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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τους κανόνες κατανομής για 

μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Ελλάδας-

Ιταλίας (παράρτημα 3 των HAR).   

 

Αξιότιμε κ Πρόεδρε, 

 

Με την παρούσα επιστολή, κοινοποιούμε τη θέση του Συνδέσμου μας ως προς το υπό 

δημόσια διαβούλευση ζήτημα αναφορικά με τους κανόνες κατανομής για μακροπρόθεσμα 

δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Ελλάδας - Ιταλίας, σε συνέχεια της 

από 31/08/2021 πρόσκλησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.  

Κατ’ αρχήν, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος 

Μεταφοράς της Ελλάδας και της Ιταλίας, την οποία έθεσε σε διαβούλευση η Αρχή σας, είναι 

μία θετική κίνηση για την άρση μίας στρέβλωσης, ήτοι της ειδικής πρόβλεψης που είχε 

εισαχθεί μεταβατικά, καθώς, όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, η εφαρμογή της έχει 

οδηγήσει σε μία προβληματική κατάσταση, όσον αφορά στις τελικές εκκαθαρίσεις 

(χρεοπιστώσεις) των Συμμετεχόντων. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου ορίου αποζημίωσης έχει ως 

αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην επιστρέφεται στους Συμμετέχοντες ούτε το 

συνολικό κόστος αγοράς των περικομμένων μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς. 

Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία δεν λειτουργούσε 

η διασύνδεση, χωρίς υπαιτιότητα των Συμμετεχόντων, εκείνοι να υφίστανται σημαντική 

ζημία. 

Με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τον 

προβληματισμό μας, όσον αφορά στις ανακοινώσεις του Joint Allocation Office (JAO) και των 

Διαχειριστών, καθώς ο JAO ανακοίνωνε περικοπή ώστε να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία 

παραμένει εντός ορίων ασφαλείας χωρίς να δίνονται περεταίρω διευκρινίσεις (“curtailment 

to ensure operation remains within Operational Security Limits”), ενώ οι  Διαχειριστές 

(ΑΔΜΗΕ και TERNA), με την ανακοίνωσή τους στις 10/08/2021, απέδωσαν την παρατεταμένη 

διακοπή λειτουργίας της διασύνδεσης σε επιπλέον βλάβες που διαπιστώθηκαν (“further 

damages, caused by third parties,were found”). Τότε κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί ότι θα 

χρειαστεί εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές. Σημειώνεται ότι η 

αρχική ημερομηνία επιστροφής της διασύνδεσης ήταν η 21/6/2021. Συνεπώς, σύμφωνα με 

την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, προκύπτει ότι τελικά η διασύνδεση δεν λειτουργούσε λόγω 

αποκατάστασης βλαβών και όχι για λόγους ασφαλείας. 

https://www.admie.gr/nea/epeigoysa-anakoinosi/capacity-availability-greece-italy-interconnection-updated-10082021
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Κατά συνέπεια, είμαστε σύμφωνοι με την αλλαγή που προτείνουν οι Διαχειριστές 

αναγνωρίζοντας έστω και καθυστερημένα με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου περιορισμού σε συνδυασμό με τις 

σημαντικές καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία του καλωδίου τους προηγούμενους μήνες. 

Θεωρούμε ότι, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας και εκκαθάρισης της αγοράς,  

κρίνεται εύλογο η κατάργηση του ορίου να εφαρμοστεί αναδρομικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν  

την πραγματική αιτία μη λειτουργίας της διασύνδεσης και προτείνουμε ως ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της την 21η Ιουνίου 2021, προγραμματισμένη ημέρα επαναλειτουργίας της 

διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας. Τέλος, αποτελεί υποχρέωση των Διαχειριστών η ορθή 

ενημέρωση των Συμμετεχόντων και η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία επίλυσης 

των τεχνικών προβλημάτων των διασυνδέσεων.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Αλέξανδρος Χαρίτος  

Πρόεδρος Δ.Σ.  

 


