Αξιότιμοι Κύριοι,
Στα πλαίσια συμμετοχής του Ομίλου ΙΤΑ στη διαβούλευση της Αρχής σχετικά με τον
ενεργειακό συμψηφισμό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, παρακαλούμε όπως λάβετε
υπ’ όψη σας την κάτωθι πρόταση:
Στο τέλος της εδαφίου (γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 3 του κειμένου της
Διαβούλευσης (βλ. συνημμένο), προστίθεται νέο εδάφιο (δ) ως ακολούθως:
«…Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού
συμψηφισμού, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, μπορούν να ενταχθούν Σταθμοί
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ως αυτοπαραγωγοί καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις τους ενώ
διαθέτουν στο ίδιο ΜΔΣ, ως ανεξάρτητοι παραγωγοί, σε ισχύ την άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 3 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει, και την κατά το άρθρο 8,
του ίδιου Νόμου, άδεια λειτουργίας, για τα οποία οι ανωτέρω άδειες έχουν εκδοθεί για
ισχύ μικρότερη της ονομαστικής ισχύος του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά της
ονομαστικής ισχύος του σταθμού από την ισχύ για την οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να επιτραπεί κατ’ επέκταση διεισδύουσα στο ΜΔΣ , με την
προκύπτουσα υπερβάλλουσα ενέργεια ΑΠΕ (που αντιστοιχεί στην επιτρεπόμενη διαφορά
ονομαστικής ισχύος) δυνάμενης μόνον όπως συμψηφισθεί με την καταναλωθείσα
ενέργεια του ίδιου ενεργειακού καταναλωτή, από εγκατάστασή του που βρίσκεται εντός
του ίδιου ηλεκτρικού συμπλέγματος ΜΔΣ με τον Σταθμό ΑΠΕ. Η μέτρηση της παραγόμενης
ενέργειας από τον Σταθμό ΑΠΕ θα γίνεται με επιβάρυνση του παραγωγού, μέσω της
τοποθέτησης κατάλληλης μετρητικής διάταξης, που θα τοποθετείται στα πεδία χαμηλής
τάσης του Σταθμού ΑΠΕ και ακριβώς θα καταγράφει την πλεονάζουσα ενέργεια ΑΠΕ που
αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα ισχύ ΑΠΕ που εγκρίνεται όπως λειτουργεί κατ’ επέκταση
της ήδη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ως ανεξαρτήτου παραγωγού.»
Η ως άνω πρόταση του Ομίλου ΙΤΑ βασίζεται στην παρακάτω αιτιολογική έκθεση:
Είναι γνωστή και άκρως δικαιολογημένη η πρόθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να
μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ στο δίκτυο των ΜΔΝ. Δεδομένης
της απόφαση 96/2007 περί Καθορισμού Περιοχών με Κορεσμένα Δίκτυα, όπου η
εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, υλοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
από την Αρχή, με την προτεινόμενη προσθήκη δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης της
περικοπτόμενης ισχύος, δίχως την ανάγκη υλοποίησης σχετικού διαγωνισμού από τη ΡΑΕ.
Παράλληλα, καθώς η εγκατάσταση ΑΠΕ στα ΜΔΝ αντιμετωπίζει εσχάτως ιδιαίτερα
αδειοδοτικά προβλήματα (π.χ. για χωροταξικούς λόγους) με την προτεινόμενη προσθήκη
μεγιστοποιείται το όφελος από τη χρήση των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, χωρίς να πρέπει να υπάρξουν
επιπλέον εγκαταστάσεις Σταθμών.
Εξίσου σημαντικό, τέλος, είναι το γεγονός ότι με την αξιοποίηση της περικοπτόμενης ισχύος
στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού (εικονικού ή μη) μειώνεται η κατανάλωση
ρυπογόνων και εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων από τους τοπικούς ΑΣΠ, με
αποδεδειγμένα, ξεκάθαρα οφέλη για το τοπικό περιβάλλον και την εθνική οικονομία.
Παράλληλα, η δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς (εικονικού ή μη) net metering για
αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ με dispatched ισχύ στα ΜΔΝ, αποτελεί ισχυρό για νέες επενδύσεις
στον τουριστικό ή μεταποιητικό τομέα, ώστε να ωφεληθούν, στο μέγιστο βαθμό, της
δυνατότητας αυτής.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία.
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