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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση: Υποθέσεις και δεδομένα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-
2031 του ΑΔΜΗΕ

Κύριοι,

Αναφορικά με τις υποθέσεις και τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση της νέας 
μελέτης επάρκειας ισχύος 2022-2031, παραθέτουμε τις  παρατηρήσεις μας:

Κατ’ αρχήν εκφράζουμε τη διαφωνία μας αναφορικά με την υπόθεση ότι η  συμμετοχή της Ζήτησης 
στις αγορές αναμένεται να είναι περιορισμένη για όλη την περίοδο 2022-2031, και όχι μόνο για τα 
πρώτα 2-3 χρόνια, όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο. 
Επίσης δεν είναι σαφές και χρήζει διευκρίνησης:

1. εάν η αναφορά σας ως προς τη συμμετοχή της Ζήτησης αφορά μόνο στην αγορά 
εξισορρόπησης ή και στις άλλες αγορές 

2. εάν τα αναφερόμενα στοιχεία συνδέονται με εμπεριστατωμένη εκτίμησή σας για την ανάγκη 
του συστήματος  αναφορικά με τη συμβολή  της Ζήτησης. 

Στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται η εισαγωγή  μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας για ένα μεταβατικό 
διάστημα 2-3 ετών. Είναι προφανές ότι τυχόν απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων μέσα στο 
2021, χωρίς να έχει εγκριθεί μηχανισμός στρατηγικής εφεδρείας, δημιουργεί de facto πρόβλημα 
επάρκειας ισχύος στο σύστημα, ιδιαίτερα στους μήνες αιχμής έως ότου τεθεί σε λειτουργία η νέα 
υπό κατασκευή μονάδα συνδυασμένου κύκλου ή/και  η Πτολεμαΐδα 5 εντός του 2022.   

Αναδεικνύεται περίτρανα, ενόψει και της λήξης του μηχανισμού της Διακοψιμότητας, η αδήριτη 
ανάγκη άμεσης εφαρμογής του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας, με συμμετοχή της Ζήτησης, 
καθώς διαφαίνεται ότι η συμμετοχή της Ζήτησης στην αγορά δεν θα είναι δυνατή στο προσεχές 
διάστημα.

Δεν συμφωνούμε όμως με την υπόθεση σας ότι μόνο μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φ.α θα 
είναι σε λειτουργία (εκτός της πιθανής τροποποίησης της Πτολεμαΐδας 5) για όλη την περίοδο 2022-
2031. Τις προηγούμενες εβδομάδες ανακοινώθηκε επίσημα η κατασκευή μια νέας μονάδας στην 
Κομοτηνή και θεωρείται δεδομένη η επενδυτική απόφαση για δύο ακόμη μονάδες (στην 
Αλεξανδρούπολη σε συνδυασμό με μονάδα FSRU και στη Θεσσαλονίκη). 

Επομένως τα όποια συμπεράσματα της μελέτης σας είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε λανθασμένες 
αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους καταναλωτές. 



Ακολούθως αναφέρεται ότι εξετάζεται η εισαγωγή σε δεύτερο στάδιο μακροχρόνιου (long term) 
μηχανισμού επάρκειας ισχύος, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε σχεδιαζόμενα ή ήδη 
εφαρμοζόμενα μέτρα για την εξάλειψη των υφιστάμενων ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή δομικών 
προβλημάτων αγοράς, τα οποία υλοποιούνται κατά προτεραιότητα, πριν την εισαγωγή μηχανισμών 
ισχύος.

Από τον  ευρωπαϊκό κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 943/2019 
προκύπτει σαφώς (45) ότι οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος και μάλιστα μακράς διάρκειας αποτελούν 
την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος επάρκειας ισχύος, η οποία είναι αποδεκτή 
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται ήδη μέτρα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων 
αγοράς.

Με εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.
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