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Εισαγωγή 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 για άνοιγμα του 

ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου επέφερε 

σημαντικές αλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη. Με την απελευθέρωση των δυνάμεων της 

αγοράς, η ηλεκτρική ενέργεια από αγαθό κοινής ωφέλειας έγινε εμπόρευμα με τιμές 

που εξαρτώνται από τις πραγματικές συνθήκες της ζήτησης και της προσφοράς. Η 

εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει πολλές χώρες να 

αναπτύξουν μηχανισμούς διαπραγμάτευσης για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι η ελεύθερη ροή της ενέργειας μέσω 

μικρών περιφερειακών αγορών, οργανωμένων σε συγκεκριμένο κοινό πλαίσιο, ως 

ενιαία αγορά, με απώτερο στόχο την διασύνδεση των αγορών αυτών.  

Η Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη που υιοθετήθηκε από τις χώρες της ΕΕ το Σεπτέμβριο 

του 2009, αποτελεί τον πυλώνα της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φιλοδοξεί να παράσχει σε όλους τους καταναλωτές την ελευθερία 

επιλογής των προμηθευτών τους, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ένωσης για μια 

πλήρως ανοικτή αγορά, όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων και της παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Η 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τα οικονομικά 

οφέλη που θα προσφέρει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην 

ασφάλεια εφοδιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους του χρήστες στην ΕΕ, ενώ 

θα παύσουν να υπάρχουν απομονωμένα μέλη. Η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει 

ζωτικός παράγοντας ανάπτυξης και βιώσιμης πολιτικής για κάθε μέλος της ΕΕ, 

καθώς και η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 

Το μοντέλο της Κοινοπραξίας Ισχύος (mandatory pool) που έχει υιοθετηθεί στην 

Ελλάδα, σε συνδυασμό με την συμβελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών κατά την 

προ-ημερήσια δημοπρασία ενέργειας, τον επονομαζόμενο Ημερήσιο Ενεργειακό 

Προγραμματισμό (Day Ahead Market), με ταυτόχρονη συμπερίληψη και τεχνικών 

χαρακτηριστικών αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια της χώρας να ανταποκριθεί 

στα οριζόμενα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, για την υιοθέτηση του Μοντέλου Στόχου 

(Target Model). Για το σκοπό αυτό, η ανάγκη για μεταρρύθμιση του Ελληνικού 

μοντέλου Κοινοπραξίας Ισχύος είναι αναγκαία και στο πλαίσιο αυτής της 
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μεταρρύθμισης η ψήφιση του νόμου 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 

Τόσο στον νόμο αυτό, όσο και στον νόμο 4414/2016 που περιγράφει το νέο καθεστώς 

στήριξής των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, γίνεται πρώτη φορά λόγος για έναν φορέα 

της αγοράς, νομικά θεσπισμένο, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα σωρευτικής 

εκπροσώπησης διαφόρων συμμετεχόντων στο πλαίσιο της λειτουργίας των νέων 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να επιχειρήσει την περιγραφή των 

επιχειρηματικών μοντέλων που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός 

τέτοιου φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης, καθώς και τα δομικά στοιχεία των 

φορέων αυτών. Επίσης διερευνάται και το είδος της αξίας που προσδοκάται να 

προστεθεί στο σύστημα από την λειτουργία των φορέων αυτών καθώς και οι 

διαφορετικές αγορές στις οποίες αυτοί θα μπορούσαν να παράγουν αξία. 

Προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν κατανοητή η παρουσία και η δράση των ΦοΣΕ 

(φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης), στην αρχή γίνεται μια σύντομη σύνοψη των δύο 

νόμων που αναφέρθηκαν παραπάνω και επιχειρούν να αναμορφώσουν την ελληνική 

ενεργειακή αγορά, καθώς σε αυτούς τους νόμους προβλέπεται η δράση τέτοιων 

φορέων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νόμο 4414/2016 που αλλάζει το 

καθεστώς στήριξης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφονται όσο το δυνατόν συντομότερα οι νέες ενεργειακές αγορές και ή 

οργάνωσή τους, όπως ορίζονται στο νόμο 4425/2016. Η περιγραφή των νέων αγορών 

που δημιουργούνται είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αντιληπτό σε ποιες αγορές είναι 

δυνατή η δράση των ΦοΣΕ και με ποιες προϋποθέσεις. 

Τέλος, στη συνέχεια αναλύονται διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα ΦοΣΕ, 

περιγράφονται τα δομικά τους στοιχεία και ερευνάται η αξία που μπορούν αυτοί να 

δημιουργήσουν στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και 

μία αναφορά στην ευρωπαϊκή εμπειρία τέτοιων φορέων και αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά ευρωπαϊκών ΦοΣΕ που ήδη δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές 

χρηματιστηριακές αγορές. 
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Συνοπτική Παρουσίαση Νέου Καθεστώτος Στήριξης 

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 
 

 

Γενικό Πλαίσιο ν.4414/2016 
 

Το σχήμα υποστήριξης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα ήταν διαμορφωμένο αποκλειστικά στο πλαίσιο του 

συστήματος αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερές 

εγγυημένες τιμές (Feed-in-Tariffs). Υιοθετώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με 

τον τρόπο στήριξης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η ελληνική πολιτεία με το ν. 4414/2016 

στοχεύει στην αναμόρφωση του εν λόγω σχήματος υποστήριξης της 

ηλεκτροπαραγωγής από τέτοιες μονάδες, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 

ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και να βελτιωθεί η οικονομική τους αποδοτικότητά στη 

βάση της υποστήριξης λειτουργίας της παραγόμενης ενέργειας που λαμβάνουν τα 

έργα αυτά. Το νέο σχήμα υποστήριξης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την περαιτέρω 

ανάπτυξη των μονάδων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα στο πλαίσιο 

επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων, με το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο 

κόστους-οφέλους για την κοινωνία. Ειδικότερα, το προτεινόμενο νέο σχήμα 

υποστήριξης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βασίζεται στην 

ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας των μονάδων αυτών, ο 

οποίος προβλέπει προσαύξηση επιπλέον της τιμής όπως αυτή διαμορφώνεται στη 

χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσαύξηση αυτή θα είναι εγγυημένη 

για το χρόνο ισχύος της στήριξης της εκάστοτε μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ, ανάλογα με την επιλεγόμενη μορφή τεχνολογίας ΑΠΕ, και είναι της μορφής 

μιας διαφορικής τιμής (FiP), λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από τη συμμετοχή στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υιοθετείται η μορφή της κυμαινόμενης προσαύξησης σε 

επίπεδο τεχνολογίας ΑΠΕ (sliding premium) και όχι της σταθερής προσαύξησης 

(fixed premium), ώστε κάθε φορά να υπάρχει έλεγχος και προκαθορισμένο μέγεθος 

του συνολικού εσόδου που λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Στην εικόνα 1, δίνεται μια σχηματική απεικόνιση των βασικών άρχων της 

κυμαινόμενης προσαύξησης. 
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση sliding FiP  

Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τόσο φαινόμενα υπερβολικής αποζημίωσης 

όσο και ανεπαρκούς αποζημίωσης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Επιπρόσθετα η υιοθέτηση μιας τέτοιας μορφής κυμαινόμενης προσαύξησης κρίνεται 

ως βέλτιστη σε επίπεδο εθνικής αγοράς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς επιτρέπει μια 

σχετικά ομαλή μετάβαση στο νέο σχήμα υποστήριξης λαμβάνοντας υπόψη το μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 σχήμα υποστήριξης μέσω σταθερών εγγυημένων τιμών 

(FiT). Η διαφορική προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά 

μεγαβατώρα (€/MWh) ως η διαφορά της ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας ΑΠΕ. ή ΣΗΘΥΑ, η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και παρουσιάζεται 

στον πίνακα 2. Εξαίρεση από το καθεστώς λειτουργικής διαφορικής προσαύξησης 

αποτελούν οι  παρακάτω κατηγορίες: 

 Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής 

μικρότερης των 3MW 

 Λοιπές ΑΠΕ. και ΣΗΘΥΑ. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 

παραγωγής μικρότερης των 500kW 

 Καινοτόμα έργα που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά 

ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος 
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Η λειτουργική ενίσχυση αυτών των σταθμών ορίζεται στη βάση μιας σταθερής τιμής, 

η οποία ταυτίζεται με την τιμή αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών 

συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής (FiT), εφόσον το 

επιθυμούν. 

 Το σύνολο των νέων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που θα υπόκεινται υποχρεωτικά 

στο νέο καθεστώς ενίσχυσης υπό τη μορφή προσαύξησης επιπλέον των εσόδων που 

λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

ακόμη και αν τεθούν σε λειτουργία πριν τη μετάβαση στο νέο μοντέλο αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχουν την υποχρέωση ανάληψης του συνόλου των 

υπηρεσιών εξισορρόπησης που θα προβλέπονται για τις μονάδες αυτές με την 

ολοκλήρωση και λειτουργία του μοντέλου αυτού. Η συμμετοχή των νέων μονάδων 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται κατά το 

μεταβατικό στάδιο μέσω της προ-ημερήσιας αγοράς, όπου και θα υποβάλλουν 

μηδενικά τιμολογούμενες ωριαίες προσφορές έγχυσης και θα ακολουθούν τον ίδιο 

κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών με τις υπόλοιπες συμβατικές 

μονάδες παραγωγής και εισαγωγές. Η εκκαθάριση του κυμαινόμενου τμήματος της 

προσαύξησης θα γίνεται σύμφωνα με την πραγματικά εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που θα εντάσσονται στο νέο σχήμα υποστήριξης της 

λειτουργίας τους υπό τη μορφή κυμαινόμενης προσαύξησης, θα υπόκεινται σε 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις κατά τη συμμετοχή τους στη αγορά, οι οποίες με την 

ολοκλήρωση του νέου μοντέλου λειτουργίας της ηλεκτρικής αγοράς θα αφορούν και 

σε τυποποιημένες αρμοδιότητες/υποχρεώσεις εξισορρόπησης. Για τη διευκόλυνση 

συμμετοχής όλων των υπόχρεων παραγωγών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά, θα 

θεσπιστεί και θα αναπτυχθεί ειδικό πλαίσιο λειτουργίας φορέων εκπροσώπησης ΑΠΕ 

(RES aggregators). Οι φορείς αυτοί θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό των 

παραγωγών ΑΠΕ υποχρεώσεις αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις αγορές, όπως 

αυτές θα διαμορφωθούν, στην προημερήσια αγορά ενέργειας, στην ενδοημερήσια, 

αλλά και στην αγορά εξισορρόπησης. Σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας 

παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους παραπάνω φορείς ή και λόγω μη 

ανεπτυγμένης αγοράς λειτουργίας των συγκεκριμένων φορέων θα θεσπιστεί 

εκπρόσωπος φορέας τύπου τελευταίου καταφυγίου (last resort RES aggregator) με 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τρόπο λειτουργίας. Ο φορέας αυτός για το αρχικό 

στάδιο εφαρμογής του νέου σχήματος υποστήριξης θα μπορεί να λειτουργήσει 
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αντιπροσωπεύοντας σημαντικό αριθμό παραγωγών, στο πλαίσιο συγκεκριμένων και 

κλιμακωτών χρεώσεων, αλλά σταδιακά και μέχρι την εφαρμογή του νέου μοντέλου 

αγοράς προβλέπεται να αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μόνο για λόγους 

έκτακτης ανάγκης και για περιορισμένα χρονικά διαστήματα ανά παραγωγό. Για τους 

παραπάνω λόγους, εξετάζεται η σταδιακή εφαρμογή αντικινήτρων, ώστε να μην 

χρησιμοποιείται ως μόνιμος φορέας παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών από 

τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Στον παρακάτω πίνακα 1, παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι υποχρεώσεις και το καθεστώς αποζημίωσης ΑΠΕ σύμφωνα με το 

νόμο 4414/2016 και την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια 

υιοθέτησης σταδιακά του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου. 

Τεχνολογία Ισχύς Μηχανισμός Στήριξης 

  2016 2017-2020 

Αιολικά 

Πάρκα 

P<3MW 
Εγγυημένες Τιμές (FITs) χωρίς υποχρέωση άμεσης 

συμμετοχής στην αγορά 

3≤P<6ΜW 

Τιμές με προσαύξηση (premium) της αγοραίας τιμής 

(SMP) χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστικές 

διαδικασίες 

Υποχρέωση άμεσης συμμετοχής στην αγορά και σε 

αρμοδιότητες εξισορρόπησης 

     P≥6MW 
 

Τιμές με προσαύξηση 

(premium) της αγοραίας 

τιμής (SMP) χωρίς 

ανταγωνιστικές διαδικασίες  

Υποχρέωση συμμετοχής 

στην αγορά και σε 

αρμοδιότητες 

εξισορρόπησης 

Τιμές με προσαύξηση 

(premium) της αγοραίας 

τιμής (SMP) με 

ανταγωνιστικές διαδικασίες 

Υποχρέωση συμμετοχής 

στην αγορά και σε 

αρμοδιότητες 

εξισορρόπησης 

Λοιπές 

ΑΠΕ 

P<500kW 
Εγγυημένες Τιμές (FITs) χωρίς υποχρέωση άμεσης 

συμμετοχής στην αγορά 

500kW≤P<1MW 

Τιμές με προσαύξηση (premium) της αγοραίας τιμής 

(SMP) χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστικές 

διαδικασίες  

Υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά και σε αρμοδιότητες 

εξισορρόπησης 

P≥1MW 

Τιμές με προσαύξηση 

(premium) της αγοραίας 

τιμής (SMP) χωρίς 

ανταγωνιστικές διαδικασίες  

 

Υποχρέωση συμμετοχής στην 

αγορά και σε αρμοδιότητες 

εξισορρόπησης 

Τιμές με προσαύξηση 

(premium) της αγοραίας 

τιμής (SMP) με 

ανταγωνιστικές 

διαδικασίες 

Υποχρέωση συμμετοχής 

στην αγορά και σε 

αρμοδιότητες 

εξισορρόπησης 

Πίνακας 1 Μηχανισμός στήριξης ανά ΑΠΕ και περίοδο εφαρμογής 
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Τέλος, η διάρκεια παροχής της ενίσχυσης λειτουργίας παραμένει στα ίδια χρονικά 

επίπεδα με το προηγούμενο σχήμα υποστήριξης των μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και 

επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέχρις ενός ορίου 

εγκατεστημένης ισχύος να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να συνεχίσουν να 

εντάσσονται σε μορφή ενίσχυσης στη βάση μιας σταθερής εγγυημένης τιμής (FiT). 

Το νέο σχήμα υποστήριξης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

Καθορισμός Τιμών Αναφοράς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 

Το κόστος ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα εξαρτάται τόσο από τις 

διεθνείς εξελίξεις στις τιμές προμήθειας του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, 

όσο και από εγχώριες παραμέτρους, που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές συνθήκες, 

το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους, το κόστος διασύνδεσης, τα οποία και 

εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπρόσθετα, το κόστος ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα, 

σχετίζεται άμεσα και με την επενδυτική ωριμότητα που χαρακτηρίζει τις διάφορες 

επιμέρους τεχνολογίες. Για τους παραπάνω λόγους, οι εύλογες αποδόσεις και ο 

συνακόλουθος υπολογισμός της ενίσχυσης λειτουργίας της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, απαιτεί την συστηματική ανάλυση, 

καταγραφή και παρακολούθηση του συνόλου των παραγόντων που καθορίζουν το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων αυτών, όπως αυτό 

διαφοροποιείται ανά τεχνολογία. Με το νέο σχήμα υποστήριξης ο προσδιορισμός και 

υπολογισμός της ενίσχυσης λειτουργίας θα πραγματοποιείται μέχρι την εφαρμογή 

ανταγωνιστικών διαγωνισμών υποβολής προσφορών, για όλες τις τεχνολογίες, μέσω 

της συστηματικής παρακολούθησης του Σταθμισμένου Κόστους Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΚΠΗΕ) των ΑΠΕ, μεθοδολογία η οποία θα εφαρμόζεται 

ακόμη και για τις μονάδες μικρής εγκατεστημένης ισχύος που θα μπορούν εφόσον το 

επιλέξουν να αποζημιώνονται στη βάση σταθερών εγγυημένων τιμών. Το ΣΚΠΗΕ θα 

αναθεωρείται για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύπτουν θα καθορίζουν και τις Τιμές Αναφοράς 

(ΤΑ) για τα εκάστοτε νέα έργα για κάθε τεχνολογία και κατηγορία έργου πάνω στην 

οποία τελικά θα υπολογίζεται είτε η προσαύξηση είτε θα αποδίδεται η σταθερή 
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εγγυημένη τιμή. Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός του ΣΚΠΗΕ θα λαμβάνει υπόψη 

τόσο τις τρέχουσες χρηματοδοτικές συνθήκες επενδύσεων, όσο και την εξέλιξη του 

κόστους ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων ώστε να αντικατοπτρίζει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το σταθμισμένο αυτό κόστος στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Το ΣΚΠΗΕ καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία έργων και 

τεχνολογίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, στη βάση ενός τυπικού έργου αναφοράς λαμβάνοντας 

υπόψη το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού (κόστος 

κατασκευής, CAPEX), το σταθερό και μεταβλητό κόστος λειτουργίας του έργου 

(λειτουργικό κόστος, OPEX), την αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς και όλες τις υπόλοιπες τεχνικές και λογιστικές παραμέτρους που καθορίζουν 

το κόστος και τα έσοδα των προτεινόμενων μονάδων, όπως και ένα εύλογο επιτόκιο 

προεξόφλησης το οποίο ουσιαστικά θα προσδιορίζει και την απόδοση κεφαλαίου για 

το συγκεκριμένο έργο αναφοράς. Συγκεντρωτικά, οι τιμές αναφοράς ανά τεχνολογία 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και οι αναμενόμενες αποδόσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

α/α Κατηγορία Σταθμών 
Τ.Α 

(€/MWh) 

% Απόδοση 

κεφαλαίου 

σε 

επίπεδο 

έργου 

(project 

IRR) 

1 Αιολικά στο ΔΣ 98 9% 

2 Αιολικά στα ΜΔΝ 98 9% 

3 ΜΥΗΕ≤3 MW 100 9% 

4 3MW≤ΜΥΗΕ≤15 MW 97 9% 

5 Φ/Β≤0,5 MW 98,78
1
  

6 Φ/Β>0,5 MW 83,3
1
  

7 Φ/Β ειδικού προγράμματος 110 10% 

                                                           
1
 Μεσοσταθμικές τιμές που επετεύχθησαν στην πρόσφατη πιλοτική ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προφορών για Φ/Β έργα το Δεκέμβριο του 2016. 
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8 

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω 

θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός 

αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη 

ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

184 9% 

9 

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω 

διεργασίας αεριοποίησης από σταθμούς με 

εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

 

193 

 

9% 

10 

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω 

θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, 

πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 

από1 MW έως και ≤5 MW (εξαιρουμένου του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

162 9% 

11 

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω 

θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, 

πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 

>5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

140 9% 

12 

 

Αέρια εκλυόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής 

≤2 MW 

129 9% 

13 
Αέρια εκλυόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής 

>2 MW 
106 9% 

14 Βιοαέριο με αναερόβια χώνευση ≤3 MW 225 10% 

15 Βιοαέριο με αναερόβια χώνευση >3 MW 204 9% 

16 Ηλιοθερμικοί σταθμοί χωρίς σύστημα αποθήκευσης 257 7% 

17 
Ηλιοθερμικοί σταθμοί με σύστημα αποθήκευσης 

(min 2 ώρες) 
278 9% 

18 Γεωθερμικοί σταθμοί ≤5 MW 139 9% 

19 Γεωθερμικοί σταθμοί >5 MW 108 10% 

20 Λοιπές ΑΠΕ 90 9% 
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21 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤1MW για τις 

κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος 

ατμοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 

«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης) 

88+Π.Τ
2
 10% 

22 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤1MW για τις 

κατηγορίες λοιπών κατηγοριών 
92+Π.Τ 10% 

23 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >1MW και ≤5MW 

για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος 

ατμοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 

«Ατμοστρόβιλος 

80+Π.Τ 10% 

24 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >1MW και ≤5MW 

λοιπών κατηγοριών 
84+Π.Τ 10% 

25 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >5MW και 

≤10MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος 

κύκλος ατμοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας» ή 

(γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης) 

74+Π.Τ 10% 

26 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >5MW και 

≤10MW λοιπών κατηγοριών 
78+Π.Τ 10% 

27 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >10MW και 

≤35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος 

κύκλος ατμοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας» ή 

(γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης) 

68+Π.Τ 10% 

28 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >10MW και 

≤35MW λοιπών κατηγοριών 
72+Π.Τ 10% 

29 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >35MW για τις 

κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος 

ατμοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) 

«Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης) 

61+Π.Τ 9% 

                                                           
2
 Για τα έργα Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Τιμές Αναφοράς διαμορφώνονται με βάση μεθοδολογία, 

η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό τμήμα ανά κατηγορία έργου Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την 

Προσαύξηση Τιμής (ΠΤ), η οποία προκύπτει με βάση τους πρότυπους βαθμούς 

απόδοσης της εγκατάστασης και την τρέχουσα τιμή αγοράς φυσικού αερίου. Η 

προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου (ΠΤ) καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του 

φυσικού αερίου ώστε να μην μεταβάλλεται η οικονομική απόδοση των 

εγκαταστάσεων 
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30 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >35MW λοιπών 

κατηγοριών 
65+Π.Τ 9% 

31 Λοιπές ΣΗΘΥΑ 85 9% 

 

Πίνακας 2. Τιμές αναφοράς και απόδοση κεφαλαίου ανά κατηγορία ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 

 

 

Επιπρόσθετη προσαύξηση (Management premium) 

 Για τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα 

αποζημίωσης μέσω σταθερών εγγυημένων τιμών (FiT) αυτά θα λαμβάνουν τις ΤΑ 

που περιγράφονται στον πίνακα 2, για το σύνολο της παραχθείσας ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αντίθετα τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που προβλέπεται να λαμβάνουν την 

αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής τους στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και με την επιβολή μιας κυμαινόμενης προσαύξησης 

στην παραγωγή τους, προβλέπεται να λαμβάνουν και μια επιπρόσθετη σταθερή 

προσαύξηση (management premium) για όσο διάστημα αυτό κρίνεται σκόπιμο από 

τις συνθήκες ωριμότητας της αγοράς και για την οποία θα υπάρχει ετήσια αποτίμηση 

και επανεκτίμηση της από την πλευρά των κρατικών αρμόδιων φορέων. Ειδικότερα, 

η σταθερή αυτή προσαύξηση θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά κατά τη διαδικασία 

της μηνιαίας καταβολής της κυμαινόμενης προσαύξησης ,όπως αυτή θα προκύπτει 

λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αναφοράς κάθε τεχνολογίας, και θα οδηγεί σε τελικές 

τιμές αποζημίωσης σε επίπεδο έργου αυξημένες κατά 3€/MWh για τις αιολικές 

εγκαταστάσεις μέχρι 10ΜW και κατά 2€/MWh για τις λοιπές ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και 

αιολικές εγκαταστάσεις άνω των 10ΜW. Η σταθερή προσαύξηση στις ΤΑ για τα 

έργα αυτά κρίνεται απαραίτητη ώστε να ενσωματώσει το εκτιμώμενο αρχικό 

επιπρόσθετο σταθερό και μεταβλητό διαχειριστικό κόστος για τη συμμετοχή των 

έργων αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την υποβολή βέλτιστων 

προσφορών έγχυσης σε επίπεδο προημερήσιας αγοράς από μέρους τους. Η 

αναπροσαρμογή του επιπέδου και σταδιακά ακόμη και η διατήρηση της σταθερής 

αυτής προσαύξησης θα επανεξετάζεται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία 

και το κόστος συμμετοχής των έργων αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα 

έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται ανάλογα ή και να καταργηθεί όταν αυτό 

κριθεί σκόπιμο, στην περίπτωση που η αγορά από μόνη της, φτάσει στο επίπεδο 
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εκείνο, που θα παρέχει επαρκή κίνητρα για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Τονίζεται ότι η σταθερή αυτή προσαύξηση σε κάθε περίπτωση δε θα χορηγείται για 

την παραχθείσα ενέργεια των έργων ΑΠΕ που θα συμμετέχουν στην αγορά μέσω του 

φορέα εκπροσώπησης ΑΠΕ τελευταίου καταφυγίου και για όσο διάστημα τα έργα 

αυτά κάνουν χρήση του συγκεκριμένου φορέα εκπροσώπησης. 

 

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Εισαγωγή 

 

Την περίοδο που διανύουμε παρατηρείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μία σειρά 

πρωτοβουλιών σε ζητήματα που αφορούν το σύνολο των ενεργειακών θεμάτων, όπως 

είναι η συνεχιζόμενη πορεία ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Αγορών και η σύγκλιση 

των ρυθμιστικών κανόνων στο πλαίσιο εφαρμογής του επονομαζόμενου Μοντέλου 

Στόχου (Target Model). Τον Σεπτέμβριο του 2009, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υιοθέτησαν το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο, που αποτελεί τη βασικότερη θεσμική 

αλλαγή των τελευταίων ετών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Πρόκειται για ένα 

σύνολο Οδηγιών και Κανονισμών, που διέπει την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

την αντίστοιχη του Φυσικού Αερίου. Χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 

αναπτυχθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την 

ανταγωνιστική λειτουργία της βιομηχανίας ηλεκτρισμού και να προσφέρουν 

υπηρεσίες και προϊόντα σε λογικές τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη δομή και οργάνωση της απελευθερωμένης αγοράς 

κάθε Ευρωπαϊκής χώρας, ενέργεια και εφεδρείες αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης 

σε διάφορα χρονικά επίπεδα, από το μακροπρόθεσμο επίπεδο έως και τον πραγματικό 

χρόνο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) οι Ευρωπαίοι 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοικονομήσουν έως και 13 

δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εάν μπορέσουν να επωφεληθούν από φθηνότερες 

προσφορές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντισταθμίζοντας τις αυξημένες τιμές 

σε άλλες περιοχές. Εξίσου σημαντικά είναι τα οφέλη για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, 

η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας αγοράς και απαιτεί ανταγωνιστικές 

τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να ευημερήσει.  
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Προκειμένου η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι 

όσο το δυνατόν εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του Μοντέλου Στόχου (Τarget 

Μodel), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων στα πλαίσια 

μιας ενωμένης Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το μοντέλο της 

υποχρεωτικής κοινοπραξίας θα αντικατασταθεί όπως προβλέπεται στο υποκεφάλαιο 

«Ενέργεια» του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν.4336/2015 (Α΄94) και 

σύμφωνα με τον νόμο 4425/2016 που αναφέρεται στην αναδιοργάνωση της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργεια, από ένα χρηματιστήριο ενέργειας που θα αποτελείται 

από τις παρακάτω διαφορετικές αγορές ενέργειας:  

 Την χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων (Forward Market) η οποία 

θα αποτελείται από: 

o προθεσμιακά χρηματιστηριακά προϊόντα (Forwards) με 

υποχρεωτική φυσική παράδοση, και  

o διμερή συμβόλαια (OTC), εκτός χρηματιστηρίου, μεταξύ 

παραγωγών και προμηθευτών. 

 Την αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market). 

 Tην ενδοημερήσια αγορά (Intra-Day Market).  

 Την αγορά εξισορρόπησης ενέργειας και ισχύος (Balancing Market). 

Η Εικόνα 2 αποτυπώνει τη χρονική αλληλουχία των παραπάνω αγορών και 

μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, 

στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχου για την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό αντανακλά τη λογική και τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα 

της σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και θέτει τις 

προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου ηλεκτρικής αγοράς στην 

Ευρώπη. Στην ουσία, το μοντέλο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για μία 

κοινή αρχιτεκτονική των εθνικών αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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Εικόνα 2. Χρονική αλληλουχία ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας 

 

Συνοπτική περιγραφή αγορών στο νέο μοντέλο 

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα τεχνικά εγχειρίδια και 

οι κώδικες των νέων αγορών που θα προκύψουν με την εφαρμογή του νόμου 

4225/2016 τον Ιούνιο του 2018. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας ως οδηγό τη μελέτη με 

τίτλο «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την 

Προσαρμογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις Απαιτήσεις του Target 

Model», που ανατέθηκε από την ΡΑΕ σε διεθνή σύμβουλο, είναι δυνατή η κατανόηση 

του ρόλου, των δυνατοτήτων και των υποχρεώσεων των ΑΠΕ και των υπολοίπων 

πηγών παραγωγής ενέργειας, μέσα στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει να 

διαμορφώνεται.  

 

Χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου μοντέλου οργάνωσης της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία και ευθύνη του ΛΑΓΗΕ μια 

προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Forward market) με υποχρεωτική φυσική 

παράδοση των συναλλασσόμενων ποσοτήτων και μια αντίστοιχη αγορά 

εξωχρηματιστηριακών διμερών συμβάσεων (bilateral OTC market), με προαιρετική 

συμμετοχή. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ρευστότητα τόσο στην προθεσμιακή 

αγορά όσο και στην αγορά επόμενης ημέρας, στα αρχικά στάδια εφαρμογής του 

μοντέλου στόχου, θα υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστωση για προμηθευτές με 



20 

 

αυξημένο μερίδιο της αγοράς. Έτσι κάθε τέτοιος προμηθευτής δε θα μπορεί να 

κατέχει προθεσμιακά προϊόντα, Forward και OTC, πάνω από το 25%, για 

παράδειγμα, του συνολικού του χαρτοφυλακίου. Οι δύο αυτές αγορές θα λειτουργούν 

με προσφορές ανά χαρτοφυλάκιο παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας 

(portfolio-based) και όχι ανά μονάδα παραγωγής (unit-based) ξεχωριστά για αγορά 

ενέργειας και ξεχωριστά για πώληση. Για τη διασύνδεση της Χονδρικής Αγοράς 

Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Αγορά Επόμενης Ημέρας 

θα πρέπει να γίνεται κατανομή των συναλλασσόμενων ποσοτήτων, που αντιστοιχούν 

στις καθαρές θέσεις των συμμετεχόντων από συναλλαγές Προθεσμιακών Προϊόντων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η κατανομή αυτών των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στις 

καθαρές θέσεις των συμμετεχόντων στις παραπάνω αγορές, θα γίνεται μέσω 

δηλώσεων χρήσης ως εξής: 

 Ανά μονάδα παραγωγής ή ανά σύνορο σε περίπτωση εισαγωγών, για τις 

ποσότητες που έχουν πουληθεί. 

 Ανά ζώνη για το φορτίο ή ανά σύνορο σε περίπτωση εξαγωγών για τις 

ποσότητες που έχουν αγορασθεί. 

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο το πρωί της ημέρας D-1 για κάθε 

ημέρα κατανομής D (εικόνα 3), και ακολουθούνται από αντίστοιχη υποβολή μη 

τιμολογούμενων προσφορών, για τις παραπάνω δηλωθείσες ποσότητες, στη 

διαδικασία εκκαθάρισης της ημερήσιας αγοράς από το ΛΑΓΗΕ για λογαριασμό των 

συμμετεχόντων. Η συμμετοχή των ΑΠΕ δεν προβλέπεται στην προθεσμιακή αγορά 

σε πρώτη φάση σύμφωνα με την μελέτη του διεθνούς συμβούλου, οπότε και δεν 

κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί περαιτέρω. 

 

Αγορά επόμενης ημέρας (Day ahead market) 

 

Ως φυσική συνέχεια της προθεσμιακής αγοράς, από πλευράς χρονικής αλληλουχίας, 

εμφανίζεται η αγορά της επόμενης ημέρας. Η αγορά της επόμενης ημέρας στην ουσία 

θα αντικαταστάσει τον σημερινό ΗΕΠ (ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός). 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας θα έχουν οι κάτοχοι άδειας 

παραγωγής, οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, οι κάτοχοι άδειας εμπορίας, οι Φορείς 
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Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες, καθώς και οι 

καταναλωτές. Οι βασικές δομές της αγοράς επόμενης ημέρας αφορούν την 

διασύνδεσή της με την προθεσμιακή αγορά και την αγορά των εξωχρηματιστηριακών 

διμερών συμβάσεων, τις διαδικασίες πριν, κατά και μετά τη σύζευξη της ευρωπαϊκής 

ημερήσιας αγοράς, και την διασύνδεσή της με την ενδοημερήσια αγορά και τις 

αγορές εξισορρόπησης. 

Συνοπτικά, οι ποσότητες που θα συναλλάσσονται (portfolio-based) από τους 

συμμετέχοντες τόσο στην προθεσμιακή αγορά (Forward market) όσο και στην αγορά 

διμερών συμβάσεων (OTC market) θα υποβάλλονται σε μία πλατφόρμα 

καταχωρήσεων (Registration Platform) ως εξής: 

 Αυτόματα, από τη λειτουργία της προθεσμιακής αγοράς του ΛΑΓΗΕ, στην 

περίπτωση των προθεσμιακών συμβολαίων. 

 Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με συγκεκριμένους κανόνες, στην 

περίπτωση των εξωχρηματιστηριακών διμερών συμβάσεων (OTCs). 

Στην πλατφόρμα αυτή, το απόγευμα κάθε ημέρας D-2, θα υπολογίζονται οι καθαρές 

θέσεις (Net Delivery Positions, NDPs) των συμμετεχόντων συνολικά στις Forward 

και OTC αγορές, για τα ενεργειακά προγράμματα της ημέρας κατανομής D και για 

κάθε μία από τις ωριαίες περιόδους που αυτές κατανέμονται. Το αργότερο μέχρι το 

πρωί της ημέρας D-1, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν στην πλατφόρμα 

καταχωρήσεων (Registration Platform) δηλώσεις χρήσης για την κατανομή 

(allocation) των καθαρών θέσεών τους (NDPs), όπου θα δηλώνονται: 

 Οι πωληθείσες ποσότητες ανά μονάδα παραγωγής ή σύνορο (σε περίπτωση 

χρήσης μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για εισαγωγές)   

 Οι αγορασθείσες ποσότητες ανά ζώνη ή σύνορο (σε περίπτωση χρήσης 

μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για εξαγωγές). 

Στη συνέχεια, ο Λειτουργός της αγοράς θα υποβάλλει αυτόματα μη τιμολογούμενες 

ωριαίες προσφορές (non-priced orders) στη διαδικασία εκκαθάρισης της συζευγμένης 

ημερήσιας αγοράς (Day-ahead market coupling), εκ μέρους των συμμετεχόντων, 

βάσει ακριβώς των ποσοτήτων που δηλώθηκαν από τους ίδιους. H υποβολή αυτή 

πραγματοποιείται για λόγους φυσικής εκπλήρωσης των καθαρών θέσεων των 
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συμμετεχόντων και έπειτα η εκκαθάριση των αντίστοιχων ποσοτήτων (φυσική και 

οικονομική) θα υπόκειται στις διαδικασίες της ημερήσιας αγοράς.  

Ο Λειτουργός της Αγοράς, πριν την υποβολή των προσφορών παραγωγής στην 

επίλυση της συζευγμένης ημερήσιας αγοράς, θα επιβεβαιώνει ότι το σύνολο των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στην ημερήσια αγορά και των προγραμμάτων που 

προκύπτουν από τις Forward και OTC αγορές δεν υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατότητα 

παραγωγής (max margin) κάθε μονάδας παραγωγής, σε διαφορετική περίπτωση θα 

εφαρμόζονται κανόνες περικοπής. Επίσης, έχουν προβλεφθεί έλεγχοι (PTR/NDP 

margins) σχετικά με τη μέγιστη δυνατή χρήση μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων 

Μεταφοράς για την κάλυψη των Forward και OTC ποσοτήτων (καθαρών θέσεων) 

κατά τη δήλωση χρήσης τους από τους συμμετέχοντες, καθώς και έλεγχοι (import 

offers/export bids margins) για τις μέγιστες δυνατές προσφορές εισαγωγών και 

δηλώσεις εξαγωγών στην ημερήσια αγορά. 

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται οι αλληλεπιδράσεις των προθεσμιακών 

αγορών (Forward και OTC) με την ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Εικόνα 3. Βασικές αλληλεπιδράσεις των Forward/OTC αγορών με την ημερήσια αγορά 

 

Η τυποποίηση των προσφορών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στις 

ημερήσιες αγορές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρέχει αρκετές δυνατότητες 
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επιλογών. Στην Ελληνική ημερήσια αγορά προτείνεται η χρήση απλών ωριαίων 

δηλώσεων (simple hourly orders), μπλοκ δηλώσεων (block orders) και σύνθετων 

δηλώσεων (complex orders) τόσο για τις προσφορές παραγωγής, όσο και για τις 

δηλώσεις φορτίου. 

Η συμμετοχή και η ένταξη των ΑΠΕ στην ημερήσια αγορά ενέργειας θα γίνει σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η ευθύνη της διαχείρισης των ΑΠΕ, θα παραμείνει στον 

διαχειριστή του συστήματος και θα περιλαμβάνει την πρόβλεψη παραγωγής, την 

εισαγωγή μη τιμολογούμενων προσφορών στην ημερήσια αγορά για τις 

προβλεπόμενες ποσότητες παραγωγής και την ευθύνη χειρισμού των αποκλίσεων των 

ΑΠΕ στο σύστημα. Το στάδιο αυτό θα είναι μεταβατικό, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος 

στους παραγωγούς ΑΠΕ να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο αγοράς και να μπορούν 

να χειρίζονται μόνοι τους την συμμετοχή τους στις αγορές. Στο δεύτερο στάδιο, οι 

ευθύνες της πρόβλεψης παραγωγής, της δήλωσης προσφορών στην ημερήσια αγορά 

και ευθύνη χειρισμού των αποκλίσεων παραγωγής θα μεταφερθούν στους ίδιους τους 

παραγωγούς για ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος άνω των 10MW. Ο στόχος είναι μέσα 

από τις διαδικασίες ωρίμανσης των νέων αγορών αυτών και της αποκτούμενης 

εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, οι ευθύνες συμμετοχής στις αγορές να 

επεκταθούν και σε παραγωγούς ΑΠΕ με μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ. 

 

Ενδοημερήσια αγορά ενέργειας (Intra-day market) 

 

Στην ενδοημερήσια αγορά, οι συμμετέχοντες θα έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να 

προβαίνουν σε συναλλαγές προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την απόκλιση της 

καθαρής θέσης τους που προκύπτει από τις συναλλαγές σε όλες τις αγορές, από τις 

πωλούμενες ή αγορασθείσες ποσότητες σε πραγματικό χρόνο. Η ενδοημερήσια αγορά 

ενέργειας θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις έχοντας ως σκοπό την ομαλότερη  

σταδιακή προσαρμογή στις επιταγές του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου, αλλά και την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων διασυνοριακών διασυνδέσεων 

στην Ελλάδα. Στην πρώτη φάση θα εφαρμοστεί το μοντέλο των ενδοημερήσιων 

δημοπρασιών (intra-day sessions), όπου οι συναλλαγές γίνονται σε προκαθορισμένες 

χρονικές στιγμές, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία με την 

ιταλική ενδοημερήσια  και διασυνοριακή αγορά που είναι ήδη οργανωμένη και 
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λειτουργεί με την αρχιτεκτονική αυτή. Δεδομένου ότι η αρχιτεκτονική αυτή είναι 

απλή, θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες διασυνοριακές διασυνδέσεις 

(Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία και ΠΓΔΜ) σε περίπτωση που οι λειτουργοί των 

αγορών αυτών υιοθετήσουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες. Στην 

δεύτερη φάση θα εφαρμοστούν συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές για την ελληνική 

ενδοημερήσια αγορά και την ελληνοϊταλική διασυνοριακή αγορά, ενώ οι 

ενδοημερήσιες δημοπρασίες θα διατηρηθούν για υπόλοιπες διασυνοριακές αγορές. 

Στην τρίτη και τελευταία φάση, όλες οι συναλλαγές τόσο στην εσωτερική 

ενδοημερήσια αγορά, όσο και στις διασυνοριακές αγορές θα ακολουθούν το μοντέλο 

των συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών. 

Αναλυτικότερα, η εμπορική δραστηριότητα των συμμετεχόντων στην ενδοημερήσια 

αγορά κατά την πρώτη φάση θα πραγματοποιείται ανά χαρτοφυλάκιο σε μια σειρά 

από πέντε διαδοχικές δημοπρασίες (IDM1-IDM5) σε προκαθορισμένες ώρες. Μετά 

τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε ενδοημερήσιας δημοπρασίας θα ακολουθεί 

μια διαδικασία υποβολής ενδοημερήσιων δηλώσεων χρήσης σε μια πλατφόρμα 

καταχωρήσεων από την πλευρά των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να κατανείμουν τις 

ποσότητες που εκκαθαρίστηκαν ανά μονάδες παραγωγής, ανά ζώνη συστήματος όταν 

πρόκειται για φορτίο, και ανά διασυνοριακή σύνδεση όταν πρόκειται για εισαγωγές ή 

εξαγωγές ενέργειας. Ακολούθως, ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ  θα διενεργούν ελέγχους 

που αφορούν την ορθότητα των ποσοτήτων που δηλώθηκαν ανά χαρτοφυλάκιο 

συμμετέχοντα και τη συμμόρφωση της νέας θέσης κάθε μονάδας παραγωγής με τις 

ποσότητες εφεδρειών που η κάθε μονάδα έχει από πριν αναλάβει να παρέχει κατά την 

διαδικασία της κεντρικής κατανομής και τους τεχνικούς περιορισμούς της κάθε 

μονάδας. Οι εντολές συναλλαγών για έγχυση ΑΠΕ και για τους Φορείς Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται ανά χαρτοφυλάκιο και 

ζώνη φορτίου. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης  θα υποβάλουν εντολές 

διακριτά για πώληση και αγορά. 

Κατά την δεύτερη και την τρίτη φάση ,όπου θα εφαρμοστούν συνεχείς ενδοημερήσιες 

συναλλαγές, κάθε προσφορά θα είναι διαπραγματεύσιμη μέχρι και μία ώρα πριν την 

φυσική της εκπλήρωση. Οι ενδοημερήσιες δηλώσεις χρήσης των συναλλασσομένων 

ποσοτήτων θα υποβάλλονται όπως πριν σε μια πλατφόρμα καταχωρήσεων το 

αργότερο έως 45 λεπτά πριν την φυσική της εκπλήρωση. Στην συνέχεια, όπως και 
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προηγουμένως, θα διενεργούνται οι έλεγχοι των δηλώσεων αυτών από ΛΑΓΗΕ και 

ΑΔΜΗΕ. 

Αγορά εξισορρόπησης (Balancing market) 

Η αγορά εξισορρόπησης θα αποτελείται από δύο επιμέρους αγορές, την αγορά ισχύος 

εξισορρόπησης (Balancing Capacity Market) και την αγορά ενέργειας εξισορρόπησης 

((Balancing Energy Market). Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις αγορές θα έχουν οι 

κάτοχοι άδειας παραγωγής, οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, οι κάτοχοι άδειας 

εμπορίας, οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), οι αυτοπρομηθευόμενοι 

πελάτες, καθώς και οι καταναλωτές στο πλαίσιο της διαχείρισης της ζήτησης 

(Demand Response, DR). Για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης από τους 

παραπάνω φορείς θα απαιτείται υπογραφή σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και εγγραφή στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης 

(Balancing Service Providers ή BSPs). Η συμμετοχή των επιλέξιμων μονάδων 

παραγωγής σε αύτη την αγορά θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο της 

διαθεσιμότητάς τους.  

Ο κεντρικός προγραμματισμός (Central Dispatch) και η κατανομή των μονάδων 

παραγωγής από τον Διαχειριστή του Συστήματος θα διατηρηθεί ως βασική αρχή για 

την εξισορρόπηση του συστήματος και στον νέο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

κεντρικός προγραμματισμός θα αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία που θα συμβάλλει 

στην ενέργεια εξισορρόπησης και στην ισχύ εξισορρόπησης. Ο προγραμματισμός 

αυτός θα λαμβάνει χώρα διαδοχικά ξεκινώντας από την ημέρα D-1 κατόπιν της 

επίλυσης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, και συνεχίζοντας με μία σειρά από 

διαδοχικές επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας κατανομής D-1 και D, με 

σκοπό να κατανείμει τις απαραίτητες εφεδρείες στις επιλέξιμες μονάδες παραγωγής, 

να λάβει μέτρα για την διευθέτηση προβλεπόμενων ανισορροπιών του συστήματος με 

προληπτική ενεργοποίηση εφεδρείας και να αναρτά ενδεικτικά προγράμματα 

παραγωγής, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται με την συμμετοχή των παραγωγών στην 

ενδοημερήσια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υλοποιούνται από τον Διαχειριστή του 

Συστήματος, κατ’ ελάχιστον τέσσερις διαδοχικές επιλύσεις κεντρικού 

προγραμματισμού κατανομής.  

Οι προσφορές των συμμετεχόντων για ισχύ εξισορρόπησης και ανοδική ή καθοδική 

ενέργεια εξισορρόπησης θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που 
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θα ορίζονται για κάθε επίλυση σε συγκεκριμένη προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης. Οι προσφορές ενέργειας 

εξισορρόπησης θα επιτρέπεται να τροποποιηθούν μόνο στην αγορά εξισορρόπησης 

ενέργειας πραγματικού χρόνου, και μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφορών που 

θα περιέχουν βελτιωμένες τιμές. Με τον όρο βελτιωμένες τιμές εννοούνται οι 

μικρότερες τιμές για προσφορές ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης και οι 

μεγαλύτερες τιμές για προσφορές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης. Από την 

επίλυση του κεντρικού προγραμματισμού κατανομής θα προκύπτουν οι τιμές των 

προϊόντων ισχύος εξισορρόπησης (εφεδρειών) και η τιμολόγηση τους θα έχει την 

δυνατότητα να βασίζεται είτε στην αρχή της οριακής τιμολόγησης (marginal price), 

είτε στην τιμολόγηση βάσει προσφοράς (pay as bid). 

Η αγορά εξισορρόπησης ενέργειας πραγματικού χρόνου θα υιοθετεί τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας του κεντρικού προγραμματισμού κατανομής και οι συμμετέχοντες σε 

αυτή θα υποβάλλουν προσφορές ανοδικής ή καθοδικής ρύθμισης για κάθε μισάωρο 

διάστημα της ημέρας κατανομής έως και μισή ώρα πριν την έναρξή του, οι οποίες θα 

διαιρούνται σε έξι αντίστοιχα 5‐λεπτα προϊόντα ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας 

εξισορρόπησης και θα λαμβάνονται υπόψη από το Διαχειριστή του Συστήματος στις 

συνεχείς και διαδοχικές (5‐λεπτου βήματος) επιλύσεις του προβλήματος οικονομικής 

κατανομής πραγματικού χρόνου (5‐min real‐time dispatch ή RTD). Η αγορά αυτή θα 

παράγει τις τιμές ενέργειας εξισορρόπησης, που θα χρησιμοποιούνται στην συνέχεια 

για την εκκαθάριση τόσο της ενέργειας εξισορρόπησης που θα προμηθεύονται σε 

πραγματικό χρόνο από τις κατάλληλες πηγές εξισορρόπησης, όσο και για την 

εκκαθάριση των αποκλίσεων παραγωγής‐ζήτησης (Imbalance settlement) που 

ενδεχομένως θα μετρούνται σε πραγματικό χρόνο. 

 

Ρόλος και δραστηριότητες των ενεργειακών ΦοΣΕ 

(Aggregators) 

 

Στο παρελθόν, οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάστηκαν γύρω από 

την κεντρική παραγωγή ορυκτών καυσίμων τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό 

επίπεδο. Το τοπίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει να αλλάζει ωστόσο, 
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επειδή το διαρκώς αναπτυσσόμενο μερίδιο της διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας αυξάνει τόσο την διακοπτόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και 

την μεταβλητότητα των τιμών στο σύστημα. Το γεγονός αυτό απαιτεί ένα πιο 

ευέλικτο σύστημα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με πιο ευέλικτη κατανάλωση. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο 

του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας είναι καλύτερα ενσωματωμένες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 

βασίζονται λιγότερο στις επιδοτήσεις, σε σχέση με το παρελθόν. Η περαιτέρω 

ανάπτυξη και διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να επιταχύνει 

σημαντικά την ενσωμάτωση των διακοπτόμενων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας στο 

σύστημα, να αυξήσει την ευελιξία της ζήτησης και να μειώσει την εξάρτηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα μοντέλα οικονομικής ενίσχυσης ή στήριξης. 

Ωστόσο, ικανοποιητικά αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν από 

μεμονωμένους εμπορικούς, βιομηχανικούς ή οικιακούς καταναλωτές, δεδομένου ότι 

θα έχουν περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στο σύστημα. Μόνο μέσω μιας 

συντονισμένης καθοδήγησης μεγάλου αριθμού και διαφορετικών τύπων 

καταναλωτών και παραγωγών σε μια αγορά, η χρήση της κατανεμημένης παραγωγής, 

της απόκρισης στη ζήτηση και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 

είναι αποτελεσματική. Αρκετή έρευνα έχει γίνει ήδη σχετικά με τη διαχείριση της 

ανταπόκρισης στη ζήτηση και όλο και περισσότεροι παράγοντες της αγοράς 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά ωστόσο η διαχείριση της κατανεμημένης 

παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρικών οχημάτων, είναι λιγότερο ανεπτυγμένη. Μια εξήγηση για αυτό μπορεί να 

είναι ότι αυτό απαιτεί την εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα 

της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας για τον άμεσο έλεγχο της κατανάλωσης 

και της παραγωγής με χαμηλότερο κόστος. 

Για το λόγο αυτό, υπάρχει σημαντικός ρόλος για τους φορείς σωρευτικής 

εκπροσώπησης (ΦoΣΕ) στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ενεργούν 

για λογαριασμό των καταναλωτών και χρησιμοποιούν τεχνολογικές λύσεις (ICT) για 

βελτιστοποίηση των συμφερόντων τους. Ορίζονται ως νομικές οντότητες που 

συγκεντρώνουν το φορτίο ή την παραγωγή διαφόρων μονάδων ζήτησης ή / και 

παραγωγής και στοχεύουν στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και της 

κατανάλωσης είτε τεχνικά είτε οικονομικά. Με άλλα λόγια, είναι διαμεσολαβητές 



28 

 

μεταξύ των δύο πλευρών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Αφενός, αναπτύσσουν 

ενεργειακές υπηρεσίες για βιομηχανικούς, εμπορικούς ή οικιακούς πελάτες που 

κατέχουν μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 

ανταπόκρισης στη ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης 

προσφέρουν αξία στους παράγοντες της αγοράς, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

εξισορρόπησης (BRP), οι διαχειριστές δικτύων διανομής (DSO), οι διαχειριστές 

δικτύων μεταφοράς (TSO) και οι προμηθευτές ενέργειας, για να βελτιστοποιήσουν το 

χαρτοφυλάκιό τους και για τη διαχείριση της ισορροπίας της ζήτησης/προσφοράς 

ενέργειας και της συμφόρησης στο δίκτυο. Επιπλέον, οι χονδρικές αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη διαδικασία αυτή εάν υπάρχουν 

κατάλληλα κίνητρα. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων σωρευτικής 

εκπροσώπησης, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες για τον 

υπεύθυνο εξισορρόπησης (BRP) κατά την εκκαθάριση αποκλίσεων στο σύστημα. 

Για να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην αγορά χονδρικής πώλησης, ο 

συμμετέχων στην αγορά πρέπει να το πράξει μέσω του ρόλου του υπεύθυνου για την 

εξισορρόπηση (Balance Responsible Party - BRP). Ο BRP είναι υπεύθυνος για την 

εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής και κατανάλωσης και υποχρεούται να 

υποβάλλει χρονοδιαγράμματα παραγωγής και κατανάλωσης στον διαχειριστή του 

συστήματος (TSO). Επιπλέον, ο BRP είναι οικονομικά υπεύθυνος για τις αποκλίσεις 

μεταξύ των υποβληθέντων προγραμμάτων και της τελικής θέσης κατά την 

εκκαθάριση των αποκλίσεων. Στην πράξη, εάν ο BRP είναι "short", θα πρέπει να 

αγοράσει ενέργεια από τις ενδοημερήσιες αγορές και τις αγορές εξισορρόπησης. Αν ο 

BRP είναι "long", θα χρειαστεί να πουλήσει ενέργεια στις αντίστοιχες αγορές. 

Δεδομένου ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι σε ισορροπία, δηλαδή το άθροισμα των 

"long" και "short" θέσεων θα πρέπει να είναι ίσα, η εκκαθάριση είναι ένα παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος εφ 'όσον οι τιμές για τις δύο αυτές θέσεις είναι ίδιες, όταν 

εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα τιμολόγησης (single pricing system). 

Στην πράξη, ένας συμμετέχων στην αγορά, π.χ. ένας προμηθευτής ηλεκτρικής 

ενέργειας μπορεί να είναι από μόνος του BRP ή θα μπορούσε να μεταβιβάσει την 

ευθύνη εξισορρόπησης σε κάποιον BRP που εκπροσωπεί πολλούς συμμετέχοντες 

στην αγορά. Τέλος, προκειμένου να διατηρηθεί μια σωστή παρακολούθηση των 
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χρονοδιαγραμμάτων και των ανισορροπιών, απαιτείται κάθε σύνδεση / μετρητής να 

αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο BRP. 

 

Πιθανά μοντέλα ενεργειακών ΦοΣΕ (Aggregators) 

 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να προσδιοριστούν όλα τα επιχειρηματικά 

μοντέλα φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης που μπορούν θεωρητικά να 

υλοποιηθούν. Ο ρόλος ενός τέτοιου φορέα μπορεί να προκύψει από ένα συνδυασμό 

διαφορετικών ρόλων, όπως ένας υφιστάμενος προμηθευτής ενέργειας που προσφέρει 

υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης, ένας πάροχος υπηρεσιών που ειδικεύεται σε 

υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης και συνεργάζονται με έναν προμηθευτή ή μια 

κοινοπραξία μεταξύ ενός παραδοσιακού προμηθευτή και ενός παρόχου υπηρεσιών ή 

ένας εντελώς ανεξάρτητος παίκτης της αγοράς. Ανεξάρτητος παίκτης σημαίνει στην 

περίπτωση αυτή ότι ο φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης είναι σε θέση να ενεργεί 

ανεξάρτητα από τον συνήθη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και τον πάροχο 

υπηρεσιών εξισορρόπησης (BRP) του προμηθευτή. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του 

ανεξάρτητου φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης είναι ότι η παρουσία του μπορεί να 

δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά, ενώ οι μη ανεξάρτητοι είναι 

συχνά περισσότερο συμβατοί με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της αγοράς, αλλά θέτουν 

εμπόδια και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα. Ένα καλό παράδειγμα ανεξάρτητου 

φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης για τη διαχείριση της ζήτησης (DSM) είναι η 

αγορά PJM στις Η.Π.Α. όπου οι ανεξάρτητοι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης 

ευθύνονται για το 82% της ικανότητας απόκρισης στη ζήτηση (DR). Αυτό αποτελεί 

ένδειξη ότι οι φορείς της αγοράς που έχουν τη βασική δραστηριότητα της DSM θα 

μπορούσαν να ωφελήσουν τον ανταγωνισμό. Μια πρόσφατη έκθεση του Smart 

Energy Demand Coalition (SEDC) τονίζει επίσης τη σημασία των ανεξάρτητων 

φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι παράγοντες της 

αγοράς με συνδυασμένους ρόλους, όπως πολλοί δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, 

δεν μπορούν να έχουν σημαντική θέση στην αγορά. 

Τα διάφορα πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα που εμφανίζονται επί του παρόντος στην 

Ευρώπη συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 4. Επιχειρηματικά μοντέλα Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) 

 

Αρχικά θα γίνει μια περιγραφή των επιχειρηματικών μοντέλων ΦοΣΕ με 

συνδυασμένους ρόλους στην αγορά ενέργειας και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι 

ανεξάρτητοι ΦοΣΕ. 

 

Επιχειρηματικά Μοντέλα για ΦοΣΕ με συνδυασμένους ρόλους 

 

Σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για 

ανεξάρτητους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης και οι σχέσεις μεταξύ αυτών και 

των BRP ή και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι πάντα επαρκώς 

καθορισμένοι. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την 

εξισορρόπηση προσφοράς/ζήτησης στο σύστημα και τις οικονομικές αντισταθμίσεις 

για τους προμηθευτές ενέργειας, ενώ τα θέματα που σχετίζονται με την μεταφορά και 

επεξεργασία των δεδομένων μπορούν εξίσου να περιπλέξουν τη ρύθμιση της αγοράς. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ή οι 

πάροχοι DSM χρειάζονται μια διμερή συμφωνία με ένα BRP για την κάλυψη του 

Combined  

Aggregator - BRP 

Combined 

Aggregator -DSO 
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Aggregator as 
service 

provider 
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κόστους προμήθειας του BRP, το οποίο εμποδίζει την είσοδο στην αγορά. Κατά 

συνέπεια, οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης με συνδυασμένους ρόλους είναι 

περισσότερο συμβατοί με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, διότι αποφεύγονται έτσι σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές. Σε αυτό το 

πλαίσιο, αναπτύσσονται τα ακόλουθα τρία επιχειρηματικά μοντέλα: το συνδυασμένο 

επιχειρηματικό μοντέλο ΦοΣΕ-παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, το συνδυασμένο 

επιχειρηματικό μοντέλο ΦοΣΕ-BRP, στο οποίο διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις, και 

το συνδυασμένο μοντέλο όπου ο διαχειριστής του δικτύου διανομής (DSO) 

αναλαμβάνει και το ρόλο του ΦοΣΕ. Τα μοντέλα αυτά έχουν διαφορετική 

συμπεριφορά κατά την εκκαθάριση των αποκλίσεων. Προκειμένου να γίνει πιο 

κατανοητή η συμπεριφορά αυτή, κάθε μοντέλο ακολουθείται από ένα απλοποιημένο 

παράδειγμα εφαρμογής και σε κάθε παράδειγμα ισχύουν οι ίδιες ακόλουθες 

υποθέσεις : 

 Όλες οι ενέργειες είναι εντός μιας ώρας και μίας ζώνη υποβολής προσφορών. 

 Ο BRP του παρόχου προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια μόνο στην αγορά της 

επόμενης ημέρας (DAΜ). 

 Ο κοινός BRP του μοντέλου ΦοΣΕ-παρόχου και ο BRP του ΦοΣΕ πωλεί 

ηλεκτρική ενέργεια μόνο στην αγορά εξισορρόπησης. 

 Το χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης του BRP του παρόχου είναι σύμφωνο με 

αυτό που προμηθεύτηκε στην αγορά επόμενης ημέρας (DAM). Χωρίς 

ενεργοποίηση προσφορών εξισορρόπησης, η τελική θέση θα είναι τότε ίση με 

το χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης. 

 Η τιμή εκκαθάρισης στην αγορά DAM είναι 50 €/MWh. 

 Οι ανισορροπίες εκκαθαρίζονται με βάση την ενιαία τιμολόγηση, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η τιμή εκκαθάρισης για θετικές και αρνητικές ανισορροπίες 

είναι ίση με την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης, η οποία είναι 

55 €/MWh. 

 Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση ανισορροπίας -10 MWh, την οποία 

καλείται να εξισορροπήσει ο διαχειριστής του συστήματος (TSO) 

ενεργοποιώντας μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ενέργειας 10 MWh. 
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Συνδυασμός ΦοΣΕ – Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (Aggregator-Supplier) 

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η εκπροσώπηση 

προσφέρονται ως πακέτο και υπάρχει ένας BRP ανά σημείο σύνδεσης, επειδή ο 

φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης και ο BRP είναι η ίδια οντότητα. Τα κυριότερα 

οφέλη είναι η μειωμένη πολυπλοκότητα και η απουσία οικονομικών διευθετήσεων 

μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και ΦοΣΕ. Όπως προτείνεται στον 

κώδικα δικτύου για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας από την ACER 

(Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) και σε πρόσφατα 

έγγραφα της NordREG, δεν αναμένεται να υπάρξουν ή θα υπάρξουν ελάχιστα 

εμπόδια για μοντέλο αυτό να ενταχθεί και να αναπτυχθεί σε χώρες με ορθά 

λειτουργικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο λιανικής όσο και χονδρικής, και 

συνεπώς ήδη ανεπτυγμένο ανταγωνισμό. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη 

έκθεση του Τεχνικού Ερευνητικού Κέντρου της Φινλανδίας (VTT), η οποία 

υπογραμμίζει ότι οι λιανέμποροι είναι σε ευνοϊκότερη  θέση να γίνουν φορείς 

σωρευτικής εκπροσώπησης, επειδή έχουν ήδη συνδέσεις στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και υφιστάμενες σχέσεις με τους πελάτες. Το σενάριο του παραδείγματος 

για αυτό το μοντέλο λειτουργεί ως εξής: 

1. Ο κοινός BRP έχει προμηθευτεί 10 MWh στην αγορά DAΜ και υποβάλλει 

χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh. 

2. Ο κοινός BRP υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 10 

MWh στην αγορά εξισορρόπησης. 

3. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ενεργοποιεί ανοδική προσφορά 

εξισορρόπησης 10 MWh από τον BRP. 

Το οικονομικό αποτέλεσμα μετά την εκκαθάριση παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM -10 MWh 50 €/MWh -500 € 

Αγορά εξισορρόπησης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Θέση εκκαθάρισης 0 MWh 55 €/MWh 0 

Καθαρό κέρδος 50 € 
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Σε αυτό το παράδειγμα υπάρχει ένα καθαρό κέρδος από την πώληση της ανοδικής 

προσφοράς εξισορρόπησης, το οποίο θα μοιραστεί ανάμεσα στον ΦοΣΕ και τον 

πάροχο ενέργειας σύμφωνα με την επιμέρους συμφωνία μεταξύ τους. 

 

Συνδυασμός ΦοΣΕ – BRP (Aggregator-BRP) 

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι ρόλοι του ΦοΣΕ και του BRP (ανεξάρτητος) 

συνδυάζονται. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο BRP στο ίδιο σημείο σύνδεσης: 

BRP (ΦοΣΕ) και BRP του παρόχου. Ο φορέας εκπροσώπησης έχει μια συμφωνία με 

τους καταναλωτές του παρόχου και ο πάροχος θα πρέπει να αποζημιωθεί για την 

ηλεκτρική ενέργεια που διαπραγματεύτηκε στην αγορά της προηγούμενης ημέρας 

(Day Ahead Market) ή τις υπόλοιπες αγορές (Intraday Market, Balancing Market). 

Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να είναι δύσκολο ή αδύνατο να αναγνωριστεί το σωστό 

κόστος προμήθειας του παρόχου για να πραγματοποιηθεί μια σωστή χρηματική 

συναλλαγή. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν πρακτικές επιπτώσεις όταν ο φορέας 

σωρευτικής εκπροσώπησης συνάπτει συμβάσεις με πολλούς πελάτες από 

διαφορετικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πρέπει να ρυθμιστούν και οι 

ανισορροπίες μεταξύ του BRP του παρόχου και του  BRP του ΦοΣΕ. Στην 

υποπερίπτωση που δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την διευθέτηση των 

ανισορροπιών και των οικονομικών ζητημάτων στο κοινό σημείο σύνδεσης, το 

σενάριο του παραδείγματος για αυτό το μοντέλο λειτουργεί ως εξής: 

1. Ο BRP του παρόχου έχει προμηθευτεί 10 MWh στην αγορά DAΜ και 

υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh. 

2. Ο BRP του ΦοΣΕ  δεν δεσμεύεται για παροχή ενέργειας σε καταναλωτές και 

για αυτό στην αγορά DAΜ υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 0 MWh 

υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 10 MWh στην 

αγορά εξισορρόπησης. 

3. Ο BRP του ΦοΣΕ υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 

10 MWh στην αγορά εξισορρόπησης.  

4. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ενεργοποιεί ανοδική προσφορά 

εξισορρόπησης 10 MWh από τον BRP. 
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Το οικονομικό αποτέλεσμα μετά την εκκαθάριση παρουσιάζεται παρακάτω. 

Δεδομένου ότι ο BRP του παρόχου είχε χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh, 

αλλά κατέληξε να καταναλώνει 0 MWh, έχει θετική ανισορροπία 10 MWh, το 

αποτέλεσμα για αυτόν είναι: 

 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM -10 MWh 50 €/MWh -500 € 

Αγορά εξισορρόπησης 0 MWh 55 €/MWh 0 € 

Θέση εκκαθάρισης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Καθαρό κέρδος 50 € 

 

Δεδομένου ότι ο BRP του ΦοΣΕ δεν δραστηριοποιείται στην αγορά DAΜ, παρείχε 

χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 0 MWh. Καθώς ο TSO ενεργοποίησε την ανοδική 

προσφορά εξισορρόπησης 10 MWh του, ο BRP του ΦΟΣΕ κατέληξε σε ανισορροπία 

-10 MWh. Ωστόσο, θα λάβει πληρωμή από τον TSO για την προσφορά 

εξισορρόπησης 10 MWh. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM 0 MWh 50 €/MWh 0 € 

Αγορά εξισορρόπησης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Θέση εκκαθάρισης -10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Καθαρό κέρδος 0 € 

 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν προκύπτει εμπορικό κέρδος από την πώληση ενέργειας 

στην αγορά εξισορρόπησης για τον ΦοΣΕ. 

Στην δεύτερη υποπερίπτωση υπάρχει κάποια συμφωνία για την διευθέτηση των 

ανισορροπιών και των οικονομικών ζητημάτων στο κοινό σημείο σύνδεσης. Αυτό 

απαιτεί έναν μηχανισμό προσαρμογής από μεριάς TSO ώστε να διευθετούνται οι 

ανισορροπίες και των δύο BRP στο κοινό σημείο, σε κάποια τιμή που θα 
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αντιπροσωπεύει το κόστος προμήθειας του BRP του παρόχου. Το σενάριο του 

παραδείγματος για αυτό το μοντέλο λειτουργεί ως εξής: 

1. Ο BRP του παρόχου έχει προμηθευτεί 10 MWh στην αγορά DAΜ και 

υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh. 

2. Ο BRP του ΦοΣΕ  δεν δεσμεύεται για παροχή ενέργειας σε καταναλωτές και 

για αυτό στην αγορά DAΜ υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 0 MWh 

υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 10 MWh στην 

αγορά εξισορρόπησης. 

3. Ο BRP του ΦοΣΕ υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 

10 MWh στην αγορά εξισορρόπησης.  

4. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ενεργοποιεί ανοδική προσφορά 

εξισορρόπησης 10 MWh από τον BRP. 

Το οικονομικό αποτέλεσμα μετά την εκκαθάριση παρουσιάζεται παρακάτω. 

Δεδομένου ότι ο BRP του παρόχου είχε χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh, 

αλλά κατέληξε να καταναλώνει 0 MWh, έχει θετική ανισορροπία 10 MWh. Ωστόσο, 

σύμφωνα με το μηχανισμό προσαρμογής, κατά την εκκαθάριση, θα προσαρμοστεί 

αυτή η θετική ανισορροπία από 10 MWh σε 0 MWh. Επιπλέον, ο μηχανισμός 

διακανονισμού μέσω του οικονομικής διευθέτησης, ορίζει ο BRP του ΦοΣΕ να 

αποζημιώσει τον BRP του παρόχου  για το κόστος προμήθειας, που σε αυτό το 

παράδειγμα 50 € / MWh. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM -10 MWh 50 €/MWh -500 € 

Αγορά εξισορρόπησης 0 MWh 55 €/MWh 0 € 

Θέση εκκαθάρισης (προσαρμογή) 0 MWh 55 €/MWh 0 € 

Επιστροφή από ΦοΣΕ 10 MWh 50 €/MWh 500 € 

Καθαρό κέρδος 0 € 

 

Όπως φαίνεται, η καθαρή θέση για τον BRP (προμηθευτή) είναι μηδενική λόγω της 

προσαρμογής των ανισορροπιών και της επιστροφής από τον BRP του ΦοΣΕ. Έτσι, ο 

BRP του παρόχου δεν επηρεάζεται  από την ενεργοποίηση της προσφοράς 

εξισορρόπησης. 
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Από την στιγμή που ο BRP του ΦοΣΕ δεν δραστηριοποιείται στην αγορά DAΜ, 

παρείχε χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 0 MWh. Καθώς ο TSO ενεργοποίησε την 

ανοδική προσφορά εξισορρόπησης 10 MWh του, ο BRP του ΦΟΣΕ κατέληξε σε 

ανισορροπία -10 MWh. . Ωστόσο, σύμφωνα με το μηχανισμό προσαρμογής, κατά την 

εκκαθάριση, θα προσαρμοστεί αυτή η αρνητική ανισορροπία από -10 MWh σε 0 

MWh και θα κληθεί ο BRP του ΦοΣΕ να αποζημιώσει τον BRP του παρόχου για το 

κόστος προμηθειας της ενέργειας στην αγορά DAM. Τέλος, θα λάβει πληρωμή από 

τον TSO για την προσφορά εξισορρόπησης 10 MWh. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM 0 MWh 50 €/MWh 0 € 

Αγορά εξισορρόπησης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Θέση εκκαθάρισης (προσαρμογή) 0 MWh 55 €/MWh 0 € 

Επιστροφή από ΦοΣΕ -10 MWh 50 €/MWh 500 € 

Καθαρό κέρδος 50 € 

 

Στο μοντέλο αυτό προκύπτει εμπορικό κέρδος για τον ΦοΣΕ, όπως και στην 

περίπτωση του μοντέλου με έναν κοινό BRP. 

Συνδυασμός ΦοΣΕ – DSO 

Σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι ρυθμισμένοι και οι 

μη ρυθμισμένοι ρόλοι δεν θα πρέπει να συγχέονται. Για το λόγο αυτό, το 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο είναι ασύμβατο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 

Επιχειρηματικά Μοντέλα για ανεξάρτητους ΦοΣΕ  

Όπως υπογραμμίζεται στον κώδικα δικτύου για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας (ACER) και σε πρόσφατα έγγραφα της NordREG, οι ανεξάρτητοι ΦοΣΕ 

μπορούν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό και στη συνέχεια να ανοίξουν την αγορά για 

νέους παίκτες. Η δυνατότητα απόκτησης αυτών των οφελών στην αγορά υπάρχει 

σίγουρα σε χώρες όπου ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ ΦοΣΕ και παρόχων 
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ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργώντας έτσι ένα τυποποιημένο πλαίσιο λειτουργίας. 

Στις χώρες αυτές, είναι διαθέσιμες πολύ περισσότερες βοηθητικές υπηρεσίες και 

χονδρικές αγορές για ανταπόκριση στη ζήτηση και άλλους τύπους υπηρεσιών ΦοΣΕ. 

Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αποζημιωθεί ο πάροχος/προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας για ανισορροπίες που προκαλούνται από την ενεργοποίηση των 

προσφορών απόκρισης ζήτησης ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον 

εκάστοτε ΦοΣΕ. Με άλλα λόγια, ο οικονομικός διακανονισμός μπορεί να είναι πολύ 

δύσκολος να υπολογιστεί επειδή όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας προμηθεύουν 

ενέργεια με διαφορετικές στρατηγικές και αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια τόσο στις 

προθεσμιακές όσο και στις άμεσες αγορές. Επίσης, μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να 

είναι διοικητικά πολύπλοκη και συνεπώς δαπανηρή για την υλοποίησή της. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τρία πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα: το επιχειρηματικό 

μοντέλο για έναν ανεξάρτητο ΦοΣΕ ως πάροχο υπηρεσιών χωρίς καμία ευθύνη 

εξισορρόπησης, το επιχειρηματικό μοντέλο για έναν ανεξάρτητο ΦοΣΕ παροχής 

υπηρεσιών με πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης και το επιχειρηματικό μοντέλο για έναν 

καταναλωτή/παραγωγό ως ΦοΣΕ. 

Ανεξάρτητος ΦοΣΕ ως πάροχος υπηρεσιών χωρίς ευθύνη εξισορρόπησης 

(Aggregator as service provider) 

Ο ΦοΣΕ λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών για κάποιον από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες στην αγορά. Ο ΦοΣΕ στην ουσία παρέχει τα μέσα για την πρόσβαση 

σε προϊόντα εξισορρόπησης, αλλά αντί να πωλεί τα προϊόντα αυτά με δική του 

ευθύνη, ο ΦοΣΕ προσφέρει τις προσβάσεις του σε έναν από τους άλλους παίκτες της 

αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦοΣΕ και ο άλλος παράγοντας της αγοράς πρέπει να 

έχουν μια μακροπρόθεσμη και αποκλειστική σχέση διότι, εφόσον ο ανεξάρτητος 

ΦοΣΕ δεν έχει καμία ευθύνη εξισορρόπησης, θα αποκομίσει τα πλήρη οφέλη των 

ενεργειών του. Ο άλλος παράγοντας της αγοράς, ωστόσο, είναι εκτεθειμένος σε 

κινδύνους τιμών. Εάν είναι για παράδειγμα ο πάροχος ενέργειας (και BRP), 

καταλήξει σε θετική ανισορροπία, θα κερδίσει μόνο αν οι τιμές ανισορροπίας είναι 

υψηλότερες από το αρχικό κόστος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

(προθεσμιακές, ημερήσιες, ενδοημερήσιες). 

Το κόστος των ενεργειών του ανεξάρτητου ΦοΣΕ σε αυτή την περίπτωση δεν 

αντισταθμίζεται από καμία άλλη πλευρά στο πλαίσιο της λειτουργίας εκκαθάρισης 
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της αγοράς, που συνεπάγεται καθαρή ζημία για το σύστημα. Οι απώλειες θα πρέπει 

να καλυφθούν από τους χρήστες του δικτύου μέσω χρώσεων ή άλλων BRP στην 

εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης. 

Το σενάριο του παραδείγματος για αυτό το μοντέλο λειτουργεί ως εξής: 

1. Ο BRP του παρόχου έχει προμηθευτεί 10 MWh στην αγορά DAΜ και 

υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh. 

2. Ο ΦοΣΕ δεν έχει ευθύνη εξισορρόπησης, οπότε δεν λειτουργεί ως BRP,  δεν 

δεσμεύεται για παροχή ενέργειας σε καταναλωτές και για αυτό δεν υποβάλλει 

χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης. 

3. Ο ΦοΣΕ υποβάλλει μια ανοδική προσφορά εξισορρόπησης ισχύος 10 MWh 

στην αγορά εξισορρόπησης.  

4. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ενεργοποιεί ανοδική προσφορά 

εξισορρόπησης 10 MWh από τον ΦοΣΕ. 

Το οικονομικό αποτέλεσμα μετά την εκκαθάριση παρουσιάζεται παρακάτω. 

Δεδομένου ότι ο BRP του παρόχου είχε χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης 10 MWh, 

αλλά κατέληξε να καταναλώνει 0 MWh, έχει θετική ανισορροπία 10 MWh. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM -10 MWh 50 €/MWh -500 € 

Αγορά εξισορρόπησης 0 MWh 55 €/MWh 0 € 

Θέση εκκαθάρισης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Καθαρό κέρδος 50 € 

 

Από την στιγμή που ο ΦοΣΕ δεν έχει ευθύνη εξισορρόπησης, δεν έχει κάποια 

ανισορροπία ούτε δέσμευση για μηδενική καθαρή θέση. Θα λάβει μόνο μια πληρωμή 

από τον TSO για την ανοδική προσφορά εξισορρόπησης 10 MWh. 

Αγορά Όγκος 

συναλλαγής 

Τιμή 

εκκαθάρισης 

Κόστος/Έσοδα 

Αγορά επόμενης ημέρας DAM 0 MWh 50 €/MWh 0 € 

Αγορά εξισορρόπησης 10 MWh 55 €/MWh 550 € 

Θέση εκκαθάρισης 0 MWh 55 €/MWh 0 € 
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Καθαρό κέρδος 550 € 

 

Είναι φανερό ότι στο μοντέλο αυτό λόγω έλλειψης ευθύνης εξισορρόπησης, ο ΦοΣΕ 

λαμβάνει ένα καθαρό κέρδος που δεν καλύπτεται από κανένα άλλο μέλος της αγοράς 

κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης. Αυτό μεταφράζεται ως απώλεια συστήματος 

που θα πρέπει να καλυφθεί είτε από τους τελικούς χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας ή 

από άλλους BRP. 

Ανεξάρτητος ΦοΣΕ ως πάροχος υπηρεσιών με ευθύνη εξισορρόπησης 

(Delegated aggregator) 

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, με τη 

διαφορά ότι ο ΦοΣΕ πωλεί με δική του ευθύνη σε πιθανούς αγοραστές, όπως ο TSO, 

οι BRP και οι χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενέργειες του ΦοΣΕ 

μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη θέση των άλλων συμμετεχόντων της 

αγοράς εξισορρόπηση (Balancing Markets), δημιουργώντας την ανάγκη οι 

συναλλαγές με αυτούς τους παράγοντες της αγοράς να πρέπει να ρυθμιστούν, 

καθιστώντας την πιθανώς πολύ πολύπλοκη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

αλληλεπιδράσεις με τους υπόλοιπους παράγοντες της αγοράς πρέπει να 

επισημοποιηθούν. Η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας ρύθμισης πιθανότατα θα αυξηθεί 

στο μέλλον, επειδή περισσότεροι ανεξάρτητοι ΦοΣΕ  θα δραστηριοποιούνται στην 

αγορά και θα διαπραγματεύονται συμβάσεις με πελάτες που θα έχουν διαφορετικούς 

παρόχους/προμηθευτές, άρα και διαφορετικούς BRP. 

Καταναλωτής / παραγωγός (prosumer) ως ΦΟΣΕ 

Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να υιοθετήσουν 

το ρόλο του ΦοΣΕ για τα δικά τους χαρτοφυλάκια. Για τους οικιακούς καταναλωτές 

θα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους και του 

περιορισμένου διαθέσιμου δυναμικού προς αξιοποίηση. 

 

Δομικά στοιχεία των μοντέλων ΦοΣΕ 

Σύμφωνα με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου, η λογική αλληλουχία με την 

οποία μια επιχείρηση δημιουργεί κέρδος μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα μοντέλο 
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που αποτελείται από εννέα δομικά στοιχεία, τα οποία είναι οι κατηγορίες πελατών, η 

προτεινόμενη αξία, οι δίοδοι επικοινωνίας, οι σχέσεις με τους πελάτες, οι ροές 

εσόδων, οι κύριοι πόροι, οι κύριες δραστηριότητες, οι κύριοι συνεργάτες και η δομή 

του κόστους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα δομικά στοιχεία των ΦοΣΕ που 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

 

Κύριοι πόροι και δραστηριότητες 

Οι ΦοΣΕ θεωρητικά έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικούς τομείς 

σωρευτικής εκπροσώπησης, δημιουργώντας αξία σε περισσότερες από μία αγορές. Οι 

σωρευτικές υπηρεσίες εκπροσώπησης μπορούν να χωριστούν στους παρακάτω 

κύριους τομείς: 

 Απόκριση ζήτησης στα πλαίσια της διαχείρισης της ζήτησης 

 Διανεμημένης παραγωγής: αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, υδροηλεκτρικά 

και μη συμβατικά ΣΥ.Θ.Η.Α 

 Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι διάφοροι τύποι μικρών και μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών πελατών και 

νοικοκυριών θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, ενώ οι 

μονάδες διανεμημένης παραγωγής μπορούν να συγκεντρωθούν για να προσφέρουν τα 

πλεονεκτήματα του συνολικού όγκου παραγωγής. Ειδικότερα οι μονάδες παραγωγής 

από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, λόγω της διακύμανσης της παραγωγής τους, 

θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις σωρευτικές υπηρεσίες εκπροσώπησης και 

στα πλαίσια της ορθότερης πρόβλεψης παραγωγής ενέργειας, αλλά και της συνεχούς 

βελτίωσης της καθαρής θέσης τους στην ενδοημερήσια αγορά ενέργειας 

εξισορρόπησης. Η απόκριση στη ζήτηση στη βιομηχανία και στον τριτογενή τομέα 

γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη σε όλη την Ευρώπη, ενώ η απόκριση στη ζήτηση 

συγκεκριμένων συσκευών στα νοικοκυριά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε μεγάλη 

κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αποδειχθεί ότι η απόκριση της ζήτησης στη 

βιομηχανία και στον τριτογενή τομέα μπορεί να είναι αποτελεσματική με απλούς 

παρεμβατικούς χειρισμούς, ενώ η απόκριση της ζήτησης για τα νοικοκυριά μπορεί να 

είναι επιτυχής μόνο με αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και διαδικασίες. Σύμφωνα με 

μελέτες, το συνολικό δυναμικό DR στην Ευρώπη ανέρχεται περίπου σε 52 GW σε 

ολόκληρη την επικράτειά της. Πιο συγκριμένα, για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το 
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δυναμικό DR ανέρχεται σε 1,2GW, που αποτελεί περισσότερο από το 10% του 

φορτίου αιχμής, από το οποίο μόλις το 1% αξιοποιείται μέσω του μέτρου της 

διακοψιμότητας
3
. Το πλαίσιο για την απόκριση της ζήτησης είναι καλά ανεπτυγμένο 

στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελβετία και τη 

Φινλανδία, όπου και δραστηριοποιούνται ήδη σωρευτικοί φορείς τις ενεργειακές 

αγορές, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν σχετικά σύντομα τέτοιες υπηρεσίες και στην 

Αυστρία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Σουηδία (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 5. Χάρτης ανάπτυξης DR στην Ευρώπη 

 

Υπάρχει επίσης μια σημαντική διάκριση μεταξύ έμμεσης και άμεσης διαχείρισης της 

ζήτησης. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ένας πάροχος 

υπηρεσιών διαχείρισης ζήτησης ή ο καταναλωτής από μόνος του, επιλέγει να 

                                                           
3
 Η ισχύς του μέτρου της διακοψιμότητας λήγει τέλος Σεπτεμβρίου 2017 και έχει αποσταλεί αίτημα 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράταση του μέτρου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. 
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εκτίθεται στις μεταβολές των αγορών. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν την ωριαία ή την βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση της αγοράς,  έτσι ώστε 

αντανακλώντας την μεταβλητότητα της αγοράς να προσαρμόζουν την κατανάλωσή 

τους για να μειώσουν το κόστος τους. Ο δεύτερος όρος συνδέεται με την καθιέρωση 

ειδικής αμοιβής για την προθυμία των καταναλωτών, είτε μεμονωμένα είτε μέσω 

ΦοΣΕ, να διαφοροποιήσουν την κατανάλωσή τους σε δεδομένο χρονικό σημείο, 

συνήθως ανταποκρινόμενοι σε αίτημα του διαχειριστή του συστήματος. Οι 

βιομηχανικοί και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί πελάτες θα είναι συχνά στην τελευταία 

περίπτωση που καθοδηγούνται από αμιγώς οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο, τα 

νοικοκυριά θα παρουσιάσουν περιορισμένο μόνο ενδιαφέρον για την παροχή 

υπηρεσιών ζήτησης, εάν αυτό δεν είναι αυτοματοποιημένο, επειδή δεν είναι πρόθυμοι 

να παρακολουθήσουν τις τιμές για να δουν πότε είναι ενδιαφέρον να καταναλώνουν. 

Με άλλα λόγια, δεν είναι πολύ δεκτικοί να συμμετάσχουν σε προγράμματα DR εάν 

διαταράσσεται η ευκολία τους. Τα προγράμματα για μικρούς καταναλωτές 

προϋποθέτουν την ύπαρξη σύγχρονων έξυπνων μετρητών και θα πρέπει να 

σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να επιλέγουν μεταξύ 

παροχής ευελιξίας στη ζήτηση και δικής τους ευκολίας. 

Ορισμένες χώρες, όπως και η Ελλάδα, έχουν σημαντικά υψηλότερο μερίδιο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από άλλες (εικόνα 6). Καθώς η ένταξη νέων ΑΠΕ αναμένεται να είναι 

ανοδική τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, τέτοιες χώρες θα έχουν 

μεγαλύτερες δυνατότητες να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της σωρευτικής 

εκπροσώπησης της πηγών αυτών. 
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Εικόνα 6. Ενέργεια από ΑΠΕ στην Ευρώπη 

 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, η σωρευτική εκπροσώπηση της αποθήκευσης της 

ενέργειας εμφανίζεται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Για 

παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συστήματα αποθήκευσης συγκεντρώνονται 

για να προσφέρουν υπηρεσίες στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, ενώ 

αρκετοί φορείς εξετάζουν το δυναμικό τέτοιων υπηρεσιών στη Γερμανία. Ο πίνακας 

3 τονίζει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη η Ιταλία είναι πολύ πιο προχωρημένη από 

όλες τις άλλες αγορές όσον αφορά την εγκατεστημένη και την προγραμματισμένη 

ηλεκτροχημικής αποθηκευτικής χωρητικότητας. Μόνο η Ιταλία, η Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο εγκατέστησαν και σχεδίασαν χωρητικότητες άνω των 1.000 MWh 

αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας 

 

 



44 

 

Χώρα 
Συνολική εγκατεστημένη και σχεδιαζόμενη 

χωρητικότητα ηλεκτροχημικής αποθήκευσης (MWhs) 

Ιταλία 6667 

Ηνωμένο Βασίλειο 1608 

Γερμανία 1457 

Γαλλία 534 

Ολλανδία 186 

Ισπανία 131 

Πορτογαλία 43 

Δανία 34 

Ρωσία 17 

Ελβετία 11 

Ελλάδα 5 

Ουγγαρία 1 

Πίνακας 3. Συνολική εγκατεστημένη και σχεδιαζόμενη χωρητικότητα ηλεκτροχημικής αποθήκευσης στην 

Ευρώπη 

 

Από τις παραπάνω δυνατότητες δραστηριοποίησης των ΦοΣΕ γίνεται αντιληπτό ότι 

θα υπάρξει ανάγκη ψηφιακών πλατφόρμων και λογισμικών που να επιτρέπουν την 

σύνδεση διαφορετικών παρόχων και να μπορούν να συλλέγουν και να 

επεξεργάζονται τα απαραίτητα δεδομένα, όπως προβλέψεις ανέμου και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωροβολταϊκά και αιολικά πάρκα, αλλά και χρονοσειρές 

σημάτων τιμών και όγκου παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν σε 

μια Εικονική Μονάδα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Vrtual Power Plant), η οποία μπορεί να 

οριστεί ως ένα σύστημα, το οποίο μέσω λογισμικού και απομακρυσμένου ελέγχου 

βελτιστοποιεί την λειτουργία των διανεμημένων μονάδων παραγωγής και των 

ελεγχόμενων φορτίων και αλληλεπιδρά με τις αγορές. Διασυνδέει στην ουσία 

μονάδες παραγωγής και κατανάλωσης μικρής και μεσαίας κλίμακας μεταξύ τους 

αλλά και με το υπόλοιπο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατηγορίες πελατών και Προτεινόμενη αξία 

Από την στιγμή που οι ΦοΣΕ εισέρχονται στις αγορές ενέργειας με ενεργειακές 

υπηρεσίες προϊόντα ευελιξίας παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας, στοχεύουν σε συγκεκριμένους πελάτες ή χρήστες των υπηρεσιών αυτών. 
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Οι πιθανές σχέσεις μεταξύ ΦοΣΕ και των υπολοίπων παραγόντων στις αγορές 

ενέργειας απεικονίζεται παρακάτω (εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7. Πιθανές σχέσεις μεταξύ παραγόντων της αγοράς 

Μέσω της εικόνας αυτής αναδεικνύονται οι πιθανοί πελάτες των ΦοΣΕ, οι οποίοι 

είναι οι παρακάτω χρήστες του συστήματος: 

 Υπεύθυνοι παροχής εξισορρόπησης (BRPs) 

  Διαχειριστές συστήματος διανομής και μεταφοράς (DSO,TSO), 

συμμετέχοντας στις αγορές εξισορρόπησης 

 Παραγωγοί διανεμημένης παραγωγής και ιδίως ΑΠΕ, βελτιστοποιώντας την 

συμμετοχή τους σε όλες τις αγορές 

 Καταναλωτές, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση μέσω διαχείρισης της 

ζήτησης 

Οι υπεύθυνοι παροχής εξισορρόπησης μπορούν να βελτιστοποιήσουν το 

χαρτοφυλάκιό τους και να μειώσουν τις ανισορροπίες που εισάγουν στο σύστημα. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει συχνά να μειώνουν ή να αυξάνουν τις εγχύσεις ισχύος 

των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε 

συνδυασμό με άλλες μονάδες παραγωγής / προμήθειας και με διαχείριση της 

ζήτησης. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας που ενεργεί ως υπεύθυνος εξισορρόπησης για κάποιον 

συμμετέχοντα στις ενεργειακές (BRP) έχει ως στόχο φυσικά να μειώσει το κόστος 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν 
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τυχόν χρεώσεις ανισορροπιών. Η ευελιξία που παρέχεται από την πλευρά ζήτησης 

στο πλαίσιο μιας πελατειακής σχέσης του BRP με τους καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας (prosumers) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση του 

χαρτοφυλακίου του BRP. Διακρίνονται τέσσερις δυνατές υπηρεσίες που σχετίζονται 

την ενέργεια, που συνοψίζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 8. Υπηρεσίες ΦοΣΕ προς BRP 

 

Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου στην αγορά της επόμενης ημέρας στοχεύει στη 

μετατόπιση φορτίων από ένα χρονικό διάστημα υψηλής τιμής σε ένα χρονικό 

διάστημα χαμηλών τιμών της ημέρας ή άλλου χρονικού διαστήματος, επιτρέποντας 

έτσι στον BRP να μειώσει το συνολικό κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου στην ενδοημερήσια αγορά μοιάζει πολύ με τη 

βελτιστοποίηση της αγοράς της επόμενης ημέρας, αλλά το χρονοδιάγραμμα 

περιορίζεται μετά το κλείσιμο της αγοράς αυτής. Ανάλογα με τους εθνικούς 

κανονισμούς, το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αλλάξει μία έως λίγες 

ώρες πριν από την πραγματική χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. Αυτό 

επιτρέπει την ενδοημερήσια διαπραγμάτευση και την ευελιξία του φορτίου για τη 

δημιουργία αξίας σε αυτήν την αγορά. 

Η αυτό-εξισορρόπηση είναι η χρήση του χαρτοφυλακίου του BRP με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αποφευχθούν ανισορροπίες κατά την φυσική παράδοση των ποσοτήτων. Από 

την πλευρά του διαχειριστή του δικτύου, μπορεί να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία 

μέσω της παθητικής εξισορρόπησης. Στην παθητική εξισορρόπηση, ο διαχειριστής 

ορίζει ένα BRP που υποστηρίζει τη μείωση της ανισορροπίας του συστήματος με την 

απόκλιση της θέσης του δικού του χαρτοφυλακίου στη σωστή κατεύθυνση. Εάν αυτό 

συμβάλλει στη μείωση της συνολικής ανισορροπίας, ο BRP μπορεί να λάβει αμοιβή 

για την παθητική συνεισφορά του, ανάλογα με το σχεδιασμό της αγοράς. Στην 

στρατηγική αυτή υπάρχει κίνδυνος που σχετίζεται με την ορθή και έγκαιρη πρόβλεψη 

της συνολικής ανισορροπίας του συστήματος. 

Η βελτιστοποίηση της παραγωγής αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς 

των κεντρικών μονάδων παραγωγής καθώς προετοιμάζονται για τον επόμενη 

προγραμματισμένη ωριαία παραγωγή ενέργειας. Επειδή η ταχύτητα ελέγχου των 

συμβατικών μονάδων ισχύος είναι περιορισμένη, αρχίζουν να αυξάνουν ή να 

μειώνουν την παραγωγή τους  αρκετά πριν από την προβλεπόμενη ώρα παράδοσης. 

Προκειμένου να αποφευχθεί κάποια ενδεχόμενη ανισορροπία, είναι απαραίτητη 
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κάποια υπέρβαση ή μείωση των χρόνων απόκρισης κατά την μεταβολή της 

παραγωγής, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των μονάδων αυτών και 

να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμων. Τέτοιες υπερβάσεις είναι δυνατόν να 

αποφευχθούν χρησιμοποιώντας την ευελιξία που προσφέρει η διαχείριση της 

ζήτησης. Η αντιστάθμιση μεταξύ του κόστους ευελιξίας και του αυξημένου κόστους 

χρήσης και συντήρησης των γεννητριών των σταθμών παραγωγής καθορίζει τη 

σκοπιμότητα και την χρησιμότητα αυτής της υπηρεσίας. 

 

Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς είναι υπεύθυνος για την ισορροπία του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πρέπει να διατηρείται συνεχώς. Θα 

πρέπει επίσης να διαχειρίζεται τη συμφόρηση στο σύστημα και να μειώνει την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χάνεται στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες εξισορρόπησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

διάφορους τύπους ανάλογα με το χρόνο ενεργοποίησης τους (ταχύτητα απόκρισης) και 

τη μέθοδο ενεργοποίησης (αυτόματα ή χειροκίνητα). Οι ορισμοί των υπηρεσιών μπορεί 

να διαφέρουν από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, ωστόσο, διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι, 

που είναι βασισμένοι στους στόχους της ενεργοποίησής τους και στην γενική ταχύτητα 

απόκρισής τους (πίνακας 4). Επίσης, όλα αυτές οι υπηρεσίες εξισορρόπησης μπορούν 

να μεταφραστούν σε προσαρμογές παραγωγής και ζήτησης, περικοπές παραγωγής, 

παροχή αέργου ισχύος και μετατόπιση φορτίου αιχμής.  

Ρύθμιση Περιγραφή Χρόνος Απόκρισης 

Πρωτεύουσα Ρύθμιση Διαδικασία περιορισμού 

απόκλισης της συχνότητας 
0-30'’ 

Δευτερεύουσα Ρύθμιση 
Διαδικασία αποκατάστασης 

της συχνότητας 
30'’ - 15' 

Τριτεύουσα Ρύθμιση 
Διαδικασία αντικατάστασης 

εφεδρείας 
15'- 60' 

Πίνακας 4.Τύποι υπηρεσιών εξισορρόπησης 

Ως πρωτεύουσα ρύθμιση συστήματος ορίζεται η συλλογική αυτόματη διορθωτική 

αντίδραση των μονάδων παραγωγής και των φορτίων στις αποκλίσεις της 

πραγματικής συχνότητας του συστήματος από τη συχνότητα αναφοράς, με την οποία 

επιδιώκεται η εξισορρόπηση της συνολικής παραγωγής με τη συνολική απορρόφηση 

ενέργειας και η σταθεροποίηση της συχνότητας εντός τριάντα δευτερολέπτων από 

την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας. 

Ως δευτερεύουσα ρύθμιση συστήματος ορίζεται η ρύθμιση η οποία είναι το 

αποτέλεσμα ενός συστήματος ελέγχου κεντρικής παραγωγής, μέσω του οποίου 
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ρυθμίζεται η παραγωγή ενεργού ισχύος των μονάδων παραγωγής εντός του 

παραπάνω χρονικού διαστήματος. 

Ως Τριτεύουσα ρύθμιση συστήματος ορίζεται η ρύθμιση την οποία καθορίζει ο 

Διαχειριστής του Συστήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο 

Δευτερεύουσας εφεδρείας συστήματος, εφόσον αυτό έχει μεταβληθεί ως αποτέλεσμα 

λειτουργίας της Δευτερεύουσας ρύθμισης συστήματος. Η Τριτεύουσα ρύθμιση είναι 

απαραίτητη για να ρυθμίζει μεγάλες και επίμονες αποκλίσεις, οι οποίες κυρίως 

συμβαίνουν μετά από διακοπές μονάδων παραγωγής ή απροσδόκητα μεγάλης 

διάρκειας μεταβολές φορτίου. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω υπηρεσίες εξισορρόπησης, ένας ΦοΣΕ έχει την εξής 

χρησιμότητα για τους διαχειριστές των συστημάτων: 

 Διαχείριση συμφόρησης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να 

αποφύγουν τις επενδύσεις σε δίκτυα και η αξία της ευελιξίας θα είναι έτσι το 

CAPEX και το OPEX της αποφυγής επέκτασης ή ενίσχυσης τους. 

 Μείωση απωλειών δικτύου. Η αξία της υπηρεσίας αντιστοιχεί στην ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει χαθεί. 

 Έλεγχος τάσης μέσω ενεργού ή αέργου ισχύος. Η αξία της υπηρεσίας ισούται 

με το CAPEX και το OPEX της αποφυγής ενίσχυσης και ελέγχου της τάσης. 

 Έλεγχος συχνότητας μέσω εφεδρειών περιορισμού συχνοτήτων (FCR), 

εφεδρειών ισχύος αποκατάστασης συχνότητας (FRR) και εφεδρειών ισχύος 

αντικατάστασης (RR). 

 

Εικόνα 9. Υπηρεσίες ΦοΣΕ προς Διαχειριστή Συστήματος 
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Οι ΦοΣΕ μπορούν να επιλέξουν να πουλήσουν την ηλεκτρική τους ενέργεια σε 

διάφορες χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ελκυστικότητα αυτής της 

επιλογής εξαρτάται εν μέρει από τον μηχανισμό επιδότησης των μονάδων ΑΠΕ που 

εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Οι ιδιοκτήτες ΑΠΕ μπορούν να λαμβάνουν σταθερή 

αμοιβή σε ευρώ/MWh στην περίπτωση μιας σταθερής ταρίφας (Feed in Tariff) ή ενός 

συστήματος δημοπρασίας, ή μπορούν να λαμβάνουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό 

αντλούν για την ηλεκτρική ενέργεια που πωλούν στην αγορά άμεσης παράδοσης, συν 

μια επιπλέον πριμοδότηση στην περίπτωση ενός συστήματος κυλιόμενης 

αποζημίωσης (Feed in Premium). Ακόμη μπορούν να αμείβονται για την έκδοση 

πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην 

περίπτωση ενός συστήματος πράσινων πιστοποιητικών. Ένα πρώτο πλεονέκτημα 

αυτών των μεταβλητών αμοιβών είναι ότι οι παραγωγοί πρέπει να εξοικειωθούν με τη 

λειτουργία της αγοράς χονδρικής έτσι ώστε να βελτιωθεί και να προωθηθεί η 

ολοκλήρωση της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα άλλο σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενθαρρύνονται να 

αποστέλλουν προσφορές ενέργειας κατά τρόπο ώστε η έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας 

να πραγματοποιείται σε περιόδους υψηλής ζήτησης και όχι σε περιόδους μικρής 

κατανάλωσης που οδηγούν σε φαινόμενα εμφάνισης αρνητικών τιμών στο σύστημα. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το κόστος παραγωγής αρκετών τεχνολογιών ΑΠΕ 

προσεγγίζει σταδιακά το αντίστοιχο των συμβατικών πηγών, με αποτέλεσμα οι 

επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ να γίνονται όλο και λιγότερο συνηθισμένες και η 

αξιοποίηση της ευελιξίας στις αγορές χονδρικής πώλησης να αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη σημασία και ρόλο. 

Ροές εσόδων και δομή κόστους 

Τα έσοδα που παράγονται από την δραστηριότητα των ΦοΣΕ συνοδεύονται από 

ειδικές δαπάνες. Επίσης, η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων, καθώς και η 

προέλευσή τους θα εξαρτάται από την παρουσία σημαντικών οικονομικών και μη 

φορέων. Μια επιχείρηση σωρευτικής εκπροσώπησης θα μπορούσε να αναπτυχθεί 

αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους από ιδιώτες επενδυτές ή, για παράδειγμα, από 

μια εταιρία λογισμικού ή τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια 

επιχείρηση όχι μόνο για να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ευελιξίας 
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αλλά και ως μέσο για να πωλήσει την τεχνολογία της
4
. Ο κύριος φορέας της 

δραστηριότητας της σωρευτικής εκπροσώπησης μπορεί επίσης να είναι ένας πάροχος 

ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφηκε και στο επιχειρηματικό μοντέλο ΦοΣΕ-

πάροχος. 

Από τη μία πλευρά, τα προϊόντα των ΦοΣΕ και η τιμολόγησή τους μπορούν να 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη και να μην είναι 

τυποποιημένα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός BRP που χρησιμοποιεί την 

ευελιξία παραγωγής και ζήτησης, ή στην περίπτωση που η κατανάλωση ενέργειας 

ενός ιδιώτη πελάτη είναι βελτιστοποιημένη, η χρέωση των υπηρεσιών μπορεί να 

εξαρτάται από τον όγκο. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που ο Διαχειριστής 

Συστήματος Μεταφοράς είναι ο χρήστης της υπηρεσίας ευελιξίας, τα έσοδα θα 

παράγονται μέσω προκαθορισμένης διαθεσιμότητας και/ή τέλους ενεργοποίησης. Εάν 

ένας ΦοΣΕ πωλεί και αγοράζει απευθείας στις αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας, θα κερδίζει χρήματα με πώληση και αγορά όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

του κόστους παραγωγής του χαρτοφυλακίου του και των τιμών χονδρικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν έσοδα, οι ΦοΣΕ θα πρέπει να αναλάβουν ορισμένες 

δαπάνες. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους θα είναι η αμοιβή που 

καταβάλλουν οι ΦοΣΕ στους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (Balancing 

Service Provider BSP). Επιπλέον, οι ΦοΣΕ πρέπει να αναπτύξουν μια πλατφόρμα 

λογισμικού και ενδεχομένως και την απαραίτητη τεχνολογία προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγορών χονδρικής. Το κόστος τεχνολογίας 

μπορεί να περιοριστεί εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υπάρχουσα πλατφόρμα (για 

παράδειγμα στην περίπτωση ενός ΦοΣΕ-παρόχου). Το κόστος για τις συμβάσεις και 

το προσωπικό μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένες 

αγορές ενέργειας λειτουργούν αδιάλειπτα και σε καθημερινή βάση. Οι οικονομίες 

κλίμακας του πεδίου εφαρμογής που μπορούν να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό 

εξαρτώνται από το διαχωρισμό μεταξύ σταθερού και μεταβλητού κόστους 

λειτουργίας. 

                                                           
4
 Siemens, Enrolling With a Demand Response Aggregator, usa.siemens.com/buildingtechnologies. 

Schneider Electric strategic partner of Energy Pool. 
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Σχέσεις με πελάτες και δίοδοι επικοινωνίας 

Η σωρευτική εκπροσώπηση είναι μια σχετικά νέα επιχείρηση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και ως εκ τούτου ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης με τους 

ανταγωνιστές είναι η δυνατότητα προσέγγισης νέων ενδιαφερομένων παρόχων 

υπηρεσιών κατάλληλων για σωρευτική εκπροσώπηση, όπως διαχείριση της ζήτησης, 

μονάδες διανεμημένης παραγωγής και μονάδες αποθήκευσης. Οι ΦοΣΕ που είναι 

επίσης προμηθευτές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους 

οικιακούς και εμπορικούς πελάτες τους, συμβεβλημένους πελάτες με την ιδιότητα και 

του καταναλωτή και του παραγωγού και εκδηλώσεις του βιομηχανικού τομέα για να 

επιτύχουν διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τους. Οι ανεξάρτητοι ΦοΣΕ πιθανότατα θα 

είναι λιγότερο σε θέση να βασίζονται σε ένα τέτοιο δίκτυο και, ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να στοχεύουν νέους πελάτες με επί τόπου επισκέψεις ή μέσω συλλόγων και 

επιμελητηρίων. 

 

Ενεργειακοί ΦοΣΕ (Aggregators) στην Ευρώπη 
 

Στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις σωρευτικής εκπροσώπησης βρίσκονται ακόμη στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα ΦοΣΕ 

δραστηριοποιούνται ήδη στις αγορές, ενώ άλλα εφαρμόζονται πιλοτικά μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παρακάτω θα γίνει παρουσίαση των κυριοτέρων 

επιχειρήσεων ΦοΣΕ που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ή σχεδιάζουν την 

δραστηριοποίησή τους στο άμεσο μέλλον και αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους 

σύμφωνα με τα μοντέλα και τις αρχές που περιγράφηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Οι χώρες στις οποίες υπάρχουν ενεργές επιχειρήσεις ΦοΣΕ ή αναμένεται να ξεκινήσει 

η δραστηριοποίηση τους στο άμεσο μέλλον (2-3 χρόνια) είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, 

η Γαλλία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Το ενδιαφέρον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη ένταξη του ρόλου των ΦοΣΕ στις σύγχρονες ευρωπαϊκές αγορές 

ενέργειας είναι μεγάλο καθώς μέσω της σωρευτικής εκπροσώπησης αναμένεται να 

αναπτυχθούν περαιτέρω τόσο οι ΑΠΕ και γενικότερα οι μονάδες διανεμημένης 
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παραγωγής (distributed generation), όσο και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

(storage) και η διαχείριση της ζήτησης (demand side management).  

 

Συνοπτική παρουσίαση ΦοΣΕ στον ευρωπαϊκό χώρο 

 

Good Energy 

Η Good Energy είναι ένας πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης 100% από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εξυπηρετεί περισσότερους από 68.000 καταναλωτές ρεύματος. Η ηλεκτρική ενέργεια 

προέρχεται από ιδιόκτητα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και από ένα δίκτυο 

ανεξάρτητων παραγωγός σε όλη τη χώρα που ο αριθμός τους ξεπερνά τους 1.000. 

Next Kraftwerke 

H Next Kraftwerke είναι φορέας εκμετάλλευσης ενός εικονικού σταθμού παραγωγής 

ενέργειας (VPP) μεγάλης κλίμακας και πιστοποιημένος έμπορος ενέργειας σε 

διάφορα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας (EPEX). Ένας εικονικός σταθμός 

παραγωγής ενέργειας μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα πληροφοριών και 

επικοινωνιών με κεντρικό έλεγχο πάνω σε ένα σύνολο αποκεντρωμένων μονάδων 

παραγωγής, ελεγχόμενων φορτίων και συσκευών αποθήκευσης. Ο στόχος είναι η 

έξυπνη διανομή της προσφοράς και της ζήτησης και η εμπορική εκμετάλλευση της 

παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Το VPP της Next Kraftwerke 

διασυνδέει περίπου 3.000 μονάδες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μεσαίας 

και μικρής κλίμακας. Μεταξύ άλλων πηγών ενέργειας, περιλαμβάνει μονάδες 

παραγωγής βιοαερίου, αιολικής ενέργειας και ηλιακής ενέργειας. Η Next Kraftwerke 

δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αυστρία. 

Oekostrom  

Η Oekostrom AG είναι μια εταιρία χαρτοφυλακίου που ανήκει σε περίπου 1.900 

μετόχους. Ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την οικοδόμηση μιας βιώσιμης βιομηχανίας 

ενέργειας, την παροχή στους πελάτες της καθαρής ενέργειας και την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστρία. Η Oekostrom AG 

δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
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και της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Η εταιρία παρέχει 100% ενέργεια 

προερχόμενη από ΑΠΕ σε περισσότερους από 52.000 πελάτες σε όλες τις περιοχές 

της χώρας. 

RE-Pro Management (RE-Pro) 

Ο όμιλος RE-Pro είναι μια διεθνής εταιρεία επενδύσεων που αναπτύσσει έργα 

ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι 

ακόμη πάροχος καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από φωτοβολταϊκά 

πάρκα στη νότια Ευρώπη. Δραστηριοποιείται στην Ιταλία, την Κύπρο και την 

Ελλάδα. 

EDP Group (EDP-CNET) 

Η EDP Group είναι μια πρωτοποριακή ευρωπαϊκή εταιρεία με σημαντική παρουσία 

σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα, στην παραγωγή, διανομή, εμπορία ενέργειας και 

λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Επί του παρόντος, η EDP 

δεν ασκεί δραστηριότητα ως ΦοΣΕ, αλλά, καθώς ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας 

εξελίσσεται, η EDP εξετάζει το ενδεχόμενο είτε από την πλευρά της παραγωγής είτε 

από την πλευρά του προμηθευτή/παρόχου. Δραστηριοποιείται στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία. 

Empower IM Oy 

Η εταιρία Empower IM Oy είναι ανεξάρτητος φορέας παροχής υπηρεσιών, ο κύριος 

επιχειρηματικός τομέας της οποίας είναι οι αγορές ενέργειας και συναφείς υπηρεσίες. 

Η εταιρία παρέχει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υπηρεσιών αγοράς ενέργειας και 

λύσεων πληροφορικής για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, τους διαχειριστές 

συστημάτων διανομής, τους εμπόρους ενέργειας και τη βιομηχανία ενέργειας. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας μπορούν να χωριστούν σε υπηρεσίες 

ενεργειακών αγορών, λύσεις και εφαρμογές σε έξυπνα δίκτυα (Smart Grid) και 

συστήματα πληροφορικής. Ως ΦοΣΕ δραστηριοποιείται στη Φιλανδία. 

Fortum 

Η εταιρία Fortum δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, αλλά και της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών 

και εμπορίας σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας. Το 64% της 
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ηλεκτροπαραγωγής της προέρχεται από υδροηλεκτρικές μονάδες και από μονάδες 

συμπαραγωγής (ΣΥΘΗΑ). Ως ΦοΣΕ δραστηριοποιείται σε Φιλανδία και Σουηδία. 

Actility Benelux 

Από την ίδρυσή της το 2010, η Actility αναγνωρίζεται ως ηγέτης στις ψηφιακές 

πλατφόρμες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας (Smart Energy) και Internet of Things. 

Σήμερα η εταιρία Actility Energy δραστηριοποιείται ως ΦοΣΕ στον τομέα της 

διαχείρισης και της απόκρισης της ζήτησης στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο 

Βασίλειο και σχεδιάζει την είσοδό της και στην ολλανδική αγορά. Στον τομέα αυτό 

επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων ευελιξίας βασισμένων στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα και την απόκριση ζήτησης, για την παροχή ολοκληρωμένων 

καινοτόμων λύσεων και προσφορών υπηρεσιών στην αγορά. 

GEN-I Group 

Από την ίδρυσή της το 2004, ο όμιλος GEN-I έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο 

καινοτόμους και ταχέως αναπτυσσόμενους φορείς στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου. Με δραστηριότητες σε περισσότερες από 20 

ευρωπαϊκές χώρες και 15 θυγατρικές εταιρίες, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της 

εμπορίας σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

της διαχείρισης της ζήτησης και της παροχής πράσινων πιστοποιητικών. Ως ΦοΣΕ 

δραστηριοποιείται σε Σλοβενία και στο άμεσο μέλλον και στην Ρουμανία. 

Η ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί η κάθε εταιρία, ανάλογα με 

την ευρωπαϊκή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 Aggregator

-Supplier 

Aggregator

-BRP 

Deligated 

Aggregator 

Aggregator as 

service 

provider 

Prosumer as 

Aggregator 

Good Energy 

Ηνωμένο Βασίλειο 
     

Next Kraftwerke 

Γερμανία 
     

Next Kraftwerke 

Γαλλία 
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Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
     

Oekeostrom 

Αυστρία 
     

EDP Πορτογαλία      

EDP Ισπανία      

RE-Pro Ιταλία, 

Κύπρος, Ελλάδα 
     

Empower IM 

Φιλανδία 
     

Fortum Φιλανδία, 

Σουηδία 
     

Actility Benelux 

Ολλανδία 
     

GEN-I Σλοβενία      

GEN-I Ρουμανία      

Πίνακας 5. Επιχειρηματικά μοντέλα ΦοΣΕ στην Ευρώπη 

 

Ο πίνακας 5 υπογραμμίζει ότι οι ΦοΣΕ στα ευρωπαϊκά πλαίσια αναλαμβάνουν γενικά 

τον ρόλο του ΦοΣΕ-παρόχου,του ΦοΣΕ-BRPκαι του ανεξάρτητου ΦοΣΕ με ευθύνη 

εξισορρόπησης. Από την μία πλευρά, η Good Energy, η Oekostrom και η EDP είναι 

όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να 

χρησιμοποιήσουν το χαρτοφυλάκιο των υπαρχόντων πελατών τους για να 

προσφέρουν υπηρεσίες σώρευσης ή να βελτιστοποιήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο. 

Από την άλλη πλευρά, ο πυρήνας της επιχείρησης Next-Kraftwerke είναι η 

σωρευτική εκπροσώπηση αλλά εστιάζει εξίσου και στην προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Γερμανία και το Βέλγιο και την ανάπτυξη της στη Γαλλία. Επομένως, 

γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όλοι οι ΦοΣΕ βρίσκονται σε μία μετάβαση προς ένα 

μοντέλο όπου συνδυάζουν ρόλους, με εξαίρεση ίσως την Ολλανδία που ακόμη η 

σωρευτική εκπροσώπηση είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε κανένας από τους 

φορείς αυτούς να μην αναλαμβάνει μόνο το ρόλο της ανεξάρτητης σωρευτικής 

εκπροσώπησης στο μέλλον. Η περίπτωση της εταιρίας RE-Pro είναι ένας 

διαφορετικός τύπος ΦοΣΕ, επειδή η εταιρία προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες 
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(ESCO) βελτιστοποιώντας την παραγωγή και την κατανάλωση των πελατών της στις 

κατά τόπους μονάδες τους.  

 

Αγορές στις οποίες δημιουργείται αξία από τους ΦοΣΕ 

Οι ΦοΣΕ μπορούν να δημιουργήσουν αξία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως 

περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ανάλογα με το αν παρέχονται υπηρεσίες 

σε ιδιώτες πελάτες κάποιου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή στον BRP του παρόχου 

για την εξισορρόπηση των ανισορροπιών του. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί για 

του κύριους πόρους και τις κύριες δραστηριότητες των επιχειρηματικών μοντέλων 

των ΦοΣΕ και την περιγραφή των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται ως 

ΦοΣΕ στην ευρωπαϊκή επικράτεια, η ανάλυση της αξίας που δημιουργούν αυτοί στις 

διαφορετικές ενεργειακές αγορές και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν 

παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 Χονδρική και 

Λιανική Αγορά 

Αιολικά Φ/Β Μικροί  

ΥΗΣ 

ΣΗΘΥΑ Αποθήκευση Διαχέιριση 

ζήτησης 

Good Energy 

Ηνωμένο Βασίλειο 
      

Next Kraftwerke 

Γερμανία 
      

Next Kraftwerke 

Γαλλία 
      

Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
      

Oekeostrom 

Αυστρία 
      

EDP Πορτογαλία       

EDP Ισπανία       

RE-Pro Ιταλία, 

Κύπρος, Ελλάδα 
      

Empower IM 

Φιλανδία 
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Fortum Φιλανδία, 

Σουηδία 
      

Actility Benelux 

Ολλανδία 
      

GEN-I Σλοβενία       

GEN-I Ρουμανία       

Πίνακας 6. Τεχνολογίες που δημιουργούν αξία στις χονδρικές και λιανικές αγορές ενέργειας 

 

 

Αγορά 

Εφερδρειών 

Αιολικά Φ/Β Μικροί  

ΥΗΣ 

ΣΗΘΥΑ Αποθήκευση Διαχείριση 

ζήτησης 

Good Energy 

Ηνωμένο Βασίλειο 
      

Next Kraftwerke 

Γερμανία 
      

Next Kraftwerke 

Γαλλία 
      

Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
      

Oekeostrom 

Αυστρία 
      

EDP Πορτογαλία       

EDP Ισπανία       

RE-Pro Ιταλία, 

Κύπρος, Ελλάδα 
      

Empower IM 

Φιλανδία 
      

Fortum Φιλανδία, 

Σουηδία 
      

Actility Benelux 

Ολλανδία 
      

GEN-I Σλοβενία       

GEN-I Ρουμανία       

Πίνακας 7.Τεχνολογίες που δημιουργούν αξία στις αγορές εφεδρείας 
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Αγορές 

Εξισορρόπησης 

Αιολικά Φ/Β Μικροί  

ΥΗΣ 

ΣΗΘΥΑ Αποθήκευση Διαχείριση 

ζήτησης 

Good Energy 

Ηνωμένο Βασίλειο 
      

Next Kraftwerke 

Γερμανία 
      

Next Kraftwerke 

Γαλλία 
      

Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
      

Oekeostrom 

Αυστρία 
      

EDP Πορτογαλία       

EDP Ισπανία       

RE-Pro Ιταλία, 

Κύπρος, Ελλάδα 
      

Empower IM 

Φιλανδία 
      

Fortum Φιλανδία, 

Σουηδία 
      

Actility Benelux 

Ολλανδία 
      

GEN-I Σλοβενία       

GEN-I Ρουμανία       

Πίνακας 8. Τεχνολογίες που δημιουργούν αξία στις αγορές εξισορρόπησης 

 

Οι παραπάνω πινάκες αποκαλύπτουν ότι όλοι οι σχεδόν οι ΦοΣΕ, με εξαίρεση την 

EDP και την RE-Pro, χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες 

διανεμημένης παραγωγής, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρές 

υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδες ΣΗΘΥΑ, για να προσφέρουν ευελιξία στο 

σύστημα. Σύμφωνα με τη δραστηριότητα των εταιριών που εξετάζονται και την 

παρατήρηση των παραπάνω πινάκων, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο εμπλουτισμός 

των χαρτοφυλακίων τους με τέτοιες μονάδες παραγωγής αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πηγή σωρευτικής εκπροσώπησης, με τη διαχείριση της ζήτησης να ακολουθεί και να 

γίνεται όλο και πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό τους. Σε αυτό 
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ακριβώς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση οι εταιρίες EDP και Empower, στοχεύοντας σε 

πολύ μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, σε αντίθεση για παράδειγμα με την 

εταιρία Good Energy και τις εταιρίες σε Φιλανδία και Σουηδία, που η πλειοψηφία του 

χαρτοφυλακίου τους στη διαχείριση της ζήτησης αποτελείται από μικρούς και 

μεσαίους καταναλωτές. Όσον αφορά την διαχείριση της ζήτησης μικρών εμπορικών 

και οικιακών καταναλωτών, η κατανάλωση των οποίων δεν χρησιμοποιείται ακόμα 

για την παροχή ευελιξίας στο σύστημα από τους ΦοΣΕ, οι προμηθευτές/πάροχοι 

ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πιθανώς σε καλύτερη θέση για να το κάνουν επειδή 

αναμένεται να υπάρξει ένα μεγάλο κόστος εξυπηρέτησης και χρέωσης των πελατών 

αυτών. Τέλος, όσον αφορά την αποθήκευση, οι περισσότερες εταιρίες 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά, ενώ μόνο η εταιρία  η Actility την 

εφαρμόζει ήδη για εμπορικούς σκοπούς στις Κάτω Χώρες και η εταιρία η Good 

Energy σχεδιάζει να προχωρήσει στην υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης στο άμεσο 

μέλλον. 

 

Συμμετοχή στις αγορές χονδρικής 

Όπως προκύπτει από ευρωπαϊκές μελέτες, τόσο οι τιμές της αγοράς της επόμενης 

ημέρας, όσο και η ημερήσια και μελλοντική τιμή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

μειώνονται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί, 

τουλάχιστον εν μέρει, στη σταθερή αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, στη μείωση της 

ζήτησης, είτε λόγω μειωμένης κατανάλωσης είτε ως αποτέλεσμα σχεδίων δράσης και 

εφαρμογών ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργίας της 

ευρωπαϊκής αγοράς μέσω σύζευξης των επιμέρους αγορών των ευρωπαϊκών κρατών. 
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Εικόνα 10. Τάσεις στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ 

 

 

 

Εικόνα 11. Τιμή αγοράς επόμενης ημέρας σε σχέση με το ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ 

 

Παρά τις συνεχώς μειούμενες τιμές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και το 

γεγονός ότι παρουσιάζεται αυξημένος ανταγωνισμός στις αγορές αυτές, οι ΦοΣΕ 

φαίνεται να δραστηριοποιούνται και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

συνθήκες. Επίσης, το επικείμενο κλείσιμο μεγάλων, παλαιών και παρωχημένων 

τεχνολογικά λιγνιτικών μονάδων σε όλη την Ευρώπη, αυξάνει την πιθανότητα να 
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εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα αιχμές τιμών στις αγορές αυτές, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες, ιδίως για αυτούς που έχουν στα χαρτοφυλάκια 

τους και μονάδες παραγωγής, αλλά και ικανούς όγκους διαχείρισης ζήτησης.  

Σημαντικός παράγοντας για την συμμετοχή των ΦοΣΕ στις αγορές χονδρικής 

πώλησης ενέργειας είναι και ο τρόπος ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος. 

 Συμμετοχή ΦοΣΕ στην 

χονδρική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Καθεστώς ενίσχυσης 

σταθμών παραγωγής ΑΠΕ 

Good Energy Ηνωμένο 

Βασίλειο 
ΝΑΙ 

Συμβόλαια Διαφορών Feed-

in tariff 

Next Kraftwerke 

Γερμανία 
ΝΑΙ 

Feed-in premium 

Next Kraftwerke 

Γαλλία 
ΝΑΙ 

Feed-in tariff, μετάβαση σε 

Feed-in premium 

Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
ΝΑΙ 

Πράσινα πιστοποιητικά 

Oekeostrom Αυστρία ΝΑΙ Feed-in tariff 

EDP Πορτογαλία ΟΧΙ Feed-in tariff 

EDP Ισπανία 

ΟΧΙ 

Οριακή τιμή συστήματος + 

επιπλέον αμοιβή για 

ορισμένα χρόνια 

RE-Pro Ιταλία, Κύπρος, 

Ελλάδα 
ΟΧΙ 

Feed-in tariff, μετάβαση σε 

Feed-in premium 

Πίνακας 9. Καθεστώς ενίσχυσης ΑΠΕ και συμμετοχή στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Ο πίνακας 9 δείχνει ότι το καθεστώς επιδότησης είναι ένας σημαντικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή ή όχι στις αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια. Δεδομένου ότι τα καθεστώτα ενίσχυσης σταθερής τιμής είναι 

συστήματα που καθοδηγούνται μόνο από τις παραγόμενες ποσότητες ενέργειας, δεν 

υπάρχει λόγος να συμμετάσχουν μονάδες ΑΠΕ που υπόκεινται σε αυτόν τον τρόπο 

αποζημίωσης στις αγορές χονδρικής πώλησης. Αντίθετα, σε χώρες με καθεστώτα 

κυλιόμενης τιμής ενίσχυσης ή δυνατότητα αποζημίωσης μέσω πράσινων 

πιστοποιητικών, υπάρχουν κίνητρα ώστε οι ΦοΣΕ να είναι όσο το δυνατόν πιο 
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αποδοτικοί και χρήσιμοι για τους πελάτες τους σε αυτές τις αγορές. Στην ελληνική 

νομοθεσία ν.4414/2016 για το νέο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης των μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, προβλέπεται και περαιτέρω 

προσαύξηση της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που 

θα εκπροσωπούνται από ΦοΣΕ στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που θα τεθούν 

σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2018. 

Τεχνολογία ΑΠΕ Τιμή Προσαύξησης Ανάπτυξης 

Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά 

Αιολικοί σταθμοί P≤10ΜW 3€/MWh 

Υπόλοιποι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 2€/MWh 

Πίνακας 10. Τιμή Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά 

 

 

Συμμετοχή στις αγορές εξισορρόπησης και εφεδρείας 

Όπως και στις αγορές χονδρικής πώλησης, η συμμετοχή των ΦοΣΕ στις αγορές 

εφεδρειών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής επικράτειας. Η 

Next Kraftwerke ως ΦοΣΕ είναι η πιο δραστήρια, με τη μεγαλύτερη ποικιλία 

παραγωγικών στοιχείων και συμμετοχή σε τρεις διαφορετικές αγορές (Γερμανία, 

Γαλλία, Βέλγιο). Επίσης είναι από τους πολύ λίγους ευρωπαϊκούς ΦοΣΕ που ήδη 

συμμετέχει στις αγορές εφεδρείας με ικανές ποσότητες διαχείρισης της ζήτησης 

(Demand side management).  

Όσον αφορά τις αγορές εξισορρόπησης ισχύος, οι ΦοΣΕ έχουν την δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο. Πιο 

συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτήν την αγορά δεν υπάρχει ακόμη 

συμμετοχή, κυρίως λόγω σχεδιασμού της αγοράς αυτής, αλλά υπάρχουν ήδη 

ορισμένα έργα επίδειξης, οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Στο 

Βέλγιο, η αγορά εξισορρόπησης ισχύος κυριαρχείται από έναν πολύ περιορισμένο 

αριθμό συμμετεχόντων και στη Γαλλία, όπου η αγορά αυτή άνοιξε μόλις τον 

Οκτώβριο του 2015, οι παράγοντες της αγοράς περιμένουν τον τελικό λεπτομερή 

σχεδιασμό. Οι αγορές αυτές στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί, αλλά δεν 

έχουν τεθεί σε λειτουργία, επομένως δεν υπάρχει ακόμη συμμετοχικό ενδιαφέρον. 



63 

 

 Πρωτεύουσα 

Ρύθμιση 

Δευτερεύουσα 

Ρύθμιση 

Τριτεύουσα 

Ρύθμιση 

Good Energy Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Next Kraftwerke 

Γερμανία Ενεργή 

Δραστηριότητα 

ΣΗΘΥΑ, μικροί 

ΥΗΣ και 

Διαχείριση 

Ζήτρησης 

ΣΗΘΥΑ, μικροί 

ΥΗΣ και 

Διαχείριση 

Ζήτρησης 

Next Kraftwerke 

Γαλλία Ενεργή 

Δραστηριότητα 

Σχεδιαζόμενη 

δραστηριότητα – 

Κανονιστικοί 

περιοσρισμοί 

Σχεδιαζόμενη 

δραστηριότητα – 

Κανονιστικοί 

περιοσρισμοί 

Next Kraftwerke 

Βέλγιο 
Ενεργή 

Δραστηριότητα 

Σχεδιαζόμενη – 

Κανονιστικοί 

περιοσρισμοί 

Ενεργή 

Δραστηριότητα 

Oekeostrom Αυστρία Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

EDP Πορτογαλία, 

Ισπανία 

Μη διαθέσιμη 

αγορά 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

RE-Pro Ιταλία, Κύπρος, 

Ελλάδα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Χωρίς 

Δραστηριότητα 

Πίνακας 11. Περιγραφή προσφερόμενων βοηθητικών υπηρεσιών ΦοΣΕ 

 

Παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές ενέργειας 

Οι ΦοΣΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται και ως εταιρείες εξοικονόμησης ενέργειας 

(ESCO's) προσφέροντας διάφορα είδη ενεργειακών υπηρεσιών που αποσκοπούν στην 

αύξηση της αποδοτικότητας, στη μείωση της κατανάλωσης, στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών που 

σχετίζονται με την ενέργεια. Μέσω της διενέργειας του ευρωπαϊκά θεσπισμένου 

Ενεργειακού Ελέγχου (Energy Audit), που ορίζεται ως η συστηματική διαδικασία 

από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση της υφιστάμενης ενεργειακής κατανάλωσης 

ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή 

εγκατάστασης, εντοπίζονται προβλήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και 

προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικά αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις 
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εξοικονόμησης ενέργειας. Η παροχή τέτοιων ενεργειακών υπηρεσιών είναι εφικτή 

μέσω δύο ειδών συμβατικών συμφωνιών, τις Συμφωνίες Αγοράς Ισχύος (Power 

Purchase Agreements, PPA) και τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (Energy 

Performance Contracts, EPC). 

Ανάγκες λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων 

Είναι σαφές ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός δραστηριοποίησης των ενεργειακών ΦοΣΕ 

και όσο ανοίγουν οι ευρωπαϊκές αγορές και θεσμοθετούν τον ρόλο της σωρευτικής 

εκπροσώπησης στις διάφορες ενεργειακές αγορές, τόσο περισσότερο θα επενδύουν οι 

ίδιοι σε πλατφόρμες λογισμικού και ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής 

και της επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και των δραστηριοτήτων τους. Αυτή τη στιγμή, δύο από τις 

μεγαλύτερες και διαδεδομένες πλατφόρμες λογισμικού σωρευτικής εκπροσώπησης 

είναι το Next Pool της Next Kraftwekre και το Flexmart που αναπτύχτηκε από την 

συνεργασία των εταιριών Energy Pool και Atos Worldgrid. 

Η πλατφόρμα Next Pool διασυνδέει περισσότερους από 2000 διανεμημένους 

παραγωγούς και καταναλωτές με συνολικό όγκο χαρτοφυλακίου περίπου 2GW. Κάθε 

διασυνδεδεμένος παραγωγός ή καταναλωτής έχει εγκατεστημένη μια συσκευή Next 

Box, που αποτελείται από ένα PLC που τρέχει τον αλγόριθμο και ένα modem που 

παρέχει την απαραίτητη επικοινωνία. Πρόσφατα η εταιρία ανακοίνωσε την ένταξη 

στην πλατφόρμα Next Pool μιας καινοτόμου μονάδας παραγωγής υδρογόνου από 

αιολική ενέργεια 1,25MW, με σκοπό την αποθήκευση ενέργειας ή την έγχυση του 

στο δίκτυο διανομής αερίου.  

 

Εικόνα 12. Δομή πλατφόρμας Next Pool 
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Η πλατφόρμα Flexmart διαχειρίζεται ένα συνολικό όγκο περίπου 3,5GW παρέχοντας 

υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης κυρίως μέσω της διαχείρισης της ζήτησης. 

Το 2010 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Schneider Electric και 

2014 ήταν ο πρώτος ΦοΣΕ που προσέφερε υπηρεσίες πρωτεύουσας ρύθμισης (FCR) 

στον διαχειριστή του γαλλικού συστήματος μεταφοράς. 

 

Εικόνα 13. Δομή πλατφόρμας Flexmart 

Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας που υιοθετούν το επιχειρηματικό μοντέλο 

ΦοΣΕ-πάροχος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες που 

έχουν για το πελατολόγιο τους, ώστε να ξεκινήσουν δραστηριότητα εκπροσώπησης 

στον τομέα της διαχείρισης της ζήτησης. Για την παροχή υπηρεσιών σε 

διανεμημένους παραγωγούς είναι απαραίτητη και η συλλογή δεδομένων που αφορούν 

τις προγνώσεις ηλιακού και αιολικού δυναμικού, το χρονοδιάγραμμα ένταξης των 

μονάδων παραγωγής ανά ημέρα καθώς και συνεχή παροχή δεδομένων που αφορούν 

την ενδοημερήσια αγορά ενέργειας αλλά και τις αγορές εξισορρόπησης. Για την 

συλλογή όλων αυτών των δεδομένων χρειάζονται μετρητικές διατάξεις, λογισμικά 

πρόβλεψης παραγωγής και συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών των αγορών, 

που συνεπάγεται τόσο επενδυτικό όσο και λειτουργικό κόστος για τους ΦοΣΕ. 

 

Έσοδα και κόστη 

Από την παραπάνω παράθεση στοιχείων για την δραστηριοποίηση των ΦοΣΕ στις 

διάφορες ενεργειακές αγορές, είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των ήδη υπαρχόντων 

ΦοΣΕ στην Ευρώπη, παράγουν έσοδα κυρίως στις αγορές εξισορρόπησης και 

εφεδρειών και δευτερευόντως στις χονδρικές και λιανικές αγορές. Εξαίρεση αποτελεί 

η εταιρία RE-Pro, της οποίας τα βασικά έσοδα προέρχονται από την παροχή 
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ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO’s). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα κυρίως κόστη των 

φορέων αυτών να είναι οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλουν προς τους 

διανεμημένους παραγωγούς, των οποίων την παραγωγή εκμεταλλεύονται για να 

συμμετάσχουν στις διάφορες ενεργειακές αγορές. Πέρα από το κόστος των 

παραγωγών, επίσης σημαντικά κόστη είναι τα κόστη ανάπτυξης τεχνολογίας και 

λογισμικού, καθώς και το κόστος προσωπικού καθώς απαιτείται συνεχής 

παρακολούθηση των αγορών και  των παραγωγικών μονάδων συνεχώς κατά την 

διάρκεια της ημέρας, όλο το χρόνο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τις 

εταιρίες που δεν έχουν αναπτύξει ακόμη δικό τους λογισμικό να προχωρήσουν σε 

στρατηγικές συνεργασίες με εταιρίες παροχής τεχνολογίας λογισμικού και με εταιρίες 

που ήδη έχουν ανεπτυγμένο χαρτοφυλάκιο διανεμημένης παραγωγής, στα πλαίσια 

της συντήρησης και τηλεπαρακολούθησης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

 

Κατηγοριοποίηση των ΦοΣΕ σε σχέση με την αξία που δημιουργούν 

Δε θα ήταν παράτολμο να γίνει η υπόθεση ότι, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, οι 

παρόντες περιορισμοί του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. ελλιπής 

πληροφόρηση, ατελής συντονισμός των αντιδράσεων όλων των παραγόντων σε 

οικονομικά σήματα της αγοράς, και οικονομικά παράλογη απόκριση στις τιμές, 

μπορούν να εξαλειφτούν λόγω της προηγμένης ρύθμισης και της τεχνολογικής 

καινοτομίας, μεταξύ άλλων λόγων. Είναι πιθανό οι ΦοΣΕ να δημιουργούν μόνο αξία 

προσωρινά καθώς το σύστημα ενέργειας μεταβαίνει σε αυτό το ιδανικό μέλλον. Θα 

πρέπει επίσης να ερευνηθεί το κατά πόσον οι ΦοΣΕ μπορούν να προσφέρουν αξία 

στο σύστημα ισχύος στο σύνολό του ή αν παρέχουν αξία σε ένα μικρό σύνολο 

παραγόντων ενώ ενδεχομένως βλάπτουν τους άλλους. Για να δοθεί απάντηση στο 

ερώτημα για ποιον δημιουργεί αξία η σωρευτική εκπροσώπηση, θα πρέπει να γίνει 

διαχωρισμός δύο τύπων οικονομικής αξίας, της ιδιωτικής και του συστήματος. Η 

σωρευτική εκπροσώπηση έχει αξία συστήματος εάν αυξάνει την οικονομική 

αποδοτικότητα του συστήματος ισχύος στο σύνολό του. Η ιδιωτική αξία είναι απλώς 

μια αύξηση της οικονομικής ευημερίας ενός μεμονωμένου παράγοντα ή υποσύνολο 

παραγόντων. Η δημιουργία ιδιωτικής αξίας ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται πάντα 

με την δημιουργία αξίας στο σύστημα, ή ακόμη χειρότερα, η ιδιωτική αξία που 

δημιουργείται, να το κάνει αυτό σε βάρος της οικονομικής αποδοτικότητας 
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ολόκληρου του συστήματος. Εναλλακτικά, η σωρευτική εκπροσώπηση μπορεί απλά 

να οδηγήσει σε μια μεταφορά αξίας μεταξύ των παραγόντων της αγοράς. Από αυτήν 

την οπτική γωνία, είναι δυνατή η διάκριση τριών μεγάλων κατηγοριών σωρευτικής 

εκπροσώπησης. 

Πρώτη κατηγορία είναι οι ΦοΣΕ με θεμελιώδη ή εγγενή αξία. Η δράση των ΦοΣΕ με 

χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας δεν εξαρτάται από συγκεκριμένους 

κανονισμούς, ούτε από το επίπεδο ωριμότητας και ευαισθητοποίησης των 

καταναλωτών, ούτε και από την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένης τεχνολογίας στο 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η δράση αυτή να χαρακτηρίζεται από 

διαχρονικότητα. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ΦοΣΕ με παροδική αξία. Οι ΦοΣΕ με 

χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας υπό τις παρούσες και τις μελλοντικές συνθήκες. 

Ωστόσο, η αξία που προσθέτουν στην αγορά τέτοιοι ΦοΣΕ, μπορεί να μειωθεί καθώς 

βελτιώνονται οι τεχνικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές ή ρυθμιστικές συνθήκες.  

Την τρίτη και τελευταία κατηγορία αποτελούν οι ΦοΣΕ που δημιουργούν στην αγορά 

ευκαιριακή μόνο αξία. Τέτοιοι ΦοΣΕ προκύπτουν συνήθως ως απάντηση σε 

ρυθμιστικά ή σχεδιαστικά ελαττώματα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω 

εγγενών συμβιβασμών στις κανονιστικές αρχές, δεν υπάρχει ενιαίο ιδανικό 

ρυθμιστικό σύστημα.. Όπως φαίνεται  παρακάτω (εικόνα 14), οι συγκεντρώσεις που 

δημιουργούν μεταβατική αξία ενδέχεται να υφίστανται τόσο τώρα (βάσει της 

τρέχουσας κανονιστικής ρύθμισης και της τεχνολογικής υποδομής), όσο και στο 

μέλλον (βάσει προηγμένων αλλά ατελών κανονισμών και προηγμένων τεχνολογιών). 

Η θεμελιώδης αξία απορρέει από παράγοντες εγγενείς στην ίδια την πράξη της 

σώρευσης. Ενώ η ρύθμιση των αγορών και η πολιτική μπορούν να επηρεάσουν το 

εάν η αξία αυτή καθίσταται εκμεταλλεύσιμη ή όχι και από ποιον, ωστόσο η ίδια η 

αξία είναι ανεξάρτητη από ρυθμιστικούς κανόνες και πολιτικές. Στο πλαίσιο του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η σώρευση και σωρευτική εκπροσώπηση μπορούν 

να δημιουργήσουν θεμελιώδη αξία μέσω της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας 

και μέσω της διαχείρισης της αβεβαιότητας. Ωστόσο, αυτές οι εκφάνσεις 

θεμελιώδους αξίας πρέπει να διαχωρίζονται από αντίστοιχες μεταβατικής αξίας που 

μπορεί να προκύπτουν από την παρουσία ανταγωνιστικών ΦοΣΕ σε μία αγορά. Ο 
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ανταγωνισμός μπορεί να παρέχει κίνητρα στους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης 

να παρέχουν προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς, εμπλέκοντας και παράγοντες που διαφορετικά δε θα συμμετείχαν στις 

αγορές, επιτρέποντας έτσι τη βέλτιστη υιοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης και την 

αποτελεσματικότερη συμμετοχή των παραγωγών ΑΠΕ στις αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Εικόνα 14. Αξία σώρευσης βάσει κανονιστικού πλαισίου και τεχνολογίας 

Η παροδική αξία των ΦοΣΕ μπορεί να δημιουργηθεί κατά την μετάβαση του 

συστήματος και των ηλεκτρικών αγορών από ένα ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και μια 

δεδομένη τεχνολογική υποδομή σε ένα πιο προηγμένο, σύνθετο και εξιδανικευμένο 

μοντέλο. Η παροδική αξία δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της σώρευσης, αλλά 

μπορεί να καταστεί δυνατή από τους ΦοΣΕ. Σε μεταβατικές καταστάσεις 

δημιουργούνται ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες στις αγορές και στο σύστημα 

ενέργειας που έχουν να κάνουν με την αύξηση της αποτελεσματικότερης χρήσης του 

δικτύου. Όσο προχωρά η διασύνδεση των ευρωπαϊκών αγορών και οι τεχνολογίες 
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πληροφορικής και επικοινωνίας επιτρέπουν στα φορτία και τις πηγές διανεμημένης 

παραγωγής να γίνονται πιο ευέλικτα και να αποκρίνονται αμεσότερα στις τιμές των 

διαφόρων αγορών, αλλά και να αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο χωρίς την 

ανάγκη ενίσχυσης από παράγοντες εκτός αγοράς. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των 

αγορών, τα κενά πληροφόρησης, η έλλειψη δέσμευσης και άλλες αποκλίσεις 

ενδέχεται να αποτρέψουν την απελευθέρωση της αξίας αυτής. Οι ΦοΣΕ λοιπόν, 

μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο σύστημα διαχειριζόμενοι τους παραπάνω 

παράγοντες ή εξαλείφοντάς τους. 

Η ευκαιριακή σώρευση μπορεί να προκύψει ως απάντηση στις κανονιστικές ατέλειες 

και προκύπτει από την σώρευση διαφόρων παραγόντων της αγοράς με σκοπό την 

απόκτηση ιδιωτικής αξίας χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται η οικονομική απόδοση του 

συστήματος. Επιπλέον, ευκαιριακή σώρευση μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό, 

ειδικά για τους μικρού μεγέθους συμμετέχοντες στις αγορές. Παρακάτω αναφέρονται 

τρεις κατηγορίες κανόνων που μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες ικανές να 

οδηγήσουν στην δημιουργία ευκαιριακής σώρευσης. Οι κανόνες αυτοί έχουν να 

κάνουν με την προμήθεια υπηρεσιών εξισορρόπησης, με την κατανομή του κόστους 

εξισορρόπησης στους διάφορους παίκτες της αγοράς, με την αναποτελεσματική και 

μη έγκαιρη μετάδοση των τιμών των αγορών και τις ανεπαρκείς χρεώσεις του 

δικτύου. Από τις κατηγορίες αυτές, η σημαντικότερη είναι αυτή που έχει να κάνει με 

την προμήθεια και την κατανομή του κόστους των υπηρεσιών εξισορρόπησης. 

Σε πραγματικό χρόνο, οι αποκλίσεις από την προγραμματισμένη προσφορά και 

ζήτηση πρέπει να επιλυθούν από τον λειτουργό του συστήματος μέσα από την 

ενεργοποίηση λειτουργικών εφεδρειών. Η έννοια του διακανονισμού των 

ανισορροπιών αναφέρεται στο πώς οι ανισορροπίες κατανέμονται, δηλαδή πόσες 

MWhs απαιτούνται και σε ποια χρονική στιγμή, και με ποιες τιμές εκκαθαρίζονται 

αυτές, δηλαδή το κόστος ανά υπολειπόμενη ή περισσευούμενη MWh. Η μέθοδος με 

την οποία θα γίνεται η κατανομή αυτών των εξόδων στα διαφορετικά μέρη της 

αγοράς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενθάρρυνση της οικονομικής 

αποδοτικότητας και τη δημιουργία κινήτρων για τους παίκτες της αγοράς, ώστε να 

υποστηρίξουν την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. H μέθοδος κατανομής 

του κόστους εξισορρόπησης διαφέρει ευρέως μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και 

μπορεί να δημιουργήσει ευκαιριακή αξία για το φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης. 
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Η ευθύνη εξισορρόπησης καθορίζει ποιοι από τους συμμετέχοντες στην αγορά (π.χ. 

παραγωγοί, προμηθευτές, καταναλωτές και έμποροι) υποχρεούνται να υποβάλλουν 

χρονοδιαγράμματα χαρτοφυλακίου, ή ανά μονάδα, για κατανάλωση και παραγωγή 

στον διαχειριστή του συστήματος και ορίζει τη μέθοδο με την οποία η οικονομική 

εκκαθάριση των αποκλίσεων αυτών λαμβάνει χώρα. 

Στην Ευρώπη, οι ενεργειακές ανισορροπίες και το αντίστοιχο κόστος ανισορροπίας 

μπορούν να υπολογιστούν για έναν ΦοΣΕ με διαφορετικές μονάδες παραγωγής. Στο 

πλαίσιο ενός συστήματος εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου, μπορούν να 

συγκεντρωθούν  οι ανισορροπίες όλων των μονάδων, ακόμη και αν το κόστος των 

συστημάτων των ανισορροπιών είναι διαφορετικό σε κάθε τοποθεσία. Για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός συστήματος χαρτοφυλακίου, αν μια μονάδα παρήγαγε 

4 MW λιγότερα από τα προβλεπόμενα, και μια μονάδα παρήγαγε 5 MW περισσότερο 

από το προβλεπόμενο, η καθαρή ανισορροπία είναι θετική μόνο 1 MW. Στις ΗΠΑ, οι 

ενεργειακές ανισορροπίες και το κόστος ανισορροπίας υπολογίζονται συνήθως για 

κάθε μονάδα παραγωγής. Σύμφωνα με ένα σχήμα υποβολής χρονοδιαγραμμάτων ανά 

μονάδα παραγωγής, εάν μια μονάδα παρήγαγε 4 MW λιγότερα από τα προβλεπόμενα 

και μία άλλη μονάδα παρήγαγε 5 MW περισσότερο από το προβλεπόμενο, η 

ανισορροπία θα ήταν 4 MW για την πρώτη μονάδα και 5 MW για τη δεύτερη μονάδα. 

Οι διακοπτόμενες μονάδες παραγωγής, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές έχουν 

σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση πόρων εξισορρόπησης. Η 

εγγενής αβεβαιότητα στην παραγωγή μιας διακοπτόμενης πηγής ενέργειας έχει 

παρακινήσει ορισμένους ρυθμιστικούς φορείς να εφαρμόσουν ειδικούς όρους για τις 

πηγές αυτές. Για παράδειγμα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι παραγωγοί αιολικής 

ενέργειας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οικονομικής ευθύνης για ενεργειακές 

ανισορροπίες σε σχέση με άλλες τεχνολογίες. Στις απελευθερωμένες αγορές των 

ΗΠΑ, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν ειδική μεταχείριση όσον αφορά τις 

ενεργειακές ανισορροπίες και τις χρηματικές ποινές που προβλέπονται για αυτές. Για 

παράδειγμα, δεν εφαρμόζονται κυρώσεις σε αποκλίσεις εντός του 5% της 

προγραμματισμένης παραγωγής. Η δημιουργία ορίων ανισορροπιών, βάσει των 

οποίων δεν εφαρμόζονται κυρώσεις για ανισορροπίες, δημιουργεί ένα πεδίο 

ευκαιριακής αξίας της σωρευτικής εκπροσώπησης. Συγκεντρώνοντας διακοπτόμενες 

μονάδες παραγωγής είναι δυνατή η μείωση της καθαρής ανισορροπίας δικτύου της 
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σώρευσης, επιτρέποντας έτσι στους ΦοΣΕ και τους πελάτες τους να αποφεύγουν τις 

κυρώσεις ανισορροπίας. 

Οι ανισορροπίες υπολογίζονται συνήθως ανά πωλητή λιανικής ή φορέα που 

εξυπηρετεί τμήματα φορτίου ή παραγωγής. Ωστόσο, ελλείψει ωριαίων μετρητών, το 

κόστος ανισορροπίας συνήθως επιμερίζεται μεταξύ όλων των καταναλωτών συχνά 

χωρίς διαφανή μεθοδολογία. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΦοΣΕ χωρίς να αυτοί να φέρουν την ευθύνη εξισορρόπησης από ενεργειακές 

αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακή στρατηγικές σώρευσης που πρέπει 

να αποφεύγονται με κανονιστικές ρυθμίσεις. Ως γενικό συμπέρασμα, όλες οι μονάδες 

παραγωγής, ανεξάρτητα από την πηγή τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος των 

ανισορροπιών που προκαλούν. Επιπλέον, το κόστος ανισορροπίας που αποδίδεται σε 

επίπεδο τελικού χρήστη δεν θα πρέπει να κάνει διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών 

μεγεθών των μερών της αγοράς. 

 

Συμπεράσματα 

Ο ευρωπαϊκός στόχος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2020 

και τα εθνικά σχήματα ενίσχυσης στο πλαίσιο σταθερών απολαβών για την 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τέτοιες πηγές, ήταν οι παράγοντες που ώθησαν 

και κατέστησαν ευρέως διαδεδομένη την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στα 

περισσότερα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το συνεχώς αυξανόμενο 

μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα 

αυτό, συνέβαλαν στην μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από πηγές ΑΠΕ και 

κατέστησαν τέτοιες πηγές σχεδόν ανταγωνιστικές με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. 

Ο ευρωπαϊκός στόχος για το 2030, για μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ 27%, 

θέτει ζητήματα σχετικά με το μέλλον του παραγωγικού μίγματος και του σχεδιασμού 

των ενεργειακών αγορών, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ 

χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών ή οι τελικοί 

καταναλωτές των δικτύων με κόστη στήριξης μονάδων ΑΠΕ, που σε περιπτώσεις 

τεχνολογιών στις οποίες έχει ήδη επιτευχθεί η ισοτιμία του κόστους παραγωγής με τις 

συμβατικές πηγές (grid parity), οδηγούν σε υπερβολικές αποζημιώσεις των 

παραγωγών ΑΠΕ και περιττά κόστη. Με τα δεδομένα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη 

τον ευρωπαϊκό στόχο της διασύνδεσης όλων των ευρωπαϊκών αγορών με σκοπό την 
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αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση των δικτύων, γίνεται αντιληπτό ότι η 

ολοκλήρωση των αγορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι μονάδες ΑΠΕ 

συμμετέχουν και λειτουργούν στις ενεργειακές αγορές ισότιμα με τις συμβατικές 

πηγές. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται στις ευρωπαϊκές αγορές η τάση να 

οργανώνονται στο πλαίσιο του μοντέλου στόχου και να μεταβαίνουν τα καθεστώτα 

στήριξης  των μονάδων ΑΠΕ από τα σχήματα FiT σε σχήματα FiP που περιγράφηκαν 

παραπάνω. 

Στα πλαίσια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές τάσεις τόσο στην οργάνωση των ενεργειακών 

αγορών, όσο και των καθεστώτων στήριξης ΑΠΕ, ψηφίστηκαν και τέθηκαν ή 

πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στο άμεσο μέλλον οι νόμοι 4414/2016 και 

4425/2016 που περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία. Στους νόμους αυτούς, για 

πρώτη φορά γίνεται αναφορά στον ρόλο του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

ΑΠΕ. Πρόκειται για νομικές οντότητες που συγκεντρώνουν την παραγωγή διαφόρων 

μονάδων παραγωγής ΑΠΕ και ως στόχο έχουν την αποδοτικότερη εκπροσώπηση των 

μονάδων αυτών στις διάφορες ενεργειακές αγορές, καθώς και τη βέλτιστη 

εκμετάλλευση του δυναμικού τους τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. 

Πέρα από την συγκέντρωση μονάδων παραγωγής, ο νόμος 4425/2016 δίνει την 

δυνατότητα σώρευσης ακόμη και φορτίων, στα πλαίσια της διαχείρισης της ζήτησης, 

αυξάνοντας τις δυνατότητες συμμετοχής σε όλο και περισσότερους εμπλεκόμενους 

παράγοντες της αγοράς ενέργειας. Οι ευκαιρίες αυτές σώρευσης ενεργοποιούν τις 

δυνατότητες της ευελιξίας τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης, 

καθιστώντας όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς υπευθύνους για τις ανισορροπίες 

που εισάγουν στο σύστημα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ΦοΣΕ έχουν την 

δυνατότητα να προσφέρουν ποικίλες ενεργειακές υπηρεσίες σε ένα αρκετά ευρύ 

φάσμα πιθανών πελατών. Σε παραγωγούς ΑΠΕ και σε καταναλωτές μικρούς ή 

μεγάλους που έχουν και δική τους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (prosumers) 

προσφέρουν δυνατότητες πρόβλεψης παραγωγής, εκπροσώπησης στις διάφορες 

αγορές αλλά και περιθώρια κέρδους από την υιοθέτηση καταναλωτικών 

συμπεριφορών ανταποκρινόμενων σε σήματα των τιμών της αγοράς. Επίσης σε 

παράγοντες της αγοράς όπως οι υπεύθυνοι εξισορρόπησης (BRPs), οι διαχειριστές 

των συστημάτων μεταφοράς και διανομής (TSO, DSO) και οι πάροχοι ηλεκτρικής 
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ενέργειας, προσφέρουν υπηρεσίες και δυνατότητες αποτελεσματικότερης διαχείρισης 

εξισορρόπησης των χαρτοφυλακίων τους. 

Στην εργασία επίσης εξετάστηκαν διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦοΣΕ και έγινε μια ανάλυση των πιθανών αγορών στις οποίες αυτοί 

μπορούν να προσθέσουν αξία και να συμβάλλουν θετικά. Ακόμη, παρουσιάζοντας 

την ευρωπαϊκή εμπειρία σε τέτοιους φορείς, μέσα από την περιγραφή ήδη 

υπαρχόντων και δραστηριοποιούμενων ΦοΣΕ σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές και 

των χαρακτηριστικών τους, έγινε αντιληπτή μία σαφής ευρωπαϊκή τάση προς 

συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα ΦοΣΕ. Το πιο διαδεδομένο επιχειρηματικό 

μοντέλο είναι αυτό του συνδυασμένου ρόλου ΦοΣΕ-παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς και σε μικρότερο βαθμό αυτό του ανεξάρτητου ΦοΣΕ με ευθύνες 

εξισορρόπησης. Αυτό συμβαίνει επειδή σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως 

και στην Ελλάδα, δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο το περιβάλλον της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τέτοιων ΦοΣΕ μέσα σε ένα 

επαρκές και ικανοποιητικό κανονιστικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα αναμένονται εντός του 

έτους οι λεπτομέρειες και οι κώδικες των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

λάβουν χώρα από τον Ιούνιο του 2018, οι οποίοι θα ορίσουν αναλυτικότερα τα 

πλαίσια μέσα στα οποία θα κληθούν να οργανωθούν και να δραστηριοποιηθούν οι 

ΦοΣΕ, ωστόσο δεν αναμένεται να διαφέρουν πολύ σε σχέση με την ευρωπαϊκή 

εμπειρία και την ευρωπαϊκή κατάσταση που περιγράφτηκε σε αυτή την εργασία. 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές εκφάνσεις της 

λειτουργίας και της οργάνωσης των ΦοΣΕ αναμένεται να επιλυθούν και να 

διευθετηθούν μέσα από την ίδια την αγορά όσο αυτή ωριμάζει, για αυτό και είναι 

ανάγκη η μετάβαση όσο περισσοτέρων ευρωπαϊκών αγορών στο μοντέλο στόχου, 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Επίσης, από την εμπειρία των ευρωπαϊκών ΦοΣΕ που ήδη δραστηριοποιούνται σε 

διάφορα κράτη μέλη, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι ΦοΣΕ δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία τόσο στην συγκέντρωση διανεμημένων μονάδων παραγωγής ΑΠΕ, όσο και 

στην διαχείριση της ζήτησης, μέσω της σώρευσης του φορτίου των καταναλωτών που 

εκπροσωπούν. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τομέων είναι που προσδίδει αυξημένες 

δυνατότητες στους ΦοΣΕ, καθώς επιτυγχάνεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα 

η ευελιξία που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης. Είναι φανερό 
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άλλωστε, ότι όσο θα αυξάνεται η διείσδυση μονάδων ΑΠΕ στα επόμενα χρόνια 

σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο πιο επιτακτική θα είναι η διαχείριση 

της ζήτησης ως αντιστάθμισμα στη μεταβλητότητα της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από τέτοιες μονάδες. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο ρόλος του ΦοΣΕ, που εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην προαναφερθείσα ισχύουσα νομοθεσία, καλείται να συμβάλει στην ευρύτερη 

ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής ΑΠΕ στο σύστημα και στην αποτελεσματικότερη 

αξιοποίησή τους. Προκειμένου να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να οργανωθούν και να 

λειτουργήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και οι αγορές εξισορρόπησης ενέργειας και εξισορρόπησης ισχύος, που αποτελούν 

και τις βασικές αγορές που δραστηριοποιούνται και  παράγουν αξία τέτοιοι φορείς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικός παράγοντας ακόμη για την λειτουργία των ΦοΣΕ 

είναι και η τυποποίηση των διαδικασιών ανάμεσα στους ΦοΣΕ και τους υπευθύνους 

εξισορρόπησης (BRPs) των συμμετεχόντων στις αγορές αυτές. Η τυποποίηση αυτή 

θα ανοίξει το δρόμο για τις αγορές στους ΦοΣΕ και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

λειτουργίας τους το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες λήψης και 

επεξεργασίας αιτημάτων, τον καθορισμό της τιμολόγησης της μεταφερόμενης 

ενεργείας ανάμεσα σε ΦοΣΕ και BRP καθώς και ορισμούς των απαιτούμενων 

δεδομένων που θα πρέπει να ανταλλάσσονται με τους διαχειριστές του συστήματος 

ώστε να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή επιτυχώς και από τα δύο μέρη. Αν αυτά δεν 

περιλαμβάνονται στους κώδικες των νέων αγορών που αναμένονται εντός του έτους, 

θα πρέπει η ίδια η αγορά να προτείνει τις τυποποιημένες διαδικασίες μέσω των 

οποίων θα διευθετούνται τέτοια ζητήματα. 

Τέλος, οποιαδήποτε επιπλέον κίνητρα αποφασιστεί να δοθούν ώστε να οργανωθούν 

στην αγορά σωρευτικοί φορείς, καθώς και οι λεπτομερείς κώδικες των νέων 

ενεργειακών αγορών, θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της αποφυγής της 

δημιουργίας ευκαιριακής αξίας για τους ΦοΣΕ, ώστε να μην περιοριστεί η 

ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η οικονομική 

απόδοση του συστήματος. 
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