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Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-128 / Αθήνα 25.11.2016 

 

Προς:  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

 

Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3727400 

Email: pmoa@rae.gr 

 

 
Θέμα: Συμμετοχή του «ΕΣΜΥΕ» στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού 

Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού 

Βέλτιστης Ακρίβειας και τον καθορισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και 

λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των σχετικών Χρεώσεων και την πρόταση για τροποποίηση 

του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις 

– προτάσεις: 

1. Καταρχήν δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα με την οποία τα ΜΥΗΕ εντάχτηκαν στην κατηγορία 

λοιπές ΑΠΕ και επομένως υποχρεούνται να έχουν τα αυστηρότερα όρια επιβολής και τους 

αυστηρότερους συντελεστές προσαύξησης της χρέωσης που θα επιβάλλεται, σε σχέση με τις 

τεχνολογίες των αιολικών και των φωτοβολταϊκών. 

Υπενθυμίζουμε ότι η στόχευση του νόμου είναι η εφαρμογή κινήτρων (και αντικινήτρων) προς την  

κατεύθυνση βελτιστοποίησης των προβλέψεων της ωριαίας έγχυσης που θα παρέχουν οι νέες 

μονάδες ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τη συμμετοχή τους στην προημερήσια αγορά, τα οποία θα έχουν 

τη μορφή χρεώσεων ανάλογα με την απόκλιση στην ακρίβεια των προβλέψεων. Τα ΜΥΗΕ από τη 

φύση τους, είναι έργα που λειτουργούν κάτω από την αρχή “run of the river” δηλαδή αξιοποιούν 

την διαθέσιμη την δεδομένη χρονική στιγμή ποσότητα νερού που υπάρχει στην κοίτη του 

υδατορεύματος, χωρίς να έχουν την δυνατότητα ρύθμισή ή αποθήκευσής της. Αποτέλεσμα αυτής 

της υποχρεωτικής κατάστασης είναι ότι τα ΜΥΗΕ δεν δύνανται να ρυθμίσουν αυτοβούλως την 

παραγωγή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και να την αυξομειώσουν ανάλογα με την διακύμανση 

της Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως μπορούν να το κάνουν άλλες μορφές όπως  τα έργα 

βιομάζας, βιοαερίου και ΣΗΘΥΑ. 

Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στο άρθρο 2 του Ν.4414 όπου ορίζεται σαφώς η κατηγοριοποίηση 

μεταξύ σταθμών ελεγχόμενης και μη ελεγχόμενης παραγωγής, με τα ΜΥΗΕ να κατατάσσονται 

σαφώς στην κατηγορία των σταθμών μη ελεγχόμενης παραγωγής, μαζί με τα αιολικά και τα 

φωτοβολταϊκά. 
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Η ίδια λογική ακολουθείται επίσης στις διατάξεις του νόμου και για τον καθορισμό της ΕΤΑ όπου και 

πάλι τα ΜΥΗΕ εντάσσονται στους σταθμούς μη ελεγχόμενης κατανομής. 

2. Δεν κατανοούμε επίσης το γεγονός της μη διαφοροποίησης του αντίστοιχου συντελεστή 

προσαύξησης της χρέωσης ανά ημερολογιακό μήνα του έτους για τα ΜΥΗΕ, όπως γίνεται αντίστοιχα 

για τα ΦΒ. Αν υπάρχει μια τεχνολογία που η παραγωγή της είναι έντονα μεταβαλλόμενη ανά μήνα 

και ανά εποχή του έτους, αυτή είναι επί η τεχνολογία των ΜΥΗΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η επιβληθείσα στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ 

κατηγοριοποίηση των ΜΥΗΕ, δεν συνάδει με το είδος και τη φύση της τεχνολογίας, δημιουργεί 

πρόσθετα προβλήματα στην βιωσιμότητα και στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων έργων και θεωρούμε 

ότι η πρόταση του ΑΔΜΗΕ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

• Τα ΜΥΗΕ να ενταχθούν σε σαφώς ξεχωριστή κατηγορία για την οποία να επιβληθούν τα 

όρια επιβολής και οι συντελεστές των λοιπών τεχνολογιών μη ελεγχόμενης παραγωγής, οι 

οποίοι να μεταβάλλονται ανά περίοδο του έτους, δηλαδή να είναι χαμηλότεροι κατά την 

περίοδο των υψηλών παροχών του έτους (χειμερινή περίοδος). 

• Να εξεταστεί το ενδεχόμενο για τα ΜΥΗΕ η μέγιστη τιμή του αριθμού των ημερών κάθε 

μήνα που δεν θα επιβάλλεται χρέωση να είναι μεταβλητή και συγκεκριμένα να είναι 

μεγαλύτερη για τους υγρούς μήνες του έτους ή στην χειρότερη περίπτωση να κατανέμεται 

διαφορετικά ανά μήνα ο προτεινόμενος συνολικός αριθμός των ημερών του έτους (2 Χ12), με 

αύξησή των ημερών μη επιβολής κατά τους υγρούς και αντίστοιχη μείωσή τους κατά του 

ξηρούς μήνες του έτους. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) 

 

 
 
 
 
Κωνσταντίνος Βασιλικός     
Πρόεδρος Δ.Σ.  
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