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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του
άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο έτους
2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 953
(1)
Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 2η Ιουνίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 3η, 4η, 5η,
9η, 11η, 12η, 15η και 16η Ιουνίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18
του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως
ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση
ΡΑΕ υπ΄ αρ. 1090/2018, Β΄ 5910 και Β΄ 468/2019, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 938/2020
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απόφαση ΡΑΕ), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 83
αυτού.
4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την
έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας,
Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016
(Α΄ 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, Β΄ 172/2020).
5. Τον κανονισμό (ΕΚ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 σελ. 54).
6. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕ L 312 της 28.11.2017 σελ. 6 επ.).
7. Την υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-274999/15.01.2020 εισήγηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ».
8. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της
απόφασής της επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., έθεσε την 19η Μαρτίου 2020 την ως άνω εισήγηση
σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία
την 3η Απριλίου 20201.
9. Τις απόψεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της
ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης με το υπ’ αρ. ΡΑΕ
Ι-280114/10.04.2020 έγγραφο του ΕΣΑΗ, όπως έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής2.
10. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ο-81955/30.04.2020 ηλεκτρονικό
έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με
την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας
Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
11. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-281590/12.05.2020 έγγραφο της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί
των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση και την επικαιροποιημένη εισήγηση
της εταιρείας για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ».
12. Την υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ο-82505/01.06.2020 επιστολή της
ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή
αναθεωρημένης εισήγησης επί της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ.
1. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/gen/190320_3.csp
2. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/maj/230420.csp
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13. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-283376/12.06.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το οποίο υπέβαλε την τελική εισήγησή επί
της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ.
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 μεθοδολογίες που προβλέπονται στους κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Επί του νομικού πλαισίου
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει,
προβλέπονται τα εξής:
«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.»
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης όπως ισχύει:
«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές
εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 18, του ν. 4425/2016. […]
9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες
ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρο 18 του ν. 4425/2016».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 82 («Διαχείριση Απωλειών ΕΣΜΗΕ») του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβλέπει τις Απώλειες ΕΣΜΗΕ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την
κάλυψη των εν λόγω ποσοτήτων ενέργειας μέσω κατάθεσης Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ή/και στην Ενδοημερήσια Αγορά ή/και μέσω της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής
Αγοράς ή/και μέσω συμβάσεων που συνάπτει κατόπιν διαγωνισμού.
2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει τις πραγματικές Απώλειες ΕΣΜΗΕ, και υπολογίζει τη χρέωση/πίστωση
της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αυτών των Απωλειών.
3. Το συνολικό κόστος των Απωλειών ΕΣΜΗΕ ανακτάται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μέσω του αντίστοιχου
Λογαριασμού Προσαυξήσεων όπως καθορίζεται στο άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 83 («Πρόβλεψη Απωλειών ΕΣΜΗΕ») του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:
«Οι Απώλειες ΕΣΜΗΕ εκτιμώνται με βάση την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ». Ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ χρησιμοποιεί την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ» για την ωριαία πρόβλεψη των Απωλειών
του ΕΣΜΗΕ που πρέπει να αγοραστούν σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος κανονισμού».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 93 («Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ
ΛΠ-1») του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ ΛΠ-1 χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους
των Απωλειών ΕΣΜΗΕ, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την εκκαθάριση της Ενδοημερήσιας Αγοράς και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για
τις Απώλειες αυτές.
2. Το κόστος των Απωλειών ΕΣΜΗΕ επιβαρύνει και επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σε κάθε Περίοδο
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως εξής:

ܷܲͳܶܨܫܮǡ௧ ൌ ܵܧܱܵܵܮ௧ ൈ

ܳܯǡ௧
σ ܳܯǡ௧

ȩʌȠȣ:
ܵܧܱܵܵܮ௧

ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ ǹʌȦȜİȚȫȞ ǼȈȂǾǼ, ıİ €, ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ ǼʌȩȝİȞȘȢ ǾȝȑȡĮȢ, ĲȘȞ İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȘȢ
ǼȞįȠȘȝİȡȒıȚĮȢ ǹȖȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼțțĮșȐȡȚıȘ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ǹʌȫȜİȚİȢ
ĮȣĲȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t,
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Ș ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ (ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ıĲȠ ǵȡȚȠ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ-ǻȚțĲȪȠȣ
ǻȚĮȞȠȝȒȢ) ıİ MWh ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȣȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ĲȠȣ
ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞȐ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ ȝİ ǼȣșȪȞȘ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ p ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t.»

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ
Επειδή, με την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ.4) καθορίστηκε
το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με το σημείο Α:
«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, ως
ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η
31 Ιανουαρίου 2020,[…]».
Με το υπό σχετ.7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε
εμπροθέσμως μεταξύ άλλων, εισήγηση προς τη ΡΑΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ
κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 όπως
ισχύουν. Η υποβληθείσα Μεθοδολογία θα εφαρμόζεται
πριν την εκτέλεση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς με σκοπό την πρόβλεψη των
απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επόμενη μέρα Κατανομής.
Ειδικότερα, η εν λόγω μεθοδολογία πρόβλεψης των
απωλειών βασίζεται στην πρόβλεψη των εγχύσεων και
απομαστεύσεων ισχύος στους ζυγούς του Συστήματος,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία
και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία πρόβλεψης των φορτίων, της κατανομής των μονάδων παραγωγής (θερμικών,
υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ) και των διασυνδετικών ροών
ισχύος, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται ενδεικτικοί παράγοντες, όπως η εποχικότητα, οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια) και τα χαρακτηριστικά της επόμενης ημέρας (πχ. εργάσιμη, Σάββατο/Κυριακή, αργία),
καθώς και η εμπειρία του Διαχειριστή του Συστήματος.
Ακολούθως, δεδομένων των ανωτέρω προβλέψεων
εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους ζυγούς του
Συστήματος, ο υπολογισμός της προβλεπόμενης ροής
ισχύος στα στοιχεία του Συστήματος διενεργείται μέσω
τεχνικής ροής φορτίου συνεχούς ρεύματος και εν συνεχεία υπολογίζονται οι προβλεπόμενες απώλειες ανά
περίοδο κατανομής.
Η ΡΑΕ έθεσε στις 19 Μαρτίου 2020 την εισήγηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική
ημερομηνία την 3η Απριλίου, στην οποία διατυπώθηκαν
σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής
(σχετ. 9). Ακολούθως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατόπιν αιτήματος
της Αρχής (σχετ. 10), με το υπό σχετ. 11 έγγραφό της υπέβαλε τις απόψεις της επί των σχολίων του στη Δημόσια
Διαβούλευση καθώς και επικαιροποιημένη εισήγηση επί
της ως άνω Μεθοδολογίας με μικρής έκτασης προσθήκες
και διορθώσεις.

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε τα σχόλια του συμμετέχοντα, τις απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων του
συμμετέχοντα, και την ως άνω επικαιροποιημένη εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με μικρής έκτασης προσθήκες σε
σχέση με την αρχική, διαπίστωσε ότι οι προσθήκες που
ενσωματώθηκαν στην εν λόγω εισήγηση είναι προς τη
θετική κατεύθυνση, όμως η μεθοδολογία στο σύνολό
της χρήζει περαιτέρω ανάλυσης για λόγους πληρότητας.
Ειδικότερα, προς τούτο η ΡΑΕ αιτήθηκε από την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., με το υπ΄αρ. 12 σχετικό έγγραφό της, την επικαιροποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας θέτοντας ζητήματα
περαιτέρω ανάλυσης και τεκμηρίωσης της επιλογής των
διαδικασιών που περιγράφονται στο κείμενο της μεθοδολογίας, σχετικά με την πρόβλεψη των απομαστεύσεων και
εγχύσεως ισχύος και ιδίως των προσαρμογών της τελευταίας διαθέσιμης λύσης του Προγράμματος Κατανομής, οι
οποίες όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά βασίζονται στην
εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος. Περαιτέρω, αναφορικά με τον υπολογισμό της προβλεπόμενης ροής ισχύος
στα στοιχεία του Συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη και
σχετικό σχόλιο συμμετέχοντα της δημόσιας διαβούλευσης,
ζητήθηκε η τεκμηρίωση της επιλογής της τεχνικής ροής
φορτίου συνεχούς ρεύματος έναντι του εναλλασσόμενου,
καθώς και η παράθεση των σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, οι οποίες ενισχύουν το σκεπτικό της εν λόγω επιλογής.
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ΄αρ. 13 έγγραφό της
απέστειλε στην Αρχή σχέδιο τελικής εισήγησης της εν
λόγω μεθοδολογίας, στο οποίο ενσωμάτωσε τις ζητούμενες διευκρινήσεις και προσθήκες.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την τελική
εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προχώρησε σε βελτιώσεις
λεκτικού τύπου, διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρκής, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν
πιο αξιόπιστη πρόβλεψη της ποσότητας των απωλειών
του Συστήματος και κατ΄ επέκταση η ισότιμη συμμετοχή
των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
στην κάλυψη του κόστους τους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και
του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,
όπως ισχύουν:
1. Tον καθορισμό Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο Μεθοδολογίας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού
Απωλειών ΕΣΜΗΕ από την ημέρα έναρξης λειτουργίας
της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ϭ͘ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲYʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑȰʋʘʄɸɿʙʆɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ϭ͘ ɇʃʉʋʊʎ
Ƀʍʃʉʋʊʎʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎɸʀʆɲɿɻʋʌʊɴʄɸʗɻʏʘʆɲʋʘʄɸɿʙʆʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ʅɹʌɲ Kɲʏɲʆʉʅɼʎ. ȸ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɽɲɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ:
9 ʋʌɿʆʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎȰɶʉʌɳʎȵʋʊʅɸʆɻʎȸʅɹʌɲʎȰɶʉʌɳʎ(DayͲAheadMarketͲDȰɀ)
ʃɲɿ
9 ʋʌɿʆʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎ(IntraͲDayMarketͲIDɀ).
ɇʏɻʆʋʌʙʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎ(DȰɀ),ɻʋʌʊɴʄɸʗɻɲʔʉʌɳʋɸʌʀʉɷʉ24ʘʌʙʆ,ɲʌʖʀɺʉʆʏɲʎ
ɲʋʊ ʏɿʎ 00:00 CET ʏɻʎ ɸʋʉʅɹʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ. ɇʏɻʆ ɷɸʑʏɸʌɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ (IDM), ɻ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʅɸ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ʍɻʅɸʀʉ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏɻʎɸʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎɲɶʉʌɳʎ.ȸʋɸʌʀʉɷʉʎʃɲʏɲʆʉʅɼʎʏʘʆʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɸʀʆɲɿ30ɼ60ʄɸʋʏɳ.
H ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ʏʘʆ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʏʘʆ ɸɶʖʑʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʅɲʍʏɸʑʍɸʘʆɿʍʖʑʉʎʍʏʉʐʎɺʐɶʉʑʎʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲʎ:
x
x
x
x

ɷɿɲɽɹʍɿʅɲɷɸɷʉʅɹʆɲʋʌʊɴʄɸʗɻʎ
ɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʏɻʆɸʅʋɸɿʌʀɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,ʃɲɿ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɷɿɲɽɹʍɿʅɲɷɸɷʉʅɹʆɲɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ ɻ ʌʉɼ ɿʍʖʑʉʎ ʍɸ ʃɳɽɸ
ʃʑʃʄʘʅɲʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʉɿɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɸʎɲʋʙʄɸɿɸʎʅɸʏɳ
ɲʋʊɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎʌʉɼʎɿʍʖʑʉʎ.
ɇʏʉɸʋʊʅɸʆʉʍʖɼʅɲʔɲʀʆɸʏɲɿɻʌʉɼɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ


ǻİįȠȝȑȞĮ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȀĮĲĮȞȠȝȒ
ȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ǹȆǼ & ĭȠȡĲȓȠȣ
ǻİįȠȝȑȞĮ
ȆȡȠȕȜȑȥİȦȞ

ǿıĲȠȡȚțȐ
ǻİįȠȝȑȞĮ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝ
ȩȢ
ȊįȡȠȘȜİțĲȡȚțȒȢ/
ĬİȡȝȚțȒȢ

ȂȠȞĲȑȜȠ
ȇȠȫȞ ǿıȤȪȠȢ

ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȞȐȜȣıȘ

1ɆʉɼɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎɅʌʊɴʄɸʗɻʎȰʋʘʄɸɿʙʆɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȆȡȩȕȜİȥȘ
ǹʌȦȜİȚȫȞ
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2. Ʌʌʊɴʄɸʗɻɲʋʉʅɲʍʏɸʑʍɸʘʆʃɲɿɸɶʖʑʍɸʘʆɿʍʖʑʉʎ
Ɉʉ ʋʌʙʏʉ  ɴɼʅɲ  ʏɻʎ  ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ɲʋʘʄɸɿʙʆ  ɸʀʆɲɿ  ɻ ʋʌʊɴʄɸʗɻ
ʏɻʎɲʋʉʅɳʍʏɸʐʍɻʎʃɲɿɹɶʖʐʍɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸʃɳɽɸɺʐɶʊ.
ȳɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎɲʋʉʅɲʍʏɸʐʊʅɸʆɻʎɿʍʖʑʉʎʍɸʃɳɽɸɺʐɶʊ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻɷɿɲɽɹʍɿʅɻ
ʋʌʊɴʄɸʗɻʔʉʌʏʀʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ(ɻʉʋʉʀɲɲʔʉʌɳʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ) ɻ ʉʋʉʀɲ 
ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ (ʋ.ʖ.ʃɲɿʌɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ,ʏʑʋʉʎ
ɻʅɹʌɲʎʃʄʋ.).
Ɉɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʏʉʐʔʉʌʏʀʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʆɳɺʐɶʊʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʏɻʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ, ʋʉʐ ɸʃʔʌɳɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʔʉʌʏʀʉʐ 
ʃɳɽɸɺʐɶʉʑʋʌʉʎʍʐʆʉʄɿʃʊʔʉʌʏʀʉɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȳɿɲ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ,ʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸʐʋʉʍʑʆʉʄɲɲʋʊ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɹʎɻʅɹʌɸʎ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻɸʆɷɸɿʃʏɿʃʉʑʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʊʋʘʎʏɻʆɸʋʉʖɼ
ʏʉʐʖʌʊʆʉʐ,ʏʑʋʉɻʅɹʌɲʎ(ɸʌɶɳʍɿʅɻ,ɇɳɴɴɲʏʉ/Ⱦʐʌɿɲʃɼ,ɲʌɶʀɲ),ʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ
ʃɲɿɻʄɿʉʔɳʆɸɿɲʎɲʆɳʋɸʌɿʉʖɼ,ʃʄʋ.
ɇʐʅɴʉʄʀɺʉʆʏɲʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʏʉʅɹʍʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʔʉʌʏʀʉʐɺʐɶʉʑʘʎߣ௧ǡ ɶɿɲʃɳɽɸ
ɺʐɶʊሺ݊ሻ,ʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉሺݐሻʃɲɿɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɼɻʅɹʌɲሺ݅ ሻ, ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʋʌʊɴʄɸʗɻ 
ʔʉʌʏʀʉʐܦ௧ ɸʋɿʅɸʌʀɺɸʏɲɿɲʆɲɺʐɶʊʘʎ:
݀௧ǡ ൌ ߣ௧ǡ ή ܦ௧ Ǥ
Ƀɿ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʍʏɿɶʅɿʊʏʐʋɲ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʊʋʘʎ 
ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ʍʐʆɸʖʙʎ (ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʎ),ʃɲɿʏɲʉʋʉʀɲɽɲɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɻɻʅɹʌɲʀɷɿɲʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎʅɸʏɻʆ
ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆɻɻʅɹʌɲʃɲʏɲʆʉʅɼʎ. ɀɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʐʏʊ ɽɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʉ ʏʑʋʉʎ ʏɻʎ 
ɻʅɹʌɲʎ (ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ, ɇɳɴɴɲʏʉ/Ⱦʐʌɿɲʃɼ, ɲʌɶʀɲ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʃɲɿʌɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
(ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ,ɻʄɿʉʔɳʆɸɿɲ,ɲɹʌɲʎ),ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʉɿʃɳɽɸʔʉʌɳɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʉɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎߣ௧ǡ ʆɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʍʏʉ ʋʌʉʔʀʄ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʋʉʐ
ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ.
ȳɿɲʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʏɻʎɹɶʖʐʍɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʍʏɲɽʅʉʑʎȰɅȵɲʆɳɺʐɶʊ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɻʋʌʊɴʄɸʗɻʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍʏɲɽʅʙʆȰɅȵɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲɻʉʋʉʀɲʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿʍʏʉʐʎ
ɺʐɶʉʑʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐʃɲʏ’ɲʆɲʄʉɶʀɲʅɸʏɻʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʅʉʆɳɷʘʆ.
ȳɿɲ  ʏɻʆ  ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʏɻʎ ʌʉɼʎ  ɿʍʖʑʉʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ʅɸ  ʏɿʎ  ʊʅʉʌɸʎ
ʖʙʌɸʎ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ(ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎʍʏɿʎ9:30CETʏɻʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɹʌɲʎDͲ1ɶɿɲʏɻʆɻʅɹʌɲDɶɿɲʏɻʆ
ʉʋʉʀɲɶʀʆɸʏɲɿɻʋʌʊɴʄɸʗɻ)ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɿɲɽɹʍɿʅɻʄʑʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ, ʍɸ 
ʃɳɽɸ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʘʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ɸɿʍʌʉɼ/ɸʃʌʉɼɿʍʖʑʉʎʏʉʅɹɶɿʍʏʉʅɸʏɲʇʑʏɻʎʏɿʅɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɿɲɽɹʍɿʅɻʄʑʍɻ
ʏɻʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɷɻʄʙʍɸʘʆ  ʖʌɼʍɻʎ ʔʐʍɿʃʙʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɽɲʌɼ  ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
(NTC)ʊʋʘʎɹʖɸɿʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀɶɿɲʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɻʅɹʌɲ.
Ɉɹʄʉʎɶɿɲʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻɸɶʖʑʍɸʘʆɲʋʊʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎ(ɽɸʌʅɿʃɼʃɲɿʐɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ) ʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿ ɿʍʏʉʌɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ, ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ
ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎ, ʃɲɿ ɻ ɲʆɲɶɶɸʄɽɸʀʍɲ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ, ʍɲʆ ʍɻʅɸʀʉ ɸʃʃʀʆɻʍɻʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋʉʐ
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ɴʌɹɽɻʃɲʆʍɸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʅɹʌɲ(ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʋʀʄʐʍɻʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎɶɿɲʏɻʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʅɹʌɲ)ʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɲʅɸʀʆʉʐʆʍɸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,ɸʃʏʊʎ
ɲʆʐʋɳʌʖɸɿɳʄʄɻɷɿɲɽɹʍɿʅɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʏʉȾȵȵ.ȵʋʀʍɻʎɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʉɿʐɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎʋɲʌɳɶʉʐʆʃɲʏ’ɸʄɳʖɿʍʏʉʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏʉʐʎʔʊʌʏɿʍɻ(ɲʌɷɸʑʍɸɿʎ,
ʋʄɻʅʅʑʌɸʎʃʄʋ.)ɲʆɳʅʉʆɳɷɲ.
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɻʆʋɿʉʋɳʆʘʃɲʏɲʆʉʅɼɸɶʖʑʍɸʘʆʘʎɲʌʖɿʃʊʍɻʅɸʀʉ,ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎʍʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɿɲɽɹʍɿʅɻʄʑʍɻʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎʄʊɶʘ:
ʏɻʎ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʅɸʏɲɴʄɻʏʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʔʉʌʏʀʉʐ, ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ȰɅȵ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸɿʍʌʉʙʆ/ɸʃʌʉʙʆʅɹʍʘɷɿɲʍʐʆɷɹʍɸʘʆʅɸʊʅʉʌɸʎʖʙʌɸʎ

(ii)
ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ ʍʏɻ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʐɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ɽɸʌʅɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ. ȸ
ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ɲʐʏɼ ɽɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ,
ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏʉɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊɸʄɳʖɿʍʏʉʅɹʍʉʅɸʏɲɴʄɻʏʊʃʊʍʏʉʎʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆ.
ȳɿɲʏɻʆɹʆʏɲʇɻ/ɲʋɹʆʏɲʇɻʅʉʆɳɷʘʆʄʊɶʘʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɿʆ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎʅɹʍɸʎʏɿʅɹʎʅɸʏɲɴʄɻʏʉʑʃʊʍʏʉʐʎʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.ȴɸɷʉʅɹʆʉʐʊʏɿ
ʏʉ ʅʉʆʏɹʄʉ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɳɽɸ ʅʉʆɳɷɲʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ɷɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɻʋɲʌɳʄʄɻʄɻɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɲʋʘʄɸɿʙʆ. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ, ɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋʘʄɸɿʙʆ
ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʅɸ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏɲ ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɲ ɿʍʏʉʌɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ
(“PersistenceMethod”)ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʘʎɻʋʄɹʉʆɷʊʃɿʅɻ.
(i)

3. ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʌʉɼʎɿʍʖʑʉʎʍʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ɉʉɷɸʑʏɸʌʉɴɼʅɲʏɻʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎʋʌʊɴʄɸʗɻʎɲʋʘʄɸɿʙʆɸʀʆɲɿɻʋʌʊɴʄɸʗɻʏɻʎʌʉɼʎɿʍʖʑʉʎ,
ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ʏɿʅɹʎ ɸɶʖʑʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉʅɲʍʏɸʑʍɸʘʆ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʆɳɺʐɶʊ,ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɿʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎʃɲɿʏɻʆʏʉʋʉʄʉɶʀɲʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐ.ȸ
ʏʉʋʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʉɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʅɸɴɳʍɻ
ɿʍʏʉʌɿʃɳɲʌʖɸʀɲʌʉɼʎʔʉʌʏʀʉʐʃɲɿɲʆɲʆɸʙʆʉʆʏɲɿʊʋʉʏɸʃʌɿɽɸʀɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʅɸʏɳɲʋʊʃɳɽɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼɲʄʄɲɶɼʍʏɻʆʏʉʋʉʄʉɶʀɲʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʌʉɼʎʔʉʌʏʀʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ 
ʍʐʆɸʖʉʑʎʌɸʑʅɲʏʉʎ(DCLoadFlow Ͳ DCLF), ʃɲɽʙʎ ɻ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʖʌɼʍɻʎ AC ɼ DC
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎɸʀʆɲɿʋʉʄʑʅɿʃʌɼʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɿʎʐʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆɸʎɲʋʙʄɸɿɸʎ.[1]
ȸʋɿɽɲʆɼɲɷʐʆɲʅʀɲʍʑɶʃʄɿʍɻʎʏɻʎACʅɸɽʊɷʉʐɸʀʆɲɿɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎ,
ʃɲɽʙʎʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲʖʌʉʆɿʃɳʋɸʌɿɽʙʌɿɲɶɿɲʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎɲɶʉʌɳʎɸʀʆɲɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɲ
ʃɲɿɷɸɷʉʅɹʆʉʐʏʉʐɶɸɶʉʆʊʏʉʎʊʏɿɻDCLFʋɲʌɹʖɸɿɸʋɲʌʃɼɲʃʌʀɴɸɿɲʃɲɿɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʋɳʆʏʉʏɸ
ʏɻʍʑɶʃʄɿʍɻʍɸʅʀɲɲʋʉɷɸʃʏɼʄʑʍɻʍʏʉʆɹʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɲɶʉʌɳʎɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸɻʖʌɼʍɻʎɲʐʏɼʎ
ʏɻʎʅɸɽʊɷʉʐ.ȵʀʆɲɿʃɲɿɻʍʐʆɼɽʘʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻʅɹɽʉɷʉʎʍɸɸʔɲʌʅʉɶɹʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɲɶʉʌɳʎ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ, ʍʐʅɴʉʄʀɺʉʆʏɲʎ ʅɸ ࡼ௧ ൌ ሾ௧ǡଵ ǡ ǥ ǡ ௧ǡே ሿ ʏʉ ɷɿɳʆʐʍʅɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ 
ɸɶʖʑʍɸʘʆ/ɲʋʉʅɲʍʏɸʑʍɸʘʆʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎɺʐɶʉʑʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐʋʄɻʆʏʉʐɺʐɶʉʑɲʆɲʔʉʌɳʎ,ʃɲɿ
ʅɸ௧ ʏʉʆʋʀʆɲʃɲɲɶʘɶɿʅʉʏɼʏʘʆʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,ɶɿɲʃɳɽɸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉሺݐሻɸʋɿʄʑɸʏɲɿɻ
ɸʇʀʍʘʍɻ:
ࡼ௧ ൌ ௧ ή ࣂ௧

Τεύχος B’ 2926/17.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

29609

ʅɸʍʃʉʋʊʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʉʐɷɿɲʆʑʍʅɲʏʉʎʔɳʍɸʘʆʏɻʎʏɳʍɻʎʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎɺʐɶʉʑʎʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎࣂ௧ ൌ ሾߠ௧ǡଵ ǡ ǥ ǡ ߠ௧ǡே ሿʋʄɻʆ ʏʉʐ ɺʐɶʉʑ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʔɳʍɻ
ʏɳʍɻʎߠ௧ǡ ൌ Ͳ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉ ʋʀʆɲʃɲʎ ɲɶʘɶɿʅʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ௧ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐɲʔʉʌɳʏɻʅɸʄɹʏɻʌʉɼʎʔʉʌʏʀʉʐ,ɸʆʋʌʉʃɸɿʅɹʆʘɶʌɲʅʅɹʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ,ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏɹʎ,ɸɶʃɳʌʍɿɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃʄʋ.

4. ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆɲʋʘʄɸɿʙʆ
ɀɸɴɳʍɻʏɻʄʑʍɻʏɻʎʋʌʊɴʄɸʗɻʎʌʉɼʎɿʍʖʑʉʎʍʐʆɸʖʉʑʎʌɸʑʅɲʏʉʎɲʆɳʋɸʌʀʉɷʉʃɲʏɲʆʉʅɼʎ,
ɻʋʌʊɴʄɸʗɻʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆɲʋʘʄɸɿʙʆʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
ଶ

 ܮൌ   ݃ ൫ߠ௧ǡ െ ߠ௧ǡ ൯ 
௧



ʊʋʉʐ,
݆݅ǣɷɸʀʃʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,
݃ ǣɻɸʋɿɷɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ݆݅ɻʉʋʉʀɲɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʍʖɹʍɻ݃ ൌ

ೕ
మ
మ
ೕ
ା௫ೕ



ݎ ǣɻʘʅɿʃɼɲʆʏʀʍʏɲʍɻʏʉʐʃʐʃʄʙʅɲʏʉʎ݆݅,
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ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʆɳʋɸʌʀʉɷʉʃɲʏɲʆʉʅɼʎ.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ κ.α.α.
Η Β΄Αντιπρόεδρος
ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ
Ι

Αριθμ. απόφ. 233/24.6.2020
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο έτους
2020.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2637/1998 (A΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Β΄ 684/2011).
3. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Β΄ 836/2003).
4. Την υπ΄αρ. 2642/294319/15-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 948)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)Ν.Π.Ι.Δ.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του κεφαλαίου Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται από 1.1.2016 στον Οργανισμό.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.
7. Την υπ΄αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ
με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.
8. Την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως:
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- Συντονισμός Κοινοτικών Ελέγχων και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών θεμάτων
- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διοίκησης
- Προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου
- Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών
- Προγραμματισμός-Συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Ολοκλήρωση εσωτερικών ελέγχων
- Διαχείριση προσωπικού-προσλήψεις τακτικού και
έκτακτου προσωπικού
- Διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών-παρακολούθηση προϋπολογισμού
- Εκτέλεση προϋπολογισμού των λογαριασμών ΕΓΤΕ,
ΕΓΤΑΑ, ΕΤΑ.
- Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
- Σχεδιασμός-οργάνωση και αξιολόγηση τεχνικών
ελέγχων
- Παρακολούθηση-εποπτεία και έλεγχος για την πληρωμή των έργων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας
- Διαχείριση διαδικασιών άμεσων ενισχύσεων και αγοράς που περιλαμβάνουν τον Πυλώνα Ι
- Διαχείριση της πληροφοριακής και επικοινωνιακής
υποδομής του Οργανισμού
- Συντήρηση και ανάπτυξη εφαρμογών
- Διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων
9. Την υπ΄αρ. 40208/30-6-2020 βεβαίωση ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την υπερωριακή εργασία 277 υπαλλήλων
του Οργανισμού.
10. Την από 24-06-2020 εισήγηση του Προέδρου του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε ομόφωνα:
1) Την έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής
εργασίας για συνολικά 277 υπαλλήλους του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ
έως και 31-12-2020 και μέχρι 120 ώρες συνολικά ανά
υπάλληλο, για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
(ΕΞΑΜΗΝΟ)

Γραφείο Ευρωπαϊκών
Θεμάτων , Επικοινωνίας
και Δημοσίων Σχέσεων

2

80

Γραφείο Διοίκησης
και Γραμματείας Δ.Σ.

5

480

Γραφείο Εξυπηρέτησης
του Πολίτη

1

40

Μονάδα Ανάπτυξης
και Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων

1

120

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Τεύχος B’ 2926/17.07.2020

Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου

5

100

Διεύθυνση Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης

29

2920

Διεύθυνση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων

15

1160

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

16

1320

Διεύθυνση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς

28

2990

Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης και Αλιείας

17

1400

Διεύθυνση Πληροφορικής

13

1520

Περιφερειακή Διεύθυνση
Μακεδονίας-Θράκης

50

1500

Περιφερειακή Διεύθυνση
Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας

15

450

Περιφερειακή Διεύθυνση
Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας- Ιονίου

30

900

Περιφερειακή Διεύθυνση
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

30

900

Περιφερειακή Διεύθυνση
Κρήτης

10

300

Περιφερειακή Διεύθυνση
Αττικής- Αιγαίου

10

300

ΣΥΝΟΛΟ

277

16.480

Η κατανομή των ωρών στις επιμέρους οργανικές μονάδες των ανωτέρω Διευθύνσεων Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας καθώς και στις Μονάδες Υποστήριξης
της Διοίκησης και Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, θα πραγματοποιηθεί
με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή.
Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο και η περιγραφή
των απαιτούμενων εργασιών θα πραγματοποιούνται με
ευθύνη του Γενικού Διευθυντή, για τις Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης και τη Μονάδα Ανάπτυξης και
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ενώ για τις
υπόλοιπες οργανικές μονάδες, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.
2) Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης της
απασχόλησης των υπαλλήλων του Οργανισμού, ονομαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω ωρών, βάσει των
υπηρεσιακών αναγκών.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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