
 

 

 

Αθήνα, 05/08/2022  

Προς:   ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

Θέμα: Η υπ’αριθμ. 558/2022 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β' 985/04.03.2022) 

αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε 

Δοκιμαστική Λειτουργία και την εκκαθάριση η οποία αφορά τις 

οντότητες σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 

17 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει 

Κωδικός: O- 

Συνημμένα: 1. Η υπ’ αριθ. 558/2022 Απόφαση ΡΑΕ 

 

Σελίδες: 1 + 12 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την ακόλουθη Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

558/2022 με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β' 985/04.03.2022) 

αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική Λειτουργία και την 

εκκαθάριση η οποία αφορά τις οντότητες σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 

17 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει», η οποία έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς 

δημοσίευση. 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 558/2022 

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β' 
985/04.03.2022) αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των 
οντοτήτων σε Δοκιμαστική Λειτουργία και την εκκαθάριση η οποία 

αφορά τις οντότητες σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής, σύμφωνα με το 
άρθρο 17 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, τη 17η 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 17 και 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» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, 
σ. 54 επ.) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.  

4. 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). 

5. 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), 
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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). 

6. 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.  

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-290759/30.10.2020 έγγραφο της ELPEDISON AE με θέμα 
«Proposal for Commissioning Settlement».  

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84870/13.11.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
«Ρυθμίσεις για μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία ή σε δοκιμές παραλαβής». 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ/23694/17.11.2020 (ΡΑΕ Ι-291682/18.11.2020) έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ρυθμίσεις για μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία ή σε δοκιμές 
παραλαβής». 

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85076/26.11.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την Elpedison A.E.  
«Ρυθμίσεις για μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία ή σε δοκιμές παραλαβής».  

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΑΗ/621/15.06.2021 (ΡΑΕ Ι-304802/16.06.2021) έγγραφο του ΕΣΑΗ με 
θέμα «Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση των αποκλίσεων μιας μονάδας που 
λειτουργεί υπό καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας – Επιτακτική Ανάγκη ολοκλήρωσης θεσμικού 
πλαισίου». 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΑΗ/632/24.09.2021 (ΡΑΕ Ι-310142/27.09.2021) έγγραφο του ΕΣΑΗ με 
θέμα «Επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την διαχείριση των 
αποκλίσεων μιας μονάδας παραγωγής που λειτουργεί υπό καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας».  

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔΛΥΑ/20065/02.11.2021 (ΡΑΕ I-312910/02.11.2021) έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εκκαθάριση αποκλίσεων μονάδων παραγωγής σε καθεστώς δοκιμών 
παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας» (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ). 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΗ/ΓΔ/Ε.Κ./179753/4149/22.11.2021 (ΡΑΕ I-314535/29.11.2021) 
έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικής Απόφασης 
Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων 
Μονάδων σε δοκιμαστική λειτουργία» 

15. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΣΑΗ 638/07.12.2021 (ΡΑΕ Ι-315259/08.12.2021) έγγραφο του ΕΣΑΗ με 
θέμα «Διαχείριση των αποκλίσεων μιας μονάδας παραγωγής που λειτουργεί υπό καθεστώς 
δοκιμαστικής λειτουργίας». 

16. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-92387/02.02.2022 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  με 
θέμα «Διερεύνηση σκοπιμότητας τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την 
διαχείριση των αποκλίσεων μιας μονάδας παραγωγής που λειτουργεί υπό καθεστώς δοκιμαστικής 
λειτουργίας ή δοκιμών παραλαβής». 

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20028/13.04.2022 (ΡΑΕ I-325421/13.04.2022) 
έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις δηλώσεις 
προγραμμάτων Μονάδων σε Δοκιμαστική λειτουργία». 
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18. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-94385/21.04.2022 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  με 
θέμα «Αποστολή των απαραίτητων κανονιστικών κειμένων για την τροποποίηση του ρυθμιστικού 
πλαισίου σχετικά με την εκκαθάριση της συμμετοχής των μονάδων υπό καθεστώς Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας». 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20039/05.05.2022 (ΡΑΕ I-327674/10.05.2022) 
έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης σχετικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική 
λειτουργία και την εκκαθάριση των οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής». 

20. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε 
χώρα από 17.05.2022 έως και 31.05.20221 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια, τα οποία 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής2: 

(α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-329087/03.06.2022 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. 

(β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-329288/06.06.2022 έγγραφο του ΕΣΑΗ 

21. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-95069/03.06.2022 και O-95075/06.06.2022 έγγραφα της ΡΑΕ προς 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας 
Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών. 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-329533/09.06.2022 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ 
αναφορικά με τις απόψεις της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια 
Διαβούλευση. 

23. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις 
κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

24. 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 5 «Ευθύνη εξισορρόπησης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (εφεξής «ο 
Κανονισμός»), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1.   Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν 
στο σύστημα («ευθύνη εξισορρόπησης»). Προς το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες στην αγορά 
είτε αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη με ευθύνη εξισορρόπησης είτε μεταβιβάζουν συμβατικά 
την ευθύνη τους σε ένα συμβαλλόμενο μέρος με ευθύνη εξισορρόπησης της επιλογής τους. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος με ευθύνη εξισορρόπησης φέρει την οικονομική ευθύνη για τις 
αποκλίσεις του και καταβάλλει προσπάθειες να είναι εξισορροπημένο ή να συμβάλλει στην 

εξισορρόπηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/31689/  

2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/32621/  
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2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από την ευθύνη εξισορρόπησης 
μόνον για: 

α. έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη 
ρυθμιστική αρχή, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις περιορίζονται στο χρονικό 

διάστημα και την έκταση που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης·  
β. εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW  
γ. εγκαταστάσεις που επωφελούνται από στήριξη εγκριθείσα από την Επιτροπή στο πλαίσιο 

των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 107, 108 και 
109 ΣΛΕΕ, και οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019. 

Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ, να παρέχουν 
κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά που εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από την 

ευθύνη εξισορρόπησης ώστε να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης.  

3.   Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 2, μεριμνά ώστε 

η οικονομική ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις να καλύπτεται από άλλο συμμετέχοντα στην αγορά.  

4.  Για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η 
Ιανουαρίου 2026, η παράγραφος 2 στοιχείο β) εφαρμόζεται μόνο σε όσες εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εγκατεστημένη 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 200 kW.» 

Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής 
αναφορικά με την διαχείριση από τον αρμόδιο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Αγοράς 
Εξισορρόπησης: 

«[…] 2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων 
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: […] 

στ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 
Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης [………………………] 

η) Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του Συστήματος κάθε αναγκαία πληροφορία για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο Σύστημα. 

θ) Παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των 
κατηγοριών χρηστών του Συστήματος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεμένων με 
αυτόν επιχειρήσεων. [………………………] 

ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής 
προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης 
όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την 
πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά 
Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό 
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καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η 
ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του. 
Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι 
τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε 
εφαρμογή του Κανονισμού του. […] 

ιη) Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς 
ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλίσεων, καθώς και των τιμών 
αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Ιθ) Είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των φυσικών παραδόσεων όπως 
ειδικότερα εξειδικεύεται στο άρθρο 12 και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα 
και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ως άνω ενωσιακή νομοθεσία.» 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1. […] ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, 
συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. […] 

2. Στον […] Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας της […] Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν 
διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, 
όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι 
Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς. Με τους 
Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των 
κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Οι Συμμετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής τους, καθώς 
και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των εντολών συναλλαγών. 

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, καθώς και η συνεργασία τους με 
το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό την ομαλή 
λειτουργία της. […] 

ε) Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ με λοιπούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδομένων και τις 
διεπαφές των σχετικών αγορών. 

στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την ομαλή λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
σε συνάρτηση με την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. 

ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών και οι όροι σύνδεσης αυτών με 
την εκκαθάριση όπως διενεργείται από το Χρηματιστήριο ή τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. […] 

11. Στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα: […] 
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β) Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για 
την Κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ 
άλλων, λαμβάνονται υπόψη: […] 

ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων, καθώς και των 
Διασυνδέσεων. […] 

ζ) Οι διαδικασίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών, έκδοσης εντολών προς τους Συμμετέχοντες, 
επιβολής τυχόν χρεώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις εντολές του Διαχειριστή, 
καθώς και επιβολής τυχόν προστίμων για τη μη παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης. […] 

η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού των τιμών και της εκκαθάρισης των 
Αποκλίσεων. […]  

 

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις δηλώσεις 
προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική λειτουργία και την εκκαθάριση 
των οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής  

Επειδή, η Αρχή, σε συνέχεια αιτημάτων συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 
σε συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διερεύνησε τη συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
αναφορικά με τις κανονιστικές παραμέτρους που διέπουν την Αγορά Εξισορρόπησης για τη 
διαχείριση των Αποκλίσεων των μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής 
ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για λόγους Συντήρησης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το 
σύνολο των στοιχείων, αναλύσεων και απόψεων που έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά έγγραφα 
(σχετ. 7 – 15).  

Επειδή, το καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής  αντιστοιχεί στην πρώτη ηλέκτριση της μονάδας 
παραγωγής και περιλαμβάνει το διάστημα -πριν την οριστική εγγραφή της μονάδας στα 
σχετικά Μητρώα που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ - κατά το οποίο εκτελούνται οι δοκιμές στη νέα 
εγκατάσταση, προκειμένου να καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας 
παραγωγής. Το καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής ουσιαστικά ενέχει τον αυξημένο κίνδυνο της 
μη τήρησης, του εγκεκριμένου από τον Διαχειριστή, δηλωθέντος προγράμματος δοκιμαστικής 
λειτουργίας . Ωστόσο ο κίνδυνος αυτός είναι πρακτικά περιορισμένος όσον αφορά το καθεστώς 
Δοκιμαστικής Λειτουργίας για λόγους Συντήρησης, όπου είναι ήδη γνωστά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της μονάδας παραγωγής, έχει προηγηθεί η εμπορική λειτουργία αυτής και η 
αστοχία στη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού είναι περιορισμένη. 

Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ως άνω ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με 
το υπ΄αριθμ. 16 σχετικό έγγραφο την εισήγηση του Διαχειριστή αναφορικά με τις κανονιστικές 
παραμέτρους για τη διαχείριση των Αποκλίσεων των μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς 
Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας για λόγους Συντήρησης, όπως ιδίως τη 
μέγιστη διάρκεια εφαρμογής για το κάθε ένα από τα ως άνω καθεστώτα, καθώς και το 
αντίστοιχο ποσοστιαίο όριο ανοχής (%) επί του Προγράμματος Αγοράς (MS) για την εξαίρεση 
χρέωσης αποκλίσεων, ανά τεχνολογία παραγωγής και επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος. 
Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ με το σχετ. 16 ζήτησε ενημέρωση για τις θέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
καθώς και τις ενέργειες και το χρόνο που απαιτείται προκειμένου να αρθούν οι τεχνικοί 
περιορισμοί οι οποίοι επισημαίνονται στο υπ΄αριθμ. 14 σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., και 
αφορούν επιγραμματικά, στα ακόλουθα τρία θέματα:  
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1. Μη δυνατότητα υποβολής Προγράμματος Δοκιμαστικής Λειτουργίας για χρονικό 
διάστημα μικρότερο της Ημέρας Κατανομής.  

2. Υποχρεωτική σβέση της κατανεμόμενης μονάδας την τελευταία Περίοδο της Ημέρας 
Κατανομής προκειμένου να γίνει αποδεκτή η υποβολή Εντολής Πώλησης την επόμενη 
Ημέρα Κατανομής και η μετάβασή της σε καθεστώς εμπορικής λειτουργίας.  

3. Ειδικότερα για τις Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων και τις 
Κατανεμόμενες Μονάδες με Εναλλακτικό Καύσιμο (πολλαπλών οντοτήτων) σε καθεστώς 
Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας, οι Δηλώσεις Προγραμμάτων 
Λειτουργίας Μονάδων να μην αφορούν υποχρεωτικά μία μόνο διάταξη λειτουργίας, να 
επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη διάταξη λειτουργίας και η δυνατότητα υποβολής 
προφορών στο πλαίσιο των αγορών για τις μη επικαλυπτόμενες διατάξεις με αυτή σε 
δοκιμαστική λειτουργία.  

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπό σχετ. 17 έγγραφό της, σε συνέχεια αιτήματος της Αρχής 
(σχετ. 16), κοινοποίησε τις απόψεις της επί του συνόλου των υπό διερεύνηση ζητημάτων, 
διαμορφώνοντας τη βασική πρόταση τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με 
τη διαχείριση Αποκλίσεων από μονάδες παραγωγής οι οποίες βρίσκονται είτε σε καθεστώς 
Δοκιμών Παραλαβής, είτε σε καθεστώς Δοκιμαστικής Λειτουργίας για λόγους Συντήρησης. 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Η  περίοδος κατά την οποία θα λαμβάνουν χώρα  Δοκιμές Παραλαβής για τις οντότητες 
που είναι προεγγεγραμμένες στα σχετικά Μητρώα που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ καθώς και για τις 
οντότητες που εκτελούν δοκιμές προεπιλογής σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του ΚΑΕ, 
προτείνεται να ανέρχεται κατά μέγιστο σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
θέσης της κάθε οντότητας σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής. Κατά τη διάρκεια των έξι 
(6) μηνών, η εκκαθάριση των αποκλίσεων των οντοτήτων αυτών, είτε πρόκειται για 
συμβατικές μονάδες παραγωγής, είτε για μονάδες ΑΠΕ προτείνεται όπως υπολογίζεται επί 
τη βάσει της Τιμής της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για το σύνολο της ποσότητας απόκλισης 
κατά την αντίστοιχη Αγοραία Χρονική Μονάδα. Επιπλέον,  με την οριστικοποίηση της 
εγγραφής των οντοτήτων αυτών στα σχετικά Μητρώα η εκκαθάριση των αποκλίσεών τους 
θα πραγματοποιείται με την Τιμή Αποκλίσεων. 
 

2. Για τις μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο κρίθηκε 
επαρκές από τον Διαχειριστή δεδομένου ότι παρέχει επαρκή κίνητρα για την τήρηση του 
εγκεκριμένου προγράμματος δοκιμαστικής λειτουργίας και το κόστος που προκαλείται από 
τις αποκλίσεις από τα προγράμματα δοκιμαστικής λειτουργίας καλύπτεται από τους 
συμμετέχοντες που πράγματι προκαλούν τις σχετικές αποκλίσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 5 του Κανονισμού, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης δυνάμει του 
άρθρου αυτού.  
 

3. Ειδικότερα επί των ζητημάτων που έχουν διατυπωθεί με το υπό το σχετ. 14 έγγραφο της 
ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούν σε τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης 
ΔΕΠ διευκρινίζονται τα ακόλουθα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:  
 
α. Οι μονάδες που υποβάλλουν πρόγραμμα δοκιμαστικής λειτουργίας εντάσσονται 

υποχρεωτικά στα αποτελέσματα της ΔΕΠ, ανεξαρτήτως της οικονομικότητας των 
προσφορών τους. Η άρση της απαίτησης μηδενικής τιμής για την τελευταία ώρα της 
Ημέρας Κατανομής του προγράμματος δοκιμαστικής λειτουργίας θα συνεπαγόταν 
αυτόματη ένταξη των μονάδων αυτών στον αλγόριθμο της ΔΕΠ και κατά συνέπεια 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μονάδων αυτών έναντι των λοιπών μονάδων 
παραγωγής. Ωστόσο, όπως προτείνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για δοκιμές διάρκειας 
μεγαλύτερης των τεσσάρων ωρών, το πρόγραμμα δοκιμαστικής λειτουργίας δύναται 
κατ’ εξαίρεση να έχει μη μηδενική ποσότητα την τελευταία ώρα της Ημέρας 
Κατανομής, αποκλειστικά στην  περίπτωση κατά την οποία η δοκιμαστική λειτουργία 
της μονάδας συνεχίζεται και την επόμενη ημέρα. 

β. Η αναίρεση της υποχρεωτικής δήλωσης προγράμματος δοκιμαστικής λειτουργίας για 
διάρκεια μιας ολόκληρης Ημέρας Κατανομής θα οδηγούσε σε δυσανάλογη αύξηση της 
πολυπλοκότητας του αλγορίθμου συγκριτικά με τα ενδεχόμενα οφέλη, καθώς θα 
πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι η λειτουργία της εν λόγω μονάδας είναι 
τεχνικά εφικτή εντός της ημέρας πριν και μετά την διάρκεια του προγράμματος 
δοκιμαστικής λειτουργίας. Ως βέλτιστη πρακτική διευθέτησης του ζητήματος των 
περιορισμών που προκύπτουν από την ανωτέρω υποχρέωση προτείνεται από την 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να μην απαιτείται η δήλωση του προγράμματος δοκιμαστικής 
λειτουργίας στη ΔΕΠ παρά μόνο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δοκιμαστική 
λειτουργία πρόκειται να διαρκέσει μέχρι 4 ώρες. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, κατόπιν 
κατάλληλης τροποποίησης του ΚΑΕ, δύναται να πραγματοποιούνται δοκιμές μικρής 
διάρκειας κατά τις περιόδους που η μονάδα είναι ήδη συγχρονισμένη (και φορτισμένη 
τουλάχιστον στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της) σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της ΔΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της προβλεπόμενης διάρκειας των δοκιμών και 
κατόπιν σχετικού ελέγχου και έγκρισης της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
Σύστηματος. Για δοκιμές όμως διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ωρών, βάσει των 
δηλωμένων χαρακτηριστικών των μονάδων και δεδομένου ότι το πρόγραμμα 
δοκιμαστικής λειτουργίας πρέπει να είναι μηδενικό την πρώτη και την τελευταία ώρα, 
οι περισσότερες μονάδες δεν είναι εφικτό να επανεκκινήσουν εντός της ίδιας Ημέρας 
Κατανομής και επομένως το αναμενόμενο όφελος για τους Συμμετέχοντες είναι μικρό. 

γ. Η μοντελοποίηση των επιμέρους οντοτήτων μιας μονάδας συνδυασμένου κύκλου 
πολλαπλών αξόνων ως προς τη λειτουργία τους, διακρίνοντας ταυτόχρονα μεταξύ της 
εκάστοτε κατανεμόμενης οντότητας και της οντότητας που βρίσκεται σε δοκιμαστική 
λειτουργία δεν είναι εφικτή επί του παρόντος σύμφωνα με την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ 
καθώς και τις προδιαγραφές υλοποίησης του σχετικού πληροφοριακού συστήματος 
(MMS). Προκειμένου για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος απαιτείται η εκ 
βάθρων τροποποίηση του αλγορίθμου και των πληροφοριακών συστημάτων γεγονός 
που απαιτεί μεγάλο χρόνο σχεδίασης και υλοποίησης και μεγάλο κόστος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το φόρτο που επιφέρει το υφιστάμενο 
πλάνο σημαντικών προτεραιοτήτων που έχουν προδιαγραφεί και αφορούν στην 
τροποποίηση των εν λόγω συστημάτων (με σκοπό την εισαγωγή της απόκρισης 
ζήτησης και ΑΠΕ, XBID, διάκριση ενέργειας εκτός εξισορρόπησης, ένταξη στις 
πλατφόρμες MARI και PICASSO κλπ.) προτείνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να μην 
γίνει αποδεκτό το αίτημα επί του παρόντος. 

Επειδή, η Αρχή, έκρινε εύλογη την πρόταση του Διαχειριστή περί θέσπισης μέγιστου χρονικού 
διαστήματος έξι (6) μηνών εντός του οποίου θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές παραλαβής στις 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, προκειμένου να καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
μονάδων αυτών και να οριστικοποιηθούν ασφαλώς οι εγγραφές των μονάδων αυτών στα 
σχετικά Μητρώα που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ.  Αντιστοίχως, κρίνεται εύλογο όπως η εκκαθάριση των 
αποκλίσεων των μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής να 
πραγματοποιείται με την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Επιπλέον, η Αρχή 
αποδέχτηκε την πρόταση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. περί διατήρησης του υφιστάμενου κανονιστικού 
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πλαισίου εκκαθάρισης των αποκλίσεων των μονάδων σε καθεστώς Δοκιμαστικής Λειτουργίας 
για λόγους Συντήρησης, ήτοι την τιμολόγησή τους βάσει της Τιμής Αποκλίσεων για το σύνολο 
των ποσοτήτων απόκλισης. Συνεπώς, με το σχετ. 18 έγγραφό της ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. την αποστολή των απαραίτητων τροποποιήσεων επί των κανονιστικών κειμένων για την 
ενσωμάτωση των ως άνω κανονιστικών παραμέτρων.  

Επειδή, με το από 05.05.2022 έγγραφό της (σχετ. 19), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε υπέβαλε εισήγηση για την 
τροποποίηση του ΚΑΕ αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία και την εκκαθάριση η οποία θα αφορά τις  οντότητες σε κατάσταση 
Δοκιμών Παραλαβής.  

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε δημόσια διαβούλευση από 17.05.2022 έως και 
31.05.2022. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης υποβλήθηκαν σχόλια από δύο συμμετέχοντες (σχετ. 20) 
τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την παροχή των απόψεών της (σχετ. 21).  

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε τις απόψεις της επί των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης με 
το από 09.06.2022 έγγραφό της (σχετ. 22) και επιπλέον όσων είχαν  ήδη γνωστοποιηθεί με το σχετ. 
17 έγγραφό της αναφέρονται τα εξής: 

1. Επί σχολίου συμμετέχοντα σύμφωνα με το οποίο αιτείται την κατ’ εξαίρεση διαχείριση 
των περιπτώσεων βραχυχρόνιων προγραμμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας για τις μονάδες 
συνδυασμένου κύκλου κατόπιν σχετικής τροποποίησης της Μεθοδολογίας μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς (ΠΑ), από την πλευρά του Διαχειριστή αναφέρεται ότι το ΠΑ που 
προκύπτει από τις αγορές του ΕΧΕ πρέπει πάντα να είναι εφικτό καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι κατά την διάρκεια των δοκιμών μικρής διάρκειας επιτρέπονται αποκλίσεις από 
το Πρόγραμμα Αγοράς οι οποίες τιμολογούνται βάσει των προβλεπόμενων στον 
Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

2. Αναφορικά με το αίτημα συμμετέχοντα να προβλεφθεί και να αποτυπωθεί διαδικασία 
έγκρισης για την επικαιροποίηση προγραμμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας σε 
ενδοημερήσιο χρονικό ορίζοντα αναφέρεται ότι οι επικαιροποιημένες δηλώσεις 
προγραμμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας αξιολογούνται κάθε φορά από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή τους δεν επηρεάζει αρνητικά την 
ασφάλεια του Συστήματος.  

3. Τέλος, σε σχόλιο σύμφωνα με το οποίο συμμετέχων αιτείται τη μη δυνατότητα από 
πλευράς Διαχειριστή να τροποποιεί (να μειώνει ή/και να μηδενίζει) τις απαιτήσεις Ισχύος 
Εξισορρόπησης στην επίλυση της ΔΕΠ υπό το ενδεχόμενο αλλοίωσης των οικονομικών 
σημάτων της αγοράς, αναφέρεται ότι η χαλάρωση των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης 
στη ΔΕΠ γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει ως εύλογες τις ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε 
Δοκιμαστική λειτουργία και την εκκαθάριση των οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών 
Παραλαβής. 

 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 17 παρ. 2(ιστ) και το άρθρο 18 του ν. 4425/2016 
(ΦΕΚ Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

1. Την τροποποίηση του άρθρου 42 ως εξής:  
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«1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες 
Παραγωγής έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: 
α) Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ, 
β) Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης, 
γ) Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, 
δ) Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας, και 
ε) Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης. 

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου έχουν 
δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: 
α) Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ, και 
β) Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης.  

3. Στην περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν 
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου 
Φορτίου υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Προσφορές Ενέργειας 
Εξισορρόπησης ΔΕΠ ή/και Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής 
Δηλώσεις μη Διαθεσιμότητας. 

4. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης, οι οποίες επιθυμούν να τεθούν σε καθεστώς Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) ωρών και οι Πάροχοι 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν οντότητες σε καθεστώς Δοκιμών 
Παραλαβής υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αρχικές Δηλώσεις 
Προγραμμάτων Λειτουργίας σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή σε Δοκιμαστική 
Λειτουργία, για την Ημέρα Κατανομής D, στις 08:00 ΕΕΤ και επικαιροποιημένες ένες 
έως τις 09:30 ΕΕΤ της Ημέρας Κατανομής D-1. Οι ανωτέρω Πάροχοι Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 
Οι αρχικές Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας και τα επικαιροποιημένα 
προγράμματα Δοκιμών Παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας γίνονται αποδεκτά 
κατόπιν έγκρισης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, η οποία κοινοποιείται στους Παρόχους 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

5. Οι ανωτέρω Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας αφορούν υποχρεωτικά μια 
ολόκληρη Ημέρα Κατανομής και το σχετικό Πρόγραμμα Λειτουργίας για την 
τελευταία ώρα της συγκεκριμένης Ημέρας Κατανομής είναι μηδενικό. Κατ’ εξαίρεση 
οι ανωτέρω Δηλώσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας μπορεί να περιλαμβάνουν μη 
μηδενική ποσότητα την τελευταία ώρα της Ημέρας Κατανομής εφόσον η Δοκιμαστική 
Λειτουργία ή οι Δοκιμές Παραλαβής συνεχίζονται και την επόμενη Ημέρα Κατανομής. 

6. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης οι οποίες επιθυμούν να τεθούν σε καθεστώς Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας για δοκιμές διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών ή λιγότερο για την Ημέρα 
Κατανομής D υποβάλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Δηλώσεις Προγραμμάτων 
Λειτουργίας για κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας έως τις 17:00 ΕΕΤ της Ημέρας 
Κατανομής D-1 και επικαιροποιημένα προγράμματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας εντός 
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της Ημέρας Κατανομής. Οι ανωτέρω δηλώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού. Το σχετικό 
Πρόγραμμα Λειτουργίας για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και τα 
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής για την τελευταία 
Χρονική Μονάδα χειροκίνητης ΕΑΣ της Δοκιμαστικής Λειτουργίας πρέπει να είναι ίσο 
με το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς για τη συγκεκριμένη Αγοραία Χρονική Μονάδα. Η 
ανωτέρω Δοκιμαστική Λειτουργία  πραγματοποιείται μετά από έγκριση από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα, για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και 
τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής η 
ανωτέρω Δοκιμαστική Λειτουργία πραγματοποιείται μετά από έγκριση από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ εφόσον πληρούνται σωρρευτικώς τα κατωτέρω: 
α) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΔΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής εντός της 

προβλεπόμενης διάρκειας της Δοκιμαστικής λειτουργίας η Μονάδα Παραγωγής ή 
το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής είναι 
φορτισμένο τουλάχιστον στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της, και 

β) μετά από έλεγχο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, δεν δημιουργούνται προβλήματα 
στην ασφαλή λειτουργία του Συστήματος κατά την προβλεπόμενη διάρκεια της 
Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

7. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες 
υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δηλώσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων σύμφωνα με το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 του παρόντος Κανονισμού. 

8. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες 
υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής υποβάλλουν, εάν απαιτείται, στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ δηλώσεις περιορισμού μέγιστης ημερήσιας έγχυσης ενέργειας σύμφωνα 
με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 του παρόντος Κανονισμού. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο ενάσκησης των 
αρμοδιοτήτων της δύναται να ζητά και να ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις». 

2. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 ως εξής:  

« Σε περίπτωση που, μετά την εκ νέου επίλυση της ΔΕΠ, βάσει της παραγράφου 5 του 
παρόντος Άρθρου, η κάλυψη των προβλεπόμενων αποκλίσεων ή/και των ζωνικών / 
συστημικών απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης παραμένει αδύνατη, τότε οι περιορισμοί 
αίρονται σταδιακά και η ΔΕΠ εκτελείται ξανά. Η σειρά άρσης των περιορισμών είναι η 
κάτωθι: 
α. Αρχικά, δεν εφαρμόζεται σε όλο του το εύρος  ο περιορισμός των απαιτήσεων 

Ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ, 
β. Ακολούθως, δεν εφαρμόζεται σε όλο του το εύρος  ο περιορισμός των απαιτήσεων 

Ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική ΕΔΣ, 
γ. Περαιτέρω, δεν εφαρμόζεται σε όλο του το εύρος ο περιορισμός των απαιτήσεων 

ισχύος Εξισορρόπησης για ανοδική ή/και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ, 
δ. Τέλος, δεν εφαρμόζεται σε όλο του το εύρος ο περιορισμός Αποκλίσεων του 

ΕΣΜΗΕ». 
3. Την προσθήκη νέας παραγράφου 16 στο άρθρο 84 ως εξής: 

« Για τις Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά τις οποίες οι οντότητες βρίσκονται σε 
καθεστώς Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής ή εκτελούν 
δοκιμές προεπιλογής η ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης η προσαρμογή 
Αποκλίσεων είναι ίση με μηδέν. Η Τελική Απόκλιση των ανωτέρω Οντοτήτων Υπηρεσιών 
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Εξισορρόπησης ισούται με την Απόκλιση που υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 9 του 
παρόντος Άρθρου.» 

4. Την προσθήκη νέας παραγράφου 5 στο άρθρο 89 ως εξής:  

«Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 121 παρ. 4, το ποσό Απόκλισης σε € για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
t υπολογίζεται ως το γινόμενο της Απόκλισης, 〖IMB〗_(e,t), σε MWh, με την τιμή της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε €/MWh για τη σχετική Αγοραία Χρονική Μονάδα, στις εξής 
περιπτώσεις: 
 
α. Για τις προεγγεγραμμένες οντότητες σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής καθώς και για 
τις οντότητες που εκτελούν δοκιμές προεπιλογής σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του παρόντος 
Κανονισμού,  
β. Για τις Μονάδες ΑΠΕ που εκτελούν Δοκιμές Παραλαβής στο πλαίσιο της σύνδεσής τους 
με το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ.  
 
Η ανωτέρω παρέκκλιση  ισχύει κατά μέγιστο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία θέσης της κάθε οντότητας σε καθεστώς Δοκιμών Παραλαβής». 
 

5. Την προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 121 ως εξής:  

«4. Από τη θέση ισχύος του παρόντος και μέχρι και την Κυριακή, 1η Ιανουαρίου 2023, η 
παράγραφος 5 του άρθρου 89 του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση της 
Αρχικής Εκκαθάρισης και της Διορθωτικής Εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο 104.  
 
Ωστόσο, κατά την εκτέλεση της Οριστικής Εκκαθάρισης που προβλέπεται στο Άρθρο 104, και η 
οποία (εκκαθάριση) αφορά στο ως άνω χρονικό διάστημα εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 5 του Άρθρου 89». 
 
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,  17  Ιουνίου 2022 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
Θάνος Γιώργος
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