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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και 

Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών 

 

Αξιότιμε κ Πρόεδρε, 

 

Ο Σύνδεσμός μας χαιρετίζει την προσπάθεια της ΡΑΕ για δημιουργία Μηχανισμού 

Παρακολούθησης και Εποπτείας (ΜΠΕ) των νέων αγορών. Ο ΕΣΕΠΗΕ έχει τονίσει κατ’ 

επανάληψη την κρισιμότητα της άμεσης εφαρμογής ενός τέτοιου μηχανισμού, ώστε η 

λειτουργία των νέων αγορών να μην αντιμετωπίσει προσκόμματα και οι εταιρείες να 

μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε μια ανταγωνιστική αγορά που αντικατοπτρίζει τις 

εκάστοτε συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. 

 

Σχετικά με τις λεπτομέρειες της δομής, των δεικτών και των ορίων των μηχανισμών 

θεωρούμε πως κινούνται στην σωστή κατεύθυνση ώστε να βοηθήσουν στην αποτελεσματική 

λειτουργία της αγοράς και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν 

από την συμπεριφορά των συμμετεχόντων. 

Το κατά πόσο αποτελεσματικοί θα είναι οι δείκτες/όρια που προτείνονται δεν είναι εφικτό 

να προβλεφθεί γιατί οι συμπεριφορές των συμμετεχόντων είναι δυναμικές και θα 

εξαρτηθούν πιθανώς και από την ίδια την ύπαρξη των συγκεκριμένων δεικτών/ορίων. Είναι 

κατά την άποψη μας πιο σημαντικό να μπουν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, ώστε να 

εμφανιστούν τυχόν αδυναμίες και να διορθωθούν κατά την πορεία. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσει η Αρχή πως, για να αντιμετωπιστούν καταχρηστικές ή άλλες 

πρακτικές, οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν και οι ίδιοι δυναμικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να προσαρμόζονται άμεσα στα νέα δεδομένα. 

Οι μηχανισμοί δεν πρέπει να είναι περιοριστικοί ή απόλυτοι σε σχέση με τον εντοπισμό 

προβληματικών συμπεριφορών, οδηγώντας έτσι τα σχετικά όργανα της Αρχής σε 

μηχανιστική αντιμετώπιση των τεκταινόμενων  στις αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κάτι τέτοιο 

θα περιορίσει σημαντικά το αντικείμενο της έρευνας της Αρχής και τις δυνατότητές της να 

παρέμβει καθώς οι συμμετέχοντες προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. 

Θεωρούμε επιπλέον πως πρέπει να ληφθεί πρόνοια και να δημιουργηθούν δείκτες και για 

την αντιμετώπιση πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ περισσότερων του ενός 

συμμετεχόντων, καθώς στις συνθήκες ολιγοπωλίου που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ΗΕ 

τα αποτελέσματα τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να είναι συντριπτικά. 
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Επίσης, ενώ δίνεται αρκετή προσοχή στην παρακολούθηση των εμπορικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν δείχνει να επικεντρώνεται και στα τεχνικά 

στοιχεία των προσφορών που σχετίζονται π.χ. με την διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων, τα 

οποία μπορούν να αλλοιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της αγοράς. 

Τέλος, δεν προβλέπεται μηχανισμός άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση που απαιτηθεί. Με 

δεδομένο το νέο μεγάλο εύρος διακύμανσης τιμών σε όλες τις αγορές, οι οικονομικές 

επιπτώσεις καταχρηστικών συμπεριφορών μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο ακόμα και την 

ύπαρξη των εταιρειών που συμμετέχουν και οποιαδήποτε καθυστέρηση να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτες ζημιές στο σύνολο της αγοράς. 

 

Όπως όμως τονίσαμε στην εισαγωγή μας ο ΕΣΕΠΗΕ θεωρεί κρίσιμη την άμεση λειτουργία του 

ΜΠΕ και σε σχέση με αυτό εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας. 

Ενώ η αγορά θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο ένα προσχέδιο 

μηχανισμού, το οποίο: 

- δεν περιέχει λεπτομέρειες ή προτάσεις σε σχέση με τα αριθμητικά μεγέθη των ορίων, 

των ποινών κτλ. Τα αριθμητικά μεγέθη αυτών των παραμέτρων θα κρίνουν κατά 

πόσο θα μπορέσουν να δράσουν αποτρεπτικά ή όχι. Το σχέδιο του ΜΠΕ δεν είναι 

δυνατό να κριθεί ελλείψει αυτών και είναι σημαντικό η Αρχή να δημοσιεύσει 

σύντομα τις προθέσεις της. 

 

- δεν περιγράφει την διαδικασία που θα ακολουθείται από τα αρχικά ευρήματα μέχρι 

την λήψη της τελικής απόφασης και την επιβολή σχετικών ποινών. Δεν γνωρίζουμε 

με ποια κριτήρια αποφασίζεται ότι μία ένδειξη (π.χ. υπέρβαση ορίων) μπορεί να 

οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, πώς διενεργείται ο έλεγχος, πώς λαμβάνονται οι 

αποφάσεις και τι δικαιώματα έχει ο κάθε συναλλασσόμενος εναντίον του οποίου 

κινείται η Αρχή. 

 

- δεν περιγράφει τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την λήψη της τελικής απόφασης 

και την επιβολή σχετικών ποινών. Η παράμετρος αυτή είναι κρίσιμη για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων καταχρηστικών συμπεριφορών. Όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για την επιβολή άμεσων 

περιοριστικών μέτρων. Πρέπει όμως και πέραν αυτού η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων να διενεργείται μέσα σε σαφώς προσδιορισμένα και εύλογα 

χρονοδιαγράμματα, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική. 

 

- δεν περιγράφει τα όργανα που θα δημιουργηθούν, τη στελέχωση και τις 

αρμοδιότητές τους. Δεν αρκεί μόνο μία συστημική λύση για την παρακολούθηση της 

αγοράς, αλλά και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και η δομή μέσα στην οποία θα 

λειτουργούν. Δεδομένων των περιορισμών της ΡΑΕ, πιθανώς το συγκεκριμένο θέμα 

να αποτελέσει λόγο ακόμα μεγαλύτερης καθυστέρησης υλοποίησης του ΜΠΕ. 

 

- δεν περιγράφει ποια στοιχεία/ ευρήματα/ αποφάσεις θα δημοσιοποιούνται. 

Πρόκειται για κρίσιμο θέμα που αφορά την διαφάνεια της λειτουργίας της αγοράς. 
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Απουσιάζουν δηλαδή τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν την ουσία του μηχανισμού 

αυτού και τελικά την αποτελεσματικότητά του. 

Είναι απαραίτητο να συζητηθούν όλα τα ανωτέρω το συντομότερο και να καθοριστεί από την 

Αρχή ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΜΠΕ.  

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούμε άμεσα για το τι προτίθεται να κάνει και τι πόρους θα 

διαθέσει η Αρχή κατά το διάστημα απουσίας τέτοιου μηχανισμού ώστε να διασφαλίσει την 

καλή λειτουργία της αγοράς. 

Σαν ένα τελευταίο σχόλιο θα θέλαμε να ζητήσουμε την δημοσίευση του συνόλου της έκθεσης 

της ECCO, όπως έγινε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν (όπως π.χ. κατά το 

σχεδιασμό των νέων αγορών και τη διαβούλευση των σχετικών κωδίκων), για να μπορέσουμε 

να διαμορφώσουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για την ουσία των προτάσεων των 

εμπειρογνωμόνων. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Ηρόδοτος Αντωνόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 


