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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γενική παρατήρηση

Παίρνοντας σαν αφετηρία τις γενικές οδηγίες που εξέδωσε ο ΔΣΜΚ σχετικά με την ως άνω δημόσια
διαβούλευση (Guidance on Comments, Submission and List of Issues) θα θέλαμε κατ’ αρχή να
καταθέσουμε μια πρώτη γενική παρατήρηση.
Στο σχετικό κείμενο ο ΔΣΜΚ θέτει προς συζήτηση 13 σημεία προβληματισμού.

Τα 13 αυτά σημεία ορθώς τίθενται και η διαπίστωση μας είναι ότι είναι και ορθώς μελετημένα και
επεξεργασμένα.

Επί των 13 αυτών σημείων, ο ΣΕΕΑΑΕΚ έχει απόψεις αλλά την ίδια ώρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η
πολυπλοκότητα και η φύση των θεμάτων δεν επιτρέπουν την κατάθεση ισχυρών απόψεων. Ο ΔΣΜΚ
προφανώς με τις εισηγήσεις του ή/και προβληματισμούς θέλει να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες που
γεννώνται μέσα από την εμπειρία του η οποία δεν επεξηγείται λεπτομερώς. Άρα, αν θέλουμε να
αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα με εποικοδομητικό πνεύμα πρέπει τα θέματα αυτά να
συζητηθούν εξαντλητικά στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Αγοράς Κανόνων Αγοράς και εκεί αφού
ακουστούν τα διάφορα επιχειρήματα να καταλήξουμε και σε τελικές θέσεις και απόψεις. Είναι πολύ
πιθανόν θέσεις που εκ πρώτης όψεως σήμερα θεωρούμε ορθές, όταν ακούσουμε τις απόψεις του
ΔΣΜΚ ή/και άλλων εμπλεκομένων, πιθανών να διαφοροποιηθούν. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΕΑΑΕΚ θα
αποφύγει σε αυτό το στάδιο την κατάθεση ισχυρών απόψεων και θα αναμένει τη λειτουργία της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Δυστυχώς λόγο της σχετικής απόφασης του ΔΣΜΚ μέχρι στιγμής ο Σύνδεσμός μας δεν συμμετέχει στην
Συμβουλευτική αυτή Επιτροπή. Ελπίζουμε η απόφαση αυτή να αναθεωρηθεί και να μας επιτραπεί να
συμμετέχουμε έστω και σαν παρατηρητές ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε μέρος και συμμέτοχος
αυτής της ζύμωσης. Διαζευκτικά, ο Σύνδεσμός μας, προτίθεται στο βαθμό που του επιτρέπεται να
παρακολουθήσει εκ του σύνεγκης τις εργασίες της επιτροπής με σειρά επαναλαμβανόμενων
συναντήσεων με συμμετέχοντες στην επιτροπή και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών της
επιτροπής θα υποβάλλει σχετικά υπομνήματα προς τον Πρόεδρο της για το καθένα από τα 13 σημεία.

Σε αυτό το στάδιο θα περιοριστούμε στην κατάθεση των απόψεων μας για το, κατά την άποψη μας,
πλέον σοβαρό θέμα που αφορά το ρόλο των Φορέων Αθροιστικών Υπηρεσιών (ΦΑΥ / Aggregators).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Aggregators)
Βασικές Αρχές – Δεδομένα

Λόγω του μεγέθους της αγοράς μας, της πρόβλεψης ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μεγάλη
διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, με πολλές μικρές μονάδες κυρίως παραγωγής ηλιακής
ενέργειας (μικρότερες των 10 MW), του γεγονότος ότι το πλαίσιο της αγοράς μέσα από τους νέους
κανόνες καθίσταται εξαιρετικά απαιτητικό (και ορθώς γίνεται αυτό), και ταυτόχρονα ουδείς επιθυμεί
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το νέο περιβάλλον να αποτελέσει παράγοντα παράλογης αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος
(το δημόσιο συμφέρον απαιτεί το ακριβώς αντίθετο), καθίσταται προφανές και λογικό ότι ο ρόλος και
η επιτυχία των ΦΑΥ θα αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό κομβικό σημείο και η ραχοκοκαλιά της επιτυχίας
ή αποτυχίας του συνόλου της νέας φιλελευθεροποιημένης αγοράς.
Για να μπορέσουν οι ΦΑΥ να παίξουν σωστά και παραγωγικά το ρόλο τους απαιτείται να τους
εξασφαλιστεί η δυνατότητα να διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και εργαλεία ώστε να εκπληρώσουν
το ρόλο τους και ταυτόχρονα να είναι επιχειρήσεις οικονομικά βιώσιμες. Οι νέοι κανόνες αγοράς
δυστυχώς θέτουν σειρά περιορισμών στην ανάπτυξη τέτοιων εταιρειών που θα έχει τελικά σαν
αποτέλεσμα την ακύρωση του ρόλου τους.

Τα σημεία των νέων κανόνων αγοράς που θα έπρεπε κατά της άποψη μας να διαφοροποιηθούν ή να
αποτελέσουν θέματα προβληματισμού σχετικά με του ΦΑΥ είναι τα ακόλουθα:
Μέγεθος

Η οροφή σε ισχύ των 20MW που θα μπορεί να διαχειρίζεται ο κάθε ΦΑΥ πολύ απλά καθιστούν τη
δημιουργία τέτοιων εταιρειών ΜΗ βιώσιμη. Οι νέοι κανόνες αγοράς είναι τόσο απαιτητικοί για τους
συμμετέχοντες που για να μπορέσουν να εκπληρώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις
τους θα πρέπει να διαθέτουν μια συγκεκριμένη τεχνολογική και επιστημονική υποδομή. Η υποδομή
αυτή έχει κάποιο σοβαρό κόστος. Το κόστος αυτό (τόσο κεφαλαιουχικό όσο και λειτουργικό) για να
δικαιολογείται θα πρέπει η σχετική εταιρεία να διαθέτει κάποιο ελάχιστο μέγεθος. Αν τρέξει κάποιος
την άσκηση θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι τα 20MW θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο για να
μπορεί κάποιος ΦΑΥ να εισέλθει στην αγορά, διαφορετικά κατά τεκμήριο δεν θα είναι σε θέση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Ενεργειακό Μίγμα – Δημιουργία Εικονικών Μικρο-συστημάτων

Με δεδομένο την ευαισθησία των κανόνων αγοράς στο σύνολο τους (και ορθώς) στην εξασφάλιση της
σταθερότητας και του ισοζυγίου του συστήματος, αντίστοιχα θα πρέπει να επιτραπεί στους ΦΑΥ να
δημιουργούν από μόνοι τα αντίστοιχα δικά τους εικονικά ισοζυγισμένα και σταθερά μικρο –
συστήματα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τους επιτραπεί να συμπεριλαμβάνουν στο ενεργειακό τους
μίγμα μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και μονάδες παραγωγής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα και
να μην περιορίζεται μόνο στις ΑΠΕ.
Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας

Λόγο της προβλεπόμενης μεγάλης μελλοντικής διείσδυσης των ΑΠΕ η χρήση συστημάτων
αποθήκευσης ενέργειας θα καταστεί εκ των ουκ άνευ αναγκαιότητα. Με δεδομένο ότι μικρές μονάδες
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (κάτω των 10MW) θα τους είναι ασύμφορο να επενδύσουν οι ίδιες σε
τέτοιες μονάδες και να είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστες, θα πρέπει να επιτραπεί γενικά αλλά και ειδικά
στους ΦΑΥ η δυνατότητα επένδυσης σε μονάδες αποθήκευσης που θα έχουν τη δυνατότητα παροχής
επικουρικών υπηρεσιών τόσον εντός τους μικρο-συστήματος που θα δημιουργήσει ο κάθε ΦΑΥ για τον
εαυτό του όσο και προς το δίκτυο γενικότερα. Η διασπορά πολλών μικρών μονάδων αποθήκευσης για
την εξυπηρέτηση του κάθε μικρού έργου ΑΠΕ πιστεύουμε ότι είναι λάθος, τόσο λόγο της βιωσιμότητας
των έργων αυτών όσον και για την γενικότερη εξυπηρέτηση της σταθερότητας του συστήματος.
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