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Αθήνα, 28 Απριλίου 2021
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις
παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
Κύριε Πρόεδρε,
Oι συνημμένες μελέτες, επικαλούμενες στοιχεία εμπιστευτικότητας, δεν παρέχουν ειδικότερα
στοιχεία, έστω ομαδοποιημένα, αναφορικά με τις συμπεριφορές των κύριων παικτών, οι οποίοι
συμμετέχουν είτε ως παραγωγοί στην αγορά επόμενης ημέρας και στην αγορά εξισορρόπησης, είτε
ως εκπρόσωποι φορτίου, είτε ως ΦΟΣΕ ΑΠΕ.
Το υψηλό κόστος στην αγορά εξισορρόπησης, μετά και τη λήψη των μέτρων που έλαβε η Αρχή σας,
εντοπίζεται στον υψηλό όγκο ενεργοποιημένης ενέργειας (activated energy) που είναι το
αποτέλεσμα του ενοποιημένου προγραμματισμού του Διαχειριστή (ISP), που εν πολλοίς ανατρέπει
τον αρχικό προγραμματισμό της αγοράς επόμενης ημέρας. Κύρια αιτία, κατά τον Διαχειριστή οι
σημαντικές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των προσφορών στην αγοράς επόμενης ημέρας ως
τις προσφορές των ιδίων παικτών στην αγορά εξισορρόπησης.
Διαπιστώνουμε επίσης ότι καταγράφονται συστηματικές αποκλίσεις στις δηλώσεις παραγωγής των
ΑΠΕ (υπερδηλώσεις) και σε μικρότερο βαθμό αποκλίσεις στις δηλώσεις φορτίου. Δυστυχώς τα ελλιπή
στοιχεία που παρέχει ο Διαχειριστής δεν μας επιτρέπουν να εξάγουμε συμπεράσματα εάν υπάρχει
συστηματική τακτική από κάποιον παίκτη.
Οι αποκλίσεις στις δηλώσεις παραγωγής των ΑΠΕ μπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό την
εμφάνιση της κυρίαρχης κατεύθυνσης, ήτοι ανοδική ή καθοδική. Την ίδια στιγμή όμως, οι
εκπρόσωποι των ΑΠΕ στην πλειοψηφία τους (ΑΠΕ με fεed in tariff και ΑΠΕ με ΣΕΔΠ) δεν επιμερίζονται
το κόστος των αποκλίσεων των δηλώσεων τους (εκτός του ΔΑΠΕΕΠ).
Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική στρέβλωση στη λειτουργία της αγοράς. Θεωρούμε ότι άμεσα
πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που απαλλάσσει προσωρινά τις ΑΠΕ με ΣΕΔΠ να μην χρεώνονται
αποκλίσεις, με πρόσχημα τη μη συνεχή λειτουργία της ενδο-ημερήσιας αγοράς, χωρίς αυτό να είναι
προσδιορισμένο χρονικά.
Γι’ αυτό δεν συμφωνούμε με την πρόταση του Διαχειριστή να συνεχίσουν οι ίδιες χρεώσεις για το
επόμενο 12μηνο. Αντιπροτείνουμε να επαναληφθούν οι μελέτες μετά από ένα εξάμηνο
δημοσιεύοντας περισσότερα στοιχεία αυτή τη φορά.
Mε εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.

