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Αξιότιμοι κύριοι, 

Στο πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων (ΗΣ) των ΜΔΝ,  της 
εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ συμμετεχόντων και διαχειριστή, σας παραθέτουμε τις 
απόψεις μας και προτείνουμε να ληφθεί μέριμνα για τα ακόλουθα θέματα του υπό 
διαβούλευση σχετικού Εγχειριδίου, με σκοπό να συνδράμουμε στο έργο του διαχειριστή προς 
την κατεύθυνση μεγιστοποίησης της διείσδυσης  των Σταθμών ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών 
(ΥΒΣ) υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας των ΗΣ των ΜΔΝ.

 Κεφάλαιο 3 Διαχείριση Συστημάτων ΜΔΝ με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ 
Θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο προκειμένου την άρτια περιγραφή και υλοποίηση των 
προσομοιώσεων αλλά και την πλήρη ενημέρωση των συμμετεχόντων, να αιτιολογηθεί 
στην ενότητα 3.2 «Κατάρτιση του Κυλιόμενου Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού» (ΚΗΕΠ) η επιλογή του ποσοστού 20% για τη διερεύνηση συμμετοχής 
στον ΗΕΠ αποκλειστικά για την αιολική παραγωγή (Α/Π), και όχι και για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς (Φ/Β),  προκειμένου τη συμφωνία και με τις διατάξεις του άρθρου 63 
«Κατηγορίες Μονάδων Παραγωγής ως προς τον έλεγχο της παραγωγής τους – κριτήρια 
κατάταξη]ς» του Κώδικα Διαχείρισης των ΗΣ των ΜΔΝ (Κώδικα ΜΔΝ). 

Σημειώνουμε ότι αντίστοιχα απαιτείται διευκρίνιση και για την ενότητα 3.4 «Εσωτερική 
διαχείριση ΥΒΣ», όπου ορίζεται διάκριση των ΥΒΣ με Α/Π, λαμβάνοντας υπόψη και την 
πρόβλεψη του άρθρου 211 του Κώδικα ΜΔΝ «Ειδικοί Κανόνες ένταξης και λειτουργίας 
Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού» για τη μη συμμετοχή της παραγωγής των Μονάδων 
ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού στην κατάρτιση των προγραμμάτων ΚΗΕΠ.

 Κεφάλαιο 5 Προσδιορισμός Περιθωρίων Διείσδυσης ΑΠΕ
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Περίληψη: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ 
και ΥΒΔ σταθμών για τα ΜΔΝ που κατήρτισε ο ΔΕΔΔΗΕ περί της 
Μεθοδολογίας προσδιορισμού των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ

Σχετικά: α. Η από 10.06.2022 Ανακοίνωση της ΡΑΕ
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Θεωρούμε απαραίτητο να εξεταστούν και να αποτυπωθούν διακριτά οι κανόνες 
προσδιορισμού των περιθωρίων διείσδυσης των ΥΒΣ και να μην περιορίζεται η μελέτη του 
διαχειριστή στο περιθώριο των Κατανεμόμενων Σταθμών ΑΠΕ με ΥΒΣ της σχετικής 
ενότητας 5.3 «Περιθώριο Κατανεμόμενων Σταθμών ΑΠΕ».

Τέλος, στο πλαίσιο της πρόσφατης έκδοσης του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), 
σκοπός  του οποίου αποτελεί η προώθηση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση του Εγχειριδίου Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ 
και ΥΒΔ σταθμών για τα ΜΔΝ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θεωρούμε απαραίτητο να 
συμπεριληφθoύν στις μελέτες του διαχειριστή και οι Σταθμοί Παραγωγής ΑΠΕ με 
ενσωμάτωση αποθήκευσης ενέργειας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση, 

Ευαγγελία Γκότζου
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων
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