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Θέμα:  Συμμετοχή των Α.Π.Ε. στις αγορές ηλεκτρισμού με πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης  

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,  

Με την παρούσα επανερχόμαστε σε ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δίκαιη, 

ισότιμη και αποτελεσματική ενσωμάτωση των Α.Π.Ε. στην ανταγωνιστική ηλεκτρική αγορά, και 

αφορά το χρόνο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Α.Π.Ε. θα αποκτήσουν πλήρη ευθύνη 

εξισορρόπησης. 

Δυστυχώς, ανησυχούμε ότι η Ελληνική Πολιτεία επιμένει να θέτει μόνο ένα τυπικό, χρονικό 

ορόσημο για την έναρξη αυτής της υποχρέωσης, ενώ δεν αποδίδεται η δέουσα προσοχή στις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί προηγουμένως. Εάν αυτό είναι 

ακριβές, διαγράφεται ο κίνδυνος οι επενδύσεις Α.Π.Ε. και οι καταναλωτές να επιβαρυνθούν 

λόγω της ανεπαρκούς ωρίμανσης της αγοράς μας.  

Συνοπτικά, η βασικότερη προϋπόθεση που θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί προηγουμένως και 

να έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη πριν οι Α.Π.Ε. αποκτήσουν πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης, 

είναι να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην ενδοημερήσια αγορά. Η έναρξη της λειτουργίας 
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της συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς είναι -σημαντική μεν- αλλά απλά αναγκαία και όχι ικανή 

συνθήκη. Σήμερα που δεν λειτουργεί συνεχής ενδοημερήσια αγορά, σε αντίθεση με ό,τι 

συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, εμφανίζεται καθημερινά το φαινόμενο οι 

Α.Π.Ε. να έχουν διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας το σφάλμα πρόβλεψης που έγινε 

κατά την προηγουμένη ημέρα, αλλά φυσικά - ελλείψει ενδοημερήσιας αγοράς που να δίνει τη 

δυνατότητα για συναλλαγές πολύ κοντά στον πραγματικό χρόνο - να μην μπορούν να το 

διορθώσουν. Το ίδιο ακριβώς θα συμβαίνει εάν λειτουργεί η ενδοημερήσια αγορά χωρίς 

ρευστότητα, με αποτέλεσμα οι Α.Π.Ε. να μην μπορούν να διορθώσουν οποιοδήποτε σφάλμα 

πρόβλεψης. Η αδυναμία αυτή, που δεν οφείλεται και δεν θα οφείλεται στις Α.Π.Ε., θα έχει ως 

αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους τους και τελικά την επιβάρυνση των καταναλωτών. 

Συνολικά, μεταξύ των πολιτικών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Market Reform Plan), οι οποίες θα βοηθήσουν την 

ρευστότητα της χονδρεμπορικής αγοράς είναι: 

• Συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης  

• Συμμετοχή της αποθήκευσης σε όλες τις επιμέρους αγορές της ελληνικής χονδρεμπορικής 

αγοράς  

• Συμμετοχή των traders στην ενδοημερήσια αγορά, όχι μόνο εκπροσωπώντας 

συγκεκριμένους μετρητές διασυνδέσεων, αλλά με δυνατότητα συναλλαγών μεταξύ των 

διαφόρων αγορών (π.χ. αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια αγορά), 

• Έναρξη της ενδοημερήσιας αγοράς με συνεχή διαπραγμάτευση και κλείσιμο πολύ κοντά 

στον πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί οπωσδήποτε 

με τη διαπίστωση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην ενδοημερήσια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό 

τα ελάχιστα μέτρα που θα πρέπει να προηγηθούν πριν την επιβολή πλήρους ευθύνης 

εξισορρόπησης στις Α.Π.Ε. είναι: 

1. Να υπάρξει εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος μετά την έναρξη λειτουργίας της 

ενδοημερήσιας αγοράς συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID), κατά την οποία θα διαπιστωθεί 

στην πράξη η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας. Κατά την περίοδο αυτή θα υπολογίζονται οι 

αποκλίσεις αλλά δεν θα χρεώνονται στους ΦοΣΕ Α.Π.Ε. (που εκπροσωπούν παραγωγούς 

Α.Π.Ε.). Πρόκειται για ένα Dry Run που καθίσταται εντελώς απαραίτητο για την ομαλή 

εξέλιξη της αγοράς. Με βάση τα συμπεράσματα αυτού του εξαμήνου, θα πρέπει να 

ληφθούν οι αποφάσεις για το βέλτιστο προγραμματισμό επιβολής πλήρους υποχρέωσης 

εξισορρόπησης στους σταθμούς Α.Π.Ε. 

2. Για να ξεκινήσουν οι πλήρεις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε., θα πρέπει τα 

προϊόντα που θα διατίθενται στην ενδοημερήσια αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης να 

έχουν Αγοραία Χρονική Μονάδα ίση με 15 λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι ΦοΣΕ 

Α.Π.Ε. να μπορούν να διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιο παραγωγής τους με προϊόντα ίδιου 

χρονικού διαστήματος με το χρονικό βήμα εκκαθάρισης αποκλίσεων (15λεπτο) που 

εφαρμόζεται στην αγορά εξισορρόπησης. Διαφορετικά θα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνονται 

ακριβείς προβλέψεις και συναλλαγές από τους ΦοΣΕ Α.Ε σε ωριαίο επίπεδο, αλλά να 



 

δέχονται αποκλίσεις και για τα τέσσερα 15λεπτα της ώρας, με το σχετικό κόστος 

αποκλίσεων. Κάτι τέτοιο είναι προφανώς άδικο και ανισότιμο. 

Τέλος, επιπλέον και ασχέτως των ανωτέρω, θεωρούμε απαραίτητο να τροποποιηθεί  άμεσα ο 

Κώδικας Αγοράς Εξισορρόπησης έτσι ώστε, και μετά την έναρξη της συνεχούς ενδοημερήσιας,  

το χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. να υπόκειται κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του 

σταθμού Α.Π.Ε., σε χρεοπιστώσεις αποκλίσεων με βάση την τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας, στο πλαίσιο εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι μονάδες Α.Π.Ε. 

στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας που διαρκεί έως 6 μήνες, κάνουν πολύ συχνές δοκιμές 

και οι αποκλίσεις προκύπτουν τεράστιες ενώ οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι τους είναι 

αδύνατον να τις προβλέψουν έγκαιρα. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα ανωτέρω ζητήματα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 


