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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον περιορισμό συστήματος της
Πελοποννήσου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mε την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις του Ελληνικού Συνδέσμου
Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε
δημόσια διαβούλευση για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ι-293040/10.12.2020) σχετικά με την
τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αναφορικά με την προτεινόμενη εισαγωγή, για
μεταβατικό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ειδικών ρυθμίσεων για τις Οντότητες Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης που βρίσκονται εντός του περιορισμού συστήματος της Πελοποννήσου.
Γίνεται αντιληπτό ότι, με την προτεινόμενη προσθήκη του Άρθρου 118Β, επί της ουσίας ενεργοποιείται
και εξειδικεύεται η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του Άρθρου 85, θεωρώντας ότι οι προσφορές
παροχής Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ (mFRR), των Οντοτήτων Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης που βρίσκονται εντός του περιορισμού συμφόρησης στο δίκτυο της Πελοποννήσου,
ενεργοποιούνται για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης. Επομένως, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αγοράς Εξισορρόπησης, οφείλεται να επισημαίνονται και να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των
τιμών Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, καθώς και από τον υπολογισμό της
Τιμής Αποκλίσεων.
Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι η πρώτη ρυθμιστική παρέμβαση σε
μια σειρά παρεμβάσεων που απαιτούνται εξαιτίας της ύπαρξης του τεχνικού περιορισμού στην
περιοχή της Πελοποννήσου. Ο εν λόγω περιορισμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις άσκησης αντιανταγωνιστικών πρακτικών από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εντάσσονται στον
περιορισμό. Συνεπώς, οι εντολές κατανομής Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ
προς τις εν λόγω Οντότητες, για σκοπούς άρσης της συμφόρησης στο δίκτυο της Πελοποννήσου, θα
μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος στην Αγορά Ενέργειας
Εξισορρόπησης. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές οτι ενώ η εισήγηση του Διαχειριστή αναφορικά με
την εξαίρεσή τους από τη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς αυτής, όπως επίσης και από τον
υπολογισμό της Τιμής Αποκλίσεων είναι ουσιώδης και απαραίτητη, ωστόσο η πρόταση εφαρμόζεται
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οριζόντια και συνεπώς χρήζει περαιτέρω ανάλυσης για την αποφυγή στρεβλώσεων και επιπλέον δεν
επιλύει πλήρως το πρόβλημα του τεχνικού περιορισμού. Η δυνατότητα των μονάδων που ανήκουν
στον περιορισμό της Πελοποννήσου να προσφέρουν όλη τη διαθέσιμη ισχύ τους στην Προ-Ημερήσια
Αγορά, γνωρίζοντας εκ των προτέρων οτι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν με φυσική παράδοση το
Πρόγραμμα της Αγοράς, τους χορηγεί το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα να ικανοποιούν με τις μονάδες
τους σχεδόν αποκλειστικά την ανάγκη που έχει το Σύστημα για Καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης και
μάλιστα στο κόστος που αυτοί επιλέγουν. Συνεπώς ναι μεν η εξαίρεσή τους από τον καθορισμό της
αξίας της Καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι ορθή, καθώς προστατεύει την δραστηριότητα της
Προμήθειας από αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις, αλλά δε διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της αγοράς.
Ο Σύνδεσμός μας, λοιπόν, αναμένει την ταυτόχρονη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν εξ’ αρχής τη
συμμετοχή αυτών των μονάδων με την πλήρη ισχύ τους στην Προ-Ημερήσια Αγορά και καλεί την Αρχή
σας να εξετάσει την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Επίσης ο Σύνδεσμός μας, στο πλαίσιο της διαφάνειας, αναμένει τη σχετική δημοσίευση στοιχείων που
αναδεικνύουν την επίδραση που είχε ο τεχνικός περιορισμός της Πελοποννήσου στη διαμόρφωση του
κόστους της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της εν λόγω
τροποποίησης και να δημιουργηθούν ασφαλείς προσδοκίες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία
της εν λόγω αγοράς.
Συνεπώς η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται ότι θα έχει κάποια θετική επίδραση στην
εξομάλυνση του κόστους της Αγοράς Εξισορρόπησης ωστόσο, το πρόβλημα του περιορισμού
Μεταφοράς της Πελοποννήσου είναι σαφώς σύνθετο και θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στη
συνολική λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης. Ως εκ τούτου οφείλει να αντιμετωπιστεί συνολικά και
όχι αποσπασματικά.
Παράλληλα, σε περίπτωση που επιλεγεί να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη τροποποίηση, θεωρούμε
σημαντικό τον σαφή και εκ των προτέρων προσδιορισμό των συνθηκών και των κριτηρίων βάσει των
οποίων θα αρθούν μελλοντικά οι μεταβατικές ρυθμίσεις που εισάγονται με την προτεινόμενη
τροποποίηση. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί και πιθανόν να επανεξεταστεί ο
προβλεπόμενος χρονισμός της εκκαθάρισης, βάσει των ειδικών ρυθμίσεων, καθώς σε περίπτωση που
αυτή πραγματοποιείται μεταχρονολογημένα, τα επιθυμητά αποτελέσματα της προτεινόμενης
τροποποίησης περιορίζονται σημαντικά.
Παράλληλα, ο Σύνδεσμός μας κρίνει απαραίτητη την περαιτέρω ανάλυση και μελέτη της λειτουργίας
της Αγοράς Εξισορρόπησης, όπου αφενός θα αξιολογηθεί η επίδραση της εν λόγω τροποποίησης στην
ομαλή λειτουργία της, και αφετέρου θα αξιολογηθούν και άλλοι παράγοντες, ιδίως ρυθμιστικοί
κανόνες και στοιχεία του σχεδιασμού της Προ-Ημερήσια Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης, τα
οποία ενδεχομένως επηρεάζουν δυσμενώς τη δεύτερη. Εφόσον διαπιστωθούν και ποσοτικοποιηθούν
οι εν λόγω παράγοντες, θα είναι αποτελεσματικότερος ο σχεδιασμός των ρυθμιστικών μέτρων που θα
πρέπει να ληφθούν για τη διαχείρισή τους.
Τέλος, θεωρούμε ότι η θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου συστηματικού ελέγχου και
παρακολούθησης της αγοράς, συνδυαστικά της χονδρεμπορικής και της λιανικής, που θα επιτρέπει
τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, που προέρχονται είτε από τεχνικής φύσεως περιορισμούς, είτε
από τα βασικά, δομικά, στοιχεία της αγοράς, είναι πρωταρχικής σημασίας, για την ανάπτυξη κλίματος
εμπιστοσύνης και τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική και
λιανική αγορά.
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Με εκτίμηση,

_____________________________
Αναστάσιος Παπαναγιώτου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΠΕΝ
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