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Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει παραπέμψει η ΡΑΕ καθετοποιημένες 
εταιρίες ηλεκτρισμού προκειμένου να  εξεταστεί  η πρακτικής τους να 
χρηματοδοτούν με ειδικές επιδοτήσεις τους πελάτες τους στη λιανική από τα 



κέρδη που αποκομίζουν από τη χονδρική αγορά, με την ιδιότητα του 
παραγωγού. 

Τα βέλη της ΡΑΕ στρέφονται τόσο κατά της ΔΕΗ όσο και κατά ορισμένων 
άλλων εταιριών παραγωγής και προμήθειας, που χρησιμοποίησαν κέρδη από 
τη χονδρεμπορική αγορά προκειμένου να δώσουν εκπτώσεις στους πελάτες 
τους στην προμήθεια. 

Η ΡΑΕ, όπως αναφέρει στα έγγραφα που κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας στη Βουλή για το ζήτημα των υπερεσόδων των εταιριών 
ηλεκτρισμού, τάσσεται κατά της πρακτικής αυτής, θεωρεί ότι οι 
καθετοποιημένες εταιρίες πρέπει να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για 
την παραγωγή και την προμήθεια και εν γένει για τις διακριτές τους 
δραστηριότητες και να μην προχωρούν σε σταυροειδείς επιδοτήσεις. 

“Η ΡΑΕ προκρίνει ως πλέον ρυθμιστικά ορθό οι δραστηριότητες των 
εταιρειών να λαμβάνονται υπόψη διακριτά.Αυτό άλλωστε επιβάλλει η 
θεμελιώδης διάκριση των αγορών (χονδρική – λιανική) ώστε να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών 
συμπεριφορών από τους καθετοποιημένους συμμετέχοντες, οι οποίοι 
επιχειρούν να διασφαλίσουν θέση ισχύος και στις δύο αγορές, «αξιοποιώντας» 
κατά περίπτωση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της δραστηριοποίησής τους.” 
αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή. 

Και προσθέτει : “Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση της συμβατότητας με τους 
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού (άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ) της πρακτικής 
ορισμένων Παραγωγών που χρηματοδότησαν ειδικές επιδοτήσεις στη λιανική 
αγορά μέσω των κερδών τους εκ της χονδρικής πρόκειται να εξεταστεί από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν παραπομπής του εν λόγω ζητήματος 
από τη ΡΑΕ.” Αυτό ίσως να εξηγεί και την έφοδο που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού στα γραφεία των καθετοποιημένων ομίλων, καθώς η 
έρευνα ήδη τρέχει. 

Επίσης η Αρχή προτείνει ότι η επιστροφή χρημάτων από τη χονδρεμπορική 
αγορά μέσω της επιπλέον φορολόγησης να γίνεται  μέσω του Ταμείου 
Ενεργειακής Μετάβασης και όχι απευθείας  με την παροχή εκπτώσεων από 
τις καθετοποιημένες εταιρείες, αποκλειστικά προς τους δικούς τους πελάτες 

Επιπλέον η ΡΑΕ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 
(ΦΕΚ Α’ 179, άρθρα 22, 89 και 141) και της εγκεκριμένης από την Αρχή 
μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, οι εταιρείες αυτές, ούσες 



καθετοποιημένες επιχειρήσεις, οφείλουν ναδημοσιεύουν λογιστικά 
διαχωρισμένεςοικονομικές καταστάσεις, να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς 
για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς,διανομής, 
προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες 
Πελάτες, καθώςκαι παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ακριβώς θα 
ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οιδραστηριότητες αυτές ασκούνταν από 
διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονταιοι διακρίσεις, οι 
σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 

 


