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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

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mε την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να
σας γνωστοποιήσει τις θέσεις του, σε συνέχεια της από 25.05.2021 πρόσκλησης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε δημόσια διαβούλευση επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023.
Κατ’ αρχήν, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η επικείμενη θέση σε λειτουργία της Φάσης Ι της
διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, είναι θετική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να
οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία
της Κρήτης, το οποίο επί του παρόντος επιβαρύνει το σύνολο των καταναλωτών μέσω των
χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Εξ αυτού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αποσαφηνιστεί το ύψος και ο χρονισμός της αναπροσαρμογής που θα εφαρμοστεί για τις χρεώσεις
ΥΚΩ, προκειμένου το σχετικό όφελος από τη θέση σε λειτουργία της διασύνδεσης της Κρήτης, τόσο
της Φάσης Ι όσο και της Φάσης ΙΙ, να μετακυλήσει στους καταναλωτές.
Το ανωτέρω είναι ακόμη σημαντικότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι εξ ορισμού, η ένταξη της Κρήτης
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, και για όσο καιρό θα λειτουργούν θερμικές μονάδες στο νησί, χωρίς
ουσιαστική δυνατότητα επανεπίλυσης της αγοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένεται να
οδηγήσει σε αύξηση των αποκλίσεων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κείμενα της δημόσιας
διαβούλευσης, το κόστος των αποκλίσεων της διασύνδεσης, για τις περισσότερες ώρες που η
Κρήτη θα εισάγει ενέργεια από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, θα επιβαρύνει τους Εκπροσώπους
Φορτίου της Κρήτης. Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι η εν λόγω ρύθμιση αυξάνει δυσανάλογα το
κόστος των Εκπροσώπων Φορτίου του νησιού και δημιουργεί ασυμμετρία στο κόστος των
προμηθευτών του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και των υπόλοιπων Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών σε σχέση με αυτό των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Συνεπώς,
θεωρούμε ότι μεταβατικά, μέχρι την πλήρη διασύνδεση του νησιού, και λαμβάνοντάς υπόψη τις
προβλέψεις των υπό διαβούλευση Κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους
τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 2014-2020 (Climate, Energy and Environmental Aid
Guidelines - CEEAG) αναφορικά με τη διασφάλιση του εφοδιασμού, θα πρέπει το κόστος της
Αγοράς Εξισορρόπησης να καλύπτεται από τον Λογαριασμό των ΥΚΩ.
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Στις προτάσεις της Αρχής δεν γίνεται σαφής αναφορά σχετικά με τα κόστη που καλύπτονται από
τον Λογαριασμό ΥΚΩ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι προμηθευτές στην Κρήτη συνεχίζουν να
συμμετέχουν παθητικά στην αγορά, χωρίς να μπορούν να επηρεάσουν τις αποκλίσεις της
συμμετοχής τους μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι δεν θα πρέπει
να επιβαρύνονται από το κόστος αυτών. Ειδικά μάλιστα όταν η συμμετοχή των παραγωγών στο
νησί διέπεται από τους ίδιους κανόνες λειτουργίας. Τέλος, σχετικά με τις δύο προτάσεις, ο
Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη η πρόταση που θα λειτουργήσει σε
μεγαλύτερο βαθμό υπέρ της διαφάνειας στην αγορά, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση
του κόστους των αποκλίσεων.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

_____________________________
Μίλτος Ασλάνογλου
Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ
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