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Tην έλλειψη επαρκών εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και μάλιστα σε μία περίοδο ραγδαίας ανόδου των τιμών χονδρικής επισημαίνουν 

πολλοί από τους συμμετέχοντες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 

προκειμένου να αποκτήσει βάθος και ….πραγματικό περιεχόμενο η εγχώρια Προθεσμιακή 

Αγορά Ηλεκτρισμού. 

Η αγορά forward  υπάρχει μεν , αλλά ο όγκος των συναλλαγών είναι εξαιρετικά 

περιορισμένος, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις ώριμες αγορές της Ευρώπης. 



To υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας προωθεί την πλατφόρμα για  τα πράσινα PPAs, 

δηλαδή των διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρισμού παραγόμενου από ΑΠΕ, το ζήτημα 

όμως είναι αν μόνον το εργαλείο αυτό είναι επαρκές για το hedging στην αγορά 

ηλεκτρισμού. Η ΡΑΕ δεν έχει παρέμβει δυναμικά για το θέμα αυτό, προφανώς επειδή η 

Προθεσμιακή Αγορά δεν εντάσσεται άμεσα στις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Τarget 

Model. Μάλιστα δεν έχει και σκοπό να παρέμβει όπως διαφαίνεται τουλάχιστον από το 

Market Reform Plan, το οποίο παραπέμπει τους Ελληνες παίκτες να στραφούν στις 

προθεσμιακές αγορές του εξωτερικού για forward συμβόλαια. 

“Οι συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά συμμετέχουν στις προθεσμιακές αγορές 

παραγώγων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αλλά κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού 

χρηματιστηρίου ενέργειας ΕΕΧ. Για παράδειγμα στις 26 Ιουνίου, τα συνολικά futures ενός 

μηνός που έκλεισαν με Ελληνες συμμετέχοντες ανήλθαν στις 80 GWh. H προθεσμιακή 

αγορά του ΕΕΧ με τους Ελληνες συμμετέχοντες έχει ρευστότητα. Είναι μία ελέυθερη αγορά 

και η συμμετοχή στην αυτή εναπόκειται στην ευχέρεια των παικτών της αγοράς. Δεν 

υπάρχει λόγος για το κράτος να παρέμβει για να αυξηθεί η ρευστότητα όσο οι υπόλοιπες 

αγορές χονδρικής διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, όπως συμβαίνει σήμερα. Τα επερχόμενα 

πράσινα ΡΡΑs αποτελούν μία εξειδικευμένη προθεσμιακή αγορά που θα λειτουργεί σε μία 

διαφορετική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης” αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο για την 

Μεταρρύθμιση της Αγοράς (Market Reform Plan), που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η 

ΡΑΕ πριν από λίγες ημέρες. 

Εν τω μεταξύ η ανάγκη αντιστάθμισης κινδύνου μέσω της προθεσμιακής αγοράς γίνεται 

όλο και πιο έντονη, καθώς ο ηλεκτρισμός έχει μεταβληθεί σε ένα καθαρά χρηματιστηριακό 

προϊόν, με τιμές, που πέρα από τα βασικά δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης, 

επηρεάζονται άμεσα από δύο επίσης χρηματιστηριακά προϊόντα, το φυσικό 

αέριο/πετρέλαιο και τους ρύπους. 

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα οι τιμές χονδρικής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) 

κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σήμερα η μέση τιμή στη DAM καταρρίπτει νέο ρεκόρ 

όλων των εποχών, καθώς φθάνει στα 136,93 ευρώ/MWh, παρουσιάζοντας αύξηση  10% σε 

σχέση με τα χθεσινά επίπεδα. Ο καύσωνας και η αυξημένη χρήση κλιματιστικών ανεβάζουν 

τη ζήτηση στις 412,60 GWh, +1% σε σχέση με την Πέμπτης 29/7. Όμως η συμμετοχή των 

ΑΠΕ είναι πεσμένη στο 18% του ενεργειακού μείγματος και το μερίδιο του λιγνίτη, ο οποίος 

επιβαρύνεται περισσότερο από τους ρύπους, έχει αυξηθεί στο 13%. 

Η παρατεταμένη παραμονή της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού πάνω από τα 100 

ευρώ/MWh  έχει θορυβήσει τους καταναλωτές, τόσο τους μεγάλους όπως οι ενεργοβόρες 

βιομηχανίες όσο και τα νοικοκυριά και τις μικρότερες επιχειρήσεις που αρχίζουν να 

λαμβάνουν “τσιμπημένους” λογαριασμούς ρεύματος. Η ΡΑΕ ανέλαβε πρωτοβουλία 

συναντήσεων με τους προμηθευτές ηλεκτρικής  ενέργειας για το όλο ζήτημα, καθώς έχει 

γίνει αποδέκτης  πολλών διαμαρτυριών για σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια. 

Η ΕΒΙΚΕΝ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις μεγάλες βιομηχανίες,  με πρόσφατη επιστολή της 

στη ΡΑΕ κατήγγειλε ότι  οι προσφορές που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις  από τους 

προμηθευτές, παρότι περιέχουν 2-3 εναλλακτικές οψιόν,  καταλήγουν τελικά 

σε  τιμολόγηση στην σποτ τιμή αγοράς. 



Οι προμηθευτές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πωλούν κάτω από το κόστος, δηλαδή 

χαμηλότερα από τις τιμές που αγοράζουν το ρεύμα στη χονδρική, υποστηρίζοντας ότι δεν 

έχουν τρόπο να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της αγοράς.  

Δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τα πράσινα PPAs δεν έχει θεσμοθετηθεί - και θα περάσει 

αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε λειτουργία- και ότι θα αφορά σε ένα τμήμα της 

ενέργειας, όχι το μεγαλύτερο για πολλά χρόνια ακόμα, παραμένει το ερώτημα πώς θα 

υπάρξει ανταγωνισμός εάν η εγχώρια αγορά δεν διαθέτει επαρκή εργαλεία αντιστάθμισης 

του κινδύνου, με μόνη διαθέσιμη λύση την προσφυγή στις αγορές του εξωτερικού. 

 


