
Παρατηρήσεις ∆ΕΗ επί της ∆ηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε τη 
µεθοδολογία υπολογισµού τιµής εκκίνησης δηµοπρασιών ποσοτήτων 

φυσικού αερίου 

 

1.    Κρίνεται απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν τόσο για τον υπολογισµό της Τιµής 
Εκκίνησης ∆ηµοπρασίας όσο και της Οριστικής Τιµής Εκκίνησης ∆ηµοπρασίας οι ίδιες 
ποσοστιαίες αναλογίες των ετησίων συµβατικών ποσοτήτων των µακροχρονίων 
συµβάσεων προµήθειας της ∆ΕΠΑ. Τούτο προκειµένου να αποφευχθεί η ανάληψη 
από πλευράς των συµµετεχόντων στη ∆ηµοπρασία του κινδύνου – σηµαντικής, 
ενδεχοµένως - διαφοροποίησης της Οριστικής Τιµής Εκκίνησης ∆ηµοπρασίας έναντι 
της Τιµής Εκκίνησης ∆ηµοπρασίας, βάσει της οποίας οι συµµετέχοντες προσέφεραν 
και βάσει της οποίας  προχώρησαν στη συµβολαιοποίηση της προµήθειας.  

Να σηµειωθεί άλλωστε ότι, εφόσον οι συµµετέχοντες δεν είναι δυνατόν να έχουν 
οποιονδήποτε έλεγχο επί των ποσοστιαίων αναλογιών φυσικού αερίου από τις 
διάφορες πηγές της ∆ΕΠΑ, δεν είναι εµπορικά ορθό να αναλάβουν τον σχετικό 
κίνδυνο µεταβολής της τιµής του φυσικού αερίου εκ του λόγου αυτού. 

 

2.    Ο προτεινόµενος υπολογισµός τιµολογίου χρήσης ΕΣΦΑ (σ.σ.: αφορά, προφανώς 
αποκλειστικά και µόνο τη χρέωση στα Σηµεία Εισόδου) µε επιπλέον επιβάρυνση για 
την καθολική παροχή ευελιξίας 0-125% σε όλους τους συµµετέχοντες, καταλήγει 
στην επιβάρυνση της τιµής προµήθειας φυσικού αερίου για το σύνολο των 
προµηθευοµένων φυσικό αέριο από τις ∆ηµοπρασίες της ∆ΕΠΑ, ανεξάρτητα από το 
εάν θα κάνουν ή όχι χρήση της εν λόγω δυνατότητας ευελιξίας. Κατά ταύτα, 
θεωρούµε ότι η εν λόγω χρέωση δεν εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση µεταξύ των 
πελατών που κάνουν και αυτών που δεν κάνουν, εν τέλει, χρήση της ευελιξίας, 
ποινολογώντας, επί της ουσίας, το σύνολο των πελατών των δηµοπρασιών της 
∆ΕΠΑ. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να τεκµηριωθεί, ενδεχοµένως και µε βάση τα ιστορικά στοιχεία 
και λαµβάνοντας υπόψη και το προφίλ λειτουργίας των πιθανών πελατών των 
δηµοπρασιών της ∆ΕΠΑ, κατά πόσον η παροχή της συγκεκριµένης ευελιξίας 
καταλήγει σε πραγµατική επιβάρυνση του κόστους χρήσης υποδοµών ΕΣΦΑ για τη 
∆ΕΠΑ, η οποία και θα πρέπει να ανακτηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι η ανάκτηση του εν λόγω κόστους θα πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τους πελάτες εκείνους που κάνουν χρήση της εν 
λόγω ευελιξίας και, µάλιστα, µε µηχανισµό διαφανή και ελέγξιµο από το σύνολο των 
πελατών που πραγµατικά επιβαρύνονται. 

 

 


