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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

 
Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 
 
Θέμα: Κόστος Ηλεκτροπαραγωγής και Τιμολόγηση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
 
 
Το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ Α.Ε.), το οποίο ιδρύθηκε στις 
18.6.2018 μετά την απόσχιση του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε που ακολούθως μετονομάστηκε σε ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ορίστηκε από την 
Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και από την 16.3.2020, κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί την Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ως 
Διαχειριστής Αγοράς Παραγώγων Ενέργειας. Στην ουσία, πρόκειται για μια κλειστή λέσχη 
στην οποία συμμετέχει μικρός αριθμός μελών και καθορίζει σε ημερήσια βάση την τιμή 
του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, ως εάν να επρόκειτο για παίγνιο τζόγου. 
 
 
Εδώ και αρκετούς μήνες, διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία οι χρεώσεις στους 
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος γονατίζουν την πλειοψηφία της ελληνικής 
κοινωνίας, τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βάσει 
δημοσιευμάτων, όπως αυτό και αυτό, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, 
η Ελλάδα αναδείχθηκε αντιστοίχως δευτεραθλήτρια και πρωταθλήτρια με το ακριβότερο 
ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε και αναμένεται να 
επιδεινωθεί έτι περαιτέρω εξαιτίας των επιπτώσεων των πολεμικών επιχειρήσεων της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 8η Μαρτίου, η τιμή ανά μεγαβατώρα 
στη χώρα μας άγγιξε τα 427 ευρώ. 
 
 
Δεδομένου ότι το ζήτημα της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής 
σημασίας, αφού κατά κυριολεξία αφορά την επιβίωση του ελληνικού λαού, 
 

Αιτούμαστε την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων: 
 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3609133/stin-ellada-i-deuteri-upsiloteri-timi-reumatos-stin-europi-ton-ianouario
https://www.ethnos.gr/Economy/article/197750/toakriboteroreymasthneyropheixehelladatonfebroyariostaypshoilogariasmoi
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1) Τους αναλυτικούς Πίνακες για το μέσο κόστος ηλεκτροπαραγωγής ανά ημέρα 
αθροιστικά και ανά παραγωγό, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του «Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» έως σήμερα 

2) Τους αντίστοιχους αναλυτικούς Πίνακες για το οριακό κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής ανά ημέρα και ανά παραγωγό, από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του «Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» έως σήμερα. 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022 
Γιάνης Βαρουφάκης 

      

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 




