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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις» 

ΣΧΕΤ: 

α) Η με αριθμό πρωτ. 9381/29-9-2021 Ερώτηση

β) Η με αριθμό πρωτ. 838/2-11-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση των σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που 

αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωστοποιούμε ότι: 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο προτάσεων με 

δεσμευτικά μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα 

μέτρα περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

 Την πώληση από τη ΔΕΗ Α.Ε. τριμηνιαίων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας στις οργανωμένες 

αγορές του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EEX) και/ή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (HEnEx). 

Με το μέτρο αυτό οι αγοραστές των εν λόγω προϊόντων αποκτούν ηλεκτρική ενέργεια σε μία σταθερή τιμή κάθε 

ημέρα του αντίστοιχου τριμήνου και, ως εκ τούτου, ενισχύεται η δυνατότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να 

προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρεμπορική προθεσμιακή αγορά και να αντισταθμίζουν τις συνέπειες της 

μεταβλητότητας των τιμών.

 Την επίτευξη εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. Καθαρής Θέσης Πωλητή (net seller position), ώστε οι πωλήσεις των εν λόγω 

προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβούν τις αγορές κατά μία συγκεκριμένη ποσότητα. Με το μέτρο αυτό 

διασφαλίζεται η πρόσβαση των ανταγωνιστών της ΔΕΗ σε επαρκείς ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρική 

αγορά, οι οποίες υπολογίζονται ως ένα ποσοστό της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ.

 Την τήρηση εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. συγκεκριμένων υποχρεώσεων όσον αφορά τον χρονισμό των πωλήσεων και 

των παραδόσεων των τριμηνιαίων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Με το εν λόγω μέτρο παρέχεται 

η δυνατότητα στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να αντισταθμίσουν εκ των προτέρων τις συνέπειες της μεταβλητότητας 

των τιμών για μία επαρκώς μακρά περίοδο.

Ακολούθως, την 10η Σεπτεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των προτεινόμενων από 

την Ελλάδα μέτρων, τα οποία κατέστησε νομικά δεσμευτικά, σύμφωνα με τους ενωσιακούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες, 

ούτως ώστε να επιτραπεί στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ η αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυθημερόν. 

Οι δε αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την ανωτέρω νομικά δεσμευτική 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θεσπιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως σκοπό 



την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εφαρμογή των από 1ης Σεπτέμβριου 2021 

δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της υπόθεσης  COMP/AT.38.700 και σε συμμόρφωση µε τις 

αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες μετά τις (2016) 

733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το με α.π. 1674/7-10-2021 

έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. 

                                                                                                                  Ο Υπουργός 

             Σκρέκας Κωνσταντίνος

Πίνακας Κοινοποιήσεων

Βουλευτές κ.κ.:

- Φάμελλο Σωκράτη

- Αβραμάκη Ελευθέριο

- Αθανασίου Αθανάσιο  (Νάσο)

- Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

- Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

- Βαρδάκη Σωκράτη

- Βέττα Καλλιόπη

- Γιαννούλη Χρήστο 

- Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) 

- Γκιόλα Γιάννη 

- Δραγασάκη Γιάννη 

- Δρίτσα Θεόδωρο 

- Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

- Ζουράρι Κωνσταντίνο

- Ηγουμενίδη Νίκο 

- Καλαματιανό Διονύσιο – Χαράλαμπο

- Κατρούγκαλο Γιώργο 

- Κάτση Μάριο 

- Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

- Λάππα Σπυρίδωνα 

- Μάλαμα Κυριακή 

- Μαμουλάκη Χαράλαμπο (Χάρη)

- Μάρκου Κωνσταντίνο 

- Μπαλάφα Γιάννη 

- Μπάρκα Κωνσταντίνο 

- Μωραΐτη Αθανάσιο (Θάνο) 

- Νοτοπούλου Κατερίνα 

- Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

- Παπαδόπουλο Αθανάσιο (Σάκη)

- Παπαηλιού Γιώργο 

- Παππά Νίκο 

- Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)  

- Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

- Ραγκούση Γιάννη 

- Σαρακιώτη Γιάννη 

- Σκουρλέτη Παναγιώτη (Πάνο) 

- Συρμαλένιο Νίκο 

- Τελιγιορίδου Ολυμπία 

- Φίλη Νίκο 

- Φωτίου Θεανώ 

- Χαρίτου Δημήτριο (Τάκη)

- Χαρίτση Αλέξανδρο (Αλέξη)

- Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη 

- Χρηστίδου Ραλλία 

Επισυνάπτεται:  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1674/7-10-2021 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: 2

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 4
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