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Θέμα: Διαβούλευση για τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τον ορισμό Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη Σας τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου
γνωμοδότησης της ΡΑΕ για τον ορισμό Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου
Καταφυγίου.
Επί της αρχής σημειώνουμε η ανάληψη πλήρων υποχρεώσεων αγοράς από τους παραγωγούς
Α.Π.Ε. πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης των προϋποθέσεων που θα
τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις αυτές. Τέτοιες
προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη και λειτουργία μιας ανταγωνιστικής ενδοημερήσιας αγοράς με
επαρκή ρευστότητα στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς όπως και η εν τοις
πράγμασι δυνατότητα του κάθε παραγωγού Α.Π.Ε. να λάβει υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης
από ΦΟΣΕ με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο. Αξιολογούμε ως θετικό το γεγονός ότι η ανωτέρω
αρχή έχει συμπεριληφθεί στη δικαιολογητική βάση του σχεδίου της γνωμοδότησής σας.
Περαιτέρω, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1)

Δεν έχουμε αντίρρηση για τον ορισμό σε πρώτη φάση, έως το 2020, του ΔΑΠΕΕΠ ως
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

2)

Στη σελ. 11 του σχεδίου γνωμοδότησης σημειώνεται: «Από τον χρόνο έναρξης της

εκπροσώπησης, ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ δρα ως εκπρόσωπος των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και για
μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί
για όσο χρόνο δεν υφίσταται ανταγωνιστική ενδοημερήσια αγορά με επαρκή ρευστότητα και
ικανό πλήθος ΦΟΣΕ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά μεταξύ
τους».
Η ανωτέρω δυνατότητα παράτασης πρέπει να ενσωματωθεί και στη σελ. 15 του σχεδίου.
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να καθορισθούν με σαφήνεια τα κριτήρια και οι διαδικασίες
διαπίστωσης και ελέγχου εάν υφίσταται ή όχι ανταγωνιστική ενδοημερήσια αγορά με επαρκή
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ρευστότητα. Ο όρος αυτός εμφανίζεται σε πολλά θεσμικά κείμενα περιλαμβανομένων των
Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις και το Ν.4414/2016. Αντιλαμβανόμαστε
ότι ίσως δεν είναι κατάλληλη προς τούτο η παρούσα γνωμοδότηση και δηλώνουμε το
ενδιαφέρον μας για να συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση. Ανάλογες παρατηρήσεις για
την ανάγκη συγκεκριμενοποίησης ισχύουν και για τη λειτουργία των ΦΟΣΕ.
Αυτονόητα η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις των κάτωθι σχολίων μας όπου
εμπεριέχονται οι ίδιοι όροι.
3)

Ακολούθως στη σελ. 12 σημειώνεται: «το ως άνω ποσοστό παρακράτησης κρίνεται σκόπιμο

να ισούται με 0% μέχρι και ένα έτος από τον ορισμό του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ και να προσαυξάνεται
κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για κάθε επιπλέον εξάμηνο, κατά το οποίο ο κάτοχος
μονάδων ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ με ΣΕΔΠ συνεχίζει να εκπροσωπείται από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί ανώτατο όριο στο εν λόγω ποσοστό παρακράτησης, ίσο
με δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».
Από το συνδυασμό των δύο ανωτέρω χωρίων προκύπτει ότι η παράταση του μέγιστου
χρόνου παραμονής ενός παραγωγού στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δεν αναστέλλει την αύξηση του
ποσοστού παρακράτησης, παρόλο που -προφανώς- οι πραγματικές συνθήκες που οδήγησαν
στην ως άνω παράταση εμποδίζουν τον παραγωγό να βρει εναλλακτικές. Για αυτό
προτείνουμε να μην προκαθορισθεί σε ένα έτος από τον ορισμό του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. ο χρόνος
κατά τον οποίο το ποσοστό παρακράτησης θα παραμείνει στο 0% αλλά αυτός να
αποφασισθεί από τη ΡΑΕ. Ειδικότερα προτείνουμε, την εξής διατύπωση:

«το ως άνω ποσοστό παρακράτησης κρίνεται σκόπιμο να ισούται με 0%. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ,
μπορεί το ποσοστό αυτό να προσαυξάνεται εφόσον υφίσταται ανταγωνιστική
ενδοημερήσια αγορά με επαρκή ρευστότητα και ικανό πλήθος ΦΟΣΕ που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Η πρώτη απόφαση του
προηγούμενη εδαφίου δεν μπορεί να ληφθεί πριν την παρέλευση ενός έτους από τον
ορισμό του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., η δε προσαύξηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5)
ποσοστιαίες μονάδες για κάθε επιπλέον εξάμηνο. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί
ανώτατο όριο στο εν λόγω ποσοστό παρακράτησης, ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό
(15%)».
Η πρόταση αυτή είναι σε απόλυτη συνέπεια με την διατύπωση του σχεδίου γνωμοδότησης
(σελ. 12), σύμφωνα με την οποία: «Το εν λόγω ποσοστό παρακράτησης θα έχει κλιμακωτή

αύξηση, ώστε να αντανακλά την ανάπτυξη της δραστηριότητας εμπορικών ΦΟΣΕ, καθώς και
τη σταδιακή ωρίμανση των νέων αγορών στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου
(Target Model)».
Η ανωτέρω πρόταση πρέπει να ενσωματωθεί και στη σελ. 16 του σχεδίου.
4)

Στην σελ. 12 του σχεδίου αναφέρεται ότι «θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εκπροσώπηση

από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ θα
πραγματοποιείται μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ένα ποσοστό παρακράτησης εσόδων ως αντικίνητρο για την
παρατεταμένη παραμονή του κατόχου μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ».
2

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ποια είναι αυτά τα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό
παρακράτησης. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι πρόκειται για τα έσοδα από την
αγορά (που άλλωστε σχετίζονται με την υπηρεσία του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και δεν περιλαμβάνουν
την προσαύξηση (premium).
H διευκρίνιση αυτή είναι σε συνέπεια με τη σκέψη 68 της εγκριτικής απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)/7272/16.11.2016 σύμφωνα με την οποία: «For its services,

the CRBLR will charge an amount corresponding to a given percentage of the reference
market price, to be set by a Ministerial Decision to be issued maximum 3 months after the
enactment of the law».
5)

Στη σελ. 11 του σχεδίου αναφέρεται ότι ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. «υπολογίζει μια μηνιαία χρέωση για

την παροχή των υπηρεσιών του».
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η χρέωση αυτή είναι η ίδια με την αναφερόμενη στις σελ. 1213 όπου αναγράφεται: «όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. αναλαμβάνει μια σειρά

υποχρεώσεων έναντι των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκπροσωπεί, κρίνεται σκόπιμο να
επιβάλει στους ως άνω παραγωγούς για τις υπηρεσίες που τους παρέχει μια μηνιαία χρέωση,
η οποία θα αντανακλά το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών. Η
εν λόγω χρέωση καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση της ΡΑΕ μετά από
εισήγηση του Φο.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ. και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 €/MWh».
6)

Στην σελ. 16 αναφέρεται: «Ειδικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. η εν

λόγω χρέωση θα ανέρχεται στο ποσό των 0,5 €/MWh».
Προτείνουμε η χρέωση αυτή να μην αυξηθεί για όσο διάστημα δεν υφίσταται ανταγωνιστική
ενδοημερήσια αγορά με επαρκή ρευστότητα και ικανό πλήθος ΦΟΣΕ που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά μεταξύ τους
7)

Στη σελ. 12 του σχεδίου προβλέπεται να καταβάλλεται το 20% του ποσοστού παρακράτησης
ως κίνητρο καλών προβλέψεων στο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. αντί του ΕΛΑΠΕ. Δεδομένης της προφανούς
ευαισθησίας του θέματος αυτού, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τη σκοπιμότητα
αυτής της ρύθμισης που αφαιρεί πόρους από τον ΕΛΑΠΕ. Αντιθέτως κατανοούμε ότι η
βελτιστοποίηση των προβλέψεων και δηλώσεων δεν είναι θέμα κινητροδότησης αλλά
υποχρέωση του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Επομένως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει είτε να
καταργηθεί τελείως είτε να αντικατασταθεί από ένα σύστημα ποινών για τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. σε
περίπτωση διαδοχικών υπερβολικών εσφαλμένων προβλέψεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπασταματίου
Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ
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