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ΠΡΟΣ:  
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Πειραιώς 132 

11854, Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 21019 

Αθήνα, 26.07.2021 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την 

έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς 

στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/943 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να 

θέσει υπόψη σας τις θέσεις του, σε συνέχεια της από 16.07.2021 πρόσκλησης εκ μέρους της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε Δημόσια Διαβούλευση, επί του σχεδίου εφαρμογής με 

χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων 

ή αδυναμιών αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (Market Reform Plan). 

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα της παρούσης Διαβούλευσης, το οποίο δεν 

ξεπερνά τις τέσσερεις εργάσιμες ημέρες, είναι εξαιρετικά περιορισμένο και σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπει στους Συμμετέχοντες να εξετάσουν επαρκώς το Market Reform Plan και να 

τοποθετηθούν ουσιωδώς επί αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και τη βαρύτητα των υπό 

διαβούλευση θεμάτων. Το Market Reform Plan πραγματεύεται απολύτως κρίσιμα και θεμελιώδη 

ζητήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και προτείνει δραστικές τροποποιήσεις του 

ρυθμιστικού πλαισίου, με επίκεντρο την εισαγωγή μηχανισμού ισχύος στην χονδρεμπορική αγορά. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο δημόσιο διάλογο για ένα τόσο ευρύ και 

κρίσιμο φάσμα θεμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν το χρονικό περιθώριο να 

εξετάσουν επαρκώς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, τις συνοδευτικές αριθμητικές αναλύσεις, 

καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές μελέτες εκπονηθούν στο εξής από τους αρμόδιους φορείς επί 

των συγκεκριμένων θεμάτων.  

Παρά το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο της Δημόσιας Διαβούλευσης που δεν 

επιτρέπει την αναλυτική εξέταση του κειμένου, ο Σύνδεσμος μας θα ήθελε να θέσει υπόψη σας 

ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τις διαπιστώσεις του Market Reform Plan επί της λιανικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει πολύ 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και 

προβληματισμού εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα οποία θα πρέπει να αποτυπωθούν 

στο κείμενο, αποδίδοντας τους τη δέουσα βαρύτητα. Ο Σύνδεσμος μας διατηρεί ισχυρές 

επιφυλάξεις αναφορικά με τη βασική πρόβλεψη του Market Reform Plan επί της λιανικής αγοράς 
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ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την οποία, κατά τα επόμενα έτη αναμένεται να έχουν 

επιτευχθεί χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης στην αγορά. Η πρόβλεψη αυτή, αφενός βασίζεται στην 

παραδοχή ότι οι Συμμετέχοντες θα έχουν ισοδύναμες ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων RES-PPAs 

στη χονδρεμπορική αγορά, παραγνωρίζοντας τις υφιστάμενες ασυμμετρίες στην πελατειακή βάση 

και στην δυνατότητα των Συμμετεχόντων να διαχειριστούν συγκεκριμένα προφίλ κατανάλωσης και 

εξισορρόπησης (profiling και balancing). Αφετέρου, εδράζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εκτιμήσεις 

του Market Reform Plan αναφορικά με την ένταση του ανταγωνισμού για τους καταναλωτές 

Υψηλής Τάσης, που αποτελούν ένα υποσύνολο μόνο της αγοράς. 

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος μας διατηρεί ισχυρές αμφιβολίες αναφορικά με την εκτίμηση του Market 

Reform Plan, σύμφωνα με την οποία τα διορθωτικά μέτρα (remedies) που πρόκειται να ληφθούν 

στα πλαίσια της Υπόθεσης AT.38700 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη 

μείωση της συγκέντρωσης και σε αύξηση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Eπιπροσθέτως, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στο 

Market Reform Plan, η αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων προς ενίσχυση της 

ρευστότητας στην προθεσμιακή αγορά, όπως κατά το παρελθόν επετεύχθη μέσω των 

δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, δεν σχετίζεται μονοσήμαντα με την ανταγωνιστικότητα της λιγνιτικής 

παραγωγής. Οι δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ υιοθετήθηκαν εντός του Τρίτου Μνημονίου 

Κατανόησης ως αμιγές μέτρο ενίσχυσης του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, δεν παρείχαν 

πρόσβαση μόνον σε λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ Α.Ε. αλλά σε συνδυασμό λιγνιτικής και 

υδροηλεκτρικής παραγωγής (μέσω εφαρμογής σχήματος “Εικονικού Σταθμού Παραγωγής – Virtual 

Power Plant”) και δεν σχετίζονταν με την υπόθεση ΑΤ.38700 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την 

οποία παράλληλα με τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ νομοθετήθηκαν τα διαρθρωτικά μέτρα που 

προέβλεπε ο Ν. 4533/2018. 

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος μας σημειώνει ότι το χρονοδιάγραμμα τροποποίησης του κανονιστικού 

πλαισίου για την αντιμετώπιση ζητημάτων στην Αγορά Εξισορρόπησης, θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι ο χρονισμός της εισαγωγής των νέων ρυθμίσεων σε συνδυασμό με την απόσυρση υφιστάμενων 

μέτρων, θα είναι κατάλληλος ώστε να αποφευχθούν τυχόν αδόκητα αποτελέσματα αναφορικά με 

την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.   

Τέλος, ο Σύνδεσμος μας θα ήθελε να επισημάνει και πάλι ότι το χρονικό διάστημα των Δημοσίων 

Διαβουλεύσεων επί τόσο κρίσιμων ζητημάτων θα πρέπει να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του 

παρόντος, προκειμένου να δίνεται επαρκές περιθώριο σε όλους τους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στη διαδικασία της διαβούλευσης. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
_____________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ 


