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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       Α.Π. 583 / 03.11.2021 
Υπόψη: Προέδρου ΡΑΕ 
Aναπλ. Καθ. Αθανάσιο Δαγούμα 
Πειραιώς 132, Αθήνα 11854 

 
Θέμα: Απόψεις της Optimus Energy AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη 
Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ 
και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για τη τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
Μεθοδολογίας Φορτίου Αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων στην Αγορά Εξισορρόπησης, θα 
θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας ως ακολούθως: 

 

1. Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και Κατανεμόμενου Φορτίου 

 Θεωρούμε πως το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ πρέπει να είναι ενιαίο και να 
εμπεριέχει όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και τις μικρές μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ). Η Αγορά εξισορρόπησης στην χώρα μας δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτές των άλλων 
Ευρωπαίων Διαχειριστών και για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτιμούμε πως θα είναι λίγοι οι σταθμοί ΑΠΕ 
που θα έχουν την τεχνική δυνατότητα και την εμπιστοσύνη για να συμμετέχουν στο Χαρτοφυλάκιο 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ. Εάν θέλουμε να δοθούν κίνητρα συμμετοχής στους παραγωγούς ΑΠΕ θα 
πρέπει να μπορούν οι ΦΟΣΕ να συμμετάσχουν με ικανοποιητική ισχύ στην Αγορά Εξισορρόπησης, και ο 
κατακερματισμός των τεχνολογιών (όπως προτείνεται από τον Διαχειριστή) δεν εξυπηρετεί αυτόν τον 
σκοπό.  

 Συμφωνούμε επί της αρχής με την πρόταση του Διαχειριστή να ορίζεται το φορτίο αναφοράς ως ο μέσος 
όρος της έγχυσης του χαρτοφυλακίου πριν και μετά την έκδοση της σχετικής Εντολής Κατανομής. 
Επιφυλασσόμαστε για την λειτουργική παρακολούθηση των υπολογισμών και των πιθανών εμποδίων που 
μπορεί να εμφανιστούν. 

 Θεωρούμε ότι η πληροφορία ένταξης στο χαρτοφυλάκιο δεν χρειάζεται να τηρείται από τον ΔΑΠΕΕΠ σε 
πραγματικό χρόνο αλλά μόνο απολογιστικά, καθώς θα εισάγει γραφειοκρατικά βήματα και χρονικές 
καθυστερήσεις μη απαραίτητες. Οι μονάδες δύνανται να επιλέγουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που 
θα εντάσσονται και θα απεντάσσονται από το Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και επομένως 
η διαδικασία πρέπει να είναι απλή και όχι χρονοβόρα, χωρίς να παρεμβάλλεται ο ΔΑΠΕΕΠ. Ο πίνακας 
αντιστοίχισης δε χρειάζεται να περιλαμβάνει αυτή την πληροφορία. 

 Θεωρούμε ότι κατά το αρχικό διάστημα λειτουργίας του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ 
δε θα πρέπει να δημιουργούνται αντικίνητρα στους παραγωγούς να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό τους 
κατάλληλα. Με αυτή την έννοια διαφωνούμε στην  πρόταση του Διαχειριστή στην επανάληψη των 
δοκιμών ο συμμετέχων να υποχρεούται να καταβάλει εκ νέου το 50% του τέλους που υπέβαλε κατά 
την αρχική εγγραφή. 
 
 



 

 
 

 
 

2. Δοκιμαστικές Εντολές Κατανομής χειροκίνητης ΕΑΣ  

 Στο ίδιο πνεύμα με την προηγούμενη παράγραφο διαφωνούμε με την πρόταση του Διαχειριστή να 
προστεθεί νέα Χρέωση μη Συμμόρφωσης (αντικατάσταση άρθρου 98) για τον έλεγχο της συμμόρφωσης 
με τις Δοκιμαστικές Εντολές χειροκίνητης ΕΑΣ.  

 
3. Μεταβατικές διατάξεις  

 Δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να καθυστερήσει 3 επιπλέον χρόνια η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 
αυτόματης ΕΑΣ και παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης ΕΔΣ. Είμαστε αντίθετοι στη ρητή θέσπιση μιας τόσο 
μεγάλης χρονικής καθυστέρησης υλοποίησης και θεωρούμε ότι αν χρειάζεται να ορισθεί ένα συγκεκριμένο 
χρονικό ορόσημο τότε αυτό θα πρέπει να είναι μια πολύ πιο σύντομη περίοδος. 

 

Τέλος θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει περίοδος εκτεταμένων δοκιμών (dry-run) πριν την εισαγωγή των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεών μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 
Στέλλα Ζαχαρία 
Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Optimus Energy A.E. 


