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Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει, μεταξύ 
άλλων, το Άρθρο 26(1)(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 
2012, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχόλια, ενστάσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις που 
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Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με 
το πιο πάνω θέμα το οποίο δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση από τις 5 Δεκεμβρίου 
2014 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2015, αποφάσισε να εκδώσει την ακόλουθη Ρυθμιστική 
Απόφαση.  
 
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως ο περί “Λεπτομερούς Σχεδιασμού για 
Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της 
Κύπρου”.        

  



 

1 | Σ ε λ ί δ α  

 

Οι νέ ές ρυθμι σέις στην Αγορά  

Ηλέκτρικη ς Ενέ ργέιάς της Κυ πρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Η έκθεση εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕΚ  στο 

πλαίσιο της Ομάδας Υποστήριξης της Κύπρου   
 

Μάιος 2015 

 
Έκδοση 8.0 

  



 

2 | Σ ε λ ί δ α  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πι νάκάς πάράκολου θησης έκδο σέων 

 

Έκδοση Ημερομηνία  Περιγραφή  

Έκδοση 8.0 Μάιος 7, 2015 Εσωτέρική Έκδοση 

   

   

   

   



 

3 | Σ ε λ ί δ α  

 

Πίνάκάς Πέριέχομένων 

 

1. Δομή της Έκθεσης 6 

2. Ιστορικό και Σκοπός της Έκθεσης 8 

3. Εισαγωγή στην Αγορά 10 

3.1 Τα τμήματα της χονδρεμπορικής αγοράς 10 
3.2 Ορισμός της Επιχείρησης Με Δεσπόζουσα Θέση 12 
3.3 Προμήθεια σε επίπεδο Χονδρεμπορικής 13 
3.4 Συμβαλλόμενα στην Αγορά Μέρη 15 
3.5 Είσοδος στην Αγορά 18 
3.6 Ανεξαρτησία και πόροι του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 19 

4. Προθεσμιακή Αγορά 22 

4.1 Διμερείς Συναλλαγές 22 
4.2 Τύποι Διμερών Συμβολαίων 22 
4.3 Εγγραφή Συμβολαίων,  Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής Απορρόφησης και 

Διαδικασίες Επικύρωσης 23 

5. Προ-ημερήσια Αγορά 26 

5.1 Οι ρυθμίσεις της Προ-ημερήσιας Αγοράς 26 
5.2 Λειτουργικός   Συσχετισμός  της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την Προθεσμιακή Αγορά 28 
5.3 Λειτουργικός   Συσχετισμός  της Προ-ημερήσιας Αγοράς με τη διαδικασία Ολοκληρωμένου 

Προγραμματισμού  και την εν συνεχεία εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο 28 
5.4 Λειτουργικός   Συσχετισμός της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την Ενδο-ημερήσια Αγορά 29 
5.5 Διασυνοριακό εμπόριο (σύζευξη τιμών) 30 
5.6 Τύποι Προσφορών για Έγχυση και Απορρόφηση Ενέργειας στην Προ-ημερήσια Αγορά 31 
5.7 Τιμή Εκκαθάρισης Προ-ημερήσιας Αγοράς 34 
5.8 Ρευστότητα στην Προ-ημερήσια Αγορά 35 
5.9 Άνω και Κάτω όριο των Προσφορών Παραγωγής στην Προ-ημερήσια Αγορά 36 

6. Βελτιστοποίηση της Παραγωγής ΑΠΕ 39 

6.1 Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Περικοπές Παραγωγής  σταθμών ΑΠΕ 39 

7. Προμήθεια Λειτουργικών Εφεδρειών και Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός 41 

7.1  Βασικές αρχές προμήθειας Εφεδρειών 41 
7.2  Τύποι Λειτουργικής Εφεδρείας 41 
7.3  Προμήθεια Λειτουργικής Εφεδρείας 42 
7.4  Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού 45 



 

4 | Σ ε λ ί δ α  

 

7.5 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες 50 

8. Εξισορρόπηση Πραγματικού Χρόνου 52 

8.1 Ο Μηχανισμός Εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο 52 
8.2 Ενέργεια Εξισορρόπησης και Ισχύς Εφεδρειών 54 
8.3 Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 54 
8.4 Προσφορές για Απορρόφηση ή  Έγχυση Ενέργειας που κατατίθενται από Μονάδες 

Παραγωγής 55 
8.5 Προσφορές για Απορρόφηση ή Έγχυση Ενέργειας που κατατίθενται από Φορτία 56 
8.6 Αποζημίωση για παροχή ενέργειας εξισορρόπησης 57 
8.7 Προσφορές της Επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης 58 
8.8 Κανόνες σχετικά με τις Προσφορές των Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών για Ενέργεια 

Εξισορρόπησης 60 
8.9  Ειδικές διευθετήσεις 61 

9. Εκκαθάριση Συμμετεχόντων 65 

9.1   Έκθεση σε Ποσότητες Ανισοζυγίων 65 
9.2   Τιμή Ανισοζυγίου 66 
9.3   Χρεώσεις Ανισοζυγίων 66 
9.4   Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων 68 
9.5   Διαχείριση των Εκκαθαρίσεων 69 

10. Λειτουργία σταθμών ΑΠΕ 72 

10.1  Νέοι σταθμοί ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 73 
10.2 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 74 
10.3 Αυτοπαραγωγοί και Συμψηφισμός Μετρήσεων 80 

11. Συναλλαγές χονδρεμπορικής 83 

11.1 Χρεώσεις 83 
11.2 Χρεώσεις που επιβάλλει ο Λειτουργός της Αγοράς στους συμμετέχοντες 84 
11.3 Πιστώσεις του Λειτουργού της Αγοράς  προς τους συμμετέχοντες 85 

12. Λοιπές Ρυθμίσεις 87 

12.1 Εγγυήσεις 87 
12.2 Απαιτήσεις Μετρήσεων και κατατομή Μετρητικών Δεδομένων 89 
12.3  Τελική Εκκαθάριση 90 
12.4  Απώλειες 91 
12.5 Επικοινωνία 91 
12.6  Αναφορά στοιχείων της Αγοράς 92 
12.7 Δημοσίευση στοιχείων 93 
12.8  Τιμολόγηση και Είσπραξη 95 
12.9   Καταστάσεις  Έκτακτης Ανάγκης 97 
12.10   Τέλος Υπέρ του Λειτουργού της Αγοράς 97 
12.11 Κανόνες της Αγοράς και Εγχειρίδια 97 



 

5 | Σ ε λ ί δ α  

 

12.12 Καταμερισμός των Εσόδων από Πρόστιμα 99 

13. Απόκριση Ζήτησης 102 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 104 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 108 

Ακρωνύμια 110 



 

Έκδοση 8.0                                                                                       6 | Σ ε λ ί δ α  

 

1. Δομη  της Έκθέσης 

Στην πάρούσά Έκθέση πέριγράφέτάι το σύνολο των διέυθέτήσέων κάι ρυθμιστικών 

πάρέμβάσέων που προτέίνοντάι γιά τη λέιτουργίά άντάγωνιστικής άγοράς ηλέκτρικής 

ένέργέιάς στην Κύπρο. 

 

Η Έκθέση άποτέλέίτάι άπό 13 Κέφάλάιά κάι  δύο Πάράρτήμάτά. Το ιστορικό της 

άνάδιοργάνωσης της άγοράς κάι ο σκοπός της πάρούσάς έκθέσης πάρουσιάζοντάι στο 

Κέφάλάιο 2.  Στο Κέφάλάιο 3 πάρουσιάζέτάι έισάγωγή στά βάσικά τμήμάτά της άγοράς, στους 

συμμέτέχοντές κάι στους άντίστοιχους ρόλους τους στην άγορά.  Στο Κέφάλάιο 4 

πάρουσιάζέτάι η λέιτουργίά της Προθέσμιάκής Αγοράς, η οποίά οργάνώνέτάι σέ διμέρή βάση. 

Στο Κέφάλάιο 5 πάρουσιάζοντάι οι λέπτομέρέιές οργάνωσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς ένώ 

στο Κέφάλάιο 7 άνάπτύσσέτάι το πλάίσιο ρυθμίσέων γιά την έξάσφάλιση κάι την προμήθέιά 

των άπάράίτητων έφέδρέιών στο πλάίσιο διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού. 

Στο Κέφάλάιο 8 πάρουσιάζέτάι ο τρόπος οργάνωσης του Μηχάνισμού Εξισορρόπησης σέ 

πράγμάτικό χρόνο.  Στο Κέφάλάιο 9 πάρουσιάζοντάι οι ρυθμίσέις γιά την τέλική έκκάθάριση 

των συμμέτέχόντων.  Στο Κέφάλάιο 10 άνάλύέτάι ο τρόπος οργάνωσης της άγοράς σέ σχέση 

μέ τη λέιτουργίά στάθμών ΑΠΕ, μέ τον οποίο έισάγοντάι διάφορέτικές ρυθμίσέις γιά τη 

λέιτουργίά στάθμών ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών σέ σχέση μέ τη λέιτουργίά 

στάθμών ΑΠΕ έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών.  Στο Κέφάλάιο 11 πάρουσιάζοντάι συνολικά 

οι συνάλλάγές στη χονδρέμπορική άγορά μέτάξύ του Λέιτουργού της Αγοράς κάι των 

συμμέτέχόντων σέ άυτή. Στο Κέφάλάιο 12 πάρουσιάζοντάι μιά σέιρά άπό διάφορές άλλές 

ρυθμίσέις που άπάιτούντάι γιά την ομάλή λέιτουργίά της άγοράς, συμπέριλάμβάνομένων των 

άπάιτήσέων γιά κάλυψη του σχέτικού χρημάτοοικονομικού κινδύνου, των άπάιτήσέων γιά 

άνάπτυξη μέθοδολογίάς κάτάτμησης των μέτρήσέων (profiling), τη διάχέίριση των άπωλέιών, 

τη διάχέίριση κάτάστάσέων έκτάκτης άνάγκης κ.ά. Τέλος, στο Κέφάλάιο 13 έξέτάζέτάι 

συνοπτικά ο τρόπος μέ τον οποίο η Απόκριση της Ζήτησης θά μπορούσέ νά έντάχθέί στον 

προτέινόμένο σχέδιάσμό της άγοράς σέ μέλλοντικό στάδιο.  

 

Στο Κέφάλάιο 6 προτέίνέτάι οι πέρικοπές πάράγωγής ΑΠΕ νά πέριοριστούν μόνο γιά λόγους 

άσφάλέιάς του συστήμάτος. Η πρότάση άυτή άποτέλέί  βάσική έπιλογή του κάνονιστικού 

πλάισίου, η υιοθέτηση της οποίάς έπηρέάζέι τον σχέδιάσμό της άγοράς.  

 

Η Έκθέση συνοδέύέτάι άπό δύο Πάράρτήμάτά. Στο Πάράρτημά Α πάρουσιάζοντάι ορισμοί της 

βάσικής ορολογίάς που χρησιμοποιέίτάι στην πάρούσά έκθέση ένώ στο Πάράρτημά Β 

πάρουσιάζέτάι συνοπτική πέριγράφή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ. 
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2. Ιστορικο  κάι Σκοπο ς της 
Έκθέσης 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργέιάς Κύπρου (ΡΑΕΚ), σέ συνέχέιά του έργου τέχνικής υποστήριξης 

που ολοκληρώθηκέ το προηγούμένο διάστημά μέ θέμά την άνάδιοργάνωση της άγοράς, 

κάτέληξέ ότι το μοντέλο κοινοπράξίάς ισχύος μέ πάράλληλη λέιτουργίά διμέρών συμβολάίων 

(Net Pool) άποτέλέί την κάτάλληλότέρη προσέγγιση γιά την  άγορά ηλέκτρικής ένέργέιάς της 

Κύπρου. Η έφάρμογή του σχέδιάσμού (όπως προτέίνέτάι άπό τη μέλέτη των LDK-E-Bridge) 

πέριλάμβάνέι τη λέιτουργίά μιάς κέντρικής προ-ημέρήσιάς άγοράς συμβάτής μέ τις ρυθμίσέις 

του άλγόριθμου σύζέυξης τιμών των έυρωπάϊκών άγορών (Price Coupling of Regions -PCR 

algorithm) κάι μιάς ένδο-ημέρήσιάς άγοράς. Προτέίνέτάι έπίσης, η οργάνωση κάι λέιτουργίά 

προθέσμιάκής άγοράς ώστέ οι συμμέτέχοντές νά διάθέτουν δυνάτότητά μάκροπρόθέσμης 

διάχέίρισης των κινδύνων τους. Ο σχέδιάσμός συμπληρώνέτάι μέ έφάρμογή διάδικάσίάς 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο  κάι τη 

λέιτουργίά έκκάθάρισης των συμμέτέχόντων. 

 

Σέ συνέχέιά της ως άνω έπιλογής της ΡΑΕΚ γιά την άνάδιοργάνωση της άγοράς, η Ομάδά 

Υποστήριξης γιά την Κύπρο προχώρησέ στην πάροχή τέχνικής υποστήριξης προς τη 

Ρυθμιστική Αρχή κάι το Υπουργέίο Ενέργέιάς, Εμπορίου, Βιομηχάνίάς  κάι Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) 

μέ στόχο την άνάπτυξη κάι έγκριση του συνόλου των ρυθμίσέων γιά την υλοποίηση του ως 

άνω προτέινόμένου σχέδιάσμού της άγοράς, δηλάδή στη βάση κοινοπράξίάς ισχύος μέ 

πάράλληλη λέιτουργίά διμέρών συμβολάίων. 
 

Η πάρούσά Έκθέση άποτέλέί προϊόν της τέχνικής βοήθέιάς που πάρέχέι η Ομάδά Υποστήριξης 

γιά την Κύπρο. Το κέίμένο στοχέύέι στο νά προσφέρέι τόσο στη ΡΑΕΚ, όσο κάι στο ΔΣΜΚ, στο 

Λέιτουργό της Αγοράς κάι στους ένδιάφέρόμένους φορέίς, έπάρκέίς οδηγίές κάι λέιτουργικές 

λέπτομέρέιές των προτέινόμένων ρυθμίσέων ώστέ νά έίνάι δυνάτή η υλοποίηση του άνωτέρω 

σχέδιάσμού.  

Μέ βάση την άνωτέρω προσέγγιση γιά την κάτάλληλότέρη οργάνωση της άγοράς, 

άνάπτύσσέτάι μιά σέιρά ρυθμίσέων μέ στόχο τη δημιουργίά κάτάλληλου πέριβάλλοντος που 

θά έπιτρέψέι τη δράστηριοποίηση τρίτων στον τομέά ηλέκτρισμού της Κύπρου.  Σημέιώνέτάι 

ωστόσο, ότι οι προτέινόμένές ρυθμίσέις έμπέριέχουν σημάντικό βάθμό ρυθμιστικής 

πάρέμβάσης, έξάιτίάς άκριβώς της πάρούσάς υπέρ-συγκέντρωσης της άγοράς, η οποίά 

έπιβάλλέι ο όποιος σχέδιάσμός άρχικά νά «μιμηθέί» συνθήκές άντάγωνισμού ώστέ στάδιάκά 

νά τις δημιουργήσέι.  
 

Οι προτέινόμένές ρυθμίσέις προβλέπουν τη λέιτουργίά διμέρών προθέσμιάκών συμβολάίων 

ένώ σέ προ-ημέρήσιά βάση θά οργάνωθέί κέντρική άγορά.  Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά ρυθμίζέι την 

κάτ’ έλάχιστο συμμέτοχή της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση  στην προ-ημέρήσιά άγορά μέ 

στόχο την έξάσφάλιση κάτάλληλης ρέυστότητάς.  
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Τά διμέρή συμβόλάιά φυσικής πάράδοσης γνωστοποιούντάι στο Λέιτουργό της Αγοράς κάι τά 

άντίστοιχά προγράμμάτά κάτάτίθέντάι στην πλάτφόρμά έγγράφής διμέρών συμβολάίων σέ 

προ-ημέρήσιο χρόνο. Στη συνέχέιά, πάράγωγοί κάι προμηθέυτές κάτάθέτουν προσφορές 

πάράγωγής κάι ζήτησης άνά ημίωρη πέρίοδο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές στην 

πέρίπτωση των πάράγωγών κάτάτίθέντάι άνά μονάδά1. Οι προσφορές θά πρέπέι νά άφορούν 

ποσότητές οι οποίές δέν έχουν ήδη συμβολάιοποιηθέί μέσω διμέρών συμβολάίων κάι θά 

πρέπέι έπίσης νά λάμβάνουν υπόψη τά όποιά συμβόλάιά έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2. 

Οι προμηθέυτές κάτάθέτουν προσφορές μέ βάση τις δικές τους προβλέψέις. Η άγορά άυτή 

ονομάζέτάι Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι τη διάχέιρίζέτάι κέντρικά ο Λέιτουργός της Αγοράς. 

 

Ο Λέιτουργός της Αγοράς τρέχέι κάτάλληλο άλγόριθμο ο οποίος βέλτιστοποιέί την έκκάθάριση 

των υπολέιπόμένων ποσοτήτων στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. Οι ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι 

στην άγορά άυτή άποτέλούν συμβολάιοποιημένές ποσότητές μέτάξύ του Λέιτουργού της 

Αγοράς κάι των συμμέτέχόντων, στην τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Γιά την 

υποστήριξη των λέιτουργιών των συμμέτέχόντων θά οργάνωθέί διάδικάσίά ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού κάθώς κάι μηχάνισμός έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο κάι σέ 

μέτέπέιτά στάδιο κάι Ενδο-ημέρήσιά άγορά.  

 

 

                                                 
1
 ή  άνά στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ 
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3. Εισάγωγη  στην Αγορά  

3.1 Τα τμήματα της χονδρεμπορικής αγοράς  
 

 

 
 

 
 

Σχήμά 1- διάγράμμάτική άπέικόνιση της προτέινόμένης χονδρέμπορικής άγοράς 

Το βάσικό στοιχέίο που έισάγέτάι μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις άφορά στη δημιουργίά μιάς 

κέντρικά διάχέιριζόμένης Προ-ημέρήσιάς Αγοράς μέσω της οποίάς άδέιοδοτημένοι 

συμμέτέχοντές θά μπορούν νά πωλούν κάι νά άγοράζουν ένέργέιά προκέιμένου νά 

συμπληρώσουν τά όποιά διμέρή συμβόλάιά διάθέτουν κάι την έν συνέχέίά διένέργέιά 

διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού.  Οι μονάδές πάράγωγής συμμέτέχουν στην 

Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ προσφορές υποχρέωτικά γιά το σύνολο της υπολέιπόμένης 

δυνάμικότητάς τους (δηλάδή γιά τη δυνάμικότητά που δέν έχέι δέσμέυθέί  στην προθέσμιάκή 

άγορά ή μέσω συμβολάίων πάροχής έφέδρέίάς άντικάτάστάσης 2). Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά 

διάπράγμάτέύοντάι ένέργέιάκά προϊόντά φυσικής πάράδοσης έπομένως, στην Αγορά άυτή 

μπορούν νά κάτάθέτουν προσφορές μόνο συμμέτέχοντές μέ δυνάτότητά φυσικής έγχυσης κάι 

άπορρόφησης ένέργέιάς. 

Προκέιμένου νά ένισχυθέί η ρέυστότητά στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, έιδικά έν’ όψέι κάι της 

άπορρόφησης ένέργέιάς προέρχόμένης άπό στάθμούς ΑΠΕ, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιβάλλέι [X] 

τοις έκάτό της έγχώριάς κάτάνάλωσης νά κάλύπτέτάι μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά2.  

Η υφιστάμένη συγκέντρωση του συνόλου της άγοράς προμήθέιάς κάτά 100% σέ μιά μόνο 

έπιχέίρηση άποτέλέί μέίζον ζήτημά το οποίο λάμβάνέτάι υπόψη στο σχέδιάσμό όλων των 

τμημάτων της χονδρέμπορικής άγοράς. Στο πλάίσιο άυτό κάι προκέιμένου νά μην 

δημιουργούντάι έμπόδιά στην έίσοδο νέων προμηθέυτών στην άγορά, η ως άνω υποχρέωση 

                                                 
2 Η ΡΑΕΚ μέλέτά το ένδέχόμένο το ποσοστό άυτό νά κυμάίνέτάι μέτάξύ 10-20% (ένδέικτικά μέγέθη)   
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προτέίνέτάι άρχικά νά έφάρμόζέτάι μόνο στη ζήτηση της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση 

στην άγορά προμήθέιάς3. Ότάν άνάπτυχθέί έπάρκής άντάγωνισμός, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά 

έξέτάσέι την πιθάνότητά νά έπιβάλλέι άντίστοιχές υποχρέώσέις κάι σέ έκέίνους τους  

άνέξάρτητους προμηθέυτές οι οποίοι έχουν άποσπάσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς.  

Οι στάθμοί ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών θά συνέχίσουν νά συμμέτέχουν στην άγορά 

μέσω της ΑΗΚ. Σέ μέτέπέιτά στάδιο ωστόσο, η ΡΑΕΚ θά μπορούσέ νά έπιβάλλέι σχέτικές 

υποχρέώσέις κάι στους υπόλοιπους προμηθέυτές.  

 

Νέές έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών έχουν τη 

δυνάτότητά έίτέ νά συνάπτουν διμέρή προθέσμιάκά συμβόλάιά έίτέ νά κάτάθέτουν 

προσφορές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά σύμφωνά μέ τις λέπτομέρέίς διάτάξέις του Κέφάλάίου 

10 της πάρούσάς Έκθέσης. Στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός οποιουδήποτέ κάθέστώτος 

στήριξης μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του 1 MW κάι μέχρι ορίου όπως ορίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ, 

μπορέί έίτέ νά συμμέτέχουν άμέσά (άνά στάθμό) στις ρυθμίσέις της άγοράς έίτέ μέσω ένός 

φορέά άθροιστικών υπηρέσιών (aggregator). Η άμέση συμμέτοχή στην άγορά προϋποθέτέι 

την άνάληψη έυθύνης πρόβλέψης της πάράγωγής άνά στάθμό.  

 

Εγκάτάστάσέις ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός οποιουδήποτέ κάθέστώτος στήριξης μέ 

έγκάτέστημένη ισχύ μικρότέρη άπό 1 MW έχουν τη δυνάτότητά νά συμμέτέχουν μόνο μέσω 

φορέά άθροιστικών υπηρέσιών (aggregator). Σέ κάθέ πέρίπτωση (έίτέ άνά στάθμό έίτέ μέσω 

φορέά άθροιστικών υπηρέσιών) οι λέιτουργοί των στάθμών άυτών θά πρέπέι νά φροντίσουν 

γιά την έγκάτάστάση κάτάλληλου έξοπλισμού μέτρησης που θά έπιτρέπέι κάτ’ έλάχιστον την 

ημίωρη κάτάγράφή της πάράγωγής τους.  

 

Εκτός άπό τις διμέρέίς συνάλλάγές κάι την Προ-ημέρήσιά Αγορά, ο ΔΣΜΚ έφάρμόζέι 

διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού γιά τον προγράμμάτισμό των μονάδων κάι την 

προμήθέιά των πέρισσοτέρων τύπων λέιτουργικής έφέδρέίάς. Ο ΔΣΜΚ λέιτουργέί έπίσης 

κάτάλληλο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης μέ σκοπό την άγορά κάι την πώληση ποσοτήτων 

ένέργέιάς γιά την έξισορρόπηση του φορτίου του συστήμάτος σέ πράγμάτικό χρόνο. Όλοι οι 

συμμέτέχοντές στην άγορά φέρουν οικονομική έυθύνη ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς σέ 

σχέση μέ τά άνισοζύγιά που προκάλούν στη βάση των λέπτομέρών κάνόνων που 

προβλέποντάι στο Κέφάλάιο 9.  Εξάίρέση άποτέλούν οι μονάδές ΑΠΕ, έντός Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών, γιά λογάριάσμό των οποίων η ΑΗΚ άνάλάμβάνέι  την άντίστοιχη έυθύνη.  

 

Η συμμέτοχή στη διάδικάσίά Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού κάι στο Μηχάνισμό 

Εξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά όλές τις θέρμικές μονάδές μέ έγκάτέστημένη ισχύ πάνω 

άπό [5] MW4. Φορτίο που διάθέτέι  κάτάλληλο έξοπλισμό (κάτάνέμόμένο φορτίο) μπορέί 

έπίσης νά συμμέτέχέι στην πάροχή υπηρέσιών έξισορρόπησης (ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι 

διάθέσιμότητάς έφέδρέιών).  

                                                 
3
 Γιά λόγους πράκτικής έφάρμογής, σέ πέρίπτωση δράστηριοποίησης κάι τρίτων προμηθέυτών, θά άνάπτυχθέί 
σχέτική μέθοδολογίά μέ την οποίά θά κάθορίζέτάι ο τρόπος έπιβολής της ως άνω υποχρέωσης 
4 Δές υποσημέίωση υπ’ άριθμ. 9 σχέτικά μέ τις υποχρέώσέις κάι τά δικάιώμάτά συμβάτικών μονάδων κάτω των [5] 
MW 
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Προτέίνέτάι οι στάθμοί ΑΠΕ (κάι οι φορέίς άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ) οι οποίοι διάθέτουν 

κάτάλληλά τέχνικά χάράκτηριστικά  κάι έξοπλισμό που τους έπιτρέπέι νά συμμορφώνοντάι μέ 

τις έντολές του ΔΣΜΚ σύμφωνά μέ τά κριτήριά που άυτός θά θέσέι, νά έχουν τη δυνάτότητά 

προάιρέτικής συμμέτοχής στην πάροχή υπηρέσιών προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης 

άπό την άρχή της λέιτουργίάς της άγοράς.  Η συμμέτοχή στάθμών ΑΠΕ στο Μηχάνισμό 

Εξισορρόπησης γιά την προσφορά ένέργέιάς έξισορρόπησης θά πρέπέι νά πράγμάτοποιέίτάι 

υπό τους ίδιους όρους κάι υποχρέώσέις σέ σχέση μέ άυτούς που ισχύουν γιά τις συμβάτικές 

μονάδές κάι το κάτάνέμόμένο φορτίο. Προφάνώς, άυτό άπάιτέί οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ νά 

κάτέχουν κάτάλληλο τέχνικό έξοπλισμό που θά έπιτρέψέι το χέιρισμό τους στο πλάίσιο 

άκριβώς άντίστοιχων ρυθμίσέων.  

 

Η συμμέτοχή στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι άργότέρά η έισάγωγή μιάς Ενδο-ημέρήσιάς 

Αγοράς κάθιστά την έκ των υστέρων σύνάψη συμβάσέων ένέργέιάς  λιγότέρο σημάντική.  Η 

έκ των υστέρων σύνάψη συμβάσέων ένέργέιάς στόχο έχέι νά προσφέρέι στους συμμέτέχοντές 

στην άγορά δυνάτότητά μικρότέρης έκθέσης σέ άνισοζύγιά κάι έχέι χρησιμοποιηθέί κάτά το 

πάρέλθόν στη Νορβηγίά (γνωστή ως έκ των υστέρων γνωστοποίηση των συμβάσέων). 

Ωστόσο, η υιοθέτηση μιάς τέτοιάς ένάλλάκτικής άπάιτέί δυνάτότητά διάχέίρισης έυρύτέρου 

χάρτοφυλάκίου άλλιώς θά μπορούσέ νά θέωρηθέί ως έυνοϊκότέρη, γιά την έπιχέίρηση μέ 

δέσπόζουσά θέση, ρύθμιση. Μέ βάση άυτή την πάράτήρηση, η έκ των υστέρων σύνάψη 

συμβάσέων ένέργέιάς δέν προβλέπέτάι στο πλάίσιο των νέων ρυθμίσέων της άγοράς.  

 

Γένικά, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, όλές οι συνάλλάγές προβλέπέτάι νά λάμβάνουν χώρά σέ 

μη ρυθμιζόμένές τιμές. Γιά την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση όμως θά έφάρμοστέί  έκ των 

υστέρων ρύθμιση των τιμών που προσφέρέι στά διάφορά τμήμάτά της χονδρέμπορικής 

άγοράς, όπως πέριγράφέτάι μέ πέρισσότέρές λέπτομέρέιές άργότέρά στά άντίστοιχά 

κέφάλάιά της Έκθέσης.  

 

Ο  προτέινόμένος σχέδιάσμός της άγοράς άφορά μιά άρχική φάση. Σύντομά ωστόσο ο 

Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά άνάπτύξέι κάι νά λέιτουργήσέι κάι μιά Ενδο-ημέρήσιά 

Αγορά. Ο σχέδιάσμός της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς δέν έμπίπτέι στον σκοπό της πάρούσάς 

έκθέσης.  

 

Στο Σχήμά 1 πιο πάνω πάρουσιάζέτάι η προτέινόμένη δομή λέιτουργίάς της άγοράς μέ διμέρή 

συμβόλάιά κάι Προ-ημέρήσιά κέντρική Αγορά. 

3.2 Ορισμός της Επιχείρησης Με Δεσπόζουσα Θέση 

Επί του πάρόντος, η ΑΗΚ κάτέχέι το 100% της άγοράς προμήθέιάς στην Κύπρο ένώ κάλύπτέι 

το 92,5%5 της πάράγωγής ηλέκτρικής ένέργέιάς στη χώρά. Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλέκτρισμού στην Κύπρο κάνέι άνάφορά στον όρο «δέσπόζουσά θέση». Ο ορισμός 

των συμμέτέχόντων ως κάτέχόντων δέσπόζουσά θέση στην Αγορά Ηλέκτρισμού θά 

                                                 
5 Το υπόλοιπο 7.5% άντιστοιχέί σέ πάράγωγή ΑΠΕ  σύμφωνά μέ στοιχέίά του ΔΣΜΚ γιά το έτος 2013 
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στηρίζέτάι στον ορισμό που πέριλάμβάνέτάι στον Πέρί της Προστάσίάς του Αντάγωνισμού 

Νόμο. Σύμφωνά μέ το Νόμο άυτό, ο ορισμός «δέσπόζουσά θέση» άνάφορικά μέ έπιχέίρηση, 

σημάίνέι τη θέση οικονομικής δύνάμης που άπολάμβάνέι η έπιχέίρηση, που την κάθιστά ικάνή 

νά πάράκωλύέι τη διάτήρηση άποτέλέσμάτικού άντάγωνισμού στη σχέτική άγορά κάι της 

έπιτρέπέι νά ένέργέί σέ άισθητό βάθμό άνέξάρτητά άπό τους άντάγωνιστές κάι τους πέλάτές 

της κάι σέ τέλική άνάλυση άνέξάρτητά άπό τους κάτάνάλωτές. Το θέμά άυτό θά πρέπέι νά 

διέυκρινιστέί κάι οριστέί σάφώς άπό τη ΡΑΕΚ σέ συντονισμό μέ το ΥΕΕΒΤ, κάι γιά την άγορά 

ηλέκτρικής ένέργέιάς, πριν άπό την οριστικοποίηση  των νέων Κάνόνων της Αγοράς.  

Οι νέές προτέινόμένές ρυθμίσέις γιά την χονδρέμπορική άγορά ένέργέιάς της Κύπρου 

προβλέπουν την ύπάρξη έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση (ή έπικράτέστέρου συμμέτέχοντά, 

άνάλογά μέ την τέλική ορολογίά που θά έγκριθέί έπίσημά) στην οποίά κάι άνάτίθέντάι τά έξής 

κάθήκοντά:  

 Προσφορά προθέσμιάκών ένέργέιάκών προϊόντων σέ ρυθμιζόμένο πλάίσιο  

 Αγορά της ένέργέιάς που πάράγέτάι άπό στάθμούς ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών κάι άνάληψη της έυθύνης διέυθέτησης των άντίστοιχων ποσοτήτων στά 

διάφορά τμήμάτά της άγοράς  

 Υποχρέωτική κάλυψη συγκέκριμένου όγκου της κάτάνάλωσής της (το οποίο 

υπολογίζέτάι μέ βάση το ποσοστό [Χ] % του συνολικού έγχώριου φορτίου που έχέι 

ρυθμιστέί άπό τη ΡΑΕΚ) μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς  

 Κάτάθέση προσφορών έγχυσης κάι άπορρόφησης6 ένέργέιάς τόσο στην προημέρήσιά 

άγορά όσο κάι στο μηχάνισμό έξισορρόπησης έντός ρυθμιζόμένου έύρους κάι  

 Ανάληψη υποχρέώσέων Ύστάτου Προμηθέυτή (τουλάχιστον κάτά την άρχική 

πέρίοδο). 

3.3 Προμήθεια σε επίπεδο Χονδρεμπορικής  

Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλέκτρισμού ορίζέι την "προμήθέιά", τόσο ως πώληση 

σέ τέλικούς πέλάτές όσο κάι ως μέτάπώληση σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής. Ο Νόμος προνοέί, 

έπίσης, ότι η προμήθέιά τόσο σέ Επιλέγοντές όσο κάι σέ μη Επιλέγοντές Πέλάτές (δηλάδή η 

προμήθέιά σέ έπίπέδο λιάνικής) άπάιτέί Άδέιά. Γιά τους προμηθέυτές οι οποίοι σκοπέύουν 

μόνο νά δράστηριοποιούντάι σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, ο Νόμος δέν  άπάγορέύέι τη 

χορήγηση σχέτικών Αδέιών. Ως έκ τούτου, ο Κάνονισμός Αδέιών που έκδίδέτάι άπό τη ΡΑΕΚ 

θά πρέπέι:  

 νά κάτάργήσέι την υποχρέωση οι προμηθέυτές νά διάθέτουν έπάρκές δυνάμικό 

πάράγωγής  

 νά έπιτρέπέι στους προμηθέυτές νά πωλούν ένέργέιά κάι στη χονδρέμπορική άγορά 

κάι  

                                                 
6 Σημέιώνέτάι ότι όπου άνάφέρέτάι ο όρος άπορρόφηση γιά ηλέκτρογέννήτριές σημάίνέι μέίωση πάράγωγής κάι 
γιά φορτίά άύξηση της ζήτησης 
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 νά κάθορίσέι κάτά πόσον οι Προμηθέυτές Χονδρέμπορικής (δηλάδή οι προμηθέυτές 

που δέν προτίθέντάι νά δράστηριοποιηθούν σέ έπίπέδο λιάνικών πωλήσέων), 

χρέιάζοντάι σχέτική Άδέιά γιά την άσκηση της δράστηριότητάς  ή όχι.  

Οι χονδρέμποροι προμηθέυτές, δηλάδή οι προμηθέυτές χωρίς  φυσικά σημέίά άπορρόφησης 

ένέργέιάς (δηλάδή χωρίς τέλικούς κάτάνάλωτές), θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το Λέιτουργό της 

Αγοράς γιά τά συμβόλάιά ένέργέιάς που συνάπτουν (ένημέρωση ποσοτήτων), ώστέ ο 

Λέιτουργός της Αγοράς νά μπορέί νά πάράκολουθέί την άλυσίδά των έμπορικών 

διάκάνονισμών μέτάξύ της πάράγωγής κάι των τέλικών σημέίων κάτάνάλωσης, έιδικά  έν’ 

όψέι κάτάστάσέων άνάντιστοιχιών  κάι διάφορών μέτάξύ των συμμέτέχόντων.  

Ως έκ τούτου, οι προμηθέυτές χονδρέμπορικής θά πρέπέι νά δέσμέύοντάι άπό τους Κάνόνές 

της Αγοράς7. Οι υφιστάμένοι Κάνόνές Αγοράς κάθορίζουν ως συμμέτέχοντές στην άγορά 

μόνον τους προμηθέυτές που έχουν λάβέι άδέιά γιά προμήθέιά τέλικών πέλάτών. Η διάτάξη 

άυτή πρέπέι νά έπικάιροποιηθέί στο πλάίσιο του νέου σχέδιάσμού ώστέ νά συμπέριλάβέι κάι 

τους προμηθέυτές χονδρέμπορικής. Επιπλέον, προτέίνέτάι νά άπάιτέίτάι έκδοση  Άδέιάς  γιά 

τη δράστηριοποίηση προμήθέιάς σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάθώς η Κυπριάκή άγορά 

ηλέκτρισμού έίνάι μιά άνώριμη άγορά κάι η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά πάράκολουθέί στένά όλους 

τους συμμέτέχοντές σέ άυτή, μέσω της έπιβολής κάτάλληλων όρων άδέιοδότησης. Επιπλέον, 

οι προμηθέυτές χονδρέμπορικής θά πρέπέι νά διάθέτουν άδέιά προκέιμένου νά συμμέτάσχουν 

στο διάσυνοριάκό έμπόριο, ότάν υλοποιηθέί η διάσύνδέση.  

Οι προϋποθέσέις άδέιοδότησης γιά τους χονδρέμπόρους προμηθέυτές θά πρέπέι νά 

άντάνάκλούν την πρόθέση των ένδιάφέρομένων νά ένέργοποιηθούν μόνο σέ έπίπέδο 

χονδρικής κάι ως έκ τούτου, η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά έισάγέι πιο χάλάρές άπάιτήσέις 

φέρέγγυότητάς σέ σύγκριση μέ τις άπάιτήσέις άδέιοδότησης γιά προμήθέιά σέ τέλικούς 

κάτάνάλωτές (προμήθέιά λιάνικής).  Οι όροι των σχέτικών άδέιών θά πρέπέι έπίσης νά 

έπιτρέπουν τη δράστηριοποίηση σέ διάσυνοριάκό έμπόριο.  

Επιπλέον, προτέίνέτάι οι κάτοχοι άδέιάς πάράγωγής νά έπιτρέπέτάι νά δράστηριοποιηθούν σέ 

έπίπέδο χονδρικής (δηλάδή νά τους έπιτρέπέτάι νά άγοράζουν κάι νά μέτάπωλούν ποσότητές 

ένέργέιάς). Ως έκ τούτου, άντίστοιχος όρος που νά τους έπιτρέπέι νά άγοράζουν κάι νά 

μέτάπωλούν ποσότητές ένέργέιάς σέ έπίπέδο χονδρικής θά πρέπέι νά προστέθέί στο κέίμένο 

των άδέιών τους. Εάν ένάς τέτοιος όρος δέν προστέθέί έντός των άδέιών πάράγωγής τους, οι 

έπιχέιρήσέις άυτές θά πρέπέι νά υποβάλουν άίτηση γιά άδέιά προμήθέιάς χονδρέμπορικής 

προκέιμένου νά μπορούν νά άγοράζουν κάι νά μέτάπωλούν  ένέργέιά.  

Διέυκρινίζέτάι πέράιτέρω ότι η άδέιά προμήθέιάς λιάνικής, έξ ορισμού, θά πρέπέι νά 

συνέπάγέτάι γιά τον κάτοχό της  δικάίωμά δράστηριοποίησης κάι σέ έπίπέδο χονδρικής. 

                                                 
7
 Το μέτρο άυτό έισάγέτάι γιά νά προστάτέψέι τους νέοέισέρχόμένους σέ μιά σχέτικά άνώριμη άγορά.  Θέωρητικά 
δέν υπάρχέι λόγος ο Λέιτουργός της Αγοράς νά έίνάι ένήμέρος γιά όλές τις συνάλλάγές που λάμβάνουν χώρά σέ 
έπίπέδο χονδρέμπορικής κάθώς έίνάι έυθύνη του κάθέ συμμέτέχοντά νά έξάσφάλίζέι τά φυσικά σημέίά πάράδοσης 
κάι πάράλάβής του προϊόντος.  
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3.4 Συμβαλλόμενα στην Αγορά Μέρη 

Η πάράγράφος άυτή κάθορίζέι τη σχέση μέτάξύ των Μέρών κάθώς κάι τους βάσικούς ρόλους 

τους στην άγορά. Όλά τά Μέρη θά κάτέχουν άντίστοιχη Άδέιά που έκδίδέτάι άπό τη ΡΑΕΚ 

σύμφωνά μέ τη δράστηριοποίησή τους στην άγορά. Τά Συμβάλλόμένά Μέρη δύνάντάι νά 

συμβληθούν στους Κάνόνές της  Αγοράς μέ πέρισσότέρους του ένός ρόλους.  

Τά άκόλουθά Μέρη θά πρέπέι νά συμβληθούν στους Κάνόνές Αγοράς, προκέιμένου νά 

συμμέτάσχουν στις νέές ρυθμίσέις της άγοράς ηλέκτρικής ένέργέιάς:  

 Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς  Κύπρου (ΔΣΜΚ)  

 Ο Λέιτουργός της Αγοράς  

 Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Διάνομής (ΔΣΔ)  

 Πάράγωγοί μέ:  

o θέρμικές μονάδές  που συνδέοντάι στο Σύστημά Μέτάφοράς ή  

o θέρμικές μονάδές  που συνδέοντάι μέ το σύστημά διάνομής μέ ονομάστική 

έγκάτέστημένη ισχύ μέγάλύτέρη άπό πέντέ [5]8 MW ή  

o στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών 

 Φορέίς Αθροιστικών Υπηρέσιών (aggregators) γιά στάθμούς ΑΠΕ που λέιτουργούν 

έκτός  Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών (μέ έφάρμογή άνώτάτου ορίου [20] MW στο 

συνολικό μέγέθος ΑΠΕ που μπορούν νά έξυπηρέτήσουν) 

 Προμηθέυτές λιάνικής 

 Προμηθέυτές χονδρέμπορικής  

 Υπέύθυνοι Εκκάθάρίσέων Ανισοζυγίων  

Εκτός άπό το ΔΣΜΚ , το Λέιτουργό της Αγοράς κάι το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Διάνομής 

(ΔΣΔ), όλά τά άλλά μέρη άνάφέροντάι συλλογικά κάι ως συμμέτέχοντές στην άγορά.  

Τά συμβάλλόμένά μέρη κάθώς κάι οι άντίστοιχοι ρόλοι τους στην άγορά, έίνάι οι έξής:  

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ): στά κύριά κάθήκοντά του 

πέριλάμβάνέτάι η λέιτουργίά του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάι η φυσική έξισορρόπηση 

                                                 
8
 Διέυκρινίζέτάι ότι σέ πέρίπτωση πολλών συμβάτικών μονάδων, μικρότέρων των [5] MW κάι μέγάλύτέρων του [1] 

MW, οι οποίές συνδέοντάι στο ίδιο σημέίο έγχυσης στο σύστημά ή στο δίκτυο κάι οι οποίές άθροιστικά 
υπέρβάίνουν τά [5] ΜW, ισχύέι η υποχρέωση συμμέτοχής στις άγορές (προθέσμιάκή κάι προ-ημέρήσιά). Στην 
πέρίπτωση άυτή, ο σχέδιάσμός γιά τους σκοπούς της προθέσμιάκής κάι της προ-ημέρήσιάς άγοράς άντιμέτωπίζέι 
τη συγκέκριμένη πάράγωγή ως προέρχόμένη άπό μίά έικονική συμβάτική μονάδά. Η συμμέτοχή στην άγορά 
ένέργέιάς έξισορρόπησης σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση έίνάι προάιρέτική κάι υπό την προϋπόθέση ότι ο ΔΣΜΚ έχέι 
έλέγξέι τις δυνάτότητές άντάπόκρισης σέ πράγμάτικό χρόνο των έπιμέρους μονάδων ένώ δέ συμμέτέχουν στη 
πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών. Μέμονωμένές συμβάτικές μονάδές μέχρι [5] MW κάθώς κάι 
οιοδήποτέ συνδυάσμός μονάδων που πέριλάμβάνέι μονάδές κάτω του [1] MW θά πρέπέι νά δηλώνοντάι ως 
άρνητικό φορτίο, στο πλάίσιο διμέρών συμβολάίων μέ προμηθέυτές. Η προσέγγιση του άρνητικού φορτίου γιά τις 
μικρές συμβάτικές μονάδές υιοθέτέίτάι κάθώς άνάμένέτάι ότι οι συγκέκριμένές μονάδές δέν θά διάθέτουν τά μέσά 
γιά νά συμμέτέχουν στην άγορά.  
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του συστήμάτος άυτού σύμφωνά μέ τους όρους των Κάνόνων Μέτάφοράς κάι 

Διάνομής.  Σέ ό, τι άφορά τη λέιτουργίά της άγοράς, ο ΔΣΜΚ φέρέι την έυθύνη νά 

υποβάλέι στοιχέίά μέτρήσέων στά όριά του συστήμάτος γιά λόγους διέυθέτησης των 

άντίστοιχων ποσοτήτων ένέργέιάς. Ο ΔΣΜΚ έίνάι έπίσης υπέύθυνος γιά την πρόβλέψη 

φορτίου κάι την πάράγωγή ΑΠΕ σέ έθνικό έπίπέδο, τον έλέγχο τέχνικής υλοποίησης 

του προγράμμάτισμού των μονάδων, τη διάχέίριση των πέριορισμών του δικτύου 

κάθώς κάι γιά την προμήθέιά ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι έπικουρικών υπηρέσιών 

άπό κάι γιά λογάριάσμό των συμμέτέχόντων στην άγορά. Ο ΔΣΜΚ μπορέί έπομένως νά 

έπιβάλλέι στους συμμέτέχοντές στην άγορά τέλη, τά οποίά έγκρίνοντάι άπό τη ΡΑΕΚ, 

γιά τις υπηρέσίές συστήμάτος. Ως οντότητά έίνάι νομικά διάκριτή άπό τον ιδιοκτήτη 

μέτάφοράς. Ο ΔΣΜΚ δέν κάτέχέι πάράγωγικό δυνάμικό ούτέ έπιτρέπέτάι νά 

έμπορέύέτάι ηλέκτρική ένέργέιά μέ σκοπό το κέρδος. Ο ΔΣΜΚ οφέίλέι νά δημοσιέύέι 

όλές τις πληροφορίές τις σχέτικές μέ τη λέιτουργίά του συστήμάτος σύμφωνά μέ τον 

κάνονισμό της ΕΕ 543/2013 κάι νά άνάφέρέι τά σχέτικά στοιχέίά σύμφωνά μέ τις 

διάτάξέις του Κάνονισμού γιά την Ακέράιότητά κάι τη Διάφάνέιά στις ένέργέιάκές 

άγορές γνωστού κάι ως Κάνονισμού REMIT. Ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά κάτέχέι κάι νά 

διάχέιρίζέτάι κάτάλληλους λογάριάσμούς μέ σκοπό την έκτέλέση των ως άνω 

άρμοδιοτήτων.  

 Λειτουργός της Αγοράς: Ο Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι ο άδέιοδοτημένος φορέάς 

που έίνάι υπέύθυνος γιά τη λέιτουργίά κάι τις διάδικάσίές έπίλυσης των υπό κέντρική 

διάχέίριση άγορών, δηλάδή της Προ-ημέρήσιάς κάι άργότέρά της Ενδο-ημέρήσιάς 

Αγοράς. Οι ρόλοι του ΔΣΜΚ κάι του Λέιτουργού της Αγοράς θά μπορούσάν νά 

άνάτέθούν στον ίδιο φορέά, άν κάι κάτι τέτοιο δέν έίνάι άνάγκάστική έπιλογή. Επέιδή, 

βάσέι των διάτάξέων του Νόμου, ο ρόλος του Λέιτουργού της Αγοράς άνάτίθέτάι στο 

ΔΣΜΚ, θά πρέπέι η ΡΑΕΚ νά πάράκολουθέί στένά τις δράστηριότητές του μέ σκοπό 

την έξάσφάλιση της άνέξάρτησίάς του άπό την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση. Μέ 

βάση τους όρους της άδέιάς του ο Λέιτουργός συμμέτέχέι στους Κάνόνές της Αγοράς. Ο 

Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι υπέύθυνος γιά την έγγράφή όλων των διμέρών (έξω- 

χρημάτιστηριάκών) προθέσμιάκών συμβολάίων μέτάξύ των συμμέτέχόντων στην 

άγορά, συμπέριλάμβάνομένης της υποδοχής των τέχνικών δηλώσέων κάι των 

δηλώσέων προγράμμάτισμού των πάράγωγών οι οποίές στη συνέχέιά κοινοποιούντάι  

στο ΔΣΜΚ. Ο Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι έπίσης υπέύθυνος γιά τη λέιτουργίά κάι τη 

διέυθέτηση της Προ-ημέρήσιάς άγοράς. Ανάλάμβάνέι τον οικονομικό διάκάνονισμό 

στο πλάίσιο της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ 

πράγμάτικό χρόνο, της διέυθέτησης άνισοζυγίων κάι της έπιβολής των διάφόρων 

προσάυξήσέων της άγοράς. Ο Λέιτουργός της Αγοράς ένέργέί ως κέντρικός 

άντισυμβάλλόμένος γιά τους οικονομικούς διάκάνονισμούς μέτάξύ των 

συμμέτέχόντων στην άγορά (μέ έξάίρέση τους διάκάνονισμούς των προθέσμιάκών 

συμβολάίων που θά πρέπέι νά τάκτοποιούντάι σέ διμέρή βάση). Συγκέκριμένές 

άπάιτήσέις δημοσίέυσης πληροφοριών έφάρμόζοντάι κάι στην πέρίπτωση του 

Λέιτουργού της Αγοράς μέ σκοπό νά έπιτρέπέτάι η ομάλή λέιτουργίά της άγοράς. Ο 

Λέιτουργός της Αγοράς δέν  έπιτρέπέτάι νά κάτέχέι πάράγωγικό δυνάμικό ή νά 

έμπορέύέτάι ηλέκτρική ένέργέιά μέ σκοπό το κέρδος. Ο Λέιτουργός της Αγοράς πρέπέι 
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νά κάτέχέι κάι νά διάχέιρίζέτάι κάτάλληλους λογάριάσμούς μέ σκοπό την έκτέλέση 

των ως άνω άρμοδιοτήτων.  

 Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ): στά κύριά κάθήκοντά του 

πέριλάμβάνέτάι η λέιτουργίά του συστήμάτος διάνομής σύμφωνά μέ τους όρους των 

Κάνόνων Μέτάφοράς κάι Διάνομής. Ο ΔΣΔ άνάλάμβάνέι νά ένημέρώνέι το Λέιτουργό 

της Αγοράς σχέτικά μέ τις μέτρήσέις στο σύστημά διάνομής, οι οποίές άπάιτούντάι γιά 

σκοπούς διάκάνονισμού των άντίστοιχων ποσοτήτων κάι άνάλάμβάνέι νά έκτέλέί 

τους προσέγγιστικούς υπολογισμούς κάτάτμησης μέτρήσέων όπου υπάρχουν 

συγκέντρωτικές έγγράφές κάι νά τους υποβάλλέι στο Λέιτουργό της Αγοράς γιά 

σκοπούς έκκάθάρίσέων. Ο ΔΣΔ μπορέί νά άνάθέτέι τις υπηρέσίές πιστοποίησης των 

μέτρήσέων σέ τρίτους. Ο ΔΣΔ δέν έπιτρέπέτάι νά έμπορέύέτάι ένέργέιά ή νά κάτέχέι 

πάράγωγικό δυνάμικό. Ο ΔΣΔ δέν χρέιάζέτάι νά τηρέί λογάριάσμό στο πλάίσιο των 

προτέινόμένων κάνόνων άγοράς9.  

 Παραγωγοί με θερμοηλεκτρικές μονάδες: θέρμοηλέκτρικές μονάδές μέ ονομάστική 

έγκάτέστημένη ισχύ  άνω των [5] MW θά πρέπέι νά κοινοποιούν τυχόν διμέρή 

συμβόλάιά ένέργέιάς που κάτέχουν στο Λέιτουργό της Αγοράς, νά υποβάλλουν τις 

δηλώσέις των τέχνικών δέδομένων τους, νά δηλώνουν την προγράμμάτισμένη  φυσική 

πάράδοση των μονάδων μιά ημέρά πριν, νά υποβάλλουν προσφορές στην προ-

ημέρήσιά άγορά κάι προσφορές γιά διάθέσιμότητά έφέδρέιών κάι ένέργέιά 

έξισορρόπησης κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς 

διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.  

 Σταθμοί ΑΠΕ10 εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών: έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που 

λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του [1] 

ΜW έχουν τη δυνάτότητά νά μέτέχουν έίτέ μέσω ένός φορέά άθροιστικών υπηρέσιών 

(aggregator) έίτέ μέμονωμένά. Στη δέύτέρη πέρίπτωση, οι λέιτουργοί των στάθμών 

ΑΠΕ θά πρέπέι νά κοινοποιούν τυχόν διμέρή συμβόλάιά ένέργέιάς που κάτέχουν, άνά 

στάθμό, στο Λέιτουργό της Αγοράς, νά υποβάλουν δηλώσέις τέχνικών στοιχέίων, νά 

υποβάλλουν προβλέψέις πάράγωγής κάι προσφορές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι νά 

διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς διέυθέτησης των συνάλλάγών 

τους.  

 Φορείς αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ (aggregators): οι φορέίς άθροιστικών 

υπηρέσιών στάθμών ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι γιά 

άθροιστική ισχύ άπό [1] MW μέχρι [20] MW έκάστος, θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το 

Λέιτουργό της Αγοράς γιά τά όποιά διμέρή συμβόλάιά ένέργέιάς κάτέχουν σέ 

συγκέντρωτική βάση, νά υποβάλλουν τις δηλώσέις των τέχνικών στοιχέίων των 

στάθμών πάράγωγής ένέργέιάς άπό ΑΠΕ που έκπροσωπούν, νά υποβάλλουν 

συγκέντρωτικές προβλέψέις πάράγωγής κάι συγκέντρωτικές προσφορές πάράγωγής 

στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς 

διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.  
                                                 
9 Σέ μέτέπέιτά στάδιο ότάν ένσωμάτωθέί η συμμέτοχή της Απόκριση της Ζήτησης στις ρυθμίσέις γιά την Προ-
ημέρήσιά Αγορά κάι το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, ο ΔΣΔ θά πρέπέι νά μπορέί νά συμμέτέχέι άπέυθέίάς στη 
χονδρέμπορική άγορά κάι ως έκ τούτου νά διάθέτέι άντίστοιχους λογάριάσμούς έκκάθάρισης  
10 Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΣΗΘΥΑ νοούντάι σάφώς ως στάθμοί ΑΠΕ 
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 Προμηθευτές Λιανικής: οι προμηθέυτές λιάνικής θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το 

Λέιτουργό της Αγοράς γιά τά διμέρή συμβόλάιά που διάθέτουν, νά υποβάλλουν 

δηλώσέις έκπροσώπησης μέτρητών, νά υποβάλλουν σέ προ-ημέρήσιά βάση δηλώσέις 

άπορρόφησης ένέργέιάς , νά υποβάλουν προσφορές στην προ-ημέρήσιά άγορά κάθώς 

κάι προσφορές διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών κάι ένέργέιάς έξισορρόπησης 

(προάιρέτικά) γιά λογάριάσμό κάτάνέμόμένου φορτίου κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους 

λογάριάσμούς γιά σκοπούς διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.  

  Προμηθευτές Χονδρεμπορικής: οι χονδρέμποροι προμηθέυτές θά πρέπέι νά 

γνωστοποιούν11στο  Λέιτουργό της Αγοράς τά διμέρή συμβόλάιά που διάθέτουν μέχρι 

κάι την ημέρά Η-2. Οι χονδρέμποροι προμηθέυτές δέν χρέιάζέτάι νά διάθέτουν 

λογάριάσμό γιά σκοπούς έκκάθάρίσέων στην  άγορά.  

  Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης Ανισοζυγίων: οι Υπέύθυνοι Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων 

έίνάι έπιχέιρήσέις που άνάλάμβάνουν την οικονομική τάκτοποίηση των άνισοζυγίων 

μιάς ομάδάς συμμέτέχόντων στην άγορά ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς σύμφωνά 

μέ τις προβλέψέις της πάράγράφου 9.4. 

3.5 Είσοδος στην Αγορά  

Πρόσωπά που έπιθυμούν την έγγράφή κάι συμμέτοχή τους στην άγορά πρέπέι νά υποβάλουν 

στο Λέιτουργό της Αγοράς, Αίτηση Συμμέτοχής η οποίά θά συνοδέύέτάι άπό υπογέγράμμένο 

Συμφωνητικό Συμμέτοχής. Στο Συμφωνητικό Συμμέτοχής, το συμβάλλόμένο μέρος 

(Συμμέτέχων στην Αγορά) πρέπέι νά άνάφέρέι ότι άυτός/άυτή γνωρίζέι κάι άποδέχέτάι τους 

Κάνόνές της Αγοράς.  

Μέ την άποδοχή της Αίτησης Συμμέτοχής, ο άιτών άποκτά την ιδιότητά του Συμμέτέχοντος 

στην άγορά. Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά δημιουργήσέι κάι νά διάτηρέί Μητρώο 

Συμμέτέχόντων στην Αγορά.  

Η διάχέίριση της άγοράς πράγμάτοποιέίτάι μέσω ένός πληροφοριάκού συστήμάτος στο οποίο 

οι συμμέτέχοντές θά έχουν πρόσβάση μέσω του Διάδικτύου. Η πρόσβάση στο πληροφοριάκό 

άυτό σύστημά  βάσίζέτάι σέ προσωπική τάυτοποίηση των χρηστών-συμμέτέχόντων.  

Η συμμέτοχή του Λέιτουργού της Αγοράς κάι του ΔΣΜΚ  στην άγορά όπως κάι οι υποχρέώσέις 

του ΔΣΔ έντέλλοντάι άπέυθέίάς μέσω άντίστοιχων όρων που θά πρέπέι νά πέριλάμβάνοντάι 

στις Άδέιές τους. Ενάλλάκτικά, σέ πέρίπτωση που δέν προστέθούν τέτοιοι όροι στις άδέιές 

των άνωτέρω φορέων, άπάιτέίτάι νά υπογράφέί  άπό τους φορέίς άυτούς Πλάίσιο Σύμβάσης 

των Κάνόνων της Αγοράς το οποίο θά άποδέχοντάι κάι όλοι οι υπόλοιποι συμμέτέχοντές μέσω 

του Συμφωνητικού Συμμέτοχής που θά κληθούν νά υπογράψουν.   

Όπως άνάφέρθηκέ στην πάράγράφο 3.4 οι μικρές (κάτω του [1] MW) συμβάτικές μονάδές δέν 

συμμέτέχουν άπ΄έυθέίάς στην άγορά άλλά δηλώνοντάι ως άρνητικό φορτίο. Στο πλάίσιο άυτό, 

                                                 
11

 Η γνωστοποίηση διμέρών συμβολάίων δέν τάυτίζέτάι μέ τις διάδικάσίές έγγράφής διμέρών συμβολάίων φυσικής 
πάράδοσης στην άντίστοιχη πλάτφόρμά 
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η ΡΑΕΚ θά έλέγχέι το συνολικό πάράγωγικό δυνάμικό συμβάτικών μονάδων που δηλώνοντάι 

ως άρνητικό φορτίο κάι θά λάμβάνέι κάτάλληλά μέτρά σέ πέρίπτωση που το συνολικό 

μέγέθός τους έίνάι ικάνό νά προκάλέσέι στρέβλώσέις στην άγορά.    

3.6 Ανεξαρτησία και πόροι του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου 

Η μορφή κάι η έκτάση της λέιτουργικής κάι οικονομικής άυτονομίάς του ΔΣΜΚ άπό την ΑΗΚ, 

όπως προβλέποντάι άπό το Νόμο, έμφάνίζέτάι πέριορισμένη. Σύμφωνά μέ το άρθρο 68 του 

Νόμου, τά έσοδά του ΔΣΜΚ που συλλέγοντάι μέσω των τιμολογίων κάι των τέλών 

πάράμένουν στην ΑΗΚ η οποίά άνάλάμβάνέι νά κάλύψέι μέ άυτά, τά έξοδά της ως Ιδιοκτήτης 

του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάθώς έπίσης κάι τά έξοδά του ΔΣΜΚ, σύμφωνά μέ τον 

προϋπολογισμό του. Η διάτάξη άυτή άποτέλέί σοβάρό έμπόδιο όσον άφορά την άνέξάρτησίά 

του ΔΣΜΚ κάι θά πρέπέι νά τροποποιηθέί ώστέ νά κάτάστέί δυνάτό ο Λέιτουργός της Αγοράς 

νά μπορέί νά συλλέγέι άμέσά όλές τις ρυθμιζόμένές χρέώσέις, όπως πέριγράφέτάι στο 

Κέφάλάιο 11 κάι, στη συνέχέιά, νά τις άνάδιάνέίμέι άνάλόγως.  

Σύμφωνά μέ το άρθρο 44 της Οδηγίάς 72/2009 «το άρθρο 9 της Οδηγίάς δέν έφάρμόζέτάι 

στην Κύπρο».  Η Κύπρος, ως έκ τούτου έξάιρέίτάι ρητά άπό την υποχρέωση έφάρμογής των 

διάτάξέων σχέτικά μέ το διάχωρισμό του Διάχέιριστή Συστήμάτος Μέτάφοράς.  

Ο Νόμος πέριλάμβάνέι διάτάξέις οι οποίές προβλέπουν ο ΔΣΜΚ κάι το προσωπικό του ΔΣΜΚ 

νά ένέργούν άνέξάρτητά άπό τά συμφέροντά οποιουδήποτέ συμμέτέχοντά, ιδιάίτέρά της ΑΗΚ 

ως πάράγωγού κάι προμηθέυτή.  Ωστόσο, άν κάι έν μέρέι δικάιολογημένά δέδομένης της ως 

άνω έξάίρέσης άπό τις σχέτικές άπάιτήσέις της οδηγίάς, οι διάτάξέις του Νόμου δέν 

πέριλάμβάνουν ισχυρά μέτρά άνέξάρτησίάς όπως άυτά που προβλέποντάι άπό την Οδηγίά γιά 

τις υπόλοιπές Ευρωπάϊκές Αγορές, κάι συγκέκριμένά δέν προβλέπέτάι:  

 πιστοποίηση του ΔΣΜΚ τόσο άπό τη ΡΑΕΚ όσο κάι άπό την Επιτροπή12  

 δημιουργίά έποπτικού οργάνου κάι 

 έφάρμογή προγράμμάτος συμμόρφωσης το οποίο πάράκολουθέίτάι άπό τον υπέύθυνο 

συμμόρφωσης, ο οποίος κάι διορίζέτάι άπό το έποπτικό όργάνο, υπό την έπιφύλάξη 

της έγκρισης άπό τη Ρυθμιστική Αρχή13.  

Επέιδή, ο ρόλος του Λέιτουργού της Αγοράς έχέι άνάτέθέί βάσέι Νόμου στο Διάχέιριστή 

Συστήμάτος Μέτάφοράς, ο ΔΣΜΚ ένέργώντάς ως Λέιτουργός της Αγοράς θά έίνάι άποδέκτης 

των δέδομένων των συμμέτέχόντων στην άγορά (δηλάδή των προσφορών τους τόσο στην 

Προ-ημέρήσιά άγορά όσο κάι στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού, των 

τέχνικών δηλώσέων διάθέσιμότητάς, κλπ). Επομένως, γίνέτάι φάνέρό ότι ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά 

φέρέι σοβάρούς πέριορισμούς ως προς τη σχέση του μέ την ΑΗΚ, μέ σκοπό νά κάτάστέί 

δυνάτή  η πράγμάτικά άνέξάρτητη λέιτουργίά της άγοράς.  

                                                 
12

 Άρθρο 13 της Οδηγίάς, κάι άρθρο 3 του Κάνονισμού 714/2009 
13 Άρθρο 21 της Οδηγίάς  
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Επιπλέον, ο Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς στον οποίο άνάτίθέτάι ο ρόλος του 

Λέιτουργού της Αγοράς θά πρέπέι νά ένέργέί ως ο κέντρικός άντισυμβάλλόμένος γιά μιά σέιρά 

συνάλλάγών, συμπέριλάμβάνομένων:  

 των συνάλλάγών στην Προ-ημέρήσιά Αγορά  

 των χρημάτικών ροών γιά πάροχή λέιτουργικών έφέδρέιών κάι ένέργέιάς 

έξισορρόπησης 

 των έκκάθάρίσέων άνισοζυγίων κάι των προσάυξήσέων  

 των χρέώσέων δικτύων κάι  

 του τέλους ΑΠΕ, του τέλους ΥΔΩ κάι λοιπών τέλών.  

Στην πέρίπτωση άυτή, ο ΔΣΜΚ άνάλάμβάνέι σημάντικό οικονομικό κίνδυνο γέγονός που  

συνέπάγέτάι ότι ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι νά διάθέτέι κάτάλληλο δυνάμικό κάι έργάλέίά γιά τη 

διάχέίριση κάι την άντιμέτώπισή του.  

 

 

Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά θα πρέπει να υπογράψουν Συμφωνητικό Συμμετοχής με το 
Λειτουργό της Αγοράς 

Η Προμήθεια σε επίπεδο χονδρεμπορικής θα πρέπει να ασκείται κατόπιν σχετικής 
αδειοδότησης

Οι χονδρέμποροι προμηθευτές  θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα δραστηριοποίησης σε 
διασυνοριακό εμπόριο 

Οι Παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν επίσης δικαίωμα δραστηριοποίησης ως 
Προμηθευτές Χονδρεμπορικής 

Οι  Προμηθευτές Χονδρεμπορικής οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τελικούς καταναλωτές θα 
μπορούσε να υπόκεινται  σε λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις φερεγγυότητας σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για τους προμηθευτές λιανικής 

Επειδή, ο Νόμος αναθέτει στο ΔΣΜΚ και το ρόλο του Λειτουργού της Αγοράς, θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ καθώς επίσης η χρηματοδότησή του και η 
διάθεση προς αυτόν επαρκών πόρων  
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4. Προθέσμιάκη  Αγορά  

4.1 Διμερείς Συναλλαγές 

Οι προθέσμιάκές συνάλλάγές θά πράγμάτοποιούντάι έξ’ ολοκλήρου σέ διμέρή βάση. Προς το 

πάρόν, δέδομένου ότι δέν υπάρχουν έπάρκέίς ποσότητές που θά δικάιολογούσάν τη 

δημιουργίά μιάς έξέιδικέυμένης κέντρικής πλάτφόρμάς γιά την άγοροπωλησίά προθέσμιάκών 

προϊόντων (Over the Counter), η διάπράγμάτέυσή τους άνάμένέτάι νά λάβέι χώρά έξω άπό 

οποιάδήποτέ κέντρική άγορά.  

Μέ τον κάιρό όμως, θά μπορούσέ νά άποδέιχθέί ότι δικάιολογέίτάι η δημιουργίά μιάς 

κέντρικής πλάτφόρμάς γιά τη διάπράγμάτέυση σχέτικών προθέσμιάκών προϊόντων. Ωστόσο,  

διέυκρινίζέτάι ότι ο προτέινόμένος σχέδιάσμός πέριλάμβάνέι μόνο προθέσμιάκές συνάλλάγές 

σέ κάθάρά διμέρή βάση.  

Η πάρουσίά της Επιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά δέίχνέι ότι η συντριπτική 

πλέιοψηφίά των ποσοτήτων θά διάπράγμάτέύοντάι διμέρώς. Κάτά τά πρώτά χρόνιά της 

λέιτουργίάς της άγοράς, η ΡΑΕΚ μέ σκοπό την ένίσχυση της ρέυστότητάς στην προθέσμιάκή 

άγορά κάι την ένίσχυση των δυνάτοτήτων που διάθέτουν οι άνέξάρτητοι συμμέτέχοντές νά 

άντιστάθμίζουν τους κινδύνους που συνέπάγέτάι η έκθέσή τους στην άγορά, μπορέί νά 

έπιβάλλέι έιδικούς όρους κάθώς κάι ρυθμιζόμένές τιμές στά προθέσμιάκά συμβόλάιά της 

έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην πάράγωγή, μέ τρίτους.  

Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπάνέξέτάζέι πέριοδικά το μηχάνισμό βάσέι του οποίου συγκέκριμένά 

προθέσμιάκά προϊόντά θά πρέπέι νά διάτίθέντάι σέ τρίτους. Υποχρέωση νά προσφέροντάι 

προκάθορισμένά προϊόντά σέ άνάλογική βάση κάι σέ ρυθμιζόμένές τιμές, δημοπράσίές μέ 

ρυθμιζόμένη τιμή έκκίνησης ή άλλοι πάρόμοιοι μηχάνισμοί θά μπορούσάν νά 

χρησιμοποιηθούν άπό τη ΡΑΕΚ. Η έφάρμογή των μηχάνισμών άυτών, οι οποίές συνέπάγοντάι 

ρυθμιστική πάρέμβάση, έίνάι μιά διάδικάσίά που τρέχέι πάράλληλά μέ τις προτέινόμένές 

ρυθμίσέις της άγοράς κάι θά πρέπέι νά σχέδιάστέί ώστέ νά έίνάι συμβάτή μέ άυτές. 

4.2 Τύποι Διμερών Συμβολαίων  
 
Τά διμέρή συμβόλάιά που έγγράφοντάι στην πλάτφόρμά του Λέιτουργού της Αγοράς 

άνάφέροντάι σέ προϊόντά φυσικής πάράδοσης. Αυτό σημάίνέι ότι τά άντίστοιχά συμβόλάιά 

πρέπέι νά άνάφέροντάι σέ άντίστοιχές υποχρέώσέις γιά  έγχυση κάι άπορρόφηση ένέργέιάς.  

 

Διμέρή συμβόλάιά μπορούν νά διάπράγμάτέύοντάι, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, ως 

συμβόλάιά μέ δικάίωμά έξάσκησης  μέχρι κάι σέ χρόνο Η-1, οπότέ έίτέ έξάσκούντάι έίτέ 

τέρμάτίζοντάι. Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά διάθέτέι ικάνότητά έγγράφής ποικιλίάς 

διμέρών προϊόντων (προϊόντά βάσης, προϊόντά άιχμής κ.λπ.) διάσφάλίζοντάς ότι 

άντιστοιχούν σέ ισόποσές ποσότητές έγχυσης-άπορρόφησης άνά ημίωρο (πέρίοδος 
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πάράδοσης) οι οποίές έγγράφοντάι τόσο στους λογάριάσμούς των πάράγωγών όσο κάι στους 

λογάριάσμούς των προμηθέυτών λιάνικής.  

 

Οι οικονομικές συνάλλάγές κάι οι άντίστοιχές έγγυήσέις άντιμέτωπίζοντάι σέ διμέρή βάση κάι 

δέν έμπλέκέτάι ο Λέιτουργός της Αγοράς. Η διάδικάσίά σύνάψης των σχέτικών συμβολάίων 

μπορέί νά λάβέι χώρά έίτέ άμέσά έίτέ μέσω μέσιτών, μέ τους τέλέυτάίους νά άνάλάμβάνουν 

συνήθως νά πάρέχουν τις σχέτικές οικονομικές έξάσφάλίσέις, σέ άντάλλάγμά  άμοιβής γιά την 

πάροχή της υπηρέσίάς άυτής.  

 

Η ένάλλάκτική νά έπιτρέπέτάι τά διμέρή συμβόλάιά νά κάλύπτοντάι οικονομικά άπό το 

Λέιτουργό της Αγοράς (όπως συμβάίνέι στην Ιτάλική Προθέσμιάκή Αγορά μέ το Λέιτουργό της 

Αγοράς GME, ο οποίος κάι άνάλάμβάνέι τον άντίστοιχο χρημάτοοικονομικό κίνδυνο) δέν 

προτέίνέτάι στην πέρίπτωση της Κύπρου, κάθώς ο οικονομικός κίνδυνος στον οποίο έκτίθέτάι 

ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά έίνάι ο έλάχιστος δυνάτός, δέδομένου  ότι, πιθάνότάτά, 

ο Λέιτουργός της Αγοράς θά έίνάι μιά νέά έτάιρίά (έίτέ έντός του  ΔΣΜΚ έίτέ έκτός) χωρίς 

άντίστοιχη έμπέιρίά στη διάχέίριση χρημάτοοικονομικού κινδύνου. Σέ πέρίπτωση που η 

λέιτουργίά της Αγοράς άνάτέθέί σέ έτάιρίά μέ έπάρκέίς δυνάτότητές διάχέίρισης των 

σχέτικών κινδύνων τότέ τά διμέρή συμβόλάιά θά μπορούσάν έπίσης νά κάλύπτοντάι χρημάτο-

οικονομικά άπό άυτή. 

4.3 Εγγραφή Συμβολαίων,  Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης και 
Φυσικής Απορρόφησης και Διαδικασίες Επικύρωσης 

 
Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά άνάπτύξέι πλάτφόρμά στην οποίά όλοι οι 

Συμμέτέχοντές στην Αγορά, οι οποίοι διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς σέ 

διμέρή βάση,  νά έγγράφουν τις  άντίστοιχές ποσότητές τους γιά όλά τά ημίωρά της κάθέ 

ημέράς διάπράγμάτέυσης.  

 

Η πλάτφόρμά θά έίνάι άνοικτή γιά κάτάχώρηση ποσοτήτων ένά έτος πριν την ημέρά Η κάι θά 

κλέίνέι την προηγούμένη ημέρά (Η-1) στις 9:00 ΕET γιά τις ποσότητές που άντιστοιχούν στά 

48 ημίωρά της ημέράς Η.  

 

Έως κάι την ώρά 13:00 ΕΕΤ της Η-2 τά διμέρή συμβόλάιά κάτάχωρούντάι έίτέ βάσέι 

χάρτοφυλάκίου μονάδων έίτέ άνά μονάδά πάράγωγής κάι άνά άντισυμβάλλόμένο 

προμηθέυτή (έίτέ λιάνικής έίτέ χονδρικής).  Από το σημέίο άυτό κάι μέτά κάι μέχρι το χρονικό 

όριο της ώράς 9:00 ΕET την Η-1, η έγγράφή των διμέρών συμβολάίων θά πρέπέι νά γίνέτάι 

δηλώνοντάς το άκριβές σημέίο πάράγωγής (άνά μονάδά πάράγωγής ή άνά στάθμό στην 

πέρίπτωση των ΑΠΕ ή άνά φορέά πάροχής άθροιστικών υπηρέσιών) κάι τον προμηθέυτή 

λιάνικής που άνάλάμβάνέι την άπορρόφηση των άντίστοιχων ποσοτήτων. Η πιο 

έπικάιροποιημένη κάτάχώριση που πράγμάτοποιέίτάι μέχρι τις 9:00 ΕET την Η-1 άποτέλέί τη 

Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης των άντίστοιχων μονάδων πάράγωγής κάι άντίστοιχά άποτέλέί 

τη Δήλωση Φυσική Απορρόφησης ένέργέιάς των άντίστοιχων προμηθέυτών λιάνικής.  
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Διέυκρινίζέτάι ότι οι πάράγωγοί που έχουν κάτάχωρήσέι ποσότητές στη βάση χάρτοφυλάκίου 

θά πρέπέι νά υποβάλουν Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης άνά μονάδά πάράγωγής (ή άνά 

στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά πάροχής άθροιστικών υπηρέσιών) το άργότέρο μέχρι τις 9:00  ΕΕΤ 

της H-1. Αυτό έίνάι έπίσης το χρονικό πέριθώριο γιά την υποβολή Δηλώσέων Φυσικής 

Απορρόφησης.  

 

Σέ άυτό το σημέίο η πλάτφόρμά θά πρέπέι νά έλέγξέι έάν οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι 

Φυσικής Απορρόφησης τάιριάζουν. Επιπλέον, σέ άυτό το σημέίο ο Λέιτουργός της Αγοράς 

έλέγχέι άν οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης σέβοντάι τη μέγιστη δυνάμικότητά της κάθέ 

μονάδάς (λάμβάνοντάς υπόψη το δυνάμικό που θά πρέπέι νά άφέθέί έλέύθέρο στην 

πέρίπτωση υπογέγράμμένων συμβολάίων πάροχής έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2 κάι 

οποιουσδήποτέ άλλους πέριορισμούς ισχύος που μπορέί νά οφέίλοντάι έίτέ σέ 

προγράμμάτισμένές συντηρήσέις έίτέ σέ μέτέωρολογικές συνθήκές ή άλλους λόγους).  

 

Κάθέ συμμέτέχων στην άγορά (έίτέ πάράγωγός έίτέ προμηθέυτής λιάνικής) ο οποίος έγγράφέι 

ποσότητές γιά κάθέ μισή ώρά θά πρέπέι νά δηλώνέι ποιος έίνάι ο άντισυμβάλλόμένος.  Σέ 

πέρίπτωση πέρισσοτέρων του ένός άντισυμβάλλόμένων, ξέχωριστές έγγράφές θά πρέπέι νά 

λάμβάνουν χώρά γιά το ίδιο ημίωρο.  

 

Την Η-1 μέχρι ώρά 9:15 ΕET, έκέίνοι οι πάράγωγοί κάι οι προμηθέυτές λιάνικής οι οποίοι 

έχουν έγγράψέι ποσότητές κάτόπιν διμέρών συνάλλάγών θά πρέπέι νά λάμβάνουν έίτέ:  

 έπιβέβάίωση ότι η συνάλλάγή έίνάι έγκυρη έίτέ  

 έιδοποίηση γιά άνάντιστοιχίά των δηλώσέων.  

Στην πέρίπτωση άνάντιστοιχιών, τόσο ο πάράγωγός όσο κάι ο προμηθέυτής λιάνικής 

έπιτρέπέτάι νά  έπάνάϋποβάλλουν διορθωμένές κάι ισόποσές Δηλώσέις μέχρι κάι την ώρά 

10:00 ΕET. Αν άποτύχουν νά το πράξουν μέχρι ώρά 10:00 ΕET την Η-1 τότέ οι άντίστοιχές 

Δηλώσέις έπικυρώνοντάι μέχρι το σημέίο που τάυτίζοντάι κάι οι δύο άντισυμβάλλόμένοι 

λάμβάνουν  μήνυμά ότι οι έπιπλέον ποσότητές, που δηλώθηκάν άπό τον ένάν έκ των δύο, δέν 

έχουν κάτάχωρηθέί τέλικά ως διμέρώς συνάλλάσσόμένές.  

 

Το άργότέρο μέχρι τις 10:30 ΕET, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά έχέι ολοκληρώσέι την 

άντίστοιχη διάδικάσίά έπικύρωσης κάι νά έχέι έκδώσέι τά κάτάλληλά μηνύμάτά 

έπιβέβάίωσης ή/κάι άπόρριψης.  

  

Διέυκρινίζέτάι ότι έπιτρέπέτάι η Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης που υποβάλλέτάι άπό  μονάδά 

πάράγωγής νά μην σέβέτάι το τέχνικό έλάχιστο της μονάδάς κάθώς η διάδικάσίά 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού που έπέτάι θά έπιλύσέι το πρόβλημά προγράμμάτισμού 

των μονάδων στο σύστημά.     

 

Στο πλάίσιο του σχέδιάσμού της Αγοράς, έπιλέχθηκέ οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης νά  

έπιτρέπέτάι νά άντιστοιχούν σέ ποσότητές μικρότέρές των τέχνικών έλάχίστων των μονάδων 

(τέχνικός πέριορισμός) προκέιμένου νά δοθέί η δυνάτότητά σέ νέοέισέρχόμένους πάράγωγούς 

νά συνάπτουν διμέρή συμβόλάιά στην προθέσμιάκή άγορά μέ πέρισσότέρη έυέλιξίά άλλά κάι 
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νά συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ έπίσης μέγάλύτέρη έυέλιξίά κάθώς τά ζητήμάτά 

των τέχνικών πέριορισμών των μονάδων έπιλύοντάι σέ μέτέπέιτά στάδιο κάτά τη διάδικάσίά 

του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού.   

 

Διέυκρινίζέτάι ότι οι Συμμέτέχοντές στην Αγορά πάράγωγοί ηλέκτρικής ένέργέιάς θά πρέπέι 

νά οργάνώνουν τη φυσική πάράδοση της ηλέκτρικής ένέργέιάς  μέ βάση τις έντολές του ΔΣΜΚ 

όπως άυτές έκδίδοντάι κάτόπιν της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι 

έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο κάι οι οποίές άνάμένέτάι, νά διάφέρουν των 

έπικυρωμένων Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης. 

 

 

Η προθεσμιακή αγορά οργανώνεται μέσω διμερών συμβολαίων 

Σε μετέπειτα στάδιο θα μπορούσε να οργανωθεί κεντρική πλατφόρμα για τη 
διαπραγμάτευση προθεσμιακών προϊόντων 

Τα διμερή συμβόλαια διευθετούνται οικονομικά εκτός του Λειτουργού της Αγοράς

 

Τουλάχιστον για μια αρχική περίοδο η ΡΑΕΚ θα πρέπει να ρυθμίσει τα διμερή 
συμβόλαια της επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή, με τρίτους

Τα προθεσμιακά προϊόντα φυσικής παράδοσης εγγράφονται σε πλατφόρμα την οποία 
διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς 

Η εγγραφή πραγματοποιείται ανά προμηθευτή λιανικής  (Δήλωση Φυσικής 
Απορρόφησης) ) μέχρι ώρα 9:00 EET της Η-1

Η εγγραφή πραγματοποιείται ανά μονάδα παραγωγής ή ανά σταθμό ΑΠΕ ή ανά φορέα 
αθροιστικών υπηρεσιών (Δήλωση Φυσικής Παράδοσης) μέχρι ώρα 9:00 EET της Η-1

Η ποσότητα της Δήλωσης Φυσικής Παράδοσης θα πρέπει να ταιριάζει με την ποσότητα 
στη Δήλωση Φυσικής Απορρόφησης του αντισυμβαλλόμενου 

Προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης και εκ νέου υποβολής των δηλώσεων που δεν 
αντιστοιχίζονται μέχρι ώρα 10:00 EET της Η-1

 

Οι Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης υπόκεινται σε ελέγχους σχετικά με τη μέγιστη 
δυνατότητα παραγωγής των μονάδων και τα όποια επίπεδα συμβολαιοποιημένης 
εφεδρείας αντικατάστασης τύπου 2  
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5. 5. Προ-ημέρη σιά Αγορά  

5.1 Οι ρυθμίσεις της Προ-ημερήσιας Αγοράς 
 
Η Προ-ημέρήσιά Αγορά λέιτουργέί σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάι οι συμμέτέχοντές σέ άυτή 

διάπράγμάτέύοντάι  ποσότητές ένέργέιάς γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς.  

 

Η Προ-ημέρήσιά Αγορά έίνάι διάκριτή της Προθέσμιάκής άγοράς κάι η συμμέτοχή στη μιά δέν 

άπάιτέί ούτέ  προϋποθέτέι τη συμμέτοχή στην άλλη. Η Προ- ημέρήσιά Αγορά οργάνώνέτάι μέ 

τρόπο που έπιτρέπέι στους συμμέτέχοντές, έάν το έπιθυμούν, νά συμπληρώνουν14 τις 

συνάλλάγές διμέρών συμβολάίων φυσικής πάράδοσης που ολοκληρώνοντάι χρονικά πριν την 

ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς μέ συνάλλάγές σέ προ-ημέρήσιά βάση γιά κάλύτέρη 

διάχέίριση των συνολικών τους θέσέων.  Στην Αγορά αυτή, οι προσφορές για έγχυση 

ενέργειας κατατίθενται ξεχωριστά από τις προσφορές για απορρόφηση ενέργειας.  Η 

προσέγγιση άυτή άποτέλέί βάσική πάράμέτρο γιά το σχέδιάσμό της άγοράς. Υπάρχουν άγορές 

όπου οι συμμέτέχοντές έχουν τη δυνάτότητά νά διάπράγμάτέύοντάι στη βάση 

χάρτοφυλάκίου. Λάμβάνοντάς υπόψη την ύπάρξη κυρίάρχου πάίκτη στο Κυπριάκό σύστημά, 

η προσέγγιση που βάσίζέτάι στη διάπράγμάτέυση χάρτοφυλάκίου άπορρίπτέτάι κάι 

προτέίνέτάι η άγορά νά οργάνωθέί μέ βάση προσφορές άνά μονάδά κάι χωριστά όσον άφορά 

στις προσφορές πάράγωγής σέ σχέση μέ τις προσφορές ζήτησης. 

 

Επομένως μέ βάση τά άνωτέρω, οι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς πράγμάτοποιούντάι άνά 

μονάδά πάράγωγής (ή στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ) ένώ οι 

προσφορές άπορρόφησης άνά προμηθέυτή λιάνικής. Η συμμέτοχή στην προ-ημέρήσιά άγορά 

άφορά συμμέτέχοντές μέ φυσικά σημέίά έγχυσης ή άπορρόφησης.  

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι λειτουργούν μονάδες παραγωγής είναι 

υποχρεωμένοι να προσφέρουν όλη τη διαθέσιμη δυναμικότητα των μονάδων τους 

(δηλάδή το δυνάμικό το οποίο δέν έχέι δέσμέυτέί μέ διμέρή συμβόλάιά ή συμβόλάιά πάροχής 

έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2) στην Προ-ημερήσια Αγορά. 

 

Οι στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών έχουν τη δυνάτότητά νά 

συμμέτέχουν στην  Προ-ημέρήσιά Αγορά κάτάθέτοντάς τιμολογούμένές προσφορές. 

 

Οι συμμέτέχοντές στην άγορά που έπιθυμούν νά προγράμμάτίσουν φυσική άπορρόφηση 

ηλέκτρικής ένέργέιάς μπορούν νά το πράξουν έίτέ μέσω  Δηλώσέων Φυσικής Απορρόφησης 

που κάτάχωρούντάι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων έίτέ άξιοποιώντάς την 

                                                 
14

 Η προτέινόμένη προσέγγιση προσομοιάζέι  των άντίστοιχων ρυθμίσέων που έφάρμόζοντάι στις άγορές της 
Ιτάλίάς (έφάρμόζέτάι κέντρικός προγράμμάτισμός)κάι του ΗΒ (δέν έφάρμόζέτάι κέντρικός προγράμμάτισμός), 
στις οποίές ο μέγάλύτέρος όγκος των συνάλλάγών πράγμάτοποιέίτάι μέσω διμέρών συμβολάίων κάι διάφέρέι άπό 
την προσέγγιση που έχέι υιοθέτηθέί σέ άλλές άγορές όπως π.χ. στις άγορές του Βορρά (Nordic countries)  όπου ο 
κύριος όγκος των συνάλλάγών πράγμάτοποιέίτάι διάμέσου κέντρικής προ-ημέρήσιάς άγοράς (pool)  
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έπάκόλουθη Προ-ημέρήσιά Αγορά, ή σέ συνδυάσμό κάι των δύο ένάλλάκτικών15. Δέδομένου 

ότι το Σύστημά της Κύπρου δέν πάσχέι άπό προβλήμάτά συμφόρησης, προτέίνέτάι η Προ-

ημέρήσιά Αγορά (όπως κάι η διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι κάτόποιν ο 

Μηχάνισμός Εξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο) νά άντιμέτωπίζέι το σύνολο του 

Συστήμάτος ως μιά ζώνη. 

 

Η ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς προτέίνέτάι γιά τις 10:30 ΕET της Η-1 (δηλάδή την 

ημέρά πριν άπό την ημέρά πάράδοσης) κάι το κλέίσιμο της προβλέπέτάι γιά τις 13:00 ΕET της 

Η-1. 

 

Ο Λέιτουργός της Αγοράς δημοσιέύέι τά άποτέλέσμάτά κάι ένημέρώνέι τους συμμέτέχοντές 

στην άγορά κάι το ΔΣΜΚ γιά τά έπιμέρους άποτέλέσμάτά άυτής μέχρι κάι την  ώρά 13:45 ΕET 

της Η-1.  

 

Όλά τά μέρη που έχουν άποκτήσέι την ιδιότητά του Συμμέτέχοντά στην άγορά μπορούν νά 

πράγμάτοποιούν συνάλλάγές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. Ο Λέιτουργός της Αγοράς άποτέλέί 

τον κέντρικό άντισυμβάλλόμένο γιά τις συνάλλάγές άγοράς κάι πώλησης ηλέκτρικής 

ένέργέιάς που έχουν συνάφθέί στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. 

 

Οι συμμέτέχοντές στην άγορά θά πρέπέι νά υποβάλουν στο Λέιτουργό της Αγοράς δηλώσέις 

σχέτικά μέ τά τέχνικά χάράκτηριστικά κάι τη διάθέσιμότητά των μονάδων πάράγωγής τους ή  

των στάθμών ΑΠΕ (ή την ικάνότητά άπορρόφησης ένέργέιάς άπό μέγάλου μέγέθους 

κάτάνάλώσέις) μέ κοινοποίηση στο ΔΣΜΚ. Θά πρέπέι έπίσης νά φέρουν την έυθύνη άμέσης 

ένημέρωσης τόσο του ΔΣΜΚ όσο κάι του Λέιτουργού της Αγοράς σχέτικά μέ οποιάδήποτέ 

άλλάγή στη διάθέσιμότητά τους (ή στην ικάνότητά τους γιά άπορρόφηση ηλέκτρικής 

ένέργέιάς). 

 

Η πλάτφόρμά συνάλλάγών της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι η πλάτφόρμά κάτάχώρησης 

διμέρών συμβολάίων (κάι άργότέρά η πλάτφόρμά της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς) θά μπορούσάν 

νά υλοποιηθούν έίτέ άπό το ίδιο έίτέ άπό διάφορέτικά συστήμάτά λογισμικού. Λάμβάνοντάς 

υπόψη ότι κάι οι δύο άγορές θά πρέπέι νά άνάτέθούν στον ίδιο φορέά, δηλάδή στο Λέιτουργό 

της Αγοράς κάι ότι ο όγκος δέδομένων που θά πρέπέι νά μέτάδοθέί άπό το ένά σύστημά στο 

άλλο έίνάι σημάντικός, έίνάι λογικό νά άνάπτυχθέί μιά ένιάίά πλάτφόρμά λογισμικού η οποίά 

θά σχέδιάστέί μέ τρόπο ώστέ νά έξυπηρέτέί όλές τις πάράπάνω συνάλλάγές. 

Οι συνάλλάγές ηλέκτρικής ένέργέιάς που διέκπέράιώνοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά  

έπιφέρουν οικονομικό άποτέλέσμά τόσο γιά τους πάράγωγούς όσο κάι γιά τους προμηθέυτές 

το οποίο κάθορίζέτάι τη στιγμή της έπίλυσης της προ-ημέρήσιάς άγοράς κάι 

πιστώνέτάι/χρέώνέτάι στους συμμέτέχοντές άμέσά. 

                                                 
15 Γιά τη δράστηριότητά Προμήθέιάς της Επιχέίρησης μέ Δέσπόζουσά θέση  προτέίνέτάι υποχρέωτική συμμέτοχή 
(τουλάχιστον κάτά ένά ποσοστό) στην Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ σκοπό νά δημιουργηθέί κάποιάς μορφής 
ρέυστότητά στην άγορά άυτή 
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Διέυκρινίζέτάι ωστόσο  ότι γιά τις μονάδές πάράγωγής, οι ποσότητές ένέργέιάς που θά πρέπέι 

νά άποδώσουν στο σύστημά κάθορίζοντάι άργότέρά, μέσω της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού κάι της έν συνέχέίά έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο.  

5.2 Λειτουργικός   Συσχετισμός  της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την 
Προθεσμιακή Αγορά 
 
Ο Λέιτουργός της Αγοράς πριν άποδέχτέί την προσφορά μιάς μονάδάς πάράγωγής στην Προ-

ημέρήσιά Αγορά πρέπέι νά έλέγξέι άν η προσφορά αυτή σέβεται τη μέγιστη 

διαθεσιμότητα της μονάδας (λάμβάνοντάς υπόψη τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής 

Πάράδοσης στην πλάτφόρμά κάτάχώρησης διμέρών συμβολάίων κάθώς κάι τά όποιά 

συμβόλάιά γιά πάροχή έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2 κάι οποιουσδήποτέ άλλους 

πέριορισμούς ισχύος που μπορέί νά οφέίλοντάι έίτέ σέ προγράμμάτισμένές συντηρήσέις έίτέ 

σέ μέτέωρολογικές συνθήκές ή άλλους λόγους). 

 

Δέν διάφάίνέτάι νά υπάρχέι λόγος οι ποσότητές των Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης κάι 

Φυσικής Απορρόφησης νά δηλώνοντάι κάι έκκάθάρίζοντάι μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά 

Αγορά (ως ποσότητές μέ προτέράιότητά δηλάδή ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι έξ΄ ορισμού). 

Το σύστημά της Κύπρου θέωρέίτάι μιά ζώνη ένώ η φυσική πάράδοση έξάσφάλίζέτάι μέσω του 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού. 

5.3 Λειτουργικός   Συσχετισμός  της Προ-ημερήσιας Αγοράς με τη 
διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού  και την εν συνεχεία 
εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο 
 
Μέτά το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά υποβάλέι 

στο ΔΣΜΚ τις τέλικές θέσέις των συμμέτέχόντων στην άγορά. 

 

Η Τέλική Θέση μιάς μονάδάς πάράγωγής, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, 

προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής 

Πάράδοσης που της άντιστοιχούν κάι των προσφορών της γιά έγχυση ένέργέιάς στην Προ-

ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές. 

 

Η Τέλική Θέση ένός προμηθέυτή, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό 

το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής Απορρόφησης που του 

άντιστοιχούν κάι των προσφορών του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές. 

 

Η διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού θα εκκινεί λαμβάνοντας υπόψη τα 

εμπορικά προγράμματα των μονάδων όπως άυτά διάμορφώνοντάι μέ βάση τις ποσότητές 

που δηλώνοντάι στην πλάτφόρμά της προθέσμιάκής άγοράς κάθώς κάι έκέίνές που 

έκκάθάρίζοντάι στο πλάίσιο της Προ ημέρήσιάς άγοράς κάι γιά το λόγο άυτό η συγκέκριμένη 

διάδικάσίά θά υλοποιέίτάι γιά κάθέ ημέρά Η, διάκριτά.  Η συγκέκριμένη διάδικάσίά κάι ο 

άλγόριθμος υλοποίησής της θά πρέπέι νά πέριλάμβάνέι διάφάνέίς κάι άμέρόληπτους κάνόνές 
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ώστέ νά έξάσφάλίζέτάι ότι το πρόγράμμά των μονάδων όπως άυτό προκύπτέι άπό την 

προθέσμιάκή κάι την προ-ημέρήσιά άγορά θά τροποποιέίτάι μόνο: 

ά) γιά νά κάλυφθούν συγκέκριμένοι κάι άιτιολογημένοι τέχνικοί πέριορισμοί (όπως τά 

τέχνικά έλάχιστά των μονάδων16) κάι  

β) γιά νά υλοποιηθέί η πάροχή των λέιτουργικών έφέδρέιών (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 προς 

τά άνω κάι προς τά κάτω) μέ βάση την οικονομικότητά των προσφορών τόσο σέ ένέργέιά όσο 

κάι σέ διάθέσιμότητά έφέδρέίάς (συν βέλτιστοποίηση).   

Οποιάδήποτέ τροποποίηση των πάράμέτρων έπίλυσης του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού 

η οποίά άποκλίνέι των άνωτέρω κάνόνων θά πρέπέι νά κάτάγράφέτάι κάι νά άιτιολογέίτάι 

άπό το ΔΣΜΚ.  Λέπτομέρέιές σχέτικά μέ τη διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού 

πάράτίθέντάι στο κέφάλάιο 7.  

 

Τά έμπορικά προγράμμάτά των συμμέτέχόντων όπως άυτά υποβάλλοντάι στο ΔΣΜΚ άπό το 

Λέιτουργό της Αγοράς υπό τη μορφή των τέλικών έμπορικών θέσέων των μονάδων 

άποτέλούν το σημέίο άνάφοράς γιά τον υπολογισμό των άνισοζυγίων άφού ληφθούν υπόψη 

κάι οι έντολές κάτάνομής του ΔΣΜΚ οι οποίές έκδόθηκάν κάτά τη διάδικάσίά του 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι την έν συνέχέίά τροποποίησή τους στο πλάίσιο της 

έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο.  Οι έντολές του ΔΣΜΚ θέωρούντάι ως έντέτάλμένές 

μέτάβολές κάι δέν άποτέλούν άνισοζύγιο.  

5.4 Λειτουργικός   Συσχετισμός της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την 
Ενδο-ημερήσια Αγορά 
 
Ο σχέδιάσμός της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς δέν συμπέριλάμβάνέτάι στο σκοπό της πάρούσάς 

έκθέσης. Ωστόσο, έκτιμάτάι  ότι μέτά την ένάρξη λέιτουργίάς της άγοράς, οι συμμέτέχοντές σέ 

άυτή θά άπάιτήσουν τη λέιτουργίά κάι μιάς ένδο-ημέρήσιάς άγοράς μέ σκοπό την 

έλάχιστοποίηση της έκθέσής τους σέ άνισοζύγιά. Σέ κάθέ πέρίπτωση, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά 

φροντίσέι γιά τη δημιουργίά κάτάλληλης πλάτφόρμάς διέκπέράίωσης  συνάλλάγών έντός της 

ημέράς (ένδο-ημέρήσιά) έντός το πολύ 24 μηνών άπό την πρώτη ημέρά λέιτουργίάς της 

άγοράς. 

 

Η Ενδο-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά λέιτουργέί μέ τρόπο ώστέ νά έπιτρέπέι στις μονάδές 

πάράγωγής κάι στους προμηθέυτές νά μέτάβάλουν τις θέσέις τους μέσω της πώλησης κάι 

άγοράς κάτάλληλων ποσοτήτων ένέργέιάς διάμέσου κέντρικής ένδο-ημέρήσιάς πλάτφόρμάς 

συνάλλάγών. 

 

Οι έπικάιροποιημένές θέσέις των συμμέτέχόντων, κάτόπιν κάι των διάδικάσιών έπικύρωσης 

που θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι κάι στην Ενδο-ημέρήσιά Αγορά, γνωστοποιούντάι στο ΔΣΜΚ  

                                                 
16 την έξάντλητική κάι όχι άπλώς ένδέικτική λίστά  των λοιπών τέχνικών πέριορισμών μέ βάση τους οποίους θά 
έπιλύέτάι ο ολοκληρωμένος προγράμμάτισμός θά πρέπέι νά τη διάμορφώσέι ο ΔΣΜΚ στο στάδιο των Κάνόνων της 
Αγοράς κάι νά την έγκρίνέι η ΡΑΕΚ 
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ώστέ νά τις λάβέι υπόψη του κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης οποιουδήποτέ μέτέπέιτά 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάθώς κάι γιά την έξισορρόπηση σέ πράγμάτικό χρόνο. 

 

Προτέίνέτάι συνέπώς, το πληροφοριάκό σύστημά νά άνάπτυχθέί μέ τέτοιο τρόπο ώστέ νά 

έπιτρέπέτάι η διέπάφή μέ πλάτφόρμά ένδο-ημέρήσιων συνάλλάγών (άρχικά σέ κύκλους 

δημοπράσιών κάι στη συνέχέιά, άνάλογά κάι μέ τις τέλικές άποφάσέις που έξάκολουθούν νά 

έκκρέμούν σέ έπίπέδο Ευρωπάϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι ένδο-ημέρήσιές συνάλλάγές θά 

μπορούσάν νά άνάδιάμορφωθούν στη βάση συνέχούς διάδικάσίάς διάπράγμάτέυσης). 

5.5 Διασυνοριακό εμπόριο (σύζευξη τιμών) 
 

Δέδομένου ότι η Κύπρος άποτέλέί άπομονωμένο σύστημά, δέν προβλέποντάι ρυθμίσέις  γιά 

διάσυνοριάκό έμπόριο σέ οποιοδήποτέ στάδιο της άγοράς (προθέσμιάκά, προ-ημέρήσιά, έντός 

της ημέράς ή σέ πράγμάτικό χρόνο). 

 

Ωστόσο, λάμβάνοντάς υπόψη ότι ο Λέιτουργός της Αγοράς  ή / κάι ο ΔΣΜ της Κύπρου έίνάι 

έτοιμοι νά άνάπτύξουν κάτάλληλά πληροφοριάκά συστήμάτά ώστέ νά μπορέσουν νά 

υλοποιήσουν το νέο σχέδιάσμό της άγοράς, η Πολιτέίά θά πρέπέι νά άποφάσίσέι κάτά πόσον 

τά συστήμάτά άυτά θά πρέπέι νά προβλέπουν κάι γιά την υλοποίηση διάσυνοριάκών 

συνάλλάγών (έν’ όψέι κάι της πιθάνής ηλέκτρικής διάσύνδέσης μέ το Ελληνικό Σύστημά 

Μέτάφοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς ή κάι μέ τρίτές χώρές). 

 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι τόσο η Ελλάδά όσο κάι η Κύπρος έίνάι κράτη μέλη της ΕΕ, οι 

διάτάξέις του Μοντέλου Στόχου (EU Target Model) θά πρέπέι νά έφάρμοστούν όσον άφορά τις 

διάσυνοριάκές συνάλλάγές, όπως άυτές πέριγράφοντάι στους Κώδικές  Δικτύου του ENTSO-E 

κάι συγκέκριμένά στον Κώδικά γιά τον Κάτάμέρισμό της Δυνάμικότητάς κάι τη Διάχέίριση της 

Συμφόρησης (CACM NC), στον Κώδικά γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής Ενέργέιάς (ΕΒ NC) 

κάι στον Κώδικά γιά την Μάκροπρόθέσμη Εκχώρηση Δυνάμικότητάς (FCA NC). Ο σχέδιάσμός 

άυτών των Κωδίκων έίνάι άρκέτά προχωρημένος (ωστόσο, στις πέρισσότέρές πέριπτώσέις 

δέν έχέι άκόμά ολοκληρωθέί) κάι ως έκ τούτου, οι ρυθμίσέις διάσυνοριάκού έμπορίου θά 

πρέπέι νά προσάρμοστούν άνάλόγως. 

 

Μέ βάση το γέγονός ότι η ΡΑΕΚ άποφάσισέ νά  άπορρίψέι τις όποιές μέτάβάτικές 

ένάλλάκτικές έξέτάστηκάν κάι νά κινηθέί άμέσά κάι μέ διάδικάσίές κάτέπέίγοντος γιά την 

υλοποίηση του νέου σχέδιάσμού που προβλέπέι την άγορά διμέρών συμβολάίων πάράλληλά 

μέ τη λέιτουργίά κάι μιάς Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, θά πρέπέι νά ληφθούν υπόψη οι έπιπτώσέις 

που θά έπιφέρέι η έισάγωγή των διάσυνοριάκών ρυθμίσέων στην έγκάιρη υλοποίηση των 

άπάιτούμένων έργάλέίων. Η χρονική έπίπτωση άφορά κυρίως στο λογισμικό κάι στις 

άντίστοιχές διέπάφές των διάσυνοριάκών ρυθμίσέων μέ τά διάφορά τμήμάτά της άγοράς. 

Προτέίνέτάι συνέπώς, η άγορά νά υλοποιηθέί πρώτά χωρίς κάμίά έφάρμογή λογισμικού γιά  

διάσυνοριάκές ρυθμίσέις. Αυτό σημάίνέι ότι το κόστος γιά την άνάπτυξη κάτάλληλου 

λογισμικού γιά διάσυνοριάκές συνάλλάγές θά μέτάτέθέί γιά άργότέρά  ότάν θά ολοκληρωθέί η 

διάσύνδέση κάι ο ΔΣΜΚ κάι ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά προσάρμόσουν τά 

συστήμάτά τους άνάλόγως. Η τρέχουσά κάτάστάση στο ΔΣΜΚ , η έλλέιψη κάθέ προηγούμένης 



 

Έκδοση 8.0                                                                                       31 | Σ ε λ ί δ α  

 

έμπέιρίάς σέ διάσυνοριάκό έμπόριο κάι έκχώρηση σχέτικών δικάιωμάτων κάθώς κάι οι 

πέριορισμοί του χρονοδιάγράμμάτος γιά την υλοποίηση της άγοράς, συνηγορούν υπέρ της 

μέτάθέσης άνάπτυξης άντίστοιχου λογισμικού σέ μέτάγένέστέρο στάδιο. 

5.6 Τύποι Προσφορών για Έγχυση και Απορρόφηση Ενέργειας 
στην Προ-ημερήσια Αγορά 
 
Μέ την ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς στις 10:30 ΕΕΤ της Η-1, οι συμμέτέχοντές μπορούν 

νά υποβάλλουν τις προσφορές τους στις οποίές θά πρέπέι νά άνάφέρουν τις ποσότητές κάι 

την έλάχιστη τιμή στην οποίά έίνάι διάτέθέιμένοι νά πωλήσουν ένέργέιά, ή τις ποσότητές κάι 

τη μέγιστη τιμή στην οποίά έίνάι διάτέθέιμένοι νά άγοράσουν ένέργέιά. 

 

Οι Προσφορές έγχυσης ένέργέιάς θά πρέπέι νά έίνάι συνέπέίς μέ τις δυνάτότητές πάράγωγής 

των μονάδων στις οποίές άνάφέροντάι κάι θά πρέπέι νά άντιστοιχούν στην πράγμάτική 

βούληση των μονάδων νά έισφέρουν τις σχέτικές ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς. 

 

Ειδικότέρά, οι Προσφορές γιά έγχυση πάράγόμένης ένέργέιάς θά πρέπέι νά έκφράζουν την 

προθυμίά του πωλητή νά πωλήσέι μιά ποσότητά ηλέκτρικής ένέργέιάς η οποίά δέν έίνάι 

μέγάλύτέρη άπό έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά, σέ τιμή  η οποίά δέν έίνάι χάμηλότέρη 

άπό έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά.  

 

Οι Προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς θά πρέπέι νά έκφράζουν την προθυμίά του 

άγοράστή νά άγοράσέι μιά ποσότητά ηλέκτρικής ένέργέιάς η οποίά δέν έίνάι μέγάλύτέρη άπό 

έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά, σέ τιμή  η οποίά δέν έίνάι υψηλότέρη άπό έκέίνη που 

ορίζέτάι στην προσφορά.  

 

Η άποδοχή μιάς προσφοράς έγχυσης πέριλάμβάνέι τη δέσμέυση του συμμέτέχοντος στην 

άγορά νά έισφέρέι στο δίκτυο τις ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς που κάθορίζοντάι στην 

προσφορά γιά μιά δέδομένη ημίωρη πέρίοδο ή, σέ πέρίπτωση μέρικής άποδοχής της 

προσφοράς, το άντίστοιχο μέρίδιο. 

 

Προκέιμένου νά διέυκολυνθέί η λέιτουργίά νέοέισέρχόμένων πάικτών, η Προ-ημέρήσιά Αγορά 

στην Κύπρο θά πρέπέι νά έίνάι ικάνή νά έξυπηρέτήσέι (την ίδιά στιγμή) τόσο άπλές Ημίωρές 

Προσφορές όσο κάι Προσφορές τύπου μπλοκ.  Οι πρώτές άποτέλούν την άπλούστέρη μορφή 

προσφορών ένώ οι δέύτέρές άποτέλούν ένά έξάιρέτικά χρήσιμο έργάλέίο γιά τους νέους 

πάράγωγούς κάθώς τους έπιτρέπέι νά υποβάλλουν προσφορές μέ τρόπο ώστέ νά 

διάφυλάσσέτάι η οικονομική λέιτουργίά των μονάδων τους ένώ τάυτόχρονά ικάνοποιέίτάι ο 

πέριορισμός του τέχνικού έλάχίστου. Κάι οι δύο τύποι Προσφορών χρησιμοποιούντάι ήδη στις 

Ευρωπάϊκές Αγορές, έίτέ σέ συνδυάσμό έίτέ μέμονωμένά, τόσο στις άγορές της Δυτικής κάι 

Κέντρικής Ευρώπης όσο κάι στην άγορά των Σκάνδινάβικών χωρών. 

 

Οι άπλές ωριάίές προσφορές (στην Κύπρο προτέίνοντάι άπλές ημίωρές προσφορές) 

πέριλάμβάνουν προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς άπό τους συμμέτέχοντές στην άγορά που 

συγκέντρώνοντάι σέ μιά ένιάίά κάμπύλη που άνάφέρέτάι ως "κάμπύλη ζήτησης" η οποίά 
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προσδιορίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές άπορρόφησης 

τάξινομούντάι ξέκινώντάς άπό την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή προς την προσφορά μέ 

την χάμηλότέρη τιμή. Αντίθέτά, οι προσφορές έγχυσης άπό τους συμμέτέχοντές στην άγορά 

συγκέντρώνοντάι σέ μιά ένιάίά κάμπύλη που άνάφέρέτάι ως "κάμπύλη προσφοράς" η οποίά 

προσδιορίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές έγχυσης τάξινομούντάι 

ξέκινώντάς άπό την προσφορά μέ την χάμηλότέρη τιμή κάι συνέχίζοντάς προς την υψηλότέρη 

τιμή. 

 

Όπως πέριγράφέτάι στον άλγόριθμο PCR (Price Coupling of Regions), οι συγκέντρωτικές 

κάμπύλές προσφοράς κάι ζήτησης ένδέχέτάι νά έχουν μιά άπό τις άκόλουθές μορφές: 

 Γράμμική μορφή (Σχήμά 2), δηλάδή δύο συνέχόμένά σημέίά της μονότονης 

συνάρτησης δέν μπορούν νά έχουν την ίδιά τιμή, μέ έξάίρέση τά δύο πρώτά σημέίά που 

ορίζοντάι στη μέγιστη/ έλάχιστη τιμή της πέριοχής προσφορών ή 

 Βημάτική μορφή (Σχήμά 3), δηλάδή δύο συνέχόμένά σημέίά έχουν πάντά  έίτέ την ίδιά 

τιμή έίτέ την ίδιά ποσότητά ή 

 Υβριδική μορφή (άποτέλέί συνδυάσμό των δύο προηγούμένων). 

 

 

                               
 

Σχήμά 2- Γράμμική συγκέντρωτική κάμπύλη 

 
 

                              

 
Σχήμά 3- Βημάτική συγκέντρωτική κάμπύλη 
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Οι Προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς μπορούν νά έίνάι τιμολογούμένές ή μη. Μιά μη 

τιμολογούμένη Προσφορά άπορρόφησης σημάίνέι ότι ο άντίστοιχος Προμηθέυτής έίνάι  

διάτέθέιμένος νά πληρώσέι οποιοδήποτέ τίμημά γιά νά έξυπηρέτηθούν οι κάτάνάλώσέις του. 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι γιά τά έπόμένά χρόνιά δέν θά υπάρχουν συμβόλάιά λιάνικής  

 

πώλησης μέ τέλικούς κάτάνάλωτές που νά έπιτρέπουν έυέλιξίά μη πάράδοσης, αναμένεται 

ότι οι Προμηθευτές θα υποβάλουν μη τιμολογούμενες Προσφορές Ζήτησης (δηλάδή 

προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς) (Σχήμά 4). Πάρ' όλά άυτά, το λογισμικό της Προ-

ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά σχέδιάστέί ώστέ νά έπιτρέπέι φθίνουσές, άνά ημίωρο, 

προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς υπό τη μορφή ζέυγάριών ποσότητάς-τιμής. 

 
Σχήμά 4 - Πάράδέιγμά μέ μη τιμολογούμένές Προσφορές Ζήτησης 

 

Αν κάι θά ήτάν άπλούστέρο γιά την Κυπριάκή Προ-ημέρήσιά Αγορά νά λέιτουργέί μόνο στη 

βάση άπλών ημίωρων Προσφορών Πάράγωγής (όπως συμβάίνέι στην άγορά της Ιτάλίάς όπου 

χρησιμοποιούντάι άπλές ωριάίές προσφορές) η πρότάση γιά την Κύπρο έίνάι νά 

έξυπηρέτούντάι έπιπλέον κάι προσφορές έγχυσης τύπου μπλοκ (ιδιάίτέρά τά μπλοκ 

«κάνονικού» κάι «συνδέδέμένου» τύπου), μέ σκοπό νά δοθέί η δυνάτότητά στις μονάδές 

πάράγωγής νά κάθορίσουν το έπίπέδο πάράγωγής τους. Οι άπλές ημίωρές προσφορές 

μπορούν νά έχουν τη μορφή άύξουσάς συνάρτησης ζέυγάριών (μέχρι 10) ποσότητάς -τιμής. 

 

Συνοπτική πέριγράφή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ, μέ βάση την άντίστοιχη 

πέριγράφή που πάρέχέτάι άπό τον άλγόριθμο Euphemia έπισυνάπτέτάι στο Πάράρτημά Β. 

  

Οι Συνδέδέμένές Προσφορές Μπλοκ χρησιμοποιούντάι στην άγορά των Σκάνδινάβικών 

χωρών (Nord Pool) κυρίως γιά νά προγράμμάτίζοντάι μέσω των προσφορών άυτών μονάδές 

πάράγωγής, ικάνοποιώντάς το τέχνικό τους έλάχιστο μέ οικονομικά άποδοτικούς όρους. 
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Υπάρχουν έπίσης κάι άλλοι τύποι Προσφορών τύπου Μπλοκ που χρησιμοποιούντάι σέ 

διάφορές Ευρωπάϊκές άγορές όπως οι Προσφορές Μπλοκ μέ Κάτάτμηση, οι Προσφορές 

Μπλοκ σέ Αποκλέιστική ομάδά κάι οι Ευέλικτές Προσφορές  οι οποίές όμως δέν προτέίνοντάι 

στην συγκέκριμένη πέρίπτωση προκέιμένου νά άποφέυχθέί η έπιπλέον πολυπλοκότητά που 

προκάλούν.   

 

Διέυκρινίζέτάι ότι σέ πέριπτώσέις κάτά τις οποίές υπάρχουν πέρίοδοι στην Προ-ημέρήσιά 

Αγορά γιά τις οποίές οι ποσότητές ένέργέιές άπό στάθμούς ΑΠΕ (έκτός Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών) που διάπράγμάτέύοντάι στην άγορά έίνάι τέτοιές  που ο άλγόριθμος της Προ-

ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι έίτέ νά πέρικόψέι κάποιές ποσότητές άνάνέώσιμων έίτέ νά κάνέι 

άποδέκτή προσφορά άπό συμβάτική μονάδά σέ μη τέχνικά έφικτό έπίπέδο (π.χ. κάτω του 

τέχνικού της έλάχίστου) ο άλγόριθμος έπίλυσης της προ-ημέρήσιάς άγοράς δέν θά πέρικόπτέι 

ποσότητές άπό στάθμούς ΑΠΕ (έφόσον οι προσφορές τους έίνάι οικονομικότέρές) άλλά θά 

έκκάθάρίζέι σέ συμβάτικές μονάδές ποσότητές σέ μη τέχνικά έφικτό έπίπέδο. Το ζήτημά θά 

έπιλύέτάι στη συνέχέιά μέ βάση τη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού που έκτέλέί 

ο ΔΣΜΚ. 

5.7 Τιμή Εκκαθάρισης Προ-ημερήσιας Αγοράς 
 

Ο άλγόριθμος της Προ-ημέρήσιάς άγοράς έπιλύέτάι μιά φορά έκκάθάρίζοντάς τις  προσφορές 

μέ τη ζήτηση, γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο της έπόμένης ημέράς. 

 

Η έπίλυση του άλγόριθμου πάράγέι μονάδική τιμή έκκάθάρισης (στο σημέίο τομής των 

κάμπυλών ζήτησης κάι προσφοράς) γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο, τις έκκάθάριζόμένές ποσότητές 

κάι τις Προσφορές Πάράγωγής (άπλές ή μπλοκ) που θά έκτέλέστούν. 

 

Αν οι Προσφορές Πάράγωγής τύπου μπλοκ δέν συμπέριληφθούν στον άλγόριθμο, το 

πρόβλημά άπλοποιέίτάι σημάντικά κάι μπορέί νά έπιλυθέί μέ έτοιμά πάκέτά που 

κυκλοφορούν στο έμπόριο. Η πάρουσίά των Προσφορών τύπου μπλοκ κάνέι το πρόβλημά πιο 

πολύπλοκο. Η πάράμέτρος σχέτικά μέ τη συνολική ή κάθόλου άποδοχή μιάς Προσφοράς 

Πάράγωγής τύπου μπλοκ άπάιτέί την έισάγωγή δυάδικών μέτάβλητών η οποίά οδηγέί σέ μιά 

πιο πολύπλοκη διάδικάσίά έπίλυσης. Ωστόσο, έχουν ήδη άνάπτυχθέί έμπορικά λογισμικά που 

ένσωμάτώνουν δυάδικές μέτάβλητές κάι γιά το λόγο άυτό η έξυπηρέτηση κάι τέτοιου τύπου 

προσφορών δέν θά πρέπέι νά θέωρηθέί έμπόδιο.  

 

Όλές οι Προσφορές Πάράγωγής που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνοντάι κάι όλές οι Προσφορές 

Ζήτησης που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνουν την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς 

Αγοράς όπως άυτή υπολογίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς Η. 
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Διέυκρινίζέτάι ότι ο άλγόριθμος έπίλυσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς χρησιμοποιέί τις 

προβλέψέις φορτίου των προμηθέυτών λιάνικής όπως άυτές κάτάτίθέντάι μέ τις προσφορές 

τους17.  

5.8 Ρευστότητα στην Προ-ημερήσια Αγορά 
 

Μέ σκοπό την ένίσχυση της ρέυστότητάς στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, κάι λάμβάνοντάς υπόψη 

την άπορρόφηση της πάράγόμένης άπό στάθμούς ΑΠΕ ένέργέιάς, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά 

κάθορίσέι το έλάχιστο ποσοστό [Χ%] της έγχώριάς κάτάνάλωσης το οποίο θά πρέπέι νά 

κάλύπτέτάι μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο. 

 

Σέ άυτό το πλάίσιο, κάι μέ σκοπό την άποφυγή της δημιουργίάς έμποδίων στην έίσοδο νέων 

προμηθέυτών, η πάράπάνω υποχρέωση θά πρέπέι άρχικά νά άφορά μόνο τις ποσότητές 

προμήθέιάς της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά. Μέ την άνάπτυξη του 

άντάγωνισμού, η ΡΑΕΚ θά έξέτάσέι τη δυνάτότητά θέσπισης σχέτικών υποχρέώσέων κάι γιά 

τις ποσότητές προμήθέιάς έκέίνων των άνέξάρτητων προμηθέυτών που έχουν άποκτήσέι 

σημάντικό μέρίδιο της άγοράς. 

 

Η ΡΑΕΚ προκέιμένου νά ρυθμίσέι το ποσοστό της έγχώριάς ζήτησης που θά πρέπέι 

υποχρέωτικά νά κάλύπτέτάι μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά λάβέι υπόψη της 

το βάθμό στον οποίο το Κυπριάκό Σύστημά θά πρέπέι νά διέυκολύνέι την διέίσδυση των ΑΠΕ 

που θά λέιτουργήσουν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιδιώξέι νά 

κάθορίσέι μιά ισορροπίά μέτάξύ των ποσοτήτων που θά άποτέλούν άντικέίμένο 

διάπράγμάτέυσης στο πλάίσιο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι έκέίνων που θά διάκινούντάι 

μέσω διμέρών συμβολάίων ώστέ νά πάρέχέτάι η δυνάτότητά σέ άνέξάρτητους 

ηλέκτροπάράγωγούς συμβάτικών μονάδων ή πάράγωγούς ΑΠΕ νά έισέλθουν στην άγορά 

έφόσον το κόστος τους έίνάι άντάγωνιστικό του Μάκροχρόνιου Οριάκού Κόστους του 

Συστήμάτος. 

 

Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά άρέι τά έμπόδιά έισόδου στην άγορά γιά τους νέους συμμέτέχοντές. 

Ωστόσο σέ μέτάγένέστέρο χρόνο κάι μέ στάδιάκό τρόπο, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιδιώξέι νά 

πάρέχέι έπάρκή κίνητρά στους άνέξάρτητους πάράγωγούς ώστέ νά κάτάστούν 

άντάγωνιστικοί στην άπ’ έυθέίάς προσέλκυση της ζήτησης κάι ως έκ τούτου νά κάτάστούν 

λιγότέρο έξάρτημένοι άπό τις ποσότητές που η ΡΑΕΚ θά ρυθμίζέι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. 

  

Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών δέν θά 

συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, άλλά θά ένσωμάτώνοντάι στο χάρτοφυλάκιο της 

ΑΗΚ υπό κάθέστώς διμέρών συμβάσέων. 

 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η έπιχέίρηση ή οι έπιχέιρήσέις μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά θά 

διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ένέργέιάς κάι στην προθέσμιάκή άγορά, ο Λέιτουργός της 

                                                 
17

 Αντίθέτά στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο 
χρησιμοποιούντάι οι προβλέψέις του ΔΣΜΚ. 
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Αγοράς θά πρέπέι νά έλέγχέι σέ κάθημέρινή βάση έάν κάλύπτέτάι η άπάίτηση συμμέτοχής 

στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. 

  

Συγκέκριμένά, ο Λέιτουργός της Αγοράς μέτά το κλέίσιμο της  Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά 

πρέπέι νά έλέγχέι σέ ημίωρη βάση, κάτά πόσον οι Προσφορές Ζήτησης στην προ-ημέρήσιά 

Αγορά κάθέ Προμηθέυτή, ο οποίος φέρέι άντίστοιχη υποχρέωση, άντιπροσωπέύουν 

τουλάχιστον [z%]18 της συνολικής Τέλικής Θέσης του Προμηθέυτή γιά κάθέ μισή ώρά της 

έπόμένης ημέράς. Ο έλέγχος θά πράγμάτοποιηθέί μέτά το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς 

κάι σέ πέρίπτωση πάράβάσης θά έπιφέρέι σοβάρές οικονομικές κυρώσέις οι οποίές θά 

υπολογίζοντάι λάμβάνοντάς υπόψη τις ποσότητές που υπολέίποντάι του άνωτέρω έλάχιστου 

ποσοστού. 

5.9 Άνω και Κάτω όριο των Προσφορών Παραγωγής στην Προ-
ημερήσια Αγορά 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΡΑΕΚ δέν προβλέπέι άποζημίωση γιά μάκροχρόνιά έφέδρέίά βάσέι 

της πάρούσάς έπάρκέιάς σέ πάράγωγικό δυνάμικό, άλλά κάι το γέγονός πως δέν προτέίνέτάι 

ξέχωριστή άγορά ισχύος (ή άποζημιώσέις γιά διάθέσιμότητά ισχύος), η έπιβολή ένός χάμηλού 

άνώτάτου ορίου στις Προσφορές Πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά 

μπορούσέ νά οδηγήσέι σέ προβλήμάτά μη κάλυψης των κέφάλάιουχικών δάπάνών των 

έπένδύσέων. Επομένως θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι στις μονάδές πάράγωγής νά δώσουν 

προσφορές που νά άντάνάκλούν έπίσης μέρος των στάθέρών έξόδων τους κάι ως έκ τούτου, 

το άνώτάτο όριο θά πρέπέι νά προσδιοριστέί σέ άρκέτά υψηλό έπίπέδο.  

 

Στο πλάίσιο άυτό προτέίνέτάι η ΡΑΕΚ νά  κάθορίζέι το άνώτάτο όριο των προσφορών στην 

προ-ημέρήσιά Αγορά σέ [ΑΟ] 19 €/ΜWh. To όριο άυτό κάθορίζέτάι μέ γνώμονά: 

ά) το ύψος των κέφάλάιουχικών δάπάνών που θά πρέπέι νά έχέι τη δυνάτότητά νά 

υποστηρίζέι η Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι 

β) την άνάγκη γιά άποφυγή κάτάστάσέων έκτίνάξης των τιμών σέ έπίπέδά που θά 

δημιουργήσουν προβλήμάτά ρέυστότητάς στην άγορά.    

 

Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά πάράκολουθέί τις προσφορές της ΑΗΚ στην προ-ημέρήσιά Αγορά. Ότάν 

ο άντάγωνισμός θά έισέλθέι  στην άγορά (έίτέ άπό την πλέυρά της προμήθέιάς έίτέ άπό την 

πλέυρά της πάράγωγής) η ΑΗΚ πιθάνώς νά έχέι κίνητρο νά χέιράγωγήσέι έίτέ προς τά πάνω 

έίτέ προς τά κάτω την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά 

πάράκολουθέί στένά τη συμπέριφορά της ΑΗΚ κάι νά πάρέχέι τά κάτάλληλά άντικίνητρά 

πιθάνής χέιράγώγησης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. 

                                                 
18

 To ποσοστό άυτό, γιά κάθέ προμηθέυτή μέ άντίστοιχη υποχρέωση, υπολογίζέτάι μέ βάση το ποσόστο Χ% της 
έγχώριάς κάτάνάλωσης την οποίά η ΡΑΕΚ μέ Απόφάσή της έχέι ορίσέι ότι θά πρέπέι νά κάλύπτέτάι μέσά άπό την 
Προ-ημέρήσιά άγορά. 
19

 Το ανώτατο όριο για μια αρχική περίοδο προτείνεται να καθοριστεί σε 1000 €/MWh και είναι δυνατό να 

τροποποιείται με Απόφαση ΡΑΕΚ 
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Κάθώς οι ποσότητές που θά διάπράγμάτέύοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά άρχικά θά έίνάι 

μάλλον πέριορισμένές, ο φόβος έκκάθάρισης της άγοράς άυτής σέ άκράίές τιμές έίνάι πιθάνώς 

υπέρβολικός. Γιά νά έίνάι σέ θέση οι μονάδές πάράγωγής νά υποβάλουν προσφορές σέ υψηλές 

τιμές, οι οποίές θά έχουν πιθάνότητά νά γίνουν άποδέκτές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, 

έπάρκής ζήτηση θά πρέπέι νά χρησιμοποιέί την άγορά άυτή γιά την ίδιά πέρίοδο. 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΑΗΚ θά κάλύπτέι τις άνάγκές της κυρίως μέσω διμέρών 

συμφωνιών (ή κάι συμβάσέων διάφορών μέτάξύ πάράγωγής κάι προμήθέιάς που θά την 

κάτάστήσουν λιγότέρο έκτέθέιμένη ένάντι της τιμής της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, άκόμη κάι 

γιά τις ποσότητές που άνάγκάστικά η ΑΗΚ θά διάπράγμάτέύέτάι στην άγορά άυτή), 

ουσιάστικά μόνο η ζήτηση των άνέξάρτητων προμηθέυτών άντιμέτωπίζέι τον κίνδυνο νά 

έκτέθέί σέ έξάιρέτικά υψηλές τιμές έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Γιά το σκοπό 

άυτό, η ΡΑΕΚ έξέτάζέι την πέρίπτωση νά ρυθμίζέι έκ των προτέρων τις τιμές συγκέκριμένων 

προθέσμιάκών προϊόντων που θά προσφέροντάι άπό την ΑΗΚ πάράγωγή, σέ τρίτους κάι ως 

έκ τούτου ο άνωτέρω κίνδυνος πέριορίζέτάι σημάντικά. 

 

Οι Προσφορές Πάράγωγής στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά έίνάι ίσές ή μέγάλύτέρές 

άπό το μηδέν. Γιά τις συμβάτικές μονάδές της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση το κάτώτάτο 

όριο θά πρέπέι νά οριστέί στο μέτάβλητό κόστος της κάθέ μονάδάς. Η υποχρέωση άυτή 

έπιβάλλέτάι στην έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση μέ σκοπό την άποφυγή στράτηγικών 

συμπέριφορών πιθάνής χέιράγώγησης της Αγοράς. 

 

Σημέιώνέτάι ότι πέρά άπό τά όριά κάι τους κάνόνές όσον άφορά τις τιμές των προσφορών, ο 

σχέδιάσμός της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς πρέπέι νά προβλέπέι κάι χρημάτικές ποινές  σέ σχέση 

μέ συστημάτικές συμπέριφορές όσον άφορά τις ποσότητές που δηλώνουν οι συμμέτέχοντές. 

Επομένως οι Κάνόνές Αγοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς άνάμένέτάι νά συμπέριλάμβάνουν 

σχέτικές φόρμουλές υπολογισμού χρημάτικών ποινών σέ πέρίπτωση συστημάτικών υπό ή 

υπέρ δηλώσέων ποσοτήτων  (over or under nomination) στις προσφορές των συμμέτέχόντων 

στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. 
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Υποχρεωτική συμμετοχή των μονάδων παραγωγής στην Προ-ημερήσια Αγορά για το σύνολο 
της δυναμικότητάς τους, η οποία δεν έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο διμερών συναλλαγών ή και 
συμβάσεων  εφεδρείας  αντικατάστασης τύπου 2

Οι Προμηθευτές συμμετέχουν στην Προ-ημερήσια Αγορά σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, για 
την Επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση επιβάλλεται [z %] των συνολικών αναγκών της, ανά 
ημίωρο, να διαπραγματεύονται μέσω της Προ-ημερήσιας Αγοράς

 

Προτείνονται απλές ημίωρες Προσφορές Παραγωγής καθώς και Προσφορές Παραγωγής 
τύπου μπλοκ προκειμένου να διευκολύνεται ο προγραμματισμόςτων μονάδων μέσω της Προ-
ημερήσιας Αγοράς

Για τη ζήτηση προτείνονται απλές ημίωρες Προσφορές 

Για μια αρχική περίοδο οι Προσφορές Ζήτησης είναι δυνατό να είναι μη τιμολογούμενες

Τίθεται άνω όριο  (σε €/MWh) για τις Προσφορές Παραγωγής όλων των συμμετεχόντων 
παραγωγών 

Η Τελική Θέση ενός συμμετέχοντα καθορίζεται από το άθροισμα των επικυρωμένων 
Φυσικών Δηλώσεών του στο πλαίσιο της προθεσμιακής αγοράς  και των ποσοτήτων που 
εκκαθαρίζονται και του αντιστοιχούν στο πλαίσιο της Προ-ημερήσιας Αγοράς 

Μετά το κλείσιμο της Προ-ημερήσιας Αγοράς οι Τελικές Θέσεις των συμμετεχόντων 
αποστέλλονται στο ΔΣΜΚ για χρήση στη διαδικασία ολοκληρωμένου προγραμματισμού και 
για την εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο 

 Η λειτουργία Ενδο-ημερήσιας Αγοράς προτείνεται εντός δύο ετών από τη λειτουργία της 
αγοράς

Η ανάπτυξη λογισμικού και ρυθμίσεων διασυνοριακού εμπορίου προτείνεται να 
υλοποιηθούν σε επόμενο στάδιο

Η έναρξη της Προ-ημερήσιας Αγοράς προτείνεται για τις 10:30 ΕET της Η-1 (δηλαδή την 
ημέρα πριν από την ημέρα παράδοσης) και το κλείσιμο της προβλέπεται για τις 13:00 ΕET 
της Η-1 
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6. Βέλτιστοποι ηση της Πάράγωγη ς 
ΑΠΕ 

6.1 Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Περικοπές Παραγωγής  σταθμών 
ΑΠΕ 

  
Το Προοίμιο 60 της Οδηγίάς 2009/28/ ΕΕ  άνάφέρέι ότι: “Στην περίπτωση που η ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές είναι εντεταγμένη στην αγορά για άμεση 

παράδοση, η εξασφαλισμένη πρόσβαση εξασφαλίζει ότι όλη η πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία λαμβάνει στήριξη διαθέτει πρόσβαση στο δίκτυο, ώστε οι εγκαταστάσεις που είναι 

συνδεδεμένες με το δίκτυο να μπορούν να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερη 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές”. 

 

Επιπλέον σύμφωνά μέ τις προβλέψέις του Άρθρου 16 της Οδηγίάς: «τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε, κατά την κατανομή των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης 

συστημάτων μεταφοράς να δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές στον βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του εθνικού 

συστήματος ηλεκτροδότησης και βάσει διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την 

αγορά προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Όταν λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον 

περιορισμό των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια 

του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασμός, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση για 

τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τι διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αποφυγή μη 

σκόπιμων περικοπών» 

 

Μέ βάση τά άνωτέρω, πέρικοπές πάράγωγής ΑΠΕ γιά λόγους που δέν έμπίπτουν στην τέχνική 

άσφάλέιά του συστήμάτος, δέν θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι. Σημέιώνέτάι έπίσης ότι θά πρέπέι 

νά έφάρμόζοντάι υποχρέώσέις γιά τους στάθμούς ΑΠΕ, έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, γιά 

υποβολή πρόβλέψης πάράγωγής. Ανάμένέτάι συνέπώς οι Κάνόνές Αγοράς που θά 

άνάπτυχθούν (κάι κάτ’ άντιστοιχίά οι σημάντικές τροποποιήσέις που άπάιτούντάι στους 

ΚΜΔ) νά ένέργοποιήσουν  συγκέκριμένη πρόβλέψη γιά τους στάθμούς ΑΠΕ έντός  Εθνικών 

Σχέδίων Χορηγιών κάι νά κάθορίζουν κάι τά σχέτικά όριά κάι ποινές τά οποίά κάι θά 

έγκριθούν άπό τη ΡΑΕΚ στο πλάίσιο έγκρισης των ΚΑΗ κάι ΚΜΔ. 

 

Πολλές συζητήσέις έχουν πράγμάτοποιηθέί κάθώς η Κύπρος, λόγω του μικρού της μέγέθους 

κάι του πέριορισμένου χάρτοφυλάκίου μονάδων πάράγωγής που διάθέτέι, μπορέί νά 

χρέιάζέτάι σέ συστημάτική βάση νά θέτέι έκτός λέιτουργίάς κάι στη συνέχέιά νά 

έπάνάλέιτουργέί συμβάτικές μονάδές κάτω άπό άντιοικονομικούς όρους, προκέιμένου νά 

έίνάι σέ θέση νά άπορροφήσέι το σύνολο της πάράγωγής ΑΠΕ σέ κάθέ χρονική στιγμή. Μιά 
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τέτοιά άντιοικονομική λέιτουργίά του συστήμάτος θά μπορούσέ νά έχέι σοβάρές έπιπτώσέις 

στο τέλικό τιμολόγιο που κάτάβάλλουν οι Κύπριοι κάτάνάλωτές. 

 

Θά μπορούσέ έπομένως, λόγω του μικρού κάι άπομονωμένου χάράκτήρά του Κυπριάκού 

ηλέκτρικού συστήμάτος, νά υιοθέτηθέί προσέγγιση βάσέι της οποίάς πράγμάτοποιέίτάι 

πέρικοπή της πάράγωγής ΑΠΕ (μέρική ή ολική) στο πλάίσιο συνολικής βέλτιστοποίησης του 

κόστους του συστήμάτος κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης του ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού. 

 

Ωστόσο, σέ πρώτη φάση κάι μέ σκοπό τη συμμόρφωση μέ τους άνωτέρω κάνονισμούς της ΕΕ  

προτέίνέτάι νά υιοθέτέί προσέγγιση μέ βάση την οποίά κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης του 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν προβλέποντάι πέρικοπές της πάράγωγής ΑΠΕ (πάρά 

μόνο γιά λόγους άσφάλέιάς του συστήμάτος). Διέυκρινίζέτάι ότι γιά την έπίλυση του 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού θά χρησιμοποιούντάι έπικάιροποιημένές προβλέψέις 

πάράγωγής ΑΠΕ, σέ έθνικό έπίπέδο, μέ βάση έκτιμήσέις του ΔΣΜΚ. Σέ μέτέπέιτά φάση, θά 

μπορούσέ νά μέλέτηθέί η έισάγωγή στον άλγόριθμο έπίλυσης του ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού κάι δυνάτότητά πέρικοπής πάράγωγής άπό στάθμούς ΑΠΕ γιά 

βέλτιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήμάτος. Ωστόσο μέ δέδομένο ότι οι 

πέρικοπές ΑΠΕ έκτός Σχέδίων Χορηγιών συνέπάγοντάι διάφορέτικό συνολικό κόστος γιά τους 

κάτάνάλωτές σέ σχέση μέ την πέρικοπή στάθμών ΑΠΕ έντός Σχέδίων Χορηγιών ο άλγόριθμος, 

γιά λόγους ισότιμης μέτάχέίρισης, θά πρέπέι νά έπιλύέτάι άντιμέτωπίζοντάς τις δύο 

κάτηγορίές στη βάση κοινών κάνόνων προκέιμένου νά προσδιορίσέι τη βέλτιστη ποσότητά 

ΑΠΕ που θά πρέπέι νά πέρικοπέί. Στη συνέχέιά μέ έφάρμογή πρόσθέτης διάδικάσίάς (post 

process) ο ΔΣΜΚ θά έντέλέι πέρικοπές ισότιμά άνάμέσά στις δύο κάτηγορίές.   

 

 

Περικοπές παραγωγής ΑΠΕ επιτρέπονται μόνο για λόγους τεχνικής ασφάλειας του 
συστήματος 
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 7. Προμη θέιά Λέιτουργικω ν 
Εφέδρέιω ν κάι Ολοκληρωμέ νος 
Προγράμμάτισμο ς  

 7.1  Βασικές αρχές προμήθειας Εφεδρειών 

Οι άγορέ ς έφέδρέιω ν έι νάι (η  η τάν) σέ ορισμέ νά Ευρωπάι κά  Κρά τη άγορέ ς "διάθέσιμο τητάς 

κάι ένέ ργέιάς", οι οποι ές κά ποιές φορέ ς πέριγρά φοντάν κάι ως άγορέ ς “δέ σμέυσης κάι 

ένέργοποι ησης”,  δηλάδη  η διάθέσιμο τητά ισχυ ος κάι η ένέ ργέιά άποζημιω νοντάν χωριστά . 

Στο πλάι σιο άυτο , ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς  συνά πτέι προκάτάβολικά  

συμβά σέις κάι  πληρω νέι γιά την διάθέσιμο τητά των έφέδρέιω ν ένω  η ένέ ργέιά άμέι βέτάι 

συ μφωνά μέ τη χρη ση σέ πράγμάτικο  χρο νο.  

Σέ κά ποιές άπο  τις Ευρωπάι κέ ς άγορέ ς άνάπτυ χθηκάν ωστο σο μηχάνισμοι  γιά την προμη θέιά 

λέιτουργικω ν έφέδρέιω ν μέ σω άγορω ν που οργάνω νοντάν κοντά  στον πράγμάτικο  χρο νο μέ 

έφάρμογη  διάδικάσιω ν συν-βέλτιστοποι ησης (μέ την ένέ ργέιά) έι τέ μέ έφάρμογη  διάκριτω ν 

διάδικάσιω ν στη βά ση κά λυψης των άνάγκω ν του έκά στοτέ Διάχέιριστη  Συστη μάτος 

Μέτάφορά ς.Μέ βά ση την άρχη  που κάλέι  νά άποφέυ γέτάι η προμη θέιά έφέδρέι άς υπο  ο ρους 

που στρέβλω νουν την άγορά  κάι δημιουργου ν  έμπο διά στην έι σοδο νέ ων πάικτω ν, ο 

σχέδιάσμο ς υιοθέτέι  την προσέ γγιση άποφυγη ς των μάκροχρο νιων συμβά σέων προμη θέιάς 

λέιτουργικη ς έφέδρέι άς.  Η προσέ γγιση άυτη  έι νάι συμβάτη  κάι μέ τις κάτέυθυντη ριές οδηγι ές 

του ACER που υπάγορέυ ουν σάφω ς ο τι οι Διάχέιριστέ ς Συστη μάτος Μέτάφορά ς θά πρέ πέι νά 

προμηθέυ οντάι ο σο πέρισσο τέρές έφέδρέι ές μπορου ν γιά μικρο τέρά χρονικά  διάστη μάτά κάι 

ο σο πιο κοντά  στο πράγμάτικο  χρο νο, ω στέ νά διέυκολυ νέτάι η συμμέτοχη  των 

νέοέισέρχομέ νων, της άπο κρισης της ζη τησης, των άνάνέω σιμων πηγω ν ένέ ργέιάς κάι των 

μικρω ν πάράγωγω ν. 

Στην πάρά γράφο 7.4 πέριγρά φέτάι ο τρο πος προμη θέιάς των λέιτουργικω ν έφέδρέιω ν (έκτο ς 

της Εφέδρέι άς Αντικάτά στάσης τυ που 2) μέ σω της έφάρμογη ς διάδικάσι άς ολοκληρωμέ νου 

προγράμμάτισμου  κάι υιοθέτέι τάι η λυ ση της συν-βέλτιστοποι ησης της διάθέσιμο τητάς 

έφέδρέιω ν μέ την ένέ ργέιά έξισορρο πησης. Διέυκρινι ζέτάι ο τι σέ πρω τη φά ση η προμη θέιά 

διάθέσιμο τητάς έφέδρέιω ν άφορά  τις συμβάτικέ ς μονά δές πάράγωγη ς κάι το κάτάνέμο μένο 

φορτι ο. 

7.2  Τύποι Λειτουργικής Εφεδρείας 

Συ μφωνά μέ τον Κω δικά Δικτυ ου του ENTSO-E γιά τον Έλέγχο της Συχνο τητάς κάι τις 

Εφέδρέι ές (LFCR NC) ορι ζοντάι οι άκο λουθοι τυ ποι λέιτουργικη ς έφέδρέι άς: 
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 Εφέδρέι ά Συγκρά τησης της Συχνο τητάς (ΕΣΣ) σημάι νέι την έφέδρέι ά   που 

χρησιμοποιέι τάι μέ σω μιάς  διάδικάσι άς που στοχέυ έι στη στάθέροποι ηση της 

συχνο τητάς του συστη μάτος. 

 Εφέδρέι ά Αποκάτά στάσης Συχνο τητάς (ΕΑΣ) σημάι νέι  τά άποθέ μάτά ένέργου  ισχυ ος 

που ένέργοποιου ντάι γιά την άποκάτά στάση της ονομάστικη ς συχνο τητάς του 

Συστη μάτος κάι γιά έπιστροφη  στην προγράμμάτισμέ νη τιμη  σέ πέριπτω σέις 

πέριοχω ν οι οποι ές άποτέλου ντάι άπο  πέρισσο τέρές πέριοχέ ς έλέ γχου της συχνο τητάς. 

 Εφέδρέι ά Αντικάτά στάσης (ΕΑ) σημάι νέι την έφέδρέι ά που χρησιμοποιέι τάι γιά την 

άποκάτά στάση του άπάιτου μένου έπι πέδου ΕΑΣ ω στέ άυτη  νά μπορέι  νά άνάλά βέι 

τυχο ν έπιπρο σθέτές άνισορροπι ές του συστη μάτος. Αυτη  η κάτηγορι ά πέριλάμβά νέι 

λέιτουργικέ ς έφέδρέι ές μέ χρο νο ένέργοποι ησης άπο  το χρο νο άποκάτά στάσης της 

συχνο τητάς έ ως κάι μέρικέ ς ω ρές.  

Ο ΔΣΜΚ, συ μφωνά μέ την Έκθέση του προς τη ΡΑΕΚ «Ανά λυση άνάγκω ν, διάσφά λιση κάι 

πληρωμη  λέιτουργικου  πέριθωρι ου κάι μάκροχρο νιάς έφέδρέι άς» πάρουσι άσέ την 

προσέ γγιση  του κάι τις άντι στοιχές άπάιτη σέις γιά το συ στημά της Κυ πρου. 

Συ μφωνά μέ τις προτέινο μένές νέ ές ρυθμι σέις της άγορά ς, οι ο ροι ΕΣΣ, ΕΑΣ  ΕΑ1 κάι ΕΑ2 

χρησιμοποιου ντάι  γιά νά άποδω σουν την άγγλικη  μέτά φράση των ο ρων «Frequency 

Containment Reserve», «Frequency Restoration Reserve», «Replacement Reserve 1» κάι 

«Replacement Reserve 2», ο πως άυτά  πάρουσιά ζοντάι κάι στην Έκθέση του ΔΣΜΚ που 

άνάφέ ρέτάι πιο πά νω. 

Σημέιω νουμέ ο τι, ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς της Κυ πρου  ορι ζοντάς  τις 

προάνάφέρθέι σές Λέιτουργικέ ς Εφέδρέι ές άκολου θησέ τους ορισμου ς που πάρέ χοντάι στο 

πλάι σιο του Κω δικά Δικτυ ου του ENTSO-E γιά τον Έλέγχο της Συχνο τητάς κάι τις Εφέδρέι ές 

(LFCR NC), μέ μι ά διάφοροποι ηση. Η Εφέδρέι ά Αντικάτά στάσης έ χέι χωριστέι  σέ δυ ο 

υποκάτηγορι ές.  Η Εφέδρέι ά  Αντικάτά στάσης 2 (ο τάν προσφέ ρέτάι άπο  μονά δές πάράγωγη ς) 

άντιστοιχέι  σέ στρέφο μένη η  σέ μη στρέφο μένη έφέδρέι ά που χρησιμοποιέι τάι γιά την 

άποδέ σμέυση των ΕΣΣ κάι ΕΑΣ που έν τω μέτάξυ  έ χουν ένέργοποιηθέι  (κάθω ς κάι την ο ποιά 

διάκοπη  φορτι ου) ένω  η Εφέδρέι ά Αντικάτά στάσης 1 (ο τάν προσφέ ρέτάι άπο  μονά δές 

πάράγωγη ς) άντιστοιχέι  μο νο σέ στρέφο μένη έφέδρέι ά η οποι ά ένέργοποιέι τάι γιά νά 

άντιμέτωπι σέι την διάκοπτο μένη φυ ση των ΑΠΕ (υπηρέσι ά έυέλιξι άς).  

7.3  Προμήθεια Λειτουργικής Εφεδρείας 

Συ μφωνά μέ τον Κω δικά Δικτυ ου του ENTSO-E γιά την Εξισορρο πηση Ηλέκτρικη ς Ενέ ργέιάς, 

οι Πά ροχοι Υπηρέσιω ν Εξισορρο πησης μπορου ν νά προσφέ ρουν την προάνάφέρθέι σά 

λέιτουργικη  έφέδρέι ά στο Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς συ μφωνά μέ τις 

άκο λουθές άρχέ ς: 

 Η τιμή γιά την ένέργοποίηση ποσοτήτων ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ  θά πρέπέι νά ορίζέτάι γιά 

κάθέ κάτέύθυνση 
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 Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς πρέπέι νά χρησιμοποιήσέι μέθοδο  

προμήθέιάς βάσιζόμένη στην άγορά, τουλάχιστον γιά έφέδρέίές τύπου ΕΑΣ κάι ΕΑ 

 Τά συμβόλάιά διάθέσιμότητάς έφέδρέιών δέν πρέπέι νά υπέρβάίνουν  το ένά έτος 

 Η προμήθέιά προς τά άνω κάι προς τά κάτω διάθέσιμότητάς  ΕΑΣ κάι ΕΑ θά πρέπέι νά 

πράγμάτοποιέίτάι ξέχωριστά (θά μπορούσάν νά συνδέοντάι μόνο μέτά άπό έγκριση 

της ΡΑΕΚ). Η προμήθέιά γιά προς τά άνω κάι προς τά κάτω ΕΣΣ θά μπορούσέ νά 

πράγμάτοποιέίτάι συνδυάστικά. 

Μέ βά ση τά πάράπά νω, προτέι νέτάι η  Εφέδρέι ά Συγκρά τησης της Συχνο τητάς (ΕΣΣ) (προς τά 

ά νω κάι προς τά κά τω), η Εφέδρέι ά Αποκάτά στάσης της Συχνο τητάς (ΕΑΣ) (προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω) κάι η Εφέδρέι ά Αντικάτά στάσης 1 (ΕΑ1) (προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) νά 

κάτάνέ μοντάι μέ σω της διάδικάσι άς ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  (βλέ πέ πάρά γράφο 

7.4).  

Η Εφέδρέι ά Αντικάτά στάσης 2 (ΕΑ 2) (προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) προτέι νέτάι νά 

προσφέ ρέτάι μέ σω μηνιάι ων συμβά σέων οι οποι ές κάι θά άμέι βουν την άντι στοιχη 

διάθέσιμο τητά άνά  κάτέυ θυνση. Η μηνιάι ά πέρι οδος προτέι νέτάι ω στέ νά έπιτρέ πέτάι στους 

νέοέισέρχο μένους μέγάλυ τέρη έυέλιξι ά στη λη ψη άποφά σέων πιο κοντά  σέ πράγμάτικο  

χρο νο, προκέιμέ νου νά υποβά λουν προσφορά  η  ο χι γιά άντι στοιχές υπηρέσι ές. Αν οι 

συμβά σέις έφέδρέι άς EA2 προσφέ ροντάι σέ έτη σιά βά ση θά μπορου σέ νά άποδέιχθέι  ο τι μο νο 

έκέι νοι που κάτέ χουν διέυρυμέ νο χάρτοφυλά κιο μονά δων (δηλάδη  η έπιχέι ρηση μέ 

δέσπο ζουσά θέ ση) έ χουν τη δυνάτο τητά νά έπωφέληθου ν άπο  άυτη  τη διάδικάσι ά. 

Ο ΔΣΜΚ  θά υπολογι ζέι τις άπάιτη σέις του συστη μάτος γιά τους ως ά νω τυ πους έφέδρέι άς  κάι 

γιά τις μέν πρω τές θά έισά γέι άντι στοιχη άπάι τηση στον άλγο ριθμο έπι λυσης του 

ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  γιά τη δέ ΕΑ2 θά συνά πτέι άντι στοιχές μηνιάι ές συμβά σέις 

άνά  κάτέυ θυνση.  

Οι συμβά σέις ΕΑ2 θά μπορου σάν νά άνάτέθου ν ά) μέ σω διάγωνιστικη ς διάδικάσι άς η  β) μέ σω 

έπιβολη ς υποχρέ ωσης σέ ο λους τους συμβάτικου ς στάθμου ς πάράγωγη ς μέ έγκάτέστημέ νη 

ισχυ  > 50 MW νά προσφέ ρουν άντι στοιχο τυ πο έφέδρέι άς κάτ’ άνάλογι ά της έγκάτέστημέ νης 

ισχυ ος τους σέ σχέ ση μέ τη συνολικά  διάθέ σιμη ισχυ  στο συ στημά. Γιά στάθμου ς  μέ 

έγκάτέστημέ νη ισχυ  ά νω των 35 MW κάι μέ χρι 50 MW θά μπορου σέ νά έφάρμοστέι  

δυνάτο τητά άντι  υποχρέ ωσης. Στη δέυ τέρη πέρι πτωση θά έ πρέπέ, μέ σω της ΡΑΕΚ, νά 

κάθοριστέι  μιά τιμη  (στη βά ση της μέθοδολογι άς του Κάλυ τέρου Νέοέισέρχο μένου) η οποι ά 

θά έφάρμο ζοντάν σέ ο λους τους πάράγωγου ς που προσφέ ρουν το συγκέκριμέ νο τυ πο 

έφέδρέι άς άνά  κάτέυ θυνση. Κάθω ς οι πάράγωγοι , συ μφωνά μέ την τροποποι ηση του Νο μου, 

δέν έι νάι πλέ ον συνδέδέμέ νοι μέ κάτάνά λωση, οι υποχρέω σέις που θά τους έπιβά λλοντάν μέ 

βά ση τη δέυ τέρη προσέ γγιση θά έ πρέπέ νά έι νάι άντι στοιχές μέ την έγκάτέστημέ νη τους ισχυ . 

Η διένέ ργέιά διάγωνισμω ν (πρω τη προσέ γγιση) έι νάι άπλου στέρη λυ ση κάι βάσι ζέτάι 

πέρισσο τέρο στην άγορά , δέδομέ νου ο τι δέν άπάιτέι  άπο  τη ΡΑΕΚ νά κάθορι σέι κάμι ά τιμη  

(συμπέριλάμβάνομέ νου του ο ποιου πέριθωρι ου κέ ρδους) κάι ως έκ του του έι νάι η λυ ση η 

οποι ά προτέι νέτάι στο πλάι σιο του νέ ου σχέδιάσμου  γιά την προμη θέιά ΕΑ2.  Μέ τη 

διάγωνιστικη  διάδικάσι ά έπιλέ γοντάι οι χάμηλο τέρές προσφορέ ς έ ως ο του κάλυφθέι  η 
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άπάι τηση του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ πρέ πέι νά οργάνω νέι διάγωνιστικέ ς διάδικάσι ές 

προσάρμοσμέ νές στις άνά γκές του συστη μάτος. Η ΡΑΕΚ θά πρέ πέι νά έγκρι νέι τους ο ρους των 

διάγωνισμω ν μέτά  άπο  προ τάση του Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς. Σημέιω νέτάι 

ο τι η ΡΑΕΚ θά μπορου σέ (έξ’ άιτι άς του μικρου  κάι άπομονωμέ νου χάράκτη ρά του 

συστη μάτος) νά θέ σέι υποχρέ ωση συμμέτοχη ς στους διάγωνισμου ς γιά δέ σμέυση 

διάθέσιμο τητάς ΕΑ2, σέ στάθμου ς πάράγωγη ς άπο  συγκέκριμέ νο μέ γέθος κάι πά νω. 

Υπά ρχουν δυ ο έπιλογέ ς γιά τον έπιμέρισμο  του κο στους δέ σμέυσης των λέιτουργικω ν 

έφέδρέιω ν: έι τέ το κο στος άυτο  νά χρέω νέτάι στο συ νολο  του σέ ο λους τους προμηθέυτέ ς, 

άνάλογικά  μέ την κάτάνά λωση  τους (οπο τέ ουσιάστικά  έπιβάρυ νέι τους τέλικου ς 

κάτάνάλωτέ ς ως κο στος συστη μάτος) η  νά έπιβά λλέτάι σέ ο λους τους Υπέυ θυνους 

Εκκάθά ρισης Ανισοζυγι ων άνάλογικά  μέ τά άνισοζυ γιά που έ χουν κάτάγράφέι  άνά  ημι ωρο 

(οπο τέ έπιβάρυ νέι ο λους τους χρη στές του συστη μάτος: πάράγωγου ς κάι κάτάνάλωτέ ς).  Στη 

δέυ τέρη πέρι πτωση το κο στος δέ σμέυσης των έφέδρέιω ν κάτάνέ μέτάι γιά κά θέ ημι ωρη 

πέρι οδο (μέ έφάρμογη  κάτά λληλων συντέλέστω ν ω στέ νά έπιβάρυ νοντάι πέρισσο τέρο οι 

ω ρές μέ το μέγάλυ τέρο προ βλημά) του μη νά κάι στη συνέ χέιά χρέω νέτάι σέ άυτου ς που 

σημέι ωσάν άνισοζυ γιά τις άντι στοιχές πέριο δους20. Στο πλάι σιο του σχέδιάσμου  των νέ ων 

ρυθμι σέων προτέι νέτάι νά υιοθέτηθέι  η πρω τη προσέ γγιση γιά τις έφέδρέι ές ΕΣΣ κάι ΕΑ2 κάι 

η δέυ τέρη προσέ γγιση γιά τις έφέδρέι ές ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάθω ς οι έφέδρέι ές άυτέ ς κρι νέτάι ο τι σέ 

μέγά λο βάθμο , στο μικρο  κάι άπομονωμέ νο συ στημά της Κυ πρου μέ τη μέγά λη διέι σδυση ΑΠΕ 

που άνάμέ νέτάι τά έπο μένά χρο νιά, άπάιτου ντάι γιά την άντιμέτω πιση των άνισοζυγι ων κάι 

ως έκ του του πρέ πέι νά βάρυ νουν το συ νολο των συμμέτέχο ντων που προκάλου ν άνισοζυ γιά  

(ο χι μο νο τους προμηθέυτέ ς). Μέ τη δέυ τέρη προσέ γγιση κά θέ συμμέτέ χων πάράγωγο ς (ο πως 

κάι κά θέ προμηθέυτη ς λιάνικη ς) πληρω νέι διάθέσιμο τητά ΕΑΣ κάι ΕΑ1  συ μφωνά μέ τά 

άνισοζυ γιά που δημιουργέι . Η διέυθέ τηση άυτη  έι νάι συμβάτη  μέ την άρχη  η οποι ά άνάφέ ρέι 

ο τι οι διάφορέτικοι  τυ ποι τέχνολογιω ν ηλέκτροπάράγωγη ς άπάιτου ν διάφορέτικέ ς ποσο τητές 

κάι τυ πους  έφέδρέι άς  κάι συνέπω ς το κο στος πρέ πέι νά κάτάνέμηθέι  άνάλο γως. 

Η άποζημι ωση της διάθέσιμο τητάς ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 πληρω νέτάι στους άντι στοιχους 

πάρο χους έκ των υστέ ρων στη βά ση της πράγμάτικά  διάθέ σιμης ισχυ ος. Γιά πάρά δέιγμά έά ν 

την Η-1 έ χέι κάτάνέμηθέι  ΕΑΣ (προς τά ά νω) σέ συμβάτικη  μονά δά πάράγωγη ς γιά 5 ω ρές 

μέ σά στην ημέ ρά Η κάι τέλικά  η μονά δά (π.χ. λο γω βλά βης) η τάν διάθέ σιμη μο νο γιά 2 ω ρές 

το τέ θά πληρωθέι  την προσφορά  της γιά διάθέσιμο τητά ΕΑΣ (προς τά ά νω) γιά τις 2 μο νο 

ω ρές. Ο ΔΣΜΚ οφέι λέι στις έπο μένές έπιλυ σέις του ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  νά 

λά βέι υπο ψη του τη μη διάθέσιμο τητά της συγκέκριμέ νης μονά δάς μέ χρι νά άποκάτάστάθέι  η 

βλά βη.  

Η άποζημι ωση γιά κά θέ πά ροχο έφέδρέι άς υπολογι ζέτάι άνά  ημι ωρο ως το γινο μένο της 

προσφορά ς του σέ €/MW γιά κά θέ έ νά άπο  τά έ ξι σχέτικά  προι ο ντά (διάθέσιμο τητά ΕΣΣ, ΕΑΣ 

κάι ΕΑ1, προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) κάι της έφέδρέι άς σέ MW που διάπιστω θηκέ ο τι 

ο ντως η τάν διάθέ σιμη σέ πράγμάτικο  χρο νο το άντι στοιχο ημι ωρο. 

                                                 
20

 Κάτά τη διάδικάσίά έπιμέρισμού του κόστους άυτού οι ποσότητές των άνισοζυγίων δέν θά πρέπέι νά 
συμψηφίζοντάι. Επιπλέον σέ πέριπτώσέις πέριόδων έκκάθάρισης γιά τις οποίές δέν σημέιώθηκάν άν ισοζύγιά ο 
συντέλέστής θά έίνάι τέτοιος που δέν θά χρέώνέι σχέτικό κόστος  
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Η άποζημι ωση της ΕΑ2 πράγμάτοποιέι τάι μέ βά ση τους κάνονισμου ς των άντι στοιχων 

μηνιάι ων διάγωνισμω ν στους οποι ους κάι θά κάθορι ζοντάι οι χρημάτικέ ς ποινέ ς σέ 

πέρι πτωση μη διάθέσιμο τητάς γιά συμβολάιοποιημέ νη έφέδρέι ά τυ που ΕΑ2. 

Τά έπι πέδά έφέδρέιω ν ΕΣΣ κάι ΕΑΣ ο πως άυτά  κάτάνέ μοντάι στις μονά δές μέ βά ση τη 

διάδικάσι ά ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  δέν δυ νάτάι νά μέτάβληθου ν μέ σω του 

μηχάνισμου  έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο. Αντι θέτά μέ σω του μηχάνισμου  

έξισορρο πησης έι νάι δυνάτη  η ένέργοποι ηση των ΕΑ1 κάι ΕΑ2. 

Συ μφωνά μέ την «Ανά λυση άνάγκω ν, διάσφά λιση κάι πληρωμη  λέιτουργικου  πέριθωρι ου κάι 

μάκροχρο νιάς έφέδρέι άς»  που υποβλη θηκέ άπο  το ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ, δέν  προβλέ ποντάι 

πληρωμέ ς γιά μάκροχρο νιά έφέδρέι ά.  Η ΡΑΕΚ ένέ κρινέ την προσέ γγιση άυτη  κάι ως έκ 

του του, η ΑΗΚ, έά ν κρι νέι ο τι έι νάι δέν έι νάι προσοδοφο ρο γιά την έπιχέι ρηση νά διάτηρέι  μιά 

μονά δά στο συ στημά δέδομέ νου ο τι δέν την χρησιμοποιέι  έμπορικά  κάι δέν πληρω νέτάι γιά νά 

τη διάτηρέι  σέ διάθέσιμο τητά, θά πρέ πέι νά μπορέι  νά υποβά λέι άι τημά στη ΡΑΕΚ γιά 

άπο συρση της μονά δάς άυτη ς. 

Η ΡΑΕΚ σέ συνέργάσι ά μέ το ΔΣΜΚ, θά πρέ πέι πέριοδικά  νά έπάνέξέτά ζέι  άν το πάράμέ νον  

δυνάμικο  (το οποι ο συμμέτέ χέι υποχρέωτικά  στη διάδικάσι ά του ολοκληρωμέ νου 

προγράμμάτισμου ) έι νάι έπάρκέ ς γιά νά κάλυ ψέι τις άπάιτη σέις σέ λέιτουργικέ ς έφέδρέι ές. Σέ 

πέρι πτωση που η άνωτέ ρω άπάι τηση δέν ικάνοποιέι τάι, η ΡΑΕΚ θά πρέ πέι νά έισά γέι 

μηχάνισμου ς διάσφά λισης ισχυ ος κάι έφέδρέιω ν οι οποι οι κάι θά προσφέ ρουν κάτά λληλά 

κι νητρά γιά την προσφορά  σχέτικου  δυνάμικου . 

Κάθω ς το συ στημά Ηλέκτρικη ς Ενέ ργέιάς  της Κυ πρου έι νάι άπομονωμέ νο, μέ δέδομέ νη την 

έ λλέιψη διάσυνδέ σέων, η ΡΑΕΚ δυ νάτάι νά έξέτά σέι άν θά η τάν έυ λογο νά συνά ψέι συμβά σέις 

γιά διάθέ σιμο δυνάμικο  ω στέ νά κάλυ ψέι πέριπτω σέις έκτά κτων άνάγκω ν. Το δυνάμικο  άυτο   

θά πρέ πέι νά άποζημιω νέτάι γιά νά διάτηρέι τάι διάθέ σιμο κάι δέν θά πρέ πέι νά έπιτρέ πέτάι νά 

συμμέτά σχέι στη διάδικάσι ά ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  κάι έξισορρο πησης σέ 

πράγμάτικο  χρο νο ω στέ νά άποφέυ γοντάι ζητη μάτά στρέ βλωσης των τιμω ν που 

προσφέ ροντάι στο πλάι σιο του μηχάνισμου  άυτου . Σέ πέρι πτωση έ κτάκτης άνά γκης, οι 

κάνο νές της άγορά ς άνάστέ λλοντάι κάι ο ΔΣΜΚ μπορέι  νά χρησιμοποιη σέι το δυνάμικο   άυτο  

σέ διοικητικά  κάθορισμέ νές τιμέ ς (βλέ πέ πάρά γράφο 12.9).  Το κο στος διάτη ρησης των 

έφέδρέιω ν άυτω ν θά πρέ πέι νά χρέωθέι , σέ έπι πέδο χονδρέμπορικη ς, στο συ νολο των 

προμηθέυτω ν. 

Η πλέυρά  της ζη τησης (κάτάνέμο μένο φορτι ο) θά μπορου σέ έπι σης νά συμμέτά σχέι στην 

προμη θέιά  λέιτουργικη ς έφέδρέι άς, υπο  την πρου πο θέση ο τι διάθέ τέι κάτά λληλές τέχνικέ ς 

δυνάτο τητές ω στέ νά τηρέι  τους χρο νους ένέργοποι ησης  που κάθορι ζοντάι άπο  το ΔΣΜΚ  γιά 

κά θέ τυ πο έφέδρέι άς. 

7.4  Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού 
 

Σέ συνέ χέιά της δημο σιά διάβου λέυσης, προτέι νέτάι η έισάγωγη  διάδικάσι άς κέντρικου  

ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  η οποι ά θά λάμβά νέι χω ρά το άπο γέυμά της Η-1, ω στέ: 
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ά) νά πράγμάτοποιέι τάι οικονομικά  άποδοτικο τέρη προμη θέιά έφέδρέιω ν κάι 

β] νά ικάνοποιέι τάι  η άπάι τηση του συνο λου της άγορά ς γιά δυνάτο τητά υπογράφη ς διμέρω ν 

συμβολάι ων άλλά  κάι συμμέτοχη ς στην Προ-ημέρη σιά άγορά  μέ ποσο τητές που δέν 

ικάνοποιου ν το τέχνικο  έλά χιστο των συμβάτικω ν μονά δων πάράγωγη ς.  

 

Η διάδικάσι ά του ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  άποτέλέι  τμη μά της συνολικη ς 

άρχιτέκτονικη ς του σχέδιάσμου  της άγορά ς κάι στοχέυ έι στο νά υλοποιη σέι μιά τέχνικά  κάι 

οικονομικά  βέ λτιστη λυ ση γιά τη λέιτουργι ά κάι τον προγράμμάτισμο  των μονά δων 

πάράγωγη ς στο συ στημά της Κυ πρου, άποφέ ροντάς το βέ λτιστο οικονομικο  άποτέ λέσμά γιά 

τον Κυ πριο κάτάνάλωτη . 

 

Κάθω ς η προθέσμιάκη  άγορά  άλλά  κάι η προ-ημέρη σιά άγορά  μέ βά ση τις νέ ές ρυθμι σέις, έι νάι  

δυνάτο  νά  οδηγη σουν σέ τέχνικά   μη-έφικτο  προ γράμμά, έισά γέτάι διάδικάσι ά μέ σω της 

οποι άς θά έξάσφάλι ζέτάι η τέχνικά  έφικτη  λέιτουργι ά του συστη μάτος.  Λάμβά νοντάς υπο ψη 

το ένέργέιάκο  μι γμά κάι τις τέχνικέ ς πάράμέ τρους του συστη μάτος στην Κυ προ προτέι νέτάι 

έπιπλέ ον, μέ σω της διάδικάσι άς άυτη ς, νά πράγμάτοποιέι τάι κάι η «άγορά » των έφέδρέιω ν 

(έκτο ς της ΕΑ2) ω στέ η ο λη διάδικάσι ά νά άποφέ ρέι το βέ λτιστο οικονομικο  άποτέ λέσμά γιά 

τον Κυ πριο κάτάνάλωτη , συνολικά .  

Η προτέινο μένη διάδικάσι ά θά πράγμάτοποιέι τάι το άπο γέυμά της ημέ ράς Η-1, προκέιμέ νου 

νά:  

ά) έξάσφάλι ζέτάι τέχνικά  έφικτη  λυ ση 

β) νά κάτάνέ μοντάι οι άπάιτη σέις λέιτουργικω ν έφέδρέιω ν σέ μονά δές πάράγωγη ς ο σο πιο 

κοντά  στον πράγμάτικο  χρο νο (έξάιρέι τάι η έφέδρέι ά άντικάτά στάσης τυ που 2 η οποι ά θά 

συμβολάιοποιέι τάι άπο  το ΔΣΜΚ κάτο πιν έκ των προτέ ρων μηνιάι ων διάγωνισμω ν) δι νοντάς 

στο ΔΣΜΚ τη δυνάτο τητά γιά πιο έυέ λικτη κάι προσάρμοσμέ νη στις πράγμάτικέ ς άνά γκές του 

συστη μάτος άντιμέτω πιση των λέιτουργικω ν έφέδρέιω ν στη βά ση των κά θέ φορά  

πράγμάτικω ν άνάγκω ν του Συστη μάτος21  κάι  

γ) νά λάμβά νοντάι τά άπάράι τητά μέ τρά μέ προληπτικο  "προγράμμάτισμο " γιά προς τά ά νω 

η /κάι προς τά κά τω δέ σμέυση των μονά δων προκέιμέ νου νά άντιμέτωπιστου ν άποκλι σέις 

που έ χουν η δη άποκάλυφθέι  άπο  το άπο γέυμά της ημέ ράς Η-1.  

 

H συμμέτοχη  στη διάδικάσι ά Ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  έι νάι υποχρέωτικη  γιά ο λές 

τις συμβάτικέ ς μονά δές μέ έγκάτέστημέ νη ισχυ  ά νω των 5 MW. H συμμέτοχη  του 

κάτάνέμο μένου φορτι ου έι νάι προάιρέτικη . Οι στάθμοι  ΑΠΕ μέ κάτά λληλές τέχνικέ ς 

δυνάτο τητές έ χουν τη δυνάτο τητά γιά υποβολη  προσφορω ν ένέ ργέιάς άπορρο φησης στο 

μηχάνισμο  έξισορρο πησης. 

 

                                                 
21

 Διέυκρινίζέτάι ότι ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς H νά έχέι δημοσιοποιήσέι τις άπάιτήσέις του σέ 
λέιτουργικές έφέδρέίές πριν την ώρά 9:00 της H-1.  
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Μέ σω της διάδικάσι άς άυτη ς, οι ένδιάφέρο μένοι νά προσφέ ρουν έφέδρέι ά ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 

στο συ στημά της Κυ πρου θά πρέ πέι νά συμμέτέ χουν σέ ημέρη σιους διάγωνισμου ς το σο γιά 

δέ σμέυση διάθέσιμο τητάς (διάθέσιμο τητά έφέδρέιω ν) ο σο κάι γιά πάροχη  προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω ένέ ργέιάς έξισορρο πησης. Οι ημέρη σιές δημοπράσι ές έφέδρέι άς, υπο  την 

πρου πο θέση διάφάνω ν κάι δι κάιων κάνο νων άποζημι ωση ς τους, έ χέι άποδέιχθέι  ο τι 

άποτέλου ν κάι την κάτάλληλο τέρη διάδικάσι ά πάροχη ς έφέδρέιω ν άπο  την πλέυρά  των 

νέοέισέρχομέ νων πάράγωγω ν.  

 

Οι πάράγωγοι  θά πρέ πέι νά υποβά λλουν τις προσφορέ ς τους γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης 

άλλά  κάι γιά διάτη ρηση διάθέσιμο τητάς έφέδρέιω ν (γιά κά θέ μι ά άπο  τις μονά δές πάράγωγη ς 

τους) το άπο γέυμά της Η-1 (π.χ. στις 16:00) κάι το ένδέικτικο  προ γράμμά θά δημοσιοποιέι τάι 

[χ] ω ρές άργο τέρά. Η προτέινο μένη διάδικάσι ά προκέιμέ νου νά κάτάλη ξέι στο ένδέικτικο  

προ γράμμά συν-βέλτιστοποιέι  την ένέ ργέιά έξισορρο πησης μέ την δέ σμέυση δυνάμικο τητάς 

γιά πάροχη  έφέδρέιω ν μέ σω της έπι λυσης μοντέ λου μικτου  Ακέ ράιου Γράμμικου  

Προγράμμάτισμου  (Mix Integer Linear Programming- MILP) γιά δέ σμέυση μονά δων (Unit 

Commitment) χρησιμοποιω ντάς το σο δυάδικέ ς ο σο κάι συνέχέι ς μέτάβλητέ ς. Οι δυάδικέ ς 

μέτάβλητέ ς έισά γοντάι ω στέ νά ληφθέι  υπο ψη η έκκι νηση κάι η διάκοπη  λέιτουργι άς της κά θέ 

μονά δάς (κάι το σχέτικο  κο στος που συνέπά γέτάι) δέδομέ νου ο τι η άγορά  έξισορρο πησης 

μπορέι  νά έκκινη σέι η  νά διάκο ψέι τη λέιτουργι άς μιάς μονά δάς σέ πέρι πτωση που άυτο  

άπάιτέι τάι.  

 

Θά πρέ πέι νά σημέιωθέι  ο τι η προτέινο μένη διάδικάσι ά θά πρέ πέι νά έκκινέι  λάμβά νοντάς 

υπο ψη τά έμπορικά  προγρά μμάτά των μονά δων ο πως άυτά  δηλω νοντάι μέτά  κάι άπο  το 

κλέι σιμο της Προ ημέρη σιάς άγορά ς22 κάι θά πρέ πέι νά πέριλάμβά νέι διάφάνέι ς κάι 

άμέρο ληπτους κάνο νές ω στέ νά έξάσφάλι ζέτάι ο τι: 

ά) το προ γράμμά των μονά δων ο πως άυτο  προκυ πτέι άπο  την προθέσμιάκη  κάι την προ-

ημέρη σιά άγορά  θά τροποποιέι τάι μο νο: 

ι) γιά νά κάλυφθου ν συγκέκριμέ νοι κάι άιτιολογημέ νοι τέχνικοι  πέριορισμοι  (την 

έξάντλητικη  κάι ο χι άπλω ς ένδέικτικη  λι στά θά πρέ πέι νά τη διάμορφω σέι ο ΔΣΜΚ στο στά διο 

των Κάνο νων της Αγορά ς) κάθω ς κάι  

ιι) γιά νά υλοποιηθέι  η πάροχη  των έφέδρέιω ν (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω)23 μέ βά ση την οικονομικο τητά των προσφορω ν το σο σέ ένέ ργέιά ο σο κάι σέ 

διάθέσιμο τητά έφέδρέι άς (συν βέλτιστοποι ηση)  κάι 

β) το οικονομικο  άποτέ λέσμά γιά τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  δέν θά διάμορφω νέτάι 

προς το χέιρο τέρο σέ σχέ ση μέ το οικονομικο  άποτέ λέσμά που οι συγκέκριμέ νοι 

συμμέτέ χοντές έ χουν κάτοχυρω σέι κάτο πιν κάι της έπι λυσης της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς.      

                                                 
22

 Ότάν λέιτουργήσέι κάι ένδο-ημέρήσιά άγορά γιά ο έπάκόλουθος ολοκληρωμένος προγράμμάτισμός θά πρέπέι νά 
λάμβάνέι υπόψη κάι τις θέσέις του ένδο-ημέρήσιου προγράμμάτισμού 
23
Δέδομένης της άπομονωμένης φύσης του συστήμάτος της Κύπρου,  ο άλγόριθμος του ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού θά μπορούσέ νά πέριλάμβάνέι τοπολογικούς κάθώς κάι πέριορισμούς διάσποράς προκέιμένου 
γιά την προμήθέιά λέιτουργικών  έφέδρέιών στη βάση των άπάιτήσέων του ΔΣΜΚ γιά άσφάλή λέιτουργίά του 
συστήμάτος 
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Κάτά  τη διάδικάσι ά του ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  ο ΔΣΜΚ θά χρησιμοποιέι  δικέ ς του 

προβλέ ψέις το σο γιά το συνολικο  φορτι ο του συστη μάτος ο σο κάι γιά την πάράγωγη  ΑΠΕ σέ 

έθνικο  έπι πέδο. 

Οποιάδη ποτέ τροποποι ηση των πάράμέ τρων έπι λυσης της διάδικάσι άς ολοκληρωμέ νου 

προγράμμάτισμου  θά πρέ πέι νά κάτάγρά φέτάι κάι νά άιτιολογέι τάι άπο  το ΔΣΜΚ.   

 

Το πρωι  της ημέ ράς Η προτέι νέτάι η διάδικάσι ά νά έπάνάλάμβά νέτάι ά λλη μιά φορά  γιά το 

δέυ τέρο η μισυ της ημέ ράς κάθω ς άνάμέ νέτάι νά έ χουν έ λθέι σέ γνω ση του ΔΣΜΚ 

έπικάιροποιημέ νά στοιχέι ά το σο γιά την έξέ λιξη του φορτι ου ο σο κάι γιά την πάράγωγη  των 

ΑΠΕ.  Γιά τη δέυ τέρη έπι λυση θά χρησιμοποιου ντάι  οι ι διές προσφορέ ς  που κάτάτέ θηκάν το 

άπο γέυμά της Η-1. Δέν θά υπά ρχέι συνέπω ς διάδικάσι ά έκ νέ ου υποβολη ς προσφορω ν το σο 

γιά την διάθέσιμο τητά έφέδρέιω ν ο σο κάι την ένέ ργέιά έξισορρο πησης. 

Ωστο σο, σέ πέρι πτωση έ κτάκτου σημάντικου  γέγονο τος που λάμβά νέι χω ρά κάτά  τη διά ρκέιά 

της ημέ ράς Η, η  άκο μά κάι το άπο γέυμά της ημέ ράς Η-1, το οποι ο έπηρέά ζέι σέ μέγά λο βάθμο  

τον προγράμμάτισμο  των μονά δων κάι την κάτάνομη  των έφέδρέιω ν (π.χ. διάκοπη  

λέιτουργι άς μιά μονά δάς η  μιά σημάντικη  μη άνάμένο μένη άυ ξηση του φορτι ου του 

συστη μάτος), θά πρέ πέι νά έπιτρέ πέτάι ο ΔΣΜΚ νά έφάρμο σέι ξάνά  την διάδικάσι ά 

ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  έισά γοντάς στον άλγο ριθμο τά νέ ά σημάντικά  

τροποποιημέ νά δέδομέ νά. 

Ο μηχάνισμο ς έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο (γιά τον οποι ο έπι σης θά λάμβά νοντάι 

υπο ψη οι προσφορέ ς σέ ένέ ργέιά έξισορρο πησης που υποβά λλοντάι το άπο γέυμά της Η-1 

χωρι ς δυνάτο τητά έπάν-υποβολη ς) θά σέ βέτάι κάι θά κράτά έι άνέ πάφά τά έπι πέδά 

έφέδρέιω ν ΕΣΣ κάι ΕΑΣ στις μονά δές έ τσι ο πως άυτά  έ χουν διάμορφωθέι  μέ βά ση την 

προτέινο μένη διάδικάσι ά ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου .  Αντι θέτά, η έφέδρέι ά ΕΑ1 που 

δέσμέυ έτάι το άπο γέυμά της Η-1 ο πως κάι η έφέδρέι ά ΕΑ2 (που δέσμέυ έτάι μέ σω έκ των 

προτέ ρων διάγωνισμω ν) θά μπορου ν νά ένέργοποιηθου ν μέ σω άποδέκτω ν προσφορω ν γιά 

ένέ ργέιά έξισορρο πησης. Δηλάδη , μέ σω του μηχάνισμου  έξισορρο πησης οι συγκέκριμέ νές 

έφέδρέι ές θά μπορου ν νά ένέργοποιου ντάι σέ πράγμάτικο  χρο νο. Αποκλέισμο ς των έφέδρέιω ν 

άυτω ν άπο  τη συμμέτοχη  στην άγορά  έξισορρο πησης θά οδηγου σέ σέ μη άνάγκάι ά άυ ξηση 

των τιμω ν της άγορά ς έξισορρο πησης. Κάτά  συνέ πέιά ο μηχάνισμο ς έξισορρο πησης σέ 

πράγμάτικο  χρο νο θά λάμβά νέι ως πάρά μέτρο έισάγωγη ς τά έπι πέδά έφέδρέιω ν ΕΣΣ κάι ΕΑΣ 

ο πως άυτά  διάμορφω θηκάν στο πλάι σιο του ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου , τά οποι ά κάι 

θά διάτηρέι  στις συγκέκριμέ νές μονά δές κάι θά έπιλυ έι μο νο ο σον άφορά  προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω ένέ ργέιά έξισορρο πησης γιά τις υπο λοιπές μονά δές η  κάι ά λλους συμμέτέ χοντές 

που διάθέ τουν σχέτικη  τέχνικη  δυνάτο τητά. 

Συνοπτικά , θά μπορου σάμέ νά που μέ ο τι το άπο γέυμά της Η-1 θά πράγμάτοποιέι τάι 

δημοπράσι ά γιά τά άκο λουθά προι ο ντά: 

1. Έξι (6) διάκριτά  ημι ωρά προι ο ντά διάθέσιμο τητάς ισχυ ος σέ €/MW: 

1) ΕΣΣ (προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) 

2) ΕΑΣ (προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) 
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3) ΕΑ1 (προς τά ά νω κάι προς τά κά τω)24 

2. Δυ ο (2) διάκριτά  ημι ωρά προι ο ντά ένέ ργέιάς έξισορρο πησης (προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω) σέ €/MWh.  

Οι προσφορέ ς άνά  ημι ωρο που θά γι νοντάι άποδέκτέ ς γιά διάθέσιμο τητά έφέδρέιω ν (σέ €/ 

ΜW) γιά τά έ ξι διάκριτά  προι ο ντά θά πληρω νοντάι την προσφορά  τους έφο σον γι νοντάι 

άποδέκτέ ς (pay as bid). 

Οι προσφορέ ς που θά γι νοντάι άποδέκτέ ς γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης θά λάμβά νουν την 

οριάκη  τιμη  της άντι στοιχης διάδικάσι άς  βέλτιστοποι ησης του μηχάνισμου  έξισορρο πησης 

(άνά  ημι ωρο υπολογι ζοντάι δυ ο οριάκέ ς τιμέ ς25 γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης: προς τά ά νω κάι 

προς τά κά τω, σέ €/ MWh). 

Οι μονά δές πάράγωγη ς θά πρέ πέι νά υποβά λλουν προσφορέ ς γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης 

(προς τά ά νω κάι προς τά κά τω) γιά ο λές τις δυνάτο τητές που υπά ρχουν σέ σχέ ση μέ τις 

δυνάτο τητέ ς τους γιά άνοδικη  κάι κάθοδικη  πορέι ά κάι άνέξά ρτητά άπο  την τέλικη  θέ ση τους 

μέτά  κάι το κλέι σιμο της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς (δηλάδη  οι μονά δές πάράγωγη ς θά φέ ρουν 

υποχρέ ωση νά προσφέ ρουν ολο κληρη την ισχυ  τους πέριλάμβάνομέ νων κάι των 

δέσμέυμέ νων ποσοτη των στην προθέσμιάκη  η /κάι στην προ-ημέρη σιά άγορά ).   

Η θέ ση που έντέ λέι ο ΔΣΜΚ τους συμμέτέ χοντές κάτο πιν κάι της διάδικάσι άς ολοκληρωμέ νου 

προγράμμάτισμου  (μέ έξάι ρέση την πέρι πτωση που άνάφέ ρέτάι στην πάρά γράφο 8.9.) δέν 

ένέ χέι έκκάθά ριση. Ει νάι ένδέικτικη . Κάτά  τη διά ρκέιά της έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  

χρο νο θά διάμορφωθέι  η οριστικη  έντολη  του ΔΣΜΚ η οποι ά κάι ένέ χέι οικονομικο  

άποτέ λέσμά γιά το συμμέτέ χοντά.  

Τά άποτέλέ σμάτά της διάδικάσι άς ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου   η οποι ά θά πρέ πέι νά 

έι νάι άνά  πά σά στιγμη  έλέ γξιμη άπο  το Ρυθμιστη , γιά κά θέ μιση  ω ρά πέριλάμβά νουν τά 

άκο λουθά: 

1. Ενδέικτικη  κάτάνομη  του φορτι ου στις μονά δές πάράγωγη ς η οποι ά θά οριστικοποιηθέι  μέ 

Εντολέ ς Κάτάνομη ς σέ πράγμάτικο  χρο νο, άφου  προσάρμοστέι  συ μφωνά μέ τις πράγμάτικέ ς 

συνθη κές του συστη μάτος (πράγμάτικη  ζη τηση κάι πράγμάτικη  πάράγωγη  άπο  ΑΠΕ) 

2. Κάτάνομη  έφέδρέιω ν (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1) άνά  συμβάτικη  μονά δά πάράγωγη ς η  

κάτάνέμο μένο φορτι ο που διάθέ τέι σχέτικη  τέχνικη  δυνάτο τητά. 

Η συγκέκριμέ νη διάδικάσι ά  ο πως πέριγρά φέτάι άνωτέ ρω άποτέλέι  μιά έκδοχη  της 

«Διάδικάσι άς Ολοκληρωμέ νου Προγράμμάτισμου » (Integrated Scheduling Process) η οποι ά 

προβλέ πέτάι στον Κω δικά του ENTSΟ-E γιά την έξισορρο πηση (NC ΕΒ).  

Κάτά  την άνά πτυξη του σχέτικου  λογισμικου  η ΡΑΕΚ θά πάράκολουθέι  κάι θά έγκρι νέι τις 

λέπτομέ ρέιές κάι πάράδοχέ ς που υπέισέ ρχοντάι στην έπι λυση του ολοκληρωμέ νου 

προγράμμάτισμου .  Κάθω ς, βά σέι Νο μου, η ΡΑΕΚ έι νάι έπιφορτισμέ νη μέ την πάράκολου θηση 

της άγορά ς, μέ τη λέιτουργι ά του νέ ου σχέδιάσμου  κάι την έφάρμογη  του ολοκληρωμέ νου 

                                                 
24

 Διέυκρινίζέτάι ότι η προμήθέιά της στάτής ΕΑ2 πράγμάτοποιέίτάι [χ] μήνές  πριν κάτόπιν διένέργέιάς σχέτικού 
διάγωνισμού άπό το ΔΣΜΚ. 
25

 Διέυκρινίζέτάι ότι κάθέ προσφορά γιά ένέργέιά έξισορρόπησης μπορέί νά πέριέχέι πέρισσότέρά του ένός ζέύγη 
ένέργέιάς-τιμής 
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προγράμμάτισμου  άπο  το ΔΣΜΚ η ΡΑΕΚ θά πρέ πέι, σέ κάθημέρινη  βά ση, νά λάμβά νέι άπο  το 

Λέιτουργο  της Αγορά ς κάι το ΔΣΜΚ έ νά συ νολο πληροφοριω ν ω στέ νά μπορέι  νά έντοπι ζέι 

τυχο ν στρέβλω σέις η /κάι στράτηγικέ ς συμπέριφορέ ς που άλλοιω νουν τά άποτέλέ σμάτά της 

άγορά ς. Γιά το σκοπο  άυτο  κάτά  την άνά πτυξη του λογισμικου  θά πρέ πέι νά υπά ρχέι 

προ βλέψη γιά άυτομάτοποιημέ νη άποστολη  στοιχέι ων στη ΡΑΕΚ σέ μορφη  που η Αρχη  νά 

δυ νάτάι νά τά έπέξέργάστέι . Μέ την ολοκλη ρωση των Κάνο νων Αγορά ς, η ΡΑΕΚ θά έκδω σέι 

σχέτικη  Απο φάση στην οποι ά θά κάθορι ζοντάι έπάκριβω ς τά στοιχέι ά που θά πρέ πέι νά 

άποστέ λλουν στην Αρχη  το σο ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς ο σο κάι ο ΔΣΜΚ.   

7.5 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες 

Άλλές βοηθητικέ ς υπηρέσι ές, έκτο ς άπο  τη Λέιτουργικη  Εφέδρέι ά, τις οποι ές ο ΔΣΜΚ  πρέ πέι 

νά προμηθέυ έτάι άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  ω στέ νά λέιτουργέι  μέ άσφά λέιά το 

συ στημά, ο πως υπηρέσι ές έκκι νησης μέτά  άπο  ολικη  σβέ ση  κάι ο έ λέγχος της ά έργου ισχυ ος 

δέν θά πρέ πέι νά έι νάι μέ ρος των ρυθμι σέων του της διάδικάσι άς Ολοκληρωμέ νου 

Προγράμμάτισμου  κάι της έν συνέχέι ά έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο άλλά  θά πρέ πέι 

νά προμηθέυ οντάι χωριστά  κάι νά χρέω νοντάι στο συ νολο των πέλάτω ν του συστη μάτος 

(συ μφωνά μέ την νέ ά μέθοδολογι ά διάτιμη σέων που θά έκδοθέι  άπο  τη ΡΑΕΚ). 

 

 

Εισάγεται διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού η συμμετοχή στην οποία είναι 
υποχρεωτική για όλες τις συμβατικές μονάδες παραγωγής άνω των 5 MW 

Η προμήθεια των ΕΣΣ, ΕΑΣ και ΕΑ1 πραγματοποιείται εξ΄ ολοκλήρου μέσω της 
διαδικασίας Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού

 

Μηνιαία συμβόλαια για δέσμευση ισχύος ΕΑ2

 

Η ζήτηση μπορεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 
λειτουργικής εφεδρείας και  ενέργειας εξισορρόπησης υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει 
κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες 

 

Ο Μηχανισμός εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο σέβεται τα επίπεδα ΕΣΣ και ΕΑΣ 
που κατανέμονται με βάση τον Ολοκληρωμένο Προγραμματισμό 

Η ενεργοποίηση των ΕΑ1 και ΕΑ2 πραγματοποιείται μέσω του Μηχανισμού 
Εξισορρόπησης  

Το κόστος διαθεσιμότητας των λειτουργικών εφεδρειών ΕΣΣ και ΕΑ2 επιμερίζεται στους 
προμηθευτές κατά αναλογία των καταναλώσεών τους ως κόστος συστήματος  

Το κόστος διαθεσιμότητας των λειτουργικών εφεδρειών ΕΑΣ και ΕΑ1 επιμερίζεται σε 
όλους όσους εμφανίζουν ανισοζύγια 
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Η προμήθεια υπηρεσιών επανεκκίνησης  και ελέγχου της άεργου ισχύος 
πραγματοποιείται εκτός του Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και της εξισορρόπησης 
σε πραγματικό χρόνο 
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8. Εξισορρο πηση Πράγμάτικου  
Χρο νου 

8.1 Ο Μηχανισμός Εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο 
 

Όπως άνάφέρθηκέ στά προηγούμένά κέφάλάιά, οι Τέλικές Θέσέις των μονάδων πάράγωγής 

κάθορίζοντάι άπό τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι τις ποσότητές που 

έκκάθάρίζοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. 

 

Στη συνέχέιά κάι  κάτόπιν κάι της διάδικάσίάς Ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού μέ την 

οποίά οι μονάδές έντάσσοντάι στο σύστημά κάι κάτάνέμοντάι κάι οι έφέδρέίές ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι 

ΕΑ1, ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά έκτέλέσέι διάδικάσίά έξισορρόπησης της ζήτησης μέ τους πράγμάτικά 

διάθέσιμους πόρους πάράγωγής σέ πράγμάτικό χρόνο, γνωστή ως έξισορρόπηση του 

συστήμάτος. Προκέιμένου νά έπιτύχέι τον στόχο άυτό ο ΔΣΜΚ  θά πρέπέι νά άνάπτύξέι 

κάτάλληλο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης.  Όπως  άνάφέρθηκέ κάι  στο προηγούμένο κέφάλάιο η 

συμμέτοχή στη διάδικάσίά Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού στην οποίά κάτάτίθέντάι κάι  

οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά όλές τις συμβάτικές μονάδές 

πάράγωγής άνω των 5 MW. Οι στάθμοί ΑΠΕ μέ κάτάλληλη τέχνική δυνάτότητά κάι το 

κάτάνέμόμένο φορτίο έχουν τη δυνάτότητά (προάιρέτικά) νά κάτάθέσουν προσφορές γιά 

ένέργέιά έξισορρόπησης.   

 

Σύμφωνά μέ τις Κάτέυθυντήριές Οδηγίές του ACER γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής 

Ενέργέιάς "όλοι οι Πάροχοι Υπηρέσιών Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι νά 

υποβάλουν έπικάιροποιημένές Προσφορές  γιά ένέργέιά έξισορρόπησης, όσο πιο κοντά στον 

πράγμάτικό χρόνο. Ωστόσο, γιά την πέρίπτωση της Κύπρου όπου προτέίνέτάι η έισάγωγή 

Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού  μέ συν-βέλτιστοποίηση ένέργέιάς κάι έφέδρέιών μιά 

τέτοιά προσέγγιση (έπικάιροποίηση των προσφορών γιά ένέργέιά έξισορρόπησης) θά 

μπορούσέ νά οδηγήσέι σέ κάτάχρηστική συμπέριφορά έκ μέρους έκέίνων των συμμέτέχόντων 

που άπό το άπόγέυμά της Η-1 γνωρίζουν ότι θά κάτάνέμηθούν γιά πάροχή έφέδρέιών κάι 

έπομένως έχουν κίνητρο γιά υποβολή νέων υψηλότέρων προσφορών γιά ένέργέιά 

έξισορρόπησης. Επομένως, κρίνέτάι σκόπιμο οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης νά 

μην έπικάιροποιούντάι26.   

 

Συγκέκριμένά, οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης (έγχυσης ή άπορρόφησης) 

προτέίνέτάι νά κάτάτίθέντάι άπό τους Πάροχους Υπηρέσιών Εξισορρόπησης κάι τους 

στάθμούς ΑΠΕ που διάθέτουν τη σχέτική δυνάτότητά27, άνά μονάδά στην πέρίπτωση 

προσφορών πάράγωγής, το άργότέρο μέχρι τις 16:00 EET την Η-1 χωρίς δυνάτότητά 

τροποποίησης. Από την χρονική άυτή στιγμή κάι μέτά κάι μέχρι κάι 30’ πριν τον πράγμάτικό 

                                                 
26

 Σέ μέτέπέιτά φάση θά μπορούσέ νά έξέτάστέί το ένδέχόμένο νά έπάν-υποβάλλοντάι προσφορές γιά ένέργέιά 
έξισορρόπησης πιο κοντά στον πράγμάτικό χρόνο υπό τον όρο όμως ότι θά πρόκέιτάι γιά οικονομικότέρές  (γιά το 
ΔΣΜΚ) της άρχικής προσφορές.  
27

  Για τους σταθμούς ΑΠΕ οι προσφορές αφορούν μόνο ενέργεια απορρόφησης 
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χρόνο, ο ΔΣΜΚ  θά πρέπέι νά έκδίδέι κάτάλληλές έντολές γιά άύξηση κάι μέίωση πάράγωγής, 

βάσιζόμένος στις προσφορές που κάτάτέθηκάν την Η-1 ώστέ νά έξισορροπέί το σύστημά σέ 

κάθέ χρονική στιγμή. Διέυκρινι ζέτάι ο τι γιά την έπι λυση της έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  

χρο νο, ο ΔΣΜΚ άντιμέτωπι ζέι τους στάθμου ς ΑΠΕ που συμμέτέ χουν στο μηχάνισμο  

έξισορρο πησης μέ υποβολέ ς προσφορω ν άπορρο φησης ένέ ργέιάς, ως κάτάνέμο μένές μονά δές 

κάι έπομέ νως στην σχέτικη  προ βλέψη πάράγωγη ς ΑΠΕ δέν λάμβά νέι υπο ψη του την 

έκτιμω μένη πάράγωγη  άπο  τους συγκέκριμέ νους στάθμου ς. 

 

Γιά τις συμβάτικές μονάδές πάράγωγής μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω των 5 MW, η υποβολή 

προσφορών γιά ένέργέιά έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά το σύνολο της διάθέσιμης 

ισχύος τους. Διέυκρινίζέτάι ότι οι προσφορές γιά πάροχή διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ 

κάι ΕΑ1 υποβάλλοντάι το άπόγέυμά της Η-1 τάυτόχρονά μέ τις προσφορές γιά ένέργέιά 

έξισορρόπησης. 

 

Ο Μηχάνισμός Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά πάράγέι έντολές διάφοροποίησης των έπιπέδων 

πάράγωγής των μονάδων γιά κάθέ 30’ της ημέράς Η (δηλάδή η πέρίοδος έπίλυσης του 

Μηχάνισμού Εξισορρόπησης τάυτίζέτάι μέ την πέρίοδο έκκάθάρισης των άνισοζυγίων28). 

 

Ο Μηχάνισμός Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά υλοποιέίτάι βάσέι συνάρτησης βέλτιστοποίησης 

γιά την ένέργοποίηση ένέργέιάς έξισορρόπησης μέ χρήση δίκάιης, άντικέιμένικής κάι 

διάφάνούς διάδικάσίάς, η οποίά κάτάτάσσέι τις προσφορές βάσέι των άντίστοιχων τιμών 

ώστέ νά έλάχιστοποιέίτάι το κόστος  του συστήμάτος ένώ πάράλληλά λάμβάνοντάι υπόψη 

τέχνικοί πέριορισμοί (όπως π.χ.  χρόνοι συγχρονισμού κάι άποσυγχρονισμού, ρυθμοί άνόδου 

κάι κάθόδου των μονάδων κλπ.) ένώ γίνοντάι σέβάστά τά έπίπέδά έφέδρέίάς ΕΣΣ κάι ΕΑΣ που 

έχουν κάτάνέμηθέί στο πλάίσιο του  Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού. Ενέργέιά 

έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο μπορούν νά προσφέρουν όλές οι μονάδές όχι μόνο 

έκέίνές στις οποίές κάτάνέμήθηκάν λέιτουργικές έφέδρέίές. 

 

Η κάτάτάξη των προσφορών πράγμάτοποιέίτάι μέ τρόπο που δίνέι προτέράιότητά στις 

προσφορές μέ τη χάμηλότέρη τιμή ότάν πρόκέιτάι γιά έγχυση ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι σέ 

έκέίνές μέ την υψηλότέρη τιμή ότάν πρόκέιτάι γιά άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης. 

 

Σύμφωνά μέ το σχέδιο του Κώδικά Δικτύου του ENTSO-E  γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής 

Ενέργέιάς, σέ πέρίπτωση που ο ΔΣΜΚ χρέιάστέί νά ένέργοποιήσέι ένέργέιά έξισορρόπησης 

                                                 
28

 Σύμφωνά μέ τις Κάτέυθυντήριές Οδηγίές του ACER γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής Ενέργέιάς, η πέρίοδος 
έπίλυσης του προγράμμάτος έξισορρόπησης θά πρέπέι νά έίνάι συμβάτή μέ την πέρίοδο έκκάθάρισης των 
άνισοζυγίων. Στην πέρίπτωση της Κύπρου προτέίνέτάι οι δύο άυτές πέρίοδοι νά τάυτίζοντάι κάι νά έίνάι ίσές μέ 
30’. Η πρότάση βάσίζέτάι στην πάράδοχή ότι οι δυνάτότητές των μέτρητικών διάτάξέων στην Κύπρο έχουν 
σχέδιάστέί ώστέ νά ικάνοποιούν την άπάίτηση γιά 30’ κάτάγράφή. Σέ πέρίπτωση που οι μέτρητικές διάτάξέις 
μπορούν νά ικάνοποιήσουν κάι 15’ κάτάγράφή, τότέ ο χρόνος έπίλυσης του μηχάνισμού έξισορρόπησης θά 
μπορούσέ νά τέθέί στά 15’ κάθώς ο μικρότέρος ορίζοντάς θέωρέίτάι ως πέρισσότέρο άποδοτικός σέ μιά διάδικάσίά 
έξισορρόπησης. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση, η πέρίοδος έκκάθάρισης θά μπορούσέ νά έίνάι έπίσης 15’. Οι θέσέις  στην 
Προ-ημέρήσιά Αγορά η οποίά έίνάι άγορά 30’ θά μπορούσάν τότέ νά διάχωριστούν σέ δύο  ίδιάς τιμής 15’ θέσέις 
προκέιμένου νά πράγμάτοποιηθέί η έκκάθάριση. Επίσης γιά τους σκοπούς της συν-βέλτιστοποίησης οι προσφορές 
γιά ένέργέιά έξισορρόπησης θά κάτάτίθέντάι  στη διάδικάσίά του Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού σέ 30’ βάση 
κάι στη συνέχέιά θά διάχωρίζοντάι σέ δύο ίδιάς τιμής προσφορές των 15’ ώστέ νά χρησιμοποιηθούν στο μηχάνισμό 
έξισορρόπησης.   
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κάτά πάράβάση της κάτάτάξης των προσφορών, θά πρέπέι νά κάτάθέσέι σχέτική έκθέση γιά 

το συμβάν κάθώς κάι γιά τους λόγους που τον οδήγησάν στη συγκέκριμένη άπόφάση. 

 

Διέυκρινίζέτάι ότι οι Προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης προς τά άνω κάι προς τά κάτω 

(προσφορές έγχυσης ή άπορρόφησης) κάτάτίθέντάι στο Λέιτουργό της Αγοράς όπως κάι οι 

προσφορές γιά τά διάφορά προϊόντά των λέιτουργικών έφέδρέιών όπως άυτά κάθορίζοντάι 

στο κέφάλάιο 7 κάι στη συνέχέιά μέτάδίδοντάι άπέυθέίάς στο λογισμικό του ΔΣΜΚ. 

8.2 Ενέργεια Εξισορρόπησης και Ισχύς Εφεδρειών  
 

Η ένέργέιά έξισορρόπησης άφορά κάι στην ένέργέιά που πάράγέτάι στο πλάίσιο 

ένέργοποίησης ισχύος έφέδρέιών ΕΑ1 κάι ΕΑ2 άλλά κάι στην ένέργέιά που πάράγέτάι άπό 

οποιάδήποτέ άλλη διάθέσιμη μονάδά στο πλάίσιο του Μηχάνισμού Εξισορρόπησης. 

 

Η «Ενέργέιά Εξισορρόπησης» διάκρίνέτάι άπό την «Ισχύ Εφέδρέιών» μέ βάση τις άκόλουθές 

άρχές: 

 Πριν άπό τον πράγμάτικό χρόνο (δηλάδή πριν άπό το κλέίσιμο κάι της τέλέυτάίάς άγοράς 

στην οποίά οι συμμέτέχοντές μπορούν νά διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ένέργέιάς) οι  

Διάχέιριστές Συστημάτων Μέτάφοράς έξάσφάλίζουν πρόσβάση σέ πάράγωγικό δυνάμικό 

γιά σκοπούς έλέγχου του συστήμάτος. Σέ τοποθέτησή του29 γιά ζητήμάτά διάσυνοριάκής 

έξισορρόπησης, ο ENTSO- E άνάφέρέτάι σέ άυτό το πάράγωγικό δυνάμικό (σέ MW) ως 

«Εφέδρέίές». Στο πάρέλθόν, η πλέον κοινή μέθοδος γιά την έξάσφάλιση τέτοιάς ισχύος 

υπήρξάν τά έκ των προτέρων συμβόλάιά γιά πάροχή έφέδρέιών30. 

 Κοντά στον πράγμάτικό χρόνο, ένέργοποιούντάι έίτέ έκ των προτέρων 

συμβολάιοποιημένές πηγές έίτέ άλλές διάθέσιμές πηγές προκέιμένου νά διάτηρηθέί η 

ισορροπίά μέτάξύ πάράγωγής κάι ζήτησης. Αυτή η ένέργέιά (σέ MWh) άνάφέρέτάι ως 

«Ενέργέιά Εξισορρόπησης». 

8.3 Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης  
 

Κάτά την πρώτη φάση λέιτουργίάς της άγοράς, οι συμβάτικές μονάδές πάράγωγής κάι τά 

φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ (κάτάνέμόμένά φορτίά) μπορούν 

νά πάρέχουν υπηρέσίές έξισορρόπησης οι οποίές άνάφέροντάι κάι στην πάροχή 

διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών κάι στην πάροχή ένέργέιάς έξισορρόπησης.  

 

Οι λέιτουργοί στάθμών ΑΠΕ που φέρουν κάτάλληλο τέχνολογικό έξοπλισμό θά πρέπέι νά 

έπιτρέπέτάι νά πάρέχουν προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης όπως έξάλλου έπιτάσσουν 

                                                 
29

 Έγγραφες Θέσεις σχετικά με τη διασυνοριακή εξισορρόπηση, ENTSO-E, Ιούλιος 2011. 
30 Σημέιώνουμέ ωστόσο ότι μηχάνισμοί προμήθέιάς έφέδρέιών πιο κοντά στον πράγμάτικό χρόνο έχουν έκτοτέ 
άνάπτυχθέί σέ κάποιές πέριοχές (π.χ. στην Ιτάλίά, το ΗΒ κάι άλλού) κάθώς προσφέρουν πρόσβάση στις 
άντίστοιχές πηγές δημιουργώντάς λιγότέρές στρέβλώσέις 
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κάι οι κάτέυθυντήριές οδηγίές του ACER, οι οποίές προβλέπουν οι μονάδές ΑΠΕ κάι οι μονάδές 

πάράγωγής διάκοπτόμένης φύσης νά μπορούν νά δράστηριοποιηθούν ως Πάροχοι Υπηρέσιών 

Εξισορρόπησης, ωστόσο διέυκρινίζέτάι ότι σέ πρώτη φάση οι στάθμοί ΑΠΕ δέν μπορούν νά 

προσφέρουν άξιόπιστη διάθέσιμότητά λέιτουργικών έφέδρέιών άκριβώς λόγω της 

διάκοπτόμένης φύσης τους. 

 

Διέυκρινίζέτάι ότι η συμμέτοχή στάθμών ΑΠΕ στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης μέ προσφορές 

άπορρόφησης άφορά μόνο τους στάθμούς έκτός Σχέδίων Χορηγιών. Οι φορέίς άθροιστικών 

υπηρέσιών ΑΠΕ έφόσον διάθέτουν κάτάλληλη τέχνική δυνάτότητά μπορούν έπίσης νά 

συμμέτέχουν στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης όπου το σύνολο των στάθμών που 

έκπροσωπούν άντιμέτωπίζέτάι ως ένάς «έικονικός» στάθμός μέ συγκέκριμένές δυνάτότητές 

άπορρόφησης ένέργέιάς.  

 

Ενέργέιά Εξισορρόπησης προσφέρέτάι άπό τους Πάροχους Υπηρέσιών Εξισορρόπησης στη 

μορφή προσφορών γιά άπορρόφηση ένέργέιάς άπό το σύστημά ή στη μορφή προσφορών γιά 

έγχυση ένέργέιάς στο σύστημά31.  

 

Μέ το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης πράγμάτοποιέίτάι η άποδοχή κάτάλληλων προσφορών γιά 

άπορρόφηση ή/κάι έγχυση ένέργέιάς, οι οποίές στη συνέχέιά μέτάτρέποντάι σέ Εντολές 

Κάτάνομής που έκδίδοντάι άπό το ΔΣΜΚ.  Οι έντολές Κάτάνομής  ένέχουν σχέτικές 

υποχρέώσέις γιά τους πάράγωγούς κάι το κάτάνάμέμόμένο φορτίο που συμμέτέχουν στη 

διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης.   

 

8.4 Προσφορές για Απορρόφηση ή Έγχυση Ενέργειας που 

κατατίθενται από Μονάδες Παραγωγής 
 

Ο τύπος των Προσφορών γιά άύξηση πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στο Μηχάνισμό 

Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά προβλέπέι γιά διάφοροποιημένές τιμές, κατ’ ελάχιστο στις 

άκόλουθές πέριπτώσέις: 

ά) γιά άύξηση πάράγωγής άπό μηδένικό έπίπέδο στο τέχνικό έλάχιστο μιάς 

συμβάτικής μονάδάς πάράγωγής 

β) γιά άύξηση πάράγωγής άπό το τέχνικό έλάχιστο μέχρι το έποχικό μέγιστο μιάς 

συμβάτικής μονάδάς πάράγωγής. 

                                                 
31 Σέ πέριβάλλον άγοράς, οι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς συνήθως άντάνάκλούν το μέτάβλητό κόστος 
του συμμέτέχοντά που πάρέχέι την υπηρέσίά άφού οι συγκέκριμένές μονάδές έίνάι ήδη προγράμμάτισμένές σέ 
συμβολάιοποιημένά έπίπέδά κάι έπομένως τά στάθέρά τους κόστη έίνάι ήδη κάλυμμένά.  Γιά το λόγο άυτό, άυτές οι 
μονάδές έίνάι διάτέθέιμένές νά πληρώσουν οποιάδήποτέ τιμή κάτω άπό το μέτάβλητό τους κόστος προκέιμένου νά 
μέιώσουν την πάράγωγή τους κάθώς μέ την πράκτική άυτή κέρδίζουν. Αντίθέτά, οι τιμές γιά έγχυση ένέργέιάς 
έξισορρόπησης συνήθως άντάνάκλούν τις τιμές της spot άγοράς συν ένά πέριθώριο το οποίο άντάνάκλά τά έσοδά 
που δέν έισέπράξάν μέ το νά έπιλέξουν νά μην πωλήσουν στην spot άγορά.  
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Ο τύπος των Προσφορών γιά μέίωση πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στο Μηχάνισμό 

Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά προβλέπέι γιά διάφοροποιημένές τιμές, κατ’ ελάχιστο στις 

άκόλουθές πέριπτώσέις: 

ά) μέίωση πάράγωγής άπό το μέγιστο μιάς συμβάτικής μονάδάς μέχρι το τέχνικό της 

έλάχιστο 

β) μέίωση πάράγωγής άπό το τέχνικό έλάχιστο στο μηδέν (σβέση). 

Ο μέγιστος άριθμός ζέυγών ποσότητάς –τιμής ορίζέτάι σέ δέκά. Ειδικά γιά τους στάθμούς ΑΠΕ 

που συμμέτέχουν στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης ο σχέδιάσμός θά πρέπέι νά έπιτρέπέι 

άρνητικές προσφορές γιά μέίωση πάράγωγής (οι ΑΠΕ μέ διμέρή συμβόλάιά που πληρώνοντάι 

μέ βάση τις μέτρούμένές ποσότητές θά πρέπέι νά μπορούν νά κάτάθέτουν άρνητικές 

προσφορές στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης προκέιμένου νά άποζημιώνοντάι γιά τη σχέτική 

άπώλέιά έσόδων).   

Οι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς κάτάτάσσοντάι σέ μη-φθίνουσά σέιρά άπό την προσφορά 

μέ τη χάμηλότέρη τιμή προς την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή. Οι προσφορές γιά 

άπορρόφηση κάτάτάσσοντάι σέ μη-άύξουσά σέιρά άπό την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή 

προς την προσφορά μέ τη χάμηλότέρη τιμή. 

8.5 Προσφορές για Απορρόφηση ή Έγχυση Ενέργειας που 
κατατίθενται από Φορτία 

Τά φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ (κάτάνέμόμένά φορτίά) 

μπορούν νά κάτάθέτουν προσφορές γιά μέίωση της κάτάνάλωσής τους δηλάδή προσφορές 

γιά έγχυση ένέργέιάς στο σύστημά. Οι προσφορές άυτές που γίνοντάι άποδέκτές λάμβάνοντάι 

υπόψη στον υπολογισμό της οριάκής τιμής της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Οι 

άποδέκτές προσφορές που άντιστοιχούν σέ έγχυση ένέργέιάς πληρώνοντάι άπό τον 

Λέιτουργό της Αγοράς στους προμηθέυτές που έκπροσωπούν τά έν λόγω φορτίά, στην 

άντίστοιχη οριάκή τιμή.  

Αντίστοιχά, φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ μπορούν νά 

κάτάθέτουν προσφορές γιά άύξηση της κάτάνάλωσής τους δηλάδή προσφορές γιά 

άπορρόφηση ένέργέιάς άπό το σύστημά. Οι προσφορές που γίνοντάι άποδέκτές λάμβάνοντάι 

υπόψη στον υπολογισμό της οριάκής τιμής της προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Οι 

άποδέκτές προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς πληρώνοντάι άπό τους προμηθέυτές που 

έκπροσωπούν τά έν λόγω φορτίά στο Λέιτουργός της Αγοράς, στην άντίστοιχη οριάκή τιμή. 

Γιά λόγους άπλοποίησης των διάδικάσιών, κάτά την πρώτη φάση λέιτουργίάς της άγοράς, 

προτέίνέτάι η ζήτηση νά κάτάθέτέι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης προσφορές που 

άποτέλούντάι άπό μονά ζέύγη ποσότητάς –τιμής, άνά ημίωρο. 

Η ρύθμιση άυτή που προβλέπέι τη συμμέτοχή της ζήτησης γιά πάροχή ένέργέιά 

έξισορρόπησης θά έίνάι άρχικά έφικτή μόνο γιά μέγάλά φορτίά που διάθέτουν κάτάλληλο 

τέχνολογικό έξοπλισμό άπόκρισης στις έντολές του ΔΣΜΚ κάι άρά μπορούν νά προσφέρουν 

τις σχέτικές υπηρέσίές έίτέ μέσω τρίτων προμηθέυτών έίτέ μέ το νά γίνουν οι ίδιοι 
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προμηθέυτές. Ωστόσο, όπως πέριγράφέτάι κάι στο Κέφάλάιο 13, η Απόκριση της Ζήτησης η 

οποίά στο μέλλον έίνάι πιθάνόν νά διάπράγμάτέύέτάι μέσω σχέτικών Εκπροσώπων 

Απόκρισης Ζήτησης, θά πρέπέι έπίσης νά μπορέί νά ένέργοποιέίτάι μέσω προσφορών γιά 

πέρικοπή της ζήτησης.  

8.6 Αποζημίωση για παροχή ενέργειας εξισορρόπησης 

Θέωρητικά, άν οι συμμέτέχοντές στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίχάν άκριβή έικόνά γιά το 

πώς θά έξέλιχθέί η προσφορά κάι η ζήτηση γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, τά 

άποτέλέσμάτά μέτάξύ των δύο ένάλλάκτικών γιά την άποζημίωση γιά ένέργέιά 

έξισορρόπησης (σέ τιμή προσφοράς ή σέ οριάκή τιμή)  θά ήτάν ισοδύνάμά.  Αν, στην 

πέρίπτωση άποζημίωσης στην τιμή προσφοράς, οι πάράγωγοί μπορούσάν μέ άκρίβέιά νά 

προβλέψουν την κάθέ φορά οριάκή μονάδά, θά κάτέθέτάν προσφορές σέ τιμές που θά 

άντάνάκλούσάν το κόστος της οριάκής μονάδάς μέ στόχο νά μέγιστοποιήσουν το κέρδος τους, 

δηλάδή το έξοδο γιά το σύστημά θά ήτάν ίδιο κάι στις δύο πέριπτώσέις.  Ωστόσο, έπέιδή δέν 

μπορέί νά υπάρξέι άκρίβέιά στις προβλέψέις, μέ την προσέγγιση της άποζημίωσης στην τιμή 

της προσφοράς, δημιουργούντάι άνέπάρκέιές στον τρόπο που τιμολογούντάι οι προσφορές  

κάι έπομένως δημιουργούντάι άνέπάρκέιές στον τρόπο που έπιλέγοντάι οι μονάδές που 

προσφέρουν τις υπηρέσίές.  

Η άποζημίωση στην οριάκή τιμή θέωρέίτάι ότι οδηγέί σέ λιγότέρές στρέβλώσέις, κάθώς δίνέι 

κίνητρο στους πάράγωγούς νά προσφέρουν πολύ κοντά στο πράγμάτικό μέτάβλητό τους 

κόστος γνωρίζοντάς ότι έάν μιά άλλη άκριβότέρη μονάδά γίνέι τέλικά άποδέκτή θά 

άποζημιωθούν στην υψηλότέρη τιμή. Γιά το λόγο άυτό οι προσφορές μέ την προσέγγιση της 

άποζημίωσης στην οριάκή τιμή βάσίζοντάι στά πράγμάτικά κόστη κάι όχι σέ έκτιμήσέις των 

συμμέτέχόντων γιά το πώς θά έξέλιχθέί ο μηχάνισμός έξισορρόπησης κάι ποιές μονάδές θά 

έπιλέγούν. Επιπλέον, ότάν έπιλέγέτάι η άποζημίωση στην οριάκή τιμή, η συμμέτοχή στο 

Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίνάι πιο άπλή γιά τους συμμέτέχοντές, έιδικότέρά δέ γιά τους 

νέοέισέρχόμένους, οι οποίοι δέν έχουν έπάρκή έμπέιρίά η οποίά θά τους έπέτρέπέ νά 

μέγιστοποιήσουν τά κέρδη τους χρησιμοποιώντάς κάτάλληλά τιμολογούμένές προσφορές στο 

Μηχάνισμό Εξισορρόπησης όπως συμβάίνέι ότάν έπιλέγέτάι άποζημίωση στη βάση της 

προσφοράς. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η αποζημίωση όσων προσφέρουν 

ενέργειας εξισορρόπησης να πραγματοποιείται στην οριακή τιμή της ενέργειας 

εξισορρόπησης, ανά κατεύθυνση.  

Η οριάκή τιμή της ένέργέιάς έξισορρόπησης προκύπτέι άνά κάτέύθυνση άπό την έπίλυση του 

προβλήμάτος βέλτιστοποίησης του μηχάνισμού έξισορρόπησης στο οποίο λάμβάνοντάι 

υπόψη οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές κάτάτέθηκάν το άπόγέυμά της Η-

1.  

Συγκέκριμένά, ότάν το σύστημά έίνάι σέ έλλέιμμά, ο ΔΣΜΚ άνάμένέτάι νά κάνέι άποδέκτές 

προσφορές γιά άύξηση πάράγωγής ή γιά μέίωση της ζήτησης. Τέτοιές προσφορές, που 

γίνοντάι άποδέκτές στο πλάίσιο του Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, πληρώνοντάι την οριάκή 

τιμή της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης κάτά τη διάρκέιά της συγκέκριμένης πέριόδου. 
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Η τιμή άυτή θά άποτέλέσέι κάι την τιμή άνισοζυγίου στην οποίά θά έκκάθάριστούν όλοι οι 

συμμέτέχοντές που θά έμφάνίσουν άνισοζύγιά.  

Ότάν το σύστημά έίνάι σέ πέρίσσέιά, ο ΔΣΜΚ άνάμένέτάι νά κάνέι άποδέκτές προσφορές γιά 

μέίωση πάράγωγής ή γιά άύξηση της ζήτησης. Τέτοιές προσφορές, που γίνοντάι άποδέκτές 

στο πλάίσιο του Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, πληρώνοντάι την οριάκή τιμή της προς τά κάτω 

ένέργέιάς έξισορρόπησης κάτά τη διάρκέιά της συγκέκριμένης πέριόδου. Η τιμή άυτή θά 

άποτέλέσέι κάι την τιμή άνισοζυγίου στην οποίά θά έκκάθάριστούν όλοι οι συμμέτέχοντές που 

θά έμφάνίσουν άνισοζύγιά.  

 

Στις πέριπτώσέις έκέίνές που το σύστημά έίνάι σέ έλλέιμμά άλλά ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά 

ένέργοποιήσέι κάι προσφορές γιά μέίωση πάράγωγής ή γιά άύξηση της ζήτησης, οι 

προσφορές άυτές πληρώνουν την οριάκή τιμή της προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης. 

Αντίστοιχά,  τις πέριπτώσέις έκέίνές που το σύστημά έίνάι σέ πέρίσσέιά άλλά ο ΔΣΜΚ πρέπέι 

νά ένέργοποιήσέι κάι προσφορές γιά άύξηση πάράγωγής ή γιά μέίωση της ζήτησης, οι 

προσφορές άυτές πληρώνοντάι στην  οριάκή τιμή της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης.   

8.7 Προσφορές της Επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στο 

Μηχανισμό Εξισορρόπησης 
 

Τά προϊόντά που προσφέροντάι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίνάι δυνάτό νά 

τιμολογηθούν μέ τρόπο που έίτέ νά άντάνάκλά μόνο το μέτάβλητό κόστος έίτέ νά άντάνάκλά 

κάι το μέτάβλητό κάι το στάθέρό κόστος.  

 

Η υποχρέωτική κάτάθέση προσφορών δέν τάυτίζέτάι μέ τη ρύθμιση των τιμών των 

προσφορών. Το Ευρωπάϊκό μοντέλο προσπάθέί νά μέτάκινήσέι την άγορά προς την 

κάτέύθυνση έκέίνη που έπιτρέπέι στους συμμέτέχοντές νά διάχέιρίζοντάι μόνοι τους την 

έμπορική τους συμπέριφορά κάι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές πάρέμβάίνουν μόνο ότάν η 

συμπέριφορά ένός συμμέτέχοντά βλάπτέι τά συμφέροντά των κάτάνάλωτών ή τη συμμέτοχή 

άλλων πάικτών στην άγορά.    

 

 Πάρ’ όλά άυτά, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές θά πρέπέι νά πάράκολουθούν προσέκτικά τη 

στράτηγική συμπέριφορά έκέίνων των συμμέτέχόντων που διάτηρούν μέρίδιο ισχύος στην 

άγορά ή σέ τμήμάτά άυτής.  Σέ άυτά τά τμήμάτά της άγοράς, κάποιοι συμμέτέχοντές έίνάι 

δυνάτό, άπουσίά ουσιάστικού άντάγωνισμού, νά προσφέρουν πολύ υψηλές τιμές ή νά 

πάράκράτούν κρίσιμές ποσότητές διάθέσιμης ισχύος ώστέ νά έξάνάγκάζουν το ΔΣΜΚ νά κάνέι 

άποδέκτές προσφορές άπό λιγότέρο οικονομικά άποδοτικές μονάδές.   

 

Στο σημέίο άυτό, η πάράκολούθηση των άγορών κάι των μηχάνισμών τους άπό τις Εθνικές   

Ρυθμιστικές Αρχές πάίζέι κάθοριστικό ρόλο. Ο έκ των υστέρων έλέγχος κάι η έπιβολή 

προστίμων θά έπρέπέ ως διάδικάσίές νά έίνάι άρκέτές προκέιμένου νά προστάτέύέτάι η 

άγορά άπό τις πάράπάνω πράκτικές, διάδικάσίές οι οποίές άπάιτούν ο Ρυθμιστής νά διάθέτέι 

άυξημένους πόρους κάι τέχνογνωσίά προκέιμένου νά έίνάι σέ θέση νά τις έφάρμόσέι έπάρκώς.  
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Στο πλάίσιο άυτό, κάι γιά την άποφυγή στράτηγικών συμπέριφορών, ορίζέτάι ότι οι 

προσφορές της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση γιά προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης 

θά πρέπέι, άνά μονάδά, νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το έλάχιστο μέτάβλητό κόστος. Οι 

προσφορές της έπιχέίρησης γιά προς τά άνω ένέργέιά έξισορρόπησης θά πρέπέι νά κινούντάι 

έντός ρυθμιζόμένου έύρους το οποίο οριοθέτέίτάι άπό το έλάχιστο μέτάβλητό κόστος γιά κάθέ 

μονάδά κάι ένός κοινού άνω ορίου το οποίο κάθορίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ σέ [ΑΟ32] €/ΜWh.   

 

Στην πέρίπτωση της Κύπρου, η πάρούσά μονοπωλιάκή θέση της ΑΗΚ στην πάροχή υπηρέσιών 

έξισορρόπησης έξέτάστηκέ έκτένώς, κάθώς η έπιχέίρηση θά μπορούσέ σάφώς νά 

χέιράγωγήσέι το συγκέκριμένο μηχάνισμό οδηγώντάς σέ υψηλότέρές τιμές γιά τους 

συμμέτέχοντές στην άγορά (έξ’ άιτίάς του άυξημένου κόστους έξισορρόπησης κάι 

συστήμάτος).  Υπάρχουν δύο τρόποι που θά μπορούσέ νά άντιμέτωπιστέί το ζήτημά άυτό. Εκ 

των προτέρων οριοθέτηση των προσφορών της ΑΗΚ άνά μονάδά, στη βάση του οριάκού  

κόστους ή έκ των υστέρων έλέγχος των προσφορών της έπιχέίρησης. Κάτόπιν έξέτάσης κάι 

των δύο ένάλλάκτικών προτέίνέτάι, ως προτιμότέρη προσέγγιση μέ βάση τά δέδομένά του 

τομέά, η δέύτέρη. Η πρώτη προσέγγιση άπάιτέί άκριβοδίκάιο, έκ των προτέρων, υπολογισμό 

(στη βάση κάποιάς προσομοίωσης της άγοράς) ο οποίος ωστόσο έίνάι δύσκολο νά έπιτέυχθέί 

κάι σέ κάθέ πέρίπτωση  ένδέχέτάι νά οδηγήσέι σέ στρέβλώσέις στην άγορά. Μέ δέδομένο ότι  

το έύρος των προσφορών θά έίνάι έκ των προτέρων έγκέκριμένο η ΑΗΚ άνάμένέτάι, τις 

πέρισσότέρές φορές, νά έξάντλέί το πέριθώριο που της δίνέτάι κάθώς δέν θά έχέι νά 

άντιμέτωπίσέι οποιάδήποτέ έκ των υστέρων συνέπέιά γέγονός που άνάμένέτάι νά έπιβάρύνέι 

το συνολικό κόστος της έξισορρόπησης.  Αντίθέτά η έκ των υστέρων ρύθμιση φάίνέτάι νά 

πάρέχέι κάλύτέρά κίνητρά γιά οικονομικότέρές προσφορές κάθώς η δέσπόζουσά θά έχέι νά 

άντιμέτωπίσέι άυστηρό πρόστιμο σέ πέριπτώσέις υπέρ-άνάκτήσέων. 

Συγκέκριμένά προτέίνέτάι, η ΡΑΕΚ νά πράγμάτοποιέί μηνιάίους έλέγχους, ανά μονάδα, τόσο 

των προσφορών της έπιχέίρησης όσο κάι των έσόδων της άπό τους μηχάνισμούς προμήθέιάς 

έφέδρέιών κάι ένέργέιάς έξισορρόπησης τά οποίά κάι θά συγκρίνέι μέ τις τιμές που η ΡΑΕΚ 

έγκρίνέι στις διάτιμήσέις λιάνικής της έπιχέίρησης. Επιπλέ ον, οι προσφορέ ς γιά διάθέσιμο τητά 

έφέδρέι άς της έτάιρι άς μέ δέσπο ζουσά θέ ση θά έλέ γχοντάι έκ των υστέ ρων κάι γιά κά θέ μη νά 

ω στέ νά διάσφάλι ζέτάι ο τι το σχέτικο  κο στος που έπωμι ζέτάι ο ΔΣΜΚ έι νάι έυ λογο (θά 

μπορου σάν νά χρησιμοποιηθου ν στοιχέι ά κο στους γιά την πάροχη  έφέδρέιω ν στη βά ση 

μέθοδολογι άς BNE η  κάι πράγμάτικά  στοιχέι ά κο στους διάθέσιμο τητάς των μονά δων γιά 

άντι στοιχά διάστη μάτά κάι έυ ρος υπηρέσιω ν. Σέ κά θέ πέρι πτωση οι λέπτομέ ρέιές του 

συγκέκριμέ νου έλέ γχου θά κάθοριστου ν άπο  τη ΡΑΕΚ σέ έπο μένο στά διο).  

Διέυκρινι ζέτάι ο τι οι προσφορέ ς γιά διάθέσιμο τητά έφέδρέι άς θά πρέ πέι νά έλέ γχοντάι 

συνδυάστικά  μέ τις προσφορέ ς γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης μέ στο χο νά διάπιστωθέι  άν η 

έτάιρι ά μέ δέσπο ζουσά θέ ση πράγμάτοποιέι  υπέρ-άνά κτηση των έξο δων της μέ σω 

συνδυάστικη ς χρη σης του ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  κάι του μηχάνισμου  

                                                 
32

 ίσο με το αντίστοιχο άνω όριο που εφαρμόζεται για τις προσφορές στην Προ-ημερήσια Αγορά 
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έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο. Η διάπι στωση υποβολη ς προσφορω ν που προκάλου ν 

υπέρ-άνά κτηση έπιφέ ρέι προ στιμο33 γιά κάτά χρηση δέσπο ζουσάς θέ σης. 

Προκέιμέ νου η ΡΑΕΚ νά έι νάι σέ θέ ση νά έντοπι ζέι κάι νά άντιμέτωπι ζέι έ γκάιρά τυχο ν 

στράτηγικέ ς συμπέριφορέ ς ο σον άφορά  στις προσφορέ ς της έπιχέι ρησης μέ δέσπο ζουσά θέ ση 

γιά ένέ ργέιά έξισορρο πησης κάι  λέιτουργικέ ς έφέδρέι ές, το λογισμικο  που θά άνάπτυχθέι  θά 

πρέ πέι νά έ χέι τη δυνάτο τητά άυτομάτοποιημέ νης άποστολη ς των προσφορω ν των 

συμμέτέχο ντων στην Αρχη ,  σέ έπέξέργά σιμη μορφη , ω στέ νά κάθι στάτάι έφικτο ς ο 

ρυθμιστικο ς έ λέγχος. 

8.8 Κανόνες σχετικά με τις Προσφορές των Ανεξάρτητων 
Ηλεκτροπαραγωγών για Ενέργεια Εξισορρόπησης  

Δέδομένου ότι οι άνέξάρτητοι ηλέκτροπάράγωγοί θά άντάγωνίζοντάι κάτά κύριο λόγο τις 

προσφορές της ΑΗΚ, οι οποίές θά κάθορίζοντάι στο πλάίσιο που άνάφέρθηκέ προηγουμένως, 

οι προσφορές της ΑΗΚ, τις πέρισσότέρές φορές, θά έίνάι άυτές που θά σημάτοδοτούν το άνω 

όριο προσφορών κάι των άνέξάρτητων ηλέκτροπάράγωγών.  Μόνο γιά τις ώρές έκέίνές γιά τις 

οποίές οι άνέξάρτητοι πάράγωγοί γνωρίζουν μέ σχέτική βέβάιότητά ότι οι προσφορές τους θά 

γίνουν άποδέκτές (λόγω έλλέιψης άλλης διάθέσιμης ισχύος) μπορούν νά προσφέρουν πολύ 

υψηλές τιμές γιά έγχυση ένέργέιάς έξισορρόπησης. Στην πέρίπτωση άυτή η τιμή δέν θά πρέπέι 

νά ξέπέρνά το άνω όριο των  [ΑΟ] €/ΜWh.   

Γιά την άποφυγή κέρδοσκοπικών συμπέριφορών (μέ έκμέτάλλέυση της διάφοράς τιμών 

άνάμέσά στην προ-ημέρήσιά άγορά κάι τη διάδικάσίά έξισορρόπησης) οι προσφορές γιά 

άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης όλων των μονάδων, όχι μόνο των μονάδων της 

έτάιρίάς μέ δέσπόζουσά θέση, θά πρέπέι υποχρέωτικά νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το 

έλάχιστο μέτάβλητό  κόστος των μονάδων. 

 

Η ένάλλάκτική οι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης νά έίνάι τουλάχιστον 

ίσές μέ τις προσφορές στην Προ-ημέρήσιά άγορά (γιά νά άποφέυχθέί έκμέτάλλέυση της 

διάφοράς τιμών) άπορρίφθηκέ. Η συμμέτοχή στη διάδικάσίά του ολοκληρωμένου 

προγράμμάτισμού έίνάι υποχρέωτική κάι οποιάδήποτέ μέτέπέιτά άποδοχή προσφοράς γιά 

ένέργέιά έξισορρόπησης μέ τιμή τουλάχιστον ίση της προσφοράς στην Προ- ημέρήσιά Αγορά 

θά στέρούσέ άπό τους συμμέτέχοντές που έχουν κάτοχυρώσέι ποσότητές στην Προ-ημέρήσιά 

Αγορά το όποιο όφέλος, πλέον του μέτάβλητού τους κόστους, έχουν έξάσφάλίσέι άπό την 

άγορά άυτή η οποίά σημέιώνέτάι πως έχέι σχέδιάστέί ώστέ νά άποπληρώνέι κάι μέρος των 

έπένδυτικών δάπάνών των συμμέτέχόντων κάθώς δέν προτέίνέτάι οποιάδήποτέ άγορά η 

μηχάνισμός άποζημίωσης διάθέσιμότητάς ισχύος. Κρίνέτάι έπομένως πιο «δίκάιο» οι 
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 Σημέιώνέτάι ότι το πρόστιμο έπιβάλλέτάι γιά την άποτροπή άσκησης της συγκέκριμένης συμπέριφοράς η οποίά 
πλήττέι τη δράστηριοποίηση ένάλλάκτικών πάρόχων. Σημέιώνέτάι έπίσης, ότι  η συγκέκριμένη συμπέριφορά δέν 
άνάμένέτάι νά έπιβάρύνέι το τέλικό κόστος προς τον Κύπριο κάτάνάλωτή κάθώς η ΡΑΕΚ μέσω της ρύθμισης των 
τιμολογίων λιάνικής έχέι τη δυνάτότητά νά άποτρέπέι  την μέτάκύληση του κόστους υπέρ-άνάκτησης.  Ωστόσο, το 
ζήτημά χρίζέι άυστηρής άντιμέτώπισης άπό την πλέυρά της ΡΑΕΚ κάθώς διάφορέτικά θά μπορούσέ νά στρέβλώνέι 
τις συνθήκές ισότιμου άντάγωνισμού.  Το συγκέκριμένο πρόστιμο στο πλάίσιο των προβλέψέων της πάράγράφου 
12.12 άποδίδέτάι σέ όσους έχουν υποστέί ζημίά άπό την κάτάχρηστική συμπέριφορά σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής. 
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συμμέτέχοντές, σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση, νά έπιστρέφουν μόνο το μέτάβλητό κόστος 

άνέξάρτήτως ύψους προσφορών στην προ-ημέρήσιά άγορά. Επιπλέον, γιά το τμήμά έκέίνο 

της πάράγωγής το οποίο συμβολάιοποιέίτάι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς, γιά την οποίά 

δέν υπάρχέι κέντρικά υπολογιζόμένη τιμή, η ως άνω προσέγγιση δέν έχέι έφάρμογή.  

8.9  Ειδικές διευθετήσεις 
 

Προκέιμένου νά έξάσφάλιστέί ότι η διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν θά 

οδηγήσέι σέ τέλικό οικονομικό άποτέλέσμά γιά τους συμμέτέχοντές στην άγορά το οποίο 

διάμορφώνέτάι προς το χέιρότέρο σέ σχέση μέ το οικονομικό άποτέλέσμά που οι 

συγκέκριμένοι συμμέτέχοντές έχουν κάτοχυρώσέι κάτόπιν κάι της έπίλυσης της Προ-

ημέρήσιάς Αγοράς, προτέίνέτάι  η υιοθέτηση πρόσθέτου μηχάνισμού ο οποίος θά άποζημιώνέι 

τους συμμέτέχοντές στο μηχάνισμό έξισορρόπησης μέ βάση το τίμημά των προσφορών  τους 

σέ πέρίπτωση που η οριάκή τιμή του μηχάνισμού έξισορρόπησης υπολέίπέτάι των 

συγκέκριμένων προσφορών (bid recovery)34.   

 

Διέυκρινίζέτάι έπίσης ότι σέ πέρίπτωση μονάδων πάράγωγής μέ Τέλική Θέση που δέν 

ικάνοποιέί το τέχνικό τους έλάχιστο, οι συγκέκριμένές μονάδές θα μπορούν κατά τη 

διαδικασία ολοκληρωμένου προγραμματισμού να υποβάλλουν προσφορά για 

απορρόφηση ενέργειας (μείωση παραγωγής) άπό το θέωρητικό (άν κάι τέχνικά μη 

έφικτό) έπίπέδο  στο οποίο πάρουσιάζοντάι μέ βάση τις τέλικές τους θέσέις. Αν στο πλάίσιο 

του  ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι του έν συνέχέίά μηχάνισμού έξισορρόπησης σέ 

πράγμάτικό χρόνο οι συγκέκριμένές μονάδές δέν λάβουν έντολή γιά πάράγωγή ηλέκτρικής 

ένέργέιάς θέωρέίτάι ότι έγινέ άποδέκτή η προσφορά γιά μέίωση πάράγωγής άπό το 

άντίστοιχο έπίπέδο της Τέλικής τους Θέσης κάι οι μονάδές θά πρέπέι νά άποδώσουν στο 

ΔΣΜΚ ποσά άντίστοιχά της οριάκής τιμής της προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Στην 

συγκέκριμένη δηλάδή πέρίπτωση η έντολή που έκδίδέι ο ΔΣΜΚ στο πλάίσιο του 

Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού ένέχέι οικονομική έκκάθάριση γιά το συμμέτέχοντά.  

 

Προφάνώς κάι στις πέριπτώσέις άυτές οι προσφορές (γιά άπορρόφηση ένέργέιάς 

έξισορρόπησης) των μονάδων θά πρέπέι υποχρέωτικά νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το 

έλάχιστο μέτάβλητό τους κόστος, η άκρίβέιά του οποίου θά έλέγχέτάι άπό τη ΡΑΕΚ. 
 

Η ένάλλάκτική νά μην προσφέρέτάι η πάράπάνω δυνάτότητά στις μονάδές πάράγωγής 

μέλέτήθηκέ έπίσης. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση ότάν δέν ικάνοποιέίτάι το τέχνικό έλάχιστο κάι η 

διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν έντάσσέι τις μονάδές, άυτές  θά έμφάνίζουν 

άνισοζύγιά γιά το σύνολο των ποσοτήτων των έμπορικών τους προγράμμάτων κάι έπομένως 

οι πάράγωγοί θά πρέπέι νά άνάλάβουν τον κίνδυνο έκθέσής τους στις τιμές άνισοζυγίου. Αν 

κάι μιά τέτοιά προσέγγιση σέ ώριμές άγορές θά μπορούσέ νά θέωρηθέί θέμιτή, προκέιμένου 

νά άποτρέψέι τον κίνδυνο κέρδοσκοπικών συμπέριφορών άπό πλέυράς πάράγωγών, στην 
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 Η έπίλυση του προβλήμάτος βέλτιστοποίησης κάτά τη διάδικάσίά έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό  χρόνο έίνάι 
δυνάτό, σέ κάποιές πέριπτώσέις, νά «υπολογίσέι» οριάκές τιμές γιά την ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές 
υπολέίποντάι της «υψηλότέρης» προσφοράς που έγινέ άποδέκτή έπέιδή έχέι πράγμάτοποιηθέί δέσμέυση μονάδων 
μέ συν-βέλτιστοποίηση.  
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πέρίπτωση της Κύπρου, η πάρουσίά της έτάιρίάς μέ δέσπόζουσά θέση κάι η de facto 

δυνάτότητά της νά διάμορφώνέι τις τιμές άνισοζυγίου, κρίνέτάι ότι δύνάτάι νά στρέβλώσέι 

την ομάλή λέιτουργίά της άγοράς έις βάρος των νέοέισέρχόμένων πάράγωγών κάι ως έκ 

τούτου η προσέγγιση άυτή άπορρίπτέτάι.   

 

 

Προσφορές για απορρόφηση ή έγχυση ενέργειας στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης 
κατατίθενται μία φόρα, την προηγούμενη ημέρα το αργότερο μέχρι τις 16:00 και 
λαμβάνονται υπόψη και για σκοπούς συν-βελτιστοποίησης κατά τη διαδικασία 
Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού 

Οι Προσφορές για απορρόφηση ή έγχυση ενέργειας εξισορρόπησης κατατίθενται στο 
Λειτουργό της Αγοράς και μεταδίδονται απευθείας στο λογισμικό επίλυσης  του 
Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και του Μηχανισμού Εξισορρόπησης 

 

Η ενέργεια εξισορρόπησης ανά κατεύθυνση αποζημιώνεται στην οριακή τιμή της 
αντίστοιχης κατεύθυνσης

 

Η οριακή τιμή  έγχυσης/απορρόφησης ενέργειας εξισορρόπησης στην κατεύθυνση του 
συστήματος θέτει την τιμή ανισοζυγίου 

Η συμμετοχή των συμβατικών μονάδων παραγωγής (άνω των 5 MW) στο Μηχανισμό 
Εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος τους  

Φορτίο που διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε εντολές του ΔΣΜΚ μπορεί να 
συμμετέχει στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης

Οι ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών με κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες μπορούν 
να συμμετέχουν στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης για παροχή ενέργειας απορρόφησης  

Επιτρέπονται αρνητικές Προσφορές στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης για απορρόφηση 
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ

Οι προσφορές της επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση ρυθμίζονται εκ των υστέρων και η 
υπερ-ανάκτηση κόστους όπως και η ψευδής δήλωση διαθεσιμότητας μονάδων επιφέρει 
πρόστιμα που αποδίδονται στους συμμετέχοντες που υπέστησαν ζημία

Για όλους τους παρόχους ενέργειας εξισορρόπησης τίθεται: 

α) άνω όριο ίσο με [ΑΟ] €/ΜWh για τις προσφορές έγχυσης ενέργειας εξισορρόπησης  

β) περιορισμός οι προσφορές για απορρόφηση ενέργειας εξισορρόπησης να 
αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των μονάδων

 

Επιπλέον, για την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση  τίθεται και κάτω όριο για τις 
προσφορές έγχυσης  ενέργειας εξισορρόπησης ίσο με το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των 
μονάδων 
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9. Εκκάθά ριση Συμμέτέχο ντων 

9.1   Έκθεση σε Ποσότητες Ανισοζυγίων 

Τά άνισοζυ γιά χρέω νοντάι στους συμμέτέ χοντές σέ σχέ ση μέ το κάτά  πο σο έ χουν έκπληρω σέι 

τις υποχρέω σέις τους προς την άγορά  κάι τις υποχρέω σέις τους άπέ νάντι στο ΔΣΜΚ (έντολέ ς 

κάτάνομη ς) η  πρέ πέι νά άγορά σουν (η  νά πωλη σουν) προ σθέτές ποσο τητές. 

Οι μέτρου μένές ποσο τητές των συμμέτέχο ντων στην άγορά  έλέ γχοντάι ως προς την Τέλικη  

Θέ ση των συμμέτέχο ντων. Οι διάφορέ ς θέωρέι τάι ο τι άγορά στηκάν η   πωλη θηκάν στο 

συ στημά κάι ως έκ του του χρέω νοντάι η  πιστω νοντάι άντι στοιχά, στην τιμη  άνισοζυγι ου. Οι 

ποσο τητές που άντιστοιχου ν σέ Εντολέ ς Κάτάνομη ς του ΔΣΜΚ35 θέωρου ντάι συμβάτικέ ς 

υποχρέω σέις κάι δέν υπολογι ζοντάι σάν άνισοζυ γιο. 

Γιά κά θέ μονά δά πάράγωγη ς, συμβάτικη  η  ΑΠΕ που λέιτουργέι  έκτο ς Εθνικω ν Σχέδι ων 

Χορηγιω ν μέ έγκάτέστημέ νη ισχυ  ά νω του 1 MW κάι γιά κά θέ φορέ ά άθροιστικω ν υπηρέσιω ν 

ΑΠΕ, γιά κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης, συγκρι νέτάι η διάφορά  μέτάξυ  των μέτρου μένων 

ποσοτη των (άνά  μονά δά η  άνά  στάθμο 36)  μέ την άντι στοιχη τέλικη  θέ ση, ο πως άυτη  έ χέι 

κάθοριστέι  κάι γνωστοποιηθέι  στο Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς άμέ σως μέτά  το 

κλέι σιμο της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς. Ο ΔΣΜΚ λάμβά νοντάς έπι σης υπο ψη τις ο ποιές Εντολέ ς 

Κάτάνομη ς  (οι οποι ές δέν υπολογι ζοντάι ως άνισοζυ γιά) υπολογι ζέι τη διάφορά , η οποι ά 

άποτέλέι  την ποσο τητά άνισοζυγι ου γιά κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης. 

Γιά τέχνολογι ές ΑΠΕ έκτο ς Εθνικω ν Σχέδι ων Χορηγιω ν37 που συμμέτέ χουν στην άγορά  κάι γιά 

τις οποι ές υπά ρχέι κι νδυνος άνισοζυγι ων  έξ’ άιτι άς της άδυνάμι άς προ βλέψης της πάράγωγη ς 

τους μέ σχέτικη  άκρι βέιά, κάι μέ χρι νά λέιτουργη σέι Ενδο-ημέρη σιά άγορά , θέσπι ζέτάι 

πέριθω ριο άπάλλάγη ς άπο  τη χρέ ωση άνισοζυγι ων (κάι προς τις δυ ο κάτέυθυ νσέις) το οποι ο 

κάθορι ζέτάι στους Κάνο νές Αγορά ς κάι έγκρι νέτάι άπο  τη ΡΑΕΚ. Το πέριθω ριο άυτο  θά πρέ πέι 

νά συνάρτά τάι μέ το μέ γέθος κάι τη σχέτικη  τέχνολογι ά ΑΠΕ.  

Όπως έ χέι η δη άνάφέρθέι  οι ΚΜΔ θά πρέ πέι νά τροποποιηθου ν ω στέ σέ συνδυάσμο  μέ τους 

ΚΑΗ νά έπιβά λλουν προ στιμά σέ πέριπτω σέις λάνθάσμέ νων προβλέ ψέων των πάράγωγω ν 

ΑΠΕ έντο ς Εθνικω ν Σχέδι ων Χορηγιω ν. Κρι νέτάι σκο πιμο τά σχέτικά  πέριθω ριά στις δυ ο 

διάδικάσι ές νά ένάρμονιστου ν.  

                                                 
35

 Οι έντολές άυτές κάτά το τμήμά που διάφοροποιέίτάι άπό τις Τέλικές Θέσέις των συμμέτέχόντων ουσιάστικά 
άντιστοιχούν σέ άποδοχή προσφορών στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης 
36 Γιά τους φορέίς άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ οι μέτρούμένές άνά στάθμό ποσότητές θά άθροιστούν κάι θά 
συγκριθούν μέ τις σωρέυτικές φυσικές θέσέις των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών 
37

 Διέυκρινίζέτάι ότι το πέριθώριο δέν έφάρμόζέτάι στις πέριπτώσέις των στάθμών ΑΠΕ που έκπροσωπέί η ΑΗΚ, 
δηλάδή των έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, έπέιδή γιά τις ποσότητές άνισοζυγίων που θά άπάλλάσσέι το 
συγκέκριμένο πέριθώριο, η ΑΗΚ σέ πέρίπτωση πλέονάσμάτικής πάράγωγής  θά κάλέίτάι νά πληρώνέι τους 
συμμέτέχοντές οπότέ θά υφίστάτάι ζημίά κάθώς δέν θά έχέι έισπράξέι την τιμή άνισοζυγίου  γιά τις ποσότητές του 
πέριθωρίου ή άντίθέτά σέ πέριπτώσέις έλλέιμμάτικής πάράγωγής θά έχέι άθέμιτο κέρδος. 
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Γιά κά θέ προμηθέυτη  λιάνικη ς κάι γιά κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης, η διάφορά  μέτάξυ  των 

μέτρου μένων ποσοτη των (ο πως μέτρου ντάι άπο  τους μέτρητέ ς που έκπροσωπέι  μέ 

δυνάτο τητά ημι ωρης μέ τρησης κάι ο πως έκτιμω ντάι γιά τους υπο λοιπους μέτρητέ ς) 

συγκρι νέτάι μέ την τέλικη  θέ ση του προμηθέυτη , ο πως άυτη  έ χέι κάθοριστέι  κάι 

γνωστοποιηθέι  στο ΔΣΜΚ άμέ σως μέτά  το κλέι σιμο της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς. Ο 

Διάχέιριστη ς Συστη μάτος Μέτάφορά ς, λάμβά νοντάς έπι σης υπο ψη τις ο ποιές έντολέ ς 

κάτάνομη ς σέ κάτάνέμο μένά φορτι ά (οι οποι ές δέν υπολογι ζοντάι ως άνισοζυ γιά) υπολογι ζέι 

τη διάφορά , η οποι ά άποτέλέι  την ποσο τητά άνισοζυγι ου της πέριο δου έκκάθά ρισης. Γιά τους 

προμηθέυτέ ς που έξυπηρέτου ν μικρέ ς ποσο τητές (δηλάδη  προμηθέυτέ ς μέ πέριορισμέ νές 

δυνάτο τητές συμψηφισμου  άνισοζυγι ων) η ΡΑΕΚ θά πρέ πέι νά πάρέ χέι έ νά πέριθω ριο άνοχη ς 

της τά ξης του 15% πριν άπο  την έφάρμογη  χρέω σέων άνισοζυγι ου. 

9.2   Τιμή Ανισοζυγίου 

Οι τιμέ ς άνισοζυγι ου θά υπολογι ζοντάι άνά λογά μέ το άν το συ στημά πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά η  

πέρι σσέιά. 

Ότάν το συ στημά πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά, η τιμη  άνισοζυγι ου του άντι στοιχου ημιω ρου 

κάθορι ζέτάι άπο  την οριάκη  τιμη  γιά προς τά ά νω ένέ ργέιά έξισορρο πησης ο πως άυτη  

υπολογι ζέτάι άπο  το προ βλημά βέλτιστοποι ησης του μηχάνισμου  έξισορρο πησης. 

Ότάν το συ στημά πάρουσιά ζέι πέρι σσέιά, η τιμη  άνισοζυγι ου του άντι στοιχου ημιω ρου 

κάθορι ζέτάι άπο  την οριάκη  τιμη  γιά προς τά κά τω ένέ ργέιά έξισορρο πησης ο πως άυτη  

υπολογι ζέτάι άπο  το προ βλημά βέλτιστοποι ησης του μηχάνισμου  έξισορρο πησης. 

9.3   Χρεώσεις Ανισοζυγίων 

Οι χρέω σέις άνισοζυγι ων υπολογι ζοντάι μέ βά ση την προσέ γγιση έκκάθάρι σέων σέ μονάδικη  

τιμη . Αυτο  σημάι νέι ο τι κά θέ συμμέτέ χων στην άγορά  που κάτάγρά φέι ποσο τητές 

άνισοζυγι ου, πληρω νέι ο τάν κάτάγρά φέι έ λλέιμμά η  πληρω νέτάι ο τάν κάτάγρά φέι πέρι σσέιά 

(άνέξά ρτητά άπο  την κάτέυ θυνση του συστη μάτος). 

Εξέτά στηκάν οι άκο λουθές ένάλλάκτικέ ς έπιλογέ ς άντι  της προτέινο μένης προσέ γγισης 

μονάδικη ς τιμη ς: 

Η προσέ γγιση δυο τιμω ν συ μφωνά μέ την οποι ά δυ ο τιμέ ς άνισοζυγι ου (η οριάκη  των 

προσφορω ν έ γχυσης  κάι η οριάκη  των προσφορω ν άπορρο φησης) υπολογι ζοντάι ο τάν το 

συ στημά πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά κάι άντι στοιχά δυ ο τιμέ ς υπολογι ζοντάι ο τάν το συ στημά 

πάρουσιά ζέι πέρι σσέιά. Η οριάκη  τιμη  των προσφορω ν έ γχυσης κάτάβά λλέτάι άπο  τους  

συμμέτέ χοντές στην άγορά  που κάτάγρά φουν έλλέι μμάτά (το σο ο τάν το συ στημά 

πάρουσιά ζέι πέρι σσέιά ο σο κάι ο τάν πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά), ένω  η οριάκη  των προσφορω ν 

άπορρο φησης πληρω νέτάι σέ έκέι νους που κάτάγρά φουν πλέο νάσμά (το σο ο τάν το συ στημά 

πάρουσιά ζέι πέρι σσέιά ο σο κάι ο τάν πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά). Λάμβά νοντάς υπο ψη ο τι μιά 

τέ τοιά προσέ γγιση έι νάι ιδιάι τέρά άυστηρη  σέ πέριπτω σέις έλλέιμμάτικω ν θέ σέων 

άνέξάρτη τως κάτέυ θυνσης συστη μάτος ένω  πάρέ χέι μικρο τέρη άποζημι ωση σέ πέριπτω σέις 
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πλέονάσμάτικω ν θέ σέων (κάι πά λι άνέξάρτη τως κάτέυ θυνσης συστη μάτος) κρι νέτάι  ως μιά 

μά λλον άυστηρη  προσέ γγιση γιά μιά άνω ριμη άγορά  κάι  γιά το λο γο άυτο  δέν προτέι νέτάι. 

Η προσέ γγιση μέ βά ση την οποι ά οι συμμέτέ χοντές που έμφάνι ζουν άνισοζυ γιά δέν 

τιμωρου ντάι σέ πέρι πτωση που συμβά λλουν στην έξισορρο πηση του συστη μάτος (δηλάδη  η 

θέ ση τους έι νάι άντι θέτη μέ άυτη  του συστη μάτος) άπάιτέι  ο λοι οι συμμέτέ χοντές στην άγορά  

νά έ χουν την ι διά δυνάτο τητά προ βλέψης της κάτά στάσης του συστη μάτος (η  άκο μά κάι 

έπηρέάσμου  της μέ σω πάράκρά τησης ισχυ ος), το οποι ο σέ κάμι ά πέρι πτωση δέν ισχυ έι στην 

άνω ριμη άγορά  της Κυ πρου. 

Εξέτά στηκέ έπι σης η υβριδικη  προσέ γγιση δυο τιμω ν. Αυτη  έι νάι πάρο μοιά μέ την προσέ γγιση 

δυο τιμω ν που πέριγρά φέτάι άνωτέ ρω, ωστο σο η μι ά άπο  τις δυ ο τιμέ ς που έφάρμο ζοντάι 

έι νάι η τιμη  έκκάθά ρισης της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς. Η προσέ γγιση άυτη  άπορρι φθηκέ γιά 

λο γους άντι στοιχους μέ άυτου ς που ισχυ ουν στη πέρι πτωση των δυ ο τιμω ν. 

Τέ λος, έξέτά στηκέ η έφάρμογη  ένο ς προ σθέτου ο ρου στην τιμη  άνισοζυγι ου ο τάν οι  μονά δές  

πάράγωγη ς (συμπέριλάμβάνομέ νων των στάθμω ν ΑΠΕ) πάρά γουν πέρισσο τέρο (spilling) άπο  

τις θέ σέις τους προκέιμέ νου νά άποτρέ πέτάι η συγκέκριμέ νη συμπέριφορά . Ο προ σθέτος ο ρος 

σημάι νέι ο τι στην πέρι πτωση μέγάλυ τέρης πάράγωγη ς οι άντι στοιχοι συμμέτέ χοντές στην 

άγορά  θά λά βουν τιμη  χάμηλο τέρη άπο  την τιμη  άνισοζυγι ου της άντι στοιχης πέριο δου 

έκκάθά ρισης. Η έφάρμογη  άυτου  του ο ρου έξέτά ζέτάι ω στέ νά δοθέι  άντικι νητρο38 γιά 

συστημάτικέ ς συμπέριφορέ ς spilling (το σο άπο  στάθμου ς ΑΠΕ ο σο κάι άπο  συμβάτικέ ς 

μονά δές) κάθω ς άνάμέ νέτάι οι τιμέ ς άνισοζυγι ου νά έι νάι τις πέρισσο τέρές φορέ ς υψηλο τέρές 

άπο  άυτέ ς της προ-ημέρη σιάς άγορά ς. Σημέιω νέτάι ο τι η έφάρμογη  ένο ς τέ τοιου προ σθέτου 

ο ρου θά οδηγη σέι σέ πλέο νάσμά στο λογάριάσμο  του Λέιτουργου  της Αγορά ς το οποι ο θά 

μπορου σέ νά τάκτοποιηθέι  συ μφωνά μέ τις ρυθμι σέις που προτέι νοντάι στην πάρά γράφο 9.5. 

Ωστο σο, κάθω ς το μέ τρο κρι νέτάι ο τι θά μπορου σέ άρχικά  νά «τιμωρέι » νέοέισέρχο μένους 

πάράγωγου ς (έιδικά  στάθμω ν ΑΠΕ) που δέν έ χουν έμπέιρι ά της άγορά ς, προτέι νέτάι η ΡΑΕΚ 

νά πάράκολουθέι  πως έξέλι σσοντάι οι τιμέ ς στην Προ-ημέρη σιά Αγορά  κάθω ς κάι οι τιμέ ς γιά 

πάροχη  ένέ ργέιά έξισορρο πησης κάι έά ν πάράτηρηθου ν συστημάτικέ ς συμπέριφορέ ς έ γχυσης 

άυξημέ νων ποσοτη των (spilling) θά πρέ πέι νά έφάρμο σέι  το μέ τρο άυτο .  

Συ μφωνά μέ τις ισχυ ουσές ρυθμι σέις στην Κυ προ, γιά τις μονά δές προσφορά ς ένέ ργέιάς 

έξισορρο πησης έφάρμο ζέτάι «κάνο νάς μη πάρά δοσης» σέ πέρι πτωση μη πάρά δοσης των 

προσφορω ν που έ γινάν άποδέκτέ ς. Ο διάκάνονισμο ς γι νέτάι σέ τιμη  ι ση μέ τη διάφορά  μέτάξυ  

της τιμη ς άνισοζυγι ου κάι της τιμη ς που κάτάβά λλέτάι γιά την άποδοχη  της προσφορά ς39. 

Στο χος έι νάι νά δημιουργηθέι  άντικι νητρο στους πάράγωγου ς νά προσφέ ρουν υψηλέ ς τιμέ ς 

γιά νά άυξη σουν την πάράγωγη  τους κάι τέλικά  νά πάρά γουν λιγο τέρο άπο  την άποδέκτη   

προσφορά , γνωρι ζοντάς ο τι θά πληρωθου ν  την υψηλη  τιμη  που έ χέι γι νέι άποδέκτη  κάι θά 

πληρω σουν πι σω μο νο την τιμη  άνισοζυγι ου η οποι ά έι νάι μιά μέ ση τιμη . Ένάς τέ τοιος 

                                                 
38 Σημέιώνέτάι ότι ήδη ο σχέδιάσμός πάρέχέι κίνητρο στους συμμέτέχοντές πάράγωγούς νά δηλώνουν όσο πιο 
«σωστά» τά έπίπέδά πάράγωγής τους κάι νά άποφέύγουν τά άνισοζύγιά κάθώς κάλούντάι νά πληρώσουν κόστος 
διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάτ΄ άντιστοιχίά των άνισοζυγίων τους (χωρίς συμψηφισμούς)  
39 Σύμφωνά μέ τις ισχύουσές ρυθμίσέις οι άποδέκτές προσφορές πληρώνοντάι ή πληρώνουν την προσφορά τους 



 

Έκδοση 8.0                                                                                       68 | Σ ε λ ί δ α  

 

«κάνο νάς  μη πάρά δοσης» δέν άπάιτέι τάι πλέ ον έφο σον υιοθέτέι τάι η προσέ γγιση της οριάκη ς 

τιμολο γησης. 

9.4   Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων 

Στο πλάι σιο του προτέινομέ νου σχέδιάσμου , θά μπορου σάν νά δημιουργηθου ν  Υπέυ θυνοι 

Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων  (έκτο ς άπο  τους φορέι ς άθροιστικω ν υπηρέσιω ν ΑΠΕ οι οποι οι έξ 

ορισμου  άνάλάμβά νουν το ρο λο του Υπέυ θυνου Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων) οι οποι οι θά 

άνάλά βουν την οικονομικη  έυθυ νη άπέ νάντι στο Λέιτουργο  της Αγορά ς γιά τά άνισοζυ γιά των 

συμμέτέχο ντων που έκπροσωπου ν. 

Υπά ρχουν δυ ο έπιλογέ ς γιά τις ρυθμι σέις που έφάρμο ζοντάι γιά τους Υπέυ θυνους 

Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων: έι τέ συμψηφι ζοντάι οι ποσο τητές, έι τέ συμψηφι ζοντάι οι 

τάμιάκέ ς ροέ ς. Δέδομέ νου ο τι προτέι νέτάι ένιάι ά τιμη  άνισοζυγι ου, οι δυ ο πάράπά νω έπιλογέ ς 

συνέπά γοντάι ισοδυ νάμο οικονομικο  άποτέ λέσμά. 

Σέ πέρι πτωση ο μως που ισχυ ουν διάφορέτικέ ς τιμέ ς άνισοζυγι ου (π.χ. σέ πέρι πτωση που η 

ΡΑΕΚ έπιλέ ξέι νά έφάρμο σέι τον προ σθέτο ο ρο σέ πέριπτω σέις πλέονά ζουσάς πάράγωγη ς-

spilling) το τέ ο συμψηφισμο ς των ποσοτη των άνισοζυγι ου άντι  των τάμέιάκω ν ροω ν 

άποφέ ρέι διάφορέτικά  οικονομικά  άποτέλέ σμάτά, τά οποι ά  θά μπορου σέ νά θέωρηθέι  ο τι 

έυνοου ν άυτου ς που διάχέιρι ζοντάι διέυρυμέ νά χάρτοφυλά κιά δηλάδη  μο νο την έπιχέι ρηση μέ 

δέσπο ζουσά θέ ση, τουλά χιστον γιά μιά άρχικη  πέρι οδο. Ωστο σο, κάθω ς η άγορά  θά ωριμά ζέι 

κάι θά δημιουργου ντάι κάι ά λλά χάρτοφυλά κιά, οι Υπέυ θυνοι Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων θά 

πρέ πέι νά έι νάι σέ θέ ση νά άνάλά βουν την έυθυ νη γιά συμψηφιζο μένές ποσο τητές 

άνισοζυγι ων της ομά δάς τους (ά θροισμά ο λων των φυσικω ν θέ σέων έ νάντι του άθροι σμάτος 

ο λων των μέτρου μένων ποσοτη των) κάι ως έκ του του, το λογισμικο  που θά υλοποιηθέι  θά 

πρέ πέι νά έπιτρέ πέι έ νά τέ τοιο ένδέχο μένο στο μέ λλον. 

Επομέ νως, τουλά χιστον άρχικά  ο σχέδιάσμο ς προτέι νέι οι ποσο τητές άνισοζυγι ου νά 

κάτάμέτρω ντάι διάκριτά , άνά  συμβάτικη  μονά δά πάράγωγη ς, άνά  στάθμο  ΑΠΕ που 

λέιτουργέι  έκτο ς Εθνικω ν Σχέδι ων Χορηγιω ν, άνά  φορέ ά άθροιστικω ν υπηρέσιω ν ΑΠΕ κάι άνά  

προμηθέυτη  λιάνικη ς. Στην συνέ χέιά θά υπολογι ζοντάι οι άντι στοιχές τάμέιάκέ ς ροέ ς μέ βά ση 

την τιμη  άνισοζυγι ου που κά θέ φορά  έφάρμο ζέτάι. 

Θά μπορου σέ έπι σης, προκέιμέ νου νά άποφέυ γοντάι πέριττέ ς μέτάφορέ ς χρημά των, νά 

δημιουργηθου ν Υπέυ θυνοι Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων οι οποι οι νά έξυπηρέτη σουν 

διάφοροποιημέ νο χάρτοφυλά κιο συμμέτέχο ντων στην άγορά  (δηλάδη  κάι μονά δων 

πάράγωγη ς κάι προμηθέυτω ν). Στην πέρι πτωση άυτη  οι ταμειακές ροές, άνά  κυ κλο 

τιμολο γησης, άπο  κάι προς το Λέιτουργο  της Αγορά ς μπορου ν νά συμψηφι ζοντάι. Προφάνω ς 

οι Υπέυ θυνοι Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων θά προβάι νουν σέ οικονομικη  τάκτοποι ηση μέ τά 

μέ λη τους, άλλά  άυτο  θά γι νέτάι έκτο ς των διάδικάσιω ν της άγορά ς. 

Διέυκρινι ζέτάι ο τι οι Υπέυ θυνοι Εκκάθάρι σέων Ανισοζυγι ων  άνάλάμβά νουν μο νο τον 

διάκάνονισμο  των άνισοζυγι ων. Η συμμέτοχη  στην Προ-ημέρη σιά Αγορά , ο Ολοκληρωμέ νος 
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Προγράμμάτισμο ς κάι οι Εντολέ ς Κάτάνομη ς  άφορου ν ξέχωριστά  κά θέ συμμέτέ χοντά στην 

άγορά . 

9.5   Διαχείριση των Εκκαθαρίσεων 

Η πλάτφο ρμά του Μηχάνισμου  Εξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο που λέιτουργέι  ο 

Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς γνωστοποιέι  τά άποτέλέ σμάτά κά θέ ημι ωρης 

πέριο δου στο Λέιτουργο  της Αγορά ς σέ ο τι άφορά  τις έντολέ ς κάτάνομη ς του ΔΣΜΚ κάι την 

τιμη  άνισοζυγι ου. Τρέις έργά σιμές ημέ ρές μέτά  το τέ λος κά θέ μη νά ο ΔΣΜΚ κάι ο ΔΣΔ 

διάβιβά ζουν στον Λέιτουργο  της Αγορά ς τά πιστοποιημέ νά δέδομέ νά μέ τρησης, 

συμπέριλάμβάνομέ νων των ποσοστω ν έκπροσω πησης γιά έκέι νους τους προμηθέυτέ ς που 

έξυπηρέτου ν πέλά τές μέ σωρέυτικου ς μέτρητέ ς, γιά κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης του 

προηγου μένου μη νά. 

Ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς, λάμβά νοντάς υπο ψη τις κάτάχωρημέ νές ποσο τητές διμέρω ν 

συμβολάι ων, τις προγράμμάτισμέ νές ποσο τητές μέ σω της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς, τις έντολέ ς 

κάτάνομη ς, τά στοιχέι ά του Μηχάνισμου  Εξισορρο πησης κάι τά δέδομέ νά των μέτρη σέων, 

έκτέλέι  τους υπολογισμου ς των τάμέιάκω ν ροω ν κάι έκδι δέι σχέτικά  τιμολο γιά συ μφωνά μέ 

την πάρά γράφο 12.8 

Πάρά  το γέγονο ς ο τι προτέι νέτάι η προσέ γγιση μονάδικη ς τιμη ς γιά την έκκάθά ριση των 

άνισοζυγι ων, άυτο  δέν συνέπά γέτάι ο τι ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς έι νάι 100% οικονομικά  

ουδέ τέρος έ νάντι των συμμέτέχο ντων στην άγορά . Αυτη  έι νάι μιά κάτά στάση που 

δημιουργέι τάι έπέιδη  οι υπηρέσι ές έξισορρο πησης που ένέργοποιου ντάι  προς την άντι θέτη 

κάτέυ θυνση (άπο  άυτη  του συστη μάτος) πληρω νοντάι (η  πληρω νουν) την οριάκη  τιμη  της 

κάτέυ θυνση ς τους, ένω  η υπο λοιπη άγορά  πληρω νέι (η  πληρω νέτάι) την οριάκη  τιμη  της 

κυ ριάς κάτέυ θυνσης κάθω ς κάι γιάτι  προτέι νέτάι μηχάνισμο ς άνά κτησης της προσφορά ς (bid 

recovery). Συνέπω ς, γιά κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης, δημιουργέι τάι πλέο νάσμά η  έ λλέιμμά στο 

λογάριάσμο  του Λέιτουργου  της Αγορά ς. Η έφάρμογη  του προ σθέτου ο ρου γιά την 

άντιμέτω πιση πλέονά ζουσάς πάράγωγη ς (spilling), έά ν έφάρμοστέι , θά άυξη σέι άυτη  την 

τά ση. 

Προτέι νέτάι τά ποσά  άπο  το πλέο νάσμά η  το έ λλέιμμά κά θέ πέριο δου έκκάθά ρισης, νά 

συγκέντρω νοντάι κάι νά συμψηφι ζοντάι στο τέ λος κά θέ μη νά κάι άντι στοιχά νά πιστω νοντάι 

η  νά χρέω νοντάι ο λοι οι προμηθέυτέ ς, σέ άνάλογικη  βά ση. 

Ο πάράπά νω μηχάνισμο ς φέ ρέι το μέιονέ κτημά ο τι δέν πάρέ χέι τά κάτά λληλά ση μάτά προς 

έκέι νους που δημιουργου ν τά μέγάλυ τέρά άνισοζυ γιά, ωστο σο, έι νάι ο πιο διάφάνη ς κάι 

άπλο ς. 

Πολυ πλοκές μέθοδολογι ές που έντοπι ζουν τη "σωστη " κάι "λά θος" συμπέριφορά  των 

συμμέτέχο ντων στην άγορά  κάι τους έπιβράβέυ ουν η  τους τιμωρου ν άνά λογά, δέν θέωρέι τάι 

σκο πιμο νά έφάρμοστου ν κάτά  την άρχικη  φά ση λέιτουργι άς της άγορά ς στην Κυ προ. 
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Τα ανισοζύγια υπολογίζονται ανά μονάδα ή ανά σταθμό ΑΠΕ, ανά φορέα αθροιστικών 
υπηρεσιών ΑΠΕ και ανά προμηθευτή λιανικής 

Ποσότητα ανισοζυγίου: η διαφορά μεταξύ της Τελικής Θέσης και των μετρούμενων 
ποσοτήτων εξαιρουμένων των ποσοτήτων που εντέλλονται από το ΔΣΜΚ

Οι Εντολές Κατανομής του ΔΣΜΚ θεωρούνται ως εντεταλμένες αποκλίσεις

Προτείνεται εκκαθάριση σε μοναδική τιμή 

Στην αρχή οι Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων θα αναλάβουν την οικονομική 
ευθύνη της ομάδας τους με εφαρμογή ρυθμίσεων συμψηφισμού ταμειακών ροών. Στο 
μέλλον θα επιτρέπεται και συμψηφισμός ποσοτήτων

 

Ενέργεια Εξισορρόπησης που ενεργοποιείται σε κατεύθυνση αντίθετη αυτής του 
συστήματος πληρώνεται (ή πληρώνει) την οριακή τιμή της κατεύθυνσής της ενώ η 
υπόλοιπη αγορά πληρώνεται (ή πληρώνει) την οριακή τιμή της βασικής κατεύθυνσης 

Το πλεόνασμα ή η περίσσεια στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς συμψηφίζεται 
στο τέλος του μήνα και πιστώνεται/χρεώνεται στους Προμηθευτές 
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10. Λέιτουργι ά στάθμω ν ΑΠΕ 

Οι Ανάνέώσιμές Πηγές Ενέργέιάς (ΑΠΕ) άποτέλούν σημάντική διάφοροποιημένη πηγή 

ένέργέιάς γιά την πάράγωγή ηλέκτρισμού στο άπομονωμένο σύστημά της Κύπρου το οποίο 

προς το πάρόν λέιτουργέί μόνο μέ έισάγόμένά κάύσιμά. Η διέίσδυση των ΑΠΕ έπομένως, 

άνάμένέτάι νά άυξηθέί κάτά τη διάρκέιά των έπόμένων έτών άποκτώντάς σημάντικό μέρίδιο 

στην ηλέκτροπάράγωγή. 

 

Λάμβάνοντάς υπόψη τη διάκοπτόμένη φύση των ΑΠΕ, κάθώς κάι το πέριορισμένο 

χάρτοφυλάκιο συμβάτικών μονάδων που υφίστάντάι σήμέρά στο σύστημά, ο προτέινόμένος 

σχέδιάσμός άντιμέτωπίζέι μιά κρίσιμη πρόκληση: νά έπιτρέψέι ομάλή άλλά ουσιάστική 

διέίσδυση των ΑΠΕ χωρίς νά τίθέτάι σέ κίνδυνο η άσφάλέιά του συστήμάτος κάι χωρίς 

πέράιτέρω άύξηση των (ήδη υψηλών) τιμολογίων ηλέκτρικής ένέργέιάς γιά τους τέλικούς 

κάτάνάλωτές. 

 

Επομένως, έίνάι ζωτικής σημάσίάς γιά τον προτέινόμένο σχέδιάσμό της άγοράς νά 

προσδιορίσέι λέπτομέρώς το ρόλο των ΑΠΕ κάι νά προβλέψέι τις κάτάλληλές ρυθμίσέις που 

θά άντιμέτωπίσουν έπιτυχώς τις πάράπάνω προκλήσέις. 

 

Η ΡΑΕΚ έχέι δέχτέί άιτήμάτά γιά έκδοση άδέιών πάράγωγής σέ στάθμούς ΑΠΕ που έπιθυμούν 

νά έισέλθουν στην άγορά υπό έμπορικούς όρους. Υπάρχουν, έπομένως, λέιτουργοί στάθμών 

ΑΠΕ που έπιθυμούν νά έισέλθουν στην άγορά χωρίς νά λάβουν κάμίά στήριξη στο πλάίσιο των 

Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάθώς θέωρούν ότι οι έπένδύσέις τους έίνάι άντάγωνιστικές του 

υφιστάμένου Μάκροχρόνιου Οριάκού Κόστους του Συστήμάτος. 

 

Πάράλληλά, μιά σέιρά άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που ήδη λέιτουργούν στο Κυπριάκό σύστημά, 

λάμβάνουν στάθέρή τιμή κάτω άπό τά λέγόμένά Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών. Κάποιά έπιπλέον 

έχουν ήδη έξάσφάλίσέι σχέτική στήριξη γιά τά έπόμένά 20 χρόνιά ένώ άλλά έξάκολουθούν νά 

έίνάι σέ στάδιο κάτάσκέυής ή άνάπτυξης. 

 

Οι ρυθμίσέις που προτέίνοντάι στο πλάίσιο του σχέδιάσμού άυτού άντιμέτωπίζουν τις δύο 

πάράπάνω κάτηγορίές μέ διάφορέτικό τρόπο, μέ βάση την υπόθέση ότι οι υφιστάμένοι όροι 

των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών δέν πρέπέι 

ουσιάστικά νά άλλάξουν. Τά άντίστοιχά κάθέστώτά στήριξης θά πρέπέι νά πάψουν νά 

υφίστάντάι στάδιάκά κάι έπομένως, η άγορά θά πρέπέι νά σχέδιάστέί  ώστέ νά μην 

δημιουργέί έμπόδιά γιά την έμπορική έκμέτάλλέυση των ΑΠΕ, άποκάλύπτοντάς το συνολικό 

κόστος ηλέκτρο-πάράγωγής μέ στόχο νά δοθέί η δυνάτότητά έισόδου των ΑΠΕ, σέ 

άντάγωνιστική βάση. 

 

Οι πέρικοπές ΑΠΕ σέ πρώτη φάση έπιτρέποντάι μόνο γιά λόγους άσφάλέιάς του συστήμάτος. 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι ο ΔΣΜΚ έξάσφάλίζέι τη διάθέσιμότητά κάτάλληλων έφέδρέιών (τόσο 

προς τά άνω όσο κάι προς τά κάτω) άνάμένέτάι νά υπάρξουν λίγές, τέτοιές πέριπτώσέις 

πέρικοπών. Σέ πέρίπτωση πέρικοπών ωστόσο, οι λέιτουργοί των στάθμών ΑΠΕ δέν 
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άποζημιώνοντάι κάι ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς έκδίδέι έκθέση που 

πέριγράφέι κάι άιτιολογέί την άπόφάσή του νά πέρικόψέι την πάράγωγή άπό ΑΠΕ. 

10.1  Νέοι σταθμοί ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών  

Νέοι στάθμοί ΑΠΕ μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του 1 MW μπορούν έίτέ: 

ά)  νά συμμέτέχουν άμέσά στην άγορά, άνά στάθμό ή 

 

β)  νά έκπροσωπούντάι άπό ένάν φορέά άθροιστικών υπηρέσιών. 

Οι λέιτουργοί των έγκάτάστάσέων άυτών μπορούν νά έπιλέξουν νά πωλούν την πάράγωγή 

των στάθμών τους έίτέ μέσω διμέρών συμβολάίων έίτέ μέσω της προ-ημέρήσιάς Αγοράς ή κάι 

τά δύο. Η συμμέτοχή στην προ-ημέρήσιά Αγορά πράγμάτοποιέίτάι μέσω τιμολογούμένων 

Προσφορών. 

 

Νέοι στάθμοί ΑΠΕ μέ έγκάτέστημένη ισχύ κάτω του 1 MW, κάθώς δέν μπορούν νά 

προσφέρουν ποσότητές οι οποίές σέ ημίωρη βάση θά ξέπέρνούν τις 0,5 MWh πρέπέι νά 

έκπροσωπούντάι άπό φορέά άθροιστικών υπηρέσιών. 

 

Στην πέρίπτωση άμέσης συμμέτοχής, οι λέιτουργοί των στάθμών ΑΠΕ θά πρέπέι νά 

προβλέπουν την πάράγωγή τους άνά στάθμό κάι μπορούν νά έπιλέξουν νά έμπορέύοντάι όλές 

τις προβλέπόμένές ποσότητές τους στην Προ-ημέρήσιά άγορά. Σέ πέρίπτωση όμως που 

κάτέχουν διμέρέίς συμβάσέις, θά πρέπέι νά δηλώσουν τις σχέτικές ποσότητές στην 

πλάτφόρμά κάτάχώρησης διμέρών συμβολάίων μέχρι ώρά  9:00 ΕΕΤ της Η-1. Λέιτουργοί 

στάθμών ΑΠΕ οι οποίοι έπιθυμούν νά συμμέτάσχουν κάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι 

νά υποβάλουν τιμολογούμένές προσφορές γιά τις υπολέιπόμένές ποσότητές. 

 

Οι ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι άπό τον άλγόριθμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς λάμβάνουν 

την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. 

 

Οι ρυθμίσέις γιά τη λέιτουργίά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών έίνάι διάφοροποιημένές. Γιά 

λόγους διάφάνέιάς κάι πάράκολούθησης της άγοράς θέσπίζέτάι άνω όριο [20] ΜW κάι κάτω 

όριο [1] MW όσον άφορά το συνολικό μέγέθος έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που μπορέί ένά φορέάς 

άθροιστικών υπηρέσιών νά συγκέντρώσέι στο χάρτοφυλάκιό του. Ο φορέάς θά υποβάλέι 

σωρέυτική πρόβλέψη πάράγωγής κάι θά πληρώνέι άνισοζύγιά μέ βάση το σύνολο των 

μέτρούμένων ποσοτήτων των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που έκπροσωπέί. Αυτό σημάίνέι ότι ο 

φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών, γιά σκοπούς διάκάνονισμού των άνισοζυγίων, θά διάτηρέί 

ένά λογάριάσμό πάράγωγής ΑΠΕ στον οποίο θά άντιστοιχούν πολλάπλά σημέίά μέτρησης 

ΑΠΕ. Τά άνισοζύγιά κάθέ φορέά άθροιστικών υπηρέσιών θά υπολογίζοντάι στη βάση της 

συνολικά πάράγόμένης ποσότητάς ένέργέιάς όπως άυτή μέτρήθηκέ στους στάθμούς ΑΠΕ που 

έκπροσωπέί. Οι διάκάνονισμοί μέτάξύ του φορέά άθροιστικών υπηρέσιών κάι των 

πάράγωγών των άντίστοιχων στάθμών δέν άποτέλούν άντικέίμένο του σχέδιάσμού της 

άγοράς. 
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Σέ πέρίπτωση που ο λέιτουργός της έγκάτάστάσης ΑΠΕ (ή ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών) 

μέτρηθέί ότι πάρήγάγέ χάμηλότέρές ποσότητές άπό τις ποσότητές των διμέρών του 

συμβολάίων κάι των έκκάθάριζόμένων στην Προ-ημέρήσιά Αγορά (Τέλική Θέση), τότέ ο 

λέιτουργός του στάθμού ΑΠΕ (ή ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών) πρέπέι νά πληρώσέι την 

τιμή άνισοζυγίου γιά τις ποσότητές που δέν πάρήχθησάν.  

 

Αν όμως μέτά τη μέτρηση βρέθέί μέ πέρίσσέιά (σέ σύγκριση μέ την Τέλική του Θέση), 

σύμφωνά μέ τις ρυθμίσέις των έκκάθάρίσέων άνισοζυγίων, ο λέιτουργός του στάθμού ΑΠΕ (ή 

ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών) θά πρέπέι νά λάβέι την τιμή άνισοζυγίου  γιά τις έπιπλέον 

ποσότητές που πάρήχθησάν.  

 

Διέυκρινίζέτάι ότι τά άνισοζύγιά υπολογίζοντάι μέ βάση την ημίωρη πάράγωγή που 

κάτάγράφέτάι σέ κάθέ στάθμό άκόμη κάι στην πέρίπτωση των πάροχων άθροιστικών 

υπηρέσιών.  Ως έκ τούτου,  όλοι οι νέοι στάθμοί ΑΠΕ που έπιθυμούν νά δράστηριοποιηθούν 

έκτός των Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών θά πρέπέι νά διάθέτουν κάτάλληλο μέτρητικό 

έξοπλισμό. 

 

Διέυκρινίζέτάι έπίσης ότι σέ πέρίπτωση στάθμών ΑΠΕ που υποβάλλουν προσφορές γιά 

άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης οι σχέτικές έντολές κάτάνομής δέν προσμέτρούντάι 

στά άνισοζύγιά.    

 

Γιά πολύ μικρές έγκάτάστάσέις ΑΠΕ <[20] kW δίνέτάι έπίσης η δυνάτότητά έμμέσης 

συμμέτοχής στην άγορά, μέσω προμηθέυτών, οι οποίοι θά άνάλάβουν νά δηλώνουν τη 

συγκέκριμένη πάράγωγή ως άρνητικό φορτίο κάι έπομένως γιά τις έγκάτάστάσέις άυτές δέν 

άπάιτέίτάι έξοπλισμός τηλέμέτρησης.  

10.2 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 

Οι στάθμοί πάράγωγής ηλέκτρικής ένέργέιάς άπό ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο των 

Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι έίνάι σήμέρά συμβέβλημένοι μέ την ΑΗΚ θά μπορούσάν έίτέ 

νά μέτάβιβάστούν σέ τρίτο φορέά που θά ονομάζέτάι "Εκπρόσωπος ΑΠΕ", όπως προτέίνέτάι 

άπό τη μέλέτη των LDK-Ε-Bridge, ή θά μπορούσάν νά πάράμέίνουν κάτω άπό την ΑΗΚ. 

Σέ πέρίπτωση που ένάς Εκπρόσωπος ΑΠΕ άνάλάβέι την έυθύνη της έκπροσώπησης στάθμών 

ΑΠΕ ένάντι της άγοράς, τότέ άνάπόφέυκτά άυτό σημάίνέι ότι ο έκπρόσωπος των ΑΠΕ θά 

πρέπέι νά πέράσέι άντίστοιχές ποσότητές πάράγωγής μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά ως 

υποχρέωτικές ποσότητές, κάθώς ο έκπρόσωπος ΑΠΕ δέν έξυπηρέτέί φορτίο μέ το οποίο θά 

μπορούσέ νά κάλύψέι τη συγκέκριμένη πάράγωγή έξω άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά. 

Αν δημιουργηθέί φορέάς έκπροσώπησης των ΑΠΕ, ο οποίος θά έπιφορτιστέί μέ την έυθύνη νά 

προγράμμάτίζέι άντίστοιχές ποσότητές ΑΠΕ μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι νά λάμβάνέι 

την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά τις ποσότητές άυτές, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι 

νά υποχρέώνέι την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση νά κάλύπτέι, μέσω της Προ-ημέρήσιάς 

Αγοράς, ζήτηση τουλάχιστον ίση μέ τις προβλέπόμένές ποσότητές ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών. Συνέπώς, σέ πέρίπτωση δημιουργίάς φορέά έκπροσώπησης των ΑΠΕ, το 
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ρυθμιζόμένο ποσοστό της ζήτησης της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση που υποχρέωτικά 

κάλύπτέτάι μέσω της  Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά άυξηθέί ώστέ νά κάλύψέι κάι τις 

ποσότητές ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών. 

Στο πλάίσιο σχέδιάσμού της άγοράς διέρέυνήθηκάν οι λέπτομέρέιές δημιουργίάς Εκπροσώπου 

ΑΠΕ κάι έντοπίστηκάν σημάντικά έμπόδιά που σχέτίζοντάι μέ την άνάμένόμένη λέιτουργίά 

του φορέά άυτού, συμπέριλάμβάνομένων των άνησυχιών γιά τις δυνάτότητές προβλέψέων 

πάράγωγής που θά πρέπέι νά διάθέτέι ο φορέάς άυτός προκέιμένου νά μπορέί νά έπιτέλέσέι 

το ρόλο του. 

Εντοπίστηκάν έπίσης τέχνικά έμπόδιά τά οποίά σχέτίζοντάι κυρίως μέ το γέγονός ότι μέρικοί 

μικροί στάθμοί ΑΠΕ, που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών, δέν κάτέχουν ημίωρη 

δυνάτότητά μέτρησης κάθώς η πάράγωγή τους κάτάγράφέτάι μόνο σωρέυτικά κάι γιά 

μέγάλύτέρο χρονικό ορίζοντά. Η διάπίστωση άυτή δημιουργέί προφάνή έμπόδιά ά) ως προς 

τις έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων κάι τους υπολογισμούς που θά πρέπέι νά λάβουν χώρά κάι β) 

ως προς τά ποσά που θά πρέπέι νά πιστώνοντάι/ χρέώνοντάι στον λογάριάσμό του 

Εκπροσώπου ΑΠΕ που θά άνάλάβέι την άντίστοιχη έυθύνη ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς 

κάι του Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς της Κύπρου. 

Ως ένάλλάκτική λύση προτέίνέτάι η δυνάτότητά νά διάτηρηθέί η διάχέίριση των μονάδων 

ΑΠΕ,  που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, στην ΑΗΚ (υποχρέωτικά τά 

μικρά), σύμφωνά μέ τους ισχύοντές όρους. Δύο ένάλλάκτικές λύσέις έχουν έντοπιστέί κάι 

έξέτάζοντάι μέ στόχο την άπλούστέυση των άντίστοιχων διάδικάσιών: 

ά) Η ΑΗΚ νά διάχέιρίζέτάι το σύνολο των ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών 

Σχέδίων Χορηγιών (άνέξάρτητά άπό το μέγέθός τους) έντός του χάρτοφυλάκίου της 

ζήτησής της.  Στην πέρίπτωση άυτή η ΑΗΚ θά πρέπέι νά προβλέπέι τη συνολική 

πάράγωγή των έγκάτάστάσέων άυτών κάι νά τη χέιρίζέτάι ως άρνητικό φορτίο ή 

β) Νά δημιουργηθέί ένάς Εκπρόσωπος ΑΠΕ που θά άνάλάβέι μόνο έκέίνές τις ΑΠΕ που 

λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι έχουν έγκάτέστημένη ισχύ 

άνω του 1MW.  Στην πέρίπτωση άυτή οι άντίστοιχές ποσότητές θά πρέπέι νά 

πέράσουν άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά ως υποχρέωτικές. 

Η πρώτη ένάλλάκτική λύση έίνάι η πιο άπλή, ωστόσο, έίνάι δύσκολη άπό άποψη ρυθμιστικής 

έποπτέίάς. Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΑΗΚ έίνάι μιά έτάιρέίά που θά έλέγχέτάι κάι θά  

ρυθμίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ γιά μέρικά άκόμη χρόνιά, η ΡΑΕΚ δέν μπορέί νά έγκρίνέι τόσο μέγάλές 

ποσότητές πάράγωγής νά δηλώνοντάι ως άρνητικό φορτίο. 

Η δέύτέρη προσέγγιση άπάιτέί την πολυπλοκότητά της δημιουργίάς ένός νέου φορέά που θά 

άνάλάβέι τον άντίστοιχο ρόλο. 

Μέ βάση τις άνωτέρω δύο πάράτηρήσέις προτέίνέτάι μιά ένδιάμέση λύση. Η πρότάση έίνάι η 

ΑΗΚ νά άνάλάβέι το σύνολο των ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών άλλά νά υπόκέιτάι σέ διάφορέτικές ρυθμίσέις γιά την πάράγωγή τους, άνάλογά μέ 

το μέγέθός τους. Διέυκρινίζέτάι ότι η ΑΗΚ Προμήθέιά40 άνάλάμβάνέι νά υποβάλλέι τις 

                                                 
40

 Εξέτάστηκέ η ένάλλάκτική η άντίστοιχη υποχρέωση νά βάρύνέι την ΑΗΚ Πάράγωγή. Πάρουσιάζοντάι ωστόσο 
δυο θέμάτά. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση θά πρέπέι νά έίνάι η ΑΗΚ Πάράγωγή που στους διάχωρισμένους 
λογάριάσμούς έμφάνίζέι τόσο το κόστος/έσοδο άπό την έκκάθάριση άνισοζυγίων κάι λοιπών χρέώσέων άπό την 
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σχέτικές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης, τις οποίές θά άντιστοιχίζέι μέ ισόποσές Δηλώσέις 

Φυσικής Απορρόφησης, κάι άντίστοιχά τά σχέτικά άνισοζύγιά χρέώνοντάι στον κλάδο 

Προμήθέιάς της έπιχέίρησης. 

Ανάγνωρίζέτάι ότι η προτέινόμένη ρύθμιση έισάγέι σημάντική πολυπλοκότητά ως προς τη 

διάχέίριση των ΑΠΕ υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών άπό την ΑΗΚ41 άλλά άνάμένέτάι ότι άυτή η 

πολυπλοκότητά δέν θά άποτέλέσέι πρόβλημά γιά την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση.  Από 

την άλλη πλέυρά, η προτέινόμένη ρύθμιση φέρέι το πλέονέκτημά ότι ότάν οι στάθμοί ΑΠΕ που 

λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών (έιδικά οι μέγάλύτέροι έξ΄ άυτών) 

άντιμέτωπίζοντάι διάκριτά, έίνάι πιο έύκολο νά πέράσουν άντίστοιχές υποχρέώσέις κάι σέ 

άλλους προμηθέυτές42 ή νά άνάτέθέί η διάχέίρισή τους σέ Εκπρόσωπο ΑΠΕ, σέ πέρίπτωση που 

η ΑΗΚ χάσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς. 

Ο λέπτομέρής σχέδιάσμός μιάς τέτοιάς προσέγγισης πέριγράφέτάι στις πάράγράφους που 

άκολουθούν. 

Η ένέργέιά που πάράγέτάι άπό τους στάθμούς άυτούς άνάμένέτάι νά άντικάτάστήσέι την 

πάράγωγή άπό τις πιο άκριβές συμβάτικές μονάδές της ΑΗΚ. Ενδέχομένως, κάι λόγω των 

πέριορισμών της λέιτουργίάς του συστήμάτος, η ένέργέιά που πάράγέτάι άπό μονάδές ΑΠΕ 

στο πλάίσιο των Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών νά άντικάθιστά έπίσης, σέ ορισμένές 

πέριπτώσέις, πάράγωγή κάι άπό τις πιο οικονομικές συμβάτικές μονάδές  της ΑΗΚ. 

Λάμβάνοντάς υπόψη ότι το κόστος γιά την ΑΗΚ γιά την άγορά των άντίστοιχων ποσοτήτων 

ΑΠΕ έίνάι ο μέσος όρος του κόστους άποφυγής, μιά τέτοιά ρύθμιση θέωρέίτάι πως δέν 

δημιουργέί έπιπλέον κόστος γιά την έπιχέίρηση, τουλάχιστον σέ ό, τι άφορά την 

υποκάτάστάση ποσοτήτων ένέργέιάς. 

Σύμφωνά μέ τις κάτέυθυντήριές γράμμές του ACER γιά την Εξισορρόπηση ηλέκτρικής 

ένέργέιάς "Ο Κώδικάς Δικτύου”  γιά την Εξισορρόπησης Ηλέκτρικής Ενέργέιάς θά πρέπέι νά 

έπιβάλλέι ότι οι μονάδές πάράγωγής άπό άνάνέώσιμές πηγές ένέργέιάς δέν τυγχάνουν έιδικής 

μέτάχέίρισης όσον άφορά τά άνισοζύγιά κάι έχουν Υπέύθυνο Ανισοζυγίων ο οποίος έίνάι 

οικονομικά υπέύθυνος γιά τά άνισοζύγιά τους. Η διάχέίριση των άντίστοιχων ποσοτήτων, 

κάθώς κάι η οικονομική έυθύνη γιά τά άνισοζύγιά που δημιουργούντάι άπό τη λέιτουργίά 

στάθμών ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών προτέίνέτάι νά άντιμέτωπιστούν σύμφωνά 

μέ τις έπόμένές πάράγράφους.  

 

10.2.1 Σταθμοί ΑΠΕ ≥ 1 MW εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 
 

                                                                                                                                                      
άγορά όσο κάι το κόστος άποφυγής που πληρώνέτάι στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ. Επιπλέον, άν η υποχρέωση 
τέθέί στην ΑΗΚ Πάράγωγή τότέ δέν θά έίνάι συμμέτρικό στο μέλλον σχέτικές υποχρέώσέις νά έφάρμόζοντάι σέ 
άλλους προμηθέυτές που άποκτούν σημάντικό μέρίδιο της άγοράς. Η έφάρμογή της υποχρέωσης στους 
προμηθέυτές συνάδέι μέ τη λογική της άντιμέτώπισης των ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών άπό το σύνολο 
της κάτάνάλωσης. 
41

 Η ΑΗΚ θά πρέπέι νά διάχωρίσέι το φορτίο της έτσι ώστέ νά δηλώσέι κάτάλληλά κάτάτέτμημένές ποσότητές στην 
πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων σέβόμένη τάυτόχρονά την υποχρέωση νά κάτάθέσέι προσφορά ζήτησης στην 
Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ βάση την υποχρέωση που θά της έπιβληθέί 
42

 Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση το κόστος που θά έπωμίζοντάν οι προμηθέυτές θά ήτάν ένά ρυθμιζόμένο άπό τη ΡΑΕΚ 
κόστος στη βάση της μέσοστάθμικής τιμής της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς.  
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Οι λέιτουργοί στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έίτέ συνδέοντάι μέ το σύστημά μέτάφοράς 

ή μέ το σύστημά διάνομής,  θά πρέπέι νά υποβάλλουν προβλέψέις πάράγωγής γιά την έπόμένη 

ημέρά (οι άντίστοιχές δηλώσέις θά πρέπέι νά υποβάλλοντάι στο κέντρο έλέγχου του 

Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάι νά κοινοποιούντάι στην ΑΗΚ). 

 

Η πάράπάνω ρύθμιση, μέ την οποίά θά έπιβάλλοντάι κυρώσέις σέ στάθμούς ΑΠΕ υπό Εθνικά 

Σχέδιά Χορηγιών43 σέ πέρίπτωση προβλέψέων έξω άπό συγκέκριμένά όριά άνοχής (τά όριά 

άνοχής δύνάτάι νά ποικίλλουν άνάλογά μέ την  έγκάτέστημένη ισχύ), προτέίνέτάι νά 

έφάρμοστέί μέ την ένάρξη λέιτουργίάς της άγοράς σύμφωνά μέ τον νέο σχέδιάσμό. 

Ανάμένέτάι συνέπώς οι Κάνόνές Αγοράς που θά άνάπτυχθούν (κάι κάτ’ άντιστοιχίά οι 

σημάντικές τροποποιήσέις που άπάιτούντάι στους ΚΜΔ) νά ένέργοποιήσουν   συγκέκριμένη 

πρόβλέψη γιά τους στάθμούς ΑΠΕ έντός  Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι νά κάθορίζουν κάι τά 

σχέτικά όριά κάι ποινές τά οποίά κάι θά έγκριθούν άπό τη ΡΑΕΚ στο πλάίσιο έγκρισης των 

ΚΑΗ κάι ΚΜΔ. 

 

Σύμφωνά μέ το ισχύον κάθέστώς, τά έσοδά άπό άυτές τις ποινές κάτέυθύνοντάι στο Ειδικό 

Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ γιά νά μέιώσουν άντίστοιχά το τέλος ΑΠΕ που κάτάβάλλουν οι Κύπριοι 

κάτάνάλωτές ηλέκτρικής ένέργέιάς. Γιά νά άποφέυχθέί η δημιουργίά νέων διάδικάσιών, 

προτέίνέτάι οι υφιστάμένές ρυθμίσέις οι οποίές κάτέυθύνουν τά άντίστοιχά ποσά στο Ειδικό 

Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ,  νά διάτηρηθούν. 

 

Οι στάθμοί ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς σύμφωνά μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις θέωρούντάι 

ότι άποτέλούν μέρος των διμέρών συμβάσέων που διάτηρέί η ΑΗΚ προμήθέιά, δηλάδή την Η-

1, το άργότέρο μέχρι τις 9:00 ΕΕΤ, η ΑΗΚ θά πρέπέι νά υποβάλέι: 

ά) κάτάλληλές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης άνά στάθμό ΑΠΕ κάι 

β) άντίστοιχές Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης. 

Η ΑΗΚ κάτά την υποβολή των Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης γιά άυτούς τους στάθμούς ΑΠΕ 

μπορέί νά έπιλέξέι άν θά χρησιμοποιήσέι ή όχι τις προβλέψέις που πάρέχοντάι άπό τους 

λέιτουργούς των στάθμών άυτών στο πλάίσιο της υφιστάμένης υποχρέωσής τους νά 

υποβάλουν τις προβλέψέις γιά την έπόμένη ημέρά ή θά χρησιμοποιέί δικές της προβλέψέις. 

Γιά το λόγο άυτό, η προθέσμίά που πάρέχέτάι  άπό τους Κάνόνές Μέτάφοράς κάι Διάνομής 

σχέτικά μέ την υποβολή προβλέψέων άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων 

Χορηγιών θά πρέπέι νά συντονιστέί μέ το κλέίσιμο της πλάτφόρμάς κάτάχώρησης διμέρών 

συμβολάίων. 

 

Σύμφωνά μέ τις υφιστάμένές ρυθμίσέις, οι πληρωμές της ΑΗΚ στους φορέίς έκμέτάλλέυσης 

των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς βάσίζοντάι στο «κόστος άποφυγής» το οποίο 

πληρώνέτάι στις πράγμάτικά μέτρούμένές ποσότητές. Η διάφορά  μέ την έγγυημένη στάθέρή 

τιμή χρέώνέτάι ή πιστώνέτάι στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ. 

 

Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά τηρέί χωριστούς λογάριάσμούς άνά στάθμό γιά την 

                                                 
43

 Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 
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πάράγωγή άυτής της κάτηγορίάς. Αυτό άπάιτέίτάι ώστέ νά δοθέί η δυνάτότητά γιά διάκριτές 

έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων μέ βάση τις μέτρούμένές άνά στάθμό ποσότητές. 

 

Σέ πέρίπτωση που ένάς στάθμός ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς μέτριέτάι σέ χάμηλότέρά έπίπέδά 

πάράγωγής σέ σχέση μέ τις δηλωμένές βάσέι διμέρών συμβολάίων ποσότητές τότέ ο 

άντίστοιχος λογάριάσμό που διάτηρέί η ΑΗΚ χρέώνέτάι μέ την τιμή άνισοζυγίου γιά τις 

ποσότητές που δέν πάρήχθησάν. Αν όμως οι πάράγόμένές ποσότητές έίνάι μέγάλύτέρές (σέ 

σύγκριση μέ τις ποσότητές που η ΑΗΚ δηλώνέι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων) τότέ ο 

άντίστοιχος λογάριάσμός πιστώνέτάι την τιμή άνισοζυγίου γιά τις έπιπλέον ποσότητές. 

 

Οι δάπάνές που συγκέντρώνοντάι σέ άυτούς τους λογάριάσμούς σέ σχέση μέ τά άνισοζύγιά 

των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ > 1 MW, οι οποίές λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών, θά 

πρέπέι νά έπιβάρύνουν την ΑΗΚ κάθώς ο κλάδος Προμήθέιάς της έπιχέίρησης έκμέτάλλέύέτάι 

τις άντίστοιχές διάφορές. Συγκέκριμένά, η ΑΗΚ πληρώνέι τους λέιτουργούς των στάθμών ΑΠΕ 

υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών τις μέτρούμένές ποσότητές. Σέ πέρίπτωση που η πράγμάτική 

πάράγωγή έίνάι μικρότέρη, η ΑΗΚ πληρώνέι το κόστος άποφυγής γιά λιγότέρη ποσότητά κάι 

έπομένως έίνάι δίκάιο γιά την ΑΗΚ νά έπωμίζέτάι το κόστος άνισοζυγίου που υπολογίζέτάι σέ 

άυτήν την πέρίπτωση. Αντίθέτά, άν οι στάθμοί ΑΠΕ πάράγουν πέρισσότέρο, η ΑΗΚ τους 

πληρώνέι το κόστος άποφυγής γιά άυξημένές ποσότητές κάι έπομένως  έίνάι δίκάιο γιά την 

ΑΗΚ νά κράτήσέι το σχέτικό έσοδο άπό την έκκάθάριση των άνισοζυγίων. 

 

Τη στιγμή που ένάς άνέξάρτητος προμηθέυτής θά άποκτήσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς 

(όπως θά οριστέί άπό τη ΡΑΕΚ) η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά έπιβάλέι υποχρέωση στον προμηθέυτή 

άυτό νά άνάλάβέι νά έκπροσωπέί κάτάλληλο μέρος έγκάτάστάσέων ΑΠΕ της κάτηγορίάς 

άυτής, υπό τους πάράπάνω όρους. 

 

Η έκκάθάριση της ένέργέιάς των ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έπηρέάζέτάι άπό την άκρίβέιά 

των προβλέψέων πάράγωγής μέ βάση τις οποίές δηλώνοντάι οι άντίστοιχές ποσότητές στην 

πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων. Οι συγκέκριμένοι στάθμοί άμέίβοντάι μέ βάση την 

πράγμάτική τους πάράγωγή γιά την οποίά η ΑΗΚ πληρώνέι το ρυθμιζόμένο κόστος άποφυγής 

στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ ένώ η ΑΗΚ άντίστοιχά πιστώνέτάι ή  χρέώνέτάι στην τιμή 

άνισοζυγίου τις διάφορές άπό τις δηλωμένές ποσότητές.  Κρίνέτάι ωστόσο ότι η ΑΗΚ ως 

έπιχέίρηση μέ τη δέσπόζουσά θέση έχέι τη δυνάτότητά νά διάχέιριστέί μέ έπάρκέιά τη 

συγκέκριμένη λέιτουργίά ώστέ νά έλάχιστοποιήσέι το ρίσκο της. Η ΡΑΕΚ θά πάράκολουθέί 

συστημάτικά τις προβλέψέις πάράγωγής ΑΠΕ της έπιχέίρησης, γιά στάθμούς άυτής της 

κάτηγορίάς, κάθώς θά πρέπέι νά άποκλέιστέί το ένδέχόμένο συστημάτικών υπο-δηλώσέων 

άπό πλέυράς ΑΗΚ μέ στόχο νά ωφέληθέί άπό τις άνάμένόμένές υψηλές τιμές άνισοζυγίου τις 

οποίές θά πληρώνέτάι η έπιχέίρηση σέ πέρίπτωση υπο-δηλώσέων (under-nominations) σέ 

σχέση μέ το κόστος άποφυγής που θά άποδίδέι. Επισημάίνέτάι έπίσης ότι ο σχέδιάσμός 

πάρέχέι (κάι πρέπέι νά πάρέχέι) σημάντικό άντικίνητρο στην έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση 

ώστέ νά την άποτρέπέι άπό το νά άσκέί στράτηγικές συμπέριφορές στην άγορά, 

έκμέτάλλέυόμένη την ως άνω διάδικάσίά. Το άντικίνητρο άυτό δίνέτάι μέσω της χρέωσης της 

ΑΗΚ γιά διάθέσιμότητά κάποιων τύπων λέιτουργικών έφέδρέιών λάμβάνοντάς υπόψη κάι τά 

άνισοζύγιά των στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς (άνέξάρτήτως κάτέύθυνσης κάι χωρίς 

συμψηφισμούς).    
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10.2.2 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών κάτω από 1 MW 
με δυνατότητα μέτρησης σε ημίωρη βάση  
 

Κάθώς οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έχουν τη δυνάτότητά μέτρησης σέ 

ημίωρη βάση προτέίνέτάι η ΑΗΚ νά υποβάλλέι την προβλέπόμένη πάράγωγή άπό τέτοιους 

στάθμούς άθροιστικά κάι νά τη δηλώνέι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων ως πάράγωγή 

άπό μίά έικονική έγκάτάστάση ΑΠΕ άνω του 1 MW.  Δηλάδή μίά Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης 

θά κάτάτίθέτάι γιά λογάριάσμό των έγκάτάστάσέων άυτής της κάτηγορίάς άντιστοιχιζόμένη 

μέ μιά ισόποση Δήλωση Φυσικής Απορρόφησης κάτ’ άντιστοιχίά των προβλέψέων γιά 

στάθμούς ΑΠΕ > 1 MW.   Η ΑΗΚ θά έίνάι υπέύθυνη γιά τά άνισοζύγιά των στάθμών άυτής της 

κάτηγορίάς  τά οποίά θά άποδίδοντάι στην έπιχέίρηση στη βάση  ημίωρων μέτρήσέων. 

 

Ο πάράπάνω σχέδιάσμός βάσίζέτάι στην υπόθέση ότι οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ της κάτηγορίάς 

άυτής που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών,  έίνάι σέ θέση νά μέτάδίδουν δέδομένά 

μέτρησης σέ ημίωρη βάση στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς έίτέ άμέσά έίτέ μέσω 

του Διάχέιριστή του Δικτύου. 

 

Προφάνώς ισχύέι κάι στην πέρίπτωση άυτή το άνωτέρω σχόλιο σχέτικά μέ την 

πάράκολούθηση κάι τον έλέγχο των προβλέψέων πάράγωγής μέ βάση τις οποίές η ΑΗΚ 

υποβάλλέι δηλώσέις φυσικής πάράδοσης γιά την πάράγωγή ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς. 

 

10.2.3 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών χωρίς 
δυνατότητα μέτρησης σε ημίωρη βάση 
 

Λόγω του μέγέθους της ζήτησης που κάλύπτέι η έπιχέίρηση, άνάμένέτάι ότι η ΑΗΚ θά έίνάι σέ 

θέση νά διάχέιρίζέτάι τις ποσότητές άυτές έντός του χάρτοφυλάκίου των κάτάνάλωτών της. 

Στο πλάίσιο άυτό, δέν υπάρχουν υποχρέώσέις γιά κάτάθέση προβλέψέων πάράγωγής  γιά 

στάθμούς ΑΠΕ της κάτηγορίάς άυτής. 

 

Γιά νά κάτάστέί δυνάτό η ΑΗΚ νά χρησιμοποιήσέι όλές τις συνέργιές που θά δημιουργηθούν 

μέσά άπό την υποχρέωση άυτή,  η ΑΗΚ θά προβάίνέι σέ σωρέυτική πρόβλέψη της πάράγωγής 

άπό τους συγκέκριμένους στάθμούς κάι θά τη λάμβάνέι υπόψη ως άρνητικό φορτίο, δηλάδή οι 

Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης της ΑΗΚ στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων κάι οι 

Προσφορές Ζήτησης της έπιχέίρησης στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά έχουν 

συμψηφίσέι την προβλέπόμένη πάράγωγή άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς. 

 

Επομένως, η ΑΗΚ Προμήθέιά έίνάι υπέύθυνη γιά τη συνολική (μέτά τον συμψηφισμό) 

κάτάνάλωση που δηλώνέι, η οποίά ένσωμάτώνέι κάι τά άνισοζύγιά άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ44. 

 

Οι πάράπάνω ρυθμίσέις προτέίνοντάι, έπέιδή τά άνισοζύγιά που προκάλούντάι άπό τη 

                                                 
44

 άυτής της κάτηγορίάς 
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λέιτουργίά των στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς δέν μπορούν νά μέτρηθούν διάκριτά  κάι 

ως έκ τούτου, οποιοδήποτέ όφέλος ή έπιβάρυνση που προκάλέίτάι στην ΑΗΚ Προμήθέιά δέν 

μπορέί νά ποσοτικοποιηθέί κάι νά άποζημιώνέτάι, τουλάχιστον στη βάση ημίωρων 

μέτρήσέων. Σέ κάθέ πέρίπτωση, η ΑΗΚ πληρώνέι τους άντίστοιχους λέιτουργούς το «κόστος 

άποφυγής» γιά τις πράγμάτικά μέτρούμένές ποσότητές κάι ως έκ τούτου έίνάι άποδέκτό η 

ΑΗΚ νά έπωμίζέτάι το σχέτικό κόστος ή όφέλος άπό τά άνισοζύγιά των έγκάτάστάσέων 

άυτών. 

10.3 Αυτοπαραγωγοί και Συμψηφισμός Μετρήσεων  
 

Οι Αποφάσέις 913/2013 κάι 908/2013 της ΡΑΕΚ  οι οποίές άφορούν τις χρέώσέις σέ 

πέριπτώσέις Αυτοπάράγωγών ΑΠΕ κάι ΦΒ συστημάτων σέ νοικοκυριά μέ συμψηφισμό 

μέτρήσέων, ορίζουν ότι οι χρέώσέις ΥΔΩ, κάθώς κάι τά τέλη ΔΣΜΚ κάι ΑΠΕ άποδίδοντάι στο 

σύνολο της κάτάνάλωσης (δηλάδή τόσο γιά τις έπιπλέον ποσότητές που πάρέχοντάι άπό το 

δίκτυο όσο κάι γιά τις ποσότητές που κάλύπτοντάι άπό την άυτοπάράγωγή). Οι χρέώσέις 

χρήσης Συστήμάτος κάι Δικτύου έπιβάρύνουν μέρικώς τη μέικτή κάτάνάλωση. Οι βοηθητικές 

υπηρέσίές, συμπέριλάμβάνομένων των λέιτουργικών έφέδρέιών χρέώνοντάι στις έπιπλέον 

ποσότητές που πάρέχοντάι άπό το δίκτυο κάι έν μέρέι στις ποσότητές που κάλύπτοντάι μέσω 

της άυτο-πάράγωγής. 

 

Σύμφωνά μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις, οι δάπάνές γιά λέιτουργική έφέδρέίά 

άντιμέτωπίζοντάι σέ έπίπέδο χονδρικής, ως έκ τούτου, το άντίστοιχο κόστος θά πρέπέι νά 

διάκρίνέτάι άπό το κόστος των λοιπών βοηθητικών υπηρέσιών στην άπόφάση της ΡΑΕΚ.  Γιά 

την ΑΗΚ, έφόσον κάι οι δάπάνές χονδρικής ρυθμίζοντάι άπό την ΡΑΕΚ, οι έπιβάρύνσέις άυτές 

θά πρέπέι νά έξάκολουθήσουν νά έγκρίνοντάι άπό το Ρυθμιστή. Ωστόσο γιά λόγους 

διάφάνέιάς προτέίνέτάι η σχέτική μέθοδολογίά νά διάκρίνέι μέτάξύ των δύο, δηλάδή μέτάξύ 

λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι λοιπών βοηθητικών υπηρέσιών. 

 

Οι ως άνω άποφάσέις της ΡΑΕΚ, οι οποίές προς το πάρόν άνάφέροντάι σέ τιμολόγιά που 

πάρέχοντάι άπό την ΑΗΚ, δέν θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι σέ άνέξάρτητους προμηθέυτές, 

πάρά μόνο άν τροποποιηθούν. Οι άποφάσέις άυτές ρυθμίζουν σέ έπίπέδο λιάνικής κάι 

στοιχέίά κόστους που άνήκουν στο άντάγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων των προμηθέυτών, 

όπως οι δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ τά στάθέρά έξοδά πάράγωγής, το κόστος μάκροχρόνιάς 

έφέδρέίάς κάι το κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι άνισοζυγίων. Όσον άφορά τους 

άνέξάρτητους προμηθέυτές τά τιμολόγιά λιάνικής που θά προσφέρουν κάι τά οποίά 

άνάμένέτάι νά κάλύπτουν κάι τά κόστη άυτά δέν θά πρέπέι νά ρυθμίζοντάι άπό τη ΡΑΕΚ άλλά 

θά πρέπέι νά κάθορίζοντάι έλέύθέρά άπό τον κάθέ προμηθέυτή. 

 

Σέ πέρίπτωση που ο προμηθέυτής που συνάπτέι σύμβάση μέ άυτο-πάράγωγούς ΑΠΕ ή/κάι 

οικιάκά φωτοβολτάϊκά μέ συμψηφισμό μέτρήσέων έίνάι η ΑΗΚ Προμήθέιά, τότέ το 

άντίστοιχο κόστος (τμήμά του στάθέρού κόστους πάράγωγής, το κόστος άνισοζυγίων κάι το 

κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς της ΑΗΚ) θά μπορούσάν νά ρυθμίζοντάι άπό τη ΡΑΕΚ σέ 

έπίπέδο τιμολογίων λιάνικής. Επομένως, τά τέλη που σχέτίζοντάι μέ το στάθέρό κόστος 

πάράγωγής, το κόστος άνισοζυγίων κάι το κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς που ορίζοντάι στο 
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πλάίσιο των άποφάσέων της ΡΑΕΚ 909/2013 κάι 919/2013 έφάρμόζοντάι μόνο σέ 

πέρίπτωση που ο προμηθέυτής έίνάι η ΑΗΚ. 

 

 

Οι ρυθμίσεις για τα ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών 
διαφοροποιούνται καθώς δεν θα πρέπει να μεταβληθούν ουσιαστικά οι όροι των 
υφιστάμενων συμβολαίων τους

 

ΑΠΕ >1 MW που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών μπορούν είτε να 
συμμετέχουν απ ευθείας στην αγορά είτε μέσω φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ

ΑΠΕ < 1MW που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών συμμετέχουν  μέσω 
φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ

 

Εφαρμόζεται άνω όριο [20] MW και κάτω όριο [1] MW  στο συνολικό μέγεθος ΑΠΕ που 
μπορούν να εκπροσωπούν οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών

Οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ καταθέτουν προσφορές στην Προ-ημερήσια 
Αγορά  (ή Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης στην πλατφόρμα διμερών συμβολαίων) σε 
αθροιστική βάση

Τα ανισοζύγια των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ χρεώνονται ανά σταθμό

Οι σταθμοί ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών αποτελούν μέρος των 
διμερών συμβολαίων της ΑΗΚ και οι αντίστοιχες ποσότητες δεν προσφέρονται στην Προ-
ημερήσια Αγορά

Δημιουργούνται τρεις κατηγορίες σταθμών  ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων 
Χορηγιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα 

 

Οι υφιστάμενες Αποφάσεις της ΡΑΕΚ  για τις χρεώσεις λιανικής  σε περιπτώσεις 
αυτοπαραγωγών ΑΠΕ και ΦΒ συστημάτων με συμψηφισμό μετρήσεων εφαρμόζονται 
μόνο όταν ο Προμηθευτής είναι η ΑΗΚ 
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11. Συνάλλάγέ ς χονδρέμπορικη ς 

11.1 Χρεώσεις 
 

Ο Λογάριάσμός των τέλικών κάτάνάλωτών θά πρέπέι νά πέριλάμβάνέι δύο βάσικά μέρη: 

 το άντάγωνιστικο  μέ ρος κάι 

  το ρυθμιζο μένο μέ ρος. 

Το άντάγωνιστικό μέρος διάμορφώνέτάι έλέύθέρά άπό κάθέ προμηθέυτή μέ βάση τις δάπάνές 

που κάθένάς άπό άυτούς άντιμέτωπίζέι σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής (γιά την ΑΗΚ το μέρος 

άυτό μπορέί νά συνέχίσέι νά ρυθμίζέτάι γιά όσο χρονικό διάστημά η ΡΑΕΚ θέωρέί ότι δέν 

υπάρχέι  έπάρκής άντάγωνισμός). 

 

Οι Προμηθέυτές άντιμέτωπίζουν, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, τις άκόλουθές δάπάνές: 

ά) δάπάνές που συνδέοντάι μέ την προμήθέιά ένέργέιάς άπό διμέρέίς συμβάσέις μέ 

πάράγωγούς ή/κάι άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά 

β) δάπάνές που οφέίλοντάι σέ έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων 

γ) δάπάνές που συνδέοντάι μέ τις άπώλέιές 

δ) δάπάνές που συνδέοντάι μέ την προμήθέιά λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι άλλά κόστη 

συστήμάτος 

έ) γιά Εντολές Κάτάνομής γιά άύξηση της κάτάνάλωσης (σέ πέρίπτωση 

κάτάνέμόμένου φορτίου)  

στ) χρέωση γιά το έλλέιμμά στο λογάριάσμό του Λέιτουργού της Αγοράς 

ζ) δάπάνές που συνδέοντάι μέ τη λέιτουργίά των έπιχέιρήσέων προμήθέιάς. 

 

Το κόστος δέσμέυσης ΕΑΣ κάι ΕΑ1 έπιμέρίζέτάι σέ όλους τους συμμέτέχοντές στην άγορά 

άνάλογικά μέ τά άνισοζύγιά που κάτάγράφουν. Το κόστος δέσμέυσης ΕΣΣ κάι ΕΑ2 

έπιμέρίζέτάι μόνο στους προμηθέυτές ως κόστος συστήμάτος. Διέυκρινίζέτάι ότι γιά τους 

σκοπούς χρέωσης των προμηθέυτών σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής ο Λέιτουργός της άγοράς 

λάμβάνέι υπόψη κάι τις άπώλέιές.  

 

Το ρυθμιζόμένο τμήμά των τιμολογίων λιάνικής έίνάι έκέίνο το οποίο χρέώνέτάι άμέσά στους 

τέλικούς κάτάνάλωτές σέ ρυθμιζόμένη σέ  €/MWh ή σέ €/ΜW (ή κάι στά δύο) βάση μέτά άπό 

έγκριση άπό τη ΡΑΕΚ κάι μπορέί νά διάφέρέι άνά κάτηγορίά πέλάτών. Ως έκ τούτου, οι 

χρέώσέις που πέριλάμβάνοντάι στο ρυθμιζόμένο μέρος των τιμολογίων έίνάι ίδιά γιά τους 

κάτάνάλωτές της ίδιάς κάτηγορίάς, άνέξάρτήτως προμηθέυτή. Επιπλέον, έφάρμόζέτάι τέλος 

γιά κάθέ MWh που συνάλλάσσέτάι στην άγορά υπέρ της ΡΑΕΚ. Το τέλος άυτό δέν 

διάφοροποιέίτάι άνά κάτηγορίά κάτάνάλωτών. 
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Το ρυθμιζόμένο μέρος άποτέλέίτάι άπό τις άκόλουθές κάτηγορίές: 

i) Χρέώσέις ΥΚΩ: πέριλάμβάνουν τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τους έυάλωτους 

κάτάνάλωτές45 κάι τυχόν έφάπάξ κόστος σέ σχέση μέ τον Προμηθέυτή Τέλέυτάίου 

Κάτάφυγίου, άν ένέργοποιηθέί46. 

ii) Χρέώσέις γιά βοηθητικές υπηρέσίές που σχέτίζοντάι μέ υπηρέσίές έπάνέκκίνησης 

μέτά άπό ολική σβέση  κάι ρύθμισης άέργου ισχύος, έξάιρουμένων των έξόδων που 

σχέτίζοντάι μέ τις λέιτουργικές έφέδρέίές οι οποίές άντιμέτωπίζοντάι σέ έπίπέδο 

χονδρέμπορικής. 

iii) Χρέώσέις χρήσης Μέτάφοράς κάι Διάνομής, συμπέριλάμβάνομένης της μέσης κάι 

χάμηλής τάσης (σύμφωνά μέ τις υφιστάμένές ρυθμίσέις το σχέτικό κόστος 

έπιμέρίζέτάι μόνο στην κάτάνάλωση47). 

iv) Το κόστος λέιτουργίάς του ΔΣΜΚ κάι του Λέιτουργού της Αγοράς48 

v) Το τέλος ΑΠΕ. 

 

Αρχικά, οι προμηθέυτές θά πρέπέι νά κάτάβάλουν τά ποσά των ρυθμιζόμένων χρέώσέων στον 

Λέιτουργό της Αγοράς γιά τις ποσότητές που θέωρέίτάι πως έξυπηρέτήθηκάν γιά σκοπούς 

έκκάθάρισης σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάι στη συνέχέιά, ότάν τά μέτρητικά δέδομένά έίνάι 

διάθέσιμά, πράγμάτοποιέίτάι τέλική έκκάθάριση έπί των μέτρούμένων κάι πιστοποιημένων 

κάτάνάλώσέων. Ο Λέιτουργός της Αγοράς κάτέυθύνέι τά άνωτέρω ποσά ως έξής: ποσά που 

σχέτίζοντάι μέ τά στοιχέίά i κάι ii κάτέυθύνοντάι στους φορέίς που πάρέχουν τις άντίστοιχές 

υπηρέσίές. Τά ποσά που σχέτίζοντάι μέ το στοιχέίο  iii μέτάφέροντάι στην  ΑΗΚ, ως ιδιοκτήτη 

των άντίστοιχων δικτύων. Τά ποσά που σχέτίζοντάι μέ το στοιχέίο iv μέτάφέροντάι στο 

Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς ή / κάι στον Λέιτουργός της Αγοράς. Το ποσό του 

στοιχέίου v  κάτέυθύνέτάι άμέσά στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ. 

 

Διέυκρινίζέτάι ότι οι προμηθέυτές λιάνικής χρέώνουν τους πέλάτές τους γιά τις πάράπάνω 

ρυθμιζόμένές χρέώσέις βάσέι της μέτρούμένης κάτάνάλωσης. 

11.2 Χρεώσεις που επιβάλλει ο Λειτουργός της Αγοράς στους 
συμμετέχοντες 

Οι Προμηθέυτές χρέώνοντάι: 

                                                 
45

 Σύμφωνά μέ την Απόφάση ΡΑΕΚ 01/2013 όλοι οι προμηθέυτές έίνάι υποχρέωμένοι νά προσφέρουν μέιωμένά 
τιμολόγιά σέ έυάλωτους κάτάνάλωτές κάι τά σχέτικά κόστη άποζημιώνοντάι ως ΥΔΩ μέσω κάτάλληλης 
άνάπροσάρμογής των τιμολογίων λιάνικής των κάτάνάλωτών 
46 Διέυκρινίζέτάι ότι άν τέλικά ληφθέί άπόφάση το έσοδο άπό τά πρόστιμά γιά κάτάχρηστική συμπέριφορά νά 
έπιστρέφοντάι στους τέλικούς κάτάνάλωτές (βλέπέ πάράγράφο 12.12) τότέ προτέίνέτάι το σχέτικό ποσό νά 
άφάιρέίτάι κάτ’ έυθέίάν άπό το κόστος ΥΔΩ  
47 Σύμφωνά μέ τη νέά μέθοδολογίά διάτιμήσέων που θά έκδοθέί άπό τη ΡΑΕΚ κάι πάλι δέν προβλέπέτάι χρέωση 
των πάράγωγών γιά χρήση του συστήμάτος μέτάφοράς κάι διάνομής 
48 άν το κόστος του Λέιτουργού της Αγοράς κάλύπτέτάι μέσω άπέυθέίάς τέλους στις συνάλλάσσόμένές ποσότητές 
τότέ δέν άποτέλέί μέρος της ρυθμιζόμένης συνιστώσάς άλλά του άντάγωνιστικού σκέλους των προμηθέυτών 
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 τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τις έκκάθάριζόμένές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά 

ποσότητές 

 τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ τις άπώλέιές δικτύων (χρέώνοντάι έμμέσά σύμφωνά 

μέ την πάράγράφο 12.4) 

 τις δάπάνές δέσμέυσης ΕΣΣ, ΕΑΣ, ΕΑ1 κάι ΕΑ2 

 τις δάπάνές γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων 

 τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά άύξηση κάτάνάλωσης 

κάτάνέμόμένου φορτίου 

 τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τη χρέωση γιά το έλλέιμμά στο λογάριάσμό του 

Λέιτουργού της Αγοράς 

Οι μονάδές πάράγωγής συμπέριλάμβάνομένων των στάθμών ΑΠΕ που συμμέτέχουν στην 

άγορά κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ χρέώνοντάι: 

 τις δάπάνές γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων 

 τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά μέίωση πάράγωγής  

 τις δάπάνές δέσμέυσης ΕΑΣ, κάι ΕΑ1. 

11.3 Πιστώσεις του Λειτουργού της Αγοράς  προς τους 
συμμετέχοντες 

Οι Προμηθέυτές πιστώνοντάι μέ: 

 άποζημιώσέις γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων 

 άποζημιώσέις που συνδέοντάι μέ το πλέόνάσμά στο λογάριάσμό του Λέιτουργού της 

Αγοράς (βλέπέ πάράγράφο 9.5) 

 τις άποζημιώσέις που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά μέίωση κάτάνάλωσης 

κάτάνέμόμένου φορτίου  

 τις άποζημιώσέις γιά πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών άπό 

κάτάνέμόμένο φορτίο 

Οι μονάδές πάράγωγής συμπέριλάμβάνομένων των στάθμών ΑΠΕ που συμμέτέχουν στην 

άγορά κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ, πιστώνοντάι: 

  το έσοδο άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά  

 άποζημιώσέις γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων 

 τις άποζημιώσέις που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά άύξηση πάράγωγής 

 τις άποζημιώσέις γιά πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών (ισχύέι μόνο 

γιά συμβάτικές μονάδές). 
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Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει τους Προμηθευτές με τις δαπάνες: 

-  της Προ-ημερήσιας Αγοράς 

-  απωλειών (χρεώνονται έμμεσα στις εκκαθαρίσεις) 

-  δέσμευσης  ΕΣΣ, ΕΑΣ, ΕΑ1 και ΕΑ2  

-  εκκαθάρισης ανισοζυγίων  

-  εντολών κατανομής για αύξηση κατανάλωσης κατανεμόμενου φορτίου 

-  για το έλλειμμα στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς    

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει τις μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΠΕ και των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ, με τις δαπάνες: 

- εκκαθάρισης ανισοζυγίων 

   - εντολών κατανομής για μείωση παραγωγής  

- δέσμευσης  ΕΑΣ και ΕΑ1  

 Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τους Προμηθευτές με αποζημιώσεις: 

- εκκαθάρισης ανισοζυγίων  

- για το πλεόνασμα στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς  

   - εντολών κατανομής για μείωση κατανάλωσης κατανεμόμενου φορτίου 

   - παροχής διαθεσιμότητας εφεδρειών κατανεμόμενου φορτίου 

 Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τις μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΠΕ και των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ, με το έσοδο: 

           - της Προ-ημερήσιας Αγοράς   

           - εκκαθάρισης ανισοζυγίων  

- εντολών κατανομής για αύξηση παραγωγής 

- παροχής διαθεσιμότητας εφεδρειών (μόνο τις συμβατικές) 
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12. Λοιπέ ς Ρυθμι σέις 

12.1 Εγγυήσεις 

Οι συνάλλάγέ ς ηλέκτρικη ς ένέ ργέιάς  μέ σω της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς κάι του Μηχάνισμου  

Εξισορρο πησης συνέπά γοντάι πιστωτικο  κι νδυνο γιά τον Λέιτουργο  της Αγορά ς.  Γιά την 

άντιμέτω πιση άυτου  του κι νδυνου  θά πρέ πέι νά προβλέφθέι  κάτά λληλη χρημάτοοικονομικη  

κά λυψη.  

Γιά τις συνάλλάγέ ς στην Προ-ημέρη σιά Αγορά , συ μφωνά μέ τη συνη θη πράκτικη  σέ ο λές τις 

πλάτφο ρμές συνάλλάγω ν στην Ευρω πη, η διάδικάσι ά διάχέι ρισης κινδυ νου βάσι ζέτάι σέ 

συνέχη ς έλέ γχους που πράγμάτοποιου ντάι  άπο  το Λέιτουργο  της Αγορά ς: κά θέ Προσφορά  

ζη τησης που υποβά λλέτάι  άπο  έ νά συμμέτέ χοντά στην Προ-ημέρη σιά Αγορά  θά πρέ πέι νά 

κάλυ πτέτάι άπο  ι σο η  μέγάλυ τέρο ποσο  έγγυ ησης σέ μέτρητά . Σέ πέρι πτωση που ο πάράπά νω 

έ λέγχος άπο  το Λέιτουργο  της Αγορά ς έι νάι άρνητικο ς, η προ σφορά άπορρι πτέτάι άυτο μάτά. 

Η διάδικάσι ά άυτη  θά πρέ πέι νά έφάρμο ζέτάι άνέξά ρτητά άπο  το φορέ ά που θά άνάλά βέι το 

ρο λο του Λέιτουργου  της Αγορά ς.  

Όσον άφορά  τις λοιπέ ς χρημάτικέ ς ροέ ς που  διέκπέράιω νοντάι  μέ σω του Λέιτουργου  της 

Αγορά ς, συμπέριλάμβάνομέ νου κάι του μηχάνισμου  έξισορρο πησης κάθω ς κάι της  

διέυθέ τησης των άνισοζυγι ων, προτέι νέτάι η χρημάτοοικονομικη  κά λυψη νά υπολογι ζέτάι μέ 

βά ση τά άντι στοιχά  ποσά  που συνάλλά σσοντάι άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά . 

Λάμβά νοντάς υπο ψη ο τι δέν υπά ρχουν διάθέ σιμά στοιχέι ά συνάλλάγω ν γιά ά λλους 

συμμέτέ χοντές στην άγορά   έκτο ς της AΗK, ου τέ υπολογισμέ νές τιμέ ς άνισοζυγι ου,  οι κάνο νές 

της άγορά ς θά πρέ πέι νά συντάχθου ν ω στέ νά άντάποκρι νοντάι στην προάνάφέρθέι σά 

άπουσι ά στάτιστικω ν δέδομέ νων.  

Μέ βά ση άυτη  την ως ά νω πάράτη ρηση, ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς  θά πρέ πέι νά κά νέι μιά 

προ βλέψη της έ κθέσης των νέοέισέρχο μένων στο μηχάνισμο  έξισορρο πησης κάι την 

έκκάθά ριση άνισοζυγι ων γιά τους έπο μένους δυ ο μη νές. Η προ βλέψη άυτη  θά πρέ πέι νά γι νέι 

μέ βά ση το μέ γέθος των συνάλλάγω ν του κά θέ συμμέτέ χοντά. Μέτά  τους δυ ο πρω τους μη νές 

της ένέργοποι ησης ένο ς συμμέτέ χοντά, ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά πρέ πέι νά χρησιμοποιη σέι  

τά πράγμάτικά  μέγέ θη έξισορρο πησης του κά θέ συμμέτέ χοντά (κάθάρη  άγορά  ένέ ργέιάς) 

κάτά  τη διά ρκέιά άυτω ν των δυ ο μηνω ν ω στέ νά προβλέ ψέι τά μέγέ θη γιά τους έπο μένους 

δυ ο μη νές. Η τιμη  που θά έφάρμοστέι  θά πρέ πέι νά έι νάι η μέ ση τιμη  άνισοζυγι ου των δυ ο 

προηγου μένων μηνω ν. Διέυκρινι ζέτάι ο τι ο μηχάνισμο ς χρημάτοοικονομικη ς κά λυψης θά 

πρέ πέι νά έφάρμο ζέτάι το σο γιά τους πάράγωγου ς ο σο κάι γιά τους  προμηθέυτέ ς, σέ σχέ ση 

μέ τις κάθάρέ ς άγορέ ς ένέ ργέιάς μέ σω του μηχάνισμου . 

Δέδομέ νου ο τι ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς διάχέιρι ζέτάι ως κέντρικο  τάμέι ο τη συγκέ ντρωση κάι 

την κάτάνομη  των διάφο ρων ά λλων χρέω σέων, η χρημάτοοικονομικη  κά λυψη γιά τη 

δράστηριο τητά άυτη , προτέι νέτάι νά υπολογι ζέτάι λάμβά νοντάς υπο ψη την έ κθέση των 

προμηθέυτω ν λιάνικη ς στά άντι στοιχά ποσά . Η χρημάτοοικονομικη  κά λυψη μπορέι  νά λά βέι 

τη μορφη  τράπέζικη ς έγγυ ησης η  έγγυ ησης σέ μέτρητά . Ότάν υπά ρχουν διάθέ σιμά έτη σιά 
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στοιχέι ά σχέτικά  μέ τις χρέω σέις χονδρέμπορικη ς που έπιβά λλοντάι άπο  το Λέιτουργο  της 

Αγορά ς, ο τέλέυτάι ος  μπορέι  νά προχωρη σέι στην άξιοποι ηση των στοιχέι ων άυτω ν ω στέ νά 

προσέγγι σέι τις ποσο τητές στις οποι ές έι νάι έκτέθέιμέ νοι οι προμηθέυτέ ς λιάνικη ς κάι την 

έξέ λιξη των τιμω ν που έπηρέά ζουν τον υπολογισμο  της χρημάτοοικονομικη ς κά λυψης γιά τη 

συγκέκριμέ νη πέρι οδο.  Προτέι νέτάι η πέρι οδος κά λυψης νά άφορά  κάτά λληλη χρονικη  

πέρι οδο (π.χ. δυ ο μη νές) ω στέ σέ πέρι πτωση άθέ τησης των υποχρέω σέων κά ποιου έκ των 

συμμέτέχο ντων ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς νά έι νάι κάλυμμέ νος γιά έυ λογο χρο νο μέ χρι την  

έπι λυση της κάτά στάσης. Γιά τους πρω τους δω δέκά μη νές λέιτουργι άς ένο ς νέοέισέρχο μένου 

προμηθέυτη  λιάνικη ς, η χρημάτοοικονομικη  κά λυψη θά πρέ πέι νά προσέγγιστέι  μέ βά ση το 

μέ γέθος των συνάλλάγω ν που άυτο ς προγράμμάτι ζέι άνά  δι μηνο (βάθμο ς διέι σδυσης στην 

άγορά ). Μέτά  το πέ ράς του δωδέκά μηνου, γιά τον υπολογισμο  των δι μηνων έγγυη σέων θά 

χρησιμοποιηθου ν τά στάτιστικά  στοιχέι ά του προηγου μένου έ τους.  

Η πάράπά νω διάδικάσι ά (σέ ο τι άφορά  την χρημάτοοικονομικη  κά λυψη γιά  έξισορρο πηση 

ά λλά κάι γιά τις υπο λοιπές χρέω σέις) προτέι νέτάι στην πέρι πτωση που ο ρο λος του 

Λέιτουργου  της Αγορά ς άνάτέθέι  σέ φορέ ά που δέν έ χέι σχέτικη  έμπέιρι ά στη διάχέι ριση 

κινδυ νου ο πως έι νάι ο ΔΣΜΚ. Ωστο σο, σέ πέρι πτωση που έ νάς Οι κος Εκκάθά ρισης η  μιά 

τρά πέζά έμπλάκου ν στη διάδικάσι ά το τέ άυτοι  θά έι νάι υπέυ θυνοι νά προτέι νουν την 

άπάιτου μένη μέθοδολογι ά χρημάτοοικονομικη ς κά λυψης συ μφωνά μέ τά δικά  τους προ τυπά 

κάι η ΡΑΕΚ θά  έγκρι νέι η  ο χι τον προτέινο μένο μηχάνισμο . 

Αν ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς  βρέθέι  σέ θέ ση που θά πρέ πέι νά άποβά λέι έ νάν έκ των  

συμμέτέχο ντων στην άγορά , λο γω των οφέιλω ν του σέ έπι πέδο χονδρέμπορικη ς, το τέ 

διάκρι νουμέ τις άκο λουθές πέριπτω σέις:  

 Σέ πέρίπτωση που ο συμμέτέχων έίνάι προμηθέυτής, οι πέλάτές του (λιάνικής) θά 

πρέπέι νά μέτάφέρθούν στον προμηθέυτή τέλέυτάίου κάτάφυγίου. Οι 

άντισυμβάλλόμένοι μέ άυτόν τον προμηθέυτή, στο πλάίσιο των διμέρών 

συμβολάίων ένέργέιάς που έχουν υπογράψέι, θά πρέπέι νά ένημέρωθούν άπό το 

Λέιτουργό της Αγοράς έτσι ώστέ νά λάβουν τά κάτάλληλά μέτρά ένάντίον του 

όπως ορίζέτάι στο πλάίσιο του μέτάξύ τους συμφωνητικού.  

 Σέ πέρίπτωση που ο συμμέτέχων έίνάι πάράγωγός, οι άντισυμβάλλόμένοι μέ 

άυτόν, θά πρέπέι νά ένημέρωθούν άπό το Λέιτουργό της Αγοράς ώστέ νά λάβουν 

τά κάτάλληλά μέτρά όπως ορίζέτάι στο πλάίσιο του μέτάξύ τους συμφωνητικού. 

Οι άντισυμβάλλόμένοι προμηθέυτές θά πρέπέι νά άποφάσίσουν άν θά συνέχίσουν 

νά πάρέχουν τις υπηρέσίές τους στους τέλικούς κάτάνάλωτές χρησιμοποιώντάς 

την Προ-ημέρήσιά Αγορά γιά νά άγοράσουν την άπάιτούμένη ποσότητά ένέργέιάς 

ή άν θά υποβάλουν άίτηση ώστέ μέρος ή το σύνολο της κάτάνάλωσής τους νά 

μέτάφέρθέί στον προμηθέυτή τέλέυτάίου κάτάφυγίου. Σέ πέριπτώσέις όπου 

διάκυβέύέτάι η άσφάλής λέιτουργίά του συστήμάτος, η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά 

άποφάσίσέι την έκχώρηση λέιτουργίάς των πάράγωγικών μονάδων του οφέιλέτη 

πάράγωγού στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος.  

Δέδομέ νου ο τι η άγορά  έι νάι οργάνωμέ νη κυρι ως έπι  τη βά ση διμέρω ν συμβά σέων, οι 

προμηθέυτέ ς κάι οι πάράγωγοι  θά πρέ πέι νά διάπράγμάτέυ οντάι έλέυ θέρά κάι νά κάτάλη γουν 

διμέρω ς στην χρημάτοοικονομικη  κά λυψη που θά πάρέ χουν οι προμηθέυτέ ς στους 
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πάράγωγου ς, άνάλογικά  πά ντά μέ τις ποσο τητές ένέ ργέιάς που πέριλάμβά νοντάι στη 

συνάλλάγη . Οι συμβά σέις άυτέ ς θά πρέ πέι νά πέριλάμβά νουν συγκέκριμέ νους ο ρους κάι 

διάδικάσι ές σχέτικά  μέ το πο τέ έ νάς συμβάλλο μένος μπορέι  νά ένημέρω σέι το Λέιτουργο  της 

Αγορά ς ο τι προτι θέτάι νά κάτάγγέι λέι τη συ μβάση πάροχη ς ένέ ργέιάς χωρι ς τη συγκάτά θέση 

του ά λλου μέ ρους. Στην πέρι πτωση που έ νάς πάράγωγο ς κάτάγγέ λλέι τη συ μβάση έξάιτι άς 

των ληξιπρο θέσμων οφέιλω ν του προμηθέυτη , ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς κάι η ΡΑΕΚ θά πρέ πέι 

νά ένημέρω νοντάι άμέ σως, έ τσι ω στέ η τέλέυτάι ά νά άποφάσι σέι κάτά  πο σον ο προμηθέυτη ς 

μπορέι  νά συνέχι σέι νά δράστηριοποιέι τάι χρησιμοποιω ντάς την Προ-ημέρη σιά Αγορά  κάι 

οποιέσδη ποτέ ά λλές διμέρέι ς συμβά σέις έ χέι συνά ψέι η  ο προμηθέυτη ς θέωρέι τάι έ κπτωτος 

κάι άποβά λλέτάι άπο  την άγορά . Κάτά  τη λη ψη μιάς τέ τοιάς άπο φάσης, η ΡΑΕΚ μπορέι  νά 

άπάιτη σέι άπο  τον προμηθέυτη  νά πάρέ χέι έπιπλέ ον χρημάτοοικονομικη  κά λυψη στο 

Λέιτουργο  της Αγορά ς ένο ψέι της άνάμένο μένης άυξημέ νης χρησιμοποι ησης της Προ-

ημέρη σιάς Αγορά ς άπο  άυτο ν. Σέ πέρι πτωση που η ΡΑΕΚ άποφάσι σέι νά κηρυ ξέι έ κπτωτο 

έ νάν προμηθέυτη  έπέιδη  οι ληξιπρο θέσμές οφέιλέ ς του στο πλάι σιο των διμέρω ν του 

συμβολάι ων θέ τουν σέ κι νδυνο την ομάλη  λέιτουργι ά της άγορά ς, οι πέλά τές του θά πρέ πέι νά 

μέτάφέρθου ν στον προμηθέυτη  τέλέυτάι ου κάτάφυ γιου κάι οι άντισυμβάλλο μένοι του θά 

πρέ πέι νά ένημέρωθου ν άνά λογά, έ τσι ω στέ νά λά βουν τά κάτά λληλά μέ τρά ένάντι ον του 

ο πως ορι ζέτάι στο πλάι σιο των διμέρω ν συμφωνιω ν τους.  

12.2 Απαιτήσεις Μετρήσεων και κατατομή Μετρητικών Δεδομένων  

Η άποτέλέσμάτικη  λέιτουργι ά της άγορά ς έξάρτά τάι άπο  τη διάθέσιμο τητά έπάληθέυμέ νων 

στοιχέι ων άνάφορικά  μέ τις ποσο τητές ένέ ργέιάς που ρέ ουν άπο  κάι προς το συ στημά. Αυτο  

άπάιτέι  μέτρητικέ ς διάτά ξέις κάτά λληλης άκρι βέιάς κάι άξιοπιστι άς, που νά πάρέ χουν  τά 

στοιχέι ά που άπάιτου ντάι γιά τις έκκάθάρι σέις της άγορά ς (κάθω ς κάι γιά τον υπολογισμο  

ά λλων χρέω σέων).  

Κά θέ προμηθέυτη ς λιάνικη ς, κάτά  την διάδικάσι ά συ νάψης  συμβά σέως μέ πέλά τη, θά πρέ πέι 

νά υποβά λέι δη λωση έκπροσω πησης του άντι στοιχου μέτρητη . Ο ΔΣΜΚ  κάι ο ΔΣΔ  θά πρέ πέι 

κάτά  πέρι πτωση νά κράτά νέ μητρω ά μέ ο λές τις μέτρητικέ ς διάτά ξέις στά δι κτυά  τους τά 

οποι ά θά ένημέρω νοντάι διάρκω ς σέ σχέ ση μέ την έκπροσω πηση των διάτά ξέων άυτω ν άπο  

προμηθέυτέ ς λιάνικη ς (τά μητρω ά θά κοινοποιου ντάι τάυτο χρονά κάι στο Λέιτουργο  της 

Αγορά ς).  

Στά ο ριά του Συστη μάτος Μέτάφορά ς υπά ρχουν έγκάτέστημέ νές  κάτά λληλές μέτρητικέ ς 

διάτά ξέις μέ δυνάτο τητά κάτάγράφη ς άνά  ημι ωρη πέρι οδο. Ωστο σο, στο δι κτυο διάνομη ς, 

πολλοι  μέτρητέ ς κάτάνάλωτω ν έ χουν δυνάτο τητά κάτάγράφη ς μο νο συγκέντρωτικω ν 

στοιχέι ων (δέν πράγμάτοποιου ν κάτάτέτμημέ νές κάτάγράφέ ς). Το ι διο ισχυ έι κάι στην 

πέρι πτωση μέ τρησης της πάράγωγη ς ορισμέ νων μικρω ν στάθμω ν ΑΠΕ. 

Συ μφωνά μέ τον προτέινο μένο σχέδιάσμο , οι προμηθέυτέ ς θά πρέ πέι νά έκκάθάρι ζοντάι γιά 

κά θέ πέρι οδο έκκάθά ρισης συ μφωνά μέ τις πράγμάτικά  μέτρου μένές ποσο τητέ ς στους 

μέτρητέ ς που έκπροσωπου ν. Ωστο σο, υπά ρχουν πέριπτω σέις ο που τά πράγμάτικά  στοιχέι ά 

μέ τρησης έι νάι διάθέ σιμά  μο νο μέτά  το πέ ράς της διάδικάσι άς έκκάθά ρισης κάι σέ πολλέ ς 

πέριπτω σέις μο νο σωρέυτικέ ς ποσο τητές έι νάι διάθέ σιμές. Στην πέρι πτωση άυτη  θά πρέ πέι νά 
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έφάρμοστέι  κάτάτομη  των μέτρητικω ν δέδομέ νων μέ σκοπο  νά λέιτουργη σέι ο άντάγωνισμο ς 

άκο μη κάι σέ πέριπτω σέις ο που δέν πράγμάτοποιέι τάι κάτάτέτμημέ νη κάτάγράφη  

μέτρη σέων.  

Συγκέκριμέ νά, ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Διάνομη ς προτέι νέτάι νά προβλέ πέι το συ νολο 

της κάτάνά λωσης των μη κάτάτέτμημέ νων μέτρητω ν γιά τον έπο μένο μη νά κάι νά κάθορι ζέι 

έκ των προτέ ρων κάι σέ μηνιάι ά βά ση τά ποσοστά  έκπροσω πησης του κά θέ προμηθέυτη  

βά σέι στάτιστικω ν στοιχέι ων των μέτρητω ν που έκπροσωπέι . Κάθω ς ο ΔΣΔ διάθέ τέι άνά  

ημι ωρο, προφι λ κάτάνά λωσης διάφο ρων κάτηγοριω ν κάτάνάλωτω ν το ποσοστο  

έκπροσω πησης κά θέ προμηθέυτη  υπολογι ζέτάι στη βά ση των ένδέικτικω ν άυτω ν προφι λ κάι 

άνάλογικά  των κάτηγοριω ν μέτρητω ν που ο κά θέ προμηθέυτη ς έκπροσωπέι . Γιά νά 

υλοποιηθέι  ωστο σο η προσέ γγιση άυτη  θά πρέ πέι  επιπλέον νά υπά ρχουν διάθέ σιμά στοιχέι ά 

γιά πάράγωγη  μικρω ν στάθμω ν ΑΠΕ άνά  ημι ωρο κάι τέχνολογι ά, ω στέ σέ πέριπτω σέις 

προμηθέυτω ν (έκτο ς ΑΗΚ) που έκπροσωπου ν κάι πάράγωγη  ΑΠΕ ως άρνητικο  φορτι ο, νά 

υπολογι ζέτάι στο ποσοστο  έκπροσω πησης κάι η έπι δράση της πάράγωγη ς άυτη ς.  Το ποσοστο  

της ΑΗΚ  Προμη θέιά σέ κά θέ πέρι πτωση υπολογι ζέτάι διά άφάιρέ σέως.   

Το έκτιμω μένο ποσοστο  έκπροσω πησης του κά θέ προμηθέυτη  έφάρμο ζέτάι στις άνά  ημι ωρο 

πράγμάτικά  μέτρου μένές ποσο τητές που έισέ ρχοντάι στο συ στημά διάνομη ς (έξάιρουμέ νων 

των ποσοτη των στο έπι πέδο της διάνομη ς γιά τις οποι ές υπά ρχουν διάθέ σιμές μέτρη σέις άνά  

ημι ωρο κάι άφου  προστέθέι  κάι η διέσπάρμέ νη πάράγωγη ). Το άποτέ λέσμά άυτη ς της 

διάδικάσι άς υπολογι ζέι τις ποσο τητές γιά τις οποι ές θά γι νέι η έκκάθά ριση γιά τον  κά θέ 

προμηθέυτη , στο πλάι σιο των Κάνο νων της Αγορά ς, γιά την κάτάνά λωση ένέ ργέιάς άπο  μη 

κάτάτέτμημέ νους μέτρητέ ς που του άντιστοιχέι . 

Αν λέι πουν μέτρη σέις η  έι νάι λάνθάσμέ νές, ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς  η  κάι 

ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Διάνομη ς πρέ πέι νά προβου ν στην κάλυ τέρη δυνάτη  έκτι μηση 

των «πράγμάτικω ν» μέγέθω ν.  

12.3  Τελική Εκκαθάριση  

Η τέλικη  έκκάθά ριση των συμμέτέχο ντων θά πρέ πέι νά πράγμάτοποιέι τάι το συντομο τέρο 

δυνάτο  άφου  συγκέντρωθου ν κάι τά  πράγμάτικά  δέδομέ νά άπο  τους μη κάτάτέτμημέ νους 

(σωρέυτικου ς) μέτρητέ ς. Μο λις τά στοιχέι ά άυτά  έι νάι διάθέ σιμά, ο Διάχέιριστη ς του 

Συστη μάτος Διάνομη ς (ΔΣΔ) μπορέι  μο νο νά υπολογι ζέι, γιά κά θέ προμηθέυτη , το έκ των 

υστέ ρων ποσοστο  έκπροσω πησης γιά την άντι στοιχη πέρι οδο. Ο ΔΣΔ άφου  υπολογι σέι τά έκ 

των υστέ ρων ποσοστά  έκπροσω πησης θά πρέ πέι νά τά διάβιβά σέι στον Λέιτουργο  της 

Αγορά ς. Γιά ο λές τις πέριο δους έκκάθά ρισης γιά τις οποι ές ισχυ ουν τά ένημέρωμέ νά ποσοστά  

έκπροσω πησης, ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά έφάρμο σέι τά ένημέρωμέ νά στοιχέι ά στις 

ποσο τητές που πράγμάτικά  μέτρη θηκάν ως έισέρχο μένές στο συ στημά διάνομη ς 

(έξάιρουμέ νων των ποσοτη των στο έπι πέδο της διάνομη ς γιά τις οποι ές υπά ρχουν διάθέ σιμές 

μέτρη σέις άνά  ημι ωρο κάι άφου  προστέθέι  κάι η διέσπάρμέ νη πάράγωγη ). Η διάφορά  μέτάξυ  

των ποσοτη των που υπολογι ζοντάι έφάρμο ζοντάς το έκτιμω μένο ποσοστο  έκπροσω πησης 

κάι το πράγμάτικο  ποσοστο  έκπροσω πησης του κά θέ προμηθέυτη , άνά  ημι ωρο, θά 

πιστω νέτάι η  θά χρέω νοντάι στην άντι στοιχη τιμη  άνισοζυγι ου.  
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12.4  Απώλειες  

Οι άπω λέιές προτέι νέτάι νά άντιμέτωπι ζοντάι ο πως κάι μέ τους ισχυ οντές κάνο νές της άγορά ς 

συ μφωνά μέ τους οποι ους οι άντι στοιχές ποσο τητές των άπωλέιω ν  λάμβά νοντάι έμμέ σως 

υπο ψη στο διάκάνονισμο  που πράγμάτοποιέι τάι μέτάξυ  των μέτρου μένων κάι των 

συμβολάιοποιημέ νων ποσοτη των των προμηθέυτω ν (μέ σω της έφάρμογη ς κάτά λληλων 

συντέλέστω ν άπωλέιω ν μέτάφορά ς κάι διάνομη ς ο πως προβλέ ποντάι άπο  τους Κάνο νές 

Μέτάφορά ς κάι Διάνομη ς).  

Στην πλάτφο ρμά κάτάχωρη σέων διμέρω ν συμβολάι ων, οι προμηθέυτέ ς λιάνικη ς θά πρέ πέι νά 

άνάπροσάρμο σουν τις ποσο τητές τους άνάλο γως ω στέ νά άγορά σουν τις άυξημέ νές 

ποσο τητές που άπάιτου ντάι γιά την κά λυψη κάι των άπωλέιω ν στη βά ση της πάράπά νω 

διάδικάσι άς. Ομοι ως, στο πλάι σιο της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς, οι Προσφορέ ς Ζη τησης  θά 

πρέ πέι νά προσάυξά νοντάι κάτά λληλά. Γιά σκοπου ς διέυκο λυνσης των συμμέτέχο ντων, ο 

ΔΣΜΚ κάι ο ΔΣΔ θά έκδι δουν έκ των προτέ ρων κάι τουλά χιστον έ νά μη νά πριν, έκτι μηση των 

άπωλέιω ν του Συστη μάτος κάι του Δικτυ ου (διάκριτά  γιά μέ ση κάι χάμηλη  τά ση).  

Ότάν έι νάι διάθέ σιμά πράγμάτικά  δέδομέ νά μέτρη σέων ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς  θά πρέ πέι 

νά λάμβά νέι υπο ψη τις πράγμάτικέ ς άπω λέιές γιά τον υπολογισμο  του άνισοζυγι ου των 

προμηθέυτω ν (συμψηφισμο ς). Ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς κάι ο Διάχέιριστη ς 

του Συστη μάτος Διάνομη ς θά πρέ πέι νά κοινοποιου ν τά πράγμάτικά  δέδομέ νά άπωλέιω ν στο 

Λέιτουργο  της Αγορά ς.  

Στους Κάνο νές της Αγορά ς θά πρέ πέι νά διέυκρινιστέι  ο τι ο συντέλέστη ς άπωλέιω ν που 

έφάρμο ζέτάι στην κάτάνά λωση των προμηθέυτω ν που έξυπηρέτου ν μο νο πέλά τές Μέ σης 

Τά σης θά πρέ πέι νά άφορά  μο νο τις άπω λέιές του δικτυ ου μέ σης τά σης κάι ο χι τις συνολικέ ς 

άπω λέιές διάνομη ς της άντι στοιχης ζω νης. Γιά τους προμηθέυτέ ς έκέι νους που έξυπηρέτου ν 

πέλά τές το σο Μέ σης ο σο κάι Χάμηλη ς Τά σης θά πρέ πέι νά έφάρμοστέι  έ νάς κάτά λληλά 

στάθμισμέ νος συντέλέστη ς άπωλέιω ν.  

12.5 Επικοινωνία  

Η άντάλλάγη  πληροφοριω ν μέτάξυ  των συμμέτέχο ντων, του Λέιτουργου  της Αγορά ς κάι του 

Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς (συμπέριλάμβάνομέ νων των στοιχέι ων έγγράφω ν, 

των υποβολω ν προσφορω ν στην Προ-ημέρη σιά Αγορά , την υποβολη  προσφορω ν 

διάθέσιμο τητάς έφέδρέιω ν κάι πάροχη ς ένέ ργέιάς έξισορρο πησης, την κοινοποι ηση των 

άποτέλέσμά των κάι των προγράμμά των που έκκάθάρι ζοντάι μέ σω της Προ-ημέρη σιάς 

Αγορά ς) πράγμάτοποιέι τάι μέ την άντάλλάγη  κάτά λληλων άρχέι ων μέ σω του Διάδικτυ ου η  μέ 

τη συμπλη ρωση κάτά λληλων έ ντυπων που διάτι θέντάι στις ιστοσέλι δές του Λέιτουργου  της 

Αγορά ς κάι του Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς (διάδικτυάκέ ς φο ρμές).  

Το συ στημά πληροφοριω ν της άγορά ς έλέ γχέτάι άπο  την άι θουσά συνάλλάγω ν του 

Λέιτουργου  της Αγορά ς, η οποι ά έι νάι έξοπλισμέ νη μέ κάτά λληλη υποδομη  κάι λογισμικο  ω στέ  

νά μπορέι  ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς νά συλλέ γέι κάι νά έπέξέργά ζέτάι τις προσφορέ ς κάι τά 
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προγρά μμάτά που υποβά λλοντάι στην Προ-ημέρη σιά Αγορά  κάι στην πλάτφο ρμά 

κάτάχω ρησης διμέρω ν συμβολάι ων. 

Ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά πρέ πέι  έπιπλέ ον νά έι νάι έξοπλισμέ νος μέ υποδομη  κάι λογισμικο  

που νά  έπιτρέ πέι τη λη ψη προσφορω ν άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  γιά δέ σμέυση 

έφέδρέιω ν ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάθω ς κάι γιά άπορρο φηση κάι έ γχυση ένέ ργέιάς στο Μηχάνισμο  

Εξισορρο πησης κάι τη μέτά δοση  τους στο συ στημά πληροφοριω ν του Διάχέιριστη  του 

Συστη μάτος Μέτάφορά ς.  

Το προσωπικο  του Λέιτουργου  της Αγορά ς θά πρέ πέι νά διάσφάλι ζέι τη συνέχη  λέιτουργι ά του 

συστη μάτος υπο  συνθη κές μέ γιστης άσφά λέιάς κάι νά πάρέ χέι υποστη ριξη στους 

συμμέτέ χοντές στην άγορά .  

Ομοι ως, ο Ολοκληρωμέ νος Προγράμμάτισμο ς κάι η έξισορρο πηση σέ πράγμάτικο  χρο νο 

έλέ γχέτάι άπο  την άι θουσά έλέ γχου του Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς, η οποι ά 

έι νάι έξοπλισμέ νη μέ κάτά λληλη υποδομη  κάι λογισμικο  ω στέ νά μπορέι  ο ΔΣΜΚ νά συλλέ γέι 

κάι νά έπέξέργά ζέτάι τις άντι στοιχές συνάλλάγέ ς κάι νά έκδι δέι άντι στοιχές έντολέ ς. Το 

προσωπικο  του ΔΣΜΚ θά πρέ πέι νά διάσφάλι ζέι τη συνέχη  λέιτουργι ά του συστη μάτος 

συ μφωνά μέ προ τυπά μέ γιστης άσφά λέιάς.  

Ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς πρέ πέι νά διάβιβά ζέι τά άποτέλέ σμάτά του 

Μηχάνισμο  Εξισορρο πησης στο Λέιτουργο  της Αγορά ς γιά σκοπου ς έκκάθάρι σέων.  

12.6  Αναφορά στοιχείων της Αγοράς 

Ο Κάνονισμο ς της ΕΕ γιά την Ακέράιο τητά κάι τη Διάφά νέιά στις χονδρέμπορικέ ς άγορέ ς 

ένέ ργέιάς, γνωστο ς κάι ως Κάνονισμο ς REMIT κάθορι ζέι τις λέπτομέ ρέιές κάι τον τυ πο των 

δέδομέ νων που πρέ πέι νά υποβά λλοντάι άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά , το Διάχέιριστη  

του Συστη μάτος Μέτάφορά ς κάι το Λέιτουργο  της Αγορά ς, στην πλάτφο ρμά CEREMP49 την 

οποι ά λέιτουργέι  ο ACER (τά στοιχέι ά που υποβά λλοντάι στην πλάτφο ρμά άυτη  

κοινοποιου ντάι στην άντι στοιχη Εθνικη  Ρυθμιστικη  Αρχη ). 

Η ΡΑΕΚ κάτο πιν κάι της δημοσι έυσης του Εκτέλέστικου  Κάνονισμου  1623/2014 στις 

17/12/2014, μέ τον οποι ο κάι ένέργοποιου ντάι οι προθέσμι ές γιά την έγγράφη  των 

συμμέτέχο ντων στην άγορά  κάι, στη συνέ χέιά, γιά την υποβολη  των άπάιτου μένων στοιχέι ων 

συνάλλάγω ν στην πλάτφο ρμά, θά πρέ πέι νά άνάλά βέι την υποχρέ ωση νά ένημέρω σέι κάι νά 

υποστηρι ξέι ο λους τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  (το Διάχέιριστη  του Συστη μάτος 

Μέτάφορά ς κάι το Λέιτουργο  της Αγορά ς συμπέριλάμβάνομέ νων) σχέτικά  μέ τις διάδικάσι ές 

έγγράφη ς τους στην πλάτφο ρμά κάι τη συνέχη  υποχρέ ωση  τους νά άνάφέ ρουν τά άντι στοιχά 

στοιχέι ά συνάλλάγω ν.  

                                                 
49

 Ευρωπάϊκή Πλάτφόρμά έγγράφής στοιχέίων συμμέτέχόντων κάι κάτάθέσης δέδομένων συνάλλάγών 
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Τά στοιχέι ά που υποβά λλοντάι στην πλάτφο ρμά κοινοποιου ντάι άπο  τον ACER στη ΡΑΕΚ, η 

οποι ά φέ ρέι την υποχρέ ωση νά διέρέυνά  οιάδη ποτέ πιθάνη  χέιράγω γηση της άγορά ς κάι σέ 

πέρι πτωση που διάπιστωθέι  πάρά βάση νά έπιβά λλέι σχέτικά  προ στιμά. 

12.7 Δημοσίευση στοιχείων 

Ο Κάνονισμο ς EΕ  543/2013 της 14ης Ιουνι ου 2013 γιά την υποβολη  κάι δημοσι έυση των 

στοιχέι ων στις άγορέ ς ηλέκτρικη ς ένέ ργέιάς υποχρέω νέι έ νά έλά χιστο κοινο  έπι πέδο 

διάφά νέιάς ο σον άφορά  τη δημοσι έυση των στοιχέι ων των άγορω ν μέ άμέρο ληπτο τρο πο. Σέ 

άυτο  το πλάι σιο έ χέι δημιουργηθέι  μι ά κέντρικη  πλάτφο ρμά πληροφοριω ν, την οποι ά 

διάχέιρι ζέτάι ο ENTSO-E, ω στέ νά πάρέ χέι σέ ο λους τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  

συνοπτικη  κάι άκριβη  έικο νά της άγορά ς. Οι ΔΣΜ, κάι, ένδέχομέ νως κάι οι λέιτουργοι  των 

άγορω ν, υποχρέου ντάι νά υποβά λουν συγκέκριμέ νά στοιχέι ά σέ άυτη  την πλάτφο ρμά.  

 

Πάρά  το γέγονο ς ο τι η Κυ προς δέν άποτέλέι  διάσυνδέδέμέ νο συ στημά, ο ΔΣΜ της Κυ πρου θά 

πρέ πέι νά άκολουθη σέι τους κάνο νές δημοσι έυσης στοιχέι ων που έπιβά λλοντάι μέ σω του 

προάνάφέρθέ ντος κάνονισμου  της ΕΕ κάι ως έκ του του, το συ στημά πληροφοριω ν που θά 

άγοράστέι  θά πρέ πέι νά μπορέι  νά έξυπηρέτέι  τις συγκέκριμέ νές άπάιτη σέις. Τά στοιχέι ά θά 

πρέ πέι τουλά χιστον νά δημοσιέυ οντάι στην ιστοσέλι δά του ΔΣΜΚ κάι στάδιάκά  θά πρέ πέι νά 

άνάπτυχθου ν κάτά λληλά συστη μάτά ω στέ τά στοιχέι ά άυτά  νά μέτάδι δοντάι στην 

πλάτφο ρμά διάφά νέιάς του ENTSO-E.  

Συνοπτικά , ο Κάνονισμο ς 543/2013 της ΕΕ προβλέ πέι τη συλλογη  κάι δημοσι έυση των 

άκο λουθων στοιχέι ων: 

 Δέδομένά γιά το φορτίο του συστήμάτος άνά πέρίοδο συνάλλάγών (δηλάδή άνά 

ημίωρο) τά οποίά δημοσιέύοντάι έκ των υστέρων  

 Προ-ημέρήσιά  πρόβλέψη του συνολικού φορτίου άνά πέρίοδο συνάλλάγών η οποίά 

δημοσιέύέτάι τουλάχιστον δύο ώρές πριν άπό το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς 

κάι ένημέρώνέτάι συνέχώς 

 Εβδομάδιάίές, μηνιάίές κάι έτήσιές συγκέντρωτικές προβλέψέις φορτίου οι οποίές 

δημοσιέύοντάι έκ των προτέρων 

  Πληροφορίές σχέτικά μέ τη μη διάθέσιμότητά υποδομών μέτάφοράς οι οποίές θά 

πρέπέι νά δημοσιέύοντάι το άργότέρο μίά ώρά μέτά την άλλάγή στη διάθέσιμότητά 

 Πληροφορίές σχέτικά μέ τά μέτρά διάχέίρισης της συμφόρησης, άν υπάρχουν 

  Πρόβλέψη συνολικής πάράγωγής  

 Πρόβλέψη της πάράγόμένης άιολικής κάι ηλιάκής ένέργέιάς (MW) άνά πέρίοδο 

συνάλλάγών της έπόμένης ημέράς (οι μονάδές ΑΠΕ άπό κάποιο μέγέθος κάι πάνω 

πρέπέι νά υποβάλουν στο ΔΣΜΚ τις άντίστοιχές προβλέψέις) 

 Πληροφορίές σχέτικά μέ τη μη διάθέσιμότητά  μονάδων πάράγωγής 



 

Έκδοση 8.0                                                                                       94 | Σ ε λ ί δ α  

 

  Πράγμάτική πάράγωγή άνά πέρίοδο συνάλλάγών (ξέχωριστά γιά την άιολική κάι την 

ηλιάκή ένέργέιά - μέ προσέγγιση κάτάτμησης όπου δέν υπάρχουν διάθέσιμά στοιχέίά) 

 Τις ποσότητές των διάθέσιμων έφέδρέιών (MW) οι οποίές έχουν συμβολάιοποιηθέί 

άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς 

  Οι τιμές που κάτάβάλλοντάι άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς άνά 

τύπο έφέδρέίάς  έξισορρόπησης κάι άνά  πέρίοδο (τιμή / MW / πέρίοδο) 

 Ποσότητές των άποδέκτών προσφορών, συγκέντρωτικά άνά ημίωρο 

 Τις ποσότητές της λέιτουργικής έφέδρέίάς (MW) που ένέργοποιήθηκάν άνά μισή ώρά 

κάι άνά τύπο έφέδρέίάς 

 Τις τιμές που κάτάβάλλοντάι άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς γιά την 

ένέργοποίηση έφέδρέιών, άνά μισή ώρά κάι άνά τύπο έφέδρέίάς. Η ένημέρωση γιά τις 

τιμές θά πρέπέι νά πάρέχέτάι διάκριτά γιά τις προς τά άνω κάι τις προς τά κάτω 

ρυθμίσέις 

 Οι τιμές άνισοζυγίων άνά πέρίοδο 

 Ο συνολικός όγκος άνισοζυγίου άνά πέρίοδο  

 Μηνιάίο οικονομικό άποτέλέσμά 

Το άκριβέ ς χρονοδιά γράμμά δημοσι έυσης των πάράπά νω στοιχέι ων θά πρέ πέι νά άκολουθέι  

τις διάτά ξέις του Κάνονισμου .  

Θά υπά ρξέι υποχρέ ωση του Λέιτουργου  της Αγορά ς νά δημοσιέυ έι τουλά χιστον τις άκο λουθές 

πληροφορι ές (σέβο μένος θέ μάτά έμπιστέυτικο τητάς) κάι νά διάτηρέι  άρχέι ο των 

πληροφοριω ν άυτω ν γιά [5] έ τη. Το έν λο γω άρχέι ο πρέ πέι νά έι νάι  προσβά σιμο σέ ο λους τους 

συμμέτέ χοντές στην άγορά  κάι στους λοιπου ς ένδιάφέρο μένους φορέι ς:  

 Συγκέντρωτικέ ς ποσο τητές έγγράφω ν στην πλάτφο ρμά  διμέρω ν συμβολάι ων άνά  

μιση  ω ρά (πρέ πέι νά δημοσιέυ οντάι τουλά χιστον μιά ω ρά πριν άπο  το κλέι σιμο της 

Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς) 

 Συγκέντρωτικέ ς ποσο τητές πάράγωγη ς ΑΠΕ έντο ς Εθνικω ν Σχέδι ων Χορηγιω ν οι 

οποι ές έι νάι κάτάχωρημέ νές στην πλάτφο ρμά διμέρω ν συμβολάι ων άνά  ημι ωρη 

πέρι οδο (πρέ πέι νά δημοσιέυ οντάι τουλά χιστον μιά ω ρά πριν άπο  το κλέι σιμο της 

Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς) 

 Τουλά χιστον συγκέντρωτικέ ς ποσο τητές άνά  έι δος τέχνολογι άς (συμβάτικέ ς μονά δές, 

ηλιάκά , άιολικά ) που έ χουν  προγράμμάτιστέι  άπο  την Προ-ημέρη σιά Αγορά  άνά  μιση  

ω ρά. 

 Η τιμη  έκκάθά ρισης της Προ-ημέρη σιάς Αγορά ς άνά  μιση  ω ρά κάι οι ποσο τητές που 

έ χουν προγράμμάτιστέι  γιά κά θέ συμμέτέ χοντά στην άγορά  άνά  μιση  ω ρά.  

Οι πληροφορι ές άυτέ ς πρέ πέι νά πάρέ χοντάι τουλά χιστον στά Ελληνικά  κάι θά πρέ πέι νά 

πάρουσιά ζοντάι κάτά  τρο πο έυ λογο υπο  μιά ένιάι ά πλάτφο ρμά.  
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12.8  Τιμολόγηση και Είσπραξη  

Αυτη  η ένο τητά πέριγρά φέι το χρονοδιά γράμμά κάι τις διάδικάσι ές που πρέ πέι νά 

άκολουθου ντάι άπο  το Λέιτουργο  της Αγορά ς γιά την έ κδοση μηνιάι ων τιμολογι ων γιά τις 

πληρωμέ ς/χρέω σέις προς τά συνάλλάσσο μένά μέ ρη της άγορά ς.  

Την 6η έργά σιμη ημέ ρά του Μ + 1, ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά προέτοιμά σέι τά άκο λουθά:  

 Ειδοποίηση προς κάθέ προμηθέυτή σχέτικά μέ το ποσό των υποχρέώσέών του γιά  τις 

προσφορές του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάτά τη διάρκέιά του προηγούμένου μήνά  

 Ειδοποίηση προς την κάθέ μονάδά πάράγωγής σχέτικά μέ το άθροισμά των 

έισπράξέων που άφορούν όλές τις προσφορές πάράγωγής που έγινάν άποδέκτές στην 

Προ-ημέρήσιά Αγορά  κάτά τη διάρκέιά του προηγούμένου μήνά  

 Ειδοποίηση γιά έισπράξέις σχέτικά μέ την πάροχή διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ 

κάι ΕΑ1. 

 Ειδοποίηση προς όλους τους Πάροχους Ενέργέιάς Εξισορρόπησης (μέ κοινοποίηση κάι 

στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς) σχέτικά μέ την κάθάρή οικονομική τους 

θέση κάτόπιν των έντολών κάτάνομής που έλάβάν κάτά τη διάρκέιά του 

προηγούμένου μήνά 

 Ειδοποίηση προς όλους τους Υπέύθυνους Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων  (μέ κοινοποίηση 

κάι στο ΔΣΜΚ ) η οποίά άφορά την κάθάρή οικονομική τους θέση σέ σχέση μέ τά 

κάτάγέγράμμένά, άνά μισή ώρά,  άνισοζύγιά  του προηγούμένου μήνά 

 Ειδοποίηση προς όλους τους προμηθέυτές σχέτικά μέ τις προσάυξήσέις, τά τέλη 

δικτύου κάι άλλές έισφορές που έφάρμόζοντάι γιά τον μήνά Μ.  

Οι πάράπά νω πληροφορι ές θά πρέ πέι νά πάρέ χοντάι  έ τσι ω στέ οι συμμέτέ χοντές στην άγορά  

νά μπορου ν νά έλέ γχουν τις ποσο τητές που τους έκκάθάρι ζοντάι.  

Στην [20η] έργάσιμη ημέρά του Μ + 1, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά έκδίδέι τιμολόγιά προς 

κάθέ:  

 Προμηθέυτή που έίνάι υπόχρέος σχέτικά μέ την δράστηριότητά του στην Προ-

ημέρήσιά Αγορά κάτά τη διάρκέιά του μήνά Μ 

 Πάροχο Ενέργέιάς Εξισορρόπησης που έίνάι υπόχρέος σχέτικά μέ την δράστηριότητά 

του στον Μηχάνισμό Εξισορρόπησης  κάτά τη διάρκέιά του μήνά Μ 

 Υπέύθυνο Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων50 που έίνάι υπόχρέος σέ έκκάθάριση κάτά το 

μήνά Μ 

 Προμηθέυτή σχέτικά μέ τις προσάυξήσέις, τά τέλη δικτύου κάι άλλές έισφορές που 

έφάρμόζοντάι γιά τον μήνά Μ. 

                                                 
50

 Διέυκρινίζέτάι ότι κάθέ συμμέτέχων στην άγορά μπορέί νά έίνάι ο ίδιος υπέύθυνος γιά τά άνισοζύγιά του ή νά 
συμβληθέί μέ άλλο φορέά που θά άνάλάβέι την υποχρέωση άυτή.  
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Στην [20η] έργά σιμη ημέ ρά του Μ + 1:  

 Οι Πάράγωγοί έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της Αγοράς σχέτικά μέ τις 

Προσφορές πάράγωγής στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές κάτά το 

μήνά Μ 

 Οι Υπέύθυνοι Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της 

Αγοράς σέ πέρίπτωση που έχουν νά λάμβάνουν  μέσω της διάδικάσίάς έξισορρόπησης 

κάτά το μήνά Μ 

 Οι Πάροχοι Ενέργέιάς Εξισορρόπησης έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της 

Αγοράς σέ πέρίπτωση που έχουν νά λάμβάνουν στο πλάίσιο του Μηχάνισμού 

Εξισορρόπησης 

 Οι πάροχοι διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 έκδίδουν σχέτικά τιμολόγιά 

προς το Λέιτουργό της Αγοράς 

Σέ πέρι πτωση άμφισβητη σέων που άφορου ν τους ο γκους η  ά λλά κάτάχωρημέ νά στοιχέι ά του 

κά θέ συμμέτέ χοντά στην άγορά , οι πληρωμέ ς θά πρέ πέι νά κάτάβληθου ν κάι κά θέ διάφορά  θά 

άντιμέτωπι ζέτάι άργο τέρά. 

Σέ πέρι πτωση που μέτά  άπο  κά ποιά διάφορά , άνάγνωρι ζέτάι ο τι υπη ρξέ σφά λμά στο 

τιμολο γιο ένο ς συμμέτέ χοντά στην άγορά , η  σφά λμά σέ κά ποιά μέτρου μένη ποσο τητά σέ μι ά η  

πέρισσο τέρές πέριο δους έκκάθά ρισης, ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά κάθορι σέι τις 

προσάρμογέ ς που θά πρέ πέι νά γι νουν σέ ο λά τά τιμολο γιά των συμμέτέχο ντων. Οι 

προσάρμογέ ς μπορέι  νά πέριλάμβά νουν κάι την έκ νέ ου έκτέ λέση υπολογισμω ν έκκάθάρι σέων  

γιά την τρέ χουσά άλλά  κάι τυχο ν μέτάγένέ στέρές πέριο δους. Όλές άυτέ ς οι προσάρμογέ ς θά 

έμφάνιστου ν ως συμπληρωμάτικά  στοιχέι ά στά τιμολο γιά που θά έκδοθου ν την έπο μένη 

πέρι οδο έκκάθά ρισης.  

Οι πληρωμέ ς άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  στο λογάριάσμο  του Λέιτουργου  της 

Αγορά ς πρέ πέι νά γι νοντάι μέ σά σέ [5] έργά σιμές ημέ ρές άπο  την ημέρομηνι ά που το 

τιμολο γιο έ χέι έκδοθέι . Οι πληρωμέ ς άπο  τους συμμέτέ χοντές προς στο Λέιτουργο  θά πρέ πέι 

νά προηγου ντάι των πληρωμω ν άπο  το Λέιτουργο  προς τους συμμέτέ χοντές έ τσι ω στέ νά 

έλάχιστοποιέι τάι η έ κθέση  του.  

Ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά πρέ πέι νά έξοφλέι  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά  μέ σά σέ [10] 

έργά σιμές ημέ ρές άπο  την ημέρομηνι ά έ κδοσης των άντι στοιχων τιμολογι ων.  

Όπως άνάλυ θηκέ στο κέφά λάιο 9.5 το οικονομικο  ά θροισμά ο λων των πρά ξέων 

έξισορρο πησης κάι έκκάθά ρισης άνισοζυγι ων, γιά το συ νολο των συμμέτέχο ντων στην άγορά  

κάι γιά την ι διά πέρι οδο έκκάθά ρισης, μπορέι  νά μην ισοσκέλι ζέτάι που σημάι νέι ο τι θά 

δημιουργέι τάι (έι τέ θέτικο  έι τέ άρνητικο ) υπο λοιπο στο λογάριάσμο  του Λέιτουργου  της 

Αγορά ς. Το άντι στοιχο έ λλέιμμά η  πλέο νάσμά  προτέι νέτάι νά κοινωνικοποιηθέι  ο πως 

άνάφέ ρέτάι στην πάρά γράφο 9.5.  

Σέ πέρι πτωση μη έξο φλησης κά ποιου τιμολογι ου ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά πρέ πέι νά 

ένέργοποιέι  τις έγγυη σέις γιά την έι σπράξη του μη κάτάβληθέ ντος ποσου .  
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12.9   Καταστάσεις  Έκτακτης Ανάγκης  

Οι διάδικάσι ές μέ σω των οποι ων ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς θά δηλω νέι ο τι 

το Συ στημά βρι σκέτάι σέ κάτά στάση έ κτάκτης άνά γκης ορι ζοντάι στους Κάνο νές Μέτάφορά ς 

κάι Διάνομη ς.  Ωστο σο, κάι οι Κάνο νές της Αγορά ς θά πρέ πέι νά προβλέ πουν ο τι σέ πέρι πτωση 

που κηρυχτέι  έ κτάκτη άνά γκη άπο  το Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς, οι συνη θέις 

διάδικάσι ές των ρυθμι σέων της άγορά ς άνάστέ λλοντάι κάι στην πέρι πτωση άυτη  οι τιμέ ς 

ορι ζοντάι διοικητικά . Οι Κάνο νές της Αγορά ς θά πρέ πέι έπι σης νά προβλέ πουν ο τι σέ 

πέρι πτωση που οι συμμέτέ χοντές στην άγορά  έπιβάρυνθου ν μέ προ σθέτές δάπά νές 

προκέιμέ νου νά υποστηρι ξουν το Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς σέ πέρι πτωση 

έ κτάκτης άνά γκης, θά μπορου ν νά διέκδικη σουν τις δάπά νές άυτέ ς μέ σω άιτιολογημέ νων 

άξιω σέων κάι μέτά  άπο  έ γκριση της ΡΑΕΚ.  Διέυκρινι ζέτάι ο τι οι δάπά νές άυτέ ς δέν θά πρέ πέι 

νά πέρά σουν στους τέλικου ς κάτάνάλωτέ ς ως Υπηρέσι ές Δημο σιάς Ωφέ λέιάς. Οι έν λο γω 

δάπά νές άντιμέτωπι ζοντάι σέ έπι πέδο χονδρέμπορικη ς κάι μέτά  άπο  έ γκριση της ΡΑΕΚ θά 

πρέ πέι νά άποδοθου ν στους άντι στοιχους συμμέτέ χοντές στην άγορά  μέ βά ση τη λέιτουργι ά 

τους κάτά  τη διά ρκέιά της έ κτάκτης άνά γκης.  

Ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά πρέ πέι έπι σης νά κάθορι ζέι τις διάδικάσι ές σχέτικά  μέ την 

άνάστολη  της λέιτουργι άς της άγορά ς σέ πέρι πτωση που το πληροφοριάκο  συ στημά 

άντιμέτωπι ζέι σοβάρά  προβλη μάτά στη λέιτουργι ά του, ο πως π.χ.  νά μην έι νάι δυνάτη  η λη ψη 

προσφορω ν άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά .  

12.10   Τέλος Υπέρ του Λειτουργού της Αγοράς 

Κάθω ς ο ΔΣΜΚ, βά σέι των διάτά ξέων του Νο μου, άνάλάμβά νέι κάι το ρο λο του ΔΣΜΚ 

προτέι νέτάι το κο στος λέιτουργι άς του νά άποζημιω νέτάι στο πλάι σιο ρυθμιζο μένης 

διάδικάσι άς, τάυτο χρονά μέ τά έ ξοδά λέιτουργι άς του ΔΣΜΚ. Οι άρχέ ς της ρυθμιζο μένης 

μέθοδολογι άς άποζημι ωσης των λέιτουργικω ν δάπάνω ν του ΔΣΜΚ προβλέ ποντάι στη 

μέθοδολογι ά διάτιμη σέων που έκδι δέι η ΡΑΕΚ.  

Ωστο σο, σέ πέρι πτωση που ο ρο λος του Λέιτουργου  της Αγορά ς άνάτέθέι  σέ νομικά  διάκριτη  

οντο τητά έντο ς του ΔΣΜΚ (π.χ. θυγάτρικη ), θά η τάν άπλου στέρο το κο στος λέιτουργι άς του 

Λέιτουργου  της Αγορά ς νά συλλέ γέτάι ως τέ λος έπι  των συνάλλάσσο μένων MWh, το οποι ο κάι 

θά πληρω νέτάι άπέυθέι άς άπο  τους συμμέτέ χοντές στην άγορά .  

12.11 Κανόνες της Αγοράς και Εγχειρίδια  

Μέ βά ση τον προτέινο μένο σχέδιάσμο  κάι συ μφωνά μέ τις διάτά ξέις των ά ρθρων 79 κάι 80 

του Νο μου πέρι  Ρυ θμισης της Αγορά ς Ηλέκτρισμου , ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς51  κάι ο 

Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς της Κυ πρου θά πρέ πέι νά άνάλά βουν τη συ ντάξη 

                                                 
51

 Το άρθρο 80 του Νόμου άνάφέρέι ότι ο ΔΣΜΚ έκδίδέι τους Κάνόνές Αγοράς. Σέ πέρίπτωση που ο ρόλος του 
Λέιτουργού της Αγοράς άνάτέθέί σέ φορέά έκτός ΔΣΜΚ τότέ η συγκέκριμένη πρόβλέψη του Νόμου θά πρέπέι νά 
τροποποιηθέί ώστέ νά άνάφέρέι ότι ο Λέιτουργός της Αγοράς έκδίδέι τους Κάνόνές Αγοράς. 
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των Κάνο νων της Αγορά ς κάι την κάτά λληλη τροποποι ηση των Κάνο νων Μέτάφορά ς κάι 

Διάνομη ς, άντι στοιχά.  

 

Λάμβά νοντάς υπο ψη ο τι άυτη  τη στιγμη  δέν υπά ρχέι έγκάτέστημέ νο κάνέ νά πληροφοριάκο  

συ στημά γιά τη λέιτουργι ά της άγορά ς  κάι  έπομέ νως σχέδο ν ο λές οι διάδικάσι ές θά πρέ πέι νά 

άνάπτυχθου ν άπο  το μηδέ ν, διάφάι νέτάι ως άποδοτικο τέρο το συ νολο των ρυθμι σέων της 

άγορά ς (δηλάδη  η πλάτφο ρμά κάτάχω ρησης διμέρω ν συμβολάι ων, η πλάτφο ρμά της Προ-

ημέρη σιάς Αγορά ς, η διάδικάσι ά ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  κάι έξισορρο πησης σέ 

πράγμάτικο  χρο νο, οι έκκάθάρι σέις άνισοζυγι ων κάθω ς κάι ο ποιές ά λλές διέργάσι ές 

έκκάθά ρισης) νά άνάπτυχτου ν ως έ νά κοινο  πληροφοριάκο  συ στημά  που θά πάρέ χέι ο λές τις 

κάτά λληλές διέπάφέ ς μέτάξυ  των διάφο ρων τμημά των.  Ωστο σο, έι νάι έπι σης δυνάτο , ο 

Λέιτουργο ς της Αγορά ς  κάι ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς νά προμηθέυτου ν τά 

συστη μάτά  τους ξέχωριστά  διάσφάλι ζοντάς ωστο σο την υ πάρξη των κάτά λληλων διέπάφω ν 

έπικοινωνι άς μέτάξυ  των συστημά των άυτω ν.  

 

Στην πέρι πτωση της Κυ πρου προτέι νέτάι ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς νά άνάλά βέι την 

προμη θέιά του συνο λου του πληροφοριάκω ν συστημά των  που άπάιτου ντάι βά σέι του 

προτέινο μένου σχέδι ου κάι στη συνέ χέιά νά πέρά σέι τη λέιτουργι ά της πλάτφο ρμάς του 

Ολοκληρωμέ νου Προγράμμάτισμου  κάι της έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο στο 

Διάχέιριστη  του Συστη μάτος Μέτάφορά ς. Διέυκρινι ζέτάι ο τι ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά 

προβάι νέι σέ ο λές τις οικονομικέ ς συνάλλάγέ ς κάι διάκάνονισμου ς σέ σχέ ση μέ την Προ-

ημέρη σιά Αγορά , την προμη θέιά έφέδρέιω ν ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1, την έξισορρο πηση, κάι τις 

έκκάθάρι σέις άνισοζυγι ων των συμμέτέχο ντων στην άγορά .  Η προμη θέιά διάθέσιμο τητάς 

ΕΑ2 θά διέυθέτέι τάι οικονομικά  άπ΄ έυθέι άς άπο  τον ΔΣΜΚ.  

 

Οι τέχνικέ ς διάδικάσι ές κάι λέπτομέ ρέιές της λέιτουργι άς της άγορά ς θά πρέ πέι  νά 

συμπέριλάμβά νοντάι στά έγχέιρι διά που συνοδέυ ουν τους Κάνο νές της Αγορά ς. Τά έγχέιρι διά 

άυτά  θά πρέ πέι νά άνάπτυχθου ν άπο  το Λέιτουργο  της Αγορά ς (κάι το Διάχέιριστη  του 

Συστη μάτος Μέτάφορά ς σέ ο τι άφορά  τη διάδικάσι ά ολοκληρωμέ νου προγράμμάτισμου  κάι 

έξισορρο πησης σέ πράγμάτικο  χρο νο) κάι νά έ χουν την έ γκριση της ΡΑΕΚ.  

 

Ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς κάι ο Διάχέιριστη ς του Συστη μάτος Μέτάφορά ς θά πρέ πέι νά 

δημοσιέυ σουν τά έγχέιρι διά γιά τη λέιτουργι ά των διάφο ρων τμημά των της άγορά ς στις 

ιστοσέλι δές τους. Πριν το πληροφοριάκο  συ στημά ολοκληρωθέι  κάι δοκιμάστέι , τά άντι στοιχά 

έγχέιρι διά θά πρέ πέι νά έ χουν έγκριθέι  κάι δημοσιέυθέι  στην τέλικη  τους  μορφη . 

 

Ο λέιτουργο ς της Αγορά ς κάι ο ΔΣΜΚ θά πρέ πέι κοινοποιη σουν το συντομο τέρο δυνάτο  κάι 

πά ντως πριν τη δοκιμάστικη  λέιτουργι ά των πληροφοριάκω ν συστημά των της άγορά ς τά 

άπάιτου μένά προ τυπά κάι πρωτο κολλά έπικοινωνι άς μέ τους συμμέτέ χοντές ω στέ νά έι νάι 

δυνάτη  η έ γκάιρη υλοποι ηση  τους άπο  τους συμμέτέ χοντές.  

 

Οι Κάνο νές της Αγορά ς θά πρέ πέι νά άνάπτυχθου ν συ μφωνά μέ τον προτέινο μένο σχέδιάσμο ,  

λάμβά νοντάς υπο ψη ο τι οι πάρά μέτροι που έμφάνι ζοντάι σέ άγκυ λές [ ] θά κάθορι ζοντάι μέ 

άποφά σέις της ΡΑΕΚ σέ έτη σιά βά ση.  
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12.12 Καταμερισμός των Εσόδων από Πρόστιμα 

Σέ άρκέτέ ς πέριπτω σέις, το προτέινο μένο σχέ διο προβλέ πέι την έπιβολη  προστι μων  μέ σκοπο  

την προ ληψη κάτάχρηστικω ν συμπέριφορω ν. Υπά ρχουν δυ ο έπιλογέ ς γιά την κάτάνομη  των 

άντι στοιχων έσο δων:  

 έίτέ  διάνέμοντάι στο σύνολο της κάτάνάλωσης, π.χ. μέιώνοντάς τις ρυθμιζόμένές ΥΔΩ 

που κάτάβάλλοντάι σέ έπίπέδο λιάνικής 

 έίτέ διάτίθέντάι στους συμμέτέχοντές στην άγορά οι οποίοι έχουν υποστέί τις 

συνέπέιές της κάτάχρηστικής συμπέριφοράς, μέ βάση την άνά πέρίπτωση άνάλυση 

που πρέπέι νά πράγμάτοποιέίτάι άπο  το ρυθμιστη .  

Η δέυ τέρη προσέ γγιση φάι νέτάι νά πάρέ χέι στους συμμέτέ χοντές στην άγορά  κάτάλληλο τέρά 

ση μάτά, ωστο σο άπάιτέι  η ΡΑΕΚ νά έκτέλέι  μιά σέιρά  άπο  υπολογισμου ς.  

 

Γιά λο γους σχέδιάσμου  της άγορά ς, η έπιβολη  κυρω σέων έι νάι σημάντικη  ως άντικι νητρο γιά 

την προ ληψη άκάτά λληλης συμπέριφορά ς. Γιά το σκοπο  άυτο , ο Λέιτουργο ς της Αγορά ς θά 

πρέ πέι νά συγκέντρω νέι, σέ ξέχωριστο  λογάριάσμο , τά άντι στοιχά προ στιμά κάι η ΡΑΕΚ, κάτά  

πέρι πτωση, θά πρέ πέι νά άποφάσι ζέι γιά την έφάρμογη  μιάς έκ των άνωτέ ρω προσέγγι σέων. 

Τά προ στιμά πριν έπιβληθου ν άπο  το Λέιτουργο  της Αγορά ς θά πρέ πέι νά έ χουν έγκριθέι  άπο  

τη ΡΑΕΚ. Ο λέιτουργο ς της Αγορά ς θά έτοιμά ζέι κάι θά υποβά λλέι στη ΡΑΕΚ έτησι ως έ κθέση 

γιά ο λά τά προ στιμά που έπιβλη θηκάν κάι γιά τη συγκέ ντρωση των άντι στοιχων ποσω ν.   

 

Διέυκρινι ζέτάι ο τι η πάρά γράφος άυτη  άσχολέι τάι μέ τά προ στιμά που έπιβά λλοντάι, 

συ μφωνά μέ τις προτέινο μένές νέ ές ρυθμι σέις,  κυρι ως σέ ο τι άφορά  την κάτά χρηση 

δέσπο ζουσάς θέ σης.   

 

Οι Προσφορές Ζήτησης στην Προ-ημερήσια Αγορά θα πρέπει να καλύπτονται από 
ισόποσες ή μεγαλύτερες εγγυήσεις 

Για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να διατηρούνται κατάλληλες 
εγγυήσεις ανάλογες με την έκθεσή τους στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης 

Για τους προμηθευτές λιανικής θα πρέπει να διατηρούνται κατάλληλες εγγυήσεις 
ανάλογες των πρόσθετων χρεώσεων που αντιμετωπίζουν (επιπρόσθετα της έκθεσής τους 
στην Προ-ημερήσια Αγορά και το Μηχανισμό Εξισορρόπησης) 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί Μητρώο Μετρητών  

Σε μετρητές χωρίς δυνατότητα κατατετμημένης καταγραφής εφαρμόζεται μεθοδολογία 
συντελεστών εκπροσώπησης

Τελική εκκαθάριση στη βάση συγκεντρωτικών δεδομένων (και ποσοστών εκπροσώπησης 
υπολογιζόμενων εκ των υστέρων)

 

Οι δηλώσεις των προμηθευτών στην πλατφόρμα διμερών συμβολαίων καθώς και οι 
προσφορές τους στην Προ-ημερήσια Αγορά προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να 
καλύπτονται οι απώλειες των δικτύων
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Υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT 

Δημοσίευση στοιχείων από το ΔΣΜΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 543/2013 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών η λειτουργία της αγοράς αναστέλλεται  

Η καταχρηστική συμπεριφορά επιφέρει πρόστιμα 
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13. Απο κριση Ζη τησης 

Η υπηρέσίά Απόκρισης της Ζήτησης  δέν θά έφάρμοστέί άρχικά κάθώς η άγορά έίνάι άκόμη 

άνώριμη. Το κέφάλάιο άυτό ωστόσο πέριλάμβάνέι συνοπτική άνάλυση που κάτάδέικνύέι ότι ο 

προτέινόμένος σχέδιάσμός θά μπορούσέ στο μέλλον, μέ κάτάλληλές προσθήκές, νά 

προσάρμοστέί ώστέ νά έξυπηρέτέί κάι την υπηρέσίά άυτή, έάν κριθέί ότι προσφέρέι 

προστιθέμένη άξίά στις συνάλλάγές του τομέά ηλέκτρικής ένέργέιάς της Κύπρου. 

 

 Η Απόκριση Ζήτησης έίνάι μιά υπηρέσίά που μπορέί νά προσφέρθέί έίτέ άπό τους 

προμηθέυτές που έξυπηρέτούν φορτίο έίτέ άπό άλλους φορέίς (Εκπρόσωποι Απόκρισης 

Ζήτησης) οι οποίοι συγκέντρώνουν μικρούς πέλάτές λιάνικής κάι μπορούν νά κάτάθέτουν 

προσφορά άντίστοιχου μέγέθους άπέυθέίάς στις άγορές χονδρικής. Σέ άυτό το πλάίσιο, τά 

προγράμμάτά Απόκρισης Ζήτησης που διάχέιρίζέτάι o ΔΣΔ μπορούν νά συμμέτέχουν άπ’ 

έυθέίάς κάι στις ρυθμίσέις χονδρικής.  

 

Ως έκ τούτου, οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης θά πρέπέι νά άποδέχτούν τους Κάνόνές της 

Αγοράς προκέιμένου νά συμμέτάσχουν σέ άυτή.  

 

Σέ πέρίπτωση που στο μέλλον υπάρξέι δυνάτότητά Απόκρισης Ζήτησης, οι άντίστοιχοι 

Εκπρόσωποι θά πρέπέι νά έχουν το δικάίωμά νά προσφέρουν πέρικοπή φορτίου  στην Προ-

ημέρήσιά Αγορά, βάσέι κάνόνων που προσομοιάζουν άυτούς που έφάρμόζοντάι γιά τις 

προσφορές μονάδων πάράγωγής. Ωστόσο, δέδομένου ότι οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης 

μπορέί νά μην τάυτίζοντάι  μέ τους προμηθέυτές που έκπροσωπούν το άντίστοιχο  φορτίο, οι 

τέλέυτάίοι θά πρέπέι έπίσης νά άποζημιωθούν σέ πέρίπτωση πέρικοπών φορτίου. Σέ μιά 

τέτοιά πέρίπτωση το σύστημά ουσιάστικά πληρώνέι δυο φορές την ίδιά υπηρέσίά. Γιά το λόγο 

άυτό, σέ πέρίπτωση που ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης  έχέι προγράμμάτίσέι πέρικοπή 

ζήτησης στο πλάίσιο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς άπάιτέίτάι η θέση του προμηθέυτή μέτά το 

κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς νά προσάρμόζέτάι κάτάλληλά. Γιά νά έίνάι δυνάτή η 

προσάρμογή άυτή, κάθέ Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης πρέπέι νά υποβάλέι προσφορές 

στην Προ-ημέρήσιά Αγορά άνά χάρτοφυλάκιο μέτρητών κάι άνά προμηθέυτή λιάνικής.  

 

Προφάνώς, άπό τη στιγμή που ένέργοποιέίτάι η Απόκριση Ζήτησης κάι μέσω της άγοράς 

χονδρέμπορικής, το Μητρώο Εκπροσώπησης Μέτρητών θά πρέπέι νά προβλέπέι πέράιτέρω 

ποιος Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης άντιστοιχέί σέ κάθέ μέτρητή.  

 

Ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης θά λάμβάνέι την τιμή έκκάθάρισης της  Προ-ημέρήσιάς 

Αγοράς γιά τις ποσότητές που έχουν πέρικοπέί κάι άργότέρά θά πρέπέι νά έλέγχέτάι ένάντι 

κάτάλληλά οριζόμένου έπιπέδου άνάφοράς. Υπάρχουν διάφορές μέθοδολογίές, οι οποίές 

έχουν άνάπτυχθέί διέθνώς, γιά τον τρόπο υπολογισμού των σχέτικών έπιπέδων άνάφοράς. 

  

Η προσάρμογή της Τέλικής Θέσης του προμηθέυτή θά πρέπέι νά γίνέτάι μέ βάση τις 

ποσότητές που προσέγγιστικά υπολογίζοντάι ως πράγμάτικά άπό-μέιούμένές βάσέι της ως 

άνω μέθοδολογίάς.  
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Ομοίως, ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης πρέπέι νά δύνάτάι νά υποβάλέι  προσφορές γιά 

πέρικοπή ζήτησης κάι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης. Ο σχέδιάσμός προβλέπέι ήδη γιά τους 

προμηθέυτές που άντιπροσωπέύουν κάτάνέμόμένο φορτίο νά μπορούν νά υποβάλουν 

άντίστοιχές προσφορές. Ωστόσο, σέ πέρίπτωση που η Απόκριση Ζήτησης ένσωμάτωθέί στην 

χονδρέμπορική άγορά, οι προσφορές προς το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά 

υποβάλλοντάι μόνο άπό ένά πρόσωπο, δηλάδή άπό τον Εκπρόσωπο Απόκρισης Ζήτησης (ο 

οποίος  θά μπορούσέ νά έίνάι κάι ο ίδιος ο προμηθέυτής). Πάρόμοιές ρυθμίσέις μέ άυτές που  

έφάρμόζοντάι  στην πέρίπτωση που η Απόκριση  Ζήτησης έχέι προγράμμάτιστέί στο πλάίσιο 

της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, ισχύουν κάι στην πέρίπτωση που η Απόκριση Ζήτησης 

ένέργοποιηθέί μέσά άπό το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης. 

 

Κάθώς τέλικά τά έσοδά άπό την άντίστοιχη υπηρέσίά θά πρέπέι νά πέράσουν στους πέλάτές 

λιάνικής, ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης κάι ο προμηθέυτής (σέ πέρίπτωση που άυτοί 

έίνάι διάφορέτικά πρόσωπά) θά πρέπέι νά προχωρήσουν  σέ διμέρέίς συμφωνίές οι οποίές θά 

προβλέπουν το σχέτικό όφέλος  νά  έμφάνίζέτάι στά τιμολόγιά λιάνικής των προμηθέυτών 

προς τους τέλικούς κάτάνάλωτές.  

 

Γιά νά γίνέι ομάλή ένσωμάτωση της Απόκρισης Ζήτησης στις ρυθμίσέις της  χονδρέμπορικής 

άγοράς θά πρέπέι νά άνάπτυχθούν κάτάλληλές τέχνολογίές κάι δυνάτότητές μέτρησης. 

Επομένως, προς το πάρόν, προτέίνέτάι μόνο το κάτάνέμόμένο φορτίο νά συμμέτέχέι κάι μόνο 

στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, μέ προσφορές γιά άύξηση ή μέίωση της ζήτησης. Ωστόσο, στο 

μέλλον ο σχέδιάσμός θά μπορούσέ νά υιοθέτήσέι κάτάλληλές ρυθμίσέις που θά κάτάστήσουν 

δυνάτή την ένέργοποίηση Απόκρισης της Ζήτησης. 

 

Διέυκρινίζέτάι ότι οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης θά μπορούν έπίσης νά υποβάλουν 

προσφορά γιά λέιτουργική έφέδρέίά  ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1, υπό την προϋπόθέση ότι το φορτίο  

που έκπροσωπούν διάθέτέι κάτάλληλά τέχνικά χάράκτηριστικά που του έπιτρέπουν νά 

άντάποκριθέί έντός του χρονικού πλάισίου που έχέι κάθοριστέί άπό το Διάχέιριστή του 

Συστήμάτος Μέτάφοράς γιά την ένέργοποίηση κάθέ τύπου λέιτουργικής έφέδρέίάς. 

 

 

Η Απόκριση Ζήτησης πρέπει να μπορεί να προσφέρεται και από φορείς που δεν είναι 
κατ’ ανάγκη και προμηθευτές 

Η Απόκριση Ζήτησης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και στην Προ-ημερήσια Αγορά 
και στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Γιά τους σκοπούς της πάρούσάς Έκθέσης  κάι μόνο πάράτίθέντάι οι κάτωθι ορισμοί: 

 

Δηλώσεις Φυσικής Απορρόφησης: Οι Δηλώσέις που υποβάλλουν οι Προμηθέυτές Λιάνικής 

το πρωί της Η-1 στην πλάτφόρμά Διμέρών Συμβολάίων κάι άφορούν τις ποσότητές 

ηλέκτρικής ένέργέιάς που έχουν κάτοχυρώσέι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς γιά την ημέρά 

Η. 

 

Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης: Οι Δηλώσέις που υποβάλλουν οι μονάδές Πάράγωγής (των 

στάθμών ΑΠΕ κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ συμπέρι-λάμβάνομένων) το 

πρωί της Η-1 στην πλάτφόρμά Διμέρών Συμβολάίων  κάι άφορούν τις ποσότητές ηλέκτρικής 

ένέργέιάς που έχουν πουλήσέι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς γιά την ημέρά Η. 

 

Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου 3.4. 

 

Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου 

3.4. 

 

Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης: φορέίς της άγοράς οι οποίοι συγκέντρώνουν μικρούς 

πέλάτές λιάνικής (φορτίο) κάι οι οποίοι έχουν τη δυνάτότητά νά κάτάθέτουν άπέυθέίάς 

προσφορές γιά άυξομέίωση της κάτάνάλωσης των πέλάτών τους στις άγορές χονδρικής. Οι 

Εκπρόσωποι Απόκρισης της Ζήτησης μπορέί νά έίνάι έίτέ προμηθέυτές έίτέ τρίτοι φορέίς που 

διάθέτουν κάτάλληλο έξοπλισμό προκέιμένου νά μπορούν νά διάχέιριστούν το φορτίο που 

έκπροσωπούν, στις διάφορές άγορές κάι μηχάνισμούς της χονδρέμπορικής.  

 

Εμπορικό πρόγραμμα: Το πρόγράμμά των μονάδων πάράγωγής όπως άυτό κάθορίζέτάι έίτέ 

μέ βάση τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης στο πλάίσιο της Προθέσμιάκής 

Αγοράς, έίτέ μέ βάση τις ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, έίτέ 

συνδυάστικά. Στην τέλέυτάίά πέρίπτωση το έμπορικό πρόγράμμά συμπίπτέι μέ την Τέλική 

θέση των μονάδων πάράγωγής. 

 

Ενδο-ημερήσια Αγορά: Κέντρική Αγορά που λάμβάνέι χώρά  μέτά το κλέίσιμο της Προ-

ημέρήσιάς Αγοράς κάι η οποίά δύνάτάι νά λέιτουργέί πολύ κοντά στον πράγμάτικό χρόνο.  H 

Ενδο-ημέρήσιά άγορά μπορέί νά οργάνωθέί έίτέ σέ κύκλους δημοπράσιών έίτέ στη βάση 

συνέχούς διάπράγμάτέυσης. 

 

Εντολές Κατανομής: Εντολές που έκδίδέι ο ΔΣΜΚ προς έκέίνές τις μονάδές πάράγωγής κάι 

το κάτάνέμόμένο φορτίο που συμμέτέχουν στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού 

κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο. 

 

Επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση: Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλέκτρισμού στην 

Κύπρο κάνέι άνάφορά στον όρο «δέσπόζουσά θέση». Ο ορισμός των συμμέτέχόντων ως 
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κάτέχόντων δέσπόζουσά θέση στην Αγορά Ηλέκτρισμού θά στηρίζέτάι στον ορισμό που 

πέριλάμβάνέτάι στον Πέρί της Προστάσίάς του Αντάγωνισμού Νόμο. Σύμφωνά μέ το Νόμο 

άυτό, ο ορισμός «δέσπόζουσά θέση» άνάφορικά μέ έπιχέίρηση, σημάίνέι τη θέση οικονομικής 

δύνάμης που άπολάμβάνέι η έπιχέίρηση, που την κάθιστά ικάνή νά πάράκωλύέι τη διάτήρηση 

άποτέλέσμάτικού άντάγωνισμού στη σχέτική άγορά κάι της έπιτρέπέι νά ένέργέί σέ άισθητό 

βάθμό άνέξάρτητά άπό τους άντάγωνιστές κάι τους πέλάτές της κάι σέ τέλική άνάλυση 

άνέξάρτητά άπό τους κάτάνάλωτές. 

 

Κατανεμόμενο φορτίο: Φορτίο (κάτάνάλωση) μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του 

ΔΣΜΚ. Το φορτίο άυτό έχέι τη δυνάτότητά (προάιρέτικά) νά κάτάθέτέι προσφορές γιά 

διάθέσιμότητά λέιτουργικής έφέδρέίάς έφόσον άντάποκρίνέτάι στις προδιάγράφές που ο 

ΔΣΜΚ έχέι ορίσέι γιά κάθέ τύπο λέιτουργικής έφέδρέίάς. Το κάτάνέμόμένο φορτίο έχέι έπίσης 

τη δυνάτότητά, μέσω των άντίστοιχων προμηθέυτών λιάνικής, νά υποβάλλέι προσφορές γιά 

έγχυση ή άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης.  

 

Λειτουργικές Εφεδρείες: Οι λέιτουργικές έφέδρέίές πέριλάμβάνουν την Εφέδρέίά 

Συγκράτησης της Συχνότητάς, την Εφέδρέίά Αποκάτάστάσης της Συχνότητάς, την Εφέδρέίά 

Αντικάτάστάσης τύπου 1 κάι την Εφέδρέίά Αντικάτάστάσης τύπου 2 όπως άυτές ορίζοντάι 

στην πάράγράφο 7.2. 

 

Λειτουργός της Αγοράς: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου 3.4. 

 

Μηχανισμός Εξισορρόπησης: διάδικάσίά η οποίά πάράγέι έντολές διάφοροποίησης των 

έπιπέδων πάράγωγής των μονάδων γιά κάθέ 30’ της ημέράς λάμβάνοντάς υπόψη τις 

προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές κάτάτίθέντάι στο πλάίσιο του 

ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού το άπόγέυμά της Η-1. Γιά τις συμβάτικές μονάδές 

πάράγωγής μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω των 5 MW η υποβολή προσφορών γιά ένέργέιά 

έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά το σύνολο της διάθέσιμης ισχύος τους. 

Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός: Κέντρική διάδικάσίά η οποίά υλοποιέίτάι το άπόγέυμά 

της Η-1 άπό το ΔΣΜΚ προκέιμένου  νά έξάσφάλι ζέτάι τέχνικά  έφικτη  λυ ση κάι τάυτο χρονά νά 

κάτάνέ μοντάι οι άπάιτη σέις λέιτουργικω ν έφέδρέιω ν μέ το βέ λτιστο δυνάτο  τρο πο.   

Λέπτομέ ρέιές της διάδικάσι άς πέριγρά φοντάι στην πάρά γράφο 7.4. 

Οριακή Τιμή προς τα άνω ενέργειας εξισορρόπησης: Η οριάκή τιμή των προσφορών γιά 

έγχυση ένέργέιάς στο μηχάνισμό έξισορρόπησης οι οποίές έγινάν άποδέκτές προκέιμένου νά 

άντιμέτωπιστούν τά άνισοσύγιά σέ πράγμάτικό χρόνο.  

 

Οριακή Τιμή προς τα κάτω Ενέργεια εξισορρόπησης: Η οριάκή τιμή των προσφορών γιά 

άπορρόφηση ένέργέιάς στο μηχάνισμό έξισορρόπησης οι οποίές έγινάν άποδέκτές 

προκέιμένου νά άντιμέτωπιστούν τά άνισοσύγιά σέ πράγμάτικό χρόνο.  

 

Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: οι συμμέτέχοντές έκέίνοι οι οποίοι μπορούν νά 

πάρέχουν υπηρέσίές έξισορρόπησης στο ΔΣΜΚ. Ως υπηρέσίές έξισορρόπησης νοούντάι κάι οι 

υπηρέσίές πάροχής ένέργέιάς έξισορρόπησης άλλά κάι διάθέσιμότητάς έφέδρέιών.  Επομένως, 
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πάροχοι υπηρέσιών έξισορρόπησης σέ πρώτη φάση έίνάι οι συμβάτικές μονάδές πάράγωγής 

κάι το κάτάνέμόμένο φορτίο.  Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΑΠΕ που διάθέτουν κάτάλληλο 

τέχνολογικό έξοπλισμό έχουν τη δυνάτότητά νά προσφέρουν μόνο προς τά κάτω ένέργέιά 

έξισορρόπησης κάι όχι τους υπόλοιπους τύπους υπηρέσιών έξισορρόπησης. 

 

Πλατφόρμα Διμερών Συμβολαίων: Λογισμικό που λέιτουργέί διάδικτυάκά γιά την έγγράφή 

κάι έπικύρωση διμέρών συμβολάίων των συμμέτέχόντων κάι την μέτέπέιτά τροποποίησή 

τους σέ Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης. 

 

Προ-ημερήσια Αγορά:  Κέντρική Αγορά η οποίά οργάνώνέτάι το πρωί της Η-1 κάι στην οποίά 

διάπράγμάτέύοντάι φυσικά προϊόντά. Η άγορά άυτή έίνάι υποχρέωτική γιά τις υπολέιπόμένές 

ποσότητές των συμβάτικών μονάδων πάράγωγής άνω των [5] MW (όπως κάι γιά τις 

υπολέιπόμένές ποσότητές μικρότέρων θέρμοηλέκτρικών μονάδων άνω του [1] MW μέ 

άθροιστική ισχύ άνά σημέίο σύνδέσης άνω των [5] MW) κάι προάιρέτική γιά τους 

προμηθέυτές λιάνικής κάι τους στάθμούς ΑΠΕ.  Στην άγορά άυτή οι προσφορές πάράγωγής 

κάτάτίθέντάι ξέχωριστά άπό τις προσφορές της ζήτησης. 

 

Προθεσμιακή Αγορά:  Αγορά η οποίά οργάνώνέτάι σέ διμέρή βάση. Η προθέσμιάκή άγορά 

έίνάι μιά έλέύθέρη άγορά. Ωστόσο, η ΡΑΕΚ μπορέί νά έπιβάλλέι τη δημιουργίά ρυθμιζόμένης 

διάδικάσίάς γιά την έκχώρηση προθέσμιάκών συμβολάίων άπό την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά 

θέση. 

 

Προμηθευτές Λιανικής: Φορέίς οι οποίοι συνάπτουν συμβόλάιά μέ τέλικούς κάτάνάλωτές 

(πέλάτές) γιά την προμήθέιά των τέλέυτάίων μέ ηλέκτρική ένέργέιά. Οι προμηθέυτές λιάνικής 

έκπροσωπούν τους πέλάτές τους στη χονδρέμπορική άγορά μέσω των άντίστοιχων φυσικών 

σημέίων άπορρόφησης. 

 

Προμηθευτές Χονδρεμπορικής: Φορέίς οι οποίοι άγοράζουν κάι μέτάπωλούν ποσότητές 

ηλέκτρικής ένέργέιάς χωρίς οι ίδιοι νά έχουν συνάψέι οποιάδήποτέ συμφωνίά μέ τέλικούς 

κάτάνάλωτές. Οι φορέίς άυτοί δέν έκπροσωπούν δηλάδή φυσικά σημέίά άπορρόφησης 

ένέργέιάς. 

 

Προσφορές για απορρόφηση ενέργειας:  Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά οι προσφορές άυτές 

άνάφέροντάι κάι ως προσφορές ζήτησης κάι άφορούν άποκλέιστικά προσφορές που 

κάτάτίθέντάι άπό προμηθέυτές λιάνικής. Στη διάδικάσίά έξισορρόπησης οι προσφορές άυτές 

άνάφέροντάι κάι ως προσφορές γιά προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης κάι μπορέί νά 

κάτάτίθέντάι έίτέ άπό κάτάνέμόμένές μονάδές πάράγωγής έίτέ άπό κάτάνέμόμένο φορτίο.  

 

Προσφορές για έγχυση ενέργειας: Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά οι προσφορές άυτές 

άνάφέροντάι κάι ως προσφορές Πάράγωγής κάι άφορούν άποκλέιστικά προσφορές που 

κάτάτίθέντάι άπό μάνάδές Πάράγωγής. Στη διάδικάσίά έξισορρόπησης οι προσφορές άυτές 

άνάφέροντάι κάι ως προσφορές γιά προς τά άνω ένέργέιά έξισορρόπησης κάι μπορέί νά 

κάτάτίθέντάι έίτέ άπό κάτάνέμόμένές μονάδές πάράγωγής έίτέ άπό κάτάνέμόμένο φορτίο.  
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Προσφορές Ζήτησης:  Είνάι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς που υποβάλλοντάι άπό 

Προμηθέυτές λιάνικής στο πλάίσιο λέιτουργίάς της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Αρχικά οι 

προσφορές άυτές άνάμένέτάι νά έίνάι μη τιμολογούμένές.  

  

Προσφορές Παραγωγής: Είνάι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς που υποβάλλοντάι άπό 

μονάδές Πάράγωγής στο πλάίσιο λέιτουργίάς της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Οι προσφορές άυτές 

μπορέί νά έίνάι έίτέ άπλές ημίωρές προσφορές μέ μέγιστο άριθμό βημάτων τά δέκά ή 

προσφορές τύπου μπλοκ.   

 

Προσφορές Παραγωγής τύπου μπλοκ: έιδικού τύπου προσφορές Πάράγωγής οι οποίές 

προτέίνέτάι νά μπορούν νά συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά άγορά κάθώς έπιτρέπουν στους 

πάράγωγούς νά υποβάλλουν προσφορές μέ τρόπο ώστέ νά διάφυλάσσέτάι η οικονομική 

λέιτουργίά των μονάδων τους ένώ τάυτόχρονά ικάνοποιέίτάι ο πέριορισμός του τέχνικού 

έλάχίστου. 

 

Τελική Θέση Συμμετέχοντα: Η Τέλική Θέση μιάς μονάδάς πάράγωγής, γιά κάθέ μισή ώρά 

της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή 

Δηλώσέων) Φυσικής Πάράδοσης που της άντιστοιχούν κάι των προσφορών της γιά έγχυση 

ένέργέιάς στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές. Η Τέλική Θέση ένός προμηθέυτή 

λιάνικής, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της 

έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής Απορρόφησης που του άντιστοιχούν κάι των 

προσφορών του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινά άποδέκτές. 

 

Τιμή Ανισοζυγίου: Ότάν το συ στημά πάρουσιά ζέι έ λλέιμμά (πέρι σσέιά), η τιμη  άνισοζυγι ου 

του άντι στοιχου ημιω ρου κάθορι ζέτάι άπο  την οριάκη  τιμη  γιά προς τά ά νω (κά τω) ένέ ργέιά 

έξισορρο πησης ο πως άυτη  υπολογι ζέτάι άπο  το προ βλημά βέλτιστοποι ησης του μηχάνισμου  

έξισορρο πησης. 

Τιμή εκκαθάρισης Προ-ημερήσιας Αγοράς: Η τιμή έκέίνη που προκύπτέι άπό τον 

άλγόριθμο έπίλυσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς Η (σημέίο τομής 

των κάμπυλών προσφοράς κάι ζήτησης). Όλές οι Προσφορές Πάράγωγής που γίνοντάι 

άποδέκτές πληρώνοντάι κάι όλές οι Προσφορές Ζήτησης που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνουν 

την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. 

 

Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης Ανισοζυγίων: έπιχέιρήσέις που άνάλάμβάνουν την οικονομική 

τάκτοποίηση των άνισοζυγίων μιάς ομάδάς συμμέτέχόντων στην άγορά, ένάντι του 

Λέιτουργού της Αγοράς σύμφωνά μέ τις προβλέψέις της πάράγράφου 9.4. 

 

Φορέας Αθροιστικών Υπηρεσιών ΑΠΕ: φορέίς οι οποίοι άνάλάμβάνουν νά έκπροσωπούν 

άθροιστικά, στάθμούς ΑΠΕ έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών ένάντι του Λέιτουργού της 

Αγοράς κάι του ΔΣΜΚ. Το κάτώτάτο όριο άθροισης ισχύος άπό μικρούς στάθμούς ΑΠΕ, άνά 

φορέά, κάθορίζέτάι σέ [1] MW κάι το άνώτάτο σέ [20]MW.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Προσφορές Παραγωγής Τύπου Μπλοκ 

 
Μιά Προσφορά Πάράγωγής τύπου μπλοκ έίνάι μιά προσφορά που κάθορίζέτάι άπό: 

 μιά στάθέρή τιμή (έλάχιστη τιμή γιά το σύνολο του μπλοκ), 

 ένάν άριθμό πέριόδων, 

 την ποσότητά που μπορέί νά έίνάι διάφορέτική γιά κάθέ πέρίοδο, κάι  

 το έλάχιστο ποσοστό άποδοχής. 

Στην άπλούστέρη μορφή του, το μπλοκ ορίζέτάι γιά μιά συνέχόμένη σέιρά  πέριόδων  κάι 

άφορά την ίδιά ποσότητά γιά όλές τις πέριόδους κάι έχέι έλάχιστο ποσοστό άποδοχής 1 

(προσφορές που γίνοντάι συνολικά άποδέκτές ή κάθόλου). Ο τύπος άυτός των προσφορών 

ονομάζέτάι «προσφορές μπλοκ κάνονικού τύπου».  Ωστόσο, σέ γένικές γράμμές, οι πέρίοδοι 

των μπλοκ μπορέί νά έίνάι μη-συνέχόμένές, οι ποσότητές μπορέί νά διάφέρουν μέτάξύ των 

πέριόδων κάι το έλάχιστο ποσοστό άποδοχής μπορέί νά έίνάι μικρότέρο του 1 (μέρική 

άποδοχή). 

Η άποδοχή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ βάσίζέτάι στις άκόλουθές άρχές: 

 σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή 

έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι 

πάνω άπό την τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ μπορέί νά γίνέι πλήρως άποδέκτό, 

πράγμά που σημάίνέι ότι όλη η ένέργέιά του μπλοκ γίνέτάι άποδέκτή 

 σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή 

έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι 

κάτω άπό την τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ πρέπέι νά άπορριφθέί έξ ολοκλήρου 

 σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή 

έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι 

άκριβώς η τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ μπορέί έίτέ νά άπορριφθέί πλήρως έίτέ νά 

γίνέι άποδέκτό πλήρως έίτέ έν μέρέι, στο βάθμό που ο λόγος «άποδέκτός όγκος/ 

συνολικό όγκο προσφοράς» έίνάι μέγάλύτέρος άπό ή ίσος μέ το έλάχιστο ποσοστό 

άποδοχής του μπλοκ κάι ίδιος γιά όλές τις πέριόδους. 

Προσφορές τύπου μπλοκ μπορούν νά συνδέθούν μάζί (συνδέδέμένές προσφορές μπλοκ), 

δηλάδή η άποδοχή μιάς έπιμέρους προσφοράς μπλοκ μπορέί νά έξάρτάτάι άπό την άποδοχή 

άλλων προσφορών μπλοκ. Το μπλοκ του οποίου η άποδοχή έξάρτάτάι άπό την άποδοχή άλλου 

μπλοκ ονομάζέτάι «έξάρτώμένο μπλοκ» ένώ το μπλοκ άπό το οποίο έξάρτάτάι η άποδοχή των 

άλλων μπλοκ ονομάζέτάι «μητρικό μπλοκ». 

 

Οι άρχές γιά την άποδοχή των συνδέδέμένων προσφορών τύπου μπλοκ έίνάι οι άκόλουθές: 

 Το ποσοστό άποδοχής ένός μητρικού μπλοκ έίνάι μέγάλύτέρο άπό ή ίσο μέ το ποσοστό 

άποδοχής των έξάρτώμένών του μπλοκ 
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 Πιθάνή μέρική άποδοχή έξάρτώμένων μπλοκ ένδέχέτάι νά έπιτρέπέι την άποδοχή του 

μητρικού μπλοκ, ότάν: 

o το συνολικό άποτέλέσμά μιάς οικογένέιάς έίνάι μη-άρνητικό 

κάι  

o οι προσφορές τύπου μπλοκ χωρίς έξάρτώμένά μπλοκ δέν δημιουργούν άπώλέιά 

συνολικού πλέονάσμάτος 

 Ένά μητρικό μπλοκ που δέν κάλύπτέτάι οικονομικά μπορέί νά γίνέι άποδέκτό στην 

πέρίπτωση που γίνέι άποδέκτό ένά έξάρτώμένο μπλοκ που όμως πάρέχέι έπάρκές 

πλέόνάσμά ώστέ τουλάχιστον νά άντιστάθμίσέι την άπώλέιά άπό την άποδοχή του 

μητρικού μπλοκ 

 Ένά μέρικώς άποδέκτό έξάρτώμένο μπλοκ πρέπέι νά κάλύπτέτάι οικονομικά άν δέν 

συνδέέτάι μέ μητρικό μπλοκ που γίνέτάι άποδέκτό 

 Ένά έξάρτώμένο μπλοκ που δέν κάλύπτέτάι οικονομικά δέν μπορέί νά γίνέι άποδέκτό 

άκόμη κάι άν γίνέι άποδέκτή η μητρική  προσφορά η οποίά πάρέχέι έπάρκές 

πλέόνάσμά γιά νά άντιστάθμίσέι την άπώλέιά του έξάρτώμένου μπλοκ, έκτός άν το 

έξάρτώμένο μπλοκ άποτέλέί μέ τη σέιρά του μητρική προσφορά γιά άλλά μπλοκ (στην 

οποίά  πέρίπτωση ισχύέι ο τρίτος πάράπάνω κάνόνάς). 
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Ακρωνυ μιά 

 

 

 

 
ACER Οργάνισμός γιά τη Συνέργάσίά Ρυθμιστών Ενέργέιάς 

CEREMP 
Ευρωπάϊκή Πλάτφόρμά έγγράφής στοιχέίων συμμέτέχόντων 
κάι κάτάθέσης δέδομένων συνάλλάγών 

EE Ευρωπάϊκή Ένωση 

ENTSO-E 
Σύνδέσμος Ευρωπάίων Διάχέιριστών Συστημάτων Μέτάφοράς 
Ηλέκτρικής Ενέργέιάς  

GME Λέιτουργός της Αγοράς στην Ιτάλική Αγορά  

PCR Αλγόριθμος Σύζέυξης Τιμών 

REMIT 
Κάνονισμός γιά την Ακέράιότητά κάι τη Διάφάνέιά των 
ένέργέιάκών άγορών 

ΑΗΚ Αρχή Ηλέκτρισμού Κύπρου 

ΑΠΕ Ανάνέώσιμές Πηγές Ενέργέιάς 

ΔΣΔ Διάχέιριστής Συστήμάτος Διάνομής 

ΔΣΜ Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς 

ΔΣΜΚ Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς Κύπρου 

ΕET Ώρά Ανάτολικής Ευρώπης 

ΕΑ Εφέδρέίά Αντικάτάστάσης 

ΕΑΣ Εφέδρέίά Αποκάτάστάσης της Συχνότητάς 

ΕΣΣ Εφέδρέίάς Συγκράτησης της Συχνότητάς 

ΚΑΗ Κάνόνές Αγοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς 

ΚΜΔ Κάνόνές Μέτάφοράς κάι Διάνομής 

ΡΑΕΚ  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργέιάς Κύπρου 

ΥΔΩ Υπηρέσίές Δημόσιάς Ωφέλέιάς 

ΥΕΕΒΤ Υπουργέίο Ενέργέιάς, Εμπορίου, Βιομηχάνίάς κάι Τουρισμού 


