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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης περί μη
υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 96, 98 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

2

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97
και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016,
όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1358/2020
(1)
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης περί μη
υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 98 και 113 του
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ.
4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 24η Σεπτεμβρίου 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.

Αρ. Φύλλου 4637

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’ 5910/2018 και 468/2019), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 938/2020
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2757) και την υπ’ αρ. 1357/2020 απόφαση ΡΑΕ.
4. 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 την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 820/2020
(Β’ 1941) και την υπ’ αρ. 1228/2020 απόφαση ΡΑΕ (B’ 4124).
5. 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 σχετικά με την ημέρα
έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016
(Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου
7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει1.
7. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-285434/15-7-2020 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ. /ΗΜ.:ΔΔΑ/20496/15-7-2020) με
θέμα «Εισήγηση των παραμέτρων των Χρεώσεων μη
Συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 96, 97, 98
και 100 του ΚΑΕ».
8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 6), και επί
του συνόλου των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις
ΧμΣ που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, η οποία έλαβε χώρα από 24-7-2020 έως και
10-8-20202 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια,
όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής3.
1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/gen/1109.csp
2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/maj/240720.csp?viewMode=normal
3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/maj/120820.csp
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9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-83687/12-8-2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση
των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-287302/26-8-2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά με τις απόψεις της
επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
I. Επί του θεσμικού και κανονιστικού 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 (εφεξής ΚΑΕ), 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
άρθρου 18 του ν. 4425/2016».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 «Συνέπειες μη υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης»
του ΚΑΕ, ισχύει:
«1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη νόμιμης υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ
ή αυτόματης ΕΑΣ για μία Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e, για μία Χρονική Μονάδα χειροκίνητης ΕΑΣ, t, του
μήνα m, εφόσον ο αντίστοιχος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει τη σχετική υποχρέωση, ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ επιβάλλει στον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης χρέωση για τον μήνα m, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

όπου: :
UNCBEO η μοναδιαία Χρέωση Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
σε €/MWh,
ABEO συντελεστής η τιμή του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ, t,
κατά τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορές
Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e κατά τη διάρκεια ενός μήνα,
NBEOe ο αριθμός των Χρονικών Μονάδων χειροκίνητης ΕΑΣ, εντός του ημερολογιακού μήνα, κατά τις οποίες ο
Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησής του e και ο οποίος έχει μέγιστη τιμή ίση με NBEOmax,
x εκθετικός παράγοντας μεταξύ 0 και 1, και
up
BEOO e,t η ποσότητα Ενέργειας για την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν
έχει υποβάλει νομίμως ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ ή αυτόματης ΕΑΣ για την
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για την Χρονική Μονάδα χειροκίνητης ΕΑΣ t, αν και είχε τη σχετική υποχρέωση σε MWh, και
dn
BEOO e,t η ποσότητα Ενέργειας για την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν
έχει υποβάλει νομίμως καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ ή αυτόματης ΕΑΣ για
την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για την Χρονική Μονάδα χειροκίνητης ΕΑΣ t, αν και είχε τη σχετική
υποχρέωση σε MWh.
2. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης UNCBEO, της μέγιστης τιμής του αύξοντος μετρητή NBEOe,
του εκθετικού παράγοντα x και του συντελεστή ABEO, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων
τιμών των ανωτέρω παραμέτρων.».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 «Συνέπειες μη υποβολής Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης» του
ΚΑΕ, ισχύει:
«1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη νόμιμης υποβολής Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη
ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ για μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για μια Ημέρα Κατανομής d, εφόσον ο
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αντίστοιχος Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έχει τη σχετική υποχρέωση, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιβάλλει
στον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, για το μήνα m, χρέωση η οποία υπολογίζεται ως εξής:

,

,

:
όπου:
UNCRO η μοναδιαία Χρέωση Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης σε
€/MW,
ARO συντελεστής η τιμή του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των Περιόδων Κατανομής, t, κατά τις οποίες ο
Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e κατά τη διάρκεια ενός μήνα,
NROe ο αριθμός των Περιόδων Κατανομής, εντός του ημερολογιακού μήνα, κατά τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησής του e και ο οποίος έχει μέγιστη τιμή ίση με NROmax,
NROmax η μέγιστη τιμή του NROe,
x εκθετικός παράγοντας μεταξύ 0 και 1, και
DFCRe,d η ικανότητα παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης για ΕΔΣ από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
e, σύμφωνα με τα Δηλωθέντα Χαρακτηριστικά της, για την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει
υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για την Ημέρα Κατανομής d,
DaFRRe,d η ικανότητα παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e, σύμφωνα με τα Δηλωθέντα Χαρακτηριστικά της, για την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ, για την Ημέρα
Κατανομής d, και
DmFRRe,d η ικανότητα παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ από την Οντότητα Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης e, σύμφωνα με τα Δηλωθέντα Χαρακτηριστικά της, για την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει υποβάλει νομίμως Προσφορά Ισχύος Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ,
για την Ημέρα Κατανομής d.
2. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης UNCRO, της μέγιστης τιμής του αύξοντος μετρητή NROmax, του
εκθετικού παράγοντα X και του συντελεστή ARO, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών
των ανωτέρω παραμέτρων.».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 113 «Έναρξη εφαρμογής των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης» του ΚΑΕ,
ισχύει:
«1. Οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, όπως ορίζονται από το άρθρο 96
έως και το άρθρο 102 του παρόντος Κανονισμού καθορίζονται για την πρώτη εφαρμογή τους με απόφαση της ΡΑΕ,
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, η οποία υποβάλλεται στην ΡΑΕ έως τις 15 Ιουλίου 2020.
2. Οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που ορίζονται στο άρθρο 96, στο άρθρο 97, στο άρθρο 98, στο άρθρο 99 και
στο άρθρο 100, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 114, εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
3. Οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που ορίζονται στο άρθρο 101 και στο άρθρο 102, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 114, εφαρμόζονται μετά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Οι εν λόγω Χρεώσεις υπολογίζονται προς ενημέρωση και μόνο των Συμμετεχόντων κατά το διάστημα του πρώτου
τρίμηνου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης χωρίς να καταλογίζονται.
4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
υποβάλλει εισήγηση για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, όπως ορίζονται
από το άρθρο 96 έως και το άρθρο 102 του παρόντος Κανονισμού».
Επειδή, με τo υπό σχετ. 7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως στη ΡΑΕ τις εισηγήσεις της σχετικά
με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης (εφεξής ΧμΣ) περί μη υποβολής Προσφορών Ενέργειας
Εξισορρόπησης και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης που προβλέπονται στα άρθρα 96 και 98 του ΚΑΕ. Η ΡΑΕ,
έθεσε την εν λόγω εισήγηση, με το σύνολο και των λοιπών εισηγήσεων που αφορούν στις ΧμΣ που προβλέπονται
στον ΚΑΕ σε δημόσια διαβούλευση, από τις 24-7-2020 έως και τις 10.08.2020, επί των οποίων υπεβλήθησαν σχόλια,
όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 8).
Ι. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους της ΧμΣ περί μη υποβολής Προσφορών
Ενέργειας Εξισορρόπησης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 «Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ» του ΚΑΕ οι Πάροχοι
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής έχουν υποχρέωση υποβολής
ανοδικών και καθοδικών Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής ενώ οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσω-
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πούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν δικαίωμα
υποβολής ανοδικών και καθοδικών Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Εφόσον οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου
Φορτίου υποβάλλουν αντίστοιχες Προσφορές Ισχύος
Εξισορρόπησης, έχουν υποχρέωση υποβολής ανοδικών
και καθοδικών Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
στη ΔΕΠ.
Συναφώς, σύμφωνα με την ενότητα 5.1 της Τεχνικής
απόφασης ΔΕΠ, σε περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια
Κατανεμόμενου Φορτίου δεν υποβάλλουν Προσφορές
Ενέργειας Εξισορρόπησης για μια Περίοδο Κατανομής
απορρίπτονται οι αντίστοιχες προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για την αντίστοιχη Περίοδο.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 57 «Συνέπειες
μη υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΔΕΠ» του ΚΑΕ, σε περίπτωση μη υποβολής Προσφορών
Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για μια Ημέρα Κατανομής
από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ο οποίος
υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ, το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης
δημιουργεί αυτόματα Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ για την αντίστοιχη Κατανεμόμενη Μονάδα
Παραγωγής και για όλες τις Περιόδους Κατανομής της
Ημέρας Κατανομής, ορίζοντας τιμές προσφοράς ίσες
με τις αντίστοιχες τιμές της τελευταίας επικυρωμένης
Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά την προηγούμενη
Ημέρα Κατανομής.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 67 «Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ, στην περίπτωση που οι
Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη
ΕΑΣ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής δεν
υποβληθούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ή δεν γίνουν αποδεκτές τότε οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέπονται
αυτομάτως σε αντίστοιχες 15-λεπτες Προσφορές Αγοράς Ενέργειας χειροκίνητης ΕΑΣ και αντίστοιχα στην
περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ή δεν
γίνουν αποδεκτές οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ για τις Οντότητες Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης για τις οποίες υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση τότε οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΔΕΠ ανά Περίοδο Κατανομής μετατρέπονται αυτομάτως
σε αντίστοιχες 15-λεπτες Προσφορές Αγοράς Ενέργειας
αυτόματης ΕΑΣ.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και αυτές είτε δεν έχουν υποβληθεί είτε
δεν έχουν υποβληθεί νόμιμα τότε το Σύστημα Αγοράς
Εξισορρόπησης δημιουργεί αυτόματα Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης.
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Βάσει των ανωτέρω, δεδομένης της αυτόματης δημιουργίας Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ,
προτείνεται, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τουλάχιστον κατά την
έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης η μοναδιαία χρέωση UNCBEO να λάβει την τιμή 0. Επομένως
παρέλκει ο καθορισμός των υπολοίπων παραμέτρων
της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης του άρθρου 96 του ΚΑΕ.
ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις
παραμέτρους της ΧμΣ περί μη υποβολής Προσφορών
Ισχύος Εξισορρόπησης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 50 «Υποβολή Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης στη ΔΕΠ» του ΚΑΕ, οι
Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν
Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής έχουν υποχρέωση
υποβολής ανοδικών και καθοδικών Προσφορών Ισχύος
Εξισορρόπησης για κάθε προϊόν Ισχύος Εξισορρόπησης
στη ΔΕΠ ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για
κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής ενώ, οι
Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν το δικαίωμα
υποβολής στη ΔΕΠ ανοδικής και καθοδικής Προσφοράς
Ισχύος Εξισορρόπησης ανά Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας
Κατανομής.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 53 «Συνέπειες μη υποβολής Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ, σε
περίπτωση μη υποβολής ή μη αποδοχής Προσφορών
Ισχύος Εξισορρόπησης για μια Ημέρα Κατανομής από
έναν Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ο οποίος έχει
αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής Προσφοράς Ισχύος Εξισορρόπησης, το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης δημιουργεί αυτόματα Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για
την αντίστοιχη Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής και για
όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης και αυτές είτε δεν έχουν υποβληθεί είτε δεν
έχουν υποβληθεί νόμιμα, τότε το Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης δημιουργεί αυτόματα Προσφορές Ισχύος
Εξισορρόπησης.
Βάσει των ανωτέρω, δεδομένης της αυτόματης δημιουργίας Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης, προτείνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τουλάχιστον κατά την έναρξη
λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, η μοναδιαία
Χρέωση UNCRO να λάβει την αριθμητική τιμή 0. Επομένως παρέλκει ο καθορισμός των υπολοίπων παραμέτρων
της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης του άρθρου 98 του ΚΑΕ.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις υποβληθείσες εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και τα σχόλια
των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρκείς και λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της Αγοράς
Εξισορρόπησης, ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα
λειτουργία της, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016
και των άρθρων 96, 98 και 113 του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
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1. Tον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης περί μη υποβολής
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και Προσφορών
Ισχύος Εξισορρόπησης, όπως ορίζονται στα άρθρα 96
και 98 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα, για την πρώτη εφαρμογή τους, ως ακολούθως:
Άρθρο

Μοναδιαία
Χρέωση

Αριθμητική
Τιμή

Άρθρο 96

UNCBEO

0 €/MWh

Άρθρο 98

UNCRO

0 €/MWh

2. Τον μη καθορισμό των λοιπών παραμέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 96 και 98, δεδομένου ότι η αριθμητική τιμή των μοναδιαίων χρεώσεων είναι μηδενική.
3. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Α. ΔΑΓΟΥΜΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1359/2020
(2)
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
97 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 24η Σεπτεμβρίου 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’ 5910/2018 και 468/2019), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 938/2020
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2757) και την υπ’ αρ. 1357/2020 απόφαση ΡΑΕ.
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4. 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 την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 820/2020
(Β’ 1941) και την υπ’ αρ. 1228/2020 απόφαση ΡΑΕ (B’ 4124).
5. 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676, Β’ 2853).
6. Την απόφαση ΡΑΕ 1250/2019 με θέμα «Καθορισμός
μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και
λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των Χρεώσεων
Μη Συμμόρφωσης λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και
Δηλώσεων για το ημερολογιακό έτος 2020».
7. Την απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 σχετικά με την ημέρα
έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016
(Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου
7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει14.
8. Τα υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-285362/14-7-2020 και
Ι-285818/22-7-2020 έγγραφα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΔΑ/
20490/14-7-2020) με θέμα «Εισήγηση αριθμητικών τιμών παραμέτρων για τον υπολογισμό Χρεώσεων μη
Συμμόρφωσης για σημαντική δυσμενή απόκλιση στα
Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά».
7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και επί του συνόλου των
εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς
Εξισορρόπησης, η οποία έλαβε χώρα από 24.07.2020
έως και 10-8-202025 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής36.
8. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-83687/12-8-2020 έγγραφο
της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-287302/26-8-2020 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά με τις απόψεις
της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω
Δημόσια Διαβούλευση.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
I. Επί του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση
των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/gen/1109.csp
2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/maj/240720.csp
3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2020/maj/120820.csp
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«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης (εφεξής ΚΑΕ), 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
άρθρου 18 του ν. 4425/2016».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 «Συνέπειες σημαντικής απόκλισης στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:
«1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σημαντική δυσμενής απόκλιση
μεταξύ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e και των αντίστοιχων
πραγματικών τιμών τους, όπως αυτές εκτιμώνται από τη λειτουργία της εν λόγω Οντότητας, ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ επιβάλλει στον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης χρέωση για κάθε ημέρα d του μήνα m, η
οποία ισούται με NCDCe,d και υπολογίζεται ως εξής:

όπου:
UNCDCe,char η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης για τη σημαντική δυσμενή απόκλιση στα Καταχωρημένα
Χαρακτηριστικά σε €/MW, η οποία μπορεί να διαφέρει ανά Καταχωρημένο Χαρακτηριστικό και ανά κατηγορία
Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ADC συντελεστής προσαύξησης της Χρέωσης ο οποίος εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών κατά την διάρκεια
του μήνα για τις οποίες παρατηρείται σημαντική δυσμενής απόκλιση από τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά.
DCTOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστιαίο όριο ανοχής για κάθε ένα εκ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών και η αριθμητική τιμή του οποίου δύναται να διαφέρει ανά Καταχωρημένο Χαρακτηριστικό και ανά
κατηγορία Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,
DCe,d ο ημερήσιος μέσος όρος των μεγεθών DC της υπόψη Ημέρας Κατανομής d για κάθε Καταχωρημένο Χαρακτηριστικό της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e, όπου DC είναι ο λόγος μεταξύ της απόλυτης τιμής της
διαφοράς της αριθμητικής τιμής Καταχωρημένου Χαρακτηριστικού της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,
για το οποίο διαπιστώνεται σημαντική δυσμενής απόκλιση, από την εκτιμούμενη τιμή αυτού από τον Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ, προς την αριθμητική τιμή του σχετικού Καταχωρημένου Χαρακτηριστικού της Οντότητας Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης και υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
Η ως άνω ημερήσια χρέωση δεν επιβάλλεται στον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις πρώτες Ημέρες
Κατανομής, ίσες με ένα μέγιστο αριθμό ημερών NDC, για τις οποίες διαπιστώνεται σημαντική δυσμενής απόκλιση
μεταξύ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e και των αντίστοιχων
εκτιμωμένων τιμών της.
2. Ως σημαντική δυσμενής απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η αριθμητική τιμή ενός εκ των κατωτέρω Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως αυτή εκτιμάται από το
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, αποκλίνει τουλάχιστον κατά DCTOL% από τη δηλωθείσα αριθμητική τιμή:
α) Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύς της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, όπως αυτή προκύπτει από τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά τις Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας και τις Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης της Οντότητας
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
β) Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της.
3. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης UNCDCe,char, του συντελεστή προσαύξησης ADC, ο μέγιστος αριθμός ημερών NDC και του ορίου ανοχής DCTOL καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών των
ανωτέρω παραμέτρων.».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 113 «Έναρξη εφαρμογής των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης» του ΚΑΕ,
όπως ισχύει:
«1. Οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, όπως ορίζονται από το άρθρο 96
έως και το άρθρο 102 του παρόντος Κανονισμού καθορίζονται για την πρώτη εφαρμογή τους με απόφαση της ΡΑΕ,
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, η οποία υποβάλλεται στην ΡΑΕ έως τις 15 Ιουλίου 2020.
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2. Οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που ορίζονται στο
άρθρο 96, στο άρθρο 97, στο άρθρο 98, στο άρθρο 99
και στο άρθρο 100, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στο άρθρο 114, εφαρμόζονται από την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
3. Οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης που ορίζονται στο άρθρο 101 και στο άρθρο 102, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 114, εφαρμόζονται μετά το πρώτο τρίμηνο
λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι εν λόγω Χρεώσεις υπολογίζονται προς ενημέρωση και μόνο των Συμμετεχόντων κατά το διάστημα του πρώτου τριμήνου λειτουργίας
της Αγοράς Εξισορρόπησης χωρίς να καταλογίζονται.
4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει εισήγηση για τις αριθμητικές τιμές των
παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, όπως
ορίζονται από το άρθρο 96 έως και το άρθρο 102 του
παρόντος Κανονισμού.».
II. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις
παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά
Επειδή, με τα υπό σχετ. 8 έγγραφά της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε εμπροθέσμως στη ΡΑΕ την εισήγησή της σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης
(εφεξής ΧμΣ) για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο της ως άνω εισήγησης,
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπόνησε μελέτη για τον προσδιορισμό
των σχετικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ΧμΣ. Η εισήγηση αυτή, μαζί με τη συνοδευτική μελέτη προσδιορισμού των αριθμητικών παραμέτρων αυτής, καθώς και το σύνολο των εισηγήσεων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις αριθμητικές παραμέτρους των ΧμΣ
που προβλέπονται στον ΚΑΕ, τέθηκε από τη ΡΑΕ σε
δημόσια διαβούλευση, από τις 24-7-2020 έως και τις
10-8-2020 και τα αποτελέσματα αυτής αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 9).
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια σχετικού αιτήματος
της ΡΑΕ, απέστειλε στην Αρχή τις απόψεις της επί του
συνόλου των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως άνω
δημόσια διαβούλευση (σχετικό 11).
Επειδή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα γενικότερα
σχόλια των συμμετεχόντων που αφορούν στις ΧμΣ που
προβλέπονται στον ΚΑΕ καθώς και τις σχετικές απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η ΡΑΕ, με την υπ’ αρ. 1357/2020
απόφασή της προέβη στην 2η τροποποίηση του ΚΑΕ,
επαναπροσδιορίζοντας το ανώτατο χρονικό περιθώριο,
από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης,
από δύο μήνες σε τέσσερις μήνες, και εντός του οποίου
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει εκ νέου εισήγηση
για τους συντελεστές των ΧμΣ, συμπεριλαμβανομένων
των συντελεστών της ΧμΣ για σημαντικές συστηματικές
αποκλίσεις της ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Επειδή, σε ότι αφορά την υπό αξιολόγηση εισήγηση
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων που αφορούν στη ΧμΣ για σημαντική απόκλιση
στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά, στη μελέτη που
συνοδεύει την εισήγησή της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναλύει
την εκτιμώμενη επίπτωση εφαρμογής των προτεινόμε-
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νων τιμών, σε αντιπαραβολή με απολογιστικά στοιχεία
εφαρμογής αντίστοιχων ΧμΣ στο υφιστάμενο μοντέλο
λειτουργίας της αγοράς. Η εταιρεία παρατηρεί ότι στο
παρελθόν είχαν παρατηρηθεί περιπτώσεις μεγάλου
αριθμού παραβιάσεων εντός του μήνα, ενδεικτικό ενδεχομένως συστηματικής και όχι τυχαίας απόκλισης, και
συνεπώς προτείνει αυστηροποίηση του πλαισίου ώστε
να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για περιορισμό των
αποκλίσεων από τα δηλωμένα χαρακτηριστικά.
Επειδή, η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω καθώς
και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ειδικότερα σχόλια
από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση για
τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ΧμΣ για σημαντική απόκλιση
στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά κρίνει εύλογες τις
προταθείσες τιμές, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και
των άρθρων 97 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
1. Tον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική
απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά σύμφωνα
με το άρθρο 97 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,
για την πρώτη εφαρμογή τους, ως ακολούθως:
UNCDCe,char
DCTOL για Μέγιστη
Διαθέσιμη Ισχύ
της Μονάδας
Παραγωγής
DCTOL για Τεχνικά
Ελάχιστη Παραγωγή
της Μονάδας
Παραγωγής
ADC

X
NDC

6

€/MW

3

%

6

%

Ν/x

Όπου Ν ο μέχρι και
την υπόψη Ημέρα
Κατανομής συνολικός
αριθμός των Ημερών
Κατανομής κατά τον
τρέχοντα μήνα για τις
οποίες διαπιστώθηκε
σημαντικές αποκλίσεις
στα Καταχωρημένα
Χαρακτηριστικά

2
0

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Α. ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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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.

*02046372110200008*

