
 
Δημοπρασία «ΝΟΜΕ» Απρίλιος 2019 

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 

Θέμα: Ανάλυση και εκτιμήσεις από την E-ntelligence περί της επικείμενης δημοπρασίας «ΝΟΜΕ» Απριλίου 2019, 
στις 17.04.2019 

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να ζει στον αστερισμό των δημοπρασιών τύπου «ΝΟΜΕ». Οι 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση της επικείμενης δημοπρασίας στις 
17.04.2019 δεδομένου του ότι οι τιμές spot στο χρηματιστήριο ενέργειας έχουν πλέον εδραιωθεί σε απαγορευτικά 
επίπεδα για τη βιώσιμη λειτουργία τους. Η συνταγή «ΝΟΜΕ» φαντάζει για πολλούς η μόνη λύση, η μόνη εναλλακτική 
ιδέα.  

Έχοντας τα παραπάνω στο μυαλό μας προσπαθούμε με τον πίνακα που ακολουθεί να κάνουμε μια μικρή σύνοψη των 
βασικότερων παραγόντων που θα επηρεάσουν την έκβαση της μεθαυριανής δημοπρασίας. 

 Απρίλιος 2018 Απρίλιος 2019 Τάση Τιμής 
Δημοπρατούμενη Ποσότητα [MW] 400 355 Ανοδική 
Τιμή Εκκίνησης [€/MWh] 32,05 36,50 Ανοδική 
Πλήθος Συμμετεχόντων 14 16 Ανοδική 
Ποσοστό Δ.Ε.Η. στην Προμήθεια 
*Φεβρουάριος κάθε έτους 

84,08% 77,95% Ανοδική 

Τιμή Ρύπων [€/t] *Τιμή συμβολαίου Δεκεμβρίου 
τον Απρίλιο κάθε έτους 

12,55 28,11 Ανοδική 

Ο.Τ.Σ. [€/MWh] *μ..ο. 1ου τριμήνου κάθε έτους 49,74 68,02 Ανοδική 
Τιμή προηγούμενης δημοπρασίας 
[€/MWh] 

41,25 54,04 Ανοδική 

Τελική Τιμή Δημοπρασίας [€/MWh] 42,05 ? Ανοδική 
 

Τα βασικότερα σημεία είναι: 

o Η προς διάθεση ποσότητα είναι μικρότερη της ποσότητας που λήγει (355MW έναντι 400MW) 
o Οι συμμετέχοντες έχουν πλέον γίνει 16 έναντι των 14 έναν χρόνο πριν 
o Το μερίδιο αγοράς των εναλλακτικών προμηθευτών έχει αυξηθεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν άρα και οι 

απαιτήσεις για απόκτηση ποσοτήτων μέσω των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ 
o Η εναλλακτική οδός της ΟΤΣ είναι πλέον αδιέξοδο για τους εναλλακτικούς προμηθευτές 

Η ανάλυση μας δείχνει πως δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα η τιμή της νέας δημοπρασίας να σταματήσει σε 
επίπεδα χαμηλότερα από αυτά της προηγούμενης δημοπρασίας (Φεβρουάριος 2019). Δηλαδή πιστεύουμε πως θα 
δούμε τιμές άνω των 54,04 €/MWh και ίσως να δούμε και νέο ρεκόρ τιμής (το προηγούμενο είναι 54,74 €/MWh). Ο 
μόνος παίκτης που μπορεί να χαίρεται με τα παραπάνω είναι ο Πωλητής, διότι και λόγω σχεδιασμού του μηχανισμού 
αλλά και λόγω των παραγόντων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση παραπάνω, φαίνεται πως αυξάνεται η αξία των 
υπό δημοπράτηση ποσοτήτων ενέργειας.  
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