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                                                                                                                    Αθήνα, 22/02/2022 

Προς: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Υπόψη Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Μ. Μανουσάκη 

Κοινοποίηση: ΕΧΕ Α.Ε. 

Υπόψη Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Γ. Ιωάννου 

Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς  

Σχετικά: 

 

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85181/02.12.2020 επιστολή της ΡΑΕ προς την 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού Μεσοσταθμικής Τιμής 

Αγοράς». 

2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-318068/14.01.2022 (ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20002/ 

13.01.2022) επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Μεθοδολογία 

υπολογισμού Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς – Συναλλαγές Κρήτης». 

Κωδικός: O- 

Σελίδες: 2 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την από 14.01.2022 επιστολή της εταιρείας σας (σχετ. 2) περιγράφεται ο υπολογισμός της 

Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς (ΜΤΑ) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για το έτος 2021, σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ (σχετ. 1), λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη λειτουργίας της Α΄ Φάσης 

της διασύνδεσης της Κρήτης.   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή σας, για την περίοδο από την 3η Ιουλίου μέχρι και την 31η 

Οκτωβρίου 2021, και δεδομένου ότι οι Εκπρόσωποι Φορτίου δεν είχαν υποχρέωση να 

πραγματοποιούν συναλλαγές για τις αντίστοιχες ποσότητες της Κρήτης στην Αγορά Επόμενης 

Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, στο συνολικό ποσό που αφορά στην Αγορά Επόμενης 

Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά περιλαμβάνεται μόνο το σύνολο των συναλλαγών των 

Εκπροσώπων Φορτίου για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Στο ποσό που αφορά στις Αποκλίσεις και 

τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων περιλαμβάνονται και τα ποσά που αντιστοιχούν στην έγχυση 

από τη διασύνδεση στην Κρήτη, και στην συνολική κατανάλωση για το μήνα περιλαμβάνεται και 

η ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στη διασύνδεση της Κρήτης.  

Για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2021 και εφεξής, δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν 

την Κρήτη και τη διασύνδεση, ήτοι συναλλαγές στις αγορές που διαχειρίζεται η ΕΧΕ Α.Ε., ποσά 
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που αφορούν στις Αποκλίσεις και τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων καθώς και δεδομένα 

κατανάλωσης.  

Στη συνέχεια της επιστολής σας παρατίθεται μία πρόταση για τον υπολογισμό της ΜΤΑ από την 1η 

Νοεμβρίου, και εφεξής, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ποσότητες όσο και τα ποσά των 

συναλλαγών που αντιστοιχούν στην έγχυση από την διασύνδεση στην Κρήτη.   

Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προτεινόμενη εναλλακτική και συνεπώς ο υπολογισμός της ΜΤΑ θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής, επιπροσθέτως των όσων έχουν αποτυπωθεί στο υπ΄αριθμ. 1 

σχετικό έγγραφο της Αρχής: 

• Στο συνολικό ποσό που αφορά στις συναλλαγές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην 

Ενδοημερήσια Αγορά αναφορικά με την κατανάλωση της Κρήτης να περιλαμβάνονται 

μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν στην έγχυση από τη διασύνδεση στην Κρήτη. 

• Στο συνολικό ποσό που αφορά στις Αποκλίσεις και τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων 

να περιλαμβάνονται και τα ποσά που αντιστοιχούν στην έγχυση από τη διασύνδεση στην 

Κρήτη. 

• Στην συνολική κατανάλωση για το μήνα να περιλαμβάνεται και η ποσότητα έγχυσης που 

αντιστοιχεί στη διασύνδεση της Κρήτης. 

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στην ΕΧΕ Α.Ε. για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με την 

τακτική αποστολή των απαραίτητων δεδομένων για την εφαρμογή των ως άνω. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό χρειαστεί.  

 

Σε υλοποίηση απόφασης Ολομέλειας 10.02.2022. 

 

                       Με εκτίμηση, 

          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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