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Θέμα: Συμμετοχή της «Μυτιληναίος Α.Ε.» στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ με αντικείμενο την 

«Eισηγήσεις της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας αναφορικά με την εισήγηση 

της ΕΧΕ Α.Ε. για τον καθορισμό των Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη 

Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ για το 

ημερολογιακό έτος 2023. 

Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τιμή της παραμέτρου UNCEO για τον υπολογισμό της εν λόγω ΧΜΣ 

είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Η εισήγηση του ΕΧΕ είναι αυτή η παράμετρος να λαμβάνει την μέση τιμή 

εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (DAM) που προκύπτει για την ημέρα που λαμβάνει χώρα 

η μη νόμιμη υποβολή Εντολής Πώλησης  από μονάδα παραγωγής. Συνεπώς το ΕΧΕ προτείνει αυτή η 

παράμετρος να παραμείνει αμετάβλητη όπως ίσχυε από την πρώτη μέρα λειτουργίας της νέας 

χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Ωστόσο, το επίπεδο τιμών της DAM έχει μεταβληθεί άρδην 

από την αρχή λειτουργίας της νέας αγοράς και πλέον οι τιμές που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα υψηλές 

σε σχέση με το παρελθόν. Eενδεικτικά, η μέση ωριαία τιμή της DAM για το 2021 ήταν 116,44 €/MWh 

ενώ ως τις 18/11/2022 η μέση ωριαία τιμή της DAM για το 2022 είναι 280,88 €/MWh. Συνεπώς, μια 

αβλεψία που οδηγεί σε μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης, η οποία οφείλεται σε παράλειψη του 

Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή χωρίς κανένα δόλο, δύναται να οδηγήσει σε Χρέωση Μη 

Συμμόρφωσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, η Χρέωση Μη συμμόρφωση για την ίδια μη 

νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης θα είναι πολύ υψηλότερη από ότι αν συνέβαινε σε χρονική 

περίοδο όπου τα επίπεδα τιμών της DAM ήταν χαμηλότερα. 
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Βάσει των προαναφερθέντων, προτείνουμε η τιμή της παραμέτρου UNCEO να λαμβάνει υπόψη την 

μέση τιμή της DAM πολλαπλασιαζόμενη με ένα συντελεστή που θα έχει εύρος τιμών από 0,2 έως 1. 

Η τιμή του συντελεστή θα μεταβάλλεται ανάλογα με την μέση τιμή της DAM για την οποία 

υπολογίζεται η Χρέωση Μη Συμμόρφωσης. Αν η μέση τιμή της DAM είναι κάτω από μια τιμή που είναι 

ορισμένη ως ελάχιστη τιμή θα λαμβάνει ο συντελεστής τιμή 1. Αν η μέση τιμή της DAM είναι πάνω 

από μια τιμή που είναι ορισμένη ως μέγιστη τιμή θα λαμβάνει ο συντελεστής τιμή 0,2. Στις ενδιάμεσες 

τιμές της DAM μεταξύ ελάχιστης και μέγιστη τιμής ο συντελεστής θα υπολογίζεται με την μέθοδο της 

γραμμικής παρεμβολής. 

Με την πρότασή μας, θα υπάρξει σημαντική μείωση της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για περιπτώσεις 

όπου η μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης συμβαίνει όταν η μέση τιμή της DAM είναι ιδιαίτερα 

υψηλή. 

Τέλος, αναφέρουμε ότι για την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε αναφορικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά 

Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το 

ημερολογιακό έτος 2023 , δεν έχουμε κάποιο σχόλιο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 

 

 

 

………………………………………….. 

Ιωάννης Γιαννακόπουλος 

Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας 
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