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  ΠΡΟΣ: ΡΑΕ 
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Περίληψη:  Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ για τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και 

Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών.  

 
Σχετικά: Η από 06.10.2020 ανακοίνωση της ΡΑΕ. 

  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Αρχής αναφορικά με τον ως άνω Μηχανισμό 

Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών και επιθυμώντας να 

συμβάλλουμε θετικά στο διάλογο, παραθέτουμε στη συνέχεια τις αρχικές παρατηρήσεις  και 

προβληματισμούς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. επιφυλασσόμενοι να 

επανέλθουμε κατά περίπτωση και με λεπτομερέστερες παρατηρήσεις στο εγγύς μέλλον. 

 

Α. Γενική θεώρηση του μηχανισμού: 

 Η καθιέρωση ενός Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών 

Αγορών αποτελεί, κατά την άποψή μας σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για τον 

έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των Αγορών με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος και ιδίως την προστασία των καταναλωτών, αλλά και για τη διασφάλιση 

του ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, μέσω 

της πρόληψης, του εντοπισμού και εν γένει της προσπάθειας αποφυγής καταχρηστικών 

πρακτικών. 

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ενόψει δε της επικείμενης έναρξης λειτουργίας 

των νέων Αγορών.  

 Ωστόσο από το πλαίσιο της διαβούλευσης δεν προκύπτει με σαφήνεια αν πρόθεση της 

Αρχής είναι η θεσμοθέτηση κάποιου είδους κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζεται ο 

τρόπος με τον οποίο θα ασκείται η παρακολούθηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου και ο οποίος θα δεσμεύει τόσο την Αρχή όσο και τους συμμετέχοντες 

ή εάν πρόκειται για την σύνταξη ενός κειμένου γενικών κατευθύνσεων χωρίς 

κανονιστική ισχύ. Τούτο δε καθόσον το κείμενο της διαβούλευσης, παρά τον τίτλο του, 

δεν αφορά σε μηχανισμό απλής παρακολούθησης της αγοράς, αλλά ούτε και σε σύστημα 

επιβολής κυρώσεων όπως προβλέπεται κατά τον Κανονισμό 1227/2011 και το 

Ν.4643/2019. 

 

 Επιπρόσθετα δε, οι επιμέρους αναφορές του για την ενεργοποίηση ενός «ex ante» 

μηχανισμού ρύθμισης των αγορών (ως κατωτέρω αναλύεται) φαίνεται να κατατείνουν 

προς την επιβολή περιορισμών στους συμμετέχοντες για βέλτιστη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου τους, αλλά και στις προσφερόμενες τιμές, κάτι το οποίο όμως 

αντιστρατεύεται τη λογική απελευθέρωσης της αγοράς η οποία επιδιώκεται με την 

εφαρμογή του ‘Τarget Μodel’. 

 

Είναι δε αμφίβολο εάν εναρμονίζεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 για την αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και με τις διατάξεις του Κανονισμού REMIT, οι οποίες 

αποτέλεσαν προφανώς την αφετηρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης 

της αγοράς ενέργειας. 

 

 Η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς δεν συνάδει πλέον με «ex ante» 

μηχανισμούς παρέμβασης, όπως αυτοί που επιδιώκεται να εισαχθούν, αλλά κατευθύνεται 
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στην «ex post κύρωση» αντι-ανταγωνιστικών και καταχρηστικών συμπεριφορών. Έτσι, 

η προσπάθεια συνδυασμού ενός σχήματος που θα συνδυάζει τους δύο τρόπους 

παρέμβασης στην αγορά, όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, δημιουργεί 

μία υβριδική κατάσταση μεγεθύνοντας την κανονιστική ασάφεια και ανασφάλεια, κάτι 

το οποίο δεν είναι ανεκτό.  

 

 Στο σημείο αυτό γίνεται ειδικά παραπομπή στην παράγραφο 1 εδ. α’  του άρθρου 10 

Καν. (ΕΕ) 2019/943, όπου ρητώς αναφέρεται: «Δεν τίθεται ανώτατο ούτε ελάχιστο όριο 

στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές», καθώς και στις 

λοιπές διατάξεις του ίδιου άρθρου που επιβάλλουν μέριμνα της αρμόδιας αρχής, εν 

προκειμένω της ΡΑΕ, για την άρση μηχανισμών και τον παραμερισμό πολιτικών και 

μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών.  

Οι διατάξεις αυτές έχουν άμεση εφαρμογή και μάλιστα με αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση 

με το κοινό δίκαιο. Το πως συμβιβάζονται με τις προτάσεις του υπό δημόσια διαβούλευση 

κειμένου είναι ασαφές και αβέβαιο.  

 

 Ενόψει των παραπάνω, παρακαλούμε για τη συνολική επανεξέταση του ζητήματος και 

τον σαφή καθορισμό του τρόπου κατά τον οποίο η ΡΑΕ πρόκειται να ενεργήσει σε σχέση 

με τα θέματα παρακολούθησης και ποινολόγησης της αγοράς, κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται σύγχυση αρμοδιοτήτων και ανασφάλεια για τους συμμετέχοντες.  

 

 Σε κάθε περίπτωση η έναρξη εφαρμογής του Μηχανισμού Παρακολούθησης θα πρέπει 

να οριστεί στον κατάλληλο μελλοντικό χρόνο, παρέχοντας στις Αγορές, αλλά και στον 

ίδιο τον μηχανισμό, το απαραίτητο χρονικό περιθώριο ωρίμανσης, ώστε τα 

αποτελέσματα και τυχόν ευρήματά του να βασίζονται σε αντικειμενικά και μη 

αμφισβητήσιμα δεδομένα για τον τρόπο και τις πρακτικές δραστηριοποίησης των 

συμμετεχόντων σε αυτές. 

 

Β. Ειδικότερες παρατηρήσεις μας επί επιμέρους ενοτήτων του προτεινόμενου 

μηχανισμού: 

«ex-ante» παρακολούθηση της αγοράς  

 Η πολλαπλώς αναφερόμενη εκ των προτέρων («ex-ante») παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς και της συγκέντρωσης της Αγοράς (έστω και αν αυτή υλοποιηθεί σε 

μέλλοντα χρόνο) οδηγεί σε εκ των προτέρων στοχοποίηση συμμετεχόντων με σημαντικό 

μερίδιο στην αγορά. 

Ωστόσο η κατοχή θέσης ισχύος από μόνη της δεν συνεπάγεται και (αυτόματη) 

κατάχρηση.  

 Άλλωστε, η κυρωτική αρμοδιότητα σε σχέση με συμπεριφορές που συνιστούν κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης και σε συμπεριφορές που αξιολογούνται κατά τον Κανονισμό REMIT 

όπου προβλέπονται οι αρμοδιότητες παρακολούθησης της αγοράς δεν συμπίπτουν και 

ανήκουν σε διαφορετικές Δημόσιες Αρχές, όπως είναι γνωστό βάσει του συστήματος που 

ακολουθείται στην Ελλάδα. Έτσι, για θέματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αρμόδια 

να αποφαίνεται είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία οφείλει και να τεκμηριώνει 

εκάστοτε τη σχετική κρίση, όπως προσήκει, και όχι η ΡΑΕ.  

 Με τη σύγχυση των δύο θεμάτων γεννάται κίνδυνος εφαρμογής διπλών κυρώσεων κατά 

παράβαση θεμελιωδών αρχών που εφαρμόζονται σε ανάλογες διαδικασίες, όπως είναι η 

αρχή του ‘ne bis in idem’. Χρειάζεται λοιπόν σαφής διάκριση μεταξύ των δύο θεμάτων, 

κάτι το οποίο δεν προκύπτει από το υπό διαβούλευση κείμενο.  

 

Βέλτιστη χρήση παγίων/Περιουσιακών στοιχείων 

 Στο πλαίσιο ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς, η βέλτιστη στρατηγική συμμετοχής 

μονάδας ή χαρτοφυλακίου ενός συμμετέχοντα τηρουμένων των κανόνων της Αγοράς, 

καθορίζεται από την επιχειρηματική-εμπορική πολιτική του και δεν καταδεικνύει 

οπωσδήποτε πρόθεση δεσπόζουσας επιρροής. 



 Ως εκ τούτου η παρακολούθηση συμπεριφορών μέσω του καθορισμού «optimal bidding 

strategy» θέτει υπερβολικό και αδικαιολόγητο περιορισμό σε βάρος της οικονομικής 

ελευθερίας των συμμετεχόντων και θεωρούμε ότι τελικά θα επηρεάσει αρνητικά την 

τρέχουσα ισχυρή τάση για επενδύσεις σε νέες σύγχρονες μονάδες παραγωγής, μονάδες 

ΑΠΕ ή και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τις ανάγκες της αγοράς, λ.χ. σε 

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, διαχείρισης ζήτησης κλπ. που τόσο έχει ανάγκη το 

Σύστημα ενόψει και των στόχων του ΕΣΕΚ. 

 

Default Energy Bids (DEBs) 

 Η πρόθεση παρακολούθησης της στρατηγικής υποβολής προσφορών μέσω του 

προσδιορισμού των «Default Energy Bids (DEBs)» αναδεικνύει άμεσο κίνδυνο 

περιορισμού της ελευθερίας και της ευελιξίας των συμμετεχόντων στον καθορισμό της 

στρατηγικής διαμόρφωσης των προσφορών τους λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

συνθήκες στην αγορά και στο χαρτοφυλάκιό τους καθώς αναδεικνύεται πρόθεση 

επιβολής έμμεσης ή και άμεσης ρύθμισης τιμών των προσφορών.    

 

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας 

οδηγεί συνήθως σε τακτική προσφορών στο «βραχυχρόνιο οριακό κόστος», ωστόσο οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις προσφορές του να 

ανακτούν σε βάθος χρόνου το πλήρες κόστος τους (μακροχρόνιο οριακό κόστος) αλλά 

και να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Επιπλέον, σε περιόδους υπερεπάρκειας στο Σύστημα (π.χ. λόγω χαμηλού φορτίου και 

υψηλής παραγωγής ΑΠΕ κ.ο.κ.) ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να προσφέρει χαμηλές τιμές (χαμηλότερες του βραχυχρόνιου οριακού κόστους) ώστε 

να αποφύγει το κόστος σβέσης και επανεκκίνησης της μονάδας του. Αντίστοιχη 

δυνατότητα θα πρέπει να δίνεται και σε μονάδες οι οποίες δεν λειτουργούν αποκλειστικά 

για εμπορικούς σκοπούς αλλά παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (π.χ. 

τηλεθέρμανση).  

Ο ορισμός των DEBs, αλλά και η συνολική ρύθμιση «ex ante» που σχεδιάζεται, δεν 

συνάδει με τα παραπάνω, αποκλίνει από τη διεθνή πρακτική και τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2019/943 (όπως προαναφέρθηκε) και μετά βεβαιότητας θα εμποδίσει τη σύγκλιση των 

τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς μεταξύ Ελλάδας και γειτονικών χωρών (για τις οποίες 

δεν υπάρχουν ανάλογοι «ex ante» περιορισμοί) οδηγώντας σε στρεβλώσεις και 

αποκλίσεις από τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς, σε βάρος των καταναλωτών και της 

Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αυτονόητα η μεθοδολογία υπολογισμού των DEBs 

θα πρέπει να επανεξεταστεί.  

 Επιπρόσθετα δε η διαμόρφωση των ορίων ελέγχου (Χ%, Υ), θα πρέπει να εξετάζεται και 

σε συσχέτιση με τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς (πχ περιόδους 

έλλειψης ισχύος) λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι προσφορές των 

συμμετεχόντων είναι ωριαίες και όχι ημερήσιες. 

 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται ειδική μέριμνα στην 

υπόψη παρακολούθηση για τη συμμετοχή στην αγορά των ως άνω αναφερόμενων 

λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών τηλεθέρμανσης ή και για λόγους 

επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού κατά τις περιόδους αιχμής ζήτησης, η οποία 

επιβάλλεται από ρυθμιστικές αποφάσεις και όχι από εμπορική μας επιλογή.  

 

Προτεινόμενοι Δείκτες και Τιμές Κατωφλίων  

 Θα ήταν σκόπιμο οι αναφερόμενες-προτεινόμενες τιμές να τεκμηριώνονται βάσει 

σχετικής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, 

καθώς επίσης να καθορίζεται και ο τρόπος αναπροσαρμογής τους λόγω των 

αναμενόμενων ραγδαίων αλλαγών (ενδεικτικά αναφέρεται η μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ), 

οι οποίες διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο τον τρόπο ελέγχου των συμμετεχόντων. 

 



 Ειδικότερα για τον δείκτη Spark Spread, η εξίσωση υπολογισμού του, όπως συναντάται 

και στη βιβλιογραφία, αφορά αγορές που δεν υπόκεινται σε μηχανισμό διάθεσης 

δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων και δεν συμπεριλαμβάνει το σχετικό κόστος 

(κόστος δικαιωμάτων CO2).  

Θεωρούμε ότι κατά την εφαρμογή του θα πρέπει επιπρόσθετα να ληφθούν υπόψη το 

κόστος CO2 καθώς επίσης και το λοιπό μεταβλητό κόστος που αφορά τη λειτουργία και 

συντήρηση θερμικών μονάδων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει κίνητρο 

για ευέλικτη λειτουργία των μονάδων με αυξημένες εκκινήσεις λόγω της αύξησης του 

κόστους αυτού. 

 Βάσει των παραπάνω, πρέπει να αναθεωρηθεί το αναφερόμενο όριο προσαύξησης 

(mark-up) 15-20%. 

 

Επίπεδο παρακολούθησης των Αγορών 

 Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέων αγορών, θα θεωρούσαμε περισσότερο 

λειτουργικό η εφαρμογή του μηχανισμού να υλοποιηθεί αρχικά σε aggregate επίπεδο 

για όλες τις αγορές, και στη συνέχεια να επεκταθεί σε disaggregate επίπεδο, 

λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως ενδεικτικά τα μερίδια του 

ανταγωνισμού της κάθε αγοράς, το οικονομικό μέγεθος των επιμέρους αγορών, ώστε 

να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η σφαιρική συνολική αντικειμενική εποπτεία της 

ελληνικής αγοράς συνεκτιμώντας και τον διαφορετικό χρονικό ορίζοντα και την 

αλληλεπίδραση των επί μέρους αγορών. 

 

Διαχείριση υδροηλεκτρικών μονάδων 

 Αναφορικά με την επίπτωση της χαμηλής υδραυλικότητας στη διαθεσιμότητα των 

υδροηλεκτρικών μονάδων θα πρέπει να σημειωθεί ότι πράγματι δύναται να υφίσταται 

μείωση, αλλά η ύπαρξη ενεργειακού περιορισμού δεν οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση της 

διαθεσιμότητας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται δήλωση ρεαλιστικής χαμηλής 

διαθεσιμότητας όπως διακριτά προτείνεται (“by declaring realistic low available 

capacity”, σελίδα 25). 

 Θα ήταν σκόπιμο να περιγραφεί αναλυτικά ο όρος «peak shaving strategy», και να 

ορισθούν τα κριτήρια και ο τρόπος προσδιορισμού και εφαρμογής των αριθμητικών 

τιμών που έχουν συμπεριληφθεί στους σχετικούς ενδεικτικούς υπολογισμούς για την 

περίοδο 2020-2030. 

 

Παρατηρήσεις για την ενδεικτική εφαρμογή του μηχανισμού  

 Η συνοπτική θεώρηση του μηχανισμού, καθώς και η ενδεικτική εφαρμογή του στη 

χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2020-2030, χαρακτηρίζεται 

από σημαντικές και συνεχείς αλλαγές για την ενεργειακή αγορά τόσο σε εθνικό όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, απαιτείται προσεκτική και τακτική αναθεώρηση των 

συνθηκών, των παραδοχών και των μεγεθών που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς 

των λογιστικών φύλλων. 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

 

 

 

  Σωτήριος Χατζημιχαήλ 

Γενικός Διευθυντής  

Στρατηγικής & Μετασχηματισμού 
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