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Θέμα: Public Consultation – Cost of New Entry

Κύριε Πρόεδρε,

Κατ’ αρχή θα θέλαμε να εκφράσουμε την επιφύλαξη μας ως προς την ακρίβεια των υποθέσεων που 
παρατίθενται  σε σχετικό πίνακα, αναφορικά με το κόστος κεφαλαίου(capital cost) που απαιτείται 
για να εγκατασταθεί ένα σύστημα που να υποστηρίζει την προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης 
φορτίου ζήτησης (demand response) για καταναλωτές YT (25.000 Ευρώ/MW)  συγκρινόμενο τόσο με 
την τιμή που αναφέρεται για τη ΧΤ (70.000 Ευρώ/ΜW), όσο και με την τιμή για τη  ΜΤ (38.000 
Ευρώ/ΜW).

Θεωρούμε ότι η κατηγοριοποίηση της ζήτησης ανάλογα με το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη 
κάθε εγκατάσταση είναι εσφαλμένη, και δεν μπορεί να βρεί έρεισμα  σε μελέτες, όπως  της ACER 
(STUDY ON THE ESTIMATION OF THE VALUE OF LOST LOAD OF ELECTRICITY SUPPLY IN EUROPE ACER, 
July 2018), που πραγματεύονται το ίδιο θέμα. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη διακρίνουμε κατηγορίες όπως οικιακοί καταναλωτές και λοιποί , οι οποίοι 
με τη σειρά τους διακρίνονται σε  βιομηχανία, κατασκευές και μεταφορές και  όχι  ΧΤ, ΜΤ και ΥΤ, 
διάκριση που παραπέμπει μόνο στο δίκτυο που είναι συνδεδεμένη κάθε εγκατάσταση και δεν 
χαρακτηρίζει τη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Ακόμη και υπό αυτή την κατηγοριοποίηση, η σημαντική διαφορά στο capital cost που προσδίδετε 
στην  YT ως προς τη MT δεν αιτιολογείται, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι καταναλώσεις σχεδόν στο 
σύνολο της ΥΤ και στο 30% στη ΜΤ (>10GWh)  αφορούν βιομηχανίες με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
αναφορικά με τη διαχείριση ζήτησης.

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας, που απαιτούνται να τηρηθούν από μια 
βιομηχανία για να  προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ζήτησης σε συχνή βάση είναι σαφώς πιο 
απαιτητικές και υψηλότερου κόστους ανά ΜW από εκείνες που απαιτούνται για τον κλάδο των 
κατασκευών , μεταφορών ή τους οικιακούς καταναλωτές.

 Η ικανοποίηση από πλευράς ζήτησης των απαιτήσεων απόδοσης που ζητούνται, ήτοι χρόνος 
απόκρισης, χρόνος προειδοποίησης και χρόνος στάσης προσδιορίζει το κόστος του συστήματος 
εφόσον ζητούμενο είναι η ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης. Συμπερασματικά εκφράζουμε τη 
διαφωνία μας ως προς τις τιμές που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα και σας καλούμε να μας 
διευκρινίσετε που βασίστηκαν οι υποθέσεις σας.

Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.
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