
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 481/2022 
   Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Πα-

ρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανο-

νισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 

και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και της 

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

ισχύουν (Β΄ 3943). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 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, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 185), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 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 Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επι-
τροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθο-
ρισμό 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 ηλεκτρι-
κής ενέργειας (αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 
σελ. 54).

5. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (υπ’ αρ. 
1090/2018, Β΄  5910/2018 και Β΄  468/2019 απόφαση 
ΡΑΕ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις υπ’ 
αρ. 938/2020 (Β΄ 2757), 1357/2020 (Β΄ 4516), 1572/2020 
(Β΄ 5484), 54/2021 (Β΄ 531), 609/2021 (Β΄ 3500), 775/2021 
(Β΄  4982), 854/2021 (Β΄  5418), 98/2022 (Β΄  725) και 

185/2022 (Β΄ 985) αποφάσεις ΡΑΕ, και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 5 αυτού.

6. Την υπ’ αρ. 1033/2020 απόφαση της ΡΑΕ για την 
«Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσι-
ών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 
των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 
και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως 
ισχύουν» (Β΄ 3493).

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 εισηγή-
σεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τους Όρους και 
Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
(BSP) και Συμβαλλομένων Μερών με Ευθύνη Εξισορρό-
πησης (BRP), η οποία έλαβε χώρα από 08.04.2022 έως και 
18.04.20222 και επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.

10. Την υπ’ αρ. 363/2022 απόφαση της ΡΑΕ για την 
«Έγκριση του υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-303832/02.06.2021 αι-
τήματος 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 Κα-
νονισμού» (Β΄ 2212).

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, μεθοδολογίες που προ-
βλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζο-
νται 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 προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

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

2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/29356/
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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, προβλέπονται 
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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (εφε-
ξής «ΚΑΕ»), σχετικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης και τη Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέ-
ρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης:

«1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δύνανται να 
παρέχουν Υπηρεσίες 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 παρα-
γωγής 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 Υποχρέ-
ωση Συμμετοχής στην Αγορά,

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

στ) Καταναλωτής, περιλαμβανομένου του Αυτοπρο-
μηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες από-
κρισης 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 Υπηρεσι-
ών 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 την παρ. 4 του 
άρθρου 18 του ν. 4425/2016.

3. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (Πάροχοι Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης) συνάπτουν Σύμβαση Παροχής Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το 
περιεχόμενο της οποίας ταυτίζεται με τον παρόντα Κανο-
νισμό. 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 άρ-
θρου 11 «Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξι-
σορρόπησης» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Μονά-
δων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης στο οποίο 
εγγράφονται οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής 
εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκι-
μές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική 
Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». […]».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 «Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων 
Μονάδων ΑΠΕ» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Χαρ-
τοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στο οποίο 
εγγράφονται Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΑΠΕ, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές 
δοκιμές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται στην Τε-
χνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». […]».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 «Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου 
Φορτίου» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί Μητρώο Χαρτο-
φυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στο οποίο εγγρά-
φονται τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, τα 
οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκι-
μές προεπιλογής, οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική 
Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής». […]».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 «Έγκριση όρων και 
προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών του ΔΣΜ» του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
θυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως ισχύει (εφεξής «Κανονισμός»):

«[…] 4. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και 
προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και οι τυχόν τροποποιή-
σεις 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 χρονοδι-
άγραμμα 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 προτά-
σεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που υπό-
κεινται σε έγκριση από μία ρυθμιστική αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 4 μπορούν να υποβληθούν στον Οργανισμό 
εντός ενός μηνός από την υποβολή τους κατά την κρίση 
της ρυθμιστικής αρχής, ενώ υποβάλλονται κατόπιν αι-
τήματος του Οργανισμού για ενημερωτικούς σκοπούς 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/942 εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι η πρόταση 
έχει διασυνοριακό αντίκτυπο. […]
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6. […] Οι ρυθμιστικές αρχές ή, όπου είναι αρμόδιος, ο 
Οργανισμός, αποφασίζουν για τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμ-
φωνα με τις παρ. 2, 3 και 4, εντός έξι μηνών από την πα-
ραλαβή 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 παρ. 2, στην τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική 
αρχή σύμφωνα με την παρ. 3 ή, κατά περίπτωση, στην 
οικεία ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παρ. 4. […]».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 «Τροποποιήσεις όρων 
και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών των ΔΣΜ» του Κα-
νονισμού προβλέπεται ότι:

«[…] 3. Ο Οργανισμός ή οι ρυθμιστικές αρχές, όπου 
είναι υπεύθυνοι για την έγκριση όρων και προϋποθέσε-
ων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 5, μπορούν αντιστοίχως να ζητήσουν προτά-
σεις τροποποίησης των εν λόγω όρων και προϋποθέ-
σεων 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 Οργα-
νισμό. Οι προτάσεις για τροποποιήσεις των όρων και 
προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών υποβάλλονται σε δια-
βούλευση 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 προϋπο-
θέσεις 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 προ-
γραμματισμού 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 υπόχρε-
ους εξισορρόπησης.

Όταν περιοχή ΕΦΣ αποτελείται από δύο ή περισσότε-
ρους ΔΣΜ, όλοι οι ΔΣΜ της εν λόγω περιοχής ΕΦΣ μπο-
ρούν να καταρτίζουν κοινή πρόταση με την προϋπόθεση 
της έγκρισης από τις οικείες ρυθμιστικές αρχές.

2. Οι όροι και προϋποθέσεις της παρ. 1 περιλαμβά-
νουν επίσης τους κανόνες για την αναστολή και αποκα-
τάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 και κανόνες 
εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής της αγοράς δυ-
νάμει του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, 
κατόπιν έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/2196.

3. Κατά την κατάρτιση προτάσεων για όρους και προ-
ϋποθέσεις για παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
υπόχρεους εξισορρόπησης, κάθε ΔΣΜ:

α) συντονίζεται με τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ που ενδεχο-
μένως να επηρεάζουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις·

β) τηρεί τα πλαίσια για τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
πλατφορμών για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρό-
πησης και τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών 
σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 και 22·

γ) διασφαλίζει τη συμμετοχή άλλων ΔΣΔ και άλλων εν-
διαφερόμενων 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 υπη-
ρεσιών εξισορρόπησης:

α) καθορίζουν εύλογες και αιτιολογημένες απαιτήσεις 
για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης·

β) επιτρέπουν τη συγκέντρωση εγκαταστάσεων ζή-
τησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής σε περιοχή προ-
γραμματισμού για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπη-
σης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της 
παρ. 5·

γ) παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες εγκατα-
στάσεων ζήτησης, σε τρίτα μέρη και στους ιδιοκτήτες 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικές 
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στους ιδι-
οκτήτες μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, να γίνουν 
πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης·

δ) απαιτούν την αντιστοίχιση κάθε προσφοράς ενέρ-
γειας 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 υπη-
ρεσιών εξισορρόπησης περιέχουν:

α) τους κανόνες για τη διαδικασία επιλογής για την 
απόκτηση της ιδιότητας παρόχου υπηρεσιών εξισορ-
ρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 16·

β) τους κανόνες, τις απαιτήσεις και τα προγράμματα 
για την προμήθεια και τη μεταφορά δυναμικότητας εξι-
σορρόπησης σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34·

γ) τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη συγκέ-
ντρωση εγκαταστάσεων ζήτησης, εγκαταστάσεων απο-
θήκευσης ενέργειας και εγκαταστάσεων ηλεκτροπαρα-
γωγής σε περιοχή προγραμματισμού για την απόκτηση 
της ιδιότητας του παρόχου υπηρεσιών εξισορρόπησης·

δ) τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πλη-
ροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον ΔΣΜ σύνδε-
σης 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 αντιστοί-
χιση κάθε προσφοράς ενέργειας εξισορρόπησης προερ-
χόμενης από πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σε έναν 
ή περισσότερους υπόχρεους εξισορρόπησης σύμφωνα 
με το στοιχείο δ της παρ. 4)·

στ) τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και τις πλη-
ροφορίες που πρέπει να παρέρχονται στον ΔΣΜ σύνδε-
σης και, κατά περίπτωση, στον ΔΣΔ σύνδεσης εφεδρείας 
για την αξιολόγηση των παροχών υπηρεσιών εξισορρό-
πησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 8 του άρθρου 154, το 
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στοιχείο ε) της παρ. 1 του άρθρου 158, το στοιχείο β) της 
παρ. 4 του άρθρου 158, το στοιχείο στ) της παρ. 1 του 
άρθρου 161 και το στοιχείο β) της παρ. 4 του άρθρου 
161 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485·

ζ) τον ορισμό της τοποθεσίας για κάθε τυποποιημένο 
και κάθε ιδιότυπο προϊόν, λαμβανομένης υπόψη του 
στοιχείου γ) της παρ. 5·

η) τους κανόνες για τον προσδιορισμό της ποσότη-
τας ενέργειας εξισορρόπησης προς εκκαθάριση με τον 
πάροχο υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρ-
θρο 45·

θ) τους κανόνες για την εκκαθάριση των παρόχων 
υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με τον τίτλο V Κε-
φάλαια 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 προϋποθέ-
σεων για παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης ή στους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τους υπόχρεους εξισορ-
ρόπησης:

α) απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρε-
σιών εξισορρόπησης οφείλουν να παρέχουν πληροφο-
ρίες σχετικά με τη μη χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητα 
παραγωγής και άλλους πόρους εξισορρόπησης από πα-
ρόχους 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 σύμφω-
να 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 δυναμικό-
τητα παραγωγής ή άλλους οικείους πόρους εξισορρό-
πησης μέσω προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης ή 
προσφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματι-
σμού, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των παρόχων 
υπηρεσιών εξισορρόπησης να μεταβάλλουν τις προσφο-
ρές ενέργειας εξισορρόπησης πριν από την προθεσμία 
υποβολής προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης ή την 
προθεσμία υποβολής προσφορών διαδικασίας ενοποι-
ημένου προγραμματισμού λόγω συναλλαγών εντός της 
ενδοημερήσιας αγοράς·

γ) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, απαίτηση σύμφω-
να με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης 
οφείλουν να προσφέρουν στις αγορές εξισορρόπησης 
τη μη χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητα παραγωγής ή άλ-
λους οικείους πόρους εξισορρόπησης μέσω προσφορών 
ενέργειας εξισορρόπησης ή προσφορών διαδικασίας 
ενοποιημένου προγραμματισμού μετά την προθεσμία 
υποβολής προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγο-
ράς·

δ) ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη θέση των υπόχρεων 
εξισορρόπησης που υποβλήθηκε μετά το χρονικό πλαί-
σιο 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 ηλε-
κτρικής 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 την 
παρ. 4 του άρθρου 12 ·

στ) εξαίρεση για τα ιδιότυπα προϊόντα του στοιχείου β) 
της παρ. 3 του άρθρου 26 από τον κανόνα της παρ. 6 του 
άρθρου 16 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 καθορίζο-
νται δυνάμει του σημείου i) του στοιχείου δ) της παρ. 2 
του άρθρου 52 και της μεθοδολογίας για την εφαρμογή 
διπλής τιμολόγησης δυνάμει του σημείου ii) του στοιχεί-
ου δ) της παρ. 2 του άρθρου 52.

8. Οι ΔΣΜ που εφαρμόζουν μοντέλο κεντρικού κατα-
μερισμού συμπεριλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα στοι-
χεία στους όρους και τις προϋποθέσεις εξισορρόπησης:

α) την προθεσμία υποβολής προσφορών διαδικα-
σίας ενοποιημένου προγραμματισμού της παρ. 5 του 
άρθρου 24·

β) τους κανόνες για την επικαιροποίηση των προ-
σφορών διαδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού 
έπειτα από κάθε προθεσμία υποβολής προσφορών δι-
αδικασίας ενοποιημένου προγραμματισμού σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 24·

γ) τους κανόνες για τη χρήση προσφορών διαδικασίας 
ενοποιημένου προγραμματισμού πριν από την προθε-
σμία υποβολής προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 24·

δ) τους κανόνες για τη μετατροπή προσφορών διαδι-
κασίας 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 προ-

τάσεων ή την τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων ή 
μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δι-
αβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμ-
βανομένων 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 των στοιχείων α), β), γ) της 
παρ. 4 του άρθρου 5 [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.
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6. Οι ΔΣΜ που είναι υπεύθυνοι για την πρόταση όρων 
και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών λαμβάνουν δεό-
ντως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων που 
προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις των παρ. 2 έως 5, 
προτού υποβάλουν την πρόταση για έγκριση από τις 
ρυθμιστικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβο-
λή 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 εγκρίθη-
καν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Παρόχων Υπηρεσι-
ών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 
των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού και της παρ. 4 του 
άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Επειδή, με την υπό σχετ. 10 απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθη-
κε το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για παρέκκλιση από τις δια-
τάξεις 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).

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την 
τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs)

Επειδή, με την υπ’ αρ. 185/2022 απόφαση ΡΑΕ τρο-
ποποιήθηκε 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 δη-
μόσια 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 Παρό-
χων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και των Συμβαλλόμενων 
Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης. Η εν λόγω τροπο-
ποίηση σύμφωνα με τον Διαχειριστή απαιτείται, ιδίως, 
λόγω της θέσπισης της ως άνω νέας Τεχνικής Απόφασης.

Επειδή, συγκεκριμένα, για τους Όρους και Προϋποθέ-
σεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs), οι τρο-
ποποιήσεις 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 ει-
σήγηση 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 εισήγη-
ση 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 εισή-
γηση του Διαχειριστή είναι επαρκής, καθώς καλύπτει τις 
απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να προδια-
γράφονται σαφώς οι όροι και οι προϋποθέσεις Παρόχων 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 
και της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 4 (γ) του άρθρου 5 και του άρθρου 18 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
θυντήριας 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 παρ. 6 του άρθρου 2, την παρ. 2 του άρθρου 5, την 
παρ. 1 του άρθρου 11, την παρ. 1 του άρθρου 12, την 
παρ. 1 του άρθρου 13 και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονι-
σμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και το άρθρο 18 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορι-
σμό 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 Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης εγκρίνονται με απόφαση της 
ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 
και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Η εισήγηση 
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τίθεται σε δημόσια διαβού-
λευση από το Διαχειριστή για χρονικό διάστημα τουλά-
χιστον ενός μηνός. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερομένων 
που προκύπτουν από τη διαβούλευση, προτού υποβά-
λει 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 δημο-
σιεύεται εγκαίρως, πριν ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευση 
της εισήγησης.

3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης δημοσιεύονται τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν την εφαρμογή τους και κάθε τυχόν τροποποί-
ησή τους δημοσιεύεται αμέσως μετά την έγκρισή τους 
από τη ΡΑΕ.

4. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης αποτελούν αναπόσπαστο και 
ενιαίο τμήμα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
και ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με 
το περιεχόμενο του Κανονισμού.
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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 Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

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

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία προ-
επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 3 των παρόντων 
Όρων και Προϋποθέσεων για την Οντότητα ή τις Οντό-
τητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Αγοράς Εξι-
σορρόπησης.

2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εγγράφεται στο 
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ακολου-
θώντας 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 Πα-
ροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, το περιεχόμενο της 
οποίας ταυτίζεται με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρό-
πησης. 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.

Άρθρο 3
Διαδικασία Προεπιλογής 
Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

1. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης εκπρο-
σωπεί Οντότητα ή Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. Για την απόκτηση της ιδιότητας της 
Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο ενδιαφερόμε-
νος 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 πα-
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Η διαδικασία προεπιλογής προβλέπεται στον Κα-
νονισμό (ΕΕ) 2017/1485 σχετικά με τον καθορισμό κα-
τευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστή-
ματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας («SOGL»), τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπα-
ραγωγών με το δίκτυο («RfG»), στον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις ΡΑΕ και περιλαμβάνει 
δοκιμές ελέγχου για την πιστοποίηση τήρησης των ελά-
χιστων τεχνικών απαιτήσεων για την παροχή Εφεδρείας 

Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) και Εφεδρείας Αποκα-
τάστασης Συχνότητας (ΕΑΣ). Οι δοκιμές προεπιλογής 
προβλέπονται στην Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προε-
πιλογής».

3. Η προεπιλογή των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρό-
πησης 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 παραγρά-

φου 1 του παρόντος άρθρου, η Οντότητα Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Μονά-
δων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης, ή το Μητρώο 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ΑΠΕ ή το Μητρώο Χαρ-
τοφυλακίων 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 Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης προβλέπονται στα Τμήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και 
στο άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά 
με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξι-
σορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας («EBGL»).

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσδιορίζει ημερη-
σίως 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 Ενο-
ποιημένου Προγραμματισμού κατά τρόπο που ελαχι-
στοποιείται 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 προηγού-
μενης ημέρας από την Ημέρα Κατανομής. Οι Πάροχοι 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης υποβάλλουν ανοδικές και 
καθοδικές Προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης στη Δια-
δικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού σύμφωνα με τ 
ο 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.
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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 ανοδι-
κές και καθοδικές Προσφορές Ενέργειας χειροκίνητης 
ΕΑΣ των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμ-
φωνα με τα άρθρα 68 έως 70 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. Η διαδικασία αυτόματης ΕΑΣ εκτελεί-
ται 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 Εξισορρό-
πησης 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 Αγο-
ράς Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι δέκα πέντε (15) λε-
πτά 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 επη-
ρεάζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Άρθρο 6
Κανόνες και προϋποθέσεις για τη σωρευτική 
εκπροσώπηση απόκρισης ζήτησης και ΑΠΕ 
σε περιοχή προγραμματισμού για την απόκτηση 
της ιδιότητας του Παρόχου Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης

1. Την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης μπορούν να αποκτήσουν Φορείς Σωρευτικής Εκπρο-
σώπησης ΑΠΕ και Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Απόκρισης Ζήτησης.

2. Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ νοείται 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκ-
προσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με την περ. 22 του άρθρου 2 του 
ν. 4414/2016. Ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ 
που έχει την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρό-
πησης εκπροσωπεί ένα Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων 
ΑΠΕ.

3. Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης 
Ζήτησης, νοείται το πρόσωπο που προβλέπεται στο δεύ-
τερο εδάφιο της περ. (ιε) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016. 
Ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζή-
τησης που έχει την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης εκπροσωπεί ένα Χαρτοφυλάκιο Κατα-
νεμόμενου Φορτίου.

4. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και οι 
Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης 
πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί για την άσκηση της αντί-
στοιχης δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 13 του ν. 4001/2011 και την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

5. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και Από-
κρισης 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 Κατανεμόμε-
νων Φορτίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρό-
πησης και την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής 
στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κρίνει αν οποιαδήποτε 
μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλα-
κίου απαιτεί την εκ νέου διεξαγωγή δοκιμών προεπιλο-
γής για το Χ αρτοφυλάκιο, 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 πληρο-
φορίες 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 πληρο-
φορίες που πρέπει να παρέχονται στον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ κατά τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης 
από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προ-
βλέπονται στα Κεφάλαια 5 και 9 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης.

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 αντιστοι-
χίζονται σε ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη 
με Ευθύνη Εξισορρόπησης μέσω του υπολογισμού της 
Επιβεβλημένης Ενέργειας και της Προσαρμογής Απο-
κλίσεων, βάσει του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης και της Μεθοδολογίας «Υπολογισμός 
Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης».

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει την Προσαρ-
μογή Αποκλίσεων που πρέπει να εφαρμόζεται στα σχετι-
κά Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης για 
κάθε Ενεργοποιημένη Προσφορά Ενέργειας Εξισορρό-
πησης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που 
αντιστοιχούν σε Οντότητες με Ευθύνη Εξισορρόπησης.
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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 πλη-
ροφορίες που παρέχονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προ-
βλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ κ αι στην 
Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές Προεπιλογής».

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που παρέ-
χουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης ΕΔΣ στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ συμμορφώνονται με τις ιδιότητες ή χαρα-
κτηριστικά που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ και παρέχουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ του-
λάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στον Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και σ την Τεχνική Απόφαση «Δοκιμές 
Προεπιλογής».

3. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που παρέ-
χουν 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 Εξι-
σορρόπησης εξασφαλίζει ότι οι Οντότητες Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί πληρούν τις ανωτέρω 
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις παροχής ΕΑΣ και ενημε-
ρώνει, το συντομότερο δυνατόν, τον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ σχετικά με μείωση της πραγματικής διαθεσιμότη-
τας της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα 
με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τον Κανονισμό 
Αγοράς Εξισορρόπησης.

4. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγη-
ση 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), εφαρμόζο-
νται μετά την ένταξη τ ου Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στις 
Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή Ενέργειας 
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ή αυτόματης ΕΑΣ, οι πα-
ρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν διακρίνουν μεταξύ 
τυποποιημένων και ιδιότυπων προϊόντων.

2. Τ ο σημείο παράδοσης για κάθε προϊόν Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης ορίζεται ανά κατηγορία Οντότητας Υπη-
ρεσιών 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 α φορά 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 εξισορρό-
πησης 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 ποσό-
τητας Ισχύος Εξισορρόπησης για ΕΔΣ, για χειροκίνητη 
ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης 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 Εξι-
σορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ για κάθε Περίοδο Εκκα-
θάρισης 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 Εκκαθάρι-
σης Αποκλίσεων για Ισχύ Εξισορρόπησης προβλέπεται 
στο άρθρο 91 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

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 Εξισορρόπη-
σης προβλέπεται στο άρθρο 104 του Κανονισμού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης και στην Τεχνική Απόφαση «Εκκα-
θάριση 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 Ανα-
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στολή και Αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγο-
ράς», η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, και στη Μεθοδο-
λογία «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 Εξισορρόπη-
σης σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 
Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Αγοράς Εξι-
σορρόπησης. 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 δια-
δικασίες επίλυσης διαφορών, δεν απαλλάσσει τα εμπλε-
κόμενα 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 Υπηρε-
σιών Εξισορρόπησης.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Παρόχου 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με τους παρόντες Όρους 
και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπη-

σης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβα-
ση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης.

3. Σε περίπτωση υπερημερίας των Παρόχων Υπηρεσι-
ών Εξισορρόπησης ως προς τις οικονομικές τους υποχρε-
ώσεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 
23 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και στον 
Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπη-
σης. Εφόσον στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουρ-
γεί, για οποιονδήποτε λόγο, Φορέας Εκκαθάρισης, σε 
περίπτωση υπερημερίας των Παρόχων Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής 
εφαρμόζει τα αναφερόμενα στο άρθρο 111 του Κανονι-
σμού Αγοράς Εξισορρόπησης.».

2. Την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης των 
Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορ-
ρόπησης από την ημέρα δημοσίευσής της παρούσας 
Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρ-
τητος 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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