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Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 
Αριθμός Πρωτ. ΕΠΑ: 2118 

 
Προς : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 
Υπόψη 

 
: 

 
Προέδρου, Καθηγητή Αθ. Δαγούμα 

 
Θέμα 

 
: 

 
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Μηχανισμό 
Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών 

 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της Αρχής για τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και 

Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών (εφεξής Μηχανισμός) θέλουμε να σημειώσουμε, 

καταρχάς, ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού Μηχανισμού είναι εκ των ων ουκ άνευ 

προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία τους. Η επικείμενη έναρξη των νέων αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχος (Target Model) αποτελεί πρόκληση για 

όλους και είναι σημαντικό να καθορισθεί ένα ακριβές και αναλυτικό πλαίσιο έγκαιρης 

αναγνώρισης αθέμιτων πρακτικών οι οποίες, ενδεχομένως, θα λάβουν χώρα.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αναφορές που γίνονται εντός του κειμένου, κατανοούμε 

ότι ο σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι, κυρίως, να θέσει τις βάσεις προκειμένου να 

ξεκινήσει η συζήτηση αναφορικά με τον Μηχανισμό ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο 

αυτό, παρατίθενται στη συνέχεια, συνοπτικά, ορισμένα σημεία του υπό διαβούλευση κειμένου 

τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης ή/και σχετικών διευκρινήσεων: 

- Είναι σημαντικό να καθορισθούν οι σχετικές αναφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα 

ευρήματα του Μηχανισμού και η συχνότητα με την οποία οι αναφορές αυτές θα 

δημοσιεύονται από την Αρχή. Η συστηματική δημοσίευση των εν λόγω αναφορών, ιδίως 

στην περίπτωση κατά την οποία έχουν εντοπισθεί ενδεχόμενες καταχρηστικές 

συμπεριφορές, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά, αφενός στην κατανόηση λειτουργίας 

και χρήσης του Μηχανισμού και, αφετέρου, στη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης 

και διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλισθεί 

ότι, για την εξαγωγή και συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων, οι διαδικασίες 

που θα απαιτούνται δεν θα προσδίδουν περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση στους 

Συμμετέχοντες. 

- Χρειάζεται να αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία βάσει της οποίας τα σχετικά ευρήματα 

του Μηχανισμού θα αξιοποιούνται προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα που θα 

έχουν ορισθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι είναι μείζονος σημασίας η ακριβής 

περιγραφή των μέτρων που θα λαμβάνονται ανάλογα με τις διαπιστώσεις που θα 

προκύπτουν από την εφαρμογή του Μηχανισμού (ενδεικτικά αναφέρεται η επιβολή 

προστίμων, ρυθμιστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μεταβούμε από την ex-post 

αντιμετώπιση στην ex-ante πρόληψη, κλπ). Το συγκεκριμένο σημείο αναφορικά με την 

εφαρμογή κυρώσεων αποτελεί την πεμπτουσία του Μηχανισμού χωρίς, ωστόσο, να δίνεται 
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η αντίστοιχη βαρύτητα στο υπό διαβούλευση κείμενο. Αντιλαμβανόμενοι το γεγονός ότι η 

τρέχουσα διαβούλευση δεν πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα, θεωρούμε ότι θα πρέπει 

να γίνεται ρητή αναφορά σε σχετικό εγχειρίδιο το οποίο θα καταρτισθεί προκειμένου να 

εξειδικεύονται πλήρως οι απαραίτητες λεπτομέρειες εφαρμογής του Μηχανισμού.  

- Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στη μεθοδολογία υπολογισμού των 

σχετικών προστίμων τα οποία θα επιβάλλονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς και 

στη διαχείριση των αντίστοιχων ποσών που θα εισπράττονται.   

- Εξίσου σημαντική είναι η αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών καθορισμού των 

εφαρμοζόμενων ορίων για τον υπολογισμό όλων των σχετικών δεικτών καθώς και της 

διαδικασίας αναθεώρησής τους ή/και εισαγωγής νέων δεικτών. Θεωρούμε δεδομένη την 

ανάγκη επικαιροποίησης του Μηχανισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς που θα διαμορφώνονται.   

- Δεδομένων των δομικών διαφορών που διέπουν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου καθώς και του σημαντικά διαφορετικού βαθμού ωριμότητάς τους, 

θεωρούμε ότι για την παρακολούθηση της αγοράς φυσικού αερίου χρειάζεται να ορισθεί 

διακριτός Μηχανισμός. 

- Τέλος, θεωρούμε ότι ένα κείμενο τέτοιας βαρύτητας για τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της αγοράς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι διαθέσιμο και στην 

Ελληνική γλώσσα. 

  

 

 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 
Με εκτίμηση, 

 
Ζαΐρα Τριβυζά 
Διευθύντρια Προμήθειας Ενέργειας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 

 


