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Τη ρητή εξαίρεση του από την επιβολή των χρεώσεων μη συμμόρφωσης 
στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί ο ΔΑΠΕΕΠ, ενώ η Ένωση Βιομηχανικών 
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και η ΔΕΗ ζητούν την επανεξέταση των 
συγκεκριμένων χρεώσεων ανά εξάμηνο. 

Πρόκειται για ορισμένες βασικές διαπιστώσεις από τις θέσεις που 
κατέθεσαν οι τρεις φορείς στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της 
πρότασης του ΑΔΜΗΕ για τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης. 



Αναλυτικότερα, η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της αναφέρει ότι το διάστημα του 
ενός έτους που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ είναι πολύ μεγάλο, προτείνει την 
επανεξέταση ανά εξάμηνο και εκφράζει επιφυλάξεις για τις μελέτες βάσει 
των οποίων προέκυψαν οι προτάσεις του ΑΔΜΗΕ. Οπως αναφέρει, οι 
μελέτες επικαλούνται στοιχεία εμπιστευτικότητας και δεν παρέχουν 
ειδικότερα στοιχεία, έστω ομαδοποιημένα, αναφορικά με τις 
συμπεριφορές των κύριων παικτών, οι οποίοι συμμετέχουν είτε ως 
παραγωγοί στην αγορά επόμενης ημέρας και στην αγορά εξισορρόπησης, 
είτε ως εκπρόσωποι φορτίου, ή ως ΦΟΣΕ ΑΠΕ. 

Κατά την ΕΒΙΚΕΝ, μετά τη λήψη μέτρων από τη ΡΑΕ, το υψηλό κόστος στην 
αγορά εξισορρόπησης εντοπίζεται στον υψηλό όγκο ενεργοποιημένης 
ενέργειας (activated energy), ως αποτέλεσμα του ενοποιημένου 
προγραμματισμού του Διαχειριστή (ISP), ο οποίος εν πολλοίς ανατρέπει 
τον αρχικό προγραμματισμό της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Η κύρια αιτία, 
κατά τον ΑΔΜΗΕ είναι οι σημαντικές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ 
των προσφορών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας σε σχέση με τις προσφορές 
των ιδίων παικτών στην Αγορά Εξισορρόπησης. Επίσης καταγράφονται 
συστηματικές αποκλίσεις στις δηλώσεις παραγωγής των ΑΠΕ 
(υπερδηλώσεις) και σε μικρότερο βαθμό αποκλίσεις στις δηλώσεις 
φορτίου, ενώ τα ελλιπή στοιχεία που παρέχει ο ΑΔΜΗΕ μέσω των μελετών 
του δεν επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα εάν υπάρχει συστηματική 
τακτική από κάποιον παίκτη. 

Η ‘Ενωση υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των ΑΠΕ, 
στην πλειοψηφία τους (ΑΠΕ με fεed in tariff και ΑΠΕ με ΣΕΔΠ) δεν 
επιμερίζονται το κόστος των αποκλίσεων των δηλώσεων τους (εκτός του 
ΔΑΠΕΕΠ), πράγμα που αποτελεί σημαντική στρέβλωση στη λειτουργία της 
αγοράς και πρέπει άμεσα να καταργηθεί η ρύθμιση που απαλλάσσει 
προσωρινά τις ΑΠΕ με ΣΕΔΠ από τις χρεώσεις των αποκλίσεις. 

Τέλος η ΔΕΗ δηλώνει ότι θεωρεί εύλογη την προσέγγιση του ΑΔΜΗΕ για 
διατήρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων σε ότι αφορά τις χρεώσεις Μη 
Συμμόρφωσης. αλλά ζητεί την επανεξέταση των χρεώσεων σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα. Αναφέρει ότι τα δεδομένα δεν βασίζονται 
σε μεγάλο ποσοστό πιστοποιημένων μετρήσεων, προσθέτει όμως ότι 
σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ δεν προκύπτει για τους συμμετέχοντες 
συστηματικό όφελος ως αποτέλεσμα τυχόν στρατηγικών. 

Με βάση αυτά η ΔΕΗ προτείνει την συνέχιση της παρακολούθησης των 
δεδομένων της αγοράς εξισορρόπησης και την επαναξιολόγηση του 



θέματος ακόμη και σε συντομότερο διάστημα από το προτεινόμενο των 12 
μηνών. 

 


