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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 497/2022 

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης Μη 

Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού 

Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 102 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του 

ν. 4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 3η Ιουνίου 2022, και 

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» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως 

ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 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» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 

5910/31.10.2018 και ΦΕΚ Β’ 468/18.02.2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις 

Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθ. 938/2020 (ΦΕΚ Β' 2757/07.07.2020), 1357/2020 (ΦΕΚ Β' 

4516/14.10.2020), 1572/2020 (ΦΕΚ Β' 5484/11.12.2020), 54/2021 (ΦΕΚ Β' 531/10.02.2021), 

609/2021 (ΦΕΚ Β' 3500/31.07.2021), 775/2021 (ΦΕΚ Β' 4982/27.10.2021), 854/2021 (ΦΕΚ Β' 

5418/22.11.2021), 98/2022 (ΦΕΚ Β’ 725/18.02.2022) και 185/24.2.2022 (ΦΕΚ Β’ 

985/04.03.2022) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 και 102 αυτού. 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 

(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018), όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθ. 820/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1941/21.05.2020), 

1228/2020 (ΦΕΚ B' 4124/24.09.2020), 610/2021 (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021), 775/2021 (ΦΕΚ 

Β’ 4982/27.10.2021) και 987/2021 (ΦΕΚ Β’ 6485/31.12.2021).  
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5. Την υπ’ αριθ. 1298/2020 Απόφαση 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 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει, και τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & 

Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. 1363/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη 

εφικτού Προγράμματος Αγοράς και καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της 

Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί 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, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ 

Β’4596/19.10.2020). 

7. Την υπ’ αριθ. 1458/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού 

μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και 

της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 

4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β’ 4800/30.10.2020). 

8. Την υπ’ αριθ. 692/2021 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των 

παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού 

Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β’ 

4872/21.10.2021). 

9. Την υπ’ αριθ. 241/2022 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού 

μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και 

της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 

4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β’ 1617/05.04.2022). 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-322807/14.03.2022 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ 

ΛΥΑ/20023/11.03.2022) με θέμα «Εισήγηση των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης 

που προβλέπονται στα άρθρα 96 έως και 102 του ΚΑΕ». 

11. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η οποία έλαβε 

χώρα από 21.03.2022 έως και 15.04.20221 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια όπως έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής2. 

(α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-324329/04.04.2022 έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ 

(β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-324468/05.04.2022 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. 

(γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-324702/07.04.2022 έγγραφο της ΕΣΠΕΝ 

(δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-325103/12.04.2022 έγγραφο του ΕΣΑΗ 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-94243/18.04.2022 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

αναφορικά με την υποβολή απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης . 

 

1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/  

2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/30202/      

https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/30202/


 - 3 - 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-328074/11.05.2022 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ 

αναφορικά με τις απόψεις της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια 

Διαβούλευση. 

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 

όπως ισχύει, μεθοδολογίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται 

από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. Επί του 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, όπως ισχύει (σχετ. Error! Reference source not 

found.): 

«[…] 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, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 «Συνέπειες συστηματικής 

πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 

όπως ισχύει: 

«1. Σε περίπτωση συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιβάλλει στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα για κάθε Οντότητα 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί χρέωση, η οποία ισούται με 𝑁𝐶𝑁𝐴𝑀𝑆𝑒,𝑚 και 

υπολογίζεται ως εξής: 

𝑁𝐶𝑁𝐴𝑀𝑆𝑒,𝑚 = (1 + 𝐴𝑁𝐴𝑀𝑆) ×∑∑(𝑈𝑁𝐶𝑁𝐴𝑀𝑆𝑟 × 𝑉𝑄𝑒,𝑟,𝑑)

𝑑∈𝑚𝑟

 

όπου: 

𝑈𝑁𝐶𝑁𝐴𝑀𝑆𝑟 η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης για μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς 

σε €/MWh, η οποία δύναται να διαφέρει ανάλογα με τον λόγο παραβίασης, 

r, 

𝐴𝑁𝐴𝑀𝑆  συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, ο οποίος εξαρτάται από τον 

αριθμό των ημερών κατά την διάρκεια του μήνα για τις οποίες 

παρατηρείται μη εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς. 

𝑉𝑄𝑒,𝑟,𝑑 η ποσότητα παραβίασης σε MWh για την Οντότητα Υπηρεσιών 
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Εξισορρόπησης, e, τον λόγο παραβίασης, r, και την Ημέρα Κατανομής d 

του μήνα m. 

2. Κατά τον υπολογισμό της ποσότητας παραβίασης, 𝑉𝑄𝑒,𝑟,𝑑, δύναται να εφαρμόζονται όρια 

ανοχής, TOLr,e, τα οποία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το λόγο παραβίασης και τον τύπο 

Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

3. Οι αριθμητικές τιμές των μοναδιαίων χρεώσεων 𝑼𝑵𝑪𝑵𝑨𝑴𝑺𝒓 , του συντελεστή 

προσαύξησης χρέωσης 𝑨𝑵𝑨𝑴𝑺 και των ορίων ανοχής, TOLr,e, 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. 

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό της ποσότητας παραβίασης 𝑉𝑄𝑒,𝑟,𝑑  σε κάθε 

Ημέρα Κατανομής d περιγράφονται στη «Μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού 

Προγράμματος Αγοράς».» 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 113 «Έναρξη εφαρμογής των 

Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει: 

«[…]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, η έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2020 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1298/2020 απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 4). 

Επειδή, με την υπ’ αριθ. 1363/2020 απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού 

μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς και καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων 

της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) περί 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, όπως 

ισχύουν, για την πρώτη εφαρμογή τους (σχετ. 6). Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1458/2020 

απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος 

Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του 

άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (σχετ. 7).  

Επειδή, στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 692/2021 απόφαση της ΡΑΕ αποφασίστηκε αφενός η 

διατήρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της ΧΜΣ περί συστηματικής πρόκλησης 

μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, ως έχουν, ήτοι ίσες με το μηδέν (0) και αφετέρου η 

υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επικαιροποιημένης εισήγησης αναφορικά με τις αριθμητικές 

τιμές των παραμέτρων της ΧΜΣ περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος 

Αγοράς έως τις 15.12.2021, στη βάση δεδομένων από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

Επειδή, με την υπ’ αριθ. 241/2022 απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκε, εκ νέου, η μεθοδολογία 

υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, επί τη βάσει σχετικής εισηγήσεως του Διαχειριστή την οποία υπέβαλε στην 

Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από τους Συμμετέχοντες από 

την έναρξη της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με την εφαρμογή της ως 

άνω μεθοδολογίας. 
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ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των 
παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη 
εφικτού Προγράμματος Αγοράς 

Επειδή, με το υπό σχετ. 10 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε την προβλεπόμενη εισήγησή 

της συνοδευόμενη από ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στο πρώτο έτος λειτουργίας της 

Αγοράς Εξισορρόπησης, ήτοι τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021, 

προκειμένου για τον αρχικό προσδιορισμό των νεοεισαχθέντων ή/και την αναθεώρηση των 

αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των υφιστάμενων ΧΜΣ, όπως αυτές ορίζονται από το 

Άρθρο 96 έως και το Άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Επειδή, ειδικότερα, για τις παραμέτρους υπολογισμού της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί 

συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 102 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε στη ΡΑΕ τη διατήρησή 

τους όπως ισχύουν, ήτοι οι αριθμητικές τιμές αυτών να παραμείνουν μηδενικές (0) δεδομένου 

ότι: 

• Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1363/2020, 1458/2020 και 241/2022  Αποφάσεις ΡΑΕ (σχετ. 

6, 7 και 9), ο σκοπός της Μεθοδολογίας μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς είναι ο 

καθορισμός των Περιόδων Κατανομής κατά τις οποίες, λόγω μη εφικτού 

Προγράμματος Αγοράς, η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που εγχέουν/απορροφούν οι 

Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του αντίστοιχου Προγράμματος Αγοράς 

καθορίζεται ως απόκλιση. 

• Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που πραγματοποίησε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το 

διάστημα από τον Νοέμβριο 2020 έως και τον Οκτώβριο 2021, δεν προκύπτει 

συστηματικότητα στην εμφάνιση περιπτώσεων μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, 

καθώς οι Συμμετέχοντες αποφεύγουν να προκαλούν καταστάσεις μη εφικτού 

Προγράμματος Αγοράς, ιδίως μετά το αρχικό διάστημα προσαρμογής. Συνεπώς, η 

θεώρηση των περιπτώσεων μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς ως αποκλίσεων 

κρίνεται επαρκής και δεν διαφαίνεται λόγος για την επιβολή ΧΜΣ που να σχετίζονται 

με τις περιπτώσεις μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.  

Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση, μαζί με το σύνολο των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. για τις ΧΜΣ που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, σε δημόσια 

διαβούλευση, από τις 21.03.2022 έως και 15.04.2022, στο πλαίσιο της οποίας υπεβλήθησαν 

απόψεις από τέσσερις συμμετέχοντες, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής 

(σχετ.11). Αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της ΧΜΣ  περί συστηματικής 

πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης δεν υπεβλήθησαν απόψεις.  

Επειδή, με το υπό σχετ. 13 έγγραφό της, σε απάντηση του υπό σχετ. 12 εγγράφου της ΡΑΕ, η 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στην Αρχή τις απόψεις της επί των σχολίων των συμμετεχόντων στην 

ως άνω δημόσια διαβούλευση και επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης 

εισήγησης για τη ΧΜΣ του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει εύλογη τη διατήρηση των αριθμητικών 

τιμών των παραμέτρων αυτών, ως έχουν, ήτοι ίσες με το μηδέν (0). Η Αρχή καλεί την ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. να αξιολογεί σε συνεχή βάση την επίπτωση από την εφαρμογή της ΧΜΣ στη λειτουργία 

της Αγοράς Εξισορρόπησης και τον περιορισμό των αποκλίσεων και να εισηγηθεί αντιστοίχως 
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στην Αρχή για αναθεώρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της εν λόγω ΧΜΣ, εάν 

κριθεί σκόπιμο, επί τη βάσει επαρκών δεδομένων. 

 

Αποφασίζει : 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 

και του άρθρου 2 παρ. 6 και του άρθρου 102 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως 

ισχύουν:¨ 

1. Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων για τον υπολογισμό της Χρέωσης 

Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως εξής: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μοναδιαία Χρέωση Μη 

Συμμόρφωσης για μη 

εφικτό Πρόγραμμα 

Αγοράς  𝑈𝑁𝐶𝑁𝐴𝑀𝑆𝑟 

0 €/MWh 

Συντελεστής 

προσαύξησης 𝐴𝑁𝐴𝑀𝑆 

0  

Όριο Ανοχής TOLr,e 0 % 

 

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από τον μήνα 

δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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, 3 Ιουνίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

       

 

 

                                                                                        Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 


