
 
 

1 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2  | 11526 Αθήνα  

 

Προς 
 
ΡΑΕ 
Πειραιώς 132,  
118 54 Αθήνα 
Υπόψη: κ. Προέδρου, Αναπλ. Καθ. Α. Δαγούμα 
 

EXE 
Λεωφ. Αθηνών 110, 
104 42 Αθήνα 
Υπόψη: κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Α. Σαββάκη 
 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση του ΕΧΕ για τον ορισμό των ποσοστών Χ% και Α% για το 2023 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 651 
Αθήνα, 29.11.2022 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Σύνδεσμός μας με την παρούσα επιστολή επιθυμεί να τοποθετηθεί επί της εισήγησης του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με τον ορισμό του ποσοστού Χ% και του ποσοστού Α% για το 
ημερολογιακό έτος 2023. 

Όπως είναι γνωστό, ο καθορισμός ορίου για τον δείκτη Forward Hedging Ratio (FHR), δηλαδή το 
ποσοστό Α%, εισήχθη ως μέτρο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας με σκοπό να περιορίσει τη 
δυνατότητα της δεσπόζουσας επιχείρησης, να επηρεάσει (α) τον μηχανισμό διαμόρφωσης τιμής 
και (β) την αποτελεσματικότητα της αγοράς μέσω της άσκησης από μέρους της στρατηγικών 
προσφορών σε συνδυασμό με εκτεταμένης χρήσης προθεσμιακών προϊόντων φυσικής 
παράδοσης, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την διαφοροποίηση του διαθέσιμου σε αυτή 
παραγωγικού δυναμικού. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού, ως μέσο μετριασμού της δεσπόζουσας 
θέσης, αξιολογείται περιοδικά ως προς την πραγματική κατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού 
στη χονδρεμπορική και λιανική αγορά και αξιολογείται επί τη βάσει απώλειας σημαντικού 
μεριδίου της δεσπόζουσας επιχείρησης στη λιανική. 

Αναλύοντας τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς, παρατηρούμε ότι η δεσπόζουσα 
επιχείρηση αναμένεται να ενισχυθεί το 2023 τόσο ως προς τον ρόλο της ως παραγωγός όσο και 
ως προς τον ρόλο της ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι της 
παραγωγής αναμένονται: (α) η πλήρης λειτουργία από αρχές του έτους της νέας λιγνιτικής 
μονάδας στην Πτολεμαΐδα και η παράλληλη λειτουργία των υπόλοιπων μονάδων λιγνιτικής 
παραγωγής εξαιτίας της μεταβολής του προγράμματος απόσυρσης αυτών, (β) η συνέχιση της 
αναστολής της διάθεσης λιγνιτικής παραγωγής στην προθεσμιακή αγορά και (γ) η λειτουργία της 
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νέας υδροηλεκτρικής μονάδας στη Μεσοχώρα, εξελίξεις οι οποίες ενισχύουν επιπλέον το 
συνολικό της μερίδιο στην εγχώρια παραγωγή και διατηρούν την πρόσβασή της σε 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Όσον αφορά το κομμάτι της προμήθειας, το 2022 δεν 
υφίσταται καμία αποκλιμάκωση, με την δεσπόζουσα επιχείρηση να παραμένει σε επίπεδα της 
τάξης του 65% όσον αφορά το μερίδιό της. 

Επιπλέον, μια παράλληλη αύξηση του δείκτη FHR, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη από το 
υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ με ορίζοντα το 2030, δύναται να οδηγήσει 
σε μειωμένη δυνατότητα αποκάλυψης τιμών την Αγορά Επόμενης Ημέρας. Ενδεχόμενη αύξηση 
του FHR θα επέτρεπε την ένταξη με προτεραιότητα παλαιών μη ανταγωνιστικών/αποδοτικών 
μονάδων, κάτι που συνδυαστικά με την αυξημένη διείσδυση ισχύος ΑΠΕ θα οδηγούσε σε 
σημαντικό περιορισμό τη συνολική ισχύ με ουσιαστικές προσφορές στις βραχυπρόθεσμες 
αγορές. Άρα θα βρισκόμασταν ενώπιον μιας χονδρεμπορικής αγοράς στην οποία δεν 
αποκαλύπτεται η πραγματική αξία της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστώντας αδύνατη την στήριξη 
των νέων επενδύσεων.  

Εκ των ανωτέρω ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι ο δείκτης FHR δεν πρέπει να αυξηθεί για το 2023 
αλλά πρέπει να παραμείνει στο 20% και το Χ να παραμείνει στο 40%. Ωστόσο, θεωρούμε ότι για 
την γενικότερη εξυπηρέτηση εκτέλεσης διμερών συμβολαίων με φυσική παράδοση στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα επίδραση της επιβολής Ρυθμιζόμενων 
Τιμών Αποζημίωσης Παραγωγών στη σύναψη και εκκαθάρισης αυτών, θα πρέπει να εξεταστεί η 
εισαγωγή ενός μονοψήφιου ποσοστού (<5%) εξαίρεσης από την εκκαθάριση με την Τιμή 
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ομοιόμορφα εφαρμοζόμενου σε όλους τους 
Προμηθευτές. Το ποσοστό αυτό -το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο Α% για την 
δεσπόζουσα επιχείρηση- θα δώσει τη δυνατότητα σύναψης και φυσικής παράδοσης ενέργειας 
από διμερή συμβόλαια μεταξύ των Προμηθευτών/Εκπροσώπων Φορτίου μεγάλων 
καταναλωτών και διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γιώργος Στάμτσης 

Γενικός Διευθυντής 
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