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Θέμα:  Προτάσεις ΕΒΙΚΕΝ αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη προ-κοινοποίηση του μόνιμου 

μηχανισμού επάρκειας ισχύος σε συνδυασμό με την ανάγκη παράτασης μηχανισμού 

Διακοψιμότητας.  

 

Μεταξύ των δεσμεύσεων που συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του 

μνημονίου, περιλαμβάνεται η προ-κοινοποίηση του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας 

ισχύος, ο οποίος θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να βασίζεται σε μια πλήρη 

και εμπεριστατωμένη εκτίμηση της επάρκειας ισχύος του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εναπομείνασες ώρες λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων του 

Αμυνταίου και της Καρδιάς (1.200MW), είναι προφανές ότι η αξιοπιστία του ηλεκτρικού 

συστήματος ήδη από το 2019 και έως την ένταξη της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδας V 

κρίνεται  «…..ως ανεπαρκής παρά τη συμβολή των διασυνδέσεων», όπως άλλωστε 

αναφέρεται και στην τελευταία μελέτη επάρκειας ισχύος του ΑΔΜΗΕ. 

 

Ο σχεδιασμός του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων 

μηχανισμών που έχει υιοθετήσει η Ιταλία και η Ιρλανδία,  δεν προσιδιάζει στις 

ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, καθότι τα μοντέλα που 

εφαρμόζονται στις χώρες αυτές, αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην αποφυγή υπέρβασης 

της οριακής τιμής πάνω από μια προκαθορισμένη τιμή για ορισμένες ώρες σε ημερήσια 

βάση.  

 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι μηχανισμοί των χωρών αυτών, οι οποίες δεν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας ισχύος, καλούνται πρωτίστως να επιλύσουν το 

πρόβλημα ανάκτησης πλήρους κόστους των θερμικών μονάδων παραγωγής (missing 

money problem).  

 

Γι’αυτό άλλωστε, οι μηχανισμοί αυτοί δεν αξιοποιούν ουσιαστικά τη συμμετοχή της 

ζήτησης, με αποτέλεσμα η αμοιβή της ζήτησης για την υπηρεσία διακοπής του φορτίου της 

να συμψηφίζεται με τη χρέωση για τις αντίστοιχες υπηρεσίες των μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής.  
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Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, επισημαίνουμε εκ νέου ότι η συμμετοχή της ζήτησης στο 

σχεδιαζόμενο μόνιμο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, θα πρέπει να τεθεί με ιδιαίτερη 

προσοχή, έτσι ώστε να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική.  

 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέτουν εγκεκριμένους μηχανισμούς 

επάρκειας ισχύος, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης 

διασφαλίζεται στην πράξη, πρωτίστως μέσω αυτοτελών μηχανισμών που απευθύνονται 

αποκλειστικά στην απόκριση της ζήτησης (Διακοψιμότητα). Οι δε μηχανισμοί αυτοί 

συνυπάρχουν παράλληλα με τους εγκεκριμένους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος.   

 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία έχει παρατείνει έως την 

31.07.2022 την ισχύ του αυτοτελή μηχανισμού Διακοψιμότητας (SA 43735), λαμβάνοντας 

μεταξύ άλλων υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί στην πράξη, ενόψει των υφιστάμενων ρυθμιστικών εμποδίων. Ομοίως, η 

Γαλλία εφαρμόζει αυτοτελή μηχανισμό Διακοψιμότητας έως την 31.12.2023 (SA 48490), 

παράλληλα με τον ήδη εγκεκριμένο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, ο οποίος επίσης 

προβλέπει τη συμμετοχή της ζήτησης (SA 39621).  

   

Σημειώνουμε δε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επιπροσθέτως ώριμες αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας, το πλαίσιο λειτουργίας των οποίων επιτρέπει τη συμμετοχή της 

ζήτησης, σε αντίθεση με την ελληνική αγορά, η οποία δεν διαθέτει αντίστοιχο πλαίσιο και 

εξακολουθεί να τελεί υπό αναδιάρθρωση.  Είναι βέβαιο εξάλλου ότι και μετά τη θέση σε 

ισχύ του νέου πλαισίου αγοράς, θα απαιτηθεί επιπρόσθετος χρόνος για την άρση των 

υφιστάμενων ρυθμιστικών εμποδίων και στρεβλώσεων της αγοράς.  

 

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την περαιτέρω παράταση του 

υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας, ως μηχανισμού ο οποίος θα λειτουργεί 

αυτοτελώς σε σχέση με το σχεδιαζόμενο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, για το εύλογο 

χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να 

παράγει απτά αποτελέσματα το νέο πλαίσιο αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική 

συμμετοχής της ζήτησης. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνουμε απαραίτητο η τελική σας πρόταση πριν κοινοποιηθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεθεί σε διαβούλευση, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να 

εκφράσουμε τις παρατηρήσεις επί συγκεκριμένης πρότασης. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κωνσταντίνος Κουκλέλης  

Πρόεδρος ΔΣ 


