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Περίληψη:

Απόψεις του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του Ομίλου ΔΕΗ στη Δημόσια
Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρώτη έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σχετικά: α. Απόψεις για τα ΝΟΜΕ, ΣΔΜ ΔΕΗ – 11.6.2014, στη Δημόσια Διαβούλευση της
ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση
προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή,
07.05.2014 και 28.08.2014.
(http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultati
on/history_new/190614_lix_070514_1?p=file&i=21)
β. Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την για την πρώτη έκδοση του Κώδικα
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
15.07.2014.
(http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/curre
nt/150716.csp)

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Με αφορμή τη β. σχετική Δημόσια Διαβούλευση, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του
Ομίλου ΔΕΗ, αφού μελέτησε το κείμενο της και έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις και το
πόρισμα αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής που συστήθηκε από έμπειρα και εξειδικευμένα
μέλη του, με ομόφωνη απόφαση ΔΣ για το λόγο αυτό, θέτει υπόψη σας τους
προβληματισμούς και την ανησυχία των μελών του επί της δρομολογούμενης (και με
νομοθετική πλέον κάλυψη) συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της μεγαλύτερης βιομηχανίας
της Χώρας, μέσω των Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή πρακτική, οι πρώην κρατικές καθετοποιημένες μεγάλες
εταιρείες ηλεκτρισμού, αποτελούν και σήμερα τον πυλώνα στήριξης των αγορών της κάθε
χώρας, ανεξάρτητα του όποιου νέου νομικού σχήματος έχουν. Η κατάρρευση αυτών επιφέρει
πλείστα προβλήματα στις εκάστοτε αγορές, ακόμα και στο πλαίσιο της ενιαίας Ευρωπαϊκής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι γνωστή η κατεύθυνση της ΕΕ στο νέο «Winder Package», το οποίο θα δημοσιευθεί τον
ερχόμενο χειμώνα, για το νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς, με κύρια χαρακτηριστικά την
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αποκεντρωμένη παραγωγή καθώς και τη νέα σημαντική θέση που κατέχει ο καταναλωτής,
είτε ενισχύοντας το δικαίωμα επιλογής του τρόπου τροφοδότησής του από εναλλακτικούς
προμηθευτές είτε καθιστώντας τον και παραγωγό (Prosumer) ή και διαχειριστή μικρού
φορτίου (Ηλεκτρικά Οχήματα).
Παράλληλα όμως θεσμοθετούνται και μέτρα για τη βιωσιμότητα των μεγάλων εταιρειών
παραγωγής από συμβατικές μονάδες, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά τους στη
σταθερότητα των ηλεκτρικών αγορών, καθόσον δεν είναι ώριμη η Ευρωπαϊκή αγορά να
μεταβεί άμεσα στο νέο μοντέλο λειτουργία της αφού εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον
μία δεκαετία, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Είναι σημαντικό οποιαδήποτε μέτρα σχεδιάζονται από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να μην
επιδρούν ασύμμετρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είτε εις βάρος των καταναλωτών είτε εις
βάρος των σημαντικών και μεγάλων, συγκριτικά, επιχειρήσεων.
Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικονομική θέση της Χώρας και η προσδοκία που
υπάρχει για την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας καθώς και για τη βοήθεια μεγάλου
ποσοστού πολιτών που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση.
Στο πλαίσιο αυτό, δραττόμαστε της ευκαιρίας της υπόψη διαβούλευσης, η οποία
επικεντρώνεται στην αμιγώς τεχνική διαδικασία και ενόψει του καθορισμού της μεθοδολογίας
προσδιορισμού και της κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προϊόντων, να
παραθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις εξελίξεις, που κατά την άποψή μας δύνανται να
θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ αλλά ολόκληρου του ηλεκτρικού
συστήματος με προφανή τα όποια ολέθρια αποτελέσματα για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και συνεπώς για τη Χώρα, τα οποία είμαστε βέβαιοι πώς γίνονται πλέον αντιληπτά
από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Όπως είναι ήδη γνωστό από το 2012 η ΡΑΕ είχε γνωστοποιήσει τις προτάσεις της για την
αναδιοργάνωση της Αγοράς Η/Ε βάσει του αντίστοιχου μοντέλου ‘‘ΝΟΜΕ’’ που εφαρμόστηκε
στη Γαλλία, τον Ιούλιο του 2013, εκπονήθηκε σχετική μελέτη για λογαριασμό της και στις
7.5.2014 ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής
αγοράς, στην οποία ο Σύλλογός μας συμμετείχε και κατέθεσε τις απόψεις του σύμφωνα με το
α΄σχετικό.
Οφείλει να επανεξεταστεί και να τεκμηριωθεί από την πλευρά σας κατά πόσο οι εξελίξεις των
τελευταίων ετών καθώς και τα νέα δεδομένα στο ενεργειακό χώρο (νέα μοντέλα αγορών,
χαμηλές τιμές πετρελαίου) καθιστούν στην παρούσα φάση αναγκαία την εφαρμογή του
μοντέλου αυτού, με το ερωτηματικό αν και κατά πόσο θα επιτύχει το σκοπό για τον οποίο
προτάθηκε δηλαδή το επιβαλλόμενο άνοιγμα της λιανεμπορικής Αγοράς Η.Ε..
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ εκπροσωπώντας τα μέλη του που
αποτελούν την κρίσιμη μάζα του Επιστημονικού, Στελεχιακού δυναμικού των Εταιρειών του
Ομίλου, πέραν των ανωτέρω επισημαίνει και τα ακόλουθα:
1) Θεωρείται ότι το μέγιστο ζητούμενο από το άνοιγμα της Αγοράς Η.Ε., είναι το όφελος
του τελικού καταναλωτή, να προμηθεύεται Η.Ε. από προμηθευτή της επιλογής του σε
εύλογες τιμές, οι οποίες να αντανακλούν το πραγματικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη
και το εύλογο κέρδος της δραστηριότητας. Είναι δε επιβεβλημένο να προκύπτουν από
την αδιάβλητη λειτουργία της Αγοράς, χωρίς ρυθμιστικές στρεβλώσεις που νοθεύουν
τον ανταγωνισμό και που θέτουν σε κίνδυνο την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την
ασφάλεια εφοδιασμού και τέλος την Οικονομία της Χώρας.
Από την άποψη αυτή τυχόν επιβληθείσα υποχρέωση στη ΔΕΗ για παραχώρηση Η.Ε. σε
στρεβλά διαμορφούμενη τιμή, θα έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές οι οποίες θα
διαμορφωθούν για τον τελικό καταναλωτή να μην αντανακλούν το πραγματικό κόστος
της Επιχείρησης.
Αυτό σε συνδυασμό με τις λοιπές δυσμενείς, για την ίδια, ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι
οποίες αναφέρονται παρακάτω, τις υπέρογκες αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
που έχουν επιβληθεί προς εξυπηρέτηση του μοντέλου της αγοράς, αλλά και την
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τρέχουσα οικονομική συγκυρία η οποία εκτόξευσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των
πελατών της σε δυσθεώρητα ύψη, θα οδηγήσει αναγκαστικά την Επιχείρηση στα όρια
της οικονομικής καταστροφής.
2) Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρείται αυτονόητο ότι, ο καθορισμός της κατώτατης
τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων, παρά τις
νομοθετικές στρεβλώσεις σε ότι αφορά τις συνιστώσες προσδιορισμού του κόστους
των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων και για τον οποίο η Αρχή σας -ως καθ’
ύλην αρμόδια- έχει την ευθύνη να γνωμοδοτήσει προς την Πολιτεία, θα έπρεπε να
διασφαλίζει κατ΄ελάχιστον τη βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ οι οποίες
επί δεκαετίες στηρίζουν το ηλεκτρικό Σύστημα και την ανάπτυξη της Χώρας.
Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η διαθεσιμότητα των Μονάδων
παραγωγής και ιδιαίτερα των λιγνιτικών, όταν αυτές δεν αποζημιώνονται
με τα
πραγματικά τους κόστη και όταν επιπλέον μέρος της παραγωγής τους θα πωλείται
υποχρεωτικά κάτω του κόστους.
Τούτο δε, συμβαίνει και εξαιτίας του γεγονότος ότι θεσμοθετήθηκε από την Αρχή ο
μηχανισμός ευελιξίας ο οποίος αφ’ ενός μεν αποκλείει τις λιγνιτικές μονάδες
παραγωγής από την παροχή και την αμοιβή της αντίστοιχης υπηρεσίας αφ’ ετέρου δε,
περιορίζει τη συμμετοχή των ιστορικά πλέον ευέλικτων μονάδων του Συστήματος ήτοι
των Υδροηλεκτρικών Μονάδων της ΔΕΗ. Συνεπώς οποιοδήποτε τυχόν αντιστάθμισμα
που θα μπορούσε να επιφέρει μία πιθανή διαφορετική εισήγηση έχει ήδη αποκλειστεί.
Ειδικότερα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το συνολικό κόστος του φυσικού αερίου
είναι, αλλά πιθανόν και στο μέλλον θα είναι, μικρότερο από το συνολικό κόστος του
λιγνίτη γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη λειτουργία της αγοράς με αποτέλεσμα η
συμμετοχή των λιγνιτικών Μονάδων να βαίνει μειούμενη τα τελευταία έτη.
Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο απαλλάχθηκε από τον ΕΦΚ αν
και είναι εισαγόμενο καύσιμο ενώ παραμένει το ειδικό τέλος λιγνίτη με το οποίο
συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο οι πελάτες της ΔΕΗ ή και η ίδια η ΔΕΗ στα πλαίσια
του ανταγωνισμού, γεγονός το οποίο μπορεί να επιφέρει σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις στην Επιχείρηση αλλά και στον ίδιο τον Όμιλο.
Παράλληλα, οι περισσότερες από τις υπάρχουσες λιγνιτικές μονάδες οδεύουν σε
απόσυρση μέχρι το 2020 σύμφωνα με τον υφιστάμενο ενεργειακό σχεδιασμό εκ
μέρους της Πολιτείας και της Ε.Ε..
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες για τηλεθέρμανση των όμορων πόλεων
που καθιστούν αναγκαστική τη λειτουργία των λιγνιτικών Μονάδων, απαιτεί
τουλάχιστον απόδοση στον λιγνίτη της πραγματικής τιμής και όχι μόνο του
μεταβλητού κόστους.
3) Επειδή σύμφωνα με το Νόμο στόχος της διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων είναι
το άνοιγμα της λιανεμπορικής Αγοράς Η/Ε, δεν γίνεται αντιληπτή η συνάφεια της
δυνατότητας εξαγωγής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 7 του προς διαβούλευση Κώδικα, με τον επιδιωκόμενο στόχο.
Τουναντίον θα ανέμενε κανείς να θεσμοθετηθούν μέτρα αποτροπής για όσους
αγοράζουν προθεσμιακά προϊόντα με σκοπό την εξαγωγή.
Συνεπώς δεν γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο επιτρέπεται δραστηριότητα που δίνει
αυτή την απροκάλυπτη δυνατότητα κερδοσκοπίας εκ μέρους των προμηθευτών.
Σε περίπτωση που υλοποιηθεί στην πράξη, η προαναφερόμενη δραστηριότητα θα είναι
πλήρως αιτιολογημένες αμφισβητήσεις και προσφυγές κατά της «επιδότησης» των
εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα καταλήγουν σε βάρος του Καταναλωτή και
της Εθνικής Οικονομίας.
4) Έχοντας υπόψη ότι στα τιμολόγια λιανικής πώλησης ο κίνδυνος εισαγωγής
σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και τάσεων δεν δύναται
εκ των προτέρων να αποκλεισθεί, είναι αναγκαία η στενή ρυθμιστική παρέμβαση και ο
έλεγχος της Αγοράς για την αποφυγή ανάπτυξης αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της
Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η εξάρτηση της ΔΕΗ από την
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κεντρική εξουσία λόγω της μετοχικής της σύνθεσης δεν της παρέχει ιδιαίτερες
εμπορικές δυνατότητες ευελιξίας.
Θεωρώντας ως αυτονόητο το χρέος μας, έναντι της ιστορίας της Επιχείρησης και του
Συλλόγου μας, να συμβάλλουμε από την πλευρά μας στη βιωσιμότητα του Κλάδου
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο μέλλον του Ομίλου, θέτουμε τις παραπάνω απόψεις υπόψη της
Ρυθμιστικής Αρχής προσδοκώντας ότι την κρίσιμη, ύστατη, αυτή στιγμή θα ληφθούν σοβαρά
υπόψη.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τη δημιουργία υγιούς
αγοράς αφήνοντας πίσω τις διαχρονικές στρεβλώσεις που την έπληξαν ανεπανόρθωτα.
Παράλληλα πρέπει να συνεισφέρει, όντας καθ’ ύλην αρμόδια, στην άρση των ρυθμίσεων που
έχουν επιβαρύνει, συνεχίζουν να επιβαρύνουν δυσβάστακτα τους καταναλωτές και πλήττουν
καίρια τη βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ που αποτελεί τον πυλώνα της αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και της Εθνικής Οικονομίας.
Ταυτόχρονα η Ε.Ε. ας αναλάβει τη δική της ευθύνη, προσεγγίζοντας ολιστικά, όπως
επιβάλλεται, τον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.

Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ
Με ομόφωνη απόφαση ΔΣ
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