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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 591/2021
Τροποποίηση της μεθοδολογίας Υπολογισμού
Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2
και της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 22 Ιουλίου 2021)
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 του με την υπ’ αρ. 938/2020
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2757), την υπ’ αρ. 1357/2020 απόφαση ΡΑΕ (Β’ 4516), την υπ’ αρ. 1572/2020 απόφαση ΡΑΕ
(Β’ 5484) και την υπ’ αρ. 54/2021 απόφαση ΡΑΕ (Β’ 531)
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 και 84 αυτού.
4. Την υπ’ αρ. 954/2020 απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία
Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016» (B’ 3191), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. 1459/2020 απόφαση ΡΑΕ
(B’ 4800).
5. Την υπ’ αρ. 1363/2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση της
μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς και καθορισμός των αριθμητικών τιμών
των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί
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συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος
Αγοράς, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 102 και
το άρθρο 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» (B’ 4596),
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
1458/2020 απόφαση ΡΑΕ (B’ 4800).
6. Την υπ’ αρ. 1603/2020 απόφαση ΡΑΕ «Κανόνες για
την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τo
άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής
της 24ης Νοεμβρίου 2017 και την παρ. 2 του άρθρου
34 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης» (Β’5944).
7. Το υπό στοιχεία Ημ:ΓΔ ΛΥΑ/20021/12.3.2021 (αρ.
πρωτ. ΡΑΕ Ι-298732/16.03.2021) έγγραφο της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά με την εισήγηση της εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης.
8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 7), η οποία
έλαβε χώρα από 06.04.2021 έως και 21.04.20211 (έπειτα
από παράταση αυτής)2 και επί της οποίας υπεβλήθησαν
σχόλια από:
(α) την ΔΕΗ Α.Ε. με την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-301289/
21.04.20213 επιστολή,
(β) τον ΕΣΑΗ με την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-301290/
21.04.20214 επιστολή και
(γ) την ELPEDISON Α.Ε. με την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι301345/22.04.20215 επιστολή, όπως έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Αρχής.
9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι- 303613/31.05.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά
με τις απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων των
συμμετεχόντων στην ως άνω αναφερθείσα Δημόσια
Διαβούλευσης της Αρχής.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, μεθο1 https://www.rae.gr/2021/04/06/δημόσια-διαβούλευσητης-ραε-επί-της-ει-4/
2 https://www.rae.gr/2021/04/13/ανακοινωση-τησ-ραε-4 3/
3 https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2021/05/Ι-30
1289-ΔΕΗ.pdf
4 https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2021/05/Ι-30
1290-ΕΣΑΗ.pdf
5 https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2021/05/Ι-30
1345-ELPEDISON.pdf
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δολογίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των
Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση
των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
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 το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. […].
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Ορισμοί» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και ιδίως της παρ.104
αυτού, όπως ισχύει:
«[…] 104. Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής: Η
Εντολή Κατανομής τροποποιημένη ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα των Οντοτήτων Υπηρεσίας
Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας
Εξισορρόπησης». […].».
Επειδή, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
84 («Υπολογισμός Ενέργειας Εξισορρόπησης και Αποκλίσεων») του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:
«[…] 2. Η ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης
χειροκίνητης ΕΑΣ ορίζεται ως εξής:
α) Η ανοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσίας Εξισορρόπησης e για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t
mFRR,up
(ΑBEe,t
) είναι:
(α) όσον αφορά τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και τα Κατανεμόμενα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ,
η πρόσθετη ενέργεια που αντιστοιχεί στην Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής χειροκίνητης ΕΑΣ σε σχέση με
τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγορών τους και
(β) όσον αφορά Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αντιστοιχεί
στην Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής χειροκίνητης
ΕΑΣ σε σχέση με τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγορών
τους και
β) Η καθοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ μίας Οντότητας Υπηρεσίας Εξισορρόπησης e για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t
mFRR,dn
(ΑBEe,t
) είναι:
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(α) όσον αφορά τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και τα Κατανεμόμενα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ,
η μείωση της ενέργειας που αντιστοιχεί στην Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής χειροκίνητης ΕΑΣ σε σχέση με
τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγορών τους και
(β) όσον αφορά Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που αντιστοιχεί στην Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής χειροκίνητης ΕΑΣ σε σχέση με τα αντίστοιχα Προγράμματα
Αγορών τους.
«[…] 4. Η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής, και η
ενεργοποιημένη ενέργεια υπολογίζονται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης», η οποία λαμβάνει
υπόψη τουλάχιστον την πραγματική διαθεσιμότητα των
Οντοτήτων Υπηρεσίας Εξισορρόπησης. […]»
«[…] 13. Η Τελική Απόκλιση μίας Οντότητας με Ευθύνη
Εξισορρόπησης e η οποία δεν παρέχει Υπηρεσίες Εξισορρόπησης ισούται με την Απόκλιση, όπως υπολογίζεται
βάσει της παρ. 9. Συγκεκριμένα:
α) Για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων
ΑΠΕ, Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση
Συμμετοχής στην Αγορά και Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Διασυνδέσεις η Τελική Απόκλιση ισούται με
FIMBe,t = MQe,t - MSe,t
β) Για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενου Φορτίου και
για Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Διασυνδέσεις
η Τελική Απόκλιση ισούται με
FIMBe,t = MSe,t - MQe,t
[…] Λεπτομέρειες καθώς και τυχόν παρεκκλίσεις σχετικά με τα παραπάνω περιγράφονται στη «Μεθοδολογία
Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» […].
Επειδή, με την υπ’ αρ. 954/2020 απόφαση ΡΑΕ,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
1459/2020 Απόφαση ΡΑΕ, εγκρίθηκε η Μεθοδολογία
Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου
18 του ν. 4425/2016.
Επειδή, με το υπό σχετ. 7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με την τροποποίηση
της ως άνω εγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού
Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης. Στην εν
λόγω εισήγηση, προτάθηκαν από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οι ακόλουθες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν στον υπολογισμό της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής, όπως
αυτές αναφέρονται στο 2ο Κεφάλαιο της «Μεθοδολογίας
Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» (σχετικό 7):
(1) Στις περιπτώσεις ελέγχου πριν την ολοκλήρωση του
Πίνακα Αναφοράς (παρ. 2.2.1), για λόγους πληρότητας,
έχει αποτυπωθεί η περίπτωση στην οποία μονάδα παραγωγής έχει υποβάλει μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς
(κατά τα οριζόμενα του σχετικό 5), οπότε προβλέπεται
η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής να λάβει την τιμή
του Προγράμματος Αγοράς (MS). Με αυτόν τον τρόπο,
τυχόν διαφορά ενέργειας χρεοπιστώνεται ως απόκλιση
και όχι ως ενέργεια εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ
(mFRR) (εφεξής, τροποποίηση 1).
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(2) Στις περιπτώσεις ελέγχου μετά την ολοκλήρωση
του Πίνακα Αναφοράς (παρ. 2.2.2), διαπιστώθηκε ότι δεν
είχε αρχικά ληφθεί υπόψη η περίπτωση της αιφνίδιας
αποσύνδεσης μονάδας (trip). Στην παρούσα εισήγηση,
προβλέπεται η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής να
λάβει την τιμή του Προγράμματος Αγοράς (MS), ώστε
τυχόν διαφορά ενέργειας να χρεοπιστωθεί ως απόκλιση
και όχι ως ενέργεια εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ
(mFRR) (εφεξής, τροποποίηση 2).
(3) Για τις μονάδες που είναι σε Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑGC), η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής
πρέπει να λαμβάνει την τιμή της εντολής που δόθηκε
από το RTBM (INST_RTBM) και όχι την τιμή της μέτρησης
(MQ) (όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.2 του σχετικού 4
ώστε να θεωρείται ως ενέργεια εξισορρόπησης αΕΑΣ
(aFRR) το ολοκλήρωμα της διαφοράς της μέτρησης (MQ)
από την εντολή που δόθηκε από το RTBM (INST_RTBM)
και ως ενέργεια εξισορρόπησης χΕΑΣ (mFRR), η διαφορά
της εντολής που δόθηκε από το RTBM (INST_RTBM) από
το Πρόγραμμα Αγοράς (MS). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (παρ. 12,
άρθρο 84) (σχετικό 3), οι αποκλίσεις μονάδων υπό ΑΡΠ
είναι μηδενικές (εφεξής, τροποποίηση 3).
(4) Για τις μονάδες που είναι είτε σε φάση εκκίνησης,
είτε σε φάση σβέσης, η Προσαρμοσμένη Εντολής Κατανομής πρέπει να λάβει την τιμή που προκύπτει από τη
λύση του ISP (DS_ISP) και όχι την τιμή της μέτρησης (MQ)
(όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.2 του σχετικού 4 προκειμένου να θεωρείται ως ενέργεια εξισορρόπησης η διαφορά της λύσης του ISP (DS_ISP) από το Προγράμματος
Αγοράς (MS) και ως απόκλιση η διαφορά της μέτρησης
(MQ) από τη λύση του ISP (DS_ISP). Με την προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση της
πραγματικής λειτουργίας των μονάδων κατά τη φάση
εκκίνησης ή σβέσης με το πλέον επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής του ISP (εφεξής, τροποποίηση 4).
(5) Εάν το Πληροφοριακό Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης δεν είναι διαθέσιμο, προτείνεται η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής να λαμβάνει την τιμή που
προκύπτει από τη λύση του ISP (DS_ISP), ως η πιο κοντινή στον πραγματικό χρόνο επίλυση της αγοράς. Με τον
τρόπο αυτό θα θεωρείται ως ενέργεια εξισορρόπησης η
διαφορά της λύσης του ISP (DS_ISP) από το Πρόγραμμα
Αγοράς (MS) και ως απόκλιση η διαφορά της μέτρησης
(MQ) από τη λύση του ISP (DS_ISP) (εφεξής, τροποποίηση 5).
(6) Για τις περιπτώσεις όπου μονάδες είτε έχουν υποβάλει επαναδήλωση διαθεσιμότητας, είτε δεν ακολουθούν
την Εντολή Κατανομής, και επιπρόσθετα, η πιο επικαιροποιημένη λύση του Πίνακα Αναφοράς δίνει λύση αντίθετης κατεύθυνσης σε σχέση με την κατεύθυνση που είχε η
εντολή που δόθηκε από το RTBM (με βάση το Πρόγραμμα Αγοράς MS), προτείνεται να μην αποζημιώνονται για
ενέργεια εξισορρόπησης αντίθετης κατεύθυνσης από
την απαίτηση του Συστήματος, αλλά η προκύπτουσα
ενέργεια να αποτελεί απόκλιση (εφεξής, τροποποίηση 6).
Επειδή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω
εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι τροποποιήσεις (1), (2) και
(3) εφαρμόζονται ήδη στις τρέχουσες εβδομαδιαίες
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και διορθωτικές εκκαθαρίσεις, έχοντας γίνει αποδεκτές
από τους συμμετέχοντες και προτείνεται η ενσωμάτωσή
τους στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» για λόγους πληρέστερης
αποτύπωσης του υπολογισμού της Προσαρμοσμένης
Εντολής Κατανομής. Οι τροποποιήσεις (4) και (6) θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται και να παράγουν το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα με την έγκριση της ως
άνω Μεθοδολογίας ώστε να γίνει δυνατή η προσαρμογή
των συμμετεχόντων στους νέους αυτούς κανόνες, ενώ η
τροποποίηση (5) αποτελεί συμμόρφωση με τα οριζόμενα
στους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση
των δραστηριοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 1603/2020 Απόφαση
ΡΑΕ (σχετικό 6).
Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση σε Δημόσια
Διαβούλευση από 06.04.2021 έως και 21.04.2021, στο
πλαίσιο της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια από τρεις (3)
συμμετέχοντες, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Αρχής (ΔΕΗ Α.Ε., ΕΣΑΗ και ELPEDISON Α.Ε.) (σχετικό 8).
Επειδή, σε ό,τι αφορά την ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση (1), οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την αποδοχή
αυτής. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται από την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. η εν λόγω πρόταση προστίθεται στη Μεθοδολογία
Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης για λόγους πληρότητας και στην πράξη ορθά με
αυτόν τον τρόπο, τυχόν διαφορά ενέργειας χρεοπιστώνεται ως απόκλιση και όχι ως ενέργεια εξισορρόπησης
χειροκίνητης ΕΑΣ (mFRR).
Επειδή, σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση
(2), η ΔΕΗ Α.Ε., όπως αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 8 σχετικό έγγραφό της, συμφωνεί με την πρόταση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και μάλιστα αναφέρει ότι η Προσαρμοσμένη Εντολή
Κατανομής θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή του Προγράμματος Αγοράς (MS) στο χρονικό ορίζοντα όλων των
Αγορών. Μόνο σε περιπτώσεις που η αιφνίδια αποσύνδεση μιας μονάδας συμβαίνει σε χρονική στιγμή κατά
την οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών
στην Ενδοημερήσια Αγορά, θεωρεί η ΔΕΗ Α.Ε. ότι θα
πρέπει να λαμβάνει η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής την τιμή της πιστοποιημένης μέτρησης παραγωγής
(MQ) της μονάδας αυτής, δεδομένου ότι πλέον ο συμμετέχων αδυνατεί να διορθώσει το Πρόγραμμα Αγοράς της
μονάδας αυτής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προκύπτουσα
διαφορά ενέργειας χρεοπιστώνεται ως ενέργεια εξισορρόπησης και όχι ως απόκλιση. Επιπλέον, αναφέρει ότι η
ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί και κατά τη
λειτουργία των επερχόμενων Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, και τονίζει την επιτακτική ανάγκη
για άμεση σύζευξη της Ελληνικής Αγοράς στην Ενιαία
Ενδοημερήσια Αγορά (συνεχείς ενδοημερήσιες δημοπρασίες - XBID).
Επειδή, σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση
(2), ο ΕΣΑΗ, όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. 8 σχετικό έγγραφό του, εγείρει θέμα σαφούς ορισμού του όρου «αιφνίδια αποσύνδεση», καθώς και προσδιορισμού της επαρκούς συνθήκης, μέσω της οποίας θεωρεί το RTBM ότι μια
μονάδα παραγωγής είναι «εκτός αγοράς». Ο ΕΣΑΗ ανα-
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φέρει περιπτώσεις όπου η μονάδα μπορεί να λειτουργεί
για κάποιες περιόδους εκκαθάρισης οριακά κάτω από το
Τεχνικό Ελάχιστο (λόγω της παροχής ρύθμισης συχνότητας FCR). Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ,
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θεωρεί ότι η μονάδα είναι εκτός αγοράς.
Ως συνέπεια αυτού, η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής λαμβάνει τιμή ίση με (MS), οπότε οποιαδήποτε
διαφορά από το πρόγραμμα αγοράς υπολογίζεται ως
απόκλιση. Ο ΕΣΑΗ καταλήγει πως χρειάζεται να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ως άνω αναφερθείσες περιπτώσεις, και πως μέχρι τότε η περίπτωση της αιφνίδιας
αποσύνδεσης μονάδας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε
σχέση με την Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής σύμφωνα με την εξής ισχύουσα περίπτωση: «Επαναδήλωση
Διαθεσιμότητας πριν το διάστημα t και τελευταία λύση
αγοράς Εκτός Επαναδηλωθέντος Διαθέσιμου Τεχνικού
Ελάχιστου και Επαναδηλωθέντος Διαθέσιμου Τεχνικού
Μέγιστου, δηλαδή η τελευταία λύση παραβιάστηκε από
την επαναδήλωση».
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο υπ’ αρ. 9 σχετικό έγγραφό της, και σε σχέση με τις
απόψεις που τέθηκαν από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον ΕΣΑΗ ως
προς την τροποποίηση (2) ορίζει την αιφνίδια αποσύνδεση (το λεγόμενο «trip» της μονάδας), ως μια κατάσταση
κατά την οποία «λόγω βλάβης και για τεχνικούς λόγους η
μονάδα αποσυνδέεται από το Σύστημα». Για τη συνθήκη
σύμφωνα με την οποία το RTBM θεωρεί πως μια μονάδα
παραγωγής είναι «εκτός αγοράς», η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξηγεί
πως περιπτώσεις που μια μονάδα ενδέχεται να λειτουργεί οριακά κάτω από το Τεχνικό Ελάχιστο (π.χ λόγω παροχής ρύθμισης συχνότητας FCR), αντιμετωπίζεται από
το RTBM μέσω ενός περιθωρίου της τάξεως των 5 MW
(ως προς το Τεχνικό της Ελάχιστο). Το περιθώριο αυτό,
λαμβάνεται υπόψη από το RTBM, πριν αυτό θεωρήσει ότι
η μονάδα είναι «εκτός αγοράς». Επιπροσθέτως, η ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. αναφέρει πως οι επιλύσεις του RTBM λαμβάνουν
υπόψη την εκάστοτε απονεμηθείσα εφεδρεία FCR μιας
μονάδας για την εντολή που θα της στείλουν, προκειμένου να τηρηθεί ο περιορισμός του τεχνικού ελαχίστου
της μονάδας αυτής. Καταληκτικά, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπογραμμίζει πως οι περιπτώσεις που μια μονάδα εγχέει
ισχύ μεγαλύτερη από το Τεχνικό Ελάχιστο και δηλώνεται
από το RTBM ως «εκτός αγοράς», θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω κατά περίπτωση, υπό την έννοια ότι
η συνθήκη κατά την οποία μια μονάδα λειτουργεί πάνω
από το Τεχνικό Ελάχιστο είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή
για να θεωρεί το RTBM μια μονάδα «εντός αγοράς». Την
θέση αυτή τεκμηριώνει με το παράδειγμα μιας μονάδας
η οποία θα πρέπει να σβήσει σύμφωνα με το ISP, που
όμως αυτή δεν το πράττει, με αποτέλεσμα το RTBM να
την θεωρήσει εκτός αγοράς (σχετικό 9). Καταληκτικά η
θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνοψίζεται στο γεγονός ότι οι
μονάδες μετά από αιφνίδια αποσύνδεση δεν μπορούν
να ακολουθούν Εντολές Κατανομής. Συναφώς, σε καμία
περίπτωση δεν παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης,
αλλά και δεν μπορούν να ορίζουν την τιμή της ενέργειας
εξισορρόπησης. Κατ’ επέκταση κρίνεται εύλογη η προτεινόμενη τροποποίηση (2) σύμφωνα με την οποία η
Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής θα πρέπει να λαμ-
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βάνει την τιμή του Προγράμματος Αγοράς (MS) ώστε
τυχόν διαφορά ενέργειας να χρεοπιστωθεί ως απόκλιση
και όχι ως ενέργεια εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ.
Επειδή, η ΡΑΕ συμφωνεί με την τροποποίηση (3), καθότι με την εφαρμογή αυτής πραγματοποιείται ορθότερη αποτύπωση της διάκρισης μεταξύ της χειροκίνητης
Ενέργειας Εξισορρόπησης (mFRR) και αυτόματης Ενέργειας Εξισορρόπησης (aFRR) ενέργειας εξισορρόπησης
που απονέμεται σε μια μονάδα, όπως διαβεβαίωσε και
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’ αρ. 9 σχετικό έγγραφό της. Σημειώνεται επίσης ότι δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις από
τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση επί της
αποδοχής της ως άνω πρότασης.
Επειδή, αναφορικά με την τροποποίηση (4), η ΔΕΗ
Α.Ε. αφού επικαλείται τον διαφορετικό χρονισμό της
τρέχουσας λειτουργίας των αγορών και άρα και τις διαφορετικές Αγοραίες Χρονικές Μονάδες αυτών, θεωρεί
ότι η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής πρέπει να λαμβάνει την τιμή της Πιστοποιημένης Μέτρησης Παραγωγής της Μονάδας (MQ) ανά περίοδο εκκαθάρισης (δηλ.
ως ισχύει στην ήδη εγκεκριμένη μεθοδολογία) με την
προϋπόθεση ότι το ενδεικτικό Πρόγραμμα Κατανομής
(ΔΕΠ) ακολουθείται από τη Μονάδα. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΗ Α.Ε., κρίνει ότι η Προσαρμοσμένη Εντολή
Κατανομής πρέπει να λαμβάνει την τιμή που προκύπτει
από την επίλυση (ΔΕΠ) (όπως προτείνεται και στην εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Ο ΕΣΑΗ θεωρεί (σχετικό 8),
ότι η ανωτέρω τροποποίηση, θα έχει ως αποτέλεσμα
την οικονομική επιβάρυνση των μονάδων παραγωγής, η
οποία τεκμηριώνεται (όπως και στην περίπτωση της ΔΕΗ
Α.Ε.) από τον διαφορετικό χρονισμό των αγορών, δηλ.
από το γεγονός ότι η υποχρέωση δήλωσης των τεχνικών
χαρακτηριστικών των μονάδων παραγωγής υφίσταται
σε ωριαίο επίπεδο, ενώ η επίλυση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) είναι σε επίπεδο
μισής ώρας. Συνεπώς, ο ΕΣΑΗ θεωρεί πως η παροχή
υπηρεσιών ευελιξίας, η οποία συνοδεύεται από συχνές
εκκινήσεις και σβέσεις των μονάδων παραγωγής, αντί να
οδηγεί σε αποζημίωση των παρόχων της υπηρεσίας αυτής, τους επιβαρύνει με χρεώσεις αποκλίσεων. Συνεπώς,
ο ΕΣΑΗ κρίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί η θεώρηση της
Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής να ισούται με MQ
και πλέον αυτού, οι οντότητες αυτές να εξαιρούνται από
τον καθορισμό των τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης.
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε απάντηση των ως άνω απόψεων της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΕΣΑΗ για την τροποποίηση (4),
αναφέρει στο υπ’ αρ. 9 σχετικό έγγραφό της πως στην
περίπτωση που αποδίδεται η πιστοποιημένη μέτρηση
(MQ) στην τιμή της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής, η μονάδα παραγωγής λαμβάνει ως ενέργεια εξισορρόπησης ακόμα και ενέργεια που ούτε έχει ζητηθεί
από τον Διαχειριστή, αλλά και ούτε είναι αποτέλεσμα
βελτιστοποιημένης επίλυσης της αγοράς. Επιπλέον, η
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τονίζει ότι οι μονάδες παραγωγής σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, θα χρεώνονται
μόνο τις αποκλίσεις της διαφοράς της πιστοποιημένης
μέτρησης της μονάδας από το πρόγραμμα της στην ΔΕΠ,
η οποία αφορά σε ενέργεια που δεν έχει ζητηθεί από
τον Διαχειριστή (σχετικό 9). Η Αρχή κρίνει εύλογη την
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αποδοχή της τροποποίησης (4) καθότι με αυτήν την προσέγγιση επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση της
πραγματικής λειτουργίας των μονάδων κατά τη φάση
εκκίνησης ή σβέσης με το πλέον επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής του ISP.
Επειδή, αναφορικά με την τροποποίηση (5) ο ΕΣΑΗ
θεωρεί ότι δημιουργείται μη αποδεκτή επιβάρυνση για
τις μονάδες παραγωγής, λόγω του ότι για τη διασφάλιση
της διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος
Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
ο Διαχειριστής. Επιπλέον, ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι στην τροποποίηση (5) η διαφορά της μέτρησης (MQ) από το Πρόγραμμα Αγοράς (MS) θα πρέπει να θεωρείται ως Ενέργεια
Εξισορρόπησης κατόπιν τηλεφωνικής εντολής και πως
το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου
δεν υπάρχει επίλυση συγκεκριμένων περιόδων κατανομής της αγοράς εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου
(RTBM). Σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 9) στην
περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης και εφόσον δεν έχει
δοθεί κάποια τηλεφωνική εντολή από τον Διαχειριστή,
η τελευταία λύση που οι μονάδες παραγωγής βλέπουν
είναι αυτή της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) και αυτή οφείλουν να ακολουθήσουν. Περαιτέρω, επισημαίνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πως στην
ειδική περίπτωση που οι μονάδες λαμβάνουν τηλεφωνική εντολή ή βρίσκονται υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, σύμφωνα με τα πρώτα στάδια της μεθοδολογίας
υπολογισμού ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης (σχετικό 4) λαμβάνουν ως Προσαρμοσμένη Εντολή
Κατανομής την πιστοποιημένη μέτρηση (MQ). Τελικώς,
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφέρει πως η τροποποίηση (5), αποτελεί ουσιαστικά προσαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης με
τα όσα ήδη εφαρμόζονται με βάση την υπ’ αρ. 1603/2020
Απόφαση ΡΑΕ περί κανόνων για την αναστολή και την
αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς (σχετικό 6). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 8 και 9
(παρ. 5) αυτής: «Στην περίπτωση πλήρους αναστολής
της λειτουργίας της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, ο
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα
της τελευταίας επικαιροποιημένης ΔΕΠ, προκειμένου
να εκδώσει από μόνος του Εντολές Κατανομής στους
Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης».
Επειδή, ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση (6)
δεν εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση ως προς την αποδοχή
αυτής. Η Αρχή κρίνει εύλογη την ως άνω τροποποίηση ώστε για τις περιπτώσεις όπου μονάδες είτε έχουν
υποβάλει επαναδήλωση διαθεσιμότητας, είτε δεν ακολουθούν την Εντολή Κατανομής, και επιπρόσθετα, η πιο
επικαιροποιημένη λύση του Πίνακα Αναφοράς δίνει λύση
αντίθετης κατεύθυνσης σε σχέση με την κατεύθυνση
που είχε η εντολή που δόθηκε από το RTBM (με βάση
το Πρόγραμμα Αγοράς MS), να μην αποζημιώνονται για
ενέργεια εξισορρόπησης αντίθετης κατεύθυνσης από
την απαίτηση του Συστήματος, αλλά η προκύπτουσα
ενέργεια να αποτελεί απόκλιση.
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Eπειδή, στο πλαίσιο της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης εκφράστηκαν και απόψεις από την Elpedison
επί πιθανών βελτιώσεων στη μεθοδολογία υπολογισμού
ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης, οι οποίες
έγκεινται εκτός των προτεινόμενων έξι τροποποιήσεων.
α) Σύμφωνα με τις απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 9)
σε ό,τι αφορά το σχόλιο της ElpeEdison για τις σβέσεις
που συμβαίνουν ανάμεσα σε 2 ημέρες, δεδομένου ότι
η επίλυση του ISP πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση
και ολοκληρώνει τη σβέση των μονάδων εντός της ίδιας
ημέρας δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ρύθμιση.
β) Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει, σύμφωνα με το οποίο μια μονάδα δέχεται 2 set points σε μια
περίοδο εκκαθάρισης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφέρει πως το
συγκεκριμένο ζήτημα αφορούσε μια σύντομη χρονική περίοδο κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του
νέου μοντέλου αγοράς αλλά έχει πλέον επιλυθεί. Τυχόν
ζητήματα σχετικά με την εκκαθάριση εξετάζονται από
τον ΑΔΜΗΕ χωρίς όμως να προκρίνει κάποια πρόσθετη
ρύθμιση.
γ) Σε σχέση με το σχόλιο της Elpedison ότι η εντολή
κατανομής δε λαμβάνει υπόψη τους δηλωμένους ρυθμούς ανόδου/καθόδου των μονάδων, σύμφωνα με την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η εντολή κατανομής για ΧΕΑΣ λαμβάνει
υπόψη τον δηλωμένο ρυθμό ώστε το set point να μπορεί να επιτευχθεί από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εντός του χρόνου ενεργοποίησης 7.5 λεπτών.
Είναι όμως γεγονός ότι σε ότι αφορά την εκκαθάριση η
περίοδος μεταβολής παραγωγής δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισμό της ζητούμενης ενέργειας εξισορρόπησης και λογίζεται ως απόκλιση. Κατά την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. θα πρέπει να διερευνηθεί από τους συμμετέχοντες
να λαμβάνουν υπόψη κατά την υποβολή των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης την περίοδο μεταβολής
παραγωγής ώστε να αντισταθμίζονται τυχόν οικονομικές
επιπτώσεις.
δ) Σε ό,τι αφορά την Ενέργεια για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός αυτής, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (σχετικό 3):
«[…] Οι σκοποί ενεργοποίησης που δεν αφορούν στην
εξισορρόπηση καθορίζονται στη μεθοδολογία για την
κατηγοριοποίηση των σκοπών για τους οποίους ενεργοποιούνται οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2195»
η οποία έχει θεσπιστεί με την υπ’ αρ. 16/2020 απόφαση του ACER. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
(σχετικό 9), λόγω του ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εν
λόγω ενεργοποιήσεις γίνονται με μη αυτοματοποιημένοι
τρόπο, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά την
εκκαθάριση W+1, λαμβάνονται όμως υπόψη στο πλαίσιο
των διορθωτικών εκκαθαρίσεων W+6.
Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει
εύλογη την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης και
ιδίως των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 αυτής, το οποίο
αναφέρεται στον υπολογισμό της Προσαρμοσμένης
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Εντολής Κατανομής, σύμφωνα με την εισήγηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για λόγους πληρέστερης αποτύπωσης και
συμπλήρωσης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και
προσαρμογής αυτού και με τα οριζόμενα ιδίως στις
διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αρ. 1603/2020
απόφασης ΡΑΕ περί κανόνων για την αναστολή και την
αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σχετικό 6), αποφασίζει:
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Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και
της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 84
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
Την τροποποίηση του 2ου κεφαλαίου της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης», ως κάτωθι:

«
2. ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎȵʆʏʉʄɼʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎ
2.1 ȳɸʆɿʃɳ
ȸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʃɳʋʉɿɸʎ ʔʉʌɹʎ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏʊʍʉʏɻʄʑʍɻʏʘʆɷɿɲʔʊʌʘʆɲɶʉʌʙʆ,ʊʍʉʃɲɿ
ʏʉʑʗʉʎʏɻʎȵʆʏʉʄɼʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʋʉʐɸʃɷʀɷɸʏɲɿɶɿ’ɲʐʏɹʎʍɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɻ
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄɸʀʏɲɿ, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɸʋɻʌɸɳʍɸɿʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʅɸɶɹɽɻ,ɲʔʉʑɻʅɻɸʋɹʄɸʐʍɻʏʉʐɶɸɶʉʆʊʏʉʎʏɻʎɸʋɲʆɲɷɻʄʙʍɸʘʎ
ɽɲʉɷɻɶʉʑʍɸʋɿɽɲʆʊʏɲʏɲʍɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʊʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏɻʖʌʉʆɿʃɼɸʇɹʄɿʇɻ
ʏʘʆʄʑʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆɸʆʏʉʄʙʆɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ɻʅɻʏɼʌɻʍɻʋɹʌɲʆʃɳʋʉɿʘʆɸʑʄʉɶʘʆʉʌʀʘʆɲʆʉʖɼʎ,ʏʘʆȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎɲʋʊ
ʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɸʋɻʌɸɳɺɸɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȰɶʉʌɳʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʏʊʍʉʍʏʉʆʏʌɹʖʉʆʏɲ,ʊʍʉʃɲɿ
ʍɸʅɸʄʄʉʆʏɿʃʊʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ.
ɇʐʆɸʋʙʎ,
x ɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻʏɻʎɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺɸɿʏɿʎʄʑʍɸɿʎʏʘʆɲɶʉʌʙʆɼ/ʃɲɿʏʉ
ʑʗʉʎʏʘʆȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʍɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
x ɻʅɻʏɼʌɻʍɻ,ʋɹʌɲʆʃɳʋʉɿʘʆɸʑʄʉɶʘʆʉʌʀʘʆɲʆʉʖɼʎ,ʏʘʆȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎ,
ʃɲɽɿʍʏɳɲʆɲɶʃɲʀʉʏʉʆɸʃʏʘʆʐʍʏɹʌʘʆɸʋɲʆɲʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɹʏʍɿ
ʙʍʏɸʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʆɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆɹɲȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻȵʆɹʌɶɸɿɲ:
x ɻ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻ ȵʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɳʌɲ ʅɿɲ
ɸʑʄʉɶɻʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʄɿʍɻɲʐʏɼ,ʃɲɿ
x ɻ ȵʆɹʌɶɸɿɲ ʋʉʐ ɽɲ ɹʋʌɸʋɸ ʆɲ ɸʀʖɸ ʋʌʉʍʔɸʌɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ
ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ɼ ɀɻ ʃɲɿ ɳʌɲ ʅɿɲ ɸʑʄʉɶɻ ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ
ɸʆɹʌɶɸɿɲɲʐʏɼɲʄʄɳʃɲɿʏɿʎɍʌɸʙʍɸɿʎɀɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʄʊɶʘʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎɲʋʊʃʄɿʍɻʎ
ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ Ȱʆʉɷɿʃɼʎ ɼ Ⱦɲɽʉɷɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ɼ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɶɿɲ
ɇʃʉʋʉʑʎȵʃʏʊʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ,
ʅɸ ʏʌʊʋʉ ʋʉʐ ʆɲ ɲʆʏɲʆɲʃʄɳ ʍʏʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊ ɴɲɽʅʊ ʏɿʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ.
Ƀ ɸʋɲʆɲʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɲʆɲɶʃɲʀʉʎ ʃɲɿ ɶɿɲ
ɸɿɷɿʃɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅɿɲʎʅʉʆɳɷɲʎʊʋʘʎ:
x ɀɻɸʔɿʃʏʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰɶʉʌɳʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
x ȴʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎMʉʆɳɷɲʎ
x Ȱɿʔʆʀɷɿɲɲʋʉʍʑʆɷɸʍɻ(trip)ʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
x ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲʏʊʋɿʆɸʆʏʉʄɼʎʏʉʐȵȾȵȵʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʋɸʀɶʉʐʍɲʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
x ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʐʋʊȰʐʏʊʅɲʏɻɆʑɽʅɿʍɻɅɲʌɲɶʘɶɼʎ(ȰɆɅ–AGC)
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ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ Mʉʆɳɷɲʎ ʍɸ ʔɳʍɻ ȵʃʃɿʆɼʍɸʘʎ (startup phase) ɼ ʍɸ ʔɳʍɻ
ɇɴɹʍɸʘʎ/Ȱʋʉʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ(ShutͲDownphase)
ɀɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȰɶʉʌɳʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ.

ȳɸʆɿʃɳ,ʉɸʃʏʘʆʐʍʏɹʌʘʆɸʋɲʆɲʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏɻʎȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏɲ
ʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲ:
x ȰʆɻʅʉʆɳɷɲɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄɸɿʅɻɸʔɿʃʏʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰɶʉʌɳʎ
x Ȱʆɻʅʉʆɳɷɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
x Ȱʆɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿɻʅʉʆɳɷɲɹʖɸɿɲɿʔʆʀɷɿɲɲʋʉʍʐʆɷɸɽɸʀ(trip)
x ȰʆɻʅʉʆɳɷɲɷɹʖʏɻʃɸȵʆʏʉʄɼȵȾȵȵʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʋɸʀɶʉʐʍɲʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
x ȰʆɻʅʉʆɳɷɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʐʋʊȰʐʏʊʅɲʏɻɆʑɽʅɿʍɻɅɲʌɲɶʘɶɼʎ(ȰɆɅ/AGC)
x Ȱʆɻʅʉʆɳɷɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʔɳʍɻȵʃʃɿʆɼʍɸʘʎɼɇɴɹʍɸʘʎ(Ȱʋʉʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ)
x ȰʆɼʏɲʆɷɿɲɽɹʍɿʅʉʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲȰɶʉʌɳʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ.
x Ȱʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʃɲɿʍɸʋʉɿɲɼʋʉɿɸʎʖʌʉʆɿʃɹʎ
ʍʏɿɶʅɹʎ
x ɈʉɈɸʖʆɿʃɳɀɹɶɿʍʏʉʃɲɿɈɸʖʆɿʃɳȵʄɳʖɿʍʏʉʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎʅɸɴɳʍɻʏɻʆȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ
ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ
x Ɉɿʎ ʄʑʍɸɿʎ ʏɻʎ Ʌʌʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎ Ȱɶʉʌɳʎ, ʏɻʎ ȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎ Ȱɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
x Ɉɿʎ ȵʆʏʉʄɹʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻ ʄʑʍɻ ʏɻʎ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
(RTBM)
x Ɉɻʆ ȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻ ʃɲɿ Ʌɲʌɲɶʊʅɸʆɻ Ȼʍʖʑ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʘʆ Ʌɸʌɿʊɷʘʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ
Ƀɸʋɲʆɲʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏɻʎȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲʅɿɲʅʉʆɳɷɲʉɷɻɶɸʀʍʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏɻʎ
ɹʆʆʉɿɲʎʏɻʎɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎȵʆʏʉʄɼʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎɻʉʋʉʀɲɽɲʍʐʅɴʉʄʀɺɸʏɲɿʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʏʉʐ
௦
ʃɸɿʅɹʆʉʐʘʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ .Ȱʃʉʄʉʑɽʘʎɲʆɲʄʑɸʏɲɿɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎ
௦

Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎ ȵʆʏʉʄɼʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ,ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ , ɶɿɲ ʅʀɲ Ƀʆʏʊʏɻʏɲ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ(gbse).
2.2 ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎȵʆʏʉʄɼʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎɶɿɲȰʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
௦

ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿ ɲʌʖɿʃɳ ʅʀɲ ʄʀʍʏɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʅʉʆɳɷɲʋʉʐʋɸʌɿɹʖɸɿʏɲɷɿɳʔʉʌɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʄʑʍɸʘʆɲʋʊʏɿʎɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎɸʋɿʄʑʍɸɿʎ:
x ʏɻʎɅʌʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎ,
x ʏɻʎȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎ
x ʃɲɿʏɻʎȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ.
ɏʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿɹʆɲʎɅʀʆɲʃɲʎȰʆɲʔʉʌɳʎ(Ʌ.Ȱ.)ʋʉʐʋɸʌɿɹʖɸɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʄʑʍɸʘʆɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎ.ɇʏɻʆʍʐʆɹʖɸɿɲʅɸʏɻɴʉɼɽɸɿɲɸʄɹɶʖʘʆɴɳʍɸɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʃɲɿʏʉʆɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎ,ɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻʏɿʅɼʏʉʐ
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ . Ƀɿ ɹʄɸɶʖʉɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ȵʋɲʆɲʒʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀʍɲʎ
௦

ȵʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍɸɷʑʉʍʏɳɷɿɲ.Ɉʉʋʌʙʏʉ
ʍʏɳɷɿʉɲʔʉʌɳɸʄɹɶʖʉʐʎʋʌɿʆʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.ʃɲɿʏʉɷɸʑʏɸʌʉɲʔʉʌɳɸʄɹɶʖʉʐʎʅɸʏɳ
ʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɼʏʉʐ.
ɇʏɻʆʍʐʆɹʖɸɿɲɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿʉɿɹʄɸɶʖʉɿɲʐʏʉʀɲʆɳʍʏɳɷɿʉ.
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Τεύχος B’ 4157/09.09.2021

ȶʄɸɶʖʉɿʋʌɿʆʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲt

ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ɸʄɹɶʖʘʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ, ʊʋʘʎ
ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʄʀʍʏɲ ɲʆɳ ʅʉʆɳɷɲ ʃɲɿ Ʌɸʌʀʉɷʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ t ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʄʑʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ Ʌʌʉɻʅɸʌɼʍɿɲ Ȱɶʉʌɳ (DAM), ʍʏɻʆ
ȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲ Ȱɶʉʌɳ (IDM) ʃɲɿ ʍʏɻ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ (ISP).
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɻʄʀʍʏɲɲʐʏɼʋɸʌɿɹʖɸɿ:
i.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲDayAheadMarket(DAM)
ii.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲIntraDayMarket(IDM1)
iii.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲIntraDayMarket(IDM2)
iv.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲIntegratedSchedulingProcess(ISP2)
v.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲIntraDayMarket(IDM3)
vi.
ɈɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲIntegratedSchedulingProcess(ISP3)
vii.
ADͲHOCʄʑʍɸɿʎʏʉʐISPʋʉʐɽɲɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐISP2ɼ/ʃɲɿʏʉʐ
ISP3.
ɇʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɻɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻȵʆʏʉʄɼȾɲʏɲʆʉʅɼʎɲʆɳʅʉʆɳɷɲʃɲɿ
௦
ɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆt,ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ,ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲʎʏɿʎʃɳʏʘɽɿ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
1. ȸʅʉʆɳɷɲɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄɸɿʅɻɸʔɿʃʏʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰɶʉʌɳʎ.
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
௦

ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰɶʉʌɳʎ(ܵܯ௧

).
௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧

2. ȸʅʉʆɳɷɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸȴʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ.
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
௦

ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰɶʉʌɳʎ(ܵܯ௧

).
௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧



3. ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ, ʊʋʉʐ ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʄʑʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ t ɷɸʆ
ʋɲʌɲɴɿɳʍʏɻʃɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ, ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʄʑʍɻ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ
ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɳʖɿʍʏʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ
ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑɀɹɶɿʍʏʉʐ.
Ȱʆ ɻ ɿʍʖʑʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ ɅȰ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲɸʀʆɲɿɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏɻʎʆɹɲʎɷɼʄʘʍɻʎɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ,ʏʉ
௦
ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʋɿʉ
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ ሻ
4. ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ, ʊʋʉʐ ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʄʑʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ t
ʋɲʌɲɴɿɳʍʏɻʃɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ, ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʄʑʍɻ ɷɸʆ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ
ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɳʖɿʍʏʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ
ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑɀɹɶɿʍʏʉʐ.
Ȱʆɻɿʍʖʑʎ,ɻʉʋʉʀɲɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻɸʀʆɲɿɸʃʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏɻʎ
௦
ʆɹɲʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ, ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʄʑʍɻ,ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɷɸʆɸʄɼʔɽɻʐʋʊʗɻɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ.
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ
ɐɒɄɋɍɎɍɜȽɁɂɋɂɉɛɔɅɄɓɎɟɗɄɄɂɎȽɋȽɁɛɉɘɐɄሻ
5. ɀɻȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲt.
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௦

Ȱʆ ɷɸʆ ɹɶɿʆɸ ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ, ʏʊʏɸ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ 
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ ሻ
2.2.2

ȶʄɸɶʖʉɿʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲt

ɇɸɲʐʏʊʏʉʍʏɳɷɿʉɸʄɹɶʖʘʆʉɅʀʆɲʃɲʎȰʆɲʔʉʌɳʎɹʖɸɿʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀʃɲɿɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺʉʐʅɸʏɿʎ
ʅʉʆɳɷɸʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ2ʃɲɿ4.ȸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ3,ɷɸʆɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿʍɸɲʐʏʊʏʉʍʏɳɷɿʉ,
ɷɿʊʏɿ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʋɲʌɲɴɿɲʍʏɸʀ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʄʑʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ. ȸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ1ɷɸʆɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿɸʋʀʍɻʎɶɿɲʋʌʉʔɲʆɸʀʎʄʊɶʉʐʎ.Ƀɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʄɹɶʖʘʆʏʉʐ
ʍʏɲɷʀʉʐɲʐʏʉʑɹʖʉʐʆʘʎɸʇɼʎ:
1. ȸʅʉʆɳɷɲɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿɹʖɸɿɲɿʔʆʀɷɿɲɲʋʉʍʐʆɷɸɽɸʀ(trip).
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
௦

ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰɶʉʌɳʎ(ܵܯ௧

).
௦
௦

ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧
2. ȸʅʉʆɳɷɲɷɹʖʏɻʃɸɸʆʏʉʄɼȵȾȵȵɶɿɲɸʋɸʀɶʉʐʍɲʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏɻʎ
௦

ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎʅɹʏʌɻʍɻʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ(ܳܯ௧ ).
௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ 
3. ȸʅʉʆɳɷɲɸʀʆɲɿʐʋʊʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏʉʐAGC
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ɿʍʉʑʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ  ʏɻʆ ȵʆʏʉʄɼ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎINST_RTBMʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʄʑʍɻʏɻʎȰɶʉʌɳʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
(RTBM).

௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ 
4. ȸʅʉʆɳɷɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʔɳʍɻɸʃʃɿʆɼʍɸʘʎɼʍɴɹʍɸʘʎ.
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ  ɲʋʊ ʏʉ ʋɿʉ
௦

ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲIntegratedSchedulingProcessܲܵܫ̴ܵܦ௧
.

௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܲܵܫ̴ܵܦ௧

5. ɀɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲɶʉʌɳʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
௦

ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ  ɲʋʊ ʏʉ ʋɿʉ
௦

ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲIntegratedSchedulingProcessܲܵܫ̴ܵܦ௧
.
௦
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܲܵܫ̴ܵܦ௧


ȳɿɲʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʋʉʐɷɸʆɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘʔɳʍɸɿʎ.ȶʖʉʐʅɸʏɿʎɸʇɼʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
6. ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʋʌɿʆʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲtʃɲɿʏɸʄɸʐʏɲʀɲʄʑʍɻɲɶʉʌɳʎȵʃʏʊʎ
ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɳʖɿʍʏʉʐ ʃɲɿ ȵʋɲʆɲɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ
ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ɀɹɶɿʍʏʉʐ, ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʄʑʍɻ ʋɲʌɲɴɿɳʍʏɻʃɸ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ.
Ȱʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ t ʃɲɿ ɻ ɿʍʖʑʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ
௦
Ȱʆɲʔʉʌɳʎɸʀʆɲɿɸʃʏʊʎʉʌʀʘʆʏɻʎʆɹɲʎȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ,ʏʊʏɸʏʉʅɹɶɸɽʉʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ 
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ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɸʄɼʔɽɻ
ʐʋʊʗɻɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ.ɇɸɲʐʏɼʆʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɹʖʉʐʅɸ2ʐʋʉʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
ɲ.ȰʆɻʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎ,ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɷɸʆ
ɸʄɼʔɽɻʐʋʊʗɻɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɸʀʆɲɿʋʌʉʎʏɻʆɿɷɿɲʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʋʉʐɸʀʆɲɿʏʉ
INST_RTBMʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉMS,ʏʊʏɸ:
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ
ߪ߬ߟߥߧߨߧɜߙߜߝߥߝߣɛ߮ߠߟ߭ߨɟ߰ߟߟߝߨߙߥߙߜɛߣ߱ߪߟሻ
ɴ.ȰʆɻʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎ,ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɷɸʆ
ɸʄɼʔɽɻ ʐʋʊʗɻ ɻ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɿɷɿɲ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿʏʉINST_RTBMʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉMS,ʏʊʏɸ:
௦
௦
ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɀɻ ȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻʎ
7. ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧
ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɼȵʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻʎ,ɻʉʋʉʀɲɷɸʆʋɲʌɲɴʀɲʍɸʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʄʑʍɻʏʉʐ
௦

Ʌ.Ȱ., ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʅɼ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:
ȵʄɹɶʖɸʏɲɿɲʆɻɸʃɷʉɽɸʀʍɲɸʆʏʉʄɼɲʋʊʏʉRTBMɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆt
ɸʀʆɲɿ ʀɷɿɲ, ɸʆʏʊʎ ɸʐʄʊɶʘʆ ʉʌʀʘʆ ɲʆʉʖɼʎ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʆʏʉʄɼ ʋʉʐ ɸʇɸɷʊɽɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1,ɸʇɲɿʌʙʆʏɲʎʘʍʏʊʍʉʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐ
ʏʉRTBMɷɸʆɸʆʏɹʄɸɿ,ʋʌɲʃʏɿʃɳ,ʏɻʅʉʆɳɷɲʆɲʅɸʏɲʃɿʆɻɽɸʀʍʏɲɷʐʉɲʐʏɳʖʌʉʆɿʃɳɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ.
ȰʆɲʋʊʏʉʆɹʄɸɶʖʉʋʌʉʃʑʗɸɿʊʏɿʏʉRTBMɹʖɸɿɸʃɷʊʍɸɿʀɷɿɲɸʆʏʉʄɼɶɿɲʏʉtʍɸʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸ
ʏɻʆɸʆʏʉʄɼɶɿɲʏʉtͲ1ʏʊʏɸɲʐʏʊʍɻʅɲʀʆɸɿʊʏɿɻʅʉʆɳɷɲɷɸʆɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲɿʅɸɷɿʃɼʏɻʎ
ɸʐɽʑʆɻ«ɲʆɲɶʃɳɺɸɿ»ʏʉRTBMʆɲɸʃɷʀɷɸɿɸʆʏʉʄɼʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʋʄɼʌʘʎʍʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ
ʏɻʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳɸʆʙʍɸʃɳɽɸɳʄʄɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɹʍʏʘʃɲɿʅɸʌɿʃɼʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
ʏʉRTBMɽɲɸʇɹɷɿɷɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼɸʆʏʉʄɼ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʄʉɿʋʊʆ ɲʐʏɼ ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ʅɻ ɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʍʏɿʎ ɸʆʏʉʄɹʎ ʏʉʐ
RTBMʃɲɿɶɿɲʏɻʆɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻȵʆʏʉʄɼȾɲʏɲʆʉʅɼʎɶɿɲʏʉtɹʖʉʐʅɸ2ʐʋʉʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:.
ɲ.ȰʆɻʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎɸʀʆɲɿʋʌʉʎʏɻʆɿɷɿɲ
ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʋʉʐɸʀʆɲɿʏʉINST_RTBMʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉMS,ʏʊʏɸ:
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ ሻ
ɴ.ȰʆɻʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲȰʆɲʔʉʌɳʎɷɸʆɸʀʆɲɿʋʌʉʎʏɻʆ
ɿɷɿɲʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʋʉʐɸʀʆɲɿʏʉINST_RTBMʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉMS,ʏʊʏɸ:
௦
௦

ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧
ɇɸʃɳɽɸɳʄʄɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻȵʆʏʉʄɼȾɲʏɲʆʉʅɼʎɶɿɲʏʉtʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʏɿʅɼʏɻʎ
ɸʆʏʉʄɼʎʋʉʐɸʃɷʀɷɸɿʏʉRTBM.

Ƀʋɲʌɲʋɳʆʘɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳʘʎɸʇɼʎ:
௦
௦
െ  ܴܶܯܤ௧ିଵ ห  ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ |
IF(หܴܶܯܤ௧
AND
௦
௦
െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ |
หܵܣܦܣܥ௧
AND
௦
௦
หܴܶܯܤ௧ିଵ െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ |)
THEN
IF
௦
௦
௦
]X[ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
Ͳܵܯ௧
]>=0
[(ȸʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.)Ͳܵܯ௧
THEN
௦
ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ሺ߅ߨߡߧߝߨߡߢߙߡߩߧߨߧߡߟߤɚߥߟߣɠߪߟ߬ߧ߭ߎǤ Ǥ ሻ
ELSE
௦
௦

ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܵܯ௧
ENDIF
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ELSE
௦
௦

ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
ENDIF
ʊʋʉʐ:
ࢍ࢈࢙ࢋ
- ࡾࢀࡹ࢚ :ȸɸʋɿɽʐʅɻʏɼȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎgbseʍʏʉʏɹʄʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtɴɳʍɸɿʏʉʐRTBM.
ࢍ࢈࢙ࢋ

-

ࡾࢀࡹ࢚ି :ȸɸʋɿɽʐʅɻʏɼȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎgbseʍʏʉʏɹʄʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1ɴɳʍɸɿʏʉʐRTBM.

-

ࡿࡰ࢚ :ȸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎgbseʍʏɻʆɲʌʖɼʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtɴɳʍɸɿʏʉʐSCADA.

-

ࡿࡰ࢚ି :ȸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼȾɲɽɲʌɼȻʍʖʑʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎgbseʍʏɻʆɲʌʖɼʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1ɴɳʍɸɿʏʉʐSCADA.
ࢀࢋ࢘ࢇࢉࢋࢍ࢈࢙ࢋ :ɄʌɿʉȰʆʉʖɼʎʏʉʉʋʉʀʉʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʏɿʅɼʏʘʆ2%ɸʋʀʏɻʎɀɹɶɿʍʏɻʎ
Ⱦɲɽɲʌɼʎ Ȼʍʖʑʉʎ ɶɿɲ ʊʄɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ Ƀʆʏʉʏɼʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ.

-

ࢍ࢈࢙ࢋ

ࢍ࢈࢙ࢋ

ȳɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ɸʋʉʋʏɿʃʊʏɸʌɻʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏɻʎ
ɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎȵʆʏʉʄɼʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʋɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿʋʀʆɲʃɲʎʋʉʐʍʐʆʉʗʀɺɸɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸɿʍʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃʊ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʌʉɼʎ ʋʉʐ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʍʖɻʅɲʏɿʃɳʏʉʆɲʄɶʊʌɿɽʅʉʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʏɻʎʏɿʅɼʎʏɻʎ.
ɅȻɁȰȾȰɇ1:ɇɉɁɃɅɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉɅɆɃɇȰɆɀɃɇɀȵɁȸɇȵɁɈɃȿȸɇȾȰɈȰɁɃɀȸɇ
ɅɸʌɿɶʌɲʔɼɅɸʌʀʋʏʘʍɻʎ

Ɉɿʅɼʏʉʐ
INST_EXPOST
MS
MS
MS
MQ

ɀɻɸʔɿʃʏʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰɶʉʌɳʎ
ȴʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ȱɿʔʆʀɷɿɲɲʋʉʍʑʆɷɸʍɻ(trip)
ȵʆʏʉʄɼȵȾȵȵʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉȵʋɸʀɶʉʐʍɲʎȾɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʐʋʊ Ȱʐʏʊʅɲʏɻ Ɇʑɽʅɿʍɻ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ (AGC mode
INST_RTBM
operation)
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍɸʔɳʍɻɸʃʃɿʆɼʍɸʘʎɼʍɴɹʍɸʘʎ/ɲʋʉʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ
DS_ISP
ɀɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎȰɶʉʌɳʎ
DS_ISP
Ʌɲʌɲɴʀɲʍɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʄʑʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ
ȸʋɿʉ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ
AND
ʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.ɶɿɲ
[(ȸʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.,ʋʉʐɷɸʆʄɼʔɽɻʃɸʐʋʊʗɻɻ
ʏʉt,ʋʉʐɷɸʆ
௦
௦
௦
ʄɼʔɽɻʃɸʐʋʊʗɻɻ
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ)Ͳܵܯ௧
]X[ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
Ͳܵܯ௧
]>=0
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ
Ʌɲʌɲɴʀɲʍɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʄʑʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ
AND
MS
[(ȸʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.,ʋʉʐɷɸʆʄɼʔɽɻʃɸʐʋʊʗɻɻ
௦
௦
௦
ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ)Ͳܵܯ௧
]X[ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
Ͳܵܯ௧
]<0
( ɀɻ Ʌɲʌɲɴʀɲʍɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʄʑʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɼʅɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ)
ȸʋɿʉ
AND
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ
௦
௦
െ  ܴܶܯܤ௧ିଵ ห  ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
(หܴܶܯܤ௧
ʄʑʍɻʏʉʐɅ.Ȱ.ɶɿɲ
AND
ʏʉt

௦
௦
െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
หܵܣܦܣܥ௧
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AND
௦
௦
หܴܶܯܤ௧ିଵ െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ )
AND
௦
] X
[(ȸ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ Ʌ.Ȱ.)Ͳ ܵܯ௧
௦
௦
[ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
Ͳܵܯ௧
]>=0
( ɀɻ Ʌɲʌɲɴʀɲʍɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʄʑʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɼʅɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ)
AND
௦
௦
െ  ܴܶܯܤ௧ିଵ ห  ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
(หܴܶܯܤ௧
AND
௦
௦
െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
หܵܣܦܣܥ௧
AND
௦
௦
หܴܶܯܤ௧ିଵ െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ )
AND
௦
[(ȸ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ Ʌ.Ȱ.)Ͳ ܵܯ௧
] X
௦
௦
Ͳܵܯ௧
]<0
[ܯܤ̴ܴܶܶܵܰܫ௧
( ɀɻ Ʌɲʌɲɴʀɲʍɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʄʑʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɼʅɻɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ)
AND
௦
௦
െ  ܴܶܯܤ௧ିଵ ห  ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
หܴܶܯܤ௧
OR
௦
௦
െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห  ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ 
หܵܣܦܣܥ௧
OR
௦
௦
หܴܶܯܤ௧ିଵ െ  ܵܣܦܣܥ௧ିଵ ห ൏ ܶ݁ܿ݊ܽݎ݈݁௦ )
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ƶǒǀǋĮ 1. ƩǈƾǄǏĮǋǋĮ Ƶǎǀǐ ƸȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ƪȺĮǌĮǖȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆǐ ƪȺǈǃİǃǊǆǋƿǌǆǐ ƪǌƿǏǄİǈĮǐ
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܍ܛ܊

2.3 Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐ۷̴܂܁ۼ۳ܜ܂܁۽۾܆ǡ۲ǡ܅ǡ ۻ
1ʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ: ɇɸ ɲʐʏʊ ʏʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʏʘʆ Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ
ȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʍʏɿʎ4ɲʋʊʏɿʎ5ɅɸʌɿʊɷʉʐʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ,(tͲ3,tͲ2,tͲ1,t)ʋʉʐ
ɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ.

140
MQ
MS
RTBM1
ISP

120
100

120
100
90

MW

80

80
70
60

60
40

40

20
0

80
60
40

40

60

75

20
0
0

0
15

0
30

0
45
T(MIN)


ƩǈƾǄǏĮǋǋĮ 1: ƩİįǎǋƿǌĮ ȺĮǏĮįİǁǄǋĮĲǎǐ 1

ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʉʐ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ, ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɲʋɸɿʃʉʆɿɺʉʅɹʆʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌʀʉɷʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ ʊʋʘʎ
ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʋʀʆɲʃɲ.
ɅȻɁȰȾȰɇ2:ɈȻɀȵɇɀȵɇɃɇɈȰȺɀȻȾɏɁɀȵȳȵȺɏɁɇȵȾȰȺȵɅȵɆȻɃȴɃȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇȰɅɃȾȿȻɇȵɏɁ
Settlement
Periodt
tͲ3
tͲ2
tͲ1
t

From
Average
start(min)
SCADA
toend(min)
MQ
15Ͳ30
30
30Ͳ45
50
45Ͳ60
60
60Ͳ75
70

Average
MS

Average
RTBM

30
55
55
40

30
60
75
70

AverageISP
30
60
90
110

Ȱʆɷɸʆɹʖɸɿɶʀʆɸɿɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɼɻʆɹɲɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏɻʎ
ʋɿʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎʄʑʍɻʎʏʉʐɅ.Ȱ,ʏʊʏɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ,ʍʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲ
௦

Ʌɸʌʀʉɷʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ t ʏʉܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏɻʎ ɸʆʏʉʄɼʎ
ʏɻʎ RTBM ʏɻʎ ʀɷɿɲʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ, RTBMt , ɸʆʙ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɻʆ ʋɿʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʏɿʅɼ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ, ɹʍʏʘ ȻSPt. Ɉɲ
௦

ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏʉܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫ௧ǡǡௐǡெ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ɲʃʊʄʉʐɽʉ ʋʀʆɲʃɲ, ʍʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʍʏɼʄɻ.ȳɿɲʏʉʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲɽɸʘʌʉʑʅɸʊʏɿʃɲʏɳʏʉ40ʉʄɸʋʏʊɹɶɿʆɸɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʉ ʆɹʉ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʏɸʖʆɿʃʊ ʅɹɶɿʍʏʉ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɸʀʆɲɿ 85MW
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(ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʊʏɿʍʏɿʎɅɸʌɿʊɷʉʐʎtͲ1ʃɲɿt,ʏʉINST_EXPOSTɹʖɸɿʄɳɴɸɿʏɻʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼʏɿʅɼ
ʏʉʐISP),ɸʆʙʍʏɿʎtͲ3,tͲ2ɹʖɸɿʄɳɴɸɿʏɻʆʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼʏɿʅɼʏʉʐRTBM.
ɅȻɁȰȾȰɇ3:ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇɈɃɉINST_EXPOST
Settlement
periodt
tͲ3
tͲ2
tͲ1
t

From
start(min)
to
end(min)
15Ͳ30
30Ͳ45
45Ͳ60
60Ͳ75

Average
SCADA
MQ

Average
MS

Average
RTBM

Averag
eISP

INST_EXPOST

30
50
60
70

30
55
55
40

30
60
75
70

30
60
90
110

30
60
90
110


ɀɸɲʐʏɼʏɻʆʄʉɶɿʃɼʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻȵʆɸʌɶʉʋʉɿɻʅɹʆɻȵʆɹʌɶɸɿɲȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎɍɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻʎ
ȵȰɇ, BE, ɶɿɲ ʏʉ tͲ3, tͲ2, tͲ1 ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ t, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ, IMB, ɶɿɲ ɲʐʏɹʎ ʏɿʎ 2
ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ.ȳɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1:
ͲെͲ
௦
ൌ Ͳ݄ܹܯ
ܧܤ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଷ  െ ܵܯ௧ିଷ ൌ
Ͷ
ͲെͲ
௦
ൌ Ͳ݄ܹܯ
ܤܯܫ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଷ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଷ ൌ
Ͷ
Ͳ െ ͷͷ ͷ
௦
ൌ ݄ܹܯ
ܧܤ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ  െ ܵܯ௧ିଶ ൌ
Ͷ
Ͷ
ͷͲ െ Ͳ
ͳͲ
௦
ܤܯܫ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଶ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ ൌ
ൌ െ ݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ
ͻͲ െ ͷͷ ͵ͷ
௦
ܧܤ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ  െ ܵܯ௧ିଵ ൌ
ൌ
݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ
Ͳ െ ͻͲ
͵Ͳ
௦
ൌ െ ݄ܹܯ
ܤܯܫ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଵ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ ൌ
Ͷ
Ͷ
ȵʋɸɿɷɼINST_ȵXPOSTtͲ1>MStͲ1ɹʖʉʐʅɸʋʌʉʍʔʉʌɳȰʆʉɷɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʃɲʏɳʏʉ
tͲ2,tͲ1.
ȳɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆt:
௦

ͳͳͲ െ ͶͲ Ͳ
ൌ
݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ
Ͳ െ ͳͳͲ
ͶͲ
ൌ ܳܯ௧  െ ̴ܶܵܰܫ௧ ൌ
ൌ െ ݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ

ܧܤ௧ǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧  െ ܵܯ௧ ൌ
௦

ܤܯܫ௧ǡǡௐǡெ


ȵʋɸɿɷɼ=INST_ȵXPOSTt>MStɹʖʉʐʅɸʋʌʉʍʔʉʌɳȰʆʉɷɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʃɲʏɳ
ʏʉt.

2ʉ Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ: ɇɸ ɲʐʏʊ ʏʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʏʘʆ Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ
ȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʍʏɿʎ4ɲʋʊʏɿʎ5ʋɸʌɿʊɷʉʐʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ,(tͲ3,tͲ2,tͲ1,t)ʅɸ
ɴɳʍɻʏɲɷɸɷʉʅɹʆɲʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ.
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140
130

MQ
MS
RTBM1
ISP

120

100

120
110
100
90

80

80

MW

80

60

60

60

0
45

60

50
40

40
30

20

20

0

0
0

0
15

0
30

75

T(MIN)



ƩǈƾǄǏĮǋǋĮ 2: ƩİįǎǋƿǌĮ ȺĮǏĮįİǁǄǋĮĲǎǐ 2

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘɷɸɷʉʅɹʆɲʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɲʆʉɿʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɹʎʏɿʅɹʎʏʘʆɷɿɲʔʊʌʘʆ
ɲʋɸɿʃʉʆɿɺʉʅɹʆʘʆʅɸɶɸɽʙʆɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʊʋʘʎʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ
ʍʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʋʀʆɲʃɲ.
ɅȻɁȰȾȰɇ4:ɈȻɀȵɇɀȵɇɃɇɈȰȺɀȻȾȸɇȻɇɍɉɃɇɇȵȾȰȺȵɅȵɆȻɃȴɃȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇȰɅɃȾȿȻɇȵɏɁ
Settlement
periodt
tͲ3
tͲ2
tͲ1
t

From
Average
start(min)
SCADA
toend(min)
MQ
15Ͳ30
30Ͳ45
45Ͳ60
60Ͳ75

Average
MS

Average
RTBM

Average
ISP

40
65
95
120

30
60
75
70

30
60
90
110

30
50
60
70

Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏʉ INST_EXPOST  ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ɲʃʊʄʉʐɽʉ ʋʀʆɲʃɲ. ȳɿɲ ʏʉ
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲɽɸʘʌʉʑʅɸʊʏɿʃɲʏɳʏʉ40ʉʄɸʋʏʊɹɶɿʆɸɸʋɲʆɲɷɼʄʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʉʆɹʉ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʏɸʖʆɿʃʊʅɹɶɿʍʏʉʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɸʀʆɲɿ85MW(ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʊʏɿʍʏɿʎɅɸʌɿʊɷʉʐʎtͲ1
ʃɲɿt,ʏʉINST_EXPOSTɹʖɸɿʄɳɴɸɿʏɻʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼʏɿʅɼʏʉʐISP),ɸʆʙʍʏɿʎtͲ3,tͲ2ɹʖɸɿʄɳɴɸɿ
ʏɻʆʅɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼʏɿʅɼʏʉʐRTBM.
ɅȻɁȰȾȰɇ5:ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇɈɃɉINST_EXPOST
Settlement
periodt
tͲ3
tͲ2
tͲ1
t

From
Average
start(min)
SCADA
toend(min)
MQ
15Ͳ30
30Ͳ45
45Ͳ60
60Ͳ75

30
50
60
70

Average
MS

Average
RTBM

Averag
eISP

INST_EXPOS
T

40
65
95
120

30
60
75
70

30
60
90
110

30
60
90
110
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ɀɸ ɲʐʏɳ ʘʎ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɻ ȵʆɸʌɶʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ȵʆɹʌɶɸɿɲ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ɍɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻʎȵȰɇ,BE,ɶɿɲʏʉtͲ3,tͲ2,tͲ1ʃɲɿɶɿɲʏʉt,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿȰʋʉʃʄʀʍɸɿʎ,ȻɀȲ,ɶɿɲɲʐʏɹʎ
ʏɿʎ2Ʌɸʌɿʊɷʉʐʎ.ȳɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1:
͵Ͳ െ ͶͲ
ͳͲ
௦
ൌ െ ݄ܹܯ
ܧܤ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଷ  െ ܵܯ௧ିଷ ൌ
Ͷ
Ͷ
͵Ͳ െ ͵Ͳ
௦
ൌ Ͳ݄ܹܯ
ܤܯܫ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଷ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଷ ൌ
Ͷ
Ͳ െ ͷ
ͷ
௦
ൌ െ ݄ܹܯ
ܧܤ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ  െ ܵܯ௧ିଶ ൌ
Ͷ
Ͷ

ͷͲ െ Ͳ
ͳͲ
௦
ൌ െ ݄ܹܯ
ܤܯܫ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଶ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ ൌ
Ͷ
Ͷ

ͻͲ െ ͻͷ
ͷ
௦
ൌ െ ݄ܹܯ
ܧܤ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ  െ ܵܯ௧ିଵ ൌ
Ͷ
Ͷ

Ͳ െ ͻͲ
͵Ͳ
௦
ܤܯܫ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଵ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ ൌ
ൌ െ ݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ
ȵʋɸɿɷɼINST_ȵXPOSTtͲ1<MStͲ1ɹʖʉʐʅɸʋʌʉʍʔʉʌɳȾɲɽʉɷɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʃɲʏɳ
ʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆtͲ1,tͲ2,tͲ3.
ȳɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆt:

௦

ܧܤ௧ǡǡௐǡெ ൌ ̴ܶܵܰܫ௧  െ ܵܯ௧ ൌ


ͳͳͲ െ ͳʹͲ
ͳͲ
ൌ െ ݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ

௦

ܤܯܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧  െ ̴ܶܵܰܫ௧ ൌ

Ͳ െ ͳͳͲ
ͶͲ
ൌ െ ݄ܹܯ
Ͷ
Ͷ


ȵʋɸɿɷɼINST_ȵXPOSTt<MStɹʖʉʐʅɸʋʌʉʍʔʉʌɳȾɲɽʉɷɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆt.
3ʉ Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ: ɇɸ ɲʐʏʊ ʏʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʏʘʆ Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ
ȵʆʏʉʄʙʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʍʏɿʎ4ʋɸʌɿʊɷʉʐʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ,(tͲ3,tͲ2,tͲ1,t)ʅɸɴɳʍɻʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʋʀʆɲʃɲ.

From
Market
Certified
Settlement start(min)
Schedule
Measurement
periodt
to
MS
MQ(MWh)
end(min)
(MWh)
tͲ3
tͲ2
tͲ1
t

15Ͳ30
30Ͳ45
45Ͳ60
60Ͳ75

30
46.5
48
59

55
55
60
60

Inst_
RTBM
(MWh)

32
45
55
70

Dispatch
INST_
Schedule
EXPOST
ISP
(MWh)
(MWh)
40
40
65
65

32
45
60
65


ɅɸʌʀʉɷʉʎtͲ3:
ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʔʉʑ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʃɲɿ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸ ʊʏɿ ɻ ʅʉʆɳɷɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ RTBM, ɻ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ
INST_EXPOSTɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻʆʐʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆɻɸʆʏʉʄɼʃɲʏɲʆʉʅɼʎINST_RTBM.
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ɇʐʆɸʋʙʎɿʍʖʑɸɿʊʏɿINST_EXPOST=INST_RTBM=32MWh.
ȸɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɸʀʆɲɿʃɲɽʉɷɿʃɼʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
௦
ܧܤ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧ିଷ  െ ܵܯ௧ିଷ ൌ ͵ʹ െ ͷͷ ൌ െʹ͵݄ܹܯ
Ƀɿɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎɿʍʉʑʆʏɲɿʅɸ:
௦
ܤܯܫ௧ିଷǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଷ  െ ି୲ܱܶܵܲܺܧ̴ܶܵܰܫଷ  ൌ ͵Ͳ െ ͵ʹ ൌ  െʹ݄ܹܯ

ɅɸʌʀʉɷʉʎtͲ2:
ɇɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʔʉʑ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʃɲɿ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸ ʊʏɿ ɻ ʅʉʆɳɷɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ RTBM, ɻ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ
INST_EXPOSTɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻʆʐʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆɻɸʆʏʉʄɼʃɲʏɲʆʉʅɼʎINST_RTBM.
ɇʐʆɸʋʙʎɿʍʖʑɸɿʊʏɿINST_EXPOST=INST_RTBM=45MWh.
ȸɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɸʀʆɲɿʃɲɽʉɷɿʃɼʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
௦
ܧܤ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ  െ ܵܯ௧ିଶ ൌ Ͷͷ െ ͷͷ ൌ െͳͲ݄ܹܯ
Ƀɿɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎɿʍʉʑʆʏɲɿʅɸ:
௦
ܤܯܫ௧ିଶǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଶ  െ ̴ܶܵܰܫ௧ିଶ  ൌ ͶǤͷ െ Ͷͷ ൌ ͳǤͷ݄ܹܯ
ɅɸʌʀʉɷʉʎtͲ1:
ɇɸɲʐʏɼʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʔʉʑʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʉɹʄɸɶʖʉʎʃɲɿɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿɻʅʉʆɳɷɲɷɸʆ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ RTBM, ɻ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ
INST_EXPOST ɿʍʉʑʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʄʑʍɻ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʉ DISPATCH
SCHEDULE, DS_ISP. ɀɸ ɴɳʍɻ ɲʐʏɼ ʏɻ ʄʑʍɻ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ɽɲ ɷʀʆɸɿ ɲʆʉɷɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʀʍɻʅɸ:
௦
ܧܤ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ  െ ܵܯ௧ିଵ ൌ ͷ െ Ͳ ൌ ͷ݄ܹܯ
ɀɸɴɳʍɻʏʉINST_RTBMɲʆɻʅʉʆɳɷɲɸʀʖɸɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿʏɻʆɸʆʏʉʄɼʏʉʐ,ɽɲɹɷɿʆɸʃɲɽʉɷɿʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʀʍɻʅɸ
௦
ܧܤ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܴܶܵܰܫȮȝȧ௧ିଵ  െ ܵܯ௧ିଵ ൌ ͷͷ െ Ͳ ൌ െͷ݄ܹܯ
ȵʋɸɿɷɼʉɹʄɸɶʖʉʎɲʐʏʊʎʉɷɻɶɸʀʍɸɲʄʄɲɶɼʏɻʎʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʘʎ
ʋʌʉʎʏɻʆɸʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻɲʋʊʏʉRTBM,ʏɸʄɿʃɳɷɸʆɽɲʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲʄʑʍɻ
ʏʉʐʋʀʆɲʃɲɲʆɲʔʉʌɳʎ,ʀʍɻʅɸʏʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʏʉʐISP,ɲʄʄɳɻʄʑʍɻʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɲɶʉʌɳʎ
(ʘʎʄʑʍɻʋʉʐɷɸʆʋɲʌɲɴɿɳɺɸɿʏɻʆɲʄʄɲɶɼʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ).
ɇʐʆɸʋʙʎɿʍʖʑɸɿʊʏɿINST_EXPOST=MS=60MWh.
ȸɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɸʀʆɲɿʅɻɷɸʆɿʃɼʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
௦
ܧܤ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧ିଵ  െ ܵܯ௧ିଵ ൌ Ͳ െ Ͳ ൌ Ͳ݄ܹܯ
Ƀɿɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎɿʍʉʑʆʏɲɿʅɸ:
௦
ܤܯܫ௧ିଵǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧ିଵ  െ ܶܵܰܫଡ଼ୗ ௧ିଵ ൌ Ͷͺ െ Ͳ ൌ  െͳʹ݄ܹܯ

Ʌɸʌʀʉɷʉʎt:
ɇɸɲʐʏɼʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʔʉʑʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʉɹʄɸɶʖʉʎʃɲɿɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿɻʅʉʆɳɷɲɷɸʆ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ RTBM, ɻ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻ ɸʆʏʉʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ
INST_EXPOST ɿʍʉʑʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʄʑʍɻ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʉ DISPATCH
SCHEDULE, DS_ISP. ɀɸ ɴɳʍɻ ɲʐʏɼ ʏɻ ʄʑʍɻ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ɽɲ ɷʀʆɸɿ ɲʆʉɷɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʀʍɻʅɸ:
௦
ܧܤ௧ǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧  െ ܵܯ௧ ൌ ͷ െ Ͳ ൌ ͷ݄ܹܯ
ɀɸ ɴɳʍɻ ʏʉ INST_RTBM ɲʆ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ɸʀʖɸ ɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ʏʉʐ, ɽɲ ɹɷɿʆɸ ɸʋʀʍɻʎ
ɲʆʉɷɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʀʍɻʅɸ:
௦
ܧܤ௧ǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫȮȝȧ௧  െ ܵܯ௧ ൌ Ͳ െ Ͳ ൌ ͳͲ݄ܹܯ
ȵʋɸɿɷɼʉɹʄɸɶʖʉʎɲʐʏʊʎɷɸʆʉɷɻɶɸʀʍɸɲʄʄɲɶɼʏɻʎʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʘʎʋʌʉʎʏɻʆɸʆʏɸʄʄʊʅɸʆɻʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻɲʋʊʏʉRTBM,ʏɸʄɿʃɳɽɲʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲʄʑʍɻ
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ʀʍɻ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʏʉʐ ISP (ɷɿʊʏɿ ɷɸʆ ʋɲʌɲɴɿɳɺɸɿ ʏɻʆ ɲʄʄɲɶɼ
ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ).
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ɇʐʆɸʋʙʎɿʍʖʑɸɿʊʏɿINST_EXPOST=DS_ISP=65MWh.
ȸɸʆɹʌɶɸɿɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɸʀʆɲɿɲʆʉɷɿʃɼʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
௦
ܧܤ௧ǡǡௐǡெ ൌ  ̴ܶܵܰܫ௧  െ ܵܯ௧ ൌ ͷ െ Ͳ ൌ ͷ݄ܹܯ
Ƀɿɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎɿʍʉʑʆʏɲɿʅɸ:
௦
ܤܯܫ௧ǡǡௐǡெ ൌ ܳܯ௧  െ ܶܵܰܫଡ଼ୗ ௧ ൌ ͷͻ െ ͷ ൌ  െ݄ܹܯ

»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 954/2020 απόφαση ΡΑΕ (B’ 3191), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την
υπ’ αρ. 1459/2020 απόφαση ΡΑΕ (B’ 4800), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016.
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, 22 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 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.

*02041570909210020*

