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Θέμα: Απαιτείται ρυθμιστική παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών που διαμορφώνονται στη 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις από 21 Μαΐου, 14 Ιουλίου, 9 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου, 24 Νοεμβρίου και  6 Δεκεμβρίου 
επιστολές μας σας επισημάναμε ότι λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες στρατηγικές στην αγορά 
προμήθειας, οι οποίες οδηγούν στη μεταφορά  του  100% του ρίσκου των τιμών της χονδρεμπορικής 
αγοράς  στα τιμολόγια των τελικών καταναλωτών. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη προθεσμιακή αγορά και την απροθυμία των 
παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, ελλείψει στοιχειώδους ανταγωνισμού, να 
προσφέρουν ένα ελάχιστο ποσοστό του portfolio παραγωγής τους μέσω διμερών συμβολαίων έχει 
σαν αποτέλεσμα όλη η παραγόμενη ενέργεια να περνά μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, τις τιμές 
του οποίου διαμορφώνουν πλέον χωρίς ρίσκο οι παραγωγοί.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, προφανής συνέπεια ήταν οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές και οι 
μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές να μην έχουν στη διάθεση τους   τα εργαλεία εκείνα που θα τους 
επέτρεπαν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την απότομη αύξηση των τιμών στην ελληνική 
χονδρεμπορική αγορά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευνομούμενες αγορές στην Ευρώπη.   

Στις ανωτέρω επιστολές μας, επισημαίνουμε με σημασία ότι η στρατηγική αυτή ενδέχεται να 
δημιουργεί συνθήκες χειραγώγησης των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς πλέον οι 
παραγωγοί καθίστανται αδιάφοροι ως προς τις τιμές, που οι ίδιοι διαμορφώνουν στη χονδρεμπορική 
αγορά.

Επίσης στις ίδιες επιστολές μας, επισημαίνουμε ότι οι τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική 
αγορά δεν συνάδουν με τη μέση τιμή εισαγωγής φ.α, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύσει η 
Αρχή σας, όσον αφορά τις προσφορές των CCGTs, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις προμήθειας 
στη χώρας μας  βασίζονται στις χρηματιστηριακές τιμές του προηγούμενου μήνα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι επίσης εμφανή στις τιμές που διαμορφώθηκαν στη 
χονδρεμπορική αγορά τους μήνες Οκτώβριο- Δεκέμβριο 2021, αλλά κύρια στις τιμές που 
διαμορφώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο 2022 στο επίπεδο των 272.4 ευρώ/Μwh, ενώ η μέση τιμή 
εισαγωγής φ.α κατά το μήνα Φεβρουάριo ήταν 75.5 ευρώ/MWH.



Και τούτο λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την σημαντική πτώση των τιμών στις ευρωπαϊκές  
χονδρεμπορικές αγορές τον Απρίλιο, οι τιμές στην ελληνική αγορά  εξακολουθούν να κυμαίνονται 
στα υψηλά επίπεδα των 250 ευρώ/MWh παρά το πολύ υψηλό επίπεδο των εισαγωγών, της 
αυξημένης παραγωγής των ΑΠΕ και της μειωμένης εποχιακής ζήτησης.

Στο κείμενο που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2022 «REPowerEU: Joint 
European Action for more affordable, secure and sustainable energy» και συγκεκριμένα στο Annex Ι, 
αναφέρονται εκτός των άλλων και τα εξής :

Reasons to intervene in price setting in response to the current energy market situation, 
“While the exact impact will differ across Member States, there are several ways in which the current 
energy market situation with high and volatile wholesale gas and electricity prices may restrict 
competition and harm customers, including: 
 preventing suppliers from accessing hedging products or longer-term markets that enable them 

to make offers to consumers; 
 passing price increases and volatility on the wholesale market directly onto retail markets; - this 

would mean that the retail market is failing to protect consumers against volatile prices to the 
extent that those consumers are not able to adjust their demand “.

Είναι  σαφές ότι οι παραπάνω λόγοι παρέμβασης στις χονδρεμπορικές αγορές συντρέχουν και στη 
δική μας αγορά. 

Από τα όλα τα παραπάνω είναι κοινά αποδεκτό ότι συντρέχουν έκτακτες συνθήκες στη λειτουργία 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, ιδίως εάν 
ληφθεί υπόψη ότι στην ελληνική αγορά οι παρακάτω μεταρρυθμίσεις καθυστερούν σημαντικά:  

1. η εφαρμογή  της «ανακατανομής» στην αγορά εξισορρόπησης 
2. οι ΑΠΕ να αποκτήσουν  πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης 
3. η σύναψη διμερών συμβολαίων με παραγωγούς θερμικών μονάδων 
4. η ουσιαστική συμμετοχή της Ζήτησης σε όλες  αγορές    

Με εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.
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