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Σχόλια και απόψεις επί της δημόσιας διαβούλευσης της Τεχνικής Απόφασης «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά 
Εξισορρόπησης» 

ΔΕΗ Ενόψει της ομαλής μετάβασης της αγοράς στο νέο πλαίσιο, και 
λαμβάνοντας υπόψη σημερινή κατάσταση λειτουργίας της, θα ήταν 
σκόπιμο να υιοθετηθεί κατά την 1η περίοδο τεχνικό όριο τιμών 
εκκαθάρισης σημαντικά χαμηλότερο της προτεινόμενης εκτίμησης 
VoLL. Εξάλλου στο πλαίσιο της επικείμενης Ευρωπαϊκής Μελέτης 
Επάρκειας αναμένεται επικαιροποίηση της εκτίμησης VoLL.  

Τα τεχνικά όρια έχουν ορισθεί στις σχετικές αποφάσεις του ACER και είναι, για τις 
τιμές υποβολής προσφορών και τις τιμές εκκαθάρισης, για όλα τα προϊόντα 
Ενέργειας Εξισορρόπησης, τόσο για καθοδική όσο και για ανοδική Ενέργεια 
Εξισορρόπησης ίσα με ±99.999 €/MWh και θα ισχύουν από τη συμμετοχή του 
ΑΔΜΗΕ στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες ανταλλαγής Ενέργειας Εξισορρόπησης από 
εφεδρείες αποκατάστασης της συχνότητας με χειροκίνητη (MARI) και αυτόματη 
ενεργοποίηση (PICASSO).  

Ωστόσο, μέχρι τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO, ο 
ΑΔΜΗΕ μπορεί να προτείνει τεχνικά όρια μικρότερα από ±99.999 €/MWh που θα 
είναι όμως συμβατά με το ισχύον κάθε φορά ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπό την έννοια 
αυτή, η πρόταση του ΑΔΜΗΕ λαμβάνει υπόψη ότι τα όρια τιμών για Ενέργεια 
Εξισορρόπησης πρέπει να είναι συμβατά και ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι 
μικρότερα από τα όρια τιμών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς και ως εκ τούτου από την εκτίμηση του VoLL. Για την πρώτη περίοδο 
εφαρμογής λοιπόν, τα τεχνικά όρια θα πρέπει να είναι συμβατά με την εκτίμηση 
του VoLL ώστε η τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης να μην περιοριστεί σε κατώτερα 
όρια από εκείνα που είναι διατεθειμένοι οι τελικοί καταναλωτές να πληρώσουν 
προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή του φορτίου τους.  

Σε περίπτωση που γίνει επικαιροποίηση του VoLL και, αν αυτό συμβεί πριν από την 
εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών 
(CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID), ο ΑΔΜΗΕ θα κάνει την 
απαραίτητη επικαιροποίηση εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

ΔΕΗ Η μελέτη ΑΔΜΗΕ (εκτέλεση ΔΕΠ) στο πλαίσιο της υπό διαβούλευση 
τεχνικής απόφασης καταλήγει σε αύξηση του κόστους αποζημίωσης 
ισχύος εξισορρόπησης, δίχως σημαντικές μεταβολές των 
αποτελεσμάτων ΔΕΠ αναφορικά με το πλήθος των κατανεμημένων 
μονάδων. Το συμπέρασμα αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες λειτουργίας του 
Συστήματος δίχως να εστιάζει σε πιθανή αύξηση κόστους αγοράς. 
Επίσης η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη της την σχεδιαζόμενη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης από πολλαπλές 
οντότητες όπως Μονάδων πολλαπλού άξονα, εναλλακτικού καυσίμου 
ή και αντλητικές υδροηλεκτρικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε 
σκόπιμη την επανάληψη της μελέτης της διαβούλευσης λαμβάνοντας 

Η διατήρηση του κόστους της αγοράς σε χαμηλά επίπεδα μέσω χαμηλών (μη 
τεχνικών) ορίων τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης αντιτίθεται 
στο πνεύμα του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Οι τιμές θα πρέπει να καθορίζονται 
από την προσφορά και ζήτηση μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ΡΑΕ είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση της αγοράς. Επομένως η θέσπιση των τεχνικών 
ορίων δεν μπορεί να γίνει με σκοπό την μείωση του κόστους της αγοράς. 

Σχετικά με την μελέτη η οποία περιλαμβάνεται στην Τεχνική Απόφαση, σας 
γνωρίζουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί έχοντας συμπεριλάβει στην μοντελοποίηση 
τις Οντότητες που αντιστοιχούν στις διατάξεις λειτουργίας των Κατανεμόμενων 
Μονάδων Παραγωγής συνδυασμένου κύκλου πολλαπλού άξονα καθώς και τις 
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υπόψη τις ανάγκες και τον τρόπο κάλυψης των αναγκών εφεδρείας 
όπως προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, και ενόψει των δοκιμών 
προσομοίωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής με δυνατότητα άντλησης 
βάσει των στοιχείων που έχουν στείλει ατύπως οι Παραγωγοί για την 
πραγματοποίηση των δοκιμών. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν κρίνεται σκόπιμη η 
επανάληψη της μελέτης. 

ΔΕΗ Τέλος, θα θεωρούσαμε σκόπιμο υπό το φως της ενδεχόμενης 
θεσμοθέτησης Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας να 
αναθεωρηθούν προς τα κάτω τα όρια τιμών προσφορών και 
εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

Η ενδεχόμενη εφαρμογή ενός Μηχανισμού Ισχύος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να επηρεάσει τους κανόνες και τις αρχές που υπαγορεύονται από τους ισχύοντες 
ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του ACER και εφαρμόζονται για την 
λειτουργία της αγοράς καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο πνεύμα του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/943 

 

 

 

 

 


