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Κοινοποίηση:

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

Θέμα:

Υποβολή εισήγησης για την τροποποίηση διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ με
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πώλησης
μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση

Σχετικά:

1. Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
Συμφωνίας
Δημοσιονομικών
Στόχων
και
Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016) όπως
ισχύει.
2. Απόφαση ΚΥΣΟΙΠ 85/2018 «Σχέδιο Εφαρμογής Δημοπρασιών
ΝΟΜΕ» (ΦΕΚ Β’ 2266/15.06.2018).
3. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΦΕΚ
Β΄2306/18.06.2018) όπως ισχύει.
4. Αποτελέσματα Δευτερογενούς Αγοράς επί των προθεσμιακών
προϊόντων με κωδικό 2018Α02Ρ02.

Κωδικός:

O - 73527

Σελίδες:
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Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Σε συνέχεια της πραγματοποίησης της δημοπρασίας του προθεσμιακού προϊόντος με
κωδικό 2018Α02Ρ02 και της συνακόλουθης εισαγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στη
δευτερογενή αγορά διαπραγμάτευσης προθεσμιακών προϊόντων, η ΡΑΕ διαπίστωσε από
τον έλεγχο των μηναίων στοιχείων τα οποία της διαβιβάζει η ΕΧΕ Α.Ε., τη συστηματική
και εκτεταμένη μεταβίβαση του συγκεκριμένου προϊόντος σε εμπόρους ηλεκτρικής
ενέργειας με σκοπό την εξαγωγή του.
Η πρακτική αυτή είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν και είχε οδηγήσει στη λήψη
ρυθμιστικών μέτρων για τον εξορθολογισμό του μηχανισμού, μέσω σχετικών
τροποποιήσεων του ΚΣΔΠΠΗΕ. Κατόπιν των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα στο
πρωτογενές νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του μηχανισμού διάθεσης
προθεσμιακών προϊόντων, καθίσταται σαφές ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
χρήζει αναθεώρησης και προσαρμογής, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους βασικούς
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σκοπούς του νομοθέτη, καθώς και τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
ανωτέρω σχετ. 2 Απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ.
Επισημαίνεται ότι στο σημείο 2.1.2 της Απόφασης ΚΥΣΟΙΠ ρητώς αναφέρεται ότι «…Οι
υποχρεώσεις των Εναλλακτικών Προμηθευτών περιλαμβάνουν κυρίως (α) δέσμευση των
Εναλλακτικών Προμηθευτών να αναπτύξουν τα Μερίδια Λιανικής Αγοράς τους (ο
στόχος)», ενώ στο σημείο 3 αυτής ρητώς αναφέρεται ότι «Η παρούσα πρόταση επίσης
παρέχει στους Εναλλακτικούς Προμηθευτές την δυνατότητα να μεταπωλούν τα προϊόντα
δημοπρασίας που έχουν αποκτήσει μέσω της ύπαρξης Δευτερογενούς Αγοράς, σε μια
προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η δυνατότητα διαχείρισης του προφίλ των πελατών
τους».
Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων και λαμβάνοντας υπόψη τις ρητές προβλέψεις του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των επιλέξιμων
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων,
παρακαλούμε για την προετοιμασία και υποβολή στην Αρχή σχετικής εισήγησης της ΕΧΕ
Α.Ε. με όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον ΚΣΔΠΠΗΕ, στην κατεύθυνση της
διασφάλισης των προβλέψεων της ανωτέρω σχετ. 2 Απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές δύνανται να εστιάσουν στο σκέλος της συμπληρωματικής
εκκαθάρισης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), παράγοντας τα
κατάλληλα οικονομικά σήματα τα οποία θα διασφαλίζουν τον βασικό σκοπό εισαγωγής
του μηχανισμού ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη δυνατότητα διαχείρισης
του προφίλ των πελατών των επιλέξιμων προμηθευτών, μέσω της δραστηριοποίησής τους
στη δευτερογενή αγορά.
Με βάση τα ως άνω, παρακαλείσθε να υποβάλετε στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 05.10.2018, την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για τη σχετική τροποποίηση του
ΚΣΔΠΗΗΕ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση πιθανώς χρειαστείτε.
Σε υλοποίηση της από 25.09.2018 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
ANDRONIKI
SERETI
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