίωμα να επιλέξει 
μία από τις διαθέσιμες μεθόδους υπολογισμού Φορτί-
ου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης: α) ’Μετρητής Πριν - 
Μετρητής Μετά’ και β) ’Υψηλές Χ/Υ’. Σύμφωνα με την 
πρόταση του Διαχειριστή η μέθοδος ’Μετρητής Πριν - 
Μετρητής Μετά’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά 
την ενεργοποίηση Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης με 
χρονική διάρκεια μικρότερη των 3 ωρών, ενώ η μέθοδος 
’Υψηλές Χ/Υ’ χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε περίπτω-
ση ενεργοποίησης Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης με 
χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 3 ωρών.

Επειδή, ως μέθοδος υπολογισμού του Φορτίου Ανα-
φοράς για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής προτείνεται από τον 
Διαχειριστή η μέθοδος ’Μετρητής Πριν - Μετρητής Μετά’. 
Για τον υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς χρησιμοποι-
ούνται τα πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης ενέργειας 
των Περιόδων Εκκαθάρισης Αποκλίσεων πριν και μετά 
από μία ή περισσότερες συνεχόμενες Εντολές Κατανο-
μής για ενεργοποίηση Προσφορών χειροκίνητης ΕΑΣ 
(ανοδικής ή καθοδικής).

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε δημόσια 
διαβούλευση από τις 13.10.2021 έως και τις 03.11.2021. 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης υποβλήθηκαν σχόλια 
από επτά συμμετέχοντες (σχετ. 8) τα οποία διαβιβά-
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στηκαν στον Διαχειριστή για την παροχή των απόψεών 
του (σχετ. 9). Σημειώνεται ότι τρεις από τους επτά συμ-
μετέχοντες (ΕΒΙΚΕΝ, SYMPOWER, OPTIMUS) υπέβαλαν 
σχόλια επί της πρότασης του Διαχειριστή για την τρο-
ποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε τις απόψεις της με το 
από 02.12.2021 σχετικό έγγραφό της (σχετ. 10).

Επειδή, σε συνέχεια συνεργασίας μεταξύ στελεχών της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΡΑΕ, και αφού τόσο η Αρχή όσο και 
ο Διαχειριστής εξέτασαν τις απόψεις που κατέθεσαν οι 
συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση που διενήρ-
γησε η ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης για την τροποποίη-
ση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς 
(σχετ. 8), υποβλήθηκε επικαιροποιημένη εισήγηση από 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 11).

Επειδή, σύμφωνα με την άποψη συμμετέχοντα στη 
Δημόσια Διαβούλευση (σχετ. 8) αναφορικά με την κα-
ταλληλότητα των προτεινόμενων μεθόδων υπολογισμού 
Φορτίου Αναφοράς όταν πρόκειται για βιομηχανικά φορ-
τία, η μέθοδος ’Μετρητής Πριν - Μετρητής Μετά’ θεωρή-
θηκε ως καταλληλότερη σε σχέση με τη μέθοδο ’Υψηλές 
Χ/Υ’. Ο συμμετέχων επεσήμανε ότι η μέθοδος ’Υψηλές 
Χ/Υ’ είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για τα εν λόγω φορτία, 
καθώς βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και προϋποθέτει 
ότι τα βιομηχανικά φορτία είναι σε μεγάλο βαθμό σταθε-
ρά και επαναλαμβανόμενα. Για τον λόγο αυτό προκρίνει 
τη μέθοδο ’Μετρητής Πριν - Μετρητής Μετά’ και θεωρεί 
αναγκαία την άρση του περιορισμού σύμφωνα με τον 
οποίο η εν λόγω μέθοδος μπορεί να επιλεγεί μόνο για 
συμβάντα Απόκρισης Ζήτησης με χρονική διάρκεια μι-
κρότερη ή ίση των τριών ωρών.

Επειδή, όπως αποτυπώνεται στις απόψεις της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. (σχετ. 10), ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφο-
ράς στο Βέλγιο (ELIA) διεξήγαγε Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με πέντε βασικές μεθόδους υπολογισμού 
φορτίου αναφοράς, από την οποία προέκυψαν για τη 
χειροκίνητη ΕΑΣ τα εξής: α) η μέθοδος ’Υψηλές Χ/Υ’ και 
η μέθοδος ’Μετρητής Πριν - Μετρητής Μετά’ έλαβαν την 
ίδια βαθμολογία, η οποία ήταν και η υψηλότερη συγκρι-
τικά με τη βαθμολογία που έλαβαν οι άλλες μέθοδοι και 
β) η μέθοδος ’Υψηλές Χ/Υ’ κρίθηκε ως καταλληλότερη 
για ενεργοποιήσεις Απόκρισης Ζήτησης αρκετών ωρών, 
ενώ η μέθοδος ’Μετρητής Πριν - Μετρητής Μετά’ κρίθη-
κε ως καταλληλότερη για ενεργοποιήσεις Απόκρισης 
Ζήτησης μικρότερης διάρκειας (σχετ. 12). Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω ο Διαχειριστής επέλεξε τις δύο αυτές 
μεθόδους και πρότεινε η χρήση της μιας έναντι της άλλης 
να εξαρτάται από την χρονική διάρκεια του συμβάντος 
Απόκρισης Ζήτησης. Επιπλέον, επεσήμανε ότι κάτι αντί-
στοιχο εφαρμόζει και ο Διαχειριστής του Συστήματος 
Μεταφοράς στη Γαλλία (RTE).

Επειδή, ωστόσο κατά την έναρξη συμμετοχής των 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά 
Εξισορρόπησης δεν αναμένονται ενεργοποιήσεις που 
να ξεπερνούν τις λίγες ώρες, ο Διαχειριστής έκανε απο-
δεκτή την πρόταση του συμμετέχοντα να μην ισχύσει ο 
περιορισμός των τριών ωρών στην χρονική διάρκεια του 
συμβάντος για τη χρήση της μεθόδου ’Μετρητής Πριν - 
Μετρητής Μετά’. Επεσήμανε ωστόσο ότι το ανωτέρω 
θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί μετά τους πρώτους 
μήνες συμμετοχής της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά 
Εξισορρόπησης. Η ΡΑΕ σε πρώτο χρόνο κρίνει ως εύλογη 
την ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση και επιφυλάσ-
σεται για την επαναξιολόγηση της όταν τα διαθέσιμα 
στοιχεία από τη συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην 
Αγορά Εξισορρόπησης θα είναι επαρκή.

Επειδή, σε ό,τι αφορά τα λοιπά σχόλια που κατατέ-
θηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση, οι συμμετέχοντες 
επικρότησαν την πρόβλεψη για χρήση της μεθόδου 
’Μετρητής - Πριν - Μετρητής - Μετά’ σύμφωνα με την ει-
σήγηση του Διαχειριστή. Επιπροσθέτως, έθεσαν κάποια 
ερωτήματα διευκρινιστικού χαρακτήρα επί της εφαρμο-
γής της Μεθοδολογίας τα οποία απαντώνται επαρκώς 
στην τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετ. 11).

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την τελική ει-
σήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση 
της Μεθοδολογίας υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς δια-
πίστωσε ότι είναι επαρκής καθώς: α) περιλαμβάνει μέθο-
δο υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς και για τα Χαρτοφυ-
λάκια Κατανεμόμενων ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, 
το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική απόφαση ΡΑΕ 
υπ΄ αρ. 798/2020 (σχετ. 6), και β) εισάγει μια πρόσθετη 
μέθοδο υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς για τα Χαρτο-
φυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, εξασφαλίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο μια πιο ολοκληρωμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς για 
Συμβάντα Απόκρισης Ζήτησης διαφορετικής χρονικής 
διάρκειας. Συναφώς, η ως άνω τελική εισήγηση κρίνε-
ται δόκιμη καθότι προσφέρει μια υπολογιστική βάση 
για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς νέων Παρόχων 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ήτοι των Χαρτοφυλακίων 
Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατα-
νεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής 
στην Αγορά Εξισορρόπησης, αποφασίζουμε:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και 
των παρ. 14 και παρ. 15 του άρθρου 84 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν, την τροποποίη-
ση της υπ’ αρ. 798/2020 και την έγκριση της Μεθοδολο-
γίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς σύμφωνα με το 
περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της 
παρούσας απόφασης κείμενο Μεθοδολογίας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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 6 5,8 7,8 5,0 4,2 5,70 7 
 7 5,3 7,3 6,6 4,5 5,93 5 
 8 5,0 4,4 6,3 6,7 5,60 8 
 9 6,5 4,1 4,3 5,3 5,05 10 
 10 4,3 6,5 5,9 4,8 5,38 9 

 
 

 6.  5 ( )         
   (  ) 

 15:00 
[MW] 

15:15 
[MW] 

15:30 
[MW] 

15:45 
[MW] 

 
 

[MW] 
 

 1 6,3 7,7 6,2 7,3 6,88 1 
 2 6,2 7,3 7,5 6,1 6,78 2 
 3 7,8 7,1 6,0 4,5 6,35 3 
 4 4,9 6,9 6,6 5,8 6,05 4 
 7 5,3 7,3 6,6 4,5 5,93 5 
 

 
6.10 7.26 6.58 5.64 6,40  

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16649Τεύχος B’ 1644/06.04.2022

3.2.2.5       
 

            
         

        
  ,      

   ,    
          

.         . 
,            

        .  
        

    3        
     ,     4 (   

 ). ’ ,       
          

 . 
            

        
          
           
 .  

      : 
1.     . 
2.           

       
. 

3.            
       

       
 ,       3.2.2.4. 

4.           
   (2)       

 (3).         . 
5.        

         
       
  .    
        

     . 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16650 Τεύχος B’ 1644/06.04.2022

 
 4         

 

 

3.2.2.6      
  

         
           

        
       .  

        
       . 

        
       (1) – (3). 

 

     

        . 

             
         

  . 

           
  . 

            
  . 

         
 . 

         
    . 

     MW    
     e ,    

  t    d1,   
 z. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16651Τεύχος B’ 1644/06.04.2022

        

 MW        
   e,      t  

  d2,    z     
      (   

)      ( ). 

 H      
  W       

  e,         
  ,    d2,    

z. 

        MW 
        

  e,      t    
d2,    z. 

       . 

       . 

        . 

        . 

 

      , , 

    (1)        
 , t,  X  (5       

       2     , 
  ). 

        (1) 

 

       
    (2)          
          

        . 

     (2)
 

     d2   (2)      
     D2 (     

     ). 
        

   (3): 

      (3) 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16652 Τεύχος B’ 1644/06.04.2022

 5.  ‘  -  ’ 

4       
    

        
            

        
          

      . 

 
4.2      
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Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος 
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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*02016440604220024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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