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Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ επικαλείται η βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης πως δεν
υπάρχει ζημία για τη ΔΕΗ και άρα δεν στοιχειοθετείται λόγος για την επιβάρυνση των τιμολογίων της υψηλής τάσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση πεπραγμένων της ΡΑΕ, που επικαλείται ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων, υπάρχουν στοιχεία για
το πως κατανεμήθηκαν μεταξύ των παραγωγών τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης και από την προημερήσια αγορά για την περίοδο
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. 
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Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το 30% των εσόδων των παραγωγών ήταν από την αγορά εξισορρόπησης. Ειδικά για τη ΔΕΗ το ποσοστό
αυτό είναι ίσο με το 31% ενώ για τους ανεξάρτητους παραγωγούς φτάνει στο 28%. 

Πιο αναλυτικά η ΔΕΗ το Νοέμβριο εισέπραξε 94,07 εκατ. ευρώ από την αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά και 61,18 εκατ.
ευρώ από την αγορά εξισορρόπησης. Τα αντίστοιχα νούμερα για τους ανεξάρτητους παραγωγούς ήταν 42,62 εκατ. ευρώ από τη DAM και 18,84
εκατ. από την αγορά εξισορρόπησης. 

Το Δεκέμβριο η ΔΕΗ εισέπραξε 137,18 εκατ. ευρώ από τη DAM και 61,44 από την αγορά εξισορρόπησης, ενώ οι ανεξάρτητοι 56,56 και 25,32
εκατ. αντίστοιχα. 

Μάλιστα τα ποσά της αγοράς εξισορρόπησης κατανεμήθηκαν σύμφωνα με την παραγωγή του κάθε παίκτη της αγοράς, αφού η ΔΕΗ είχε το
Νοέμβριο 1655,1GWh (71,8%) και οι ανεξάρτητοι 649GWh, ενώ το Δεκέμβριο η ΔΕΗ είχε 2052,7GWh (72,3%) και οι ανεξάρτητοι 786,5GWh.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ΔΕΗ εισέπραξε το 76,% των εσόδων της αγοράς εξισορρόπησης το Νοέμβριο και το 70,8% το Δεκέμβριο. 

Δηλαδή καταδεικνύεται ότι το ποσοστό με το οποίο η ΔΕΗ συμμετέχει στα έσοδα της αγοράς εξισορρόπησης είναι υψηλότερα από το ποσοστό
των πωλήσεών της. 

Όπως επισημαίνει ο κ. Κοντολέων, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ΔΕΗ ως προμηθευτής πλήρωσε λιγότερα από όσα πήρε από την
αγορά ως παραγωγός. 

Μάλιστα έναντι των ιδιωτών η εταιρεία έχει ένα ακόμη σημαντικό αβαντάζ αφού το 25% της παραγωγής της προέρχεται από υδροηλεκτρικά με
μηδενικό κόστος καυσίμου και ρύπων και άρα με σημαντικό περιθώριο κέρδους. 

Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνεται από την πλευρά της βιομηχανίας, δεν δικαιολογείται επ᾽ ουδενί η επιβολή ρήτρας εξισορρόπησης με
δεδομένο ότι τα έσοδα από την συγκεκριμένη αγορά της ΔΕΗ ως παραγωγού, υπερκαλύπτουν το κόστος που προέκυψε για την εταιρεία ως
προμηθευτής.  

 


