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Ειςαγωγι  

Η δραματικι αφξθςθ των τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ τουσ τελευταίουσ 

18 μινεσ ανζδειξε τισ αδυναμίεσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, το οποίο επθρεάηεται ςε 

μεγάλο βακμό από τισ τιμζσ ενόσ ςτρατθγικοφ καυςίμου, του φυςικοφ αερίου, οι οποίεσ, 

μετά τθν ειςβολι τθσ Ρωςίασ ςτθν Ουκρανία, κινικθκαν ςε ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα.  

Σο υφιςτάμενο μοντζλο λειτουργίασ τθσ ευρωπαϊκισ και εγχϊριασ χονδρεμπορικισ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, γνωςτό ωσ «Μοντζλο τόχοσ» (Target Model), ζχει ωσ απϊτερο 

ςκοπό τθν δθμιουργία μιασ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, χωρίσ 

περιοριςμοφσ ςτισ ςυναλλαγζσ, με ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και διαμόρφωςθ 

καλφτερων τιμϊν για τουσ καταναλωτζσ.  

Επιπλζον, οι πολιτικζσ που ακολουκικθκαν ςυνζβαλλαν ςτθν μεγάλθ διείςδυςθ του 

φυςικοφ αερίου ςτον θλεκτριςμό, «παροπλίηοντασ» τισ μονάδεσ άνκρακα και ιδιαίτερα του 

λιγνίτθ. Ασ ςθμειωκεί ότι πριν από τρεισ ςχεδόν δεκαετίεσ όταν ςχεδιάςτθκε θ αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ θ διείςδυςθ των ΑΠΕ και του φυςικοφ αερίου ιταν αςιμαντθ. 

Επομζνωσ, χρειάηεται θ προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, όπου πλζον υφίςταται μια 

ςθμαντικι και αυξανόμενθ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτο θλεκτροπαραγωγικό μίγμα των χωρϊν.  

Επίςθσ, θ ενεργειακι κρίςθ ανζδειξε τθν ανάγκθ αποςφνδεςθσ των τιμϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ από τισ αυξανόμενεσ τιμζσ του φυςικοφ αερίου και τθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου 

μοντζλου αγοράσ που διακρίνει τουσ ενεργειακοφσ πόρουσ που χρθςιμοποιοφνται όταν 

είναι διακζςιμοι και όχι κατ’ απαίτθςθ, αλλά και τουσ κατ’ απαίτθςθ ενεργειακοφσ πόρουσ, 

με βάςθ τθν αντίςτοιχθ ςυνειςφορά τουσ ςτο μίγμα θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτό κα 

μποροφςε να εξαςφαλίςει, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ, περίπου το 50% των χαμθλότερων 

τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, δεδομζνου ότι οι κατ’ απαίτθςθ ενεργειακοί πόροι (όπωσ το 

φυςικό αζριο, θ πυρθνικι ενζργεια και ο άνκρακασ) ζχουν μερίδιο 60% ςτο μίγμα 

θλεκτρικισ ενζργειασ, μερίδιο που κα ςυνεχίςει να μειϊνεται κακϊσ επιταχφνεται θ 

ενεργειακι μετάβαςθ.   

Ήδθ από τον περαςμζνο επτζμβριο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναφερκεί ςτθν ανάγκθ 

αναμόρφωςθσ και εισ βάκοσ μεταρρφκμιςθσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

που αναμζνεται να επθρεάςει τον τρόπο λειτουργίασ του Target Model. Η παροφςα Ειδικι 

Ζκκεςθ ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να ενθμερϊςει για τθν τρζχουςα κατάςταςθ, τισ προτάςεισ 

τθσ Κομιςιόν (EU electricity market reform) και τισ επικείμενεσ αλλαγζσ ςε ευρωπαϊκό και 

εκνικό επίπεδο.    
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1. Ανάγκθ Επαναςχεδιαςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Μοντζλου τθσ Αγοράσ 

Ηλεκτρικισ Ενζργειασ  

Από το καλοκαίρι του 2021, θ άνευ προθγουμζνου αφξθςθ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου 

ςτθν Ευρϊπθ ςυνζβαλε ςτθ δραματικι αφξθςθ των τιμϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Κατά 

τθ διάρκεια του χειμϊνα 2021-2022, οι τιμζσ του φυςικοφ αερίου παρζμειναν πζντε φορζσ 

υψθλότερεσ από τα προθγοφμενα χρόνια. Κατά ςυνζπεια, οι τιμζσ χονδρικισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ υπερτετραπλαςιάςτθκαν τθν ίδια περίοδο, χωρίσ να υπάρχει ςαφισ ζνδειξθ 

αποκλιμάκωςθσ ςτο εγγφσ μζλλον. (1) 

Η θλεκτροπαραγωγι με χριςθ φυςικοφ αερίου ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ αντιπροςωπεφει 

λιγότερο από το 20% του ςυνόλου, ενϊ ςε κάποια κράτθ μζλθ ξεπερνάει το 40%. Ωςτόςο, 

το φυςικό αζριο αποτελεί το βαςικό καφςιμο που διαμορφϊνει τθν οριακι τιμι. 

Δεδομζνου ότι θ θλεκτροπαραγωγι με βάςθ το φυςικό αζριο είναι απαραίτθτθ τισ 

περιςςότερεσ φορζσ για τθν εξιςορρόπθςθ του ςυςτιματοσ και για τθν παροχι 

επικουρικϊν υπθρεςιϊν, θ πιο ακριβι παραγωγι εξαρτάται από το φυςικό αζριο. 

Ζτςι, ςε πάνω από τα 2/3 των περιπτϊςεων, θ τιμι εκκακάριςθσ τθσ χονδρικισ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ αντανακλά το κόςτοσ φυςικοφ αερίου, παρά τισ πολφ χαμθλζσ τιμζσ 

των άλλων πθγϊν ςτο μίγμα (πχ. ΑΠΕ). Για παράδειγμα, για μία τιμι φυςικοφ αερίου ςτα 

€100/MWh και με τιμι δικαιωμάτων εκπομπισ ρφπων ςτα €80/tCO2, θ τιμι χονδρικισ ςτθν 

αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ διαμορφϊνεται περίπου ςτα €220/MWh. 

Διάγραμμα 1: Εξζλιξθ τθσ Σιμισ Φυςικοφ Αερίου (€/MWh) ςτο Ολλανδικό TTF τα 

Σελευταία 2 Χρόνια  

 

Πηγή: ICE 
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Ωςτόςο, το πραγματικό ςυνολικό μζςο κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ςθμαντικά 

χαμθλότερο. Σα πυρθνικά, οι ΑΠΕ και τα υδροθλεκτρικά, που παράγουν ςχεδόν τα 2/3 τθσ 

ςυνολικισ ιςχφοσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ (χωρίσ επιβαρφνςεισ εκπομπϊν CO2), ζχουν 

ςυνολικό ςτακμιςμζνο κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ κεφαλαίου, κάτω από 

€100/MWh. Οποιοδιποτε ζςοδο πάνω από αυτό το ςυνολικό κόςτοσ ςυνιςτά επιπλζον 

κζρδοσ, το οποίο δεν κα είχε καταβλθκεί ςε μια αγορά που λειτουργεί αποτελεςματικά. Με 

άλλα λόγια, το ςυνολικό μζςο κόςτοσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ςυςτθματικά 

περίπου 50%-60% μικρότερο από το οριακό κόςτοσ. Ωςτόςο, το τελευταίο είναι που οδθγεί 

τισ τιμζσ εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ και κακορίηει τισ τιμζσ λιανικισ που πλθρϊνουν τα 

νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ. (2) 

Οι ενεργειακοί πόροι χαμθλοφ ι μθδενικοφ οριακοφ κόςτουσ καλφπτουν το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ ιδθ ςιμερα, ενϊ θ ςυμβολι τουσ ςτο μίγμα θλεκτρικισ 

ενζργειασ αναμζνεται να αυξθκεί ςθμαντικά τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι πόροι δεν 

μποροφν να παράγουν ενζργεια κατ’ απαίτθςθ, δθλαδι παράγουν ενζργεια όταν είναι 

διακζςιμοι και δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτα ςιματα τθσ αγοράσ.  

Επίςθσ, ςυνικωσ διαμορφϊνονται με βάςθ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ ςυμφωνίεσ αγοράσ 

ενζργειασ, που ςθμαίνει υμβάςεισ επί Διαφορϊν (CfD)1 που ανταμείβουν τθν τεχνολογία 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ςυνολικό ςτακμιςμζνο κόςτοσ τουσ για μια επαρκι περίοδο ςτο 

μζλλον. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι πόροι λαμβάνουν το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ 

κεφαλαίου, το οποίο είναι ςθμαντικό αφοφ θ χρθματοοικονομικι τουσ δομι είναι ςχεδόν 

αποκλειςτικά κεφαλαιουχικι δαπάνθ. Επομζνωσ, τα επιπλζον κζρδθ που μπορεί να ζχουν 

από τισ αγορζσ χονδρικισ, όπωσ ςυνζβθ το 2022, λόγω του αβζβαιου και αςτακοφσ 

κακοριςμοφ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου, δφςκολα κα διευκολφνουν πρόςκετεσ 

επενδφςεισ ςε τζτοιεσ τεχνολογίεσ.  

 

                                                           
1
 CFD είναι μια ςφμβαςθ, ςυνικωσ μεταξφ ενόσ χρθματομεςίτθ και ενόσ επενδυτι, κατά τθν οποία 

ςυμφωνείται ότι ο ζνασ ςυμβαλλόμενοσ κα καταβάλλει ςτον άλλο τθ διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ ενόσ 
τίτλου κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ του τίτλου κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν θ 
τιμι αυξθκεί, ο αντιςυμβαλλόμενοσ καταβάλλει το ποςό τθσ αφξθςθσ, ενϊ εάν θ τιμι μειωκεί, εςείσ 
καταβάλλετε ςτον αντιςυμβαλλόμενο το ποςό τθσ μείωςθσ. Οι ςυμβάςεισ επί διαφοράσ CfD δίνουν 
κίνθτρα για επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ παρζχοντασ ςτουσ επενδυτζσ ζργων 
υψθλοφ αρχικοφ κόςτουσ και μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ άμεςθ προςταςία από αςτακείσ τιμζσ 
χονδρικισ και προςτατεφουν τουσ καταναλωτζσ από τθν καταβολι αυξθμζνου κόςτουσ όταν οι τιμζσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ είναι υψθλζσ. 
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Διάγραμμα 2: Απεικόνιςθ του «Merit Order» των Ηλεκτροπαραγωγϊν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Αγορά Χονδρικισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 

 

Πηγή: UK Institute for Government 

Επομζνωσ, θ αμοιβι όλων των ενεργειακϊν πόρων (ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων με 

μθδενικό μεταβλθτό κόςτοσ), με βάςθ τισ τιμζσ του φυςικοφ αερίου, ςυνεπάγεται ζνα 

περιττό πρόςκετο κόςτοσ για τουσ καταναλωτζσ και μια αναποτελεςματικι αγορά. Ο 

τρζχων ςχεδιαςμόσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτυγχάνει να ενςωματϊςει τισ 

εξελίξεισ ςτον τομζα των ΑΠΕ, διότι, ςε αντίκεςθ με τθ μακροχρόνια φκθνότερθ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ με βάςθ το φυςικό αζριο, από εδϊ και ςτο εξισ θ θλεκτρικι ενζργεια 

που παράγεται από ΑΠΕ κα είναι πολφ φκθνότερθ.  

Είναι προφανζσ ότι μια αγορά που ζχει ςχεδιαςτεί για τθν εφαρμογι τιμολόγθςθσ οριακοφ 

κόςτουσ δεν ταιριάηει με τον ςκοπό όταν το ςφςτθμα κυριαρχείται από ενεργειακοφσ 

πόρουσ χαμθλοφ άνκρακα και μθδενικοφ μεταβλθτοφ κόςτουσ. Αυτό μοιραία οδθγεί ςε 

ςυςτθματικι αποτυχία τθσ αγοράσ. Σο οριακό κόςτοσ παραμζνει επίμονα πάνω από το 

ςυνολικό μζςο κόςτοσ και δεν υπάρχει τρόποσ να ςυγκλίνει, κάτι που πρζπει να κάνει μια 

αγορά που λειτουργεί αποτελεςματικά. 

Όπωσ διλωςε ςτισ 14 επτεμβρίου του 2022 θ Πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Οφρςουλα φον ντερ Λάιεν, «ο υφιςτάμενοσ ςχεδιαςμόσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ – 

με βάςθ το merit order – δεν αποδίδει πια δικαιοςφνθ ςτουσ καταναλωτζσ. Θα πρζπει να 

καρπωκοφν τα οφζλθ των ΑΠΕ χαμθλοφ κόςτουσ» (3). Ωσ εκ τοφτου, προκφπτει θ ανάγκθ 

για μεταρρφκμιςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ. Η ςυγκεκριμζνθ 

μεταρρφκμιςθ ςυμπεριλιφκθκε ςτο πρόγραμμα εργαςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 

το 2023, ενϊ μία ςφνοψθ τθσ αναςχεδιαηόμενθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτριςμοφ 
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παρουςιάςτθκε ςτουσ υπουργοφσ Ενζργειασ των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ από τθν Επίτροπο κα. 

Κάντρι ίμςον ςτθν φνοδο Κορυφισ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου του 2022.  

Μάλιςτα, όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 3, θ προτεινόμενθ μεταρρφκμιςθ τθσ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Ευρϊπθσ τζκθκε πρόςφατα ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, θ οποία 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 13 Φεβρουαρίου του 2023 και πλζον θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ετοιμάηει 

τθν νομοκετικι πρόταςθ που κα υποβλθκεί ςτισ 14 Μαρτίου, ακολουκϊντασ το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα. 

Διάγραμμα 3: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα τθσ Αναδιοργάνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Αγοράσ 

Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 

 

Πηγή: Eurelectric 

Προτάςεισ Eurelectric 

Η απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ θλεκτριςμοφ απζφερε οφζλθ περί τα €34 δις. ετθςίωσ για 

τουσ καταναλωτζσ, όπωσ επιςθμαίνει ο Ευρωπαϊκόσ φνδεςμοσ Εταιρειϊν Ηλεκτριςμοφ 

(Eurelectric) ςε ανακοίνωςι του (4). Παράλλθλα, εκτιμά ότι με βάςθ τισ νζεσ ςυνκικεσ που 

διαμορφϊνονται ςτθν Ευρϊπθ, τα κεμελιϊδθ του ςχεδιαςμοφ τθσ αγοράσ ςυνεχίηουν να 

παράγουν τα κατάλλθλα επενδυτικά ςιματα, αν και οι απαιτιςεισ για νζεσ επενδφςεισ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ φυςικοφ αερίου οδθγοφν ςε ανάγκθ για περαιτζρω εξζλιξθ. 

τα πλαίςια αυτά, θ κζςθ τθσ Eurelectric είναι ότι θ νζα αγορά θλεκτριςμοφ χρειάηεται 

τρεισ βαςικοφσ πυλϊνεσ:  

1. Ζνα πλαίςιο ςυμβολαίων και ςυμμετοχισ των καταναλωτϊν που κα τουσ μεταφζρει 

τα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ.  

2. Ζνα πλαίςιο επενδφςεων που κα εξαςφαλίηει τα κατάλλθλα ςιματα για τισ 

τεχνολογίεσ χαμθλοφ άνκρακα και  

3. Ζνα πλαίςιο αςφάλειασ εφοδιαςμοφ που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του 

ςυςτιματοσ. 
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φμφωνα με τθν Eurelectric, ζνασ προοδευτικόσ ςχεδιαςμόσ αγοράσ κα πρζπει να 

επικεντρϊνεται ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν και να ςτθρίηει τισ τεράςτιεσ επενδφςεισ 

που χρειάηονται για τθν ενεργειακι μετάβαςθ. Σο νζο ενεργειακό ςφςτθμα πρζπει να είναι 

κοςτοςτρεφζσ, αξιόπιςτο και ικανό να διαχειρίηεται τθ μεταβλθτότθτα των τιμϊν. 

Ζνα απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ πρόταςθσ είναι θ επζκταςθ των μακροπρόκεςμων 

ςυμβολαίων και των εργαλείων ανταςφάλιςθσ προσ τουσ καταναλωτζσ, τουσ προμθκευτζσ, 

τουσ εμπόρουσ και τουσ παραγωγοφσ. Για τουσ παραγωγοφσ μπορεί να παρζχει κακαρά 

μακροχρόνια επενδυτικά ςιματα, ενϊ για τουσ καταναλωτζσ ζνα μίγμα μακροπρόκεςμων 

και βραχυπρόκεςμων τιμολογιακϊν ςθμάτων μπορεί να περιορίςει τισ επιπτϊςεισ των 

αιχμϊν ςτισ τιμζσ. 

Σα μακροπρόκεςμα εργαλεία μποροφν να ζχουν διαφορετικζσ μορφζσ ανά χϊρα, για αυτό 

και εκτιμάται ότι πρζπει να υπάρχει υψθλόσ βακμόσ εναρμόνιςθσ, ϊςτε οι αγορζσ 

χονδρικισ να προςτατεφουν τθν κοινι αγορά και να επιτρζπουν τον ανταγωνιςμό. 

Εντοφτοισ, ςτισ αγορζσ λιανικισ κρίνεται απαραίτθτοσ ζνασ βακμόσ ευελιξίασ δεδομζνων 

των διαφορετικϊν ςυνκθκϊν ανά χϊρα. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ Eurelectric προτείνει τα εξισ: 

 Ειςαγωγι ενόσ πλαιςίου με ρευςτότθτα για ποικίλα προϊόντα με διάρκεια ζωσ 10-

15 ετϊν. 

 Απομάκρυνςθ εμποδίων για τα μακροπρόκεςμα ςυμβόλαια. 

 Κακοριςμόσ κοινϊν μεκοδολογιϊν και ευκυνϊν για επζκταςθ του πλαιςίου 

ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ και ςτιριξθ των ΑΠΕ και τθσ ευελιξίασ. 

2. Τιοκζτθςθ των Ανακεωρθμζνων Αρχϊν χεδιαςμοφ τθσ Αγοράσ 

Ηλεκτρικισ Ενζργειασ  

Οι κεμελιϊδεισ οικονομικζσ αρχζσ, που διζπουν τθν ανακεϊρθςθ των αρχϊν ςχεδιαςμοφ 

τθσ αγοράσ, ςφμφωνα με πρόταςθ τθσ ΕΕ, είναι δφο: 

1. Η αμοιβι, που βαςίηεται ςε υμβάςεισ επί Διαφορϊν (CfD), όπωσ και με ΡΡΑ, με 

τιμζσ που αντικατοπτρίηουν το ςυνολικό ςτακμιςμζνο κόςτοσ, είναι το κατάλλθλο 

χρθματοδοτικό εργαλείο για τθν ενεργοποίθςθ των επενδφςεων ςε πυρθνικι 

ενζργεια, ΑΠΕ και υδροθλεκτρικι ενζργεια, όπωσ και τθν παροχι ςτουσ 

καταναλωτζσ των οφελειϊν χαμθλοφ κόςτουσ. 
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2. Η αμοιβι, που αντικατοπτρίηει τθ ςπανιότθτα και το οριακό κόςτοσ, είναι 

κατάλλθλθ για πόρουσ που χρθςιμοποιοφνται κατ’ απαίτθςθ για τθν εξιςορρόπθςθ 

του ςυςτιματοσ, τθν παροχι επικουρικϊν υπθρεςιϊν και τθ ςυμπλιρωςθ των 

ενδεχόμενων μθ διακζςιμων ΑΠΕ. 

Οι ενεργειακοί πόροι που απαιτοφν αμοιβι με βάςθ το CfD ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: (α) Χρθςιμοποιοφνται όταν είναι διακζςιμοι, ανάλογα με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και τα χαρακτθριςτικά των πόρων και όχι κατ’ απαίτθςθ, (β) Οι 

κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ κυριαρχοφν ςτθ δομι του κόςτουσ τουσ, (γ) Δεν υπάρχουν 

αλλαγζσ ςε μοναδιαίο κόςτοσ κατά τθν αφξθςθ ι μείωςθ τθσ χριςθσ τουσ. Ενεργειακοί 

πόροι με τζτοια χαρακτθριςτικά είναι οι ΑΠΕ, θ πυρθνικι ενζργεια, θ ςυμπαραγωγι 

υψθλισ απόδοςθσ και θ υδροθλεκτρικι ενζργεια. Επιπλζον, θ ίδια κατθγορία περιλαμβάνει 

τθν αποκικευςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ι και ςε ςυνδυαςμό με τισ διακοπτόμενεσ ΑΠΕ. 

Διάγραμμα 4: ε Οριςμζνεσ Αγορζσ, οι Σιμζσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και Άνκρακα Πλζον 

Παρουςιάηουν Αποκλίςεισ 

 

Πηγή: Bloomberg 

Οι ενεργειακοί πόροι, που μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια αγορά spot, ςτθν οποία το 

οριακό κόςτοσ οδθγεί τισ τιμζσ εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ, είναι οι μονάδεσ ορυκτϊν 

καυςίμων, οι υδροθλεκτρικοί ςτακμοί που λειτουργοφν ςε ϊρεσ αιχμισ και απόκριςθσ 

ηιτθςθσ (demand response) και θ αποκικευςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (αποδεςμευμζνθ από 

ΑΠΕ). Επίςθσ, οι ενεργειακοί πόροι επιβαρφνονται με οριακζσ διακυμάνςεισ κόςτουσ όταν 

τροποποιοφν το επίπεδο χριςθσ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ απαιτεί 

τον κακοριςμό ενόσ merit order με βάςθ το αυξανόμενο οριακό κόςτοσ. Επίςθσ, θ 

ενδεχόμενθ ςπανιότθτα πόρων κατ’ απαίτθςθ (για παράδειγμα ςε περίπτωςθ ελλείψεων) 

δικαιολογεί τισ τιμζσ εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ να είναι υψθλότερεσ από το οριακό κόςτοσ.   
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φμφωνα με το υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο νζοσ ςχεδιαςμόσ τθσ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ:  

• Οι πόροι που χρθςιμοποιοφνται όταν είναι διακζςιμοι και όχι κατόπιν απαίτθςθσ 

υποβάλλουν προςφορζσ βάςει όγκου ςτθν αγορά τθσ επόμενθσ θμζρασ (DAM) και 

όχι οικονομικζσ προςφορζσ. Οι προςφορζσ βάςει όγκου αντικατοπτρίηουν τισ 

καλφτερεσ δυνατζσ προβλζψεισ για τθ λειτουργία τουσ τθν επόμενθ μζρα. Με αυτι 

τθν προςφορά, αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν λειτουργία ςε πραγματικό 

χρόνο, υπόκεινται ςε κόςτοσ απόκλιςθσ και μποροφν να ςυμμετζχουν ςτισ 

ενδοθμεριςιεσ αγορζσ και ςτισ αγορζσ εξιςορρόπθςθσ. 

• Για τισ προςφορζσ τουσ βάςει όγκου ςτθ DAM, αυτοί οι πόροι λαμβάνουν αμοιβι 

ανάλογα με τισ υμβάςεισ επί Διαφορϊν που ςυνάπτονται με τρίτουσ ιδιϊτεσ ι τον 

δθμόςιο τομζα, ανεξάρτθτα από τθ DAM. 

• ε περίπτωςθ που αυτοί οι πόροι δεν δθλϊνουν κάλυψθ από διμερείσ ι δθμόςιεσ 

υμβάςεισ επί Διαφορϊν, μποροφν να ςυμμετζχουν ςε μια μθ υποχρεωτικι ομάδα 

(green power pool) που λειτουργεί από δθμόςιο φορζα (ι ιδιωτικό φορζα επαρκϊσ 

εξουςιοδοτθμζνο) που ενεργεί ωσ μεμονωμζνοσ αγοραςτισ και πωλθτισ ςε φορείσ 

εξυπθρζτθςθσ φορτίου και καταναλωτζσ.  

• Οι προςφορζσ αυτϊν των πόρων βάςει όγκου μπορεί να αντιςτοιχοφν ςε 

ομαδοποιθμζνουσ πόρουσ που μπορεί να περιλαμβάνουν αποκικευςθ και πικανϊσ 

ςυνάκροιςθ (aggregation) μονάδων ΑΠΕ. 

• Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ελζγχει τισ προςφορζσ βάςει όγκου από τθν άποψθ 

τθσ ακρίβειασ πρόβλεψθσ και των δυνατοτιτων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και 

μπορεί να αποδεχτεί ι να περιορίςει τουσ όγκουσ που ζχουν δθλωκεί. Η 

ενδεχόμενθ περικοπι ακολουκεί κατ’ αναλογία κανόνεσ. 

• το επόμενο βιμα, θ DAM κεωρεί ότι οι αποδεκτοί όγκοι των παραπάνω πόρων 

που λειτουργοφν όταν είναι διακζςιμοι και όχι κατόπιν απαίτθςθσ είναι 

υποχρεωτικοί όγκοι. Ζτςι, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθσ αγοράσ αφαιρεί τουσ 

αποδεκτοφσ όγκουσ από τισ δθλϊςεισ φορτίου. Σο υπόλοιπο φορτίο (κακαρό 

φορτίο) αντιςτοιχεί ςτθ ηιτθςθ που πρζπει να καλφψουν οι πόροι κατ’ απαίτθςθ. 

τθ ςυνζχεια, οι πόροι υποβάλλουν ςυνδυαςμζνεσ οικονομικζσ προςφορζσ και 

προςφορζσ όγκου, ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ κανόνεσ που ιςχφουν ςιμερα και θ 

αγορά εκκακαρίηεται με τον ίδιο τρόπο που εκκακαρίηεται ςιμερα. 

• Οι φορείσ εξυπθρζτθςθσ φορτίου και οι καταναλωτζσ πλθρϊνουν ςε τιμζσ 

εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ για τθν ενζργεια που αγοράηεται ςτθ DAM κακαροφ 
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φορτίου. Μποροφν, επίςθσ, να αγοράςουν από το green power pool, εάν αυτό 

λειτουργεί. Ζχουν, επιπλζον, υποχρεϊςεισ πλθρωμισ ςτο πλαίςιο των CfD, οι 

οποίεσ ςυνάπτονται ανεξάρτθτα. 

• Σα παραπάνω ςθμεία περιγράφουν μία DAM δφο ςταδίων: Σο πρϊτο ςτάδιο 

εκτελεί τθν αποδοχι και τθ ςυγκζντρωςθ των προςφορϊν, βάςει όγκου από τουσ 

πόρουσ που λειτουργοφν όταν είναι διακζςιμοι και όχι κατόπιν απαίτθςθσ. Σο 

δεφτερο ςτάδιο εκτελεί τθν εκκακάριςθ τθσ αγοράσ του κακαροφ φορτίου (αφοφ 

αφαιρεκοφν οι αποδεκτοί όγκοι από το φορτίο) χρθςιμοποιϊντασ τισ προςφορζσ 

των πόρων κατ’ απαίτθςθ. 

• Οι ενδοθμεριςιεσ και εξιςορροπθτικζσ αγορζσ παραμζνουν αμετάβλθτεσ. 

• Αν και οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν προςφορζσ ςτισ ηϊνεσ υποβολισ προςφορϊν, 

θ DAM δφο ςταδίων λειτουργεί απευκείασ ςτο επίπεδο των ςυνδεδεμζνων αγορϊν. 

Η εκκακάριςθ τθσ αγοράσ του κακαροφ φορτίου (δθλαδι, το δεφτερο ςτάδιο) 

λαμβάνει υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ διαςφνδεςθσ. Ζτςι, ο αλγόρικμοσ μπορεί να 

οδθγιςει ςε διαφορετικζσ τιμζσ εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ τθσ DAM δεφτερου 

ςταδίου ςε περίπτωςθ ςυμφόρθςθσ. 

• Προφανϊσ, οι προμθκευτζσ και οι καταναλωτζσ πλθρϊνουν το ςτακμιςμζνο 

άκροιςμα τθσ αμοιβισ των πόρων που χρθςιμοποιοφνται όταν είναι διακζςιμοι και 

όχι κατόπιν απαίτθςθσ και τθν τιμι εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ για τθν κάλυψθ του 

κακαροφ φορτίου με χριςθ πόρων κατ’ απαίτθςθ. Σο πρϊτο αντικατοπτρίηει το 

ςυνολικό ςτακμιςμζνο κόςτοσ των πόρων που λειτουργοφν όταν είναι διακζςιμοι 

και όχι κατόπιν απαίτθςθσ. Σο τελευταίο αντιςτοιχεί ςτθν τιμολόγθςθ οριακοφ 

κόςτουσ και μπορεί να αντανακλά τισ τιμζσ του φυςικοφ αερίου. 

• Ζτςι, εάν το πρϊτο ςτάδιο τθσ DAM αντιςτοιχεί, όπωσ ςιμερα, περίπου ςτα 2/3 τθσ 

κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και για παράδειγμα ζχει μζςο κόςτοσ €80/MWh 

και το δεφτερο ςτάδιο τθσ DAM κακαρίηεται ςτα €250/MWh, αντικατοπτρίηοντασ το 

κόςτοσ παραγωγισ του φυςικοφ αερίου, ο καταναλωτισ κα πλιρωνε 

(2/3x80)+(1/3x250)= €137/MWh, το οποίο είναι περίπου 45% χαμθλότερο από το 

κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν εφαρμογι του τρζχοντοσ ςχεδιαςμοφ τθσ 

αγοράσ. 
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3. Σο Ελλθνικό Μοντζλο Αγοράσ Ηλεκτριςμοφ 

Ζνα νζο μοντζλο για τθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Ελλάδασ, με ςκοπό να 

ςυγκρατιςει τισ αυξανόμενεσ τιμζσ που προκάλεςε θ ενεργειακι κρίςθ, τζκθκε ςε ιςχφ τθν 

1θ Ιουλίου του 2022 με τθν ειςαγωγι, ωσ πρϊτο βιμα, ανϊτατων ορίων τιμϊν ςτθ χονδρικι 

αγορά, για παραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ όλων των κατθγοριϊν.  

Ειδικότερα και ςφμφωνα με τον «Ενδιάμεςο Μθχανιςμό», όπωσ είναι γνωςτόσ, θ τιμι για 

τισ υδροθλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ορίςτθκε ςτα €112/MWh, για τισ ΑΠΕ ςτα €85/MWh, για 

τουσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ με φυςικό αζριο ςτα €253.98/MWh και για τουσ 

λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ ςτα €206.71/MWh. Αυτά τα όρια παρζμειναν ςε ιςχφ για τον πρϊτο 

μινα, αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ Ιουλίου του 2022. Σα ζςοδα που προζκυψαν από τθ 

διαφορά μεταξφ αυτϊν των ανϊτατων ορίων και τθσ μζςθσ τιμισ τθσ αγοράσ τθσ επόμενθσ 

θμζρασ μεταφζρκθκαν ςτο Σαμείο Ενεργειακισ Μετάβαςθσ (ΣΕΜ) για τθν κάλυψθ τθσ 

επιδότθςθσ. (5) 

Οι υπολογιςμοί για οριςτικι τιμι θλεκτρικισ ενζργειασ ανά KWh, μετά τθν αφαίρεςθ των 

επιδοτιςεων, βαςίηεται ςτον νζο τιμοκατάλογο τθσ ΔΕΗ. Η κυβζρνθςθ, με γνϊμονα τον νζο 

τιμοκατάλογο τθσ ΔΕΗ, ορίηει μια ενιαία τιμι για όλουσ τουσ προμθκευτζσ, ενϊ θ κυριαρχία 

τθσ ΔΕΗ κζτει ζνα πρότυπο για ολόκλθρθ τθν αγορά. 

Θεωρείται ότι το μοντζλο τθσ Ελλάδασ, που ενεργοποιικθκε τον περαςμζνο Ιοφλιο, είναι 

πιο αποτελεςματικό από το μοντζλο που εφαρμόηουν οι χϊρεσ τθσ ιβθρικισ χερςονιςου 

και ωσ εκ τοφτου καταλλθλότερο για χριςθ ςε όλθ τθν ΕΕ. Ο ελλθνικόσ ενδιάμεςοσ 

μθχανιςμόσ κζτει ανϊτατα όρια αντιςτάκμιςθσ ανά τεχνολογία παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, ενϊ θ αγορά ανταλλαγισ θλεκτρικισ ενζργειασ παραμζνει ανζπαφθ για να 

λειτουργεί κανονικά με βάςθ τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ.  

Σα κφρια χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ μοντζλου παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον Πίνακα 

1. Σα ζςοδα που ανακτϊνται χρθςιμοποιοφνται για τθν επιδότθςθ των λογαριαςμϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων, μζςω του ΣΕΜ, το οποίο 

διαχειρίηεται ο Διαχειριςτισ ΑΠΕ & Εγγυιςεων Προζλευςθσ (ΔΑΠΕΕΠ).  
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Πίνακασ 1: Βαςικά Χαρακτθριςτικά του Ελλθνικοφ Μοντζλου 

Επαναφορά τθσ ρφκμιςθσ κόςτουσ για όλουσ τουσ παραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι ρυκμιηόμενεσ τιμζσ 
διαφζρουν ανά τεχνολογία και τα ζςοδα χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι οικονομικισ υποςτιριξθσ ςτουσ 

καταναλωτζσ ενζργειασ 

τόχοσ πολιτικισ 
Να ρυκμίςει εκ νζου όλουσ τουσ παραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ και να τουσ πλθρϊςει 

με βάςθ το κόςτοσ και όχι με βάςθ τθν τιμι αγοράσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια 

Επιπτϊςεισ ςτισ τιμζσ 
καταναλωτι 

Σο μζτρο δεν κα μειϊςει τθν τιμι χονδρικισ αγοράσ τθσ επόμενθσ θμζρασ. Ο κανονιςμόσ κα 
παρζμβει εκ των υςτζρων. Σα παραγόμενα ζςοδα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

παροχι άμεςθσ ανακοφφιςθσ ςτουσ καταναλωτζσ ενζργειασ που υποφζρουν περιςςότερο 
από τισ υψθλζσ τιμζσ (π.χ. μζςω κουπονιϊν ςε νοικοκυριά και οικονομικισ ςτιριξθσ ςε 

επιχειριςεισ). 

Επιπτϊςεισ ςτθν 
κατανάλωςθ φυςικοφ 

αερίου 
Δεν αναμζνεται αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου. 

Επιπτϊςεισ ςτθν 
ακεραιότθτα τθσ ενιαίασ 

αγοράσ και επιπτϊςεισ ςτθν 
αςφάλεια θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

Σο μζτρο κα είχε ιςχυρό αντίκτυπο ςτθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ, κακϊσ 
αναμζνεται να εξαλείψει κάκε ανταγωνιςμό που βαςίηεται ςτισ τιμζσ μεταξφ των 

παραγωγϊν. Δεδομζνου ότι όλοι οι παραγωγοί κα ρυκμίηονται με βάςθ το κόςτοσ τουσ, κα 
πλθρϊνονται επίςθσ αναποτελεςματικζσ δομζσ κόςτουσ. 

Καταλλθλότθτα 

για άμεςθ 

υλοποίθςθ 

Μεγάλθ πρόκλθςθ. Για να επιςτρζψουν ςτον κανονιςμό κόςτουσ, οι εκνικζσ ρυκμιςτικζσ 
αρχζσ χρειάηονται πολφ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διάφορεσ εγκαταςτάςεισ. 

Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι διακζςιμεσ και δεν μποροφν να 
λθφκοφν ςε ςφντομθ χρονικό διάςτθμα. 

Δθμοςιονομικό κόςτοσ Χωρίσ άμεςο δθμοςιονομικό κόςτοσ. 

Κίνδυνοσ επιδοτοφμενων 
εξαγωγϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ εκτόσ ΕΕ 
Σο μζτρο είναι απίκανο να προκαλζςει αυξθμζνεσ εξαγωγζσ ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

Επιπτϊςεισ ςτθν 
απανκρακοποίθςθ 

Σο μζτρο είναι πικανό να επθρεάςει ςθμαντικά τθ βεβαιότθτα των επενδυτϊν, πράγμα που 
μπορεί να ςθμαίνει ότι μπορεί να χρειαςτεί υποςτιριξθ για όλθ τθ μελλοντικι παραγωγι 
θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτόσ ο ρυκμιςτικόσ κίνδυνοσ κα αντικατοπτρίηεται ςτο υψθλότερο 

κόςτοσ κεφαλαίου και τθ χαμθλότερθ ανάπτυξθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο 
μζλλον. Ο κίνδυνοσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ όταν όλα τα ζςοδα πάνω από το κόςτοσ 
ανακτϊνται. Σο μζτρο είναι πικανό να αποκαρρφνει τθ ςφναψθ μακροπρόκεςμων 

ςυμβάςεων και εκνικϊν ςτρατθγικϊν αντιςτάκμιςθσ κινδφνου. 

υμπζραςμα 

Αυτι θ επιλογι δεν κα πρζπει να ςυνιςτάται, δεδομζνου ότι κα εξαλείψει εντελϊσ τον 

ανταγωνιςμό που βαςίηεται ςτθν τιμι μεταξφ των διαφορετικϊν τεχνολογιϊν 

παραγωγισ, κα ανταμείψει τουσ παραγωγοφσ για αναποτελεςματικζσ λειτουργίεσ και κα 

αποκαρρφνει τισ επενδφςεισ ςε νζεσ πιο οικονομικά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ. 

Πηγή: Euractiv 

Ο Νζοσ Μθχανιςμόσ Ενεργειακϊν Επιδοτιςεων 

Επίςθσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ εφαρμόηει από τον περαςμζνο Οκτϊβριο ζνα νζο μθχανιςμό 

ενεργειακϊν επιδοτιςεων. Σο νζο ςχιμα των επιδοτιςεων είναι κλιμακωτό, με υψθλότερθ 

ενίςχυςθ ςτισ χαμθλζσ καταναλϊςεισ και πρόςκετθ ζκπτωςθ για όςουσ επιτυγχάνουν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 15% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο 

και αφορά ςτθν πρϊτθ κατοικία, τα εξοχικά, τισ φοιτθτικζσ κατοικίεσ και τισ επιχειριςεισ. 
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Σο νζο κλιμακωτό μοντζλο βαςίηεται ςτθν αρχι όςο μικρότερθ είναι θ κατανάλωςθ τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ επιδότθςθ. Μάλιςτα, υπάρχουν τρεισ κλιμακωτζσ επιδοτιςεισ. Η πρϊτθ 

κλίμακα αφορά ςτισ πρϊτεσ 300 kWh και ζχει τθ μεγαλφτερθ επιδότθςθ, ενϊ θ δεφτερθ 

περιλαμβάνει ζνα εφροσ ενδιάμεςθσ κατανάλωςθσ και θ τρίτθ τισ υπόλοιπεσ κιλοβατϊρεσ 

υψθλότερθσ κατανάλωςθσ. 

Κάκε μινα ανακοινϊνονται τρεισ κλιμακωτζσ επιδοτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ 

προαναφερόμενεσ τρεισ κατθγορίεσ κατανάλωςθσ. Η υψθλότερθ ενίςχυςθ δίνεται ςτο 

χαμθλότερο κλιμάκιο (πρϊτο), θ δεφτερθ είναι λίγο πιο χαμθλι ςτο δεφτερο κλιμάκιο και 

ακόμθ πιο μικρι επιδότθςθ παρζχεται ςτο τρίτο κλιμάκιο κατανάλωςθσ με τισ περιςςότερεσ 

κιλοβατϊρεσ. 

Όςοι καταναλωτζσ ανικουν ςτο τρίτο κλιμάκιο, αυτό τθσ υψθλότερθσ κατανάλωςθσ 

ρεφματοσ και καταναλϊςουν κατά 15% λιγότερεσ κιλοβατϊρεσ ςε ςχζςθ με πζρυςι κα 

ζχουν πρόςκετθ επιδότθςθ. Η επιδότθςθ είναι τζτοια, ϊςτε να αγγίηει το φψοσ τθσ 

δεφτερθσ κλίμακασ. Αντίςτοιχα και οι καταναλωτζσ που ανικουν ςτθ δεφτερθ κλίμακα 

κατανάλωςθσ και εξοικονομοφν ενζργεια κατά 15% λαμβάνουν ενίςχυςθ ϊςτε να αγγίηουν 

και αυτοί με τθ ςειρά τουσ το φψοσ τθσ επιδότθςθσ τθσ πρϊτθσ κλίμακασ. Όςοι αποκτιςουν 

για πρϊτθ φορά κατοικία ι μετακομίςουν ςε καινοφργια επιδοτοφνται με βάςθ το μζγεκοσ 

τθσ κατανάλωςθσ που κα κάνουν τθν πρϊτθ φορά. 

ε ό,τι αφορά το φυςικό αζριο, δθλαδι ςε 700,000 νοικοκυριά, οι επιδοτιςεισ είναι 

οριηόντιεσ ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ. Σο ποςοςτό απορρόφθςθσ τθσ αφξθςθσ είναι είτε 

70%, είτε 50%, ενϊ θ επιδότθςθ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ κρατικισ ενίςχυςθσ και ζκπτωςθσ 

από τθν ΔΕΠΑ. 

4. Κριτικι του «Βελτιωμζνου» Μοντζλου Ηλεκτριςμοφ τθσ Ελλάδασ 

Η υψθλι αβεβαιότθτα που υπειςζρχεται ςτθν πρόβλεψθ από τουσ προμθκευτζσ των 

χονδρεμπορικϊν τιμϊν κάκε μινα (ζωσ τισ 20 του προθγοφμενου μθνόσ όταν πρζπει να 

ανακοινϊςουν τισ χρεϊςεισ τουσ) αναδεικνφεται κάκε μινα. Επίςθσ, το νζο ςφςτθμα 

τιμολόγθςθσ ςτθ λιανικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει διαταράξει τθν καταναλωτικι 

εμπιςτοςφνθ. Οι καταναλωτζσ καταλιγουν να είναι εγκλωβιςμζνοι ςτον μθχανιςμό αυτό, 

με ςυνζπεια να απειλείται ακόμθ και θ άςκθςθ του βαςικοφ δικαιϊματόσ τουσ, δθλαδι θ 

επιλογι αλλαγισ παρόχου. 
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Διάγραμμα 5: Μζςθ Σιμι Εκκακάριςθσ τθσ Αγοράσ (ΣΕΑ) (€/MWh) ςτθν Ελλάδα,                       

2018-2022 

 

Πηγζσ: Ελληνικό Χρηματιςτήριο Ενζργειασ, ΙΕΝΕ 

Αρχικά, νοικοκυριά και μικρζσ επιχειριςεισ πλιρωναν ακριβότερα το θλεκτρικό ρεφμα που 

κατανάλωναν και δεν μποροφςε να αποδοκεί αυτό μόνο ςτθν ενεργειακι κρίςθ. Σο πιο 

ςθμαντικό, όμωσ, ιταν ότι ςτεροφνταν τθ δυνατότθτα επιλογισ παρόχου με ανταγωνιςτικι 

τιμι. Πλζον, με τθν αλλαγι κάκε μινα των τιμϊν προμικειασ δεν υπάρχει ςτακερότθτα, 

οφτε εγγφθςθ, ότι κα διατθρθκοφν τα ελκυςτικά τιμολόγια που πικανόν να πρόςφερε ζνασ 

προμθκευτισ. Η διάρκεια ηωισ τουσ είναι μόνο για ζναν μινα. Άγνωςτο τι κα ςυμβεί τον 

επόμενο. Ζτςι, οι καταναλωτζσ δεν επιχειροφν μετακινιςεισ από πάροχο ςε πάροχο, ζςτω 

και αν μπορεί να μθν είναι ευχαριςτθμζνοι από αυτόν που ζχουν, γιατί ζχει ακριβότερεσ 

τιμζσ και κακζσ υπθρεςίεσ. 

Επίςθσ, ο μθχανιςμόσ ςτερεί βακμοφσ ελευκερίασ από τισ εταιρείεσ προμικειασ. 

Αδυνατοφν να αςκιςουν εμπορικζσ πολιτικζσ για να προςελκφςουν πελάτεσ, δυςχεραίνει 

τθν ανάπτυξθ τουσ και πλιττει τθν αξιοπιςτία τουσ. Ο καταναλωτισ βομβαρδίηεται από 

τιμζσ που ςε γενικζσ γραμμζσ κινοφνται ςτα ίδια επίπεδα, αδυνατεί να τισ αξιολογιςει 

κακϊσ ςυνοδεφονται από εκπτϊςεισ, οι οποίεσ για να δοκοφν απαιτοφν τθ ςυνζπειά του, 

και εν τζλει ζχει ωσ μοναδικό οδθγό τι κα του δϊςει ο προμθκευτισ και τον επόμενο μινα. 
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Με άλλα λόγια, ο νζοσ μθχανιςμόσ τιμολόγθςθσ θλεκτριςμοφ ακυρϊνει τουσ κανόνεσ τθσ 

ελεφκερθσ αγοράσ, περιορίηει τουσ καταναλωτζσ, ςτερεί από τθν αγορά τθ δυνατότθτα 

βελτίωςθσ μζςω του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ μιασ ιδιότυπθσ 

κατάςταςθσ, δθλαδι τα μερίδια όλων των εταιρειϊν παραμζνουν αναλλοίωτα, με τον 

δεςπόηοντα παίκτθ να διατθρεί τθ μερίδα του λζοντοσ. 

Γιατί είναι πιο ακριβι θ θλεκτρικι ενζργεια ςτθν Ελλάδα; 

Σο ακριβότερο ρεφμα που πλθρϊνουν πλζον οι καταναλωτζσ είναι ςυνζπεια του ςτρεβλοφ 

μοντζλου που επιβάλλει ο νζοσ ενδιάμεςοσ μθχανιςμόσ και όχι αποκλειςτικά θ ενεργειακι 

κρίςθ. Βεβαίωσ, ςυμβάλλει και αυτι ςε ςθμαντικό βακμό, λόγω τθσ αβεβαιότθτασ που 

ςυνεπάγονται οι περιρρζουςεσ ςυνκικεσ των διεκνϊν αγορϊν, αλλά, κυρίωσ, ευκφνεται το 

γεγονόσ ότι οι προμθκευτζσ αναγκάηονται να προβλζπουν τα κόςτθ τουσ για ζναν μινα 

μετά. Αυτό προχποκζτει τθν ενςωμάτωςθ ενόσ υψθλοφ risk factor. 

Όταν τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από τθ μία ςτιγμι ςτθν άλλθ, οι εταιρείεσ 

ενδιαφζρονται, με το αςφάλιςτρο κινδφνου που ενςωματϊνουν ςτισ τιμζσ τουσ, να μθν 

εκτροχιαςτοφν. Όςο μεγαλφτερθ θ ρευςτότθτα των αγορϊν και των διεκνϊν τιμϊν, τόςο 

υψθλότερο το margin risk, με τουσ καταναλωτζσ τελικά να το επωμίηονται. Αυτό 

αποτυπϊκθκε ανάγλυφα ςτισ τιμζσ θλεκτριςμοφ του επτεμβρίου 2022 και του Οκτωβρίου 

2022 και ιδθ τα τιμολόγια που λαμβάνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ είναι πολφ 

υψθλά. 

Η ριτρα αναπροςαρμογισ ιταν φκθνότερθ 

Από τθν 1θ Αυγοφςτου του 2022 τζκθκε ςε ιςχφ το νζο ςφςτθμα τιμολόγθςθσ ςτθν αγορά 

θλεκτριςμοφ, το οποίο άλλαξε το πλαίςιο ςτον τρόπο πλθρωμισ των καταναλωτϊν. Η 

ριτρα αναπροςαρμογισ καταργικθκε και το κόςτοσ τθσ ενςωματϊκθκε ςτθ βαςικι τιμι 

που δίνουν πλζον οι προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Σα πρϊτα ςυμπεράςματα από τθν 

εφαρμογι του νζου αυτοφ μοντζλου είναι ότι οδιγθςε ςτο επικυμθτό τελικό πολιτικό 

αποτζλεςμα, δθλαδι χαμθλότερεσ τιμζσ για τον μζςο καταναλωτι, με επιπλζον όμωσ 

κόςτοσ για το κράτοσ και τουσ καταναλωτζσ αλλά και ςθμαντικό ρίςκο για τουσ 

προμθκευτζσ. (7) 
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Διάγραμμα 6: Χονδρεμπορικζσ Σιμζσ Ηλεκτριςμοφ (€/MWh) ςτθν Αγορά τθσ Επόμενθσ 

Ημζρασ ςτθν Ευρϊπθ, Φεβρουάριοσ 2021-Φεβρουάριοσ 2023 

 

Πηγή: Ιςτοςελίδεσ Ευρωπαϊκών Χρηματιςτηρίων Ενζργειασ 

Ενϊ οι τιμζσ ςτθ χονδρεμπορικι αγορά για ςυγκυριακοφσ λόγουσ ακολουκοφν ςυνεχι 

πορεία αποκλιμάκωςθσ από όταν αποφαςίςτθκε και εφαρμόςτθκε ο νζοσ τφποσ 

τιμολόγθςθσ, οι μθνιαίεσ τιμζσ που ανακοινϊνονται από τουσ παρόχουσ είναι ςυςτθματικά 

πάνω από το ςυνολικό κόςτοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του περικωρίου κζρδουσ και των 

λειτουργικϊν εξόδων). Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι πάροχοι, οι οποίοι είχαν εξαρχισ εκφράςει 

επιφυλάξεισ επιςθμαίνοντασ ότι το νζο μοντζλο κα οδθγιςει ςε αυξιςεισ, ενςωματϊνουν 

πλζον τα πιο ακραία ςενάρια για τθν εξζλιξθ τθσ τιμισ ςτθ χονδρεμπορικι αγορά 

προκειμζνου να αποφφγουν το υψθλό ρίςκο που ςυνεπάγεται θ πρόβλεψθ εν μζςω 

ζντονθσ μεταβλθτότθτασ τθσ αγοράσ. 

τουσ καταναλωτζσ, οι πολφ μεγάλεσ αυξιςεισ που ζφερε θ κατάργθςθ τθσ ριτρασ 

αναπροςαρμογισ δεν ζγιναν άμεςα ορατζσ, αφοφ το νζο μοντζλο τιμολόγθςθσ 

ςυνδυάςτθκε με γενναίεσ επιδοτιςεισ για τθ ςυγκράτθςθ των τιμολογίων ςε ανεκτά 

επίπεδα. Σο βάροσ ςικωςε το Σαμείο Ενεργειακισ Μετάβαςθσ και κατά ζνα μικρότερο 

μζροσ ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ που χρειάςτθκε να καταβάλλουν μόνο για το δίμθνο 
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επτεμβρίου-Οκτωβρίου αυξθμζνεσ επιδοτιςεισ άνω του €1 δις. για να καλφψουν τελικά το 

ρίςκο των παρόχων, το οποίο δεν κα υπιρχε με τθ ριτρα αναπροςαρμογισ. Σο ΤΠΕΝ 

επιχειρεί εκ των υςτζρων διόρκωςθ μζςω νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθ φορολόγθςθ των 

υπερεςόδων ςτθν αγορά προμικειασ, κακιςτϊντασ εμμζςωσ υπόλογουσ τουσ προμθκευτζσ 

που με νομοκετικι ρφκμιςθ τοφσ υποχρζωςε να τιμολογοφν ανά μινα. 

Πίνακασ 2: Σιμζσ ςτθν Χονδρεμπορικι Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ςτθν Ελλάδα  

 επτζμβριοσ 
2022 

Οκτϊβριοσ 
2022 

Μεςοςτακμικι (€/MWh) 447.1 261.2 

Πρόβλεψθ (€/MWh) 788 595 

Σιμολόγιο Χαμθλισ Σάςθσ 516.7 301.9 

Χαμθλι Σάςθ  49% 46% 

φνολο (MWh) 4,267,000 4,037,000 

Χαμθλι Σάςθ (MWh) 2,090,830 1,857,020 

Πηγή: ΥΠΕΝ 

φμφωνα με ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ (ΕΧΕ), του ΑΔΜΗΕ και του 

ΔΕΔΔΗΕ για τθν πορεία των τιμϊν ςτθ χονδρεμπορικι αγορά, τισ επιπλζον χρεϊςεισ 

διαμόρφωςθσ του χονδρεμπορικοφ κόςτουσ ρεφματοσ και τισ καταναλϊςεισ το δίμθνο 

επτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2022, το ςυνολικό κόςτοσ ρεφματοσ για τθ χαμθλι τάςθ ιταν 

αυξθμζνο κατά €1.11 δις., παραπάνω απ’ ό,τι κα ιταν εάν είχε τιμολογθκεί με τθ ριτρα 

αναπροςαρμογισ. 

Σον περαςμζνο επτζμβριο, το τιμολόγιο τθσ ΔΕΗ, που αποτελεί και ςθμείο αναφοράσ για 

τον προςδιοριςμό κάκε φορά των επιδοτιςεων, διαμορφϊκθκε ςτα €788/MWh βάςει 

πρόβλεψθσ, ενϊ το ςυνολικό χονδρεμπορικό κόςτοσ διαμορφϊκθκε τελικά ςτα 

€516.7/MWh, παράγοντασ υπερζςοδα €567,153,606. Αντίςτοιχα τον Οκτϊβριο του 2022, θ 

τιμι τθσ μεγαβατϊρασ ιταν ςτα €595 βάςει τθσ πρόβλεψθσ, ενϊ κα ιταν ςτα €301.9 με τθ 

ριτρα αναπροςαρμογισ. Σον επτζμβριο του 2022, οι επιδοτιςεισ ρεφματοσ ζφταςαν ςτο 

€1.9 δις. και τον Οκτϊβριο ςτο €1.1 δις. 

5. Οι Θζςεισ τθσ Εγχϊριασ Αγοράσ Ηλεκτριςμοφ 

Ωςτόςο, αρκετοί παράγοντεσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ θλεκτριςμοφ ζχουν διατυπϊςει τισ 

αντιρριςεισ τουσ ςτα προαναφερκζντα, υποςτθρίηοντασ ότι το Target Model, όπωσ 

εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα, λειτοφργθςε κανονικά και εξζπεμψε τα ςωςτά ςιματα ςτθν 

ζλλειψθ (scarcity) τθσ πρϊτθσ φλθσ. Ειδικότερα, αναφζρουν ότι αν λειτουργοφςε υποκετικά 
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κάποιο άλλο μοντζλο κα υπιρχαν και πάλι υψθλζσ τιμζσ, ενϊ ςε περιόδουσ ενεργειακισ 

κρίςθσ μποροφν να λθφκοφν ζκτακτα μζτρα, όπωσ θ φορολόγθςθ των inframarginal, 

τονίηοντασ ωςτόςο ότι το υφιςτάμενο μοντζλο δεν είναι ανεπαρκζσ.   

Παράλλθλα, πολλοί υποςτθρίηουν ότι αν οι ΑΠΕ ζχει ςυμφωνθκεί να πλθρϊνονται με CfD, 

τότε δεν υπάρχει διαφορά από το ςθμερινό μοντζλο του feed-in premium, κακότι κα 

πλθρϊνονται όλοι με τθν τιμι που ορίηει θ ακριβότερθ μονάδα και μετά κα επιςτρζφουν 

ςτον ΔΑΠΕΕΠ (ςτο ΣΕΜ) τθ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ που ζχουν λάβει ςτον διαγωνιςμό τθσ 

ΡΑΕ και τθσ τιμισ εκκακάριςθσ ςτθν αγορά τθσ επόμενθσ θμζρασ.  

Μόνο αν ζχει ςυμφωνθκεί διμερϊσ ζνα κοςτοςτρεφζσ CfD (με τθν ποςότθτά του, δθλαδι 

να ειςζρχεται ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ) ι ζνα επίςθσ κοςτοςτρεφζσ διμερζσ 

ςυμβόλαιο ΡΡΑ για 10 ι 15 χρόνια, με τθν ποςότθτα να ανακοινϊνεται απλϊσ ςτον ΑΔΜΗΕ 

για εκτζλεςθ (δθλ. εκτόσ τθσ θμεριςιασ αγοράσ για τθν ποςότθτα που ζχει ςυμφωνθκεί 

από τουσ δφο εμπλεκόμενουσ), κα αυξθκοφν οι βακμοί ελευκερίασ των ςυμμετεχόντων και 

κα φανεί θ διαφορά.  

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ (ι τουλάχιςτον ςτθ μία, αυτι του CfD), κα πρζπει να υπάρχει 

ανακοίνωςθ τθσ ςυμφωνθκείςασ τιμισ για να μπορεί να τθν λαμβάνει υπόψθ του ο 

αλγόρικμοσ που υπολογίηει τθν τιμι εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ τθσ επόμενθσ θμζρασ. 

Άλλωςτε, θ τιμι αυτι οφείλει να ανακοινϊνεται κατά REMIT2. Για όλα αυτά, όμωσ, 

απαιτείται νομοκετικι ρφκμιςθ και θ αλλαγι αυτι κα πρζπει να ελεγχκεί και ςτα πλαίςια 

τθσ επίλυςθσ του αλγορίκμου ςφηευξθσ ενιαίασ τιμισ EUPHEMIA3, διότι οι αγορζσ είναι 

πλζον ςυηευγμζνεσ. 

Βεβαίωσ, εννοείται ότι ο παραγωγόσ ΑΠΕ κα «κλειδϊςει» διμερϊσ μία ςτακερι ποςότθτα, 

είτε βάςθσ είτε προφίλ, που κα ςυμφωνιςει με τον/τουσ offtakers του και τισ 

υπολειπόμενεσ ποςότθτεσ (είτε προσ τα πάνω είτε προσ τα κάτω) κα πρζπει να τισ 

εγχφει/αναηθτεί ςτθν θμεριςια αγορά τθσ αγοράσ τθσ επόμενθσ θμζρασ, κακϊσ και ςτισ 

ενδοθμεριςιεσ και εξιςορρόπθςθσ. Αυτό ςθμαίνει αφενόσ ότι κα πρζπει να μθν είναι 

υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι όλων ςτθν αγορά τθσ επόμενθσ θμζρασ και αφετζρου ότι οι 

                                                           
2
 Σον Δεκζμβριο του 2011, θ ΕΕ εξζδωςε τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1227/2011 για τθν ακεραιότθτα 

και τθ διαφάνεια ςτθ χονδρικι αγορά ενζργειασ (REMIT). Ο Κανονιςμόσ REMIT εφαρμόηεται ςτθ 
διαπραγμάτευςθ ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ και κζτει το πλαίςιο για τον εντοπιςμό και τθν 
αποφυγι καταχρθςτικϊν πρακτικϊν που επθρεάηουν τισ χονδρικζσ αγορζσ ενζργειασ. 
3
  Ο αλγόρικμοσ ςφηευξθσ ενιαίασ τιμισ, γνωςτόσ ωσ EUPHEMIA, χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό 

τθσ κατανομισ ενζργειασ, των κακαρϊν κζςεων και των τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ, μεγιςτοποιϊντασ τθ ςυνολικι ευθμερία και αυξάνοντασ τθ διαφάνεια του υπολογιςμοφ 
των τιμϊν και των ροϊν ενζργειασ που οδθγοφν ςε κακαρζσ κζςεισ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
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παραγωγοί ΑΠΕ κα πρζπει να ωκθκοφν και να εκπαιδευτοφν να μθν είναι πια «ο πωλϊν 

τοισ μετρθτοίσ», αλλά και να παίρνουν το ρίςκο να κάνουν προβλζψεισ για τθν παραγωγι 

τουσ και να ςυμμετζχουν ενεργά μζςα ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ αγοράσ για να 

διορκϊςουν τθν προςφορά τουσ, ςε περίπτωςθ που οι προβλζψεισ τουσ δεν 

επαλθκεφτθκαν (είτε για να βρουν τθν πρόςκετθ ποςότθτα που πρζπει να δϊςουν ςτον 

πελάτθ τουσ, είτε για να πουλιςουν τθν τυχόν επιπλζον ποςότθτα που παράγουν). Σο ίδιο 

κα ιςχφει φυςικά και για τουσ αγοραςτζσ, είτε αυτοί είναι βιομθχανίεσ, είτε κοινότθτεσ, 

προμθκευτζσ, κλπ.  

Βζβαια, για να υπάρξει εμπιςτοςφνθ όλων των ενδιαφερομζνων εκατζρωκεν ςτα διμερι 

ςυμβόλαια, που κα είναι κατά κανόνα και μακροχρόνια, κα πρζπει να ρυκμιςτεί ςωςτά και 

να υπάρχει ζλεγχοσ και δικλείδεσ αςφαλείασ από τισ Αρχζσ, ςε περιπτϊςεισ πχ. χρεωκοπίασ, 

ακζτθςθσ παραδόςεων ι πλθρωμισ, αλλαγισ ιδιοκτθςίασ, κλπ. 

Επίςθσ, αρκετοί παράγοντεσ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ τονίηουν ότι θ παρατεταμζνθ 

ενεργειακι κρίςθ πλιττει ιδιαίτερα τισ βιομθχανίεσ ζνταςθσ ενζργειασ τθσ χϊρασ, ςε βακμό 

που πλζον απειλείται όχι μόνο θ ανταγωνιςτικότθτά τουσ αλλά και θ ίδια θ βιωςιμότθτά 

τουσ, λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ αδιζξοδθσ ενεργειακισ πολιτικισ που ακολουκείται. 

τερείται λογικισ το γεγονόσ ότι οι επιδοτιςεισ που δίνονται ςτισ βιομθχανίεσ ζνταςθσ 

ενζργειασ είναι ίδιεσ με αυτζσ που δίνονται ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ τθσ Μζςθσ και 

Τψθλισ Σάςθσ, ανεξάρτθτα αν αφοροφν ζνα ςοφπερ μάρκετ ι μία χαλυβουργία. 

Και τοφτο παρά το γεγονόσ ότι το υφιςτάμενο ευρωπαϊκό πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων 

(Προςωρινό Πλαίςιο Κρίςθσ) δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ μιασ 

γριγορθσ και εφκολθσ ζγκριςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μιασ ξεχωριςτισ ενίςχυςθσ, 

επιπλζον αυτισ που δίνεται οριηόντια ςε όλουσ, για ζναν ςυγκεκριμζνο κλάδο, όπωσ είναι 

οι επιλζξιμεσ βιομθχανίεσ ζνταςθσ ενζργειασ. 

Δυνατότθτα που όμωσ επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκεί πρόςφατα ςτθν Ελλάδα για να δοκεί 

επιπλζον επιδότθςθ €85 εκατ. για το 2022 ςτουσ αρτοποιοφσ και ςτουσ αγρότεσ. Είναι 

προφανζσ ότι ζνα αντίςτοιχο ποςό επιδότθςθσ, ειδικά για τισ βιομθχανίεσ, κα ιταν αρκετό 

να μετριάςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των τιμϊν ρεφματοσ. Κάτι που όμωσ 

αρνοφνται οι αρμόδιοι, επικαλοφμενοι οικονομικι αδυναμία εφρεςθσ €85 εκατ. ετθςίωσ για 

τθ ςτιριξθ τθσ βιομθχανίασ, αναφζρει ςυγκεκριμζνα ο κ. Αντϊνθσ Κοντολζων, πρόεδροσ τθσ 

Ζνωςθσ Βιομθχανικϊν Καταναλωτϊν Ενζργειασ (ΕΒΙΚΕΝ). (8) 
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Επιπλζον, οι παράγοντεσ τθσ βιομθχανίασ επιςθμαίνουν ότι οι επιδοτιςεισ ανακοινϊνονται 

ανά μινα χωρίσ να ζχει τεκεί κάποια μζγιςτθ τιμι-ςτόχοσ επιβάρυνςθσ των βιομθχανιϊν, 

βάςει τθσ οποίασ να αναπροςαρμόηεται το φψοσ τθσ επιδότθςθσ. Ζτςι, οι βιομθχανίεσ 

ζνταςθσ ενζργειασ δεν ζχουν οφτε τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ των τιμϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ, ακόμθ και ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ, αδυνατϊντασ να διαμορφϊςουν μια ορκι 

ςτρατθγικι πωλιςεων των προϊόντων τουσ. Με απλά λόγια, θ βιομθχανία πορεφεται ςτο 

άγνωςτο. 

Σθν ίδια ςτιγμι, μετά τθν κατάργθςθ τθσ ριτρασ αναπροςαρμογισ, δόκθκε θ δυνατότθτα 

ςτουσ προμθκευτζσ να κακορίηουν κατά βοφλθςθ, χωρίσ τον παραμικρό ζλεγχο, τα 

τιμολόγιά τουσ ςτθ Χαμθλι Σάςθ ςε υπερβολικά υψθλζσ τιμζσ. Και αυτό παρά το γεγονόσ 

ότι οι τιμζσ ςτισ οποίεσ οι προμθκευτζσ προμθκεφονται τελικά τθν ενζργεια από τθν αγορά 

είναι 60% χαμθλότερεσ των προβλζψεϊν τουσ. Αποτζλεςμα είναι να δθμιουργοφνται το 

τελευταίο πεντάμθνο (επτζμβριοσ 2022-Ιανουάριοσ 2023) υπερβολικά υψθλά κζρδθ για 

τουσ προμθκευτζσ, που ξεπερνοφν τα €2.5 δις., πολφ υψθλότερα από αυτά που 

αποκτοφςαν ωσ παραγωγοί όταν εφαρμοηόταν θ ριτρα αναπροςαρμογισ. 

Δυςτυχϊσ, μετά από μια μεγάλθ περίοδο κετικϊν ρυκμϊν, θ βιομθχανικι παραγωγι ςτθν 

Ελλάδα κινείται τουσ τελευταίουσ μινεσ ςε χαμθλότερα επίπεδα από τον μζςο όρο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. υνεπϊσ, κινδυνεφει να χακεί θ κετικι δυναμικι που κατάφεραν να 

αποκτιςουν τα τελευταία χρόνια, με ςθμαντικι αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ 

μεταποιθτικισ βιομθχανίασ, από το 9% ςτο επίπεδο του 11%. 

Γεγονόσ που αναδεικνφει τθ δυναμικι που ζχει θ ελλθνικι βιομθχανία να αποτελζςει τον 

πιο ςθμαντικό παράγοντα αξιόπιςτθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, αρκεί να 

λαμβάνει τθν ίδια ςτιριξθ που παρζχουν οι υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ ςτισ 

βιομθχανίεσ τουσ. τθν παροφςα ςυγκυρία, πρόςκετο λόγο ανθςυχίασ για τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ ςυνιςτά το γεγονόσ ότι τουσ τελευταίουσ 

μινεσ τα κράτθ μζλθ παρουςιάηουν ολοζνα και περιςςότερα αποτελεςματικά μζτρα 

ςτιριξθσ τθσ βιομθχανίασ τουσ για τθν αντιςτάκμιςθ του υψθλοφ ενεργειακοφ κόςτουσ, 

αξιοποιϊντασ, μεταξφ άλλων, και το Ευρωπαϊκό Προςωρινό Πλαίςιο Κρατικϊν Ενιςχφςεων. 

Μπροςτά ςτον ορατό πλζον κίνδυνο αποβιομθχάνιςθσ, όλοι οι βιομθχανικοί ςφνδεςμοι τθσ 

χϊρασ εξζπεμψαν ςιμα κινδφνου με κοινι επιςτολι τουσ προσ τον πρωκυπουργό, με τθν 

οποία ηθτοφν ριηικι αλλαγι τθσ ακολουκοφμενθσ βιομθχανικισ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ 

ενζργειασ. (9) 
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Ανάμεςα ςτα κφρια μζτρα που καλείται να πάρει άμεςα θ κυβζρνθςθ ξεχωρίηει θ ρφκμιςθ 

που κα επιτρζψει τθ ςφναψθ διμερϊν ςυμβολαίων των βιομθχανιϊν με παραγωγοφσ, τα 

γνωςτά PPAs4, τα οποία αποτελοφν κεντρικό άξονα τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, κακϊσ είναι 

βαςικό εργαλείο μείωςθσ του κόςτουσ ρεφματοσ για τθ βιομθχανία. Μια ρφκμιςθ, όμωσ, θ 

οποία δεν πρζπει να περιορίηεται ςτθν εξαίρεςθ από τθν επιβολι του πλαφόν ςτα κζρδθ 

των παραγωγϊν μόνο των διμερϊν ςυμβολαίων με φυςικι παράδοςθ, αλλά να εξαιρεί και 

τα χρθματοοικονομικά (virtual) διμερι ςυμβόλαια, αρκεί ςε αυτά να είναι πλιρωσ 

κακοριςμζνα τόςο θ μονάδα παραγωγισ όςο και ο αγοραςτισ.  

Η εξαίρεςθ μόνο των ΡΡΑs με φυςικι παράδοςθ αποτελεί ςθμαντικό εμπόδιο για τισ μικρζσ 

βιομθχανίεσ να ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με παραγωγοφσ ΑΠΕ, διότι θ φυςικι παράδοςθ 

απαιτεί πάντα τθ δυνατότθτα ενόσ καταναλωτι να απορροφά τθν παραγόμενθ ποςότθτα 

ενζργειασ τθ ςτιγμι που παράγεται. 

Σαυτόχρονα, οι κακετοποιθμζνοι προμθκευτζσ, με πρϊτο τον δεςπόηοντα παίκτθ, ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ όρων ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο (κατθγορία Β), που κεςμοκετικθκε τον 

περαςμζνο Αφγουςτο, κατάφεραν ιδθ ςτισ πρϊτεσ θμζρεσ ιςχφοσ του μζτρου να 

δεςμεφςουν χϊρο για ζργα που ξεπερνοφν το όριο των 1,500 MW. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, είναι προφανζσ ότι υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ οι 

μεγάλοι παίκτεσ να μονοπωλιςουν και τα πράςινα ΡΡΑs, επεκτείνοντασ το μονοπϊλιό τουσ 

και ςτθν αγορά των ΑΠΕ. Ωσ εκ τοφτου, βάςει των ανωτζρω, εάν δεν λθφκοφν άμεςα μζτρα 

που να εξαςφαλίηουν ανταγωνιςτικό κόςτοσ ενζργειασ για τισ βιομθχανίεσ τθσ χϊρασ, 

πολλζσ από αυτζσ, ατενίηοντασ με αβεβαιότθτα το 2023, εξετάηουν το ενδεχόμενο 

περαιτζρω μείωςθσ τθσ παραγωγισ ι και ακόμθ αναςτολισ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

 

 

                                                           
4
 Η ςφναψθ ςυμβάςεων μεταξφ ενόσ παραγωγοφ ενζργειασ ΑΠΕ και του φορζα που κα τθν αγοράςει 

απευκείασ είναι γνωςτι ωσ PPA (Power Purchase Agreement). Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυμβάςεισ 
κατατάςςονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, κυρίωσ ςε PPAs με φυςικι παράδοςθ τθσ πωλοφμενθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και ςε «εικονικά» PPAs. Σα «εικονικά» PPAs εκτελοφνται χωρίσ φυςικι 
παράδοςθ τθσ παραγωγισ ςτον αγοραςτι και ςυνθκζςτερα με παράδοςθ των Πιςτοποιθτικϊν 
Εγγυιςεων Προζλευςθσ από τον παραγωγό ςτον αγοραςτι. Σο ποςό τθσ «εικονικισ» 
αγοραπωλθςίασ εξαρτάται από τθ διαφορά μεταξφ αφενόσ τθσ κακοριηόμενθσ τιμισ ςτο PPA και 
αφετζρου τθσ χονδρεμπορικισ τιμισ πϊλθςθσ (από τον παραγωγό), αναφορικά με τθν ποςότθτα 
θλεκτρικισ ενζργειασ που ςυμφωνείται ςτο PPA. 
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φνοψθ 

Κακϊσ οι τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ εξακολουκοφν να κινοφνται ςε υψθλά 

επίπεδα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωρεί ότι ο τρζχων ςχεδιαςμόσ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ δεν εξυπθρετεί απόλυτα τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και δεν εξαςφαλίηει 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ για τουσ καταναλωτζσ. Πολλζσ ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ 

παρεμβαίνουν ςτθν αγορά, επιβάλλοντασ ανϊτατα όρια τιμϊν, ςε μία προςπάκεια να 

αποςυνδζςουν τισ χονδρεμπορικζσ τιμζσ θλεκτριςμοφ και φυςικοφ αερίου. 

Ο ςθμερινόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Ευρϊπθσ είναι μια ακολουκία αγορϊν, όπου οι πάροχοι 

θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ οι ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ, ςυναντοφν τουσ προμθκευτζσ 

λιανικισ, μεγάλουσ βιομθχανικοφσ πελάτεσ και άλλουσ. Οριςμζνεσ ςυμφωνίεσ γίνονται 

μινεσ ι και χρόνια πριν από τθν παράδοςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ οι 

προμθκευτζσ και οι πελάτεσ χρειάηονται ςαφινεια ςχετικά με τα ζςοδα και το κόςτοσ. Η 

τιμι αναφοράσ για το θλεκτρικό ρεφμα και για τθ διευκζτθςθ πολλϊν μακροπρόκεςμων 

ςυμφωνιϊν ορίηεται ςτθν αγορά spot, όπου θ φυςικι παράδοςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

διαπραγματεφεται για τθν επόμενθ θμζρα. Οι προμθκευτζσ υποβάλλουν προςφορζσ 

ανάλογα με το πόςο κα κόςτιηε θ παροχι μιασ επιπλζον μονάδασ ιςχφοσ, γνωςτισ ωσ 

οριακό κόςτοσ. 

Η ΕΕ προχωρά ςτθν ςχεδίαςθ μιασ «βακιάσ και ςυνολικισ» μεταρρφκμιςθσ τθσ υπάρχουςασ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (electricity market reform), προκειμζνου να αντιμετωπίςει τθν 

ενεργειακι κρίςθ, θ οποία επιδεινϊκθκε περαιτζρω μετά τον πόλεμο τθσ Ρωςίασ ςτθν 

Ουκρανία. Σα μζτρα περιλαμβάνουν ζνα ανϊτατο όριο ςτα κζρδθ των παραγωγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ που κα εξοικονομοφςαν €140 δις. και κα απζφεραν χαμθλότερεσ 

τιμζσ ςτουσ καταναλωτζσ.  

Επί του παρόντοσ, θ αγορά spot κατανζμει αποτελεςματικά τθ χωρθτικότθτα και παρζχει 

«ςιματα» ςχετικά με τθν ενεργειακι ςπανιότθτα, προςφζροντασ κίνθτρο για επενδφςεισ 

ςε ΑΠΕ και φυςικό αζριο. Ωςτόςο, για να αποφευχκοφν οι ςυνεχείσ ελλείψεισ ςτθν 

παραγωγικι ικανότθτα, και επομζνωσ μια ακόμθ κρίςθ τιμϊν, οι αγορζσ ενζργειασ τθσ 

Ευρϊπθσ πρζπει να προςαρμοςτοφν. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτθν Ελλάδα ζχουν καταγραφεί από τον περαςμζνο Ιοφλιο τρεισ 

μεγάλεσ παρεμβάςεισ ςτθν εγχϊρια αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, οι οποίεσ ςυνοψίηονται 

ωσ εξισ: 
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 τθ χονδρεμπορικι αγορά, ζχει ειςαχκεί από τον Ιοφλιο του 2022 ζνα ανϊτατο όριο 

τιμισ ανά τεχνολογία παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 τθ λιανικι αγορά, οι προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ υποχρεοφνται από τον 

Αφγουςτο του 2022 να προςφζρουν ςτακερά μθνιαία τιμολόγια για πελάτεσ και να 

τα δθμοςιεφουν ςτισ 20 του προθγοφμενου μινα.  Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μζτρου 

αυτοφ, οι πελάτεσ μποροφν να αλλάξουν προμθκευτι χωρίσ κάποια ποινι λόγω 

πρόωρθσ αποχϊρθςθσ. 

 Από τθν 1θ Νοεμβρίου του 2022, ζχει επιβλθκεί μία πρόςκετθ ειςφορά τθσ τάξεωσ 

των €10/MWh ςτισ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Ο ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω μζτρων και παρεμβάςεων από πλευράσ πολιτείασ ζχει 

οδθγιςει ςε μία ομαλοποίθςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ αγοράσ, όπωσ αυτι 

φαίνεται εξάλλου από τισ χαμθλότερεσ τιμζσ που ζχουν διαμορφωκεί ςε επίπεδο 

καταναλωτι. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι θ προτεινόμενθ μεταρρφκμιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ιταν μζχρι πρόςφατα ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από τθν Κομιςιόν, ςτθν οποία 

ςυμμετείχε ενεργά το ΙΕΝΕ (10). Ενόψει τθσ νομοκετικισ πρόταςθσ που κα υποβλθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 14 Μαρτίου, θ ςυγκεκριμζνθ μεταρρφκμιςθ κα πρζπει να 

περιλαμβάνει ςτοιχεία και παρεμβάςεισ, όπωσ θ αποςφνδεςθ των τιμϊν φυςικοφ αερίου 

και θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ΑΠΕ και αποκικευςθ, θ ςτιριξθ 

και θ διευκόλυνςθ τθσ ςφναψθσ μακροπρόκεςμων ςυμβάςεων, όπωσ τα PPAs και τα CfDs. 

Ζνα τζτοιο μοντζλο αγοράσ κεωρείται απαραίτθτο για τθ ςτακερότθτα των τιμϊν 

καταναλωτι και τον μετριαςμό των επιπτϊςεων από τισ απότομεσ και μεγάλεσ αυξιςεισ 

των τιμϊν του φυςικοφ αερίου. Επίςθσ, θ ευρωπαϊκι βιομθχανία χρειάηεται μία πλιρωσ 

λειτουργικι αγορά με επαρκι ρευςτότθτα, με απομάκρυνςθ των διοικθτικϊν εμποδίων και 

με τθ ςχετικι κζςπιςθ κινιτρων για τθ ςφναψθ μακροπρόκεςμων ςυμβάςεων, 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει χαμθλοφ κόςτουσ ενζργεια και να καταςτεί ανταγωνιςτικι.  
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