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Θέμα: Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ηεο ΡΑΔ γηα ηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηηκήο εθθίλεζεο 
δεκνπξαζηώλ πνζνηήηωλ θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

ρεηηθά κε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηηκήο εθθίλεζεο 

δεκνπξαζηώλ πνζνηήηωλ θπζηθνύ αεξίνπ θαζώο επ’ επθαηξία θαη γηα ηε δηαηηζέκελε πνζόηεηα 
θαη ηνλ ηξόπν δηάζεζεο απηήο ζηηο δεκνπξαζίεο νη πξνηάζεηο καο είλαη νη αθόινπζεο. 

1. Σπρόλ πνζόηεηεο θ.α. πνπ δελ ζα θαηαθπξωζνύλ κέζω ηωλ ηξηκεληαίωλ δεκνπξαζηώλ, λα 
δηαηίζεληαη ζηηο επόκελεο ηξηκεληαίεο δεκνπξαζίεο. 

2. Ο επηκεξηζκόο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηωλ δεκνπξαζηώλ αλά ηξίκελν, λα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηξηκεληαίν πξνθίι θαηαλαιώζεωλ ηεο ΓΔΠΑ. Με απηό ηνλ 
ηξόπν, ζα δεκνπξαηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηα ηξίκελα Ιαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ θαη 

Οθηωβξίνπ-Γεθεκβξίνπ, θαη αληίζηνηρα ρακειόηεξε ηα ηξίκελα Απξηιίνπ-Ινπλίνπ θαη 
Ινπιίνπ-επηεκβξίνπ θαζώο ε θαηαλάιωζε αεξίνπ παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθόηεηα.  

3. ρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ πξώηε θάζε ηωλ δεκνπξαζηώλ ηνπ 6% γηα ην 2017 (7% γηα ην 
2018, 8% γηα ην 2019 θνθ.) ρωξίο δηάθξηζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπ ππόινηπνπ 10% 

ηεο δεκνπξαηνύκελεο πνζόηεηαο ζε δεύηεξε θάζε απνθιεηζηηθά ζε πξνκεζεπηέο 

πξνηείλεηαη ε αληηζηξνθή ηωλ πνζνηήηωλ κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο θάζεο ζηηο 
δεκνπξαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην κεξίδην ηωλ πξνκεζεπηώλ νδεγώληαο ζε ελίζρπζε 

ηνπ αληαγωληζκνύ θαη επηηάρπλζε ηωλ ξπζκώλ απειεπζέξωζήο ηεο αγνξάο. 

4. Ο ππνινγηζκόο ηηκνινγίνπ ρξήζεο ΔΦΑ λα γίλεηαη ρωξίο επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξνεπηιέγνπλ λα κελ εθκεηαιιεπηνύλ ηε δπλαηόηεηα επειημίαο 0-

125%.  

Κιείλνληαο, ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ηωλ όξωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γεκνπξαζία πξνηείλνπκε 

ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξέωζεο αληζνδπγίνπ, πνπ επηβιήζεθε πξώηε θνξά ζηε 2ε ηξηκεληαία 
Γεκνπξαζία ηνπ 2016. Δλδεηθηηθά ε ΔΠΑ Αηηηθήο, από ηελ αξρή επηβνιήο ηεο ρξέωζεο 

αληζνδπγίνπ ζηηο ηξηκεληαίεο δεκνπξαζίεο, επηβαξύλζεθε έωο θαη 0,067 €/MWh αλά κήλα 

ρξέωζεο. 

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πξόζζεηε πιεξνθνξία. 

Με εθηίκεζε, 

 

Γηάλλεο Μεηξόπνπινο 

Γηεπζπληήο Πωιήζεωλ θαη Marketing 


