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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 495/2022 

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη 

Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα 

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 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’ 

5910/2018 και ΦΕΚ Β’ 468/2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις 

ΡΑΕ 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’ 725/18.2.2022) και 185/24.2.2022 (ΦΕΚ Β' 985/04.03.2022) (εφεξής ο 

«ΚΑΕ»). 

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

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

του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 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). 

5. 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 
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άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 

ισχύει. 

6. Την Απόφαση ΡΑΕ 1359/2020 με θέμα «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» (ΦΕΚ Β΄ 4637/21.10.2020). 

7. Την Απόφαση ΡΑΕ 689/2021 με θέμα «Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων 

της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της 

παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β΄ 5087/04.11.2021). 

8. 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». 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. […]» 

 

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

2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/30202/   
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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 το άρθρο 18, παρ. 4 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:  

𝑁𝐶𝐷𝐶𝑒,𝑑 = 𝑈𝑁𝐶𝐷𝐶𝑒,𝑐ℎ𝑎𝑟 ×𝑁𝐶𝐴𝑃 × (1 + 𝐴𝐷𝐶) × 𝑚𝑎𝑥{(𝐷𝐶𝑒,𝑑 − 𝐷𝐶𝑇𝑂𝐿), 0} 

όπου: 

𝑈𝑁𝐶𝐷𝐶𝑒,𝑐ℎ𝑎𝑟 

 

 

   𝑁𝐶𝐴𝑃 

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. 

μέγεθος που αντιστοιχεί που αντιστοιχεί α) στη Μέγιστη Καθαρή Ισχύ 

όσον αφορά σε Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και β) στην 

κατανεμόμενη ισχύ όσον αφορά σε Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων 

Μονάδων ΑΠΕ και Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου. 

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 
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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:   

«[…] 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 απόφαση ΡΑΕ 1298/2020. 

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1359/2020, καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές 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. 

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 689/2021 αποφασίστηκε για τους λόγους που παρατίθενται 

αναλυτικά στην απόφαση η διατήρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων όπως 

καθορίστηκαν με την απόφαση ΡΑΕ 1359/2020 και η υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

επικαιροποιημένης εισήγησης αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των μοναδιαίων χρεώσεων 

και των ορίων ανοχής της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές 

αποκλίσεις της ζήτησης έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021 στη βάση δεδομένων από ένα πλήρες έτος 

λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

 

II. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους της 

Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα 

Χαρακτηριστικά 
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Επειδή, με τo υπό σχετ. 8 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε την προβλεπόμενη εισήγησή 

της επί των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων όλων των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης, όπως 

αυτές ορίζονται από το Άρθρο 96 έως και το Άρθρο 102 του ΚΑΕ, συνοδευόμενη από ανάλυση 

των δεδομένων που αφορούν στο πρώτο έτος λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ήτοι τη 

χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021.  Ειδικότερα για την Χρέωση μη 

Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 97 του ΚΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε τη διατήρηση των αριθμητικών τιμών των 

παραμέτρων, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 689/2021 Απόφαση ΡΑΕ, δεδομένου ότι 

τα διαθέσιμα δεδομένα από το χρόνο έναρξης εφαρμογής της χρέωσης αυτής δεν είναι επαρκή 

για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων στο κατά πόσον παρέχουν στους συμμετέχοντες τα 

κατάλληλα σήματα για περιορισμό των αντίστοιχων αποκλίσεων. 

Επειδή, η ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της 

ΧΜΣ, τέθηκε από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση, από τις 21.03.2022 έως και τις 15.04.2022 και 

τα αποτελέσματα αυτής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 9). Αναφορικά με τις τιμές 

των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα 

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 97 του ΚΑΕ δεν υποβλήθηκαν σχόλια. 

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

τιμών των παραμέτρων της ΧΜΣ για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα 

Χαρακτηριστικά, όπως ισχύουν, και καλεί την ΑΔΜΗΕ να αξιολογεί σε συνεχή βάση την 

επίπτωση από την εφαρμογή της στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και τον 

περιορισμό των αποκλίσεων και να εισηγηθεί αντιστοίχως 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 97 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν: 

1. Tον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για 

σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά ως ακολούθως:  

UNCDCe,char 6 €/MW 

DCTOL για Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύ 

της Μονάδας Παραγωγής  

3 % 

DCTOL για Τεχνικά Ελάχιστη 

Παραγωγή της Μονάδας Παραγωγής 

6 % 

ADC 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 

X 2  

NDC 0  
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2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από το 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. Καθηγ. Α. Δαγούμας 


