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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 954/2020 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης 

σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 

4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2η Ιουνίου 2020, η οποία συνεχίστηκε την 

3η, 4η, 5η, 9η, 11η, 12η, 15η και 16η Ιουνίου 2020, 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 το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου αυτού. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 

5910/2018 και ΦΕΚ Β’ 468/2019, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 

938/2020 Απόφαση ΡΑΕ), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 84 αυτού. 

4. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας 

και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β΄ 

172/30.01.2020). 

5. Τον Κανονισμό (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). 
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6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 312 της 

28.11.2017 σελ. 6 επ.). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-272960/09.12.2019 εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη 

«Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης;». 

8. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της επί της ως άνω εισήγησης 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έθεσε την εν λόγω εισήγηση δύο (2) φορές σε δημόσια διαβούλευση, αφενός 

από τις 16.12.2019 έως τις 11.01.20201, αφετέρου από τις 06.04.2020 έως τις 15.04.20202. 

9. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ως άνω δύο (2) δημόσιων διαβουλεύσεων δεν υπεβλήθησαν 

απόψεις. 

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016  

μεθοδολογίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, 

μετά από εισήγηση των Διαχειριστών Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

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

Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» 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, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του 

Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης όπως ισχύει: 

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, 

παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από 

τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 

4425/2016. […] 

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν από τη θέση σε λειτουργία του 

υποδείγματος- στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016.» 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 («Υπολογισμός Ενέργειας 

Εξισορρόπησης και Αποκλίσεων») του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται 

τα εξής: 
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«[…] 

4. Η Προσαρμοσμένη Εντολή Κατανομής, και η ενεργοποιημένη ενέργεια υπολογίζονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας 

Εξισορρόπησης», η οποία λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την πραγματική διαθεσιμότητα των 

Οντοτήτων Υπηρεσίας Εξισορρόπησης. […] 

13. Η Τελική Απόκλιση μίας Οντότητας με Ευθύνη Εξισορρόπησης e η οποία δεν παρέχει 

Υπηρεσίες Εξισορρόπησης ισούται με την Απόκλιση όπως υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 

9. Συγκεκριμένα: 

α) για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ 

χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά και Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

τις Διασυνδέσεις η Τελική Απόκλιση ισούται με 

𝐹𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 = 𝑀𝑄𝑒,𝑡 −𝑀𝑆𝑒,𝑡 

β) Για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενου Φορτίου και για Εξαγωγές Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από τις Διασυνδέσεις η Τελική Απόκλιση ισούται με 

𝐹𝐼𝑀𝐵𝑒,𝑡 = 𝑀𝑆𝑒,𝑡 −𝑀𝑄𝑒,𝑡 

[…] Λεπτομέρειες καθώς και τυχόν παρεκκλίσεις σχετικά με τα παραπάνω περιγράφονται στη 

«Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» […].» 

Επειδή, με την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, 

Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 

σημείο Α: 

«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 

4425/2016, ως ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, 

καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 Ιανουαρίου 

2020,[…]». 

Με το υπό σχετ. 7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως εισήγηση προς τη ΡΑΕ 

σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης κατά 

τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 

του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν. Στην υποβληθείσα εισήγηση αποτυπώνονται οι μεθοδολογίες 

αναφορικά με τον υπολογισμό (α) της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής, (β) της 

ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, (γ) της ενεργοποιημένης 

Ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και (δ) της ενεργοποιημένης Ενέργειας 

Εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ. 

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στην ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι 

προαναφερθείσες μεθοδολογίες είναι απαραίτητες, δεδομένου ότι η πραγματική λειτουργία 

των μονάδων παραγωγής παρουσιάζει, ενίοτε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

τόσο τη λύση των διαφόρων αγορών, όσο και το ύψος της Εντολής Κατανομής που εκδίδεται 

γι’ αυτές (τις μονάδες) σε πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα, η επαναδήλωση της διαθεσιμότητας, 

ανάλογα με το χρόνο που αυτή εκτελείται, δύναται να επηρεάσει τα παραπάνω μεγέθη, αφού η 

μη επέλευση του γεγονότος της επαναδηλώσεως θα οδηγούσε πιθανότατα σε διαφορετικά 

αποτελέσματα όσον αφορά στη χρονική εξέλιξη των λύσεων και των εντολών για τη λειτουργία 

των μονάδων. Επιπλέον, η μη τήρηση, πέραν κάποιων εύλογων ορίων ανοχής, των Εντολών 

Κατανομής από τις μονάδες επηρεάζει τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης τόσο στον 

τρέχοντα, όσο και σε μελλοντικό πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, τόσο η επαναδήλωση της 



 - 4 - 

διαθεσιμότητας που επηρεάζει τις λύσεις των αγορών ή/και το ύψος των Εντολών Κατανομής 

σε πραγματικό χρόνο, όσο και η μη τήρηση, πέραν κάποιων εύλογων ορίων ανοχής, των 

Εντολών Κατανομής, καθιστά αναγκαίο τον εκ των υστέρων επανυπολογισμό της 

Εντελλόμενης Ενέργειας, έτσι ώστε στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης να υπολογίζεται με βάση τη 

νέα Εντελλόμενη Ενέργεια: 

α) η πραγματική Απόκλιση της μονάδας από την Εντελλόμενη Ενέργεια και άρα μια 

εύλογη χρεοπίστωση για την απόκλιση αυτή, και 

β) η Ενέργεια που θα έπρεπε να είχε προσφερθεί από τη μονάδα για λόγους 

Εξισορρόπησης ή Μη και άρα μια εύλογη χρεοπίστωση λαμβάνοντας υπόψη την 

ενέργεια αυτή αλλά και τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικής απόκλισης 

στην παροχή Ανοδικής ή Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης ή Ενέργειας για 

Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης,  

με τρόπο που να αντανακλά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίας της μονάδας. 

Η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση δύο (2) φορές σε δημόσια διαβούλευση, αφενός από τις 

16.12.2019 έως τις 11.01.2020, αφετέρου από τις 06.04.2020 έως τις 15.04.2020 (σχετ. 8), στο 

πλαίσιο των οποίων δεν υποβλήθηκαν σχόλια.  

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την υποβληθείσα εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 

προχώρησε σε βελτιώσεις λεκτικού τύπου, διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρκής και 

λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και ιδιαίτερα τα 

χαρακτηριστικά των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα 

λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης τόσο στον τρέχοντα, όσο και σε μελλοντικό 

πραγματικό χρόνο. 

Αποφασίζει : 

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

και του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν: 

1. Tον καθορισμό Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας 

Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο 

Μεθοδολογίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας 

Εξισορρόπησης από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

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, 16 Ιουνίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

                                    Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
                                                         α/α 
                                   Η Αντιπρόεδρος Β’ της ΡΑΕ 
 
                                               Μικαέλα Λάττα 


