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Η DG Comp εξετάζει το ελληνικό σχέδιο 
για τα πράσινα PPA 

 
Τρίτη, 07/06/2022 
Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού προς έγκριση 
βρίσκεται πλέον το ελληνικό σχέδιο για το “green pool”, τον μηχανισμό που θα 
επιτρέψει να γίνουν πραγματικότητα τα πράσινα PPA, όπως αναφέρουν 
έγκυρες πληροφορίες. 



Τα πράσινα PPAs, που έχουν εξαγγελθεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, 
αφορούν σε συμβόλαια αγοράς πράσινης ενέργειας από τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες με το διπλό στόχο, της διασφάλισης ανταγωνιστικού ενεργειακού 
κόστους για τη βιομηχανία και της αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. 

Στόχος είναι το μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2023, όταν θα έχουν 
εκπνεύσει τα συμβόλαια που έχει συνάψει η ΔΕΗ με τη ΔΕΗ οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες. 

Ο μηχανισμός Green Pool στοχεύει στην εξομάλυνση της ανισορροπίας μεταξύ 
της διακοπτόμενης και απρόβλεπτης παραγωγής των ΑΠΕ και του 
καταναλωτικού προφίλ της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό ο νέος μηχανισμός 
θα κληθεί να επιδοτήσει το έξτρα κόστος εξομάλυνσης προκειμένοu η 
καμπύλη της φωτοβολταϊκής παραγωγής να μετατραπεί σε φορτίο βάσης 
(base load). Για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστεί να λειτουργήσει ένας 
aggregator, το “Green Pool”, το οποίο επί της ουσίας αναλαμβάνει να πουλήσει 
την πράσινη ενέργεια, να την ξαναγοράσει και δώσει στην επιλέξιμη 
βιομηχανία ισόποση ενέργεια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το RePower EU, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο σχήμα 
του “Green Pool”, που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος- 
Ενέργειας. “Στην Ελλάδα, ένας αριθμός βιομηχανιών έντασης ενέργειας 
δουλεύουν πάνω στο μοντέλο του Green Pool, ένα μηχανισμό ο οποίος θα 
συγκεντρώνει τη ζήτηση ηλεκτρισμού από τις βιομηχανίες. Κάθε εταίρος θα 
υπογράφει ένα ή περισσότερα ΡΡΑ για να καλύψει τη ζήτηση σε σωρευτικό 
είπεδο. Για τη διαμόρφωση και την εξομάλυνση της υπόλοιπης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας , θα διαπραγματεύεται ένα ξεχωριστό συμβόλαιο με 
σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους για τους συμμετέχοντες”, αναφέρει 
το ευρωπαϊκό κείμενο. 

Ο aggregator το «Green Pool», θα επιλεγεί με ανταγωνιστικές διαδικασίες για 
διάστημα 2 έως 3 ετών, αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες   

Οι ενεργοβόροι καταναλωτές θα προμηθεύονται νέα ισχύ πράσινης ενέργεια 
μέσω εταιρικών συμβάσεων από παραγωγούς ΑΠΕ και θα τη διαθέτουν στον 
aggregator «Green Pool», ο οποίος θα αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τα 
κόστη διαμόρφωσης της ενέργειας σε φορτίο βάσης προκειμένου να καλύπτει 
τις ανάγκες των καταναλωτών, δηλαδή των ενεργοβόρων βιομηχανιών που 
συμμετέχουν στο σχήμα. 



Οι όγκοι πράσινης ενέργειας και το προφίλ κατανάλωσης κάθε πελάτη θα 
κοινοποιούνται στο Green Pool, αλλά δεν θα είναι γνωστές οι τιμές των 
PPAs.   

Tο κόστος διαμόρφωσης της ενέργειας σε φορτίο βάσης θα βαραίνει τον 
Aggregator ο οποίος αποζημιώνεται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης. 
Υπολογίζεται ότι το συνολικό επιπλέον κόστος για το οποίο θα πρέπει να 
υποστηριχθεί ο aggregator κυμαίνεται μεταξύ 5-15 ευρώ/MWh ανάλογα με τον 
όγκο της παραγωγής ΑΠΕ που θα ενταχθεί στο Green Pool και το επίπεδο 
ανάπτυξης ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα. 

Η κάλυψη των αναγκών της ενεργοβόρου βιομηχανίας από πράσινη ενέργεια 
υπολογίζεται ότι μπορεί να διευκολύνει την εγκατάσταση επιπλέον ισχύος 
ΑΠΕ 4,2 GW στο ελληνικό σύστημα τα επόμενα δέκα χρόνια. 

Οι μονάδες ΑΠΕ που θα διαθέτουν την ενέργειά τους μέσω PPAs στο Green 
Pool δεν θα αποζημιώνονται βάσει άλλου προγράμματος υποστήριξης ΑΠΕ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διπλής επιδότησης.  

 


