
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 478/2022 
   Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παρα-

μέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για ση-

μαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές Κατανομής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κα-

νονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 26η Μαΐου 2022)

  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, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄185/2016), 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 Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179/2011).

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση 
ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, Β’ 5910/2018 και Β’ 468/2019), 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις 
ΡΑΕ 938/2020 (Β' 2757/2020), 1357/2020 (Β' 4516/2020), 
1572/2020 (Β’  5484/2020), 54/2021 (Β’  531/2021), 
609/2021 (Β’  3500/2021), 775/2021 (Β’  4982/2021), 
854/2021 (Β’  5418/2021), 98/2022 (Β’  725/2022) και 
185/24.2.2022 (Β' 985/2022) (εφεξής ο «ΚΑΕ»).

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ 
υπ’ αριθ. 1116/2018, Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 820/2020 
(Β  1941/2020), 1228/2020 (B'  4124/2020), 610/2021 
(B' 3857/2021), 775/2021 (Β’ 4982/2021) και 987/2021 
(Β’ 6485/2021).

5. Την Απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 σχετικά με την ημέρα 
έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 
(ΦΕΚ Α’ 185) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κα-
νονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & 
Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει.

6. Την Απόφαση ΡΑΕ 1360/2020 με θέμα «Καθορισμός 
των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης 
μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις 
Εντολές Κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 99 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» 
(Β΄ 4638/2020).

7. Την Απόφαση ΡΑΕ 688/2021 με θέμα «Καθορισμός 
των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης 
μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις 
Εντολές Κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 99 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» 
(Β΄ 5088/2021).

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-322807/14.03.2022 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ ΛΥΑ/20023/11.03.2022) με θέμα «Εισή-
γηση 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 εισή-
γησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα από 21.03.2022 
έως και 15.04.20221 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχό-
λια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής2.

 (α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-324329/04.04.2022 έγγρα-
φο της ΕΒΙΚΕΝ
 (β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-324468/05.04.2022 έγγρα-
φο 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 έγγρα-
φο του ΕΣΑΗ
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-94243/18.04.2022 έγγρα-

φο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την υπο-

1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/
2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/30202/
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βολή απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας 
Διαβούλευσης .

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-328074/11.05.2022 έγ-
γραφο 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 παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, μεθοδολο-
γίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών 
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Δια-
χειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

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, προβλέ-
πονται τα εξής:

«[…] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγο-
ρών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των 
Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονι-
σμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (σχετ. Σφάλμα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.):

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συ-
μπληρώνεται 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 Κυβερνήσε-
ως, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. 
[…].»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 «Συνέ-
πειες σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής» 
του ΚΑΕ, ισχύει:

«1. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης στην εκτέλεση Εντολής Κατανομής για ανοδική ή 
καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης ή Ενέργεια για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης από μία 
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης , δηλαδή σε περίπτωση που η παρασχεθείσα ενέργεια 
από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης  διαφέρει σημαντικά  από την Εντολή 
Κατανομής, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιβάλλει στον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων tχρέωση, η οποία ισούται με 

 και υπολογίζεται ως εξής: 

Αν  τότε: 

  
 
όπου: 

 η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στην 
παροχή ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ενέργειας για 
σκοπούς εκτός της Εξισορρόπησης από τις Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν σε €/MWh, 

            συντελεστής, η τιμή του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των Περιόδων 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, κατά τις οποίες παρατηρήθηκε η σημαντική 
απόκλιση, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα. 

  η μετρούμενη ενέργεια της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για 
την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t  προσαρμοσμένη στις Απώλειες 
ΕΣΜΗΕ και στις Απώλειες Δικτύου Διανομής, σε MWh, 

 το όριο ανοχής για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σε 
Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για σημαντική απόκλιση στην 
παροχή ανοδικής ή καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ενέργειας για 
άλλους σκοπούς, σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Το ανωτέρω όριο ανοχής 
μπορεί να είναι διαφορετικό ανά κατηγορία Οντότητας Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης, 

  μέγεθος, σε MW, 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 
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Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου. Σε περίπτωση που η Οντότητα 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 
Πολλαπλών Αξόνων τότε λαμβάνεται υπόψη η Μέγιστη Καθαρή Ισχύς που 
αντιστοιχεί στη διάταξη λειτουργίας η οποία λειτουργούσε την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, 

 η Εντολή Κατανομής που έχει λάβει η Οντότητα Υπηρεσίας 
Εξισορρόπησης e για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t 

2.Ως σημαντική απόκλιση θεωρείται η απόκλιση που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο 
ανοχής .  

3.Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης , του συντελεστή  και του 
ορίου ανοχής , καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή 
των νέων τιμών των ανωτέρω παραμέτρων». 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 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 1360/2020, καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων 
της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν, για την πρώτη εφαρμογή 
τους. 

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 688/2021 αποφασίστηκε, αφενός η διατήρηση των αριθμητικών 
τιμών των παραμέτρων όπως καθορίστηκαν με την απόφαση ΡΑΕ 1360/2020 λόγω της 
σύντομης διάρκειας εφαρμογής τους (το δείγμα των δεδομένων δεν είναι επαρκές ώστε να είναι 
δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων 
και τις συνακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις αυτής) και αφετέρου 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 περί σημαντικής 
απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής 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 σημαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές 
Κατανομής 

Επειδή, με τo υπό σχετ. 8 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε την προβλεπόμενη εισήγησή 
της συνοδευόμενη από ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στο πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αγοράς Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης, ήτοι τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020 – 
Οκτωβρίου 2021, προκειμένου για τον αρχικό προσδιορισμό των νεοεισαχθέντων ή/και την 
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αναθεώρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των υφιστάμενων Χρεώσεων Μη 
Συμμόρφωσης, όπως αυτές ορίζονται από το Άρθρο 96 έως και το Άρθρο 102 του ΚΑΕ. 

Επειδή, ειδικότερα για τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης του άρθρου 99, εξετάστηκε από την 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η πιθανότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους/ζημίας από την πλευρά των 
Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από συστηματικές αποκλίσεις σε Εντολές Κατανομής. 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται ως εξής: 

α. οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αποκλίνουν από τις εντολές κατά μέσο όρο 
στο 10% των περιόδων που εκδόθηκαν Εντολές Κατανομής. 

β. οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές Κατανομής 
όπως υπολογίζονται με τις υφιστάμενες παραμέτρους προκύπτουν σχετικά χαμηλές 
(μέση τιμή 0,03 €/MWh για την πλειονότητα των οντοτήτων.  

γ. παρότι εκτιμάται ότι οι συμμετέχοντες ζημιώνονται από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων 
όταν δεν συμμορφώνονται με τις Εντολές Κατανομής, φαίνεται ότι δεν έχουν επαρκές 
αντικίνητρο προκειμένου να μην παραβιάζουν τις Εντολές Κατανομής.  

Επειδή, λόγω των ανωτέρω και με σκοπό την επιβολή αυστηρότερων χρεώσεων σε οντότητες 
που συστηματικά δεν συμμορφώνονται με τις Εντολές Κατανομής εντός του μήνα, η ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. εισηγήθηκε: 

α. Την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης για σημαντικές αποκλίσεις σε εντολές κατανομής 
καθώς και  

β. Την παραμετροποίηση του συντελεστή ΑNPBE, η τιμή του οποίου πλέον εξαρτάται από 
τον αριθμό των Περιόδων Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, κατά τις οποίες παρατηρήθηκε 
η σημαντική απόκλιση κατά την υπό εξέταση περίοδο.  

γ. Ειδικότερα για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και Κατανεμόμενων 
Μονάδων ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής και στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται 
περισσότερη Ενέργεια Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη, προτείνεται 
ελαστικότερο όριο ανοχής από εκείνο που θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που το 
Χαρτοφυλάκιο προσφέρει λιγότερη Ενέργεια Εξισορρόπησης με σκοπό τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των χαρτοφυλακίων αυτών στην Αγορά Εξισορρόπησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τεχνολογιών. 

Συναφώς, οι προτεινόμενες από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τιμές των παραμέτρων υπολογισμού της 
ΧΜΣ για συστηματικές αποκλίσεις σε Εντολές Κατανομής παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Μοναδιαία χρέωση UNCNPBE 3,5 €/MWh 
Συντελεστής ANPBE 

+ 0,8 

Όριο Ανοχής TOLΒΕ 
• Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και ΑΠΕ μη 
ελεγχόμενης παραγωγής που προσφέρουν περισσότερη Ενέργεια 
Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη 

20% 

• Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και ΑΠΕ μη 
ελεγχόμενης παραγωγής που προσφέρουν λιγότερη Ενέργεια 
Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη 

3% 

• Λοιπές οντότητες 3% 
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   Επειδή, η ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 8) για 
τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των ΧΜΣ που προ-
βλέπονται στον ΚΑΕ, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές 
μελέτες, τέθηκαν από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση, 
από τις 21.03.2022 έως και 15.04.2022 και τα αποτελέσματα 
αυτής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 9).

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια σχετικού αιτήματος 
της Αρχής (σχετικό 10), κοινοποίησε τις απόψεις της επί 
του συνόλου των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως 
άνω δημόσια διαβούλευση (σχετικό 11) επιβεβαιώνο-
ντας πως δεν απαιτείται η υποβολή επικαιροποιημένης 
εισήγησης επί των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων 
της εν λόγω Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστημα-
τικών αποκλίσεων σε Εντολές Κατανομής.

Επειδή, σε ότι αφορά τα ειδικότερα σχόλια που τέθη-
καν κατά τη δημόσια διαβούλευση, δέον όπως ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με τις απόψεις της ΑΔ-
ΜΗΕ Α.Ε. οι σχετικές χρεώσεις που προκύπτουν επί τη 
βάσει των αναθεωρημένων τιμών των παραμέτρων κατά 
μέσο όρο τριπλασιάζονται, ενώ για ορισμένους συμμε-
τέχοντες που προκαλούν συστηματικά σημαντικές απο-
κλίσεις οι χρεώσεις πλέον σχεδόν πενταπλασιάζονται. Η 
εν λόγω πρόταση δεν πρέπει να θεωρείται τιμωρητική 
για τους συμμετέχοντες, και σκοπός της είναι η επιβολή 
αυστηρότερων χρεώσεων σε οντότητες που δε συμμορ-

φώνονται. Σύμφωνα με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η προτεινόμενη 
αύξηση θεωρείται επαρκής και θα επαναξιολογηθεί εάν 
κριθεί απαραίτητο βάσει της συνεχούς παρακολούθησης 
της αγοράς από τον Διαχειριστή.

Επειδή, η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη συνοδευτική μελέτη, τα αποτελέσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένων και 
των απόψεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων των συμ-
μετεχόντων, αποδέχεται την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως 
εύλογη και αναλογική δεδομένου ότι εξακολουθούν να 
παρατηρούνται περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων των 
Οντοτήτων από τις εντολές Κατανομής σε συνδυασμό με 
την εκτίμηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ότι οι σχετικές Χρεώσεις μη 
Συμμόρφωσης όπως υπολογίζονται με τις υφιστάμενες 
παραμέτρους προκύπτουν σχετικά χαμηλές γεγονός που 
επιβεβαιώνει πως δεν επαρκούν ως αντικίνητρο επαναλαμ-
βανόμενης μη συμμόρφωσης εντός του μήνα. Επιπροσθέ-
τως, λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
τεχνολογιών, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των Χαρτοφυ-
λακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και ΑΠΕ μη ελεγχόμενης 
παραγωγής στην Αγορά Εξισορρόπησης, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και 
του άρθρου 99 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 
όπως ισχύουν:

1. Tον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων και των ορίων ανοχής της 
Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές Κατανομής, ως 
ακολούθως:  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Μοναδιαία χρέωση UNCNPBE 3,5 €/MWh 
Συντελεστής ANPBE 

+ 0,8 

Όριο Ανοχής TOLΒΕ 
• Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και ΑΠΕ μη 
ελεγχόμενης παραγωγής που προσφέρουν περισσότερη 
Ενέργεια Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη 

20% 

• Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και ΑΠΕ μη 
ελεγχόμενης παραγωγής που προσφέρουν λιγότερη Ενέργεια 
Εξισορρόπησης από την εντελλόμενη 

3% 

• Λοιπές οντότητες 3% 

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από το μήνα δημοσίευσής της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Την υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση ενός έτους εφαρμογής των νέων πα-
ραμέτρων, επικαιροποιημένης μελέτης για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των νέων παραμέτρων, αλλά και 
γενικότερα των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις από τις Εντολές Κατανομής, και την επί-
πτωσή τους στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης δεδομένης της ύπαρξης των χρεώσεων αποκλίσεων και, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σχετικής εισήγησης.

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, 26 Μαΐου 2022 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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