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Θέμα:

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Σχετ.:

Ανακοίνωση της ΡAE με ημερομηνία 25/5/2021 για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης.

Αξιότιμοι κ.κ.
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.
Με την παρούσα επιστολή, αποστέλλουμε τα σχόλια μας όπως ακολουθούν παρακάτω προκειμένου να
συμβάλλουμε και εμείς στην δημόσια διαβούλευση.
Συγκεκριμένα:
1) Το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης παρά την ολοκλήρωση της Φάσης Ι, δεν δύναται για το μεταβατικό
διάστημα έως την ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ να θεωρεί τμήμα του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους διασύνδεσης (Φάσης ΙΙ), δεν
θα μεταβληθούν οι τιμές απορρόφησης FiT της ενέργειας από τα έργα Α.Π.Ε. της Κρήτης ως συνέπεια
ενδεχόμενης αντικατάστασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ως συμβαλλόμενη στις
Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται στην Κρήτη. Στην περίπτωση που δεν θα παρέχεται κάποια εγγύηση
για πλήρη απορρόφηση της παραγωγής ΑΠΕ - η οποία πάντως δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί όντως
να παρασχεθεί δεδομένης της μη πλήρους διασύνδεσης- θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η
αναπροσαρμογή των τιμών απορρόφησης FiT θα γίνει μόνο μετά την πλήρη διασύνδεση του νησιού
(Φάση ΙΙ) και όχι κατά την μεταβατική περίοδο.
2) Κατά την μεταβατική περίοδο 2021-2023 θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις που θα
εφαρμοστούν δεν θα δημιουργήσουν αρνητικές εξελίξεις στον μηχανισμό εσόδων του Ειδικού
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Θεωρούμε
ουσιαστική την διατήρηση 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 και ως συνέπεια ο ΕΛΑΠΕ με
το κόστος αποκλίσεων για την παραγωγή των Α.Π.Ε. στην Κρήτη.
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3) Η λειτουργία της Φάσης Ι θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Κρήτης
από τα εν λειτουργία ΑΣΠΗΕ. Οι ΑΠΕ θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο καλώδιο (όπως
αντιλαμβανόμαστε και από τα κείμενα της διαβούλευσης) αυτό ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η
ενεργειακή παραγωγή τους στην Κρήτη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιος
μηχανισμός που θα εγγυάται την απορρόφηση ανεξαρτήτως συνθηκών (δηλ. εάν θα αντικατασταθεί ο
μηχανισμός περικοπών που περιγράφεται στις Συμβάσεις Πώλησης). Συνεπώς θα πρέπει να
τροποποιηθούν κατάλληλα οι υφιστάμενες Συμβάσεις Πώλησης σχετικά με τη δυνατότητα
απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας των αιολικών σταθμών, όπως αυτή υπολογίζεται
απολογιστικά στο τέλος κάθε έτους με βάση τη μεθοδολογία των Συμβατικών Ανηγμένων Ωρών
Λειτουργίας (ΣΑΩΛ).
4) Η εταιρεία μας κατέχει Άδεια Παραγωγής Υβριδικού Σταθμού και βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης έργων
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργεια ενεργειακά επικουρούμενων από ΑΠΕ. Τα έργα αυτά
είναι σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ, στην ασφάλεια
εφοδιασμού στηρίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης (διαχείριση καμπύλης φορτίου, διαχείριση
προβλημάτων τοπικής συμφόρησης κ.τ.λ.) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιληφθούν οι
απαραίτητες προβλέψεις αναφορικά με την επιτάχυνση αυτών των τεχνολογιών, αλλά και τον τρόπο
λειτουργίας των προαναφερθέντων τεχνολογιών στο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας
της Κρήτης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Αριστοτέλης Χαντάβας
Διευθύνων Σύμβουλος
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