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ΘΕΜΑ: Νέος μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 143Δ του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 160).
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (ΦΕΚ Α’ 114).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121) .
6. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» (ΦΕΚ Β’ 3107).
7. 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), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 94, 95, 96, 128 και το άρθρο 143Δ
αυτού, όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 129 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ
Α’ 92).
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8.

Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.1.2012) όπως
ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), ως ισχύει
(απόφαση ΡΑΕ 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018).
12. Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.
4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει (απόφαση ΡΑΕ 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 5910/31.12.2018).
13. Την υπ’ αριθ. SA. 56102 κοινοποίηση του νέου μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης
Ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων
(SANI2).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό.

αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας: Η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας
Ευελιξίας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την οποία
λαμβάνεται Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας από τους Παρόχους Υπηρεσίας Ευελιξίας.
2. Υπηρεσία Ευελιξίας: Η ταχεία αύξηση ή μείωση της ηλεκτρικής ισχύος έγχυσης ή
απορρόφησης του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να καλύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ,
ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και δη, η ικανότητα ανταπόκρισης των Παρόχων Υπηρεσίας Ευελιξίας, εντός τριών (3)
ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, να
ακολουθούν έναν γρήγορο κύκλο λειτουργίας, με ρυθμό μεταβολής της ισχύος του για αύξηση
ή μείωση της έγχυσης/απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό, και
δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα
ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή
κατάσταση.
3. Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας: Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής, τα συστήματα
απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης που έχουν την δυνατότητα παροχής της
Υπηρεσίας Ευελιξίας, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι οι
Κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ που έχουν τη δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας
ορίζονται ως Πάροχοι μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από μηχανισμό
στήριξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος έγχυσης ή απορρόφησης για την
παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
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5.

Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας: Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.

6.

Ισχύς Ευελιξίας: Η Ισχύς των Παρόχων Υπηρεσίας Ευελιξίας η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο
Ευέλικτων Παρόχων και με την οποία συμμετέχουν στη Δημοπρασία.

7.

Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων: Το Μητρώο το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και στο
οποίο εγγράφονται οι Πάροχοι που έχουν τη δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας
προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες που διενεργεί ο Διαχειριστής
του ΕΣΜΗΕ.

8. Έτος Αξιοπιστίας ή Υδρολογικό Έτος: Η χρονική περίοδος από την 1η Οκτωβρίου ενός
ημερολογιακού έτους Ν έως την 30η Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους Ν+1.
9. Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών Μονάδων: Το άθροισμα της ισχύος
του συνόλου των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1.

Με την παρούσα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Νέου Μεταβατικού Μηχανισμού
Αποζημίωσης Ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας ισχύος του, των κριτηρίων
καθορισμού των επιλέξιμων παρόχων και των υποχρεώσεων αυτών, του ύψους της
δημοπρατούμενης ισχύος, καθώς και κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την Αποζημίωση για
την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.

2.

Εξειδικευμένα ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή του Νέου Μεταβατικού Μηχανισμού
Αποζημίωσης Ευελιξίας ρυθμίζονται κατά περίπτωση με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή
τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες - Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

1.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ.

2.

Προκειμένου οι Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας να εγγραφούν στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων,
υποβάλλουν αίτηση στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά από σχετική ανακοίνωσή του.
Ειδικότερα, τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εγγράφονται στο
Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων μετά την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.

3.

Οι Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας εγγράφονται στο Μητρώο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις: 1) έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας σύμφωνα με
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την παράγραφο 2 του άρθρου 1, β) διαθέτουν σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ ή στο Δίκτυο Μέσης Τάσης
ή Χαμηλής Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γ) δεν συμμετέχουν, ως προς την
προσφερόμενη ισχύ, σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης. Επιπρόσθετες ειδικότερες
προϋποθέσεις για την εγγραφή των συστημάτων απόκρισης ζήτησης, των συστημάτων
αποθήκευσης και των Κατανεμόμενων μονάδων ΣΗΘΥΑ στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων
δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερες προϋποθέσεις
καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΜΗΕ.
4.

Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη
Δημοπρασία και πρόταση σύναψης «Σύμβασης Υπηρεσίας Ευελιξίας», η οποία συνάπτεται με
κάθε επιλεγέντα Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
Δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η οποία διέπεται από τις διατάξεις
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5
του άρθρου 5 κατωτέρω.

5.

Η ισχύς των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων
Παρόχων ισούται με τη Διαθέσιμη Ισχύ των μονάδων, όπως υπολογίζεται και ανακοινώνεται
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΜΗΕ.

6.

Η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο
Ευέλικτων Παρόχων και η μεθοδολογία υπολογισμού της εν λόγω ισχύος καθορίζονται με τις
διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

7.

Η ισχύς των συστημάτων απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης, η οποία καταχωρίζεται στο
Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων, υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 4
Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων και Μεθοδολογία Υπολογισμού της
1. Η Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία καταχωρίζεται
στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων, υπολογίζεται με τρόπο ώστε να αντανακλά τη συνδρομή και
ικανότητα παροχής ευέλικτης αύξησης ή μείωσης της παραγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας των πόρων.
2. Για τον υπολογισμό της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων
λαμβάνονται υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας των δυο τελευταίων Ετών
Αξιοπιστίας, όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με τρόπο που να
αποτυπώνεται η πραγματική συνδρομή και οι δυνατότητες του συνόλου των Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις για
παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας του Συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενεργειακή διαθεσιμότητά
τους.
3. Ο υπολογισμός της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων
βασίζεται στη μέση μεταβολή της ενέργειάς τους, ανά τρίωρη περίοδο κατανομής, κατά τις
οποίες οι απαιτήσεις της αντίστοιχης τρίωρης αυξητικής μεταβολής του συστήματος, ήτοι το
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καθαρό φορτίο, υπερβαίνουν τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων υπολογίζονται, καταρχήν, από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε
ένα από τα δύο προηγούμενα Έτη Αξιοπιστίας τα εξής:
i.

ii.

iii.

iv.

Για κάθε ώρα του Έτους Αξιοπιστίας υπολογίζεται η ωριαία απαίτηση Συστήματος
τρίωρης αυξητικής μεταβολής του υπολειπόμενου φορτίου. Το υπολειπόμενο φορτίο
υπολογίζεται αφαιρώντας από το συνολικό φορτίο Συστήματος (συμπεριλαμβανομένου
και του φορτίου των αντλητικών μονάδων) το άθροισμα (α) των καθαρών εισαγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές μείον εξαγωγές) και (β) την παραγωγή των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι συνδεδεμένες στο Σύστημα. Η μεταβολή του
καθαρού υπολειπόμενου φορτίου για κάθε ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά του
υπολειπόμενου φορτίου για την ώρα t από το υπολειπόμενο φορτίο για την ώρα t+3.
Για το Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται η μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ως το τριπλάσιο της μέσης ωριαίας
παραγωγής του συνόλου των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων.
Για το Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζονται οι ώρες συμβολής των Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων ως το υποσύνολο των ωρών του Έτους Αξιοπιστίας κατά τις
οποίες η ωριαία απαίτηση Συστήματος τρίωρης αυξητικής μεταβολής του καθαρού
υπολειπόμενου φορτίου υπερβαίνει τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων του συγκεκριμένου Έτους Αξιοπιστίας.
Για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται η ετήσια Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων ως ο μέσος όρος για τις ώρες συμβολής των Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων των τρίωρων μεταβολών της παραγόμενης ενέργειας από το
σύνολο των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων. Η τρίωρη μεταβολή της
παραγόμενης ενέργειας για την ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά της παραγόμενης
ενέργειας για την ώρα t από την παραγόμενη ενέργεια για την ώρα t+3.

4. Η Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ορίζεται ως η ελάχιστη
εκ των τιμών των ετήσιων Ισχύων Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων για
έκαστο των δύο προηγούμενων Ετών Αξιοπιστίας.
5. Η Ισχύς Ευελιξίας για κάθε Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα υπολογίζεται από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με επιμερισμό της Συνολικής Ισχύoς Ευελιξίας Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων σε κάθε Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα σύμφωνα με τη
συνεισφορά έκαστης μονάδας στην Συνολική Ισχύ Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών
μονάδων. Η Ισχύς Ευελιξίας έκαστης Κατανεμόμενης Υδροηλεκτρικής Μονάδας ισούται με το
μέσο όρο των τρίωρων μεταβολών της παραγόμενης ενέργειας για τις ώρες συμβολής των
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων για το Έτος Αξιοπιστίας για το οποίο προέκυψε η
ελάχιστη τιμή Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων. Η
τρίωρη μεταβολή της παραγόμενης ενέργειας για την ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά της
παραγομένης ενέργειας για την ώρα t και υπολογίζεται ως η διαφορά της παραγόμενης
ενέργειας για την ώρα t από την παραγόμενη ενέργεια για την ώρα t+3.
6. Η Ισχύς Ευελιξίας για νέες Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές μονάδες οι οποίες κατά τα
εξεταζόμενα Έτη Αξιοπιστίας δεν λειτούργησαν, ή λειτούργησαν δοκιμαστικά, ή λειτούργησαν
για χρόνο μικρότερο του ήμισυ της εξεταζόμενης περιόδου, υπολογίζεται από τον Διαχειριστή
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του ΕΣΜΗΕ ως το γινόμενο της Καθαρής Ισχύος της μονάδας αυτής με το λόγο της Συνολικής
Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ως προς τη συνολική καθαρή ισχύ
όλων των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων.
7. Κάθε Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων
που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, με την Ισχύ Ευελιξίας όπως
έχει προκύψει από τους ως άνω υπολογισμούς.
8. Η Ισχύς Ευελιξίας των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων, υπολογίζεται άπαξ και ισχύει
για όλη τη διάρκεια ισχύος του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.
Άρθρο 5
Δημοπρασίες για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας
1. Η πρώτη Δημοπρασία διεξάγεται το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την
έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ από τη ΡΑΕ και υπό
την προϋπόθεση λήψης της σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των
περιεχομένων της υπ’ αριθ. SA 56102 κοινοποίησης της Ελληνικής Πολιτείας για το νέο
Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι
Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας δύνανται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι δέκα (10)
βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ ένα (1) MW. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται σε
τριάντα εννέα (39) ευρώ/kW το έτος.
2. Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Δημοπρασίες με το
σύνολο της ισχύος τους, όπως ορίζεται παραπάνω.
3. Η δημοπρατούμενη ισχύς ορίζεται στα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) MW. Ο
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να μειώνει την ανωτέρω δημοπρατούμενη ισχύ εκάστης
Δημοπρασίας, επί τη βάσει της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων ισχύος,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα αυτών.
4. Οι Δημοπρασίες διενεργούνται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό
Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας που συντάσσεται από τον ίδιο σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. Με τη συμμετοχή τους στη
δημοπρασία οι Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των
δημοπρασιών.
5. Η ανακοίνωση από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας συνιστά
απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής Σύμβασης παροχής
Υπηρεσίας Ευελιξίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας που αποτελούν και τους
ειδικούς όρους της Σύμβασης. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται, χωρίς άλλη διατύπωση, μεταξύ
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Επιλεγέντα Παρόχου, από τον χρόνο που τα αποτελέσματα
της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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6. Η δεύτερη Δημοπρασία θα διενεργηθεί το αργότερο εντός των πρώτων επτά (7) εργασίμων
ημερών του μήνα, ο οποίος έπεται του μηνός κατά τον οποίο θα λάβει χώρα η εκκίνηση
λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης. Η δημοπρατούμενη ισχύς καθώς και λοιπές
λεπτομέρειες που αφορούν στην δεύτερη δημοπρασία, θα προσδιορισθούν με νέα Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διενέργεια της
Δημοπρασίας, κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ.
Άρθρο 6
Δικαίωμα Αποζημίωσης για την Υπηρεσία Ευελιξίας
1.

Δικαίωμα Αποζημίωσης έχουν οι επιλεγέντες Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας με την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας.

2.

Η Αποζημίωση Ευελιξίας που δικαιούται καθένας από τους Παρόχους στον οποίο
κατακυρώνονται τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθορίζεται στη βάση της τιμής
προσφοράς του σε αυτήν («pay-as-bid»).

3.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταβάλλει Αρχική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για
την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση και Τελική Αποζημίωση στους
επιλεγέντες Παρόχους, η οποία υπολογίζεται μετά το πέρας του Μηχανισμού βάσει της
Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος κάθε Παρόχου, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΜΗΕ και υπολογίζεται βάσει στοιχείων που καταγράφονται για τις χρονικές περιόδους
για τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας είχε επιλεγεί βάσει των σχετικών Δημοπρασιών
Ισχύος Ευελιξίας. Το συνολικό κόστος της Αποζημίωσης επιμερίζεται σε μηνιαία βάση και μετά
τη λήξη του Μηχανισμού στους Εκπροσώπους Φορτίου. Η διενέργεια των αναγκαίων
εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΜΗΕ.

4.

Πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης για την καταβολή Αποζημίωσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
ουδεμία άλλη υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, έχει έναντι του Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι αυτού για οποιαδήποτε ζημία αυτός υποστεί ως αποτέλεσμα
της παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσίας Ευελιξίας

1.

Με την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στο
Άρθρο 5 της παρούσας, ο Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας υποχρεούται να παρέχει την Υπηρεσία
Ευελιξίας αδιάλειπτα για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά η συγκεκριμένη Δημοπρασία.

2.

Η Υπηρεσία Ευελιξίας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή
του ΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση και του Κανονισμού Δημοπρασιών για τη διάρκεια, την ισχύ και με
την τιμή/ές που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της Δημοπρασίας.

3.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, τα
συστήματα απόκρισης ζήτησης λαμβάνουν Εντολή Κατανομής σε πραγματικό χρόνο από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας για
να καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες σε ευελιξία.
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Άρθρο 8
Διάρκεια ισχύος του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας
Η διάρκεια ισχύος του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται κατά
μέγιστο έως 31.03.2021 ή μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης
Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος της παρούσας απόφασης
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός

Γεράσιμος Θωμάς
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