
Προς: κ. Α. Δαγούμα , Πρόεδρο ΡΑΕ    
      

 Αθήνα,  30 Νοεμβρίου  2021

Θέμα: Λήψη ρυθμιστικών μέτρων στην προθεσμιακή αγορά 

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της συνάντησης μας, ενημερωτικά θέτουμε υπόψη σας τα ρυθμιστικά μέτρα που έλαβε 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 η Ισπανική κυβέρνηση με το Royal Decree-Law 17/2021, ώστε να 
αντιμετωπιστεί η επίπτωση από την έκρηξη των τιμών του φ.α στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με 
το χαρακτήρα του επείγοντος. Μεταξύ άλλων επισημάνουμε τα παρακάτω, που αφορούν 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας:

A. Τη διενέργεια νέων δημοπρασιών παράλληλα με τη λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας. 
Οι παραγωγοί από πηγές μηδενικού αποτυπώματος CO2, ήτοι πυρηνικά, ΑΠΕ (που δεν συμμετέχουν 
στους διαγωνισμούς σταθερών τιμών) και  Υ/Η υποχρεούνται για διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του ενός 
έτους να διαθέσουν 15.830 GWH,ήτοι το 25% της παραγωγής τους σε μη καθετοποιημένους 
προμηθευτές και σε βιομηχανικούς καταναλωτές. Το σχήμα αυτό θα διαρκέσει για όσο διάστημα  
απαιτηθεί ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά.

B. Την αναδιανομή της αποζημίωσης των μονάδων παραγωγής μηδενικού αποτυπώματος CO2 
λόγω του υφιστάμενου μοντέλου υπολογισμού της αμοιβής βάσει της ΟΤΣ, γεγονός το οποίο όπως 
έχει υποστηρίξει και ο καθηγητής κ. Π. Κάπρος έχει ως αποτέλεσμα windfall profits για τις ανωτέρω 
κατηγορίες μονάδων παραγωγής.  

Όλες οι μονάδες παραγωγής με μηδενικό αποτύπωμα CO2, όπως ανωτέρω, πρέπει να επιστρέφουν 
το μέρος της αποζημίωσης τους από την αγορά επόμενης ημέρας όταν αυτό υπερβαίνει την 
αποζημίωση που θα έπαιρναν με τιμή φ.α €20/MWH. Το ποσό που επιστρέφουν οι εν λόγω μονάδες 
χρησιμοποιείται για να μειωθούν τα τιμολόγια των καταναλωτών. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 
15/9/2021 έως και 31/3/2022.
 
Τα προβλήματα που καλείται  να επιλύσει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση υφίστανται προφανώς 
και στην ελληνική αγορά. Πλην όμως η ολιγοπωλιακή δομή της ελληνικής αγοράς και τα χρόνια 
δομικά προβλήματα αυτής απαιτούν τη λήψη μόνιμων διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική αγορά.
 
Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

1. Οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης ημέρας δεν αντανακλούν το μέσο 
κόστος του μείγματος παραγωγής της αγοράς επόμενης ημέρας, το οποίο είναι ίσο περίπου 
με το ήμισυ της μέσης οριακής τιμής (ΟΤΣ), με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται windfall 



profits κύρια για τα Υ/Η προς όφελος της ΔΕΗ και για την παραγωγή των ΑΠΕ προς όφελος 
του ΕΛΑΠΕ.

2. Οι συμβάσεις προμήθειας κύρια στη Μέση Τάση έχουν τροποποιηθεί  με αποτέλεσμα 
αφενός  να μεταφέρεται 100% της μεσοσταθμικής τιμής της αγοράς στους καταναλωτές, 
αφετέρου οι τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας να διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, λόγω της προφανούς αδιαφορίας των παραγωγών ως προς τις τιμές που 
διαμορφώνονται. Αντίστοιχες συμπεριφορές   καταγράφονται  και στην αγορά 
εξισορρόπησης.

3. Στην προθεσμιακή αγορά δεν συνάπτονται διμερείς συμβάσεις με φυσική παράδοση ή ΟΤC 
με τρίτους παίκτες.

4. Οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων στο χρηματιστήριο  διαμορφώνονται από τον 
market maker σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της αγοράς, με 
αποτέλεσμα τη μη διενέργεια συναλλαγών.

Συμπερασματικά :
1. Οι παραγωγοί ουδόλως επιβαρύνονται από την έκρηξη των τιμών ελλείψει στοιχειώδους 

ανταγωνισμού στην αγορά.
2. Η τεράστια επιβάρυνση από τον τριπλασιασμό των τιμών στις βιομηχανίες πλήττει πλέον τη 

βιωσιμότητα τους. 
3. Οι μεγάλες βιομηχανίες αδυνατούν να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια 

πώλησης των προϊόντων τους, αντίθετα με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ελλείψει 
ουσιαστικής και ανταγωνιστικής προθεσμιακής αγοράς (market maker). 

Βάσει των ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο 
market reform plan, ώστε να υπάρξει διάθεση στην προθεσμιακή αγορά προϊόντων με φυσική 
παράδοση ή ΟΤC πέραν  των μη ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ήτοι:

1. Να υποχρεωθούν οι καθετοποιημένοι προμηθευτές να διαθέτουν τιμολόγια όχι μόνο 
συνδεδεμένα με τις τιμές στην αγορά αλλά και βασισμένα σε χρηματιστηριακές τιμές φ.α ή και 
τιμές CO2 (ίδε τροποποίηση του Κώδικα προμήθειας, Αρχές τιμολόγησης).

2. Στο πλαίσιο της εισαγωγής νέων εργαλείων στην προθεσμιακή αγορά να συμπεριληφθούν  
υποχρεωτικά  προϊόντα με φυσική παράδοση κατ’ ευθείαν από παραγωγούς μονάδων μηδενικού 
αποτυπώματος CO2(όπως στην Ισπανία), ή και γενικότερα και από θερμικές μονάδες, ώστε να 
ενισχυθεί η ανύπαρκτη σήμερα ρευστότητα σε προϊόντα με φυσική παράδοση. 

 
Με εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.
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