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Δημοπρασία ”ΝΟΜΕ” Ιούλιος 2019 
 

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 
 
Θέμα: Ανάλυση και εκτιμήσεις από την E-ntelligence περί της επικείμενης δημοπρασίας 
“ΝΟΜΕ” Ιουλίου 2019, στις 17.07.2019 
 
Η ελληνική αγορά ενέργειας προετοιμάζεται για μια ακόμη δημοπρασία τύπου «ΝΟΜΕ». 
Η επικείμενη διαδικασία έχει οριστεί για την 17η Ιουλίου και έχει τα εξής δύο πολύ 
σημαντικά στοιχεία:  
Α) Την αυξημένη τιμή εκκίνησης σε σχέση με τις δημοπρασίες του παρελθόντος 
Β) Την αυξημένη δημοπρατούμενη ποσότητα σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία 
του Απριλίου 
Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 58,12 €/MWh λόγω του πολύ αυξημένου κόστους 
εκπομπών ρύπων από τις ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ (απ’ όπου και προέρχεται 
κατά κύριο λόγο η προσφερόμενη ενέργεια). Αυτή η αύξηση είναι δικαιολογημένη αν δει 
κανείς πώς έχουν κυμανθεί οι τιμές των ρύπων στα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας το 
τελευταίο 5-μηνο. Πιο συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου 2019 η τιμή του προθεσμιακού 
συμβολαίου EUAs για Δεκέμβριο’19 ήταν στα 18,80 €/τα ενώ στις 11 Ιουλίου 2019 έκλεισε 
στα 28,29 €/τ. Η αύξηση είναι της τάξης του 50%! Κάπως έτσι εξηγείται η αύξηση κατά 60% 
της τιμής εκκίνησης για τη νέα δημοπρασία.   
 
Διάγραμμα 1: Τιμή εκκίνησης [€/MWh], Ελάχιστη τιμή κτήσης [€/MWh], Μέγιστη τιμή κτήσης 
[€/MWh] ανά δημοπρασία   
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Το δεύτερο στοιχείο, αυτό της αυξημένης προσφερόμενης ποσότητας σε σχέση με την 
προηγούμενη δημοπρασία είναι εξίσου σημαντικό διότι θα αντισταθμίσει την επίδραση 
της αυξημένης τιμής εκκίνησης. Στην δημοπρασία της 17ης Ιουλίου προσφέρονται 763 MW 
ενώ 400 MW λήγουν στο τέλος Αυγούστου 2019. Δηλαδή η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση 
των ποσοτήτων που λήγουν αλλά και την επέκταση που έχει γίνει στα χαρτοφυλάκια των 
εναλλακτικών παρόχων. Οι εναλλακτικοί πάροχοι είχαν ποσοστό περίπου 26,1% στο τέλος 
Μαΐου, το οποίο μεταφράζεται σε 1.540 MW αν θεωρήσουμε πως το μέσο φορτίο της 
χώρας είναι 5.900 MW. Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα υπάρχουν 2.151 MW δημοπρατημένης 
ποσότητας “ΝΟΜΕ”.   
 
Διάγραμμα 2: Προσφερόμενη ποσότητα [MW] ανά δημοπρασία 

 
 
Διάγραμμα 3: Μείωση μεριδίου αγοράς ΔΕΗ [%] 

 
Καταλήγοντας, θεωρούμε πως αυτή τη φορά η τελική τιμή κτήσης θα βρίσκεται κοντά 
στην τιμή εκκίνησης (ίσως 1-1,5 € πιο πάνω) όχι μόνο διότι προσφέρονται αρκετά MW 
περισσότερα απ’ όσα η αγορά χρειάζεται αλλά και εξ’ αιτίας του γεγονότος πως οι 
τιμολογιακές πολιτικές των εναλλακτικών παρόχων είναι δομημένες πέριξ των 
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60,00€/MWh (ως κόστος ενέργειας). Το μόνο γεγονός που θα μπορούσε να ‘τραβήξει’ τις 
τιμές προς τα πάνω είναι μια αμφιβολία για συνέχιση του μηχανισμού “ΝΟΜΕ”. Αν κάποιοι 
παίκτες ποντάρουν σε διακοπή του μηχανισμού ίσως έχουν κίνητρο να αναζητήσουν 
μεγάλες ποσότητες στην επικειμένη δημοπρασία. Αυτό όμως αποτελεί σταυρόλεξο για 
δυνατούς λύτες. 
 
 
Με εκτίμηση, 
E-ntelligence Team 
www.e-ntelligence.eu 
 


