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Οι βαςικζσ ανάγκεσ που εκτιμάμε ότι πρζπει να εξυπηρετηθοφν

• Η ανάγκθ για τθ ςυγκράτθςθ του κόςτουσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ ϊςτε να ωφελθκεί το ςφνολο τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ.

• Η ανάγκθ να αποφευχκεί θ νθςιδοποίθςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ
χϊρασ και να κακιερωκεί κεςμικό πλαίςιο που κα είναι οικείο ςε πλειάδα
Ευρωπαϊκϊν και Βαλκανικϊν επιχειριςεων, αλλά και ομογενζσ με το
ςχεδιαηόμενο κεςμικό πλαίςιο τόςο ςε όμορα όςο και ςε πιο απομακρυςμζνα
ευρωπαϊκά θλεκτρικά ςυςτιματα.

• Η ανάγκθ να δθμιουργθκεί ζνα ςυνεκτικό κεςμικό πλαίςιο, το οποίο κα
προςφζρει κατάλλθλα ςιματα για μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και δεν κα
καταφεφγει ςτθν κατ’ εξακολοφκθςθ δθμιουργία μεταβατικϊν μθχανιςμϊν,
προκειμζνου να καλυφκοφν πρόςκαιρεσ ανάγκεσ.
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ προθεςμιακήσ αγοράσ

 Προτείνεται θ δθμιουργία προκεςμιακισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθν οποία
κα περιλαμβάνεται εξ αρχισ θ δυνατότθτα διαπραγμάτευςθσ προϊόντων με
οικονομικι ςυναλλαγι πάνω ςτα μεγζκθ τθσ υποκείμενθσ προθμεριςιασ αγοράσ,
παράλλθλα με τθν αγορά που κα προβλζπει φυςικι παράδοςθ.

 Η ςφναψθ των ςυμβάςεων μεταξφ των αντιςυμβαλλομζνων κα μπορεί να
υλοποιείται είτε μζςω διμερϊν ςυμβάςεων (OTC – Over the counter), είτε μζςω
οργανωμζνου χρθματιςτθρίου, το οποίο κα διακζτει όλεσ τισ δυνατότθτεσ
υποςτιριξθσ των ςυναλλαγϊν τόςο ςε επίπεδο τεχνικϊν υποδομϊν, αλλά και ςε
επίπεδο διαςφαλίςεων των ςυναλλαγϊν μζςω κατάλλθλων μθχανιςμϊν
εκκακάριςθσ και διαχείριςθσ του ςυναλλακτικοφ κινδφνου.

 Προτείνεται να προβλεφκεί ότι όλοι οι ςυναλλαςςόμενοι κα διακζτουν τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ πρόςβαςθσ και ςφναψθσ προκεςμιακϊν και διμερϊν ςυμβολαίων
ςε όςθ ποςότθτα και διάρκεια επικυμοφν και με όποιον αντιςυμβαλλόμενο
επικυμοφν. Η πρόςβαςθ ςτισ εν λόγω αγορζσ δεν κα πρζπει να εξαρτάται από το
μερίδιο τθσ αγοράσ που κατζχουν είτε ςτθν προςφορά, είτε ςτθν αγορά ενζργειασ
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ προημερήςιασ αγοράσ [1]

 Προτείνεται να καταςτεί θ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν ςτθν προθμεριςια
αγορά πιο ευζλικτθ με τθν ειςαγωγι τθσ δυνατότθτασ υποβολισ προςφορϊν για
χαρτοφυλάκιο πθγϊν ζγχυςθσ παράλλθλα με τθ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ
ανά μονάδα. Σο χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει πθγζσ ζγχυςθσ
οποιαςδιποτε τεχνολογίασ αλλά και υποχρεϊςεισ φορτίου, χωρίσ τον κακοριςμό
τθσ πθγισ ζγχυςθσ. τθν προςφορά χαρτοφυλακίου μποροφν να περιλθφκοφν
πθγζσ ζγχυςθσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ ςυμμετζχοντεσ.

 Ο κάτοχοσ ενόσ χαρτοφυλακίου αξιοποιεί τθ δικι του διεργαςία βελτιςτοποίθςθσ
του χαρτοφυλακίου του, λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ και τουσ περιοριςμοφσ
κάκε μονάδασ του χαρτοφυλακίου αλλά και του ςυνόλου του χαρτοφυλακίου.

 Η δυνατότθτα υποβολισ προςφορϊν χαρτοφυλακίου, επιτρζπει τθν προαιρετικι
ςυμμετοχι ςτθν προθμεριςια αγορά, ςτο βακμό που κάποιοι όγκοι μποροφν να
ςυμμετάςχουν ςε ςυναλλαγζσ μζςω χαρτοφυλακίων
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ προημερήςιασ αγοράσ [2]

Για να διαςφαλιςτεί θ διαφάνεια τθσ βελτιςτοποίθςθσ και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ
προςφορϊν ςτθν προθμεριςια αγορά, προτείνεται να κακιερωκεί μία ςυςτθματικι
διαδικαςία επίβλεψθσ των προςφορϊν χαρτοφυλακίου που μπορεί να περιλαμβάνει
μεταξφ άλλων τα εξισ:
Αναςκόπηςη των αρχών βελτιςτοποίηςησ και υποβολήσ προςφορών τησ εταιρείασ.
Σο βιμα αυτό κα περιλάμβανε τον ζλεγχο του τρόπου βελτιςτοποίθςθσ των
προγραμμάτων φόρτιςθσ των μονάδων και κατάρτιςθσ των αντίςτοιχων προςφορϊν.
Περιοδική αποςτολή αναφορών που θα αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ κφριουσ δείκτεσ
βελτιςτοποίηςησ και κατάρτιςησ προςφορών. Σο βιμα αυτό κα περιλάμβανε τον
υπολογιςμό και τθν παρουςίαςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ κάποιων ποςοτικϊν δεικτϊν
που κα παράγονται από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ προςφορϊν,
που κα επιτρζπουν να κρίνεται θ ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ.
Κατά περίπτωςη ζρευνεσ όταν προκφπτουν αςυνήθη αποτελζςματα. τθν περίπτωςθ
που παρατθροφνται αςυνικιςτα υψθλζσ ι χαμθλζσ τιμζσ, κα μποροφςε να ξεκινιςει
λεπτομερισ ζρευνα για τισ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ προςφορϊν.
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ ενδοημερήςιασ αγοράσ

• Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςτθν ενδοθμεριςια
αγορά, προκειμζνου να διορκϊςουν τθ κζςθ που απζκτθςαν ςτθ ςυνεδρία τθσ
θμεριςιασ και τισ προθγθκείςεσ ςυνεδρίεσ τθσ ενδοθμεριςιασ αγοράσ.

• Η διόρκωςθ τθσ κζςθσ του ςυμμετζχοντα ακολουκείται από διόρκωςθ τθσ
πρόταςθσ φόρτιςθσ των εμπλεκομζνων πθγϊν ζγχυςθσ.

• Η ςυμμετοχι ςτθν εν λόγω αγορά μπορεί να είναι προαιρετικι και να περιλαμβάνει
χαρτοφυλάκια κακϊσ και μεμονωμζνεσ πθγζσ ζγχυςθσ και να γίνεται μζςω
ςφνκετων και απλϊν προςφορϊν.

• Καλόν είναι να κακιερωκοφν οι ςυνεχείσ ςυνεδρίεσ εξ αρχισ (εφόςον είναι και
επιλογι των ςχετικϊν οδθγιϊν από τον ACER).



7

Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ αγοράσ εξιςορρόπηςησ [1]

• Προτείνεται θ ςυμμετοχι ςτθν εν λόγω αγορά να είναι υποχρεωτικι, προκειμζνου
να εμπεδωκεί το κλίμα εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ μεταξφ του Διαχειριςτι του
υςτιματοσ και των ςυμμετεχόντων.

• Η ςυμμετοχι μπορεί να κακοριςτεί ςε ςυμμετοχι με προςφορζσ ανά πθγι ζγχυςθσ
και ςθμείο κατανάλωςθσ και ο Διαχειριςτισ υςτιματοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν
αποςτολι των κατάλλθλων εντολϊν κατανομισ ςε όλεσ τισ πθγζσ ζγχυςθσ
ανεξάρτθτα αν ςυμμετζχουν ςε παροχι υπθρεςιϊν εξιςορρόπθςθσ.

• Οι ςυμμετζχοντεσ κατακζτουν προςφορζσ για τθν παροχι προϊόντων εξιςορρόπθςθσ
ςε ςυνεδρίεσ που ακολουκοφν τισ ςυνεδρίεσ τθσ ενδοθμεριςιασ αγοράσ. Οι τιμζσ
που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκακάριςθ των πλθρωμϊν των προϊόντων
εξιςορρόπθςθσ είναι οι τιμζσ που προκφπτουν από τθν επίλυςθ του αλγορίκμου
εξιςορρόπθςθσ που λαμβάνει χϊρα ςε πραγματικό χρόνο κάκε περίοδο
εξιςορρόπθςθσ.
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η οργάνωςη τησ αγοράσ εξιςορρόπηςησ [2]

• Ο Διαχειριςτισ του υςτιματοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποςτολισ εντολϊν κατανομισ
ςε όλεσ τισ πθγζσ ζγχυςθσ και τα ςθμεία κατανάλωςθσ του υςτιματοσ. τθ
διαδικαςία κατανομισ ο Διαχειριςτισ μεριμνά ϊςτε να μθν προκφπτουν μεταβολζσ
φόρτιςθσ των πθγϊν ζγχυςθσ που κατανζμονται με βάςθ πρόταςθ φόρτιςθσ του
υμμετζχοντα, πζραν ςυγκεκριμζνων περικωρίων που ζχουν κακοριςτεί.

• Σα όρια και οι επιβαρφνςεισ που περιορίηουν τθ διαδικαςία κατανομισ του
Διαχειριςτι κα πρζπει να κακοριςτοφν με άμεςο τρόπο ςτον αλγόρικμο τθσ αγοράσ
εξιςορρόπθςθσ. Αν και οι τιμζσ των ορίων και των επιβαρφνςεων μποροφν να
κακοριςτοφν αργότερα, οι αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηονται αυτά κα πρζπει να
περιλθφκοφν ςτο κείμενο και να υλοποιθκοφν ςτο πρότυπο
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ: Η εκκαθάριςη των αποκλίςεων

• τθν πρόταςθ τθσ ΡΑΕ κακορίηεται ότι οι αποκλίςεισ κα εκκακαρίηονται με μία τιμι
εκκακάριςθσ ανά ϊρα (Pay as cleared), όπωσ αυτι προκφπτει από τθ ςυνεδρία τθσ
αγοράσ εξιςορρόπθςθσ. Η εκκακάριςθ κα αφορά τισ μετρθκείςεσ αποκλίςεισ ανά
πθγι ζγχυςθσ και ςθμείο κατανάλωςθσ.

• Παρ’ όλα αυτά θ ΡΑΕ ζχει διατθριςει το ενδεχόμενο να καταλιξει ςε διπλι τιμι ι ςε
δφο τιμζσ ι ςτθν κακιζρωςθ ενόσ ςυντελεςτι ποινισ ςτισ τιμζσ εκκακάριςθσ των
αποκλίςεων. Κάτι τζτοιο κα δθμιουργοφςε διαφορετικζσ χρεοπιςτϊςεισ για
αποκλίςεισ με αντίκετθ κατεφκυνςθ του ίδιου όμωσ μεγζκουσ. Η εκκακάριςθ των
αποκλίςεων με αυτόν τον τρόπο κα δθμιουργοφςε μία επιβάρυνςθ ςε χαρτοφυλάκια
με πολλζσ μονάδεσ παραγωγισ ςτθν περίπτωςθ που οι αποκλίςεισ υπολογίηονταν ςε
επίπεδο μονάδων.

• Για το λόγο αυτό προτείνεται ο υπολογιςμόσ των μεγεκϊν των αποκλίςεων ςε
επίπεδο χαρτοφυλακίων και όχι μονάδων, ςτθν περίπτωςθ που κακιερωκοφν διπλζσ
τιμζσ ι δφο τιμζσ ι ςυντελεςτζσ ποινισ για τθν εκκακάριςθ των αποκλίςεων.
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Οι προτάςεισ τησ ΔΕΗ

Ευχαριςτοφμε πολφ 


