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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1008/2020
Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής
των δραστηριοτήτων της αγοράς.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 17η και 18η Ιουνίου)
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 τις διατάξεις 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 (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ 6 επ.).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου
όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ. 54 επ.).
5. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, Β΄ 5910/2018 και Β΄ 468/2019),
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
938/2020 απόφαση ΡΑΕ.
6. Την υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-272959/09.12.2019 επιστολή της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓρΔ/20986/04.12.2019) με θέμα «Κανόνες
για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς».
7. Τις δημόσιες διαβουλεύσεις που διενήργησε η
ΡΑΕ μεταξύ 16.12.2019-17.01.20201 και 06.04.202015.04.20202 στις οποίες δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
1http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
fa ctsheets/2019/gen/1612_1.csp
2http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
fa ctsheets/2020/maj/060420_4.csp#_msocom_2
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8. Την υπ’ αρ. ΡΑΕ Ο-82792/18.06.2019 επιστολή της
ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της
αγοράς».
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 μεθοδολογίες, παράμετροι και ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους
Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο
Επειδή, στο άρθρο 18 του ν. 4425/2016 «Κατάρτιση
και τροποποίηση των Κανονισμών και Κωδίκων των Αγορών», προβλέπονται τα εξής:
« […] 2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και
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 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 34 «Ειδικές
περιπτώσεις» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
(Απόφαση ΡΑΕ 1090/2018, όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση ΡΑΕ 938/2020, εφεξής «ΚΑΕ»):
«[…] 2. Σε περίπτωση που η λειτουργία της Αγοράς
Εξισορρόπησης είναι αδύνατη, ιδίως λόγω Κατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης, ή βλάβης του Συστήματος Αγοράς
Εξισορρόπησης ή των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει τους «Κανόνες για την αναστολή και
την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς»,
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που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 «Τιμές
Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ» του ΚΑΕ:
«[…] 5. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των Τιμών
Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι αδύνατος, ιδίως λόγω
Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ή βλάβης του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης ή των λοιπών ηλεκτρονικών
συστημάτων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ο Διαχειριστής
του ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται
στους «Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής
των δραστηριοτήτων της αγοράς»».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 88 «Υπολογισμός Τιμής Αποκλίσεων» του ΚΑΕ:
«[…] 3. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των Τιμών
Αποκλίσεων είναι αδύνατος, ιδίως λόγω Κατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης, ή βλάβης του Συστήματος Αγοράς
Εξισορρόπησης ή των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στους
«Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των
δραστηριοτήτων της αγοράς»».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 91 «Υπολογισμός Αποζημίωσης Ισχύος Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ:
«[…] 4. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των τιμών
των Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης είναι αδύνατος,
ιδίως λόγω Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ή βλάβης
του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης ή των λοιπών
ηλεκτρονικών συστημάτων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει τους «Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς», οι οποίοι εγκρίνονται από τη ΡΑΕ μετά
από εισήγηση του Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τους κανόνες εκκαθάρισης σε
περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής της 23ης
Νοεμβρίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον
αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας:
«1. Το αργότερο στις 18 Δεκεμβρίου 2018 κάθε ΔΣΜ
εκπονεί πρόταση σχετικά με κανόνες για τον συμψηφισμό ανισορροπίας και τον συμψηφισμό δυναμικότητας
εξισορρόπησης και ενέργειας εξισορρόπησης που είναι
εφαρμοστέοι για τις περιόδους συμψηφισμού ανισορροπίας κατά τις οποίες αναστάλθηκαν οι δραστηριότητες
της αγοράς. Ο ΔΣΜ μπορεί να προτείνει τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει για τις συνήθεις δραστηριότητες.
Ο ΔΣΜ δημοσιεύει τους εν λόγω κανόνες στον δικτυακό
τόπο του κατόπιν έγκρισής τους από την οικεία ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 37 της οδηγίας 2009/72/
ΕΚ. Κάθε ΔΣΜ δύναται να αναθέσει τα καθήκοντα ΔΣΜ
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο
μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία
τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον(τους) ΔΣΜ. Ένα
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κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, μια ρυθμιστική αρχή,
δύναται να αναθέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, υπό την
προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την
αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με
τον(τους) ΔΣΜ.
2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
αφορούν τους συμψηφισμούς των ΔΣΜ και τρίτων μερών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με αρμόδια για τη
διαταραχή του ισοζυγίου μέρη και παρόχους υπηρεσιών
εξισορρόπησης.
3. Οι κανόνες που καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1:
α) διασφαλίζουν την οικονομική ουδετερότητα κάθε
ΔΣΜ και συναφούς τρίτου μέρους που αναφέρεται στην
παράγραφο 1,
β) συμβάλλουν στην αποφυγή στρεβλώσεων των κινήτρων ή αντιπαραγωγικών κινήτρων για τα αρμόδια
για τη διαταραχή του ισοζυγίου μέρη, τους παρόχους
υπηρεσιών εξισορρόπησης και τους ΔΣΜ,
γ) παρέχουν κίνητρα στα αρμόδια για τη διαταραχή
του ισοζυγίου μέρη ώστε να επιδιώκουν την εξισορρόπησή τους ή να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της
ισορροπίας του συστήματος,
δ) συμβάλλουν στην αποφυγή της επιβολής οικονομικών κυρώσεων στα αρμόδια για τη διαταραχή του ισοζυγίου μέρη και στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης λόγω της εκτέλεσης των ενεργειών που ζητά ο ΔΣΜ,
ε) αποθαρρύνουν τους ΔΣΜ από το να αναστέλλουν
τις δραστηριότητες της αγοράς, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, και παρέχουν κίνητρα στους ΔΣΜ
ώστε να αποκαθιστούν τις δραστηριότητες της αγοράς
το συντομότερο δυνατόν, και
στ) παρέχουν κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στον ΔΣΜ
σύνδεσης που συμβάλλει στην αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση.».
ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τους
Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των
δραστηριοτήτων της αγοράς
Επειδή, με το υπό σχετ.6 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με:
• τους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΑΕ, καθώς και το άρθρο 36 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2196 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον
αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, και
• τους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς σύμφωνα με τα
άρθρα 85, 88 και 91 του ΚΑΕ, καθώς και το άρθρο 39
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 για τη θέσπιση κώδικα
δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2019
με καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιανουαρίου. Δεδομένου ότι κατά τη δημόσια διαβούλευση δεν υποβλήθη-
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καν σχόλια, και λόγω της σημαντικότητας του θέματος,
η ΡΑΕ έθεσε εκ νέου την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε
δημόσια διαβούλευση μεταξύ 06.04.2020-15.04.2020
όπου και πάλι δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τους Συμμετέχοντες.
Επειδή, ακολούθως, κατά την αξιολόγηση της ως άνω
εισήγησης, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής
αναφορικά με τους
«Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των
δραστηριοτήτων της αγοράς», και ιδίως οι προβλέψεις
των άρθρων 36-38 αυτού. Συνεπώς, η Αρχή ζήτησε την
επανυποβολή της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ώστε να
είναι συμβατή με τις προβλέψεις του ως άνω Κανονισμού
και να είναι σε θέση να προχωρήσει στην έγκριση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 34 του ΚΑΕ μεθοδολογίας
(σχετ.8).
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την εισήγηση
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τους
«Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των
δραστηριοτήτων της αγοράς» σύμφωνα με τα άρθρα
85, 88 και 91 του ΚΑΕ, διαπίστωσε ότι είναι επαρκής σε
σχέση με τις απαιτήσεις του ΚΑΕ και του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2196.
Επειδή, επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έγιναν μικρές τροποποιήσεις συντακτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα, καθώς και για λόγους εναρμόνισης με τον ΚΑΕ
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ.
938/2020 απόφαση ΡΑΕ. Στους Κανόνες εκκαθάρισης σε
περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς
κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθούν τα παραδείγματα που είχαν υποβληθεί με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., αλλά δεδομένου ότι διευκολύνουν τους Συμμετέχοντες στην κατανόηση της εφαρμογής των εν λόγω
Κανόνων, προτείνεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της εταιρείας μαζί με τους Κανόνες ως συμπληρωματικό/
συνοδευτικό έγγραφο, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, των
άρθρων 85 παρ. 5, 88 παρ. 3 και 91 παρ. 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2196 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 για
τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, την έγκριση των Κανόνων
εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς ως εξής:
«Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής
των δραστηριοτήτων της αγοράς
Άρθρο 1. Βασικές αρχές
1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2196 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 για
τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, οι κανόνες εκκαθάρισης σε
περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς
θα πρέπει να:
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α. διασφαλίζουν την οικονομική ουδετερότητα κάθε
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής «ΔΣΜ»)
και συναφούς τρίτου μέρους,
β. συμβάλλουν στην αποφυγή στρεβλώσεων των κινήτρων ή αντιπαραγωγικών κινήτρων για τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, τους Παρόχους
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και τον ΔΣΜ,
γ. παρέχουν κίνητρα στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης και στους Παρόχους Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης, ώστε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του συστήματος,
δ. συμβάλλουν στην αποφυγή της επιβολής οικονομικών κυρώσεων στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη
Εξισορρόπησης, τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, λόγω της εκτέλεσης των ενεργειών που ζητά ο
ΔΣΜ,
ε. αποθαρρύνουν το ΔΣΜ από το να αναστέλλει τις
δραστηριότητες της αγοράς, εκτός εάν είναι απολύτως
απαραίτητο, και παρέχουν κίνητρα στο ΔΣΜ ώστε να
αποκαθιστά τις δραστηριότητες της αγοράς το συντομότερο δυνατόν, και
στ. παρέχουν κίνητρα στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΣΜ,
που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του συστήματος
στην κανονική κατάσταση.
Άρθρο 2. Κανόνες και μεθοδολογίες που
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αναστολής
δραστηριοτήτων της αγοράς
1. Εάν στα πλαίσια της Εκκαθάρισης, τα Δεδομένα Μετρήσεων ή άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
τον υπολογισμό των πληρωμών και των χρεώσεων δεν
είναι διαθέσιμα, ο ΔΣΜ προβαίνει σε εύλογη εκτίμηση
των μη διαθέσιμων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την
ιστορική εξέλιξη αυτών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
προς τούτο στοιχείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή των
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον
Υπεύθυνο Προγραμματισμού (ΟΔΑΗΕ-Οργανισμός Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), οι υπολογισμοί
των άρθρων 84, 86, 87 και 89 του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης (εφεξής «ΚΑΕ») γίνονται για MS = 0.
3. Για τις περιπτώσεις αναστολής των διαδικασιών αγοράς σύμφωνα με τους «Κανόνες για την αναστολή και
την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς»,
οι κανόνες εκκαθάρισης έχουν ως ακολούθως.
Συγκεκριμένα:
i. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΚΑΕ, το Τέλος Αγοράς
Εξισορρόπησης περιλαμβάνει το Πάγιο Κόστος συμμετοχής και το Αναλογικό Κόστος Εξισορρόπησης.
Για την περίπτωση που υφίστανται έκτακτες συνθήκες
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την πλημμελή λειτουργία
του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής «ΣΑΕ»),
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τότε το Πάγιο Κόστος συμμετοχής δεν μεταβάλλεται, ενώ
το Αναλογικό Κόστος Εξισορρόπησης υπολογίζεται και
πάλι σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΚΑΕ, αλλά με δεδομένα εισόδου (μηνιαία ποσότητα ενέργειας και αποκλίσεις
εξισορρόπησης), όπως αυτά θα υπολογισθούν σύμφωνα
με τους παρόντες κανόνες.
ii. Για την περίπτωση που υφίστανται έκτακτες συνθήκες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επίλυση
της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ)
λόγω αδυναμίας υπολογισμού της παρασχεθείσας ποσότητας Ισχύος Εξισορρόπησης (Ανοδική και Καθοδική
Ισχύς Εξισορρόπησης για Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας (εφεξής «ΕΔΣ»), αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (εφεξής «ΕΑΣ») και χειροκίνητη ΕΑΣ), ο
ΔΣΜ ακολουθεί την εξής μεθοδολογία αναφορικά με την
εφαρμογή των άρθρων 90 και 91 του ΚΑΕ:
Ο ΔΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη την Απαιτούμενη Συνολική Ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης ανά υπηρεσία (Ισχύς
Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη
ΕΑΣ) για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ανατρέχει στις τελευταίες διαθέσιμες προσφορές Ανοδικής
Ισχύος Εξισορρόπησης ανά υπηρεσία (Ισχύς Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ) των
Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αντίστοιχης Περιόδου Εκκαθάρισης. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη
τυχόν νέα επικαιροποιημένα στοιχεία διαθεσιμότητας, τα
διάφορα τμήματα των προσφορών που αφορούν συγκεκριμένη υπηρεσία και Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων
t ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά από την πιο φθηνή
στην πιο ακριβή προσφορά. Ακολούθως, με βάση την
Απαιτούμενη Συνολική Ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης,
προσδιορίζεται το οριακό τμήμα ώστε το άθροισμα όλων
των επιμέρους ποσοτήτων Ισχύος Εξισορρόπησης που
είναι κάτω από αυτό να ισούται με την Απαιτούμενη Συνολική Ανοδική Ισχύ Εξισορρόπησης. Εάν συμπίπτουν οι
τιμές των προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης, επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα τμήματα των προσφορών με
τη σειρά που αναφέρεται στο άρθρο 59 παρ. 3 του ΚΑΕ.
Ομοίως, ο ΔΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη την Απαιτούμενη
Συνολική Καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης ανά υπηρεσία
(Ισχύς Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ) για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ανατρέχει στις τελευταίες διαθέσιμες προσφορές
Καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης ανά υπηρεσία (Ισχύς
Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη
ΕΑΣ) των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αντίστοιχης Περιόδου Εκκαθάρισης.
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα επικαιροποιημένα στοιχεία διαθεσιμότητας, τα διάφορα τμήματα
των προσφορών που αφορούν συγκεκριμένη υπηρεσία
και Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t ταξινομούνται
κατά αύξουσα σειρά από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή
προσφορά. Ακολούθως, με βάση την Απαιτούμενη Συνολική Καθοδική Ισχύ Εξισορρόπησης προσδιορίζεται το
οριακό τμήμα ώστε το άθροισμα όλων των επιμέρους
ποσοτήτων Ισχύος Εξισορρόπησης που είναι κάτω από
αυτό να ισούται με την Απαιτούμενη Συνολική Καθοδική
Ισχύ Εξισορρόπησης. Εάν συμπίπτουν οι τιμές των προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης τότε επιλέγονται κατά
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προτεραιότητα τα τμήματα των προσφορών με τη σειρά
που αναφέρεται στο άρθρο 59 παρ. 3 του ΚΑΕ.
Για τον τελικό υπολογισμό Αποζημίωσης Ανοδικής και
Καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης ανά υπηρεσία (Ισχύς
Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη
ΕΑΣ), λαμβάνονται υπόψη οι τιμές κάθε βήματος αποδεκτής προσφοράς Ανοδικής και Καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για κάθε μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και το ποσοστό της χρονικής περιόδου
εντός της Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t κατά την
οποία η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e ήταν
διαθέσιμη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον είναι εφικτό να υπολογιστεί. Σε αντίθετη περίπτωση
θεωρείται Τ = 100%.
Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο ΔΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη
τις πραγματικές συνθήκες καθώς και τις αρχές του άρθρου 1, δύναται να ζητήσει την εφαρμογή εναλλακτικής
μεθοδολογίας υπολογισμού που θα τηρεί τις προβλέψεις
του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ») και θέτοντας στη διάθεσή
της όλα τα στοιχεία που η τελευταία τυχόν ζητήσει.
iii. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των Τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης για Ανοδική και Καθοδική Χειροκίνητη ΕΑΣ είναι αδύνατος, ιδίως λόγω Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ή πλημμελούς λειτουργίας του ΣΑΕ ή των
λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του ΔΣΜ (άρθρο 85
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης), ο τελευταίος
υπολογίζει το μέσο όρο τιμών Ανοδικής και Καθοδικής
Ενέργειας Εξισορρόπησης Χειροκίνητης ΕΑΣ αντίστοιχης Περιόδου Εκκαθάρισης των εργάσιμων ή των μη
εργάσιμων ημερών, των τελευταίων τριάντα (30) ημερών
από την εξεταζόμενη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων,
ανάλογα με το εάν η εξεταζόμενη ημέρα είναι εργάσιμη
ή μη εργάσιμη.
Για τον τελικό υπολογισμό Αποζημίωσης Ανοδικής και
Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης Χειροκίνητης ΕΑΣ,
καθώς και της Αποζημίωσης Ανοδικής και Καθοδικής
Ενέργειας εκτός της Εξισορρόπησης (άρθρο 87 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης), λαμβάνονται υπόψη
οι ανωτέρω τιμές. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο ΔΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες καθώς και τις
αρχές του άρθρου 1, δύναται να ζητήσει την εφαρμογή
εναλλακτικής μεθοδολογίας υπολογισμού, που θα τηρεί
τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας
τη ΡΑΕ και θέτοντας στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που
η τελευταία τυχόν ζητήσει.
Ομοίως, σε περίπτωση που ο υπολογισμός των Τιμών
Ενέργειας Εξισορρόπησης για Ανοδική και Καθοδική
Αυτόματη ΕΑΣ είναι αδύνατος, ιδίως λόγω Κατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης, ή πλημμελούς λειτουργίας του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης ή των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, ο τελευταίος υπολογίζει τον μέσο όρο τιμών Ανοδικής και
Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης Αυτόματης ΕΑΣ
αντίστοιχης Περιόδου Εκκαθάρισης των εργάσιμων ή
των μη εργάσιμων ημερών, των τελευταίων τριάντα (30)
ημερών από την εξεταζόμενη Περίοδο Εκκαθάρισης
Αποκλίσεων, ανάλογα με το εάν η εξεταζόμενη ημέρα
είναι εργάσιμη ή μη εργάσιμη.
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Για τον τελικό υπολογισμό Αποζημίωσης Ανοδικής και
Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης Αυτόματης ΕΑΣ
λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω τιμές. Εφόσον κριθεί
σκόπιμο, ο ΔΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
συνθήκες καθώς και τις αρχές του άρθρου 1, δύναται
να ζητήσει την εφαρμογή εναλλακτικής μεθοδολογίας
υπολογισμού που θα τηρεί τις προβλέψεις του παρόντος
άρθρου, ενημερώνοντας τη ΡΑΕ και θέτοντας στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που η τελευταία τυχόν ζητήσει.
iv. Για την περίπτωση που υφίστανται έκτακτες συνθήκες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επίλυση της
Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ), δεν
επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω:
α. μη νόμιμης υποβολής Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας (άρθρο 96 του ΚΑΕ), β. μη νόμιμης υποβολής Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων (άρθρο 97 του ΚΑΕ),
γ. μη υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης (άρθρο 98 του ΚΑΕ),
δ. σημαντικής απόκλισης στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά (άρθρο 99 του ΚΑΕ) και
ε. μη υποβολής Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης
(άρθρο 100 του ΚΑΕ).
v. Σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΣΑΕ, δεν
επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικής απόκλισης στην παροχή Ανοδικής ή Καθοδικής
Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ενέργειας για σκοπούς
εκτός της εξισορρόπησης (άρθρο 101 του ΚΑΕ).
vi. Σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΣΑΕ, δεν
επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης (άρθρο 102 του ΚΑΕ).
vii. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή των
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 από τον
Υπεύθυνο Προγραμματισμού (ΟΔΑΗΕ) δεν επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω συστηματικών
αποκλίσεων της πραγματικής παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ (άρθρο 103 του ΚΑΕ).
viii. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή των
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 από τον
Υπεύθυνο Προγραμματισμού (ΟΔΑΗΕ), δεν επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για αποκλίσεις στις
εισαγωγές/εξαγωγές (άρθρο 104 του ΚΑΕ).
Ομοίως, σε περίπτωση αδυναμίας υπολογισμού των
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Διασυνοριακών Ενεργειών, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις
Μη Συμμόρφωσης για αποκλίσεις στις εισαγωγές/εξαγωγές.
ix. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή των
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 από
τον Υπεύθυνο Προγραμματισμού (ΟΔΑΗΕ), δεν επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς (άρθρο 105 του ΚΑΕ).
x. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή των
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 από
τον Υπεύθυνο Προγραμματισμού (ΟΔΑΗΕ), οι χρεοπιστώσεις από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων (άρθρο 89
του ΚΑΕ) υπολογίζονται για τις Οντότητες με Ευθύνη
Εξισορρόπησης ως το γινόμενο της Μέτρησης με την
Τιμή Αποκλίσεων, MQ * ΙPt.
Ομοίως, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του
ΣΑΕ, οι χρεοπιστώσεις από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων υπολογίζονται για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Παραγωγής ως το γινόμενο της διαφοράς
της Μέτρησης από το Πρόγραμμα Αγοράς με την Τιμή
Αποκλίσεων, (MQ - ΙNSΤ*) * ΙPt, όπου στη θέση της όχι
προσαρμοσμένης εντολής κατανομής, θα χρησιμοποιηθεί η εντολή κατανομής από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την έκτακτη κατάσταση.
xi. Για την εφαρμογή του άρθρου 88 παρ. 3 του ΚΑΕ,
σε περίπτωση που ο υπολογισμός των Τιμών Εκκαθάρισης Αποκλίσεων είναι αδύνατος, ιδίως λόγω Κατάστασης
Έκτακτης Ανάγκης, ή πλημμελούς λειτουργίας του ΣΑΕ
ή των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του ΔΣΜ, ο
τελευταίος υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών απόκλισης του τελευταίου έτους λαμβάνοντας υπόψη τις Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά τις οποίες το
Φορτίο του Συστήματος υπολογίστηκε ίσο με αυτό της
εξεταζόμενης Περιόδου με μέγιστη απόκλιση ±5%. Για
τον τελικό υπολογισμό των Χρεώσεων και Πιστώσεων
από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων, λαμβάνεται υπόψη η
ανωτέρω τιμή. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Διαχειριστής
ΕΣΜΗΕ δύναται να ζητήσει την εφαρμογή εναλλακτικής
μεθοδολογίας υπολογισμού ενημερώνοντας τη ΡΑΕ και
θέτοντας στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που η τελευταία τυχόν ζητήσει.
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ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ȋȡİȫıİȚȢ țĮȚ
ȆȚıĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼțțĮșȐȡȚıȘ
ǹʌȠțȜȓıİȦȞ

ȋȡİȫıİȚȢ țĮȚ
ȆȚıĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼțțĮșȐȡȚıȘ
ǹʌȠțȜȓıİȦȞ

1

2

3

4

5

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ȉȚȝȒ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
mFRR up țĮȚ
mFRR dn




 ܥܤܯܫൌ ܲܫ כ ܳܯ௧

 ܥܤܯܫൌ ሺ ܳܯെ  כ ܶܵܰܫሻ ܲܫ כ௧

ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ MS

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

݂ݏݕܽ݀ ݃݊݅݇ݎݓ ݊ ݎ ݃݊݅݇ݎݓݎǡ ܽܿܿ ݐ ݃݊݅݀ݎDispatch Day, D

ܴܴܲܨ̴ܽܧܤ̴݁ܿ݅ݎௗ௧

ͳ
ൌ  ܴܴܲܨ̴ܽܧܤ̴݁ܿ݅ݎௗ௧ ݏݕܽ݀Ͳ͵ݐݏ݈ܽ ݂ǡ
݊



݂ݏݕܽ݀ ݃݊݅݇ݎݓ ݊ ݎ ݃݊݅݇ݎݓݎǡ ܽܿܿ ݐ ݃݊݅݀ݎDispatch Day, D

ܴܴܲܨ̴݉ܧܤ̴݁ܿ݅ݎௗ௧

ͳ
ൌ  ܴܴܲܨ̴݉ܧܤ̴݁ܿ݅ݎௗ௧ ݏݕܽ݀Ͳ͵ݐݏ݈ܽ ݂ǡ
݊



ȉȠ ȆȐȖȚȠ ȀȩıĲȠȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ įİȞ ȝİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ, İȞȫ ĲȠ ǹȞĮȜȠȖȚțȩ ȀȩıĲȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌȐȜȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 25 ĲȠȣ ȀǹǼ, ĮȜȜȐ ȝİ
įİįȠȝȑȞĮ İȚıȩįȠȣ (ȝȘȞȚĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ), ȩʌȦȢ
ĮȣĲȐ șĮ ȣʌȠȜȠȖȚıșȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ʌĮȡȩȞĲİȢ țĮȞȩȞİȢ.

ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ
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ǼʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȘ
ǼȞȑȡȖİȚĮ INST

Market Schedule
MS

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ǺȜȐȕȘ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ȆȐȖȚȠ ȀȩıĲȠȢ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ
&
ǹȞĮȜȠȖȚțȩ ȀȩıĲȠȢ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ

ȉȚȝȒ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
aFRR up țĮȚ
aFRR dn

ǹǿȉǿȅ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ

ȆȓȞĮțĮȢ 1: ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ȀĮȞȩȞȦȞ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹȞĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ǹȖȠȡȐȢ

32890
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ǹȇĬȇȅ
ĲȠȣ
ȀǹǼ

88-89

90

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȋȇǼȍȈǾȈ &
ȆǿȈȉȍȈǾȈ

ȋȡİȫıİȚȢ țĮȚ
ȆȚıĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼțțĮșȐȡȚıȘ
ǹʌȠțȜȓıİȦȞ

ǹʌȠȗȘȝȓȦıȘ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

6

7

ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ
ISP

ȉȚȝȒ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ

ǿıȤȪȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞȐ
ȣʌȘȡİıȓĮ (FCR,
aFRR, mFRR up)

ǹǿȉǿȅ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ





ൌ ሼ݄ݐ݅ݓ݅݀݅ݎ݁ܲݐ݈݊݁݉݁ݐݐ݈ܾ݁ܵ݁ܿ݊ܽܽ݉ܫ݈݈ܣሺܵ݀ܽܮ݉݁ݐݏݕ
െ ܵ݀ܽܮ ݉݁ݐݏݕ௧ ሻ ൌ േͷΨ ݀ܽܮ ݉݁ݐݏݕܵ כ௧ ሽ

ͳ
 ܲܫ௧ ௦௧௬ ߗ݀݊ܽߗ א ݅݁ݎ݄݁ݓ
݊

ȅ ǻȈȂ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȈȣȞȠȜȚțȒ ǹȞȠįȚțȒ țĮȚ ȀĮșȠįȚțȒ ǿıȤȪ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞȐ ȣʌȘȡİıȓĮ (ǿıȤȪȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ǼǻȈ, ĮȣĲȩȝĮĲȘ ǼǹȈ țĮȚ
ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ǼǹȈ) ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, ĮȞĮĲȡȑȤİȚ ıĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ
įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȡȠıĳȠȡȑȢ ǹȞȠįȚțȒȢ țĮȚ ȀĮșȠįȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞȐ ȣʌȘȡİıȓĮ
(ǿıȤȪȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ǼǻȈ, ĮȣĲȩȝĮĲȘ ǼǹȈ țĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ǼǹȈ) ĲȦȞ ȅȞĲȠĲȒĲȦȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȣȤȩȞ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ
įȚȐĳȠȡĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȆİȡȓȠįȠ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĮȪȟȠȣıĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȚȠ ĳșȘȞȒ ıĲȘȞ
ʌȚȠ ĮțȡȚȕȒ ʌȡȠıĳȠȡȐ. ǹțȠȜȠȪșȦȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȈȣȞȠȜȚțȒ ǹȞȠįȚțȒ țĮȚ
ȀĮșȠįȚțȒ ǿıȤȪ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȠȡȚĮțȩ ĲȝȒȝĮ ȫıĲİ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ǿıȤȪȠȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȞĮ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ
ĲȘȞ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȈȣȞȠȜȚțȒ ǹȞȠįȚțȒ țĮȚ ȀĮșȠįȚțȒ ǿıȤȪ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ. ǼȐȞ ıȣȝʌȓʌĲȠȣȞ
ȠȚ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ǿıȤȪȠȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȝİ ĲȘ ıİȚȡȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 59 ʌĮȡ.3.

ܲܫ௧ ൌ

ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ
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32891

ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ ȂȘ
ǻȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ
ȉİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ȈĲȠȚȤİȓȦȞ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĳȠȡȫȞ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ
ISP

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

Flag ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ
ȉİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ȈĲȠȚȤİȓȦȞ

Flag ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ ȝȘ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĳȠȡȫȞ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

97

98

ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ
ISP

96

ܰ ܱܧܤܥൌ Ͳ

ܰ ܦܶܥൌ Ͳ

ܰ ܸܣܥൌ Ͳ

īȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ǹʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ ǹȞȠįȚțȒȢ țĮȚ ȀĮșȠįȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞȐ ȣʌȘȡİıȓĮ (ǿıȤȪȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ǼǻȈ, ĮȣĲȩȝĮĲȘ ǼǹȈ țĮȚ
ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ǼǹȈ), ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ĲȚȝȑȢ țȐșİ ȕȒȝĮĲȠȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ
ǹȞȠįȚțȒȢ țĮȚ ȀĮșȠįȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ȝȓĮ ȅȞĲȩĲȘĲĮ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȤȡȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȅȞĲȩĲȘĲĮ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ e
ȒĲĮȞ įȚĮșȑıȚȝȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ ȞĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıĲİȓ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ T=100%.

O ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
ĲȦȞ ĲȚȝȫȞ ĲȦȞ
ʌȡȠıĳȠȡȫȞ
ǹȞȠįȚțȒȢ țĮȚ
ȀĮșȠįȚțȒȢ
ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮĲȠȢ

ȉȚȝȒ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȞȐ
ȣʌȘȡİıȓĮ țĮȚ
țĮĲİȪșȣȞıȘ (FCR,
aFRR, mFRR Up
and Down)

Flag ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ ȂȘ
ǻȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ

91

ǹʌȠȗȘȝȓȦıȘ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ

ǹǿȉǿȅ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ
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11

10

9

8

ǹȇĬȇȅ
ĲȠȣ
ȀǹǼ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȋȇǼȍȈǾȈ &
ȆǿȈȉȍȈǾȈ
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15

14

13

12

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȋȇǼȍȈǾȈ &
ȆǿȈȉȍȈǾȈ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ
ĮʌȩțȜȚıȘȢ ıĲĮ
ȀĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞĮ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĳȠȡȫȞ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ
ĮʌȩțȜȚıȘȢ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȤȒ ǹȞȠįȚțȒȢ Ȓ
ȀĮșȠįȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ Ȓ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ
ıțȠʌȠȪȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȫȞ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ıĲȘ
ȗȒĲȘıȘ
ܰ ܱܴܥൌ Ͳ

ܰ ܧܤܲܰܥൌ Ͳ

ܰ ܮܣܤܥൌ Ͳ

ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ
ISP

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ǺȜȐȕȘ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȠȡȐȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

Flag ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ǻȘȜȫıİȦȞ ȝȘ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĳȠȡȫȞ ǿıȤȪȠȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

ǼʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȘ
ǼȞȑȡȖİȚĮ INST

ǼȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ĮȞȠįȚțȒ țĮȚ
țĮșȠįȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ

100

101

102

ܰ ܥܦܥൌ Ͳ

ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ
ISP

99

Flag ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ
ĮʌȩțȜȚıȘȢ ıĲĮ
ȀĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞĮ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ

ǹǿȉǿȅ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ

ǹȇĬȇȅ
ĲȠȣ
ȀǹǼ
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ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ/İȟĮȖȦȖȑȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ/İȟĮȖȦȖȑȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ/İȟĮȖȦȖȑȢ
ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ȝȘ İĳȚțĲȩ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȖȠȡȐȢ

Realized Schedule
for Imports/Exports

104

Market Schedule
MS

Capacity rights

104

105

Market Schedule
MS

Market Schedule
MS

104

103

ȋȡİȫıİȚȢ ȂȘ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȜȩȖȦ
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȫȞ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ
ȋĮȡĲȠĳȣȜĮțȓȦȞ ȂȘ
ȀĮĲĮȞİȝȩȝİȞȦȞ
ǹȆǼ

ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ

ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ MS

ǹįȣȞĮȝȓĮ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ
ǼȞİȡȖİȚȫȞ
ǹįȣȞĮȝȓĮ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ
ǼȞİȡȖİȚȫȞ

ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ MS

ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ MS

ǹǿȉǿȅ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ܰ ܵܯܣܰܥൌ Ͳ

ܰ ܶܫܥ̴ܥܥൌ ܰ ܶܧܥ̴ܥܥൌ Ͳ

ܰ ܴܫܥ̴ܥܥൌ ܰ ܴܧܥ̴ܥܥൌ Ͳ

ܰ ܴܫܥ̴ܥܥൌ ܰ ܴܧܥ̴ܥܥൌ Ͳ
ܰ ܶܫܥ̴ܥܥൌ ܰ ܶܧܥ̴ܥܥൌ Ͳ

ܴܰܮܣܤܥǡ ൌ Ͳ

ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ
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20

19

18

17

16

ǹȇĬȇȅ
ĲȠȣ
ȀǹǼ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȋȇǼȍȈǾȈ &
ȆǿȈȉȍȈǾȈ
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Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Β΄Αντιπρόεδρος
ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ
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Τεύχος B’ 3227/04.08.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02032270408200012*

