
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1392/2020 
   Καθορισμός του ύψους της Ανώτατης και της 

Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονι-

σμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του 

άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 8η Οκτωβρίου 2020) 

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

ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18.

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

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης υπ’  αρ. 
1090/2018 (απόφαση της ΡΑΕ, Β’ 5910 και Β’ 468/2019), 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 
938/2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 2757) και την υπ’ αρ. 
1357/2020 απόφαση της ΡΑΕ, ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 21.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112/2020 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λει-
τουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας 
και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει» 
(Β’ 172), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/56369/676/2020 και ισχύει (Β’ 2853).

5. Την υπ΄αρ. 1003/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορι-
σμός του ύψους (ελάχιστης στάθμης) του αποθέματος 
ασφαλείας των ταμιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Μο-
νάδων» (Β’ 6066).

6. Την υπ΄αρ. 1279/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Καθο-
ρισμός των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων της 

Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους 
των Υδροηλεκτρικών Μονάδων για την περίοδο από 
την 1.1.2020 έως την έναρξη λειτουργίας των Αγορών 
Ενέργειας του ν. 4425/2016» (Β’ 5080).

7. Την υπ΄αρ. 1298/2020 απόφαση της ΡΑΕ 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 Ημέ-
ρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει.

8. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-83611/05.08.2020 έγγραφο 
της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα 
«Επανακαθορισμός των τιμών της Ελάχιστης Στάθμης και 
της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα».

9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-287672/04.09.2020 έγγραφο 
της ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΔΕ/ΕΚ101447/27.08.2020) με θέμα «Επα-
νακαθορισμός των τιμών της Ελάχιστης Στάθμης και της 
Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα».

10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-288757/24.09.2020 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ ΛΥΑ/20045/24.09.2020) αναφορικά 
με την παράμετρο στάθμης ασφαλείας των ταμιευτήρων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση 

των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύ-
ει, προβλέπονται τα εξής:

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

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονι-
σμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης (εφεξής ΚΑΕ), όπως ισχύει:

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συ-
μπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλ-
λες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και 
αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δη-
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. […].

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν 
από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος- στόχου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλε-
κτρικής 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 21 «Γενικές 
Υποχρεώσεις για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» του 
ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκ-
προσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες 
Παραγωγής, περιλαμβανομένων των Κατανεμόμενων 
υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής με δυνατότητα 
άντλησης, υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις 
εξής δηλώσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων:

α) Δηλώσεις δωδεκάμηνης προβλεπόμενης χρήσης 
νερών,

β) Δηλώσεις εβδομαδιαίας διαχείρισης υποχρεωτικών 
νερών και

γ) Ημερήσιες δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων υδά-
τινων πόρων.

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπρο-
σωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Πα-
ραγωγής υποχρεούνται:

α) να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ετή-
σιες καμπύλες αποθεμάτων ταμιευτήρων τελευταίων 
δέκα (10) ετών σε μηνιαία βάση. Για τους νέους σταθμούς 
Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, 
δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμένα ιστορικά στοι-
χεία στάθμης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις εκτιμώ-
μενες καμπύλες λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιμα 
ιστορικά στοιχεία,

β) να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για 
τη στάθμη του ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροη-
λεκτρικής Μονάδας Παραγωγής και την αναμενόμενη 
μεταβολή αυτής, καθώς και για την παροχή ύδατος στον 
ταμιευτήρα της Κατανεμόμενης υδροηλεκτρικής Μο-
νάδας Παραγωγής (στιγμιαία ή μέση για συγκεκριμένη 
περίοδο), την προηγούμενη της Ημέρας Κατανομής ή 
εκτάκτως, όπως κρίνεται αναγκαίο από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ,

γ) να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη στάθμη των 
σχετικών υδάτινων αποθεμάτων, προβλέψεις για την 
εξέλιξη των αποθεμάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους 
για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να 
μεριμνούν για τη συνεχή διατήρηση της Ελάχιστης Στάθ-
μης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, κατά τον προγραμματισμό 
της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την 
υποβολή των δηλώσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων 
και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνοοικονομι-
κών Στοιχείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για τις 
εν λόγω Μονάδες Παραγωγής το στοιχείο της μέγιστης 
ημερήσιας έγχυσης ενέργειας,

δ) να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ανα-
φορικά με την προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων 
που επηρεάζουν τη διαχείριση των υποχρεωτικών νε-
ρών, το συντομότερο δυνατό μετά την επέλευση του 
γεγονότος έκτακτης ανάγκης,

ε) να ενημερώνουν, σε εβδομαδιαία βάση, τον Διαχει-
ριστή του ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την ημερήσια ποσότητα 
των υδάτων σε κυβικά μέτρα και την αντιστοιχούσα σε 
αυτή ενέργεια σε MWh, η οποία διήλθε από τον υπερ-
χειλιστή για κάθε ταμιευτήρα.

3. Το ύψος της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευ-
τήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα 
καθορίζονται για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική 
Μονάδα Παραγωγής από τη ΡΑΕ μετά από πρόταση του 
σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και γνώ-
μη του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

4. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκ-
προσωπούν Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες 
Παραγωγής που συνδέονται με ταμιευτήρα δύνανται:

α) να υποβάλλουν δηλώσεις υποχρεωτικών εγχύσεων 
υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για την απο-
φυγή υπερχείλισης μόνο όταν η στάθμη του σχετικού 
ταμιευτήρα προβλέπεται να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
την Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα.

β) να υποβάλλουν δηλώσεις περιορισμού μέγιστης 
ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για τις ως άνω Μονάδες 
μόνο όταν η στάθμη του σχετικού ταμιευτήρα προβλέ-
πεται να είναι ίση ή μικρότερη από την Ελάχιστη Στάθμη 
Ασφαλείας Ταμιευτήρα. […]».

Συναφώς, σύμφωνα με τις παρ. 14 και 46 του άρθρου 
3 του ΚΑΕ ορίζονται ως Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Τα-
μιευτήρα: «Η μέγιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα, πέραν της 
οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών 
Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται με τον ταμιευ-
τήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις υποχρεωτικών 
εγχύσεων υδάτινων πόρων για τις ως άνω Μονάδες για 
την αποφυγή υπερχείλισης» και ως Ελάχιστη Στάθμη 
Ασφαλείας Ταμιευτήρα: «Η ελάχιστη στάθμη ανά ταμιευ-
τήρα, πέραν της οποίας, ο κάτοχος των Κατανεμόμενων 
υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής που συνδέονται 
με τον ταμιευτήρα δύναται να υποβάλλει δηλώσεις πε-
ριορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας για 
τις ως άνω Μονάδες».

Επειδή, η ΡΑΕ καθόρισε τις τιμές της Ελάχιστης Στάθ-
μης Ασφαλείας Ταμιευτήρα καθώς και της Ανώτατης 
Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα με τις υπ’ αρ. 1003/2018 
(σχετ. 5) και 1279/2019 (σχετ. 6) αποφάσεις της, αντίστοι-
χα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό σχετικό 6 από-
φαση της Αρχής, οι τιμές Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας 
Ταμιευτήρα ισχύουν από την 1.1.2020 έως την έναρξη 
λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016. 
Αντίστοιχα, με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέρ-
γειας του ν. 4425/2016, θα παύσουν να ισχύουν οι τιμές 
της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα (σχετ. 5), 
δεδομένου ότι θα καταργηθούν οι σχετικές εξουσιοδοτι-
κές διατάξεις (με αντικατάστασή τους από τις διατάξεις 
του ΚΑΕ, όπως προαναφέρθηκαν).

Επειδή, σε συνέχεια σχετικής επιστολής της ΡΑΕ (σχετ. 
8), η ΔΕΗ Α.Ε., ως κάτοχος άδειας παραγωγής Υδροη-
λεκτρικών Μονάδων και συνεπώς Πάροχος Υπηρεσι-
ών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί Κατανεμόμενες 
υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής σύμφωνα με 
τον ΚΑΕ, απέστειλε εισήγηση (σχετ. 9) αναφορικά με τις 
τιμές της Ελάχιστης και Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας 
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των Ταμιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων της. 
Με την εισήγησή της, η ΔΕΗ προτείνει τη διατήρηση 
των τιμών για το ύψος της Ελάχιστης Στάθμης και της 
Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας, ανά Ταμιευτήρα και ανά 
μήνα, όπως έχουν εγκριθεί με τις υπ΄αρ. 1003/2018 και 
1279/2019 αποφάσεις της ΡΑΕ, αντίστοιχα, δεδομένου 
ότι εξυπηρέτησαν αποτελεσματικά τους σκοπούς για 
τους οποίους ετέθησαν, την αποφυγή λειψυδρίας και την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων κατάντι των φραγ-
μάτων. Συμπληρώνει δε ότι θα ενημερώσει σχετικά εφό-
σον χρήζουν αναθεώρησης χωρίς να θέτει συγκεκριμένο 
χρονικό ορίζοντα για την επικαιροποίηση των τιμών.

Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης της ΔΕΗ 
Α.Ε., η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απέστειλε την προβλεπόμενη γνώ-
μη της (σχετ. 10) με την οποία αποδέχεται την εισήγη-
ση της ΔΕΗ για το ύψος της Ανώτατης Στάθμης και της 
Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας, ανά Ταμιευτήρα, και ανά 
μήνα, για το έτος 2020, ουσιαστικά ζητώντας τον επανα-
καθορισμό των τιμών για το έτος 2021, δεδομένης της 
αβεβαιότητας της επίπτωσης της έναρξης λειτουργίας 
των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (σχετ. 7), κα-
θώς και των υδρολογικών δεδομένων στις στάθμες των 
ταμιευτήρων.

Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει 
εύλογη την διατήρηση των τιμών του ύψους της Ελά-
χιστης Στάθμης και της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας, 
ανά Ταμιευτήρα, και ανά μήνα, σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 
1003/2018 και 1279/2019 αποφάσεις της. Αναφορικά με 
τον επανακαθορισμό τους, δεδομένου ότι δεν θα έχει με-
σολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα από την 1.11.2020, 
η οποία έχει οριστεί ως ημερομηνία έναρξης λειτουργί-
ας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (σχετ.7) έως την 
1.1.2021, ώστε να αξιολογηθούν τα υδρολογικά δεδομέ-
να στις στάθμες των ταμιευτήρων και να προταθούν εν-
δεχομένως νέες τιμές, η Αρχή κρίνει σκόπιμο, όπως η ΔΕΗ 
Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτού-
μενες από την παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΑΕ, ενέργειες 
εντός του πρώτου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας 
των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, υποβάλλοντας 
σχετικές εισηγήσεις στην Αρχή, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και 
του άρθρου 21 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 
όπως ισχύουν:

1. Tον καθορισμό του ύψους Ελάχιστης Στάθμης Ασφα-
λείας Ταμιευτήρα, ανά μήνα και ανά ταμιευτήρα υδροη-
λεκτρικών μονάδων, ως εξής:

Στάθμη (m) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΚΡΕΜΑΣΤΑ 247,1 249,0 250,8 252,3 252,3 250,6 247,8 244,8 243,0 242,4 243,1 245,3

ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ 376,0 378,5 380,5 382,5 385,0 385,0 383,0 380,0 377,0 376,0 374,5 374,0

ΠΟΛΥΦΥΤΟ 281,6 281,9 283,4 284,5 285,3 284,1 281,2 278,2 276,7 277,0 278,5 281,3

ΘΗΣΑΥΡΟΣ 354,1 354,2 356,0 359,1 363,3 362,1 357,61 354,0 354,4 353,8 353,8 353,6

ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι 109,3 109,4 110,5 113,6 115,8 115,1 112,6 109,0 106,4 104,4 105,9 109,0

ΑΩΟΣ 1333,0 1333,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1333,0 1332,0 1331,0 1331,0 1331,0 1332,0

ΛΑΔΩΝΑΣ 407,4 408,9 410,2 410,9 415,4 415,1 411,5 409,9 405,8 405,4 405,3 406,1

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 785,0 786,0 787,0 788,0 788,0 787,0 786,0 785,0 784,0 784,0 784,0 785,0

2. Tον καθορισμό του ύψους Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα, ανά μήνα και ανά ταμιευτήρα υδροη-
λεκτρικών μονάδων, ως εξής:

Στάθμη (m) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΚΡΕΜΑΣΤΑ 260,0 262,0 267,0 270,0 274,0 274,0 274,0 274,0 274,0 268,0 260,0 260,0

ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ 382,0 386,0 390,0 394,0 396,5 395,0 395,0 395,0 395,0 385,0 378,0 376,0

ΠΟΛΥΦΥΤΟ 285,5 285,5 285,5 285,5 289,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 285,5 285,5

ΘΗΣΑΥΡΟΣ 360,0 363,0 365,0 370,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 370,0 365,0 360,0

ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι 110,0 112,0 112,0 115,0 118,0 119,0 117,0 115,0 114,0 112,0 112,0 110,0

ΑΩΟΣ 1.337,0 1.339,0 1.340,0 1.341,0 1.342,0 1.342,0 1.342,0 1.342,0 1.342,0 1.338,0 1.337,0 1.337,0

ΛΑΔΩΝΑΣ 408,0 410,0 412,0 416,0 418,0 420,0 420,0 420,0 420,0 410,0 408,0 408,0

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 788,0 789,0 790,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 787,0 787,0

3. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα έναρξης λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, 
η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), της 
παρ. 7 του άρθρου 98 του ν. 4512/2018, καθώς και του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επό-
μενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
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4. Καλεί την ΔΕΗ Α.Ε., ως Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρό-
πησης που εκπροσωπεί Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές 
Μονάδες Παραγωγής, και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειρι-
στή του ΕΣΜΗΕ, να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 
από την παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΑΕ, ενέργειες εντός 
του πρώτου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας των 
Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016, με σκοπό την επα-
νεξέταση του ύψους Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Τα-
μιευτήρα και Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στις εταιρείες 
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047032310200004*
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