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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση (Φάση Α)  Κώδικας Αγοράς Εξισορρόπησης  
 
Κύριοι, 

 

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να αναδιαρθρώσει την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Μοντέλου Στόχου (Target model) και να θεσπίσει το κατάλληλο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για την εφαρμογή της νέας δομής της αγοράς καθώς και την εξασφάλιση της σύζευξης 

της αγοράς επόμενης ημέρας  (DAM) με την Ιταλία και τη Βουλγαρία άμεσα με τη λειτουργία της 

νέας αγοράς. 

Ο νέος σχεδιασμός της αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του "Μοντέλου Στόχου" (Target Model) 

αποτελεί μοναδική ελπίδα δημιουργίας μιας πραγματικής σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

Προς μεγάλη μας απογοήτευση, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και αυτή η διαδικασία μπορεί να 

υπονομευθεί και να οδηγήσει σε διατήρηση των στρεβλώσεων της αγοράς που 

αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν και της επέκτασής τους στο μέλλον!   

Δύο βασικές επιλογές στο σχεδιασμό της νέας αγοράς που υπαγορεύτηκαν από το νόμο 

4425/2016 (Νο1) και από την απόφαση της ΡΑΕ 67/2017(Νο2) και μια που προτείνεται στο 

πλαίσιο της Διαβούλευσης (Νο3) εγείρουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα του νέου σχεδιασμού.  

 

Συγκεκριμένα :  

1. Διατήρηση της υφιστάμενης ρύθμισης του κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής 

των μονάδων παραγωγής (central dispatching model) ως βάση για τον σχεδιασμό της 

αγοράς εξισορρόπησης (balancing).     

2. Συμμετοχή στις  αγορές επόμενης ημέρας (DAM)  και ενδοημερήσιας   (IDM) ανά μονάδα 

και ζώνη φορτίου και όχι ανά χαρτοφυλάκιο (unit based).  

3. Διατήρηση στην προς διαβούλευση πρόταση του ΛΑΓΗΕ  της ρύθμισης της  επιβολής 

ελάχιστου ορίου (τιμή κατώτατου ορίου – minimum income conditions) στις προσφορές 

των παραγωγών, ίσο με το μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας παραγωγής (άρθρο 27 4Β), 

παρότι η ρύθμιση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση της ΡΑΕ 67/2017 και εν 

γένει στα περισσότερα χρηματιστήρια δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους περιορισμοί που 

οδηγούν σε προβλήματα εκκαθάρισης της αγοράς. 

 

Οι ρυθμίσεις αυτές, εφόσον τελικά διατηρηθούν, θα εμποδίσουν την πραγματική σύνδεση της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις άλλες αγορές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 

(ΝΑΕ), θα αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές και θα επηρεάσει σοβαρά την 

ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας. 
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Επίσης διαπιστώνουμε ότι με βάση τη μέχρι σήμερα πρόοδο στην ανάπτυξη των απαραίτητων  

συστημάτων πληροφορικής και τη θέσπιση του πλαισίου που θα διέπει τη νέα δομή της αγοράς, 

αποκλείεται η έγκαιρη υλοποίηση της νέας αγοράς σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 

Συγκεκριμένα αναλύουμε  τις παρατηρήσεις μας  : 

 

Λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης βάσει κεντρικού προγραμματισμού και  κεντρικής 

κατανομής των μονάδων παραγωγής  (Central Dispatching  model). 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Central Dispatching model  δεν ευθυγραμμίζεται με μία από τις 

βασικότερες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις αγορές εξισορρόπησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που καθορίζονται στο σχέδιο κανονισμού.  

Στο άρθρο 14 παρ. 2 του σχεδίου κανονισμού ορίζεται το self-dispatching ως το κύριο μοντέλο 

λειτουργίας της αγοράς  εξισορρόπησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι Διαχειριστές του δικτύου 

μεταφοράς. Προβλέπεται επίσης ότι στις αγορές εξισορρόπησης, όπου εφαρμόζεται ήδη η 

κεντρική κατανομή των μονάδων, πρέπει να ζητηθεί εξαίρεση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές 

αρχές προκειμένου να τους επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας με βάση το μοντέλο κεντρικής 

κατανομής. 

Το μοντέλο κεντρικής κατανομής θα πρέπει να επιλέγεται  μόνο εφόσον τεκμηριώνεται ότι 

υπάρχει σημαντική απειλή για την ασφάλεια του συστήματος λόγω  συγκεκριμένων περιορισμών 

που ισχύουν σε τοπικά  δίκτυα (congestion), κάτι που σαφώς δεν ισχύει για το ελληνικό σύστημα 

(Βορράς-Νότος) τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς όλες οι νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με φυσικό αέριο (3.200MW) κατασκευάστηκαν στον Νότο. 

 

Το κεντρικό μοντέλο κατανομής αποκλίνει επίσης από τον τυπικό σχεδιασμό του Μοντέλου 

Στόχου που εφαρμόζεται στις περισσότερες αγορές της ΕΕ, με αποτέλεσμα η εφαρμογή του να 

έχει σίγουρα σοβαρές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της νέας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα και στη σύζευξη της. 

Επομένως, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του  άρθρου 14 παρ. 2 του σχεδίου 

κανονισμού για τη λειτουργία των αγορών εξισορρόπησης, θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση  

για την έγκαιρη εφαρμογή του μοντέλου self-dispatching και για την ελληνική αγορά.  

Η κεντρική κατανομή  θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση από τις αρμόδιες αρχές, μόνο 

εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της και να εφαρμοστεί ως μεταβατικό μέτρο, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

Με εκτίμηση, 

  

 
 
Κωνσταντίνος Κουκλέλης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
 


