
 - 1 - 

 

 

Πειραιώς 132, 
118 54 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3727400 
E-mail: info@rae.gr 
Web: www.rae.gr 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 481/2022 

Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 

4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 26η Μαΐου 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 τις διατάξεις του άρθρου 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. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 

σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ 6 επ.), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 

5, 10 και 18 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 σελ. 54). 

5. 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 185/2022 (ΦΕΚ Β’ 985/04.03.2022), 

και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού. 
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6. Την υπ’ αριθ. 1033/2020 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων 

Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2  του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και 

του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β' 3493/24.08.2020). 

7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της Τεχνικής Απόφασης «Δοκιμές 

Προεπιλογής», η οποία έλαβε χώρα από 11.03.2022 έως και 07.04.20221.  

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-324616/06.04.2022 (ΑΔΜΗΕ ΓΔ ΛΥΑ/20025/05.04.2022) έγγραφο 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα: «Όροι και Προϋποθέσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

και των Συμβαλλόμενων Μερών». 

9. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τους 

Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSP) και Συμβαλλομένων 

Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRP), η οποία έλαβε χώρα από 08.04.2022 έως και 

18.04.20222 και επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια. 

10. Την υπ΄ αριθ. 363/2022 Απόφαση της ΡΑΕ για την «Έγκριση του υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-

303832/02.06.2021 αιτήματος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη χορήγηση παρέκκλισης από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 20 και της παρ. 6 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της 

Επιτροπής «Σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 

ενέργειας», βάσει των οριζομένων στο άρθρο 62 του ανωτέρω Κανονισμού» (ΦΕΚ Β’ 

2212/06.05.2022). 

11. 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. 

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

Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητες  

Επειδή, στην παρ. 4 του άρθρου 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών 

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως 

ισχύει (εφεξής «ΚΑΕ»), σχετικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και τη 

Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης: 

«1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δύνανται να παρέχουν Υπηρεσίες 

 

1  https://www.admie.gr/nea/diaboyleyseis/tehniki-apofasi-dokimes-proepilogis-parohon-ypiresion-

exisorrropisis  

2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/29356/  
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Εξισορρόπησης, που φέρουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες, εγγράφονται 

στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που τηρείται από τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ:  

α) Παραγωγός, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής Εξαίρεσης, εφόσον έχει στην κατοχή 

του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια 

παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με 

αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW,  

β) Παραγωγός ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγής ΑΠΕ ή σχετικής 

Εξαίρεσης, για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, εφόσον έχει στην 

κατοχή του Μονάδα ΑΠΕ και εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ ΑΠΕ,  

γ) Αυτοπαραγωγός,  

δ) Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ για 

Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,  

ε) ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, κάτοχος σχετικής άδειας, καθώς και  

στ) Καταναλωτής, περιλαμβανομένου του Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει 

υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης. 

Για τους Παραγωγούς της περίπτωσης (α), η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική.  

2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, πρέπει να 

πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στους «Όρους και 

Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης», οι οποίοι εγκρίνονται με 

απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 

4 του ν. 4425/2016.  

3. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου (Πάροχοι Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης) συνάπτουν Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με τον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το περιεχόμενο της οποίας ταυτίζεται με τον παρόντα Κανονισμό. 

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θεωρείται συναφθείσα από τα μέρη από 

την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και δεν υπόκειται σε 

κανέναν άλλον τύπο.[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 «Μητρώο Μονάδων Παραγωγής 

Αγοράς Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ, όπως ισχύει: 

«1.Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς 

Εξισορρόπησης στο οποίο εγγράφονται οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής εφόσον 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται 

στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 «Μητρώο Χαρτοφυλακίων 

Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ» του ΚΑΕ, όπως ισχύει: 

 «1.Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων 

ΑΠΕ στο οποίο εγγράφονται Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, τα οποία 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται 

στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 «Μητρώο Χαρτοφυλακίων 

Κατανεμόμενου Φορτίου» του ΚΑΕ, όπως ισχύει: 
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«1.Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου 

στο οποίο εγγράφονται τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, τα οποία έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται στην 

Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 «Έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών του 

ΔΣΜ» του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής 

για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει (εφεξής «Κανονισμός»): 

«[…] 4.   Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και οι 

τυχόν τροποποιήσεις τους υπόκεινται στην κατά περίπτωση έγκριση κάθε ρυθμιστικής αρχής 

κάθε οικείου κράτους μέλους: […] 

γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 […] 

5. Η πρόταση σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες περιλαμβάνει 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους και περιγραφή των αναμενόμενων 

επιπτώσεών τους στους στόχους του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα εφαρμογής δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες μετά την έγκριση από τις οικείες ρυθμιστικές αρχές, εκτός 

εάν όλες οι οικείες ρυθμιστικές αρχές συμφωνήσουν να παρατείνουν το πρόγραμμα 

εφαρμογής ή εάν ορίζονται διαφορετικά προγράμματα στον παρόντα κανονισμό. […] Οι 

προτάσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που υπόκεινται σε έγκριση από μία 

ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 μπορούν να υποβληθούν στον Οργανισμό 

εντός ενός μηνός από την υποβολή τους κατά την κρίση της ρυθμιστικής αρχής, ενώ 

υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού για ενημερωτικούς σκοπούς σύμφωνα με 

το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942 εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι η 

πρόταση έχει διασυνοριακό αντίκτυπο. […] 

6. […] Οι ρυθμιστικές αρχές ή, όπου είναι αρμόδιος, ο Οργανισμός, αποφασίζουν για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2, 3 και 4, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων 

ή μεθοδολογιών από τον Οργανισμό ή από τη σχετική ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, 

από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή. Η περίοδος ξεκινά την επομένη από την 

υποβολή της πρότασης στον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 2, στην τελευταία 

εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή, κατά περίπτωση, στην οικεία 

ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4. […]». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 «Τροποποιήσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 

των ΔΣΜ» του Κανονισμού προβλέπεται ότι: 

«[…] 3. Ο Οργανισμός ή οι ρυθμιστικές αρχές, όπου είναι υπεύθυνοι για την έγκριση όρων 

και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4, μπορούν 

αντιστοίχως να ζητήσουν προτάσεις τροποποίησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή 

μεθοδολογιών και να καθορίσουν προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων αυτών. Οι 

ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή 

μεθοδολογίες δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις στις ρυθμιστικές αρχές και στον 

Οργανισμό. Οι προτάσεις για τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 

υποβάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 10 και 

εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 4 και 5.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 18 «Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την εξισορρόπηση του 

Κανονισμού» προβλέπεται ότι:  

«1. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΔΣΜ 

ενός κράτους μέλους καταρτίζουν πρόταση για όλες τις περιοχές προγραμματισμού του εν 

λόγω κράτους μέλους, η οποία αφορά:  

α) τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης·  

β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους υπόχρεους εξισορρόπησης.  
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Όταν περιοχή ΕΦΣ αποτελείται από δύο ή περισσότερους ΔΣΜ, όλοι οι ΔΣΜ της εν λόγω 

περιοχής ΕΦΣ μπορούν να καταρτίζουν κοινή πρόταση με την προϋπόθεση της έγκρισης από 

τις οικείες ρυθμιστικές αρχές.  

2. Οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες για την 

αναστολή και αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 και κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής της αγοράς 

δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, κατόπιν έγκρισης σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196.  

3. Κατά την κατάρτιση προτάσεων για όρους και προϋποθέσεις για παρόχους υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και υπόχρεους εξισορρόπησης, κάθε ΔΣΜ:  

α) συντονίζεται με τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ που ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτοί οι όροι 

και οι προϋποθέσεις· 

β) τηρεί τα πλαίσια για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πλατφορμών για την ανταλλαγή ενέργειας 

εξισορρόπησης και τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών σύμφωνα με τα άρθρα 19, 

20, 21 και 22·  

γ) διασφαλίζει τη συμμετοχή άλλων ΔΣΔ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών καθ' όλη τη 

διαδικασία κατάρτισης της πρότασης και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους με την επιφύλαξη 

της δημόσιας διαβούλευσης του άρθρου 10. 

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης:  

α) καθορίζουν εύλογες και αιτιολογημένες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης·  

β) επιτρέπουν τη συγκέντρωση εγκαταστάσεων ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

ενέργειας και εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής σε περιοχή προγραμματισμού για την 

παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 

στοιχείο γ)·  

γ) παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ζήτησης, σε τρίτα μέρη και 

στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικές και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, καθώς και στους ιδιοκτήτες μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, να γίνουν 

πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης·  

δ) απαιτούν την αντιστοίχιση κάθε προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης που προέρχεται από 

πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σε έναν ή περισσότερους υπόχρεους εξισορρόπησης ώστε 

να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός προσαρμογής ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 

49.  

5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης περιέχουν:  

α) τους κανόνες για τη διαδικασία επιλογής για την απόκτηση της ιδιότητας παρόχου 

υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 16·  

β) τους κανόνες, τις απαιτήσεις και τα προγράμματα για την προμήθεια και τη μεταφορά 

δυναμικότητας εξισορρόπησης σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34· 

γ) τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση εγκαταστάσεων ζήτησης, 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής σε περιοχή 

προγραμματισμού για την απόκτηση της ιδιότητας του παρόχου υπηρεσιών εξισορρόπησης· 

δ) τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

στον ΔΣΜ σύνδεσης και, κατά περίπτωση, στον ΔΣΔ σύνδεσης εφεδρείας κατά τη διαδικασία 

προεπιλογής και τη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης·  

ε) τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την αντιστοίχιση κάθε προσφοράς ενέργειας 

εξισορρόπησης προερχόμενης από πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σε έναν ή 

περισσότερους υπόχρεους εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο δ)· 
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στ) τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέρχονται 

στον ΔΣΜ σύνδεσης και, κατά περίπτωση, στον ΔΣΔ σύνδεσης εφεδρείας για την αξιολόγηση 

των παροχών υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφοι 1 και 8, το 

άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχείο ε), το άρθρο 158 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 

161 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 161 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/1485·  

ζ) τον ορισμό της τοποθεσίας για κάθε τυποποιημένο και κάθε ιδιότυπο προϊόν, 

λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 5 στοιχείο γ)·  

η) τους κανόνες για τον προσδιορισμό της ποσότητας ενέργειας εξισορρόπησης προς 

εκκαθάριση με τον πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 45· 

θ) τους κανόνες για την εκκαθάριση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με 

τον τίτλο V κεφάλαια 2 και 5·  

ι) μια μέγιστη περίοδο για την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης της ενέργειας 

εξισορρόπησης με πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 45 για κάθε 

δεδομένη περίοδο εκκαθάρισης ανισορροπιών·  

ια) τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης. […] 

7. Κάθε ΔΣΜ σύνδεσης μπορεί να συμπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία στην πρόταση όρων 

και προϋποθέσεων για παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης ή στους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τους υπόχρεους εξισορρόπησης:  

α) απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης οφείλουν να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μη χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητα παραγωγής και 

άλλους πόρους εξισορρόπησης από παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης, μετά την 

προθεσμία υποβολής προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας και μετά την προθεσμία 

υποβολής προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς·  

β) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών 

εξισορρόπησης οφείλουν να προσφέρουν στις αγορές εξισορρόπησης, μετά την προθεσμία 

υποβολής προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας, τη μη χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητα 

παραγωγής ή άλλους οικείους πόρους εξισορρόπησης μέσω προσφορών ενέργειας 

εξισορρόπησης ή προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού, με την 

επιφύλαξη της δυνατότητας των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης να μεταβάλλουν τις 

προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης πριν από την προθεσμία υποβολής προσφορών 

ενέργειας εξισορρόπησης ή την προθεσμία υποβολής προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου 

προγραμματισμού λόγω συναλλαγών εντός της ενδοημερήσιας αγοράς·  

γ) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών 

εξισορρόπησης οφείλουν να προσφέρουν στις αγορές εξισορρόπησης τη μη 

χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητα παραγωγής ή άλλους οικείους πόρους εξισορρόπησης 

μέσω προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης ή προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου 

προγραμματισμού μετά την προθεσμία υποβολής προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας 

αγοράς·  

δ) ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη θέση των υπόχρεων εξισορρόπησης που υποβλήθηκε 

μετά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας ώστε να διασφαλίζεται ότι το 

άθροισμα των οικείων προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών συναλλαγών ισούται με 

το άθροισμα των φυσικών προγραμμάτων παραγωγής και κατανάλωσης, λαμβανομένης 

υπόψη της αντιστάθμισης απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση·  

ε) εξαίρεση σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για τις προσφερόμενες τιμές ενέργειας 

εξισορρόπησης ή τις προσφορές δυναμικότητας εξισορρόπησης λόγω ανησυχιών για 

κατάχρηση της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4·  

στ) εξαίρεση για τα ιδιότυπα προϊόντα του άρθρου 26 παράγραφος 3 στοιχείο β) από τον 
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κανόνα του άρθρου 16 παράγραφος 6 όσον αφορά τον προκαθορισμό της τιμής των 

προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης σε σύμβαση δυναμικότητας εξισορρόπησης·  

ζ) αίτηση για τη χρήση διπλής τιμολόγησης για όλες τις ανισορροπίες βάσει των 

προϋποθέσεων που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο 

i) και της μεθοδολογίας για την εφαρμογή διπλής τιμολόγησης δυνάμει του άρθρου 52 

παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii).  

8. Οι ΔΣΜ που εφαρμόζουν μοντέλο κεντρικού καταμερισμού συμπεριλαμβάνουν επίσης 

τα ακόλουθα στοιχεία στους όρους και τις προϋποθέσεις εξισορρόπησης:  

α) την προθεσμία υποβολής προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού του 

άρθρου 24 παράγραφος 5·  

β) τους κανόνες για την επικαιροποίηση των προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου 

προγραμματισμού έπειτα από κάθε προθεσμία υποβολής προσφορών διαδικασίας 

ενοποιημένου προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 6· 

γ) τους κανόνες για τη χρήση προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού πριν 

από την προθεσμία υποβολής προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 

24 παράγραφος 7·  

δ) τους κανόνες για τη μετατροπή προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 27. […]» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού: 

«Άρθρο 10 - Δημόσια διαβούλευση  

1. Οι ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για την υποβολή προτάσεων ή την τροποποίηση όρων και 

προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβουλεύονται με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οικείων αρχών κάθε κράτους μέλους, επί 

του σχεδίου των προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και άλλων 

εκτελεστικών μέτρων για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. […] 

5. Τουλάχιστον οι προτάσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) [τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18], δ), ε), στ), ζ) και θ) 

υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση σε κάθε οικείο κράτος μέλος.  

6. Οι ΔΣΜ που είναι υπεύθυνοι για την πρόταση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων που προκύπτουν από τις 

διαβουλεύσεις των παραγράφων 2 έως 5, προτού υποβάλουν την πρόταση για έγκριση από 

τις ρυθμιστικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή παρέχεται τεκμηριωμένη 

αιτιολόγηση της αποδοχής ή μη αποδοχής των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά τη 

διαβούλευση, η οποία δημοσιεύεται εγκαίρως, πριν ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της 

πρότασης όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών.» 

Επειδή, με την υπό σχετ. 6 απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού και του άρθρου 

18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.  

Επειδή, με την υπό σχετ. 10 απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για 

παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 6 του άρθρου 20 και παρ. 6 του άρθρου 21 του 

Κανονισμού, αναφορικά με το χρόνο ένταξης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στις Ευρωπαϊκές 

πλατφόρμες για την ανταλλαγή Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ για 

χρονικό διάστημα δύο ετών, έως τις 24 Ιουλίου 2024 (24.07.2024). 
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ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των  

Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs) 

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 185/2022 τροποποιήθηκε ο ΚΑΕ αναφορικά με τη συμμετοχή 

των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων 

Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016, όπως 

ισχύει (σχετ. 5). Με την εν λόγω τροποποίηση, μεταξύ άλλων, θεσπίστηκε νέα Τεχνική 

Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής», η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. από 11.03.2022 έως και 07.04.2022 (σχετ. 7). 

Επειδή, με το από 05.04.2022 έγγραφό της (σχετ. 8), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ την 

εισήγηση της για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης και των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης. Η εν λόγω 

τροποποίηση σύμφωνα με τον Διαχειριστή απαιτείται, ιδίως, λόγω της θέσπισης της ως άνω 

νέας Τεχνικής Απόφασης. 

Επειδή, συγκεκριμένα, για τους Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης (BSPs), οι τροποποιήσεις αφορούσαν σε διορθώσεις σε παραπομπές, λεκτικές 

διορθώσεις και διαγραφή του Παραρτήματος Ι, καθώς το περιεχόμενό του περιλαμβάνεται 

στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».   

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε στις 08.04.2022 την ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε δημόσια 

διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 18η Απριλίου 2022. Στην ως άνω δημόσια 

διαβούλευση δεν υπεβλήθησαν σχόλια από συμμετέχοντες (σχετ. 9).  

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνδυασμό με 

το περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 1485/2017 (SOGL), του Κανονισμού (EE) 2016/631 

(RfG), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και 

των σχετικών με αυτούς αποφάσεων ΡΑΕ, διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 

είναι εύλογες και η εισήγηση του Διαχειριστή είναι επαρκής, καθώς καλύπτει τις απαιτήσεις 

του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να προδιαγράφονται σαφώς οι όροι και οι προϋποθέσεις 

Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

 

Αποφασίζει: 

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

και του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν, καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 (γ) και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό 

κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας: 

1. Την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκδίδονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2, την παράγραφο 2 του άρθρου 5, την παράγραφο 
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1 του άρθρου 11, την παράγραφο 1 του άρθρου 12, την παράγραφο 1 του άρθρου 13 και το 

Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και το άρθρο 18 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την 

εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στους Παρόχους Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης εντός της περιοχής ελέγχου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εγκρίνονται με 

απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Η εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το Διαχειριστή 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει 

δεόντως υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερομένων που προκύπτουν από τη διαβούλευση, 

προτού υποβάλει την εισήγησή του προς έγκριση στη ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, κατά την 

υποβολή παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της αποδοχής ή μη αποδοχής των απόψεων που 

διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, η οποία δημοσιεύεται εγκαίρως, πριν ή ταυτόχρονα με 

τη δημοσίευση της εισήγησης. 

3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δημοσιεύονται 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εφαρμογή τους και κάθε τυχόν τροποποίησή τους 

δημοσιεύεται αμέσως μετά την έγκρισή τους από τη ΡΑΕ. 

4. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αποτελούν 

αναπόσπαστο και ενιαίο τμήμα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και ερμηνεύονται 

και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του Κανονισμού. 

5. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 

εφαρμόζονται και για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετικά. 

Άρθρο 2 

Απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο ενδιαφερόμενος 

πρέπει: 

(α) να πληροί τους κανόνες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία προεπιλογής που προβλέπεται στο 

άρθρο 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για την Οντότητα ή τις Οντότητες 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.  

2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

εγγράφεται στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ακολουθώντας τη διαδικασία 

που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στην 

Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

3. Με την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης συνάπτει με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, το περιεχόμενο της οποίας ταυτίζεται με τον Κανονισμό Αγοράς 

Εξισορρόπησης. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θεωρείται συναφθείσα 
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από τα μέρη από την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και δεν 

υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο. 

Άρθρο 3 

 Διαδικασία Προεπιλογής Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης  

1. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκπροσωπεί Οντότητα ή Οντότητες Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Για την 

απόκτηση της ιδιότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει 

να έχει προβεί σε προεγγραφή της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο Μητρώο 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, και ακολούθως να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία 

προεπιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

2. Η διαδικασία προεπιλογής προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας («SOGL»), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 για τη θέσπιση κώδικα 

δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο («RfG»), 

στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις ΡΑΕ και περιλαμβάνει δοκιμές 

ελέγχου για την πιστοποίηση τήρησης των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων για την παροχή 

Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) και Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας 

(ΕΑΣ). Οι δοκιμές προεπιλογής προβλέπονται στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές 

Προεπιλογής». 

3. Η προεπιλογή των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης αξιολογείται εκ νέου στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

(α) τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 έτη,  

(β) εάν αλλάξουν οι τεχνικές απαιτήσεις ή οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας ή ο 

εξοπλισμός,  

(γ) σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ενεργοποίηση 

ΕΔΣ και 

(δ) σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζονται στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές 

Προεπιλογής». 

4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Οντότητα 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς 

Εξισορρόπησης, ή το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ΑΠΕ ή το Μητρώο 

Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται 

στα άρθρα 4 και 11 έως και 13 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στην Τεχνική 

Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

Άρθρο 4 

Κανόνες, απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια για την παροχή Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης 

1. Οι κανόνες και οι απαιτήσεις για την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προβλέπονται  στα 

Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και στο άρθρο 32 του 
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Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την 

εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας («EBGL»).  

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσδιορίζει ημερησίως τις ανοδικές και καθοδικές ανάγκες 

του ΕΣΜΗΕ, ανά Ζώνη Προσφορών, σε Ισχύ Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και 

χειροκίνητη ΕΑΣ βάσει των κανόνων προσδιορισμού μεγέθους σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Μεθοδολογία «Καθορισμός Ζωνικών/Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης».  

3. Για τη δέσμευση Ισχύος Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εκτελείται η 

Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού κατά τρόπο που ελαχιστοποιείται το συνολικό 

κόστος παροχής Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.  

4. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης για 

κάθε Ημέρα Κατανομής μεταξύ 14:00 και 16:45 EET της προηγούμενης ημέρας από την 

Ημέρα Κατανομής. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν ανοδικές και 

καθοδικές Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης στη Διαδικασία Ενοποιημένου 

Προγραμματισμού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για 

τα παρακάτω προϊόντα: 

i. Ανοδική και καθοδική ΕΔΣ, 

ii. Ανοδική και καθοδική αυτόματη ΕΑΣ, και 

iii. Ανοδική και καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ. 

5. Για την προμήθεια Ενέργειας Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εκτελείται 

η διαδικασία χειροκίνητης ΕΑΣ και η διαδικασία αυτόματης ΕΑΣ. Η διαδικασία χειροκίνητης 

ΕΑΣ ελαχιστοποιεί το κόστος για την κάλυψη των ζωνικών Αποκλίσεων για κάθε Ζώνη 

Προσφορών χρησιμοποιώντας τις υποβληθείσες ανοδικές και καθοδικές Προσφορές 

Ενέργειας χειροκίνητης ΕΑΣ των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 68 έως 70 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Η διαδικασία αυτόματης ΕΑΣ 

εκτελείται με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής σύμφωνα με το 

άρθρο 73 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

6. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν ανοδικές και καθοδικές Προσφορές 

Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ το αργότερο μέχρι τη Λήξη της 

Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης σύμφωνα με το 

Άρθρο 67 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 

Προσφορών της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι δέκα πέντε (15) λεπτά πριν από την 

κάθε Χρονική Περίοδο Χειροκίνητης ΕΑΣ. 

Άρθρο 5 

Ανωτέρα Βία 

Τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης επηρεάζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες 

Όρους και Προϋποθέσεις.  

Άρθρο 6 

Κανόνες και προϋποθέσεις για τη σωρευτική εκπροσώπηση απόκρισης ζήτησης 
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και ΑΠΕ σε περιοχή προγραμματισμού για την απόκτηση της ιδιότητας του 

Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

1. Την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορούν να αποκτήσουν Φορείς 

Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης 

Ζήτησης. 

2. Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση 22 του 

άρθρου 2 του ν. 4414/2016. Ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ που έχει την 

ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκπροσωπεί ένα Χαρτοφυλάκιο 

Κατανεμόμενων ΑΠΕ. 

3. Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, νοείται το πρόσωπο που 

προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016. Ο 

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης που έχει την ιδιότητα του Παρόχου 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκπροσωπεί ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου. 

4. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Απόκρισης Ζήτησης πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί για την άσκηση της αντίστοιχης 

δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4001/2011 και την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και Απόκρισης Ζήτησης υποχρεούνται να 

ενημερώνουν άμεσα το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε μεταβολή που αφορά τα στοιχεία 

που τηρούνται στα Μητρώα Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ΑΠΕ και Χαρτοφυλακίων 

Κατανεμόμενων Φορτίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής 

στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». 

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κρίνει αν οποιαδήποτε μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του Χαρτοφυλακίου απαιτεί την εκ νέου διεξαγωγή δοκιμών προεπιλογής για το 

Χαρτοφυλάκιο, είτε στο σύνολό του είτε σε μέρος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». 

Άρθρο 7 

Απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη διαδικασία προεπιλογής και τη λειτουργία 

της Αγοράς Εξισορρόπησης 

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη διαδικασία προεπιλογής προβλέπονται στην Τεχνική 

Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». 

2. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης από τους Παρόχους 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προβλέπονται στα Κεφάλαια 5 και 9 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 
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Άρθρο 8 

Κανόνες και προϋποθέσεις για την αντιστοίχιση των Προσφορών Ενέργειας 

Εξισορρόπησης σε ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη 

Εξισορρόπησης 

1. Οι Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης αντιστοιχίζονται σε ένα ή περισσότερα 

Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης μέσω του υπολογισμού της Επιβεβλημένης 

Ενέργειας και της Προσαρμογής Αποκλίσεων, βάσει του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης και της Μεθοδολογίας «Υπολογισμός Ενεργοποιημένης Ενέργειας 

Εξισορρόπησης». 

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει την Προσαρμογή Αποκλίσεων που πρέπει να 

εφαρμόζεται στα σχετικά Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης για κάθε 

Ενεργοποιημένη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης των Οντοτήτων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης που αντιστοιχούν σε Οντότητες με Ευθύνη Εξισορρόπησης. 

Άρθρο 9 

Απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται στον Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προβλέπονται στον Κώδικα 

Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». 

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που παρέχουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης ΕΔΣ στον 

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ συμμορφώνονται με τις ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και παρέχουν στον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και 

στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».  

3. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που παρέχουν ΕΑΣ στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». Κάθε Πάροχος 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εξασφαλίζει ότι οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που 

εκπροσωπεί πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις παροχής ΕΑΣ και 

ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σχετικά με μείωση της 

πραγματικής διαθεσιμότητας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τον 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. 

4. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και 

διαβιβάζονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τους 

Διαχειριστές Δικτύων Διανομής αναφέρονται στα άρθρα 37, 77 και 79 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Άρθρο 10 

Σημείο παράδοσης για κάθε τυποποιημένο και κάθε ιδιότυπο προϊόν 

1. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για τα τυποποιημένα και ιδιότυπα προϊόντα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (EBGL), εφαρμόζονται μετά την ένταξη 

του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στις Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή Ενέργειας 
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Εξισορρόπησης χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν 

διακρίνουν μεταξύ τυποποιημένων και ιδιότυπων προϊόντων. 

2. Το σημείο παράδοσης για κάθε προϊόν Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ορίζεται ανά κατηγορία 

Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ως ακολούθως: 

α) Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής ως σημείο παράδοσης νοείται το Σημείο 

Σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ, 

β) Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, όσον αφορά στη χειροκίνητη και 

στην αυτόματη ΕΑΣ, ως σημείο παράδοσης νοείται η Ζώνη Προσφορών που ανήκει και 

όσον αφορά στην ΕΔΣ σημείο παράδοσης νοείται το ΕΣΜΗΕ. 

γ) Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, όσον αφορά στη χειροκίνητη και στην 

αυτόματη ΕΑΣ, ως σημείο παράδοσης νοείται η Ζώνη Προσφορών που ανήκει και όσον 

αφορά στην ΕΔΣ σημείο παράδοσης νοείται το ΕΣΜΗΕ. 

Άρθρο 11 

Προσδιορισμός της ποσότητας Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης 

1. Ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ και 

αυτόματη ΕΑΣ, καθώς και ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προβλέπεται στο 

άρθρο 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στη Μεθοδολογία «Υπολογισμός 

Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης». 

2. Ο τρόπος προσδιορισμού της παρασχεθείσας ποσότητας Ισχύος Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για 

χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για κάθε 

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προβλέπεται στο άρθρο 90 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

Άρθρο 12 

Υπολογισμός χρεώσεων και πιστώσεων για τους Παρόχους Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης 

1. Ο τρόπος υπολογισμού των Τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ για κάθε 

Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων προβλέπεται στο άρθρο 85 του Κανονισμού Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης. 

2. Ο τρόπος υπολογισμού χρεώσεων και πιστώσεων των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

για κάθε Οντότητα που εκπροσωπούν, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για Ενέργεια 

Εξισορρόπησης προβλέπεται στο άρθρο 86 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

3. Ο τρόπος υπολογισμού χρεώσεων και πιστώσεων των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

για κάθε Οντότητα που εκπροσωπούν, ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για Ισχύ 

Εξισορρόπησης προβλέπεται στο άρθρο 91 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 
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Άρθρο 13 

Χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης της Ενέργειας 

Εξισορρόπησης με Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για κάθε Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 

Η Διαδικασία Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπεται στο άρθρο 104 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στην Τεχνική Απόφαση «Εκκαθάριση Αγοράς 

Εξισορρόπησης». 

Άρθρο 14  

Αναστολή και Αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς και κανόνες 

εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής της αγοράς 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση που η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι 

αδύνατη προβλέπονται στη Μεθοδολογία «Κανόνες για την Αναστολή και Αποκατάσταση των 

δραστηριοτήτων της αγοράς», η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης, και στη Μεθοδολογία «Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής 

της αγοράς» η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 85, 88 και 91 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

Άρθρο 15 

Επιπτώσεις σε περίπτωση διαφορών ή μη συμμόρφωσης με τους Όρους και 

Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

1. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Παρόχου Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. Το παρόν άρθρο ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης. Η προσφυγή σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης διαδικασίες επίλυσης διαφορών, δεν απαλλάσσει τα 

εμπλεκόμενα μέρη από την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Αγοράς Εξισορρόπησης, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και των 

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με τους παρόντες 

Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

καταγγέλλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 7 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

3. Σε περίπτωση υπερημερίας των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ως προς τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 23 του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης. Εφόσον στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, 

Φορέας Εκκαθάρισης, σε περίπτωση υπερημερίας των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 

ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο 

Διαχειριστής εφαρμόζει τα αναφερόμενα στο άρθρο 111 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης.» 

 



 - 16 - 

2. Την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από την ημέρα δημοσίευσής της παρούσας Απόφασης 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, 26 Μαΐου 2022 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 


