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ΠΡΟΣ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 
Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

Υπόψη:  

κ. Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα 

κ. Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Α. Σδούκου 

 

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 

Κάστορος 72, 18545 Πειραιάς 

Υπόψη: Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ι. Γιαρέντη 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 23001 

Αθήνα, 18.01.2023 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό 

Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της από 29.11.2022 πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση εκ μέρους της ΡΑΕ επί του 

ανωτέρω θέματος, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να 

επισημάνει τα κάτωθι ζητήματα αναφορικά με το νέο πλαίσιο του Συστήματος Εγγυήσεων 

Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: 

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 125 του νόμου 4951/2022 και την Υπουργική 

Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ 4246/Β’/10.08.2022) που τον εξειδίκευσε, η 

ημερομηνία έναρξης της έκδοσης ή/και της ανάκλησης των Εγγυήσεων Προέλευσης βάσει του 

νέου πλαισίου ορίζεται η 01.06.2022, ο Σύνδεσμος μας επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρου και 

σαφούς καθορισμού τόσο του μηχανισμού Δημοπρασιών όσο και της μεθοδολογίας 

προσμέτρησης των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακαλούνται αζημίως, στο Ενεργειακό 

μείγμα των προμηθευτών. 

Επί του παρόντος, οι ανωτέρω εκκρεμότητες ως προς την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου, 

προκαλούν σημαντική αύξηση -των ήδη εξαιρετικά υψηλών- επισφαλειών για τη 

δραστηριότητα της προμήθειας, εφόσον:  

- Οι προμηθευτές έχουν ήδη δεσμευτεί για την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων στους 

πελάτες τους κατά το έτος 2022, τα οποία δεν είναι σαφές αν -και με  ποιο τρόπο- θα 

μπορέσουν τελικά να τους προσφέρουν. 

- Ενώ έχει εκκινήσει η διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων με μεγάλους πελάτες στα 

πλαίσια του ετήσιου κύκλου ανανέωσης τους, οι προμηθευτές δεν είναι σε θέση να 

εκτιμήσουν το κόστος των Εγγυήσεων Προέλευσης. 
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• Η έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών αποκλειστικά 

υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης, δεδομένης και της έλλειψης ενός σαφώς καθορισμένου 

πλαισίου για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των σχετικών υδάτινων πόρων, επιτείνει τη 

δομική ασσυμετρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως αναφορικά με τους εμπορικούς 

και βιομηχανικούς πελάτες (πελάτες ‘Β2Β’) στους οποίους η δεσπόζουσα επιχείρηση είναι ήδη 

σε θέση να προσφέρει περιβαλλοντικά προϊόντα, απαλλαγμένα από το κόστος των Εγγυήσεων 

Προέλευσης. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 

ανταγωνισμού, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις για την αποτελεσματική διαχείριση 

της ασσυμετρίας η οποία σχετίζεται με την αποκλειστική κατανομή στη δεσπόζουσα 

επιχείρηση, των Εγγυήσεων Προέλευσης που πιστοποιούν την υδροηλεκτρική παραγωγή και 

ανακαλούνται για πελάτες της. 

• Θεωρούμε ότι στον Κανονισμό Δημοπρασιών θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή 

προκειμένου να αποφευχθεί η τεχνητή αύξηση της αξίας των Εγγυήσεων Προέλευσης, εξαιτίας 

προβλέψεων όπως η συμμετοχή καταναλωτών και εμπόρων του εξωτερικού -χωρίς αντίστοιχα 

να προβλέπεται η συμμετοχή παραγωγών του εξωτερικού- στη δημοπρασία, ή η προσφορά 

εξειδικευμένων προϊόντων Εγγυήσεων Προέλευσης σε κάθε δημοπρασία (π.χ. ανά γεωγραφική 

περιοχή και τεχνολογία) προκαλώντας τεχνητή έλλειψη (scarcity). 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 
________________________ 

Κώστας Παπαμιχαήλ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


