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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2021/246
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021
Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ενόψει της θέσης σε λειτουργία της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό
Σύστημα, η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level
design) για το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά
τη μεταβατική περίοδο 2021-2023.
Από τις δύο εναλλακτικές επιλογές που περιλαμβάνονται στη διαβούλευση, φαίνεται ότι η
πρώτη είναι απλούστερη και ανταποκρίνεται καλύτερα στο μεταβατικό χαρακτήρα του
μοντέλου. Το στοιχείο αυτό άλλωστε – ότι πρόκειται για ένα μεταβατικό μοντέλο που αφορά
την μη πλήρη διασύνδεση της Κρήτης- βαραίνει ιδιαιτέρως για τη διατύπωση των ακόλουθων
σχολίων μας:
1)

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά την διάρκεια αυτού
του μεταβατικού υβριδικού μοντέλου μέχρι το 2023, δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον
μηχανισμό εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. Θεωρούμε ουσιαστική την διατήρηση
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του μηχανισμού εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. βάσει του Μεσοσταθμικού
Μεταβλητού Κόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών που θα συνεχίσουν να
λειτουργούν στο νησί. Επίσης δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο ΔΑΠΕΕΠ με αποκλίσεις για
την παραγωγή των Α.Π.Ε. στην Κρήτη, και επομένως δεν θα πρέπει να προωθηθούν οι
σχετικές ρυθμίσεις που διαφαίνεται ότι υπάρχουν στην υπό διαβούλευση πρόταση.
Η πρόταση αυτή είναι σε συνέπεια με τη γενικότερη θέση μας ότι ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΕΛΑΠΕ
δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος αποκλίσεων για έργα που εκπροσωπούν και
τα οποία δεν υπόκεινται σε υποχρεώσεις εξισορρόπησης. Επιβάλλεται όμως και από το
πρόσθετο γεγονός ότι στην περίπτωση του συζητούμενου υβριδικού μοντέλου της Κρήτης,
αυτό αφορά μια πλήρη διασύνδεση.
2)

Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους
διασύνδεσης (Φάση ΙΙ), δεν θα υπάρξει μεταβολή στο ύψος των τιμών απορρόφησης FiT
της ενέργειας από τα έργα Α.Π.Ε. της Κρήτης. Πιο αναλυτικά:
Κατανοούμε ότι ο ΔΑΠΕΕΠ θα αναλάβει τις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΣΠΗΕ) ύστερα από υπουργική απόφαση. Δεν μας είναι όμως σαφές με βάση ποια η
εξουσιοδοτική διάταξη θα γίνει αυτό δεδομένου ότι οι υπάρχουσες (π.χ. παρ. 6 του άρ. 8
του Ν. 4414/2016 ή παρ. 1 του άρ. 13 του Ν. 3468/2006) αναφέρονται σε διασύνδεση ενός
ΜΔΝ που, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι η συζητούμενη περίπτωση.
Στα υπό διαβούλευση κείμενα γίνεται κάποια αναφορά ότι οι Α.Π.Ε. θα έχουν (ή
αναμένεται θεωρητικά να έχουν) προτεραιότητα στο καλώδιο προς μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης της παραγωγής στην Κρήτη, αλλά δεν προκύπτει αν θα εφαρμοστεί κάποιος
μηχανισμός που θα εγγυάται, υπό την αίρεση περιορισμών ασφαλείας, την απορρόφηση
ανεξαρτήτως συνθηκών (δηλ. εάν θα αντικατασταθεί ο μηχανισμός περικοπών που
περιγράφεται στις ΣΠΗΕ). Στην περίπτωση που δεν θα παρέχεται εγγύηση για πλήρη
απορρόφηση -η οποία πάντως δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί όντως να παρασχεθεί
δεδομένης της μη πλήρους διασύνδεσηςθα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η
αναπροσαρμογή των τιμών FiT θα γίνει μόνο μετά την πλήρη διασύνδεση του νησιού
(Φάση ΙΙ) και όχι κατά την μεταβατική περίοδο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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