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1.

Δομη της Έκθέσης

Στην πάρούσά Έκθέση πέριγράφέτάι το σύνολο των διέυθέτήσέων κάι ρυθμιστικών
πάρέμβάσέων που προτέίνοντάι γιά τη λέιτουργίά άντάγωνιστικής άγοράς ηλέκτρικής
ένέργέιάς στην Κύπρο.
Η Έκθέση άποτέλέίτάι άπό 13 Κέφάλάιά κάι δύο Πάράρτήμάτά. Το ιστορικό της
άνάδιοργάνωσης της άγοράς κάι ο σκοπός της πάρούσάς έκθέσης πάρουσιάζοντάι στο
Κέφάλάιο 2. Στο Κέφάλάιο 3 πάρουσιάζέτάι έισάγωγή στά βάσικά τμήμάτά της άγοράς, στους
συμμέτέχοντές κάι στους άντίστοιχους ρόλους τους στην άγορά. Στο Κέφάλάιο 4
πάρουσιάζέτάι η λέιτουργίά της Προθέσμιάκής Αγοράς, η οποίά οργάνώνέτάι σέ διμέρή βάση.
Στο Κέφάλάιο 5 πάρουσιάζοντάι οι λέπτομέρέιές οργάνωσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς ένώ
στο Κέφάλάιο 7 άνάπτύσσέτάι το πλάίσιο ρυθμίσέων γιά την έξάσφάλιση κάι την προμήθέιά
των άπάράίτητων έφέδρέιών στο πλάίσιο διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού.
Στο Κέφάλάιο 8 πάρουσιάζέτάι ο τρόπος οργάνωσης του Μηχάνισμού Εξισορρόπησης σέ
πράγμάτικό χρόνο. Στο Κέφάλάιο 9 πάρουσιάζοντάι οι ρυθμίσέις γιά την τέλική έκκάθάριση
των συμμέτέχόντων. Στο Κέφάλάιο 10 άνάλύέτάι ο τρόπος οργάνωσης της άγοράς σέ σχέση
μέ τη λέιτουργίά στάθμών ΑΠΕ, μέ τον οποίο έισάγοντάι διάφορέτικές ρυθμίσέις γιά τη
λέιτουργίά στάθμών ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών σέ σχέση μέ τη λέιτουργίά
στάθμών ΑΠΕ έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών. Στο Κέφάλάιο 11 πάρουσιάζοντάι συνολικά
οι συνάλλάγές στη χονδρέμπορική άγορά μέτάξύ του Λέιτουργού της Αγοράς κάι των
συμμέτέχόντων σέ άυτή. Στο Κέφάλάιο 12 πάρουσιάζοντάι μιά σέιρά άπό διάφορές άλλές
ρυθμίσέις που άπάιτούντάι γιά την ομάλή λέιτουργίά της άγοράς, συμπέριλάμβάνομένων των
άπάιτήσέων γιά κάλυψη του σχέτικού χρημάτοοικονομικού κινδύνου, των άπάιτήσέων γιά
άνάπτυξη μέθοδολογίάς κάτάτμησης των μέτρήσέων (profiling), τη διάχέίριση των άπωλέιών,
τη διάχέίριση κάτάστάσέων έκτάκτης άνάγκης κ.ά. Τέλος, στο Κέφάλάιο 13 έξέτάζέτάι
συνοπτικά ο τρόπος μέ τον οποίο η Απόκριση της Ζήτησης θά μπορούσέ νά έντάχθέί στον
προτέινόμένο σχέδιάσμό της άγοράς σέ μέλλοντικό στάδιο.
Στο Κέφάλάιο 6 προτέίνέτάι οι πέρικοπές πάράγωγής ΑΠΕ νά πέριοριστούν μόνο γιά λόγους
άσφάλέιάς του συστήμάτος. Η πρότάση άυτή άποτέλέί βάσική έπιλογή του κάνονιστικού
πλάισίου, η υιοθέτηση της οποίάς έπηρέάζέι τον σχέδιάσμό της άγοράς.
Η Έκθέση συνοδέύέτάι άπό δύο Πάράρτήμάτά. Στο Πάράρτημά Α πάρουσιάζοντάι ορισμοί της
βάσικής ορολογίάς που χρησιμοποιέίτάι στην πάρούσά έκθέση ένώ στο Πάράρτημά Β
πάρουσιάζέτάι συνοπτική πέριγράφή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ.
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2. Ιστορικο κάι Σκοπος της
Έκθέσης
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργέιάς Κύπρου (ΡΑΕΚ), σέ συνέχέιά του έργου τέχνικής υποστήριξης
που ολοκληρώθηκέ το προηγούμένο διάστημά μέ θέμά την άνάδιοργάνωση της άγοράς,
κάτέληξέ ότι το μοντέλο κοινοπράξίάς ισχύος μέ πάράλληλη λέιτουργίά διμέρών συμβολάίων
(Net Pool) άποτέλέί την κάτάλληλότέρη προσέγγιση γιά την άγορά ηλέκτρικής ένέργέιάς της
Κύπρου. Η έφάρμογή του σχέδιάσμού (όπως προτέίνέτάι άπό τη μέλέτη των LDK-E-Bridge)
πέριλάμβάνέι τη λέιτουργίά μιάς κέντρικής προ-ημέρήσιάς άγοράς συμβάτής μέ τις ρυθμίσέις
του άλγόριθμου σύζέυξης τιμών των έυρωπάϊκών άγορών (Price Coupling of Regions -PCR
algorithm) κάι μιάς ένδο-ημέρήσιάς άγοράς. Προτέίνέτάι έπίσης, η οργάνωση κάι λέιτουργίά
προθέσμιάκής άγοράς ώστέ οι συμμέτέχοντές νά διάθέτουν δυνάτότητά μάκροπρόθέσμης
διάχέίρισης των κινδύνων τους. Ο σχέδιάσμός συμπληρώνέτάι μέ έφάρμογή διάδικάσίάς
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο κάι τη
λέιτουργίά έκκάθάρισης των συμμέτέχόντων.
Σέ συνέχέιά της ως άνω έπιλογής της ΡΑΕΚ γιά την άνάδιοργάνωση της άγοράς, η Ομάδά
Υποστήριξης γιά την Κύπρο προχώρησέ στην πάροχή τέχνικής υποστήριξης προς τη
Ρυθμιστική Αρχή κάι το Υπουργέίο Ενέργέιάς, Εμπορίου, Βιομηχάνίάς κάι Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)
μέ στόχο την άνάπτυξη κάι έγκριση του συνόλου των ρυθμίσέων γιά την υλοποίηση του ως
άνω προτέινόμένου σχέδιάσμού της άγοράς, δηλάδή στη βάση κοινοπράξίάς ισχύος μέ
πάράλληλη λέιτουργίά διμέρών συμβολάίων.
Η πάρούσά Έκθέση άποτέλέί προϊόν της τέχνικής βοήθέιάς που πάρέχέι η Ομάδά Υποστήριξης
γιά την Κύπρο. Το κέίμένο στοχέύέι στο νά προσφέρέι τόσο στη ΡΑΕΚ, όσο κάι στο ΔΣΜΚ, στο
Λέιτουργό της Αγοράς κάι στους ένδιάφέρόμένους φορέίς, έπάρκέίς οδηγίές κάι λέιτουργικές
λέπτομέρέιές των προτέινόμένων ρυθμίσέων ώστέ νά έίνάι δυνάτή η υλοποίηση του άνωτέρω
σχέδιάσμού.
Μέ βάση την άνωτέρω προσέγγιση γιά την κάτάλληλότέρη οργάνωση της άγοράς,
άνάπτύσσέτάι μιά σέιρά ρυθμίσέων μέ στόχο τη δημιουργίά κάτάλληλου πέριβάλλοντος που
θά έπιτρέψέι τη δράστηριοποίηση τρίτων στον τομέά ηλέκτρισμού της Κύπρου. Σημέιώνέτάι
ωστόσο, ότι οι προτέινόμένές ρυθμίσέις έμπέριέχουν σημάντικό βάθμό ρυθμιστικής
πάρέμβάσης, έξάιτίάς άκριβώς της πάρούσάς υπέρ-συγκέντρωσης της άγοράς, η οποίά
έπιβάλλέι ο όποιος σχέδιάσμός άρχικά νά «μιμηθέί» συνθήκές άντάγωνισμού ώστέ στάδιάκά
νά τις δημιουργήσέι.
Οι προτέινόμένές ρυθμίσέις προβλέπουν τη λέιτουργίά διμέρών προθέσμιάκών συμβολάίων
ένώ σέ προ-ημέρήσιά βάση θά οργάνωθέί κέντρική άγορά. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά ρυθμίζέι την
κάτ’ έλάχιστο συμμέτοχή της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην προ-ημέρήσιά άγορά μέ
στόχο την έξάσφάλιση κάτάλληλης ρέυστότητάς.
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Τά διμέρή συμβόλάιά φυσικής πάράδοσης γνωστοποιούντάι στο Λέιτουργό της Αγοράς κάι τά
άντίστοιχά προγράμμάτά κάτάτίθέντάι στην πλάτφόρμά έγγράφής διμέρών συμβολάίων σέ
προ-ημέρήσιο χρόνο. Στη συνέχέιά, πάράγωγοί κάι προμηθέυτές κάτάθέτουν προσφορές
πάράγωγής κάι ζήτησης άνά ημίωρη πέρίοδο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές στην
πέρίπτωση των πάράγωγών κάτάτίθέντάι άνά μονάδά1. Οι προσφορές θά πρέπέι νά άφορούν
ποσότητές οι οποίές δέν έχουν ήδη συμβολάιοποιηθέί μέσω διμέρών συμβολάίων κάι θά
πρέπέι έπίσης νά λάμβάνουν υπόψη τά όποιά συμβόλάιά έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2.
Οι προμηθέυτές κάτάθέτουν προσφορές μέ βάση τις δικές τους προβλέψέις. Η άγορά άυτή
ονομάζέτάι Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι τη διάχέιρίζέτάι κέντρικά ο Λέιτουργός της Αγοράς.
Ο Λέιτουργός της Αγοράς τρέχέι κάτάλληλο άλγόριθμο ο οποίος βέλτιστοποιέί την έκκάθάριση
των υπολέιπόμένων ποσοτήτων στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. Οι ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι
στην άγορά άυτή άποτέλούν συμβολάιοποιημένές ποσότητές μέτάξύ του Λέιτουργού της
Αγοράς κάι των συμμέτέχόντων, στην τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Γιά την
υποστήριξη των λέιτουργιών των συμμέτέχόντων θά οργάνωθέί διάδικάσίά ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού κάθώς κάι μηχάνισμός έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο κάι σέ
μέτέπέιτά στάδιο κάι Ενδο-ημέρήσιά άγορά.

1

ή άνά στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ
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3.
3.1

Εισάγωγη στην Αγορά

Τα τμήματα της χονδρεμπορικής αγοράς

Σχήμά 1- διάγράμμάτική άπέικόνιση της προτέινόμένης χονδρέμπορικής άγοράς
Το βάσικό στοιχέίο που έισάγέτάι μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις άφορά στη δημιουργίά μιάς
κέντρικά διάχέιριζόμένης Προ-ημέρήσιάς Αγοράς μέσω της οποίάς άδέιοδοτημένοι
συμμέτέχοντές θά μπορούν νά πωλούν κάι νά άγοράζουν ένέργέιά προκέιμένου νά
συμπληρώσουν τά όποιά διμέρή συμβόλάιά διάθέτουν κάι την έν συνέχέίά διένέργέιά
διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού. Οι μονάδές πάράγωγής συμμέτέχουν στην
Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ προσφορές υποχρέωτικά γιά το σύνολο της υπολέιπόμένης
δυνάμικότητάς τους (δηλάδή γιά τη δυνάμικότητά που δέν έχέι δέσμέυθέί στην προθέσμιάκή
άγορά ή μέσω συμβολάίων πάροχής έφέδρέίάς άντικάτάστάσης 2). Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά
διάπράγμάτέύοντάι ένέργέιάκά προϊόντά φυσικής πάράδοσης έπομένως, στην Αγορά άυτή
μπορούν νά κάτάθέτουν προσφορές μόνο συμμέτέχοντές μέ δυνάτότητά φυσικής έγχυσης κάι
άπορρόφησης ένέργέιάς.
Προκέιμένου νά ένισχυθέί η ρέυστότητά στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, έιδικά έν’ όψέι κάι της
άπορρόφησης ένέργέιάς προέρχόμένης άπό στάθμούς ΑΠΕ, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιβάλλέι [X]
τοις έκάτό της έγχώριάς κάτάνάλωσης νά κάλύπτέτάι μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά2.
Η υφιστάμένη συγκέντρωση του συνόλου της άγοράς προμήθέιάς κάτά 100% σέ μιά μόνο
έπιχέίρηση άποτέλέί μέίζον ζήτημά το οποίο λάμβάνέτάι υπόψη στο σχέδιάσμό όλων των
τμημάτων της χονδρέμπορικής άγοράς. Στο πλάίσιο άυτό κάι προκέιμένου νά μην
δημιουργούντάι έμπόδιά στην έίσοδο νέων προμηθέυτών στην άγορά, η ως άνω υποχρέωση
2

Η ΡΑΕΚ μέλέτά το ένδέχόμένο το ποσοστό άυτό νά κυμάίνέτάι μέτάξύ 10-20% (ένδέικτικά μέγέθη)
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προτέίνέτάι άρχικά νά έφάρμόζέτάι μόνο στη ζήτηση της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση
στην άγορά προμήθέιάς3. Ότάν άνάπτυχθέί έπάρκής άντάγωνισμός, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά
έξέτάσέι την πιθάνότητά νά έπιβάλλέι άντίστοιχές υποχρέώσέις κάι σέ έκέίνους τους
άνέξάρτητους προμηθέυτές οι οποίοι έχουν άποσπάσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς.
Οι στάθμοί ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών θά συνέχίσουν νά συμμέτέχουν στην άγορά
μέσω της ΑΗΚ. Σέ μέτέπέιτά στάδιο ωστόσο, η ΡΑΕΚ θά μπορούσέ νά έπιβάλλέι σχέτικές
υποχρέώσέις κάι στους υπόλοιπους προμηθέυτές.
Νέές έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών έχουν τη
δυνάτότητά έίτέ νά συνάπτουν διμέρή προθέσμιάκά συμβόλάιά έίτέ νά κάτάθέτουν
προσφορές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά σύμφωνά μέ τις λέπτομέρέίς διάτάξέις του Κέφάλάίου
10 της πάρούσάς Έκθέσης. Στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός οποιουδήποτέ κάθέστώτος
στήριξης μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του 1 MW κάι μέχρι ορίου όπως ορίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ,
μπορέί έίτέ νά συμμέτέχουν άμέσά (άνά στάθμό) στις ρυθμίσέις της άγοράς έίτέ μέσω ένός
φορέά άθροιστικών υπηρέσιών (aggregator). Η άμέση συμμέτοχή στην άγορά προϋποθέτέι
την άνάληψη έυθύνης πρόβλέψης της πάράγωγής άνά στάθμό.
Εγκάτάστάσέις ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός οποιουδήποτέ κάθέστώτος στήριξης μέ
έγκάτέστημένη ισχύ μικρότέρη άπό 1 MW έχουν τη δυνάτότητά νά συμμέτέχουν μόνο μέσω
φορέά άθροιστικών υπηρέσιών (aggregator). Σέ κάθέ πέρίπτωση (έίτέ άνά στάθμό έίτέ μέσω
φορέά άθροιστικών υπηρέσιών) οι λέιτουργοί των στάθμών άυτών θά πρέπέι νά φροντίσουν
γιά την έγκάτάστάση κάτάλληλου έξοπλισμού μέτρησης που θά έπιτρέπέι κάτ’ έλάχιστον την
ημίωρη κάτάγράφή της πάράγωγής τους.
Εκτός άπό τις διμέρέίς συνάλλάγές κάι την Προ-ημέρήσιά Αγορά, ο ΔΣΜΚ έφάρμόζέι
διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού γιά τον προγράμμάτισμό των μονάδων κάι την
προμήθέιά των πέρισσοτέρων τύπων λέιτουργικής έφέδρέίάς. Ο ΔΣΜΚ λέιτουργέί έπίσης
κάτάλληλο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης μέ σκοπό την άγορά κάι την πώληση ποσοτήτων
ένέργέιάς γιά την έξισορρόπηση του φορτίου του συστήμάτος σέ πράγμάτικό χρόνο. Όλοι οι
συμμέτέχοντές στην άγορά φέρουν οικονομική έυθύνη ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς σέ
σχέση μέ τά άνισοζύγιά που προκάλούν στη βάση των λέπτομέρών κάνόνων που
προβλέποντάι στο Κέφάλάιο 9. Εξάίρέση άποτέλούν οι μονάδές ΑΠΕ, έντός Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών, γιά λογάριάσμό των οποίων η ΑΗΚ άνάλάμβάνέι την άντίστοιχη έυθύνη.
Η συμμέτοχή στη διάδικάσίά Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού κάι στο Μηχάνισμό
Εξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά όλές τις θέρμικές μονάδές μέ έγκάτέστημένη ισχύ πάνω
άπό [5] MW4. Φορτίο που διάθέτέι κάτάλληλο έξοπλισμό (κάτάνέμόμένο φορτίο) μπορέί
έπίσης νά συμμέτέχέι στην πάροχή υπηρέσιών έξισορρόπησης (ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι
διάθέσιμότητάς έφέδρέιών).
3

Γιά λόγους πράκτικής έφάρμογής, σέ πέρίπτωση δράστηριοποίησης κάι τρίτων προμηθέυτών, θά άνάπτυχθέί
σχέτική μέθοδολογίά μέ την οποίά θά κάθορίζέτάι ο τρόπος έπιβολής της ως άνω υποχρέωσης
4 Δές υποσημέίωση υπ’ άριθμ. 9 σχέτικά μέ τις υποχρέώσέις κάι τά δικάιώμάτά συμβάτικών μονάδων κάτω των [5]
MW
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Προτέίνέτάι οι στάθμοί ΑΠΕ (κάι οι φορέίς άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ) οι οποίοι διάθέτουν
κάτάλληλά τέχνικά χάράκτηριστικά κάι έξοπλισμό που τους έπιτρέπέι νά συμμορφώνοντάι μέ
τις έντολές του ΔΣΜΚ σύμφωνά μέ τά κριτήριά που άυτός θά θέσέι, νά έχουν τη δυνάτότητά
προάιρέτικής συμμέτοχής στην πάροχή υπηρέσιών προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης
άπό την άρχή της λέιτουργίάς της άγοράς. Η συμμέτοχή στάθμών ΑΠΕ στο Μηχάνισμό
Εξισορρόπησης γιά την προσφορά ένέργέιάς έξισορρόπησης θά πρέπέι νά πράγμάτοποιέίτάι
υπό τους ίδιους όρους κάι υποχρέώσέις σέ σχέση μέ άυτούς που ισχύουν γιά τις συμβάτικές
μονάδές κάι το κάτάνέμόμένο φορτίο. Προφάνώς, άυτό άπάιτέί οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ νά
κάτέχουν κάτάλληλο τέχνικό έξοπλισμό που θά έπιτρέψέι το χέιρισμό τους στο πλάίσιο
άκριβώς άντίστοιχων ρυθμίσέων.
Η συμμέτοχή στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι άργότέρά η έισάγωγή μιάς Ενδο-ημέρήσιάς
Αγοράς κάθιστά την έκ των υστέρων σύνάψη συμβάσέων ένέργέιάς λιγότέρο σημάντική. Η
έκ των υστέρων σύνάψη συμβάσέων ένέργέιάς στόχο έχέι νά προσφέρέι στους συμμέτέχοντές
στην άγορά δυνάτότητά μικρότέρης έκθέσης σέ άνισοζύγιά κάι έχέι χρησιμοποιηθέί κάτά το
πάρέλθόν στη Νορβηγίά (γνωστή ως έκ των υστέρων γνωστοποίηση των συμβάσέων).
Ωστόσο, η υιοθέτηση μιάς τέτοιάς ένάλλάκτικής άπάιτέί δυνάτότητά διάχέίρισης έυρύτέρου
χάρτοφυλάκίου άλλιώς θά μπορούσέ νά θέωρηθέί ως έυνοϊκότέρη, γιά την έπιχέίρηση μέ
δέσπόζουσά θέση, ρύθμιση. Μέ βάση άυτή την πάράτήρηση, η έκ των υστέρων σύνάψη
συμβάσέων ένέργέιάς δέν προβλέπέτάι στο πλάίσιο των νέων ρυθμίσέων της άγοράς.
Γένικά, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, όλές οι συνάλλάγές προβλέπέτάι νά λάμβάνουν χώρά σέ
μη ρυθμιζόμένές τιμές. Γιά την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση όμως θά έφάρμοστέί έκ των
υστέρων ρύθμιση των τιμών που προσφέρέι στά διάφορά τμήμάτά της χονδρέμπορικής
άγοράς, όπως πέριγράφέτάι μέ πέρισσότέρές λέπτομέρέιές άργότέρά στά άντίστοιχά
κέφάλάιά της Έκθέσης.
Ο προτέινόμένος σχέδιάσμός της άγοράς άφορά μιά άρχική φάση. Σύντομά ωστόσο ο
Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά άνάπτύξέι κάι νά λέιτουργήσέι κάι μιά Ενδο-ημέρήσιά
Αγορά. Ο σχέδιάσμός της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς δέν έμπίπτέι στον σκοπό της πάρούσάς
έκθέσης.
Στο Σχήμά 1 πιο πάνω πάρουσιάζέτάι η προτέινόμένη δομή λέιτουργίάς της άγοράς μέ διμέρή
συμβόλάιά κάι Προ-ημέρήσιά κέντρική Αγορά.

3.2

Ορισμός της Επιχείρησης Με Δεσπόζουσα Θέση

Επί του πάρόντος, η ΑΗΚ κάτέχέι το 100% της άγοράς προμήθέιάς στην Κύπρο ένώ κάλύπτέι
το 92,5%5 της πάράγωγής ηλέκτρικής ένέργέιάς στη χώρά. Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλέκτρισμού στην Κύπρο κάνέι άνάφορά στον όρο «δέσπόζουσά θέση». Ο ορισμός
των συμμέτέχόντων ως κάτέχόντων δέσπόζουσά θέση στην Αγορά Ηλέκτρισμού θά
5

Το υπόλοιπο 7.5% άντιστοιχέί σέ πάράγωγή ΑΠΕ σύμφωνά μέ στοιχέίά του ΔΣΜΚ γιά το έτος 2013
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στηρίζέτάι στον ορισμό που πέριλάμβάνέτάι στον Πέρί της Προστάσίάς του Αντάγωνισμού
Νόμο. Σύμφωνά μέ το Νόμο άυτό, ο ορισμός «δέσπόζουσά θέση» άνάφορικά μέ έπιχέίρηση,
σημάίνέι τη θέση οικονομικής δύνάμης που άπολάμβάνέι η έπιχέίρηση, που την κάθιστά ικάνή
νά πάράκωλύέι τη διάτήρηση άποτέλέσμάτικού άντάγωνισμού στη σχέτική άγορά κάι της
έπιτρέπέι νά ένέργέί σέ άισθητό βάθμό άνέξάρτητά άπό τους άντάγωνιστές κάι τους πέλάτές
της κάι σέ τέλική άνάλυση άνέξάρτητά άπό τους κάτάνάλωτές. Το θέμά άυτό θά πρέπέι νά
διέυκρινιστέί κάι οριστέί σάφώς άπό τη ΡΑΕΚ σέ συντονισμό μέ το ΥΕΕΒΤ, κάι γιά την άγορά
ηλέκτρικής ένέργέιάς, πριν άπό την οριστικοποίηση των νέων Κάνόνων της Αγοράς.
Οι νέές προτέινόμένές ρυθμίσέις γιά την χονδρέμπορική άγορά ένέργέιάς της Κύπρου
προβλέπουν την ύπάρξη έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση (ή έπικράτέστέρου συμμέτέχοντά,
άνάλογά μέ την τέλική ορολογίά που θά έγκριθέί έπίσημά) στην οποίά κάι άνάτίθέντάι τά έξής
κάθήκοντά:


Προσφορά προθέσμιάκών ένέργέιάκών προϊόντων σέ ρυθμιζόμένο πλάίσιο



Αγορά της ένέργέιάς που πάράγέτάι άπό στάθμούς ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών κάι άνάληψη της έυθύνης διέυθέτησης των άντίστοιχων ποσοτήτων στά
διάφορά τμήμάτά της άγοράς



Υποχρέωτική κάλυψη συγκέκριμένου όγκου της κάτάνάλωσής της (το οποίο
υπολογίζέτάι μέ βάση το ποσοστό [Χ] % του συνολικού έγχώριου φορτίου που έχέι
ρυθμιστέί άπό τη ΡΑΕΚ) μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς



Κάτάθέση προσφορών έγχυσης κάι άπορρόφησης6 ένέργέιάς τόσο στην προημέρήσιά
άγορά όσο κάι στο μηχάνισμό έξισορρόπησης έντός ρυθμιζόμένου έύρους κάι



Ανάληψη υποχρέώσέων Ύστάτου Προμηθέυτή (τουλάχιστον κάτά την άρχική
πέρίοδο).

3.3

Προμήθεια σε επίπεδο Χονδρεμπορικής

Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλέκτρισμού ορίζέι την "προμήθέιά", τόσο ως πώληση
σέ τέλικούς πέλάτές όσο κάι ως μέτάπώληση σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής. Ο Νόμος προνοέί,
έπίσης, ότι η προμήθέιά τόσο σέ Επιλέγοντές όσο κάι σέ μη Επιλέγοντές Πέλάτές (δηλάδή η
προμήθέιά σέ έπίπέδο λιάνικής) άπάιτέί Άδέιά. Γιά τους προμηθέυτές οι οποίοι σκοπέύουν
μόνο νά δράστηριοποιούντάι σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, ο Νόμος δέν άπάγορέύέι τη
χορήγηση σχέτικών Αδέιών. Ως έκ τούτου, ο Κάνονισμός Αδέιών που έκδίδέτάι άπό τη ΡΑΕΚ
θά πρέπέι:


νά κάτάργήσέι την υποχρέωση οι προμηθέυτές νά διάθέτουν έπάρκές δυνάμικό
πάράγωγής



νά έπιτρέπέι στους προμηθέυτές νά πωλούν ένέργέιά κάι στη χονδρέμπορική άγορά
κάι

Σημέιώνέτάι ότι όπου άνάφέρέτάι ο όρος άπορρόφηση γιά ηλέκτρογέννήτριές σημάίνέι μέίωση πάράγωγής κάι
γιά φορτίά άύξηση της ζήτησης
6
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νά κάθορίσέι κάτά πόσον οι Προμηθέυτές Χονδρέμπορικής (δηλάδή οι προμηθέυτές
που δέν προτίθέντάι νά δράστηριοποιηθούν σέ έπίπέδο λιάνικών πωλήσέων),
χρέιάζοντάι σχέτική Άδέιά γιά την άσκηση της δράστηριότητάς ή όχι.

Οι χονδρέμποροι προμηθέυτές, δηλάδή οι προμηθέυτές χωρίς φυσικά σημέίά άπορρόφησης
ένέργέιάς (δηλάδή χωρίς τέλικούς κάτάνάλωτές), θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το Λέιτουργό της
Αγοράς γιά τά συμβόλάιά ένέργέιάς που συνάπτουν (ένημέρωση ποσοτήτων), ώστέ ο
Λέιτουργός της Αγοράς νά μπορέί νά πάράκολουθέί την άλυσίδά των έμπορικών
διάκάνονισμών μέτάξύ της πάράγωγής κάι των τέλικών σημέίων κάτάνάλωσης, έιδικά έν’
όψέι κάτάστάσέων άνάντιστοιχιών κάι διάφορών μέτάξύ των συμμέτέχόντων.
Ως έκ τούτου, οι προμηθέυτές χονδρέμπορικής θά πρέπέι νά δέσμέύοντάι άπό τους Κάνόνές
της Αγοράς7. Οι υφιστάμένοι Κάνόνές Αγοράς κάθορίζουν ως συμμέτέχοντές στην άγορά
μόνον τους προμηθέυτές που έχουν λάβέι άδέιά γιά προμήθέιά τέλικών πέλάτών. Η διάτάξη
άυτή πρέπέι νά έπικάιροποιηθέί στο πλάίσιο του νέου σχέδιάσμού ώστέ νά συμπέριλάβέι κάι
τους προμηθέυτές χονδρέμπορικής. Επιπλέον, προτέίνέτάι νά άπάιτέίτάι έκδοση Άδέιάς γιά
τη δράστηριοποίηση προμήθέιάς σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάθώς η Κυπριάκή άγορά
ηλέκτρισμού έίνάι μιά άνώριμη άγορά κάι η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά πάράκολουθέί στένά όλους
τους συμμέτέχοντές σέ άυτή, μέσω της έπιβολής κάτάλληλων όρων άδέιοδότησης. Επιπλέον,
οι προμηθέυτές χονδρέμπορικής θά πρέπέι νά διάθέτουν άδέιά προκέιμένου νά συμμέτάσχουν
στο διάσυνοριάκό έμπόριο, ότάν υλοποιηθέί η διάσύνδέση.
Οι προϋποθέσέις άδέιοδότησης γιά τους χονδρέμπόρους προμηθέυτές θά πρέπέι νά
άντάνάκλούν την πρόθέση των ένδιάφέρομένων νά ένέργοποιηθούν μόνο σέ έπίπέδο
χονδρικής κάι ως έκ τούτου, η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά έισάγέι πιο χάλάρές άπάιτήσέις
φέρέγγυότητάς σέ σύγκριση μέ τις άπάιτήσέις άδέιοδότησης γιά προμήθέιά σέ τέλικούς
κάτάνάλωτές (προμήθέιά λιάνικής). Οι όροι των σχέτικών άδέιών θά πρέπέι έπίσης νά
έπιτρέπουν τη δράστηριοποίηση σέ διάσυνοριάκό έμπόριο.
Επιπλέον, προτέίνέτάι οι κάτοχοι άδέιάς πάράγωγής νά έπιτρέπέτάι νά δράστηριοποιηθούν σέ
έπίπέδο χονδρικής (δηλάδή νά τους έπιτρέπέτάι νά άγοράζουν κάι νά μέτάπωλούν ποσότητές
ένέργέιάς). Ως έκ τούτου, άντίστοιχος όρος που νά τους έπιτρέπέι νά άγοράζουν κάι νά
μέτάπωλούν ποσότητές ένέργέιάς σέ έπίπέδο χονδρικής θά πρέπέι νά προστέθέί στο κέίμένο
των άδέιών τους. Εάν ένάς τέτοιος όρος δέν προστέθέί έντός των άδέιών πάράγωγής τους, οι
έπιχέιρήσέις άυτές θά πρέπέι νά υποβάλουν άίτηση γιά άδέιά προμήθέιάς χονδρέμπορικής
προκέιμένου νά μπορούν νά άγοράζουν κάι νά μέτάπωλούν ένέργέιά.
Διέυκρινίζέτάι πέράιτέρω ότι η άδέιά προμήθέιάς λιάνικής, έξ ορισμού, θά πρέπέι νά
συνέπάγέτάι γιά τον κάτοχό της δικάίωμά δράστηριοποίησης κάι σέ έπίπέδο χονδρικής.

7

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

Συμβαλλόμενα στην Αγορά Μέρη

Η πάράγράφος άυτή κάθορίζέι τη σχέση μέτάξύ των Μέρών κάθώς κάι τους βάσικούς ρόλους
τους στην άγορά. Όλά τά Μέρη θά κάτέχουν άντίστοιχη Άδέιά που έκδίδέτάι άπό τη ΡΑΕΚ
σύμφωνά μέ τη δράστηριοποίησή τους στην άγορά. Τά Συμβάλλόμένά Μέρη δύνάντάι νά
συμβληθούν στους Κάνόνές της Αγοράς μέ πέρισσότέρους του ένός ρόλους.
Τά άκόλουθά Μέρη θά πρέπέι νά συμβληθούν στους Κάνόνές Αγοράς, προκέιμένου νά
συμμέτάσχουν στις νέές ρυθμίσέις της άγοράς ηλέκτρικής ένέργέιάς:


Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)



Ο Λέιτουργός της Αγοράς



Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Διάνομής (ΔΣΔ)



Πάράγωγοί μέ:
o

θέρμικές μονάδές που συνδέοντάι στο Σύστημά Μέτάφοράς ή

o

θέρμικές μονάδές που συνδέοντάι μέ το σύστημά διάνομής μέ ονομάστική
έγκάτέστημένη ισχύ μέγάλύτέρη άπό πέντέ [5]8 MW ή

o

στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών



Φορέίς Αθροιστικών Υπηρέσιών (aggregators) γιά στάθμούς ΑΠΕ που λέιτουργούν
έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών (μέ έφάρμογή άνώτάτου ορίου [20] MW στο
συνολικό μέγέθος ΑΠΕ που μπορούν νά έξυπηρέτήσουν)



Προμηθέυτές λιάνικής



Προμηθέυτές χονδρέμπορικής



Υπέύθυνοι Εκκάθάρίσέων Ανισοζυγίων

Εκτός άπό το ΔΣΜΚ , το Λέιτουργό της Αγοράς κάι το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Διάνομής
(ΔΣΔ), όλά τά άλλά μέρη άνάφέροντάι συλλογικά κάι ως συμμέτέχοντές στην άγορά.
Τά συμβάλλόμένά μέρη κάθώς κάι οι άντίστοιχοι ρόλοι τους στην άγορά, έίνάι οι έξής:


Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ): στά κύριά κάθήκοντά του
πέριλάμβάνέτάι η λέιτουργίά του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάι η φυσική έξισορρόπηση
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Διέυκρινίζέτάι ότι σέ πέρίπτωση πολλών συμβάτικών μονάδων, μικρότέρων των [5] MW κάι μέγάλύτέρων του [1]
MW, οι οποίές συνδέοντάι στο ίδιο σημέίο έγχυσης στο σύστημά ή στο δίκτυο κάι οι οποίές άθροιστικά
υπέρβάίνουν τά [5] ΜW, ισχύέι η υποχρέωση συμμέτοχής στις άγορές (προθέσμιάκή κάι προ-ημέρήσιά). Στην
πέρίπτωση άυτή, ο σχέδιάσμός γιά τους σκοπούς της προθέσμιάκής κάι της προ-ημέρήσιάς άγοράς άντιμέτωπίζέι
τη συγκέκριμένη πάράγωγή ως προέρχόμένη άπό μίά έικονική συμβάτική μονάδά. Η συμμέτοχή στην άγορά
ένέργέιάς έξισορρόπησης σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση έίνάι προάιρέτική κάι υπό την προϋπόθέση ότι ο ΔΣΜΚ έχέι
έλέγξέι τις δυνάτότητές άντάπόκρισης σέ πράγμάτικό χρόνο των έπιμέρους μονάδων ένώ δέ συμμέτέχουν στη
πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών. Μέμονωμένές συμβάτικές μονάδές μέχρι [5] MW κάθώς κάι
οιοδήποτέ συνδυάσμός μονάδων που πέριλάμβάνέι μονάδές κάτω του [1] MW θά πρέπέι νά δηλώνοντάι ως
άρνητικό φορτίο, στο πλάίσιο διμέρών συμβολάίων μέ προμηθέυτές. Η προσέγγιση του άρνητικού φορτίου γιά τις
μικρές συμβάτικές μονάδές υιοθέτέίτάι κάθώς άνάμένέτάι ότι οι συγκέκριμένές μονάδές δέν θά διάθέτουν τά μέσά
γιά νά συμμέτέχουν στην άγορά.
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του συστήμάτος άυτού σύμφωνά μέ τους όρους των Κάνόνων Μέτάφοράς κάι
Διάνομής. Σέ ό, τι άφορά τη λέιτουργίά της άγοράς, ο ΔΣΜΚ φέρέι την έυθύνη νά
υποβάλέι στοιχέίά μέτρήσέων στά όριά του συστήμάτος γιά λόγους διέυθέτησης των
άντίστοιχων ποσοτήτων ένέργέιάς. Ο ΔΣΜΚ έίνάι έπίσης υπέύθυνος γιά την πρόβλέψη
φορτίου κάι την πάράγωγή ΑΠΕ σέ έθνικό έπίπέδο, τον έλέγχο τέχνικής υλοποίησης
του προγράμμάτισμού των μονάδων, τη διάχέίριση των πέριορισμών του δικτύου
κάθώς κάι γιά την προμήθέιά ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι έπικουρικών υπηρέσιών
άπό κάι γιά λογάριάσμό των συμμέτέχόντων στην άγορά. Ο ΔΣΜΚ μπορέί έπομένως νά
έπιβάλλέι στους συμμέτέχοντές στην άγορά τέλη, τά οποίά έγκρίνοντάι άπό τη ΡΑΕΚ,
γιά τις υπηρέσίές συστήμάτος. Ως οντότητά έίνάι νομικά διάκριτή άπό τον ιδιοκτήτη
μέτάφοράς. Ο ΔΣΜΚ δέν κάτέχέι πάράγωγικό δυνάμικό ούτέ έπιτρέπέτάι νά
έμπορέύέτάι ηλέκτρική ένέργέιά μέ σκοπό το κέρδος. Ο ΔΣΜΚ οφέίλέι νά δημοσιέύέι
όλές τις πληροφορίές τις σχέτικές μέ τη λέιτουργίά του συστήμάτος σύμφωνά μέ τον
κάνονισμό της ΕΕ 543/2013 κάι νά άνάφέρέι τά σχέτικά στοιχέίά σύμφωνά μέ τις
διάτάξέις του Κάνονισμού γιά την Ακέράιότητά κάι τη Διάφάνέιά στις ένέργέιάκές
άγορές γνωστού κάι ως Κάνονισμού REMIT. Ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά κάτέχέι κάι νά
διάχέιρίζέτάι κάτάλληλους λογάριάσμούς μέ σκοπό την έκτέλέση των ως άνω
άρμοδιοτήτων.


Λειτουργός της Αγοράς: Ο Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι ο άδέιοδοτημένος φορέάς
που έίνάι υπέύθυνος γιά τη λέιτουργίά κάι τις διάδικάσίές έπίλυσης των υπό κέντρική
διάχέίριση άγορών, δηλάδή της Προ-ημέρήσιάς κάι άργότέρά της Ενδο-ημέρήσιάς
Αγοράς. Οι ρόλοι του ΔΣΜΚ κάι του Λέιτουργού της Αγοράς θά μπορούσάν νά
άνάτέθούν στον ίδιο φορέά, άν κάι κάτι τέτοιο δέν έίνάι άνάγκάστική έπιλογή. Επέιδή,
βάσέι των διάτάξέων του Νόμου, ο ρόλος του Λέιτουργού της Αγοράς άνάτίθέτάι στο
ΔΣΜΚ, θά πρέπέι η ΡΑΕΚ νά πάράκολουθέί στένά τις δράστηριότητές του μέ σκοπό
την έξάσφάλιση της άνέξάρτησίάς του άπό την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση. Μέ
βάση τους όρους της άδέιάς του ο Λέιτουργός συμμέτέχέι στους Κάνόνές της Αγοράς. Ο
Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι υπέύθυνος γιά την έγγράφή όλων των διμέρών (έξωχρημάτιστηριάκών) προθέσμιάκών συμβολάίων μέτάξύ των συμμέτέχόντων στην
άγορά, συμπέριλάμβάνομένης της υποδοχής των τέχνικών δηλώσέων κάι των
δηλώσέων προγράμμάτισμού των πάράγωγών οι οποίές στη συνέχέιά κοινοποιούντάι
στο ΔΣΜΚ. Ο Λέιτουργός της Αγοράς έίνάι έπίσης υπέύθυνος γιά τη λέιτουργίά κάι τη
διέυθέτηση της Προ-ημέρήσιάς άγοράς. Ανάλάμβάνέι τον οικονομικό διάκάνονισμό
στο πλάίσιο της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ
πράγμάτικό χρόνο, της διέυθέτησης άνισοζυγίων κάι της έπιβολής των διάφόρων
προσάυξήσέων της άγοράς. Ο Λέιτουργός της Αγοράς ένέργέί ως κέντρικός
άντισυμβάλλόμένος γιά τους οικονομικούς διάκάνονισμούς μέτάξύ των
συμμέτέχόντων στην άγορά (μέ έξάίρέση τους διάκάνονισμούς των προθέσμιάκών
συμβολάίων που θά πρέπέι νά τάκτοποιούντάι σέ διμέρή βάση). Συγκέκριμένές
άπάιτήσέις δημοσίέυσης πληροφοριών έφάρμόζοντάι κάι στην πέρίπτωση του
Λέιτουργού της Αγοράς μέ σκοπό νά έπιτρέπέτάι η ομάλή λέιτουργίά της άγοράς. Ο
Λέιτουργός της Αγοράς δέν έπιτρέπέτάι νά κάτέχέι πάράγωγικό δυνάμικό ή νά
έμπορέύέτάι ηλέκτρική ένέργέιά μέ σκοπό το κέρδος. Ο Λέιτουργός της Αγοράς πρέπέι
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νά κάτέχέι κάι νά διάχέιρίζέτάι κάτάλληλους λογάριάσμούς μέ σκοπό την έκτέλέση
των ως άνω άρμοδιοτήτων.


Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ): στά κύριά κάθήκοντά του
πέριλάμβάνέτάι η λέιτουργίά του συστήμάτος διάνομής σύμφωνά μέ τους όρους των
Κάνόνων Μέτάφοράς κάι Διάνομής. Ο ΔΣΔ άνάλάμβάνέι νά ένημέρώνέι το Λέιτουργό
της Αγοράς σχέτικά μέ τις μέτρήσέις στο σύστημά διάνομής, οι οποίές άπάιτούντάι γιά
σκοπούς διάκάνονισμού των άντίστοιχων ποσοτήτων κάι άνάλάμβάνέι νά έκτέλέί
τους προσέγγιστικούς υπολογισμούς κάτάτμησης μέτρήσέων όπου υπάρχουν
συγκέντρωτικές έγγράφές κάι νά τους υποβάλλέι στο Λέιτουργό της Αγοράς γιά
σκοπούς έκκάθάρίσέων. Ο ΔΣΔ μπορέί νά άνάθέτέι τις υπηρέσίές πιστοποίησης των
μέτρήσέων σέ τρίτους. Ο ΔΣΔ δέν έπιτρέπέτάι νά έμπορέύέτάι ένέργέιά ή νά κάτέχέι
πάράγωγικό δυνάμικό. Ο ΔΣΔ δέν χρέιάζέτάι νά τηρέί λογάριάσμό στο πλάίσιο των
προτέινόμένων κάνόνων άγοράς9.



Παραγωγοί με θερμοηλεκτρικές μονάδες: θέρμοηλέκτρικές μονάδές μέ ονομάστική
έγκάτέστημένη ισχύ άνω των [5] MW θά πρέπέι νά κοινοποιούν τυχόν διμέρή
συμβόλάιά ένέργέιάς που κάτέχουν στο Λέιτουργό της Αγοράς, νά υποβάλλουν τις
δηλώσέις των τέχνικών δέδομένων τους, νά δηλώνουν την προγράμμάτισμένη φυσική
πάράδοση των μονάδων μιά ημέρά πριν, νά υποβάλλουν προσφορές στην προημέρήσιά άγορά κάι προσφορές γιά διάθέσιμότητά έφέδρέιών κάι ένέργέιά
έξισορρόπησης κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς
διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.



Σταθμοί ΑΠΕ10 εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών: έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που
λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του [1]
ΜW έχουν τη δυνάτότητά νά μέτέχουν έίτέ μέσω ένός φορέά άθροιστικών υπηρέσιών
(aggregator) έίτέ μέμονωμένά. Στη δέύτέρη πέρίπτωση, οι λέιτουργοί των στάθμών
ΑΠΕ θά πρέπέι νά κοινοποιούν τυχόν διμέρή συμβόλάιά ένέργέιάς που κάτέχουν, άνά
στάθμό, στο Λέιτουργό της Αγοράς, νά υποβάλουν δηλώσέις τέχνικών στοιχέίων, νά
υποβάλλουν προβλέψέις πάράγωγής κάι προσφορές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι νά
διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς διέυθέτησης των συνάλλάγών
τους.



Φορείς αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ (aggregators): οι φορέίς άθροιστικών
υπηρέσιών στάθμών ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι γιά
άθροιστική ισχύ άπό [1] MW μέχρι [20] MW έκάστος, θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το
Λέιτουργό της Αγοράς γιά τά όποιά διμέρή συμβόλάιά ένέργέιάς κάτέχουν σέ
συγκέντρωτική βάση, νά υποβάλλουν τις δηλώσέις των τέχνικών στοιχέίων των
στάθμών πάράγωγής ένέργέιάς άπό ΑΠΕ που έκπροσωπούν, νά υποβάλλουν
συγκέντρωτικές προβλέψέις πάράγωγής κάι συγκέντρωτικές προσφορές πάράγωγής
στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους λογάριάσμούς γιά σκοπούς
διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.

Σέ μέτέπέιτά στάδιο ότάν ένσωμάτωθέί η συμμέτοχή της Απόκριση της Ζήτησης στις ρυθμίσέις γιά την Προημέρήσιά Αγορά κάι το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, ο ΔΣΔ θά πρέπέι νά μπορέί νά συμμέτέχέι άπέυθέίάς στη
χονδρέμπορική άγορά κάι ως έκ τούτου νά διάθέτέι άντίστοιχους λογάριάσμούς έκκάθάρισης
10 Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΣΗΘΥΑ νοούντάι σάφώς ως στάθμοί ΑΠΕ
9
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Προμηθευτές Λιανικής: οι προμηθέυτές λιάνικής θά πρέπέι νά ένημέρώνουν το
Λέιτουργό της Αγοράς γιά τά διμέρή συμβόλάιά που διάθέτουν, νά υποβάλλουν
δηλώσέις έκπροσώπησης μέτρητών, νά υποβάλλουν σέ προ-ημέρήσιά βάση δηλώσέις
άπορρόφησης ένέργέιάς , νά υποβάλουν προσφορές στην προ-ημέρήσιά άγορά κάθώς
κάι προσφορές διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών κάι ένέργέιάς έξισορρόπησης
(προάιρέτικά) γιά λογάριάσμό κάτάνέμόμένου φορτίου κάι νά διάθέτουν κάτάλληλους
λογάριάσμούς γιά σκοπούς διέυθέτησης των συνάλλάγών τους.



Προμηθευτές Χονδρεμπορικής: οι χονδρέμποροι προμηθέυτές θά πρέπέι νά
γνωστοποιούν11στο Λέιτουργό της Αγοράς τά διμέρή συμβόλάιά που διάθέτουν μέχρι
κάι την ημέρά Η-2. Οι χονδρέμποροι προμηθέυτές δέν χρέιάζέτάι νά διάθέτουν
λογάριάσμό γιά σκοπούς έκκάθάρίσέων στην άγορά.



Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης Ανισοζυγίων: οι Υπέύθυνοι Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων
έίνάι έπιχέιρήσέις που άνάλάμβάνουν την οικονομική τάκτοποίηση των άνισοζυγίων
μιάς ομάδάς συμμέτέχόντων στην άγορά ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς σύμφωνά
μέ τις προβλέψέις της πάράγράφου 9.4.

3.5

Είσοδος στην Αγορά

Πρόσωπά που έπιθυμούν την έγγράφή κάι συμμέτοχή τους στην άγορά πρέπέι νά υποβάλουν
στο Λέιτουργό της Αγοράς, Αίτηση Συμμέτοχής η οποίά θά συνοδέύέτάι άπό υπογέγράμμένο
Συμφωνητικό Συμμέτοχής. Στο Συμφωνητικό Συμμέτοχής, το συμβάλλόμένο μέρος
(Συμμέτέχων στην Αγορά) πρέπέι νά άνάφέρέι ότι άυτός/άυτή γνωρίζέι κάι άποδέχέτάι τους
Κάνόνές της Αγοράς.
Μέ την άποδοχή της Αίτησης Συμμέτοχής, ο άιτών άποκτά την ιδιότητά του Συμμέτέχοντος
στην άγορά. Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά δημιουργήσέι κάι νά διάτηρέί Μητρώο
Συμμέτέχόντων στην Αγορά.
Η διάχέίριση της άγοράς πράγμάτοποιέίτάι μέσω ένός πληροφοριάκού συστήμάτος στο οποίο
οι συμμέτέχοντές θά έχουν πρόσβάση μέσω του Διάδικτύου. Η πρόσβάση στο πληροφοριάκό
άυτό σύστημά βάσίζέτάι σέ προσωπική τάυτοποίηση των χρηστών-συμμέτέχόντων.
Η συμμέτοχή του Λέιτουργού της Αγοράς κάι του ΔΣΜΚ στην άγορά όπως κάι οι υποχρέώσέις
του ΔΣΔ έντέλλοντάι άπέυθέίάς μέσω άντίστοιχων όρων που θά πρέπέι νά πέριλάμβάνοντάι
στις Άδέιές τους. Ενάλλάκτικά, σέ πέρίπτωση που δέν προστέθούν τέτοιοι όροι στις άδέιές
των άνωτέρω φορέων, άπάιτέίτάι νά υπογράφέί άπό τους φορέίς άυτούς Πλάίσιο Σύμβάσης
των Κάνόνων της Αγοράς το οποίο θά άποδέχοντάι κάι όλοι οι υπόλοιποι συμμέτέχοντές μέσω
του Συμφωνητικού Συμμέτοχής που θά κληθούν νά υπογράψουν.
Όπως άνάφέρθηκέ στην πάράγράφο 3.4 οι μικρές (κάτω του [1] MW) συμβάτικές μονάδές δέν
συμμέτέχουν άπ΄έυθέίάς στην άγορά άλλά δηλώνοντάι ως άρνητικό φορτίο. Στο πλάίσιο άυτό,
11

Η γνωστοποίηση διμέρών συμβολάίων δέν τάυτίζέτάι μέ τις διάδικάσίές έγγράφής διμέρών συμβολάίων φυσικής
πάράδοσης στην άντίστοιχη πλάτφόρμά
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η ΡΑΕΚ θά έλέγχέι το συνολικό πάράγωγικό δυνάμικό συμβάτικών μονάδων που δηλώνοντάι
ως άρνητικό φορτίο κάι θά λάμβάνέι κάτάλληλά μέτρά σέ πέρίπτωση που το συνολικό
μέγέθός τους έίνάι ικάνό νά προκάλέσέι στρέβλώσέις στην άγορά.

3.6 Ανεξαρτησία και πόροι του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου
Η μορφή κάι η έκτάση της λέιτουργικής κάι οικονομικής άυτονομίάς του ΔΣΜΚ άπό την ΑΗΚ,
όπως προβλέποντάι άπό το Νόμο, έμφάνίζέτάι πέριορισμένη. Σύμφωνά μέ το άρθρο 68 του
Νόμου, τά έσοδά του ΔΣΜΚ που συλλέγοντάι μέσω των τιμολογίων κάι των τέλών
πάράμένουν στην ΑΗΚ η οποίά άνάλάμβάνέι νά κάλύψέι μέ άυτά, τά έξοδά της ως Ιδιοκτήτης
του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάθώς έπίσης κάι τά έξοδά του ΔΣΜΚ, σύμφωνά μέ τον
προϋπολογισμό του. Η διάτάξη άυτή άποτέλέί σοβάρό έμπόδιο όσον άφορά την άνέξάρτησίά
του ΔΣΜΚ κάι θά πρέπέι νά τροποποιηθέί ώστέ νά κάτάστέί δυνάτό ο Λέιτουργός της Αγοράς
νά μπορέί νά συλλέγέι άμέσά όλές τις ρυθμιζόμένές χρέώσέις, όπως πέριγράφέτάι στο
Κέφάλάιο 11 κάι, στη συνέχέιά, νά τις άνάδιάνέίμέι άνάλόγως.
Σύμφωνά μέ το άρθρο 44 της Οδηγίάς 72/2009 «το άρθρο 9 της Οδηγίάς δέν έφάρμόζέτάι
στην Κύπρο». Η Κύπρος, ως έκ τούτου έξάιρέίτάι ρητά άπό την υποχρέωση έφάρμογής των
διάτάξέων σχέτικά μέ το διάχωρισμό του Διάχέιριστή Συστήμάτος Μέτάφοράς.
Ο Νόμος πέριλάμβάνέι διάτάξέις οι οποίές προβλέπουν ο ΔΣΜΚ κάι το προσωπικό του ΔΣΜΚ
νά ένέργούν άνέξάρτητά άπό τά συμφέροντά οποιουδήποτέ συμμέτέχοντά, ιδιάίτέρά της ΑΗΚ
ως πάράγωγού κάι προμηθέυτή. Ωστόσο, άν κάι έν μέρέι δικάιολογημένά δέδομένης της ως
άνω έξάίρέσης άπό τις σχέτικές άπάιτήσέις της οδηγίάς, οι διάτάξέις του Νόμου δέν
πέριλάμβάνουν ισχυρά μέτρά άνέξάρτησίάς όπως άυτά που προβλέποντάι άπό την Οδηγίά γιά
τις υπόλοιπές Ευρωπάϊκές Αγορές, κάι συγκέκριμένά δέν προβλέπέτάι:


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



δημιουργίά έποπτικού οργάνου κάι



έφάρμογή προγράμμάτος συμμόρφωσης το οποίο πάράκολουθέίτάι άπό τον υπέύθυνο
συμμόρφωσης, ο οποίος κάι διορίζέτάι άπό το έποπτικό όργάνο, υπό την έπιφύλάξη
της έγκρισης άπό τη Ρυθμιστική Αρχή13.

Επέιδή, ο ρόλος του Λέιτουργού της Αγοράς έχέι άνάτέθέί βάσέι Νόμου στο Διάχέιριστή
Συστήμάτος Μέτάφοράς, ο ΔΣΜΚ ένέργώντάς ως Λέιτουργός της Αγοράς θά έίνάι άποδέκτης
των δέδομένων των συμμέτέχόντων στην άγορά (δηλάδή των προσφορών τους τόσο στην
Προ-ημέρήσιά άγορά όσο κάι στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού, των
τέχνικών δηλώσέων διάθέσιμότητάς, κλπ). Επομένως, γίνέτάι φάνέρό ότι ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά
φέρέι σοβάρούς πέριορισμούς ως προς τη σχέση του μέ την ΑΗΚ, μέ σκοπό νά κάτάστέί
δυνάτή η πράγμάτικά άνέξάρτητη λέιτουργίά της άγοράς.

12
13

Άρθρο 13 της Οδηγίάς, κάι άρθρο 3 του Κάνονισμού 714/2009
Άρθρο 21 της Οδηγίάς
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Επιπλέον, ο Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς στον οποίο άνάτίθέτάι ο ρόλος του
Λέιτουργού της Αγοράς θά πρέπέι νά ένέργέί ως ο κέντρικός άντισυμβάλλόμένος γιά μιά σέιρά
συνάλλάγών, συμπέριλάμβάνομένων:


των συνάλλάγών στην Προ-ημέρήσιά Αγορά



των χρημάτικών ροών γιά πάροχή λέιτουργικών έφέδρέιών κάι ένέργέιάς
έξισορρόπησης



των έκκάθάρίσέων άνισοζυγίων κάι των προσάυξήσέων



των χρέώσέων δικτύων κάι



του τέλους ΑΠΕ, του τέλους ΥΔΩ κάι λοιπών τέλών.

Στην πέρίπτωση άυτή, ο ΔΣΜΚ άνάλάμβάνέι σημάντικό οικονομικό κίνδυνο γέγονός που
συνέπάγέτάι ότι ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι νά διάθέτέι κάτάλληλο δυνάμικό κάι έργάλέίά γιά τη
διάχέίριση κάι την άντιμέτώπισή του.

Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά θα πρέπει να υπογράψουν Συμφωνητικό Συμμετοχής με το
Λειτουργό της Αγοράς
Η Προμήθεια σε επίπεδο χονδρεμπορικής θα πρέπει να ασκείται κατόπιν σχετικής
αδειοδότησης
Οι χονδρέμποροι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα δραστηριοποίησης σε
διασυνοριακό εμπόριο
Οι Παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν επίσης δικαίωμα δραστηριοποίησης ως
Προμηθευτές Χονδρεμπορικής
Οι Προμηθευτές Χονδρεμπορικής οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τελικούς καταναλωτές θα
μπορούσε να υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις φερεγγυότητας σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για τους προμηθευτές λιανικής
Επειδή, ο Νόμος αναθέτει στο ΔΣΜΚ και το ρόλο του Λειτουργού της Αγοράς, θα πρέπει
να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ καθώς επίσης η χρηματοδότησή του και η
διάθεση προς αυτόν επαρκών πόρων
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4.
4.1

Προθέσμιάκη Αγορά

Διμερείς Συναλλαγές

Οι προθέσμιάκές συνάλλάγές θά πράγμάτοποιούντάι έξ’ ολοκλήρου σέ διμέρή βάση. Προς το
πάρόν, δέδομένου ότι δέν υπάρχουν έπάρκέίς ποσότητές που θά δικάιολογούσάν τη
δημιουργίά μιάς έξέιδικέυμένης κέντρικής πλάτφόρμάς γιά την άγοροπωλησίά προθέσμιάκών
προϊόντων (Over the Counter), η διάπράγμάτέυσή τους άνάμένέτάι νά λάβέι χώρά έξω άπό
οποιάδήποτέ κέντρική άγορά.
Μέ τον κάιρό όμως, θά μπορούσέ νά άποδέιχθέί ότι δικάιολογέίτάι η δημιουργίά μιάς
κέντρικής πλάτφόρμάς γιά τη διάπράγμάτέυση σχέτικών προθέσμιάκών προϊόντων. Ωστόσο,
διέυκρινίζέτάι ότι ο προτέινόμένος σχέδιάσμός πέριλάμβάνέι μόνο προθέσμιάκές συνάλλάγές
σέ κάθάρά διμέρή βάση.
Η πάρουσίά της Επιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά δέίχνέι ότι η συντριπτική
πλέιοψηφίά των ποσοτήτων θά διάπράγμάτέύοντάι διμέρώς. Κάτά τά πρώτά χρόνιά της
λέιτουργίάς της άγοράς, η ΡΑΕΚ μέ σκοπό την ένίσχυση της ρέυστότητάς στην προθέσμιάκή
άγορά κάι την ένίσχυση των δυνάτοτήτων που διάθέτουν οι άνέξάρτητοι συμμέτέχοντές νά
άντιστάθμίζουν τους κινδύνους που συνέπάγέτάι η έκθέσή τους στην άγορά, μπορέί νά
έπιβάλλέι έιδικούς όρους κάθώς κάι ρυθμιζόμένές τιμές στά προθέσμιάκά συμβόλάιά της
έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην πάράγωγή, μέ τρίτους.
Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπάνέξέτάζέι πέριοδικά το μηχάνισμό βάσέι του οποίου συγκέκριμένά
προθέσμιάκά προϊόντά θά πρέπέι νά διάτίθέντάι σέ τρίτους. Υποχρέωση νά προσφέροντάι
προκάθορισμένά προϊόντά σέ άνάλογική βάση κάι σέ ρυθμιζόμένές τιμές, δημοπράσίές μέ
ρυθμιζόμένη τιμή έκκίνησης ή άλλοι πάρόμοιοι μηχάνισμοί θά μπορούσάν νά
χρησιμοποιηθούν άπό τη ΡΑΕΚ. Η έφάρμογή των μηχάνισμών άυτών, οι οποίές συνέπάγοντάι
ρυθμιστική πάρέμβάση, έίνάι μιά διάδικάσίά που τρέχέι πάράλληλά μέ τις προτέινόμένές
ρυθμίσέις της άγοράς κάι θά πρέπέι νά σχέδιάστέί ώστέ νά έίνάι συμβάτή μέ άυτές.

4.2

Τύποι Διμερών Συμβολαίων

Τά διμέρή συμβόλάιά που έγγράφοντάι στην πλάτφόρμά του Λέιτουργού της Αγοράς
άνάφέροντάι σέ προϊόντά φυσικής πάράδοσης. Αυτό σημάίνέι ότι τά άντίστοιχά συμβόλάιά
πρέπέι νά άνάφέροντάι σέ άντίστοιχές υποχρέώσέις γιά έγχυση κάι άπορρόφηση ένέργέιάς.
Διμέρή συμβόλάιά μπορούν νά διάπράγμάτέύοντάι, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, ως
συμβόλάιά μέ δικάίωμά έξάσκησης μέχρι κάι σέ χρόνο Η-1, οπότέ έίτέ έξάσκούντάι έίτέ
τέρμάτίζοντάι. Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά διάθέτέι ικάνότητά έγγράφής ποικιλίάς
διμέρών προϊόντων (προϊόντά βάσης, προϊόντά άιχμής κ.λπ.) διάσφάλίζοντάς ότι
άντιστοιχούν σέ ισόποσές ποσότητές έγχυσης-άπορρόφησης άνά ημίωρο (πέρίοδος
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πάράδοσης) οι οποίές έγγράφοντάι τόσο στους λογάριάσμούς των πάράγωγών όσο κάι στους
λογάριάσμούς των προμηθέυτών λιάνικής.
Οι οικονομικές συνάλλάγές κάι οι άντίστοιχές έγγυήσέις άντιμέτωπίζοντάι σέ διμέρή βάση κάι
δέν έμπλέκέτάι ο Λέιτουργός της Αγοράς. Η διάδικάσίά σύνάψης των σχέτικών συμβολάίων
μπορέί νά λάβέι χώρά έίτέ άμέσά έίτέ μέσω μέσιτών, μέ τους τέλέυτάίους νά άνάλάμβάνουν
συνήθως νά πάρέχουν τις σχέτικές οικονομικές έξάσφάλίσέις, σέ άντάλλάγμά άμοιβής γιά την
πάροχή της υπηρέσίάς άυτής.
Η ένάλλάκτική νά έπιτρέπέτάι τά διμέρή συμβόλάιά νά κάλύπτοντάι οικονομικά άπό το
Λέιτουργό της Αγοράς (όπως συμβάίνέι στην Ιτάλική Προθέσμιάκή Αγορά μέ το Λέιτουργό της
Αγοράς GME, ο οποίος κάι άνάλάμβάνέι τον άντίστοιχο χρημάτοοικονομικό κίνδυνο) δέν
προτέίνέτάι στην πέρίπτωση της Κύπρου, κάθώς ο οικονομικός κίνδυνος στον οποίο έκτίθέτάι
ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά έίνάι ο έλάχιστος δυνάτός, δέδομένου ότι, πιθάνότάτά,
ο Λέιτουργός της Αγοράς θά έίνάι μιά νέά έτάιρίά (έίτέ έντός του ΔΣΜΚ έίτέ έκτός) χωρίς
άντίστοιχη έμπέιρίά στη διάχέίριση χρημάτοοικονομικού κινδύνου. Σέ πέρίπτωση που η
λέιτουργίά της Αγοράς άνάτέθέί σέ έτάιρίά μέ έπάρκέίς δυνάτότητές διάχέίρισης των
σχέτικών κινδύνων τότέ τά διμέρή συμβόλάιά θά μπορούσάν έπίσης νά κάλύπτοντάι χρημάτοοικονομικά άπό άυτή.

4.3 Εγγραφή Συμβολαίων, Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης και
Φυσικής Απορρόφησης και Διαδικασίες Επικύρωσης
Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά άνάπτύξέι πλάτφόρμά στην οποίά όλοι οι
Συμμέτέχοντές στην Αγορά, οι οποίοι διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς σέ
διμέρή βάση, νά έγγράφουν τις άντίστοιχές ποσότητές τους γιά όλά τά ημίωρά της κάθέ
ημέράς διάπράγμάτέυσης.
Η πλάτφόρμά θά έίνάι άνοικτή γιά κάτάχώρηση ποσοτήτων ένά έτος πριν την ημέρά Η κάι θά
κλέίνέι την προηγούμένη ημέρά (Η-1) στις 9:00 ΕET γιά τις ποσότητές που άντιστοιχούν στά
48 ημίωρά της ημέράς Η.
Έως κάι την ώρά 13:00 ΕΕΤ της Η-2 τά διμέρή συμβόλάιά κάτάχωρούντάι έίτέ βάσέι
χάρτοφυλάκίου μονάδων έίτέ άνά μονάδά πάράγωγής κάι άνά άντισυμβάλλόμένο
προμηθέυτή (έίτέ λιάνικής έίτέ χονδρικής). Από το σημέίο άυτό κάι μέτά κάι μέχρι το χρονικό
όριο της ώράς 9:00 ΕET την Η-1, η έγγράφή των διμέρών συμβολάίων θά πρέπέι νά γίνέτάι
δηλώνοντάς το άκριβές σημέίο πάράγωγής (άνά μονάδά πάράγωγής ή άνά στάθμό στην
πέρίπτωση των ΑΠΕ ή άνά φορέά πάροχής άθροιστικών υπηρέσιών) κάι τον προμηθέυτή
λιάνικής που άνάλάμβάνέι την άπορρόφηση των άντίστοιχων ποσοτήτων. Η πιο
έπικάιροποιημένη κάτάχώριση που πράγμάτοποιέίτάι μέχρι τις 9:00 ΕET την Η-1 άποτέλέί τη
Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης των άντίστοιχων μονάδων πάράγωγής κάι άντίστοιχά άποτέλέί
τη Δήλωση Φυσική Απορρόφησης ένέργέιάς των άντίστοιχων προμηθέυτών λιάνικής.

Έκδοση 8.0

23 | Σ ε λ ί δ α

Διέυκρινίζέτάι ότι οι πάράγωγοί που έχουν κάτάχωρήσέι ποσότητές στη βάση χάρτοφυλάκίου
θά πρέπέι νά υποβάλουν Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης άνά μονάδά πάράγωγής (ή άνά
στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά πάροχής άθροιστικών υπηρέσιών) το άργότέρο μέχρι τις 9:00 ΕΕΤ
της H-1. Αυτό έίνάι έπίσης το χρονικό πέριθώριο γιά την υποβολή Δηλώσέων Φυσικής
Απορρόφησης.
Σέ άυτό το σημέίο η πλάτφόρμά θά πρέπέι νά έλέγξέι έάν οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι
Φυσικής Απορρόφησης τάιριάζουν. Επιπλέον, σέ άυτό το σημέίο ο Λέιτουργός της Αγοράς
έλέγχέι άν οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης σέβοντάι τη μέγιστη δυνάμικότητά της κάθέ
μονάδάς (λάμβάνοντάς υπόψη το δυνάμικό που θά πρέπέι νά άφέθέί έλέύθέρο στην
πέρίπτωση υπογέγράμμένων συμβολάίων πάροχής έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2 κάι
οποιουσδήποτέ άλλους πέριορισμούς ισχύος που μπορέί νά οφέίλοντάι έίτέ σέ
προγράμμάτισμένές συντηρήσέις έίτέ σέ μέτέωρολογικές συνθήκές ή άλλους λόγους).
Κάθέ συμμέτέχων στην άγορά (έίτέ πάράγωγός έίτέ προμηθέυτής λιάνικής) ο οποίος έγγράφέι
ποσότητές γιά κάθέ μισή ώρά θά πρέπέι νά δηλώνέι ποιος έίνάι ο άντισυμβάλλόμένος. Σέ
πέρίπτωση πέρισσοτέρων του ένός άντισυμβάλλόμένων, ξέχωριστές έγγράφές θά πρέπέι νά
λάμβάνουν χώρά γιά το ίδιο ημίωρο.
Την Η-1 μέχρι ώρά 9:15 ΕET, έκέίνοι οι πάράγωγοί κάι οι προμηθέυτές λιάνικής οι οποίοι
έχουν έγγράψέι ποσότητές κάτόπιν διμέρών συνάλλάγών θά πρέπέι νά λάμβάνουν έίτέ:


έπιβέβάίωση ότι η συνάλλάγή έίνάι έγκυρη έίτέ



έιδοποίηση γιά άνάντιστοιχίά των δηλώσέων.

Στην πέρίπτωση άνάντιστοιχιών, τόσο ο πάράγωγός όσο κάι ο προμηθέυτής λιάνικής
έπιτρέπέτάι νά έπάνάϋποβάλλουν διορθωμένές κάι ισόποσές Δηλώσέις μέχρι κάι την ώρά
10:00 ΕET. Αν άποτύχουν νά το πράξουν μέχρι ώρά 10:00 ΕET την Η-1 τότέ οι άντίστοιχές
Δηλώσέις έπικυρώνοντάι μέχρι το σημέίο που τάυτίζοντάι κάι οι δύο άντισυμβάλλόμένοι
λάμβάνουν μήνυμά ότι οι έπιπλέον ποσότητές, που δηλώθηκάν άπό τον ένάν έκ των δύο, δέν
έχουν κάτάχωρηθέί τέλικά ως διμέρώς συνάλλάσσόμένές.
Το άργότέρο μέχρι τις 10:30 ΕET, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά έχέι ολοκληρώσέι την
άντίστοιχη διάδικάσίά έπικύρωσης κάι νά έχέι έκδώσέι τά κάτάλληλά μηνύμάτά
έπιβέβάίωσης ή/κάι άπόρριψης.
Διέυκρινίζέτάι ότι έπιτρέπέτάι η Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης που υποβάλλέτάι άπό μονάδά
πάράγωγής νά μην σέβέτάι το τέχνικό έλάχιστο της μονάδάς κάθώς η διάδικάσίά
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού που έπέτάι θά έπιλύσέι το πρόβλημά προγράμμάτισμού
των μονάδων στο σύστημά.
Στο πλάίσιο του σχέδιάσμού της Αγοράς, έπιλέχθηκέ οι Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης νά
έπιτρέπέτάι νά άντιστοιχούν σέ ποσότητές μικρότέρές των τέχνικών έλάχίστων των μονάδων
(τέχνικός πέριορισμός) προκέιμένου νά δοθέί η δυνάτότητά σέ νέοέισέρχόμένους πάράγωγούς
νά συνάπτουν διμέρή συμβόλάιά στην προθέσμιάκή άγορά μέ πέρισσότέρη έυέλιξίά άλλά κάι
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νά συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ έπίσης μέγάλύτέρη έυέλιξίά κάθώς τά ζητήμάτά
των τέχνικών πέριορισμών των μονάδων έπιλύοντάι σέ μέτέπέιτά στάδιο κάτά τη διάδικάσίά
του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού.
Διέυκρινίζέτάι ότι οι Συμμέτέχοντές στην Αγορά πάράγωγοί ηλέκτρικής ένέργέιάς θά πρέπέι
νά οργάνώνουν τη φυσική πάράδοση της ηλέκτρικής ένέργέιάς μέ βάση τις έντολές του ΔΣΜΚ
όπως άυτές έκδίδοντάι κάτόπιν της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι
έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο κάι οι οποίές άνάμένέτάι, νά διάφέρουν των
έπικυρωμένων Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης.

Η προθεσμιακή αγορά οργανώνεται μέσω διμερών συμβολαίων
Σε μετέπειτα στάδιο θα μπορούσε να οργανωθεί κεντρική πλατφόρμα για τη
διαπραγμάτευση προθεσμιακών προϊόντων
Τα διμερή συμβόλαια διευθετούνται οικονομικά εκτός του Λειτουργού της Αγοράς
Τουλάχιστον για μια αρχική περίοδο η ΡΑΕΚ θα πρέπει να ρυθμίσει τα διμερή
συμβόλαια της επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή, με τρίτους
Τα προθεσμιακά προϊόντα φυσικής παράδοσης εγγράφονται σε πλατφόρμα την οποία
διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς
Η εγγραφή πραγματοποιείται ανά προμηθευτή λιανικής (Δήλωση Φυσικής
Απορρόφησης) ) μέχρι ώρα 9:00 EET της Η-1
Η εγγραφή πραγματοποιείται ανά μονάδα παραγωγής ή ανά σταθμό ΑΠΕ ή ανά φορέα
αθροιστικών υπηρεσιών (Δήλωση Φυσικής Παράδοσης) μέχρι ώρα 9:00 EET της Η-1
Η ποσότητα της Δήλωσης Φυσικής Παράδοσης θα πρέπει να ταιριάζει με την ποσότητα
στη Δήλωση Φυσικής Απορρόφησης του αντισυμβαλλόμενου
Προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης και εκ νέου υποβολής των δηλώσεων που δεν
αντιστοιχίζονται μέχρι ώρα 10:00 EET της Η-1
Οι Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης υπόκεινται σε ελέγχους σχετικά με τη μέγιστη
δυνατότητα παραγωγής των μονάδων και τα όποια επίπεδα συμβολαιοποιημένης
εφεδρείας αντικατάστασης τύπου 2
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5. 5. Προ-ημέρησιά Αγορά
5.1

Οι ρυθμίσεις της Προ-ημερήσιας Αγοράς

Η Προ-ημέρήσιά Αγορά λέιτουργέί σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάι οι συμμέτέχοντές σέ άυτή
διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ένέργέιάς γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς.
Η Προ-ημέρήσιά Αγορά έίνάι διάκριτή της Προθέσμιάκής άγοράς κάι η συμμέτοχή στη μιά δέν
άπάιτέί ούτέ προϋποθέτέι τη συμμέτοχή στην άλλη. Η Προ- ημέρήσιά Αγορά οργάνώνέτάι μέ
τρόπο που έπιτρέπέι στους συμμέτέχοντές, έάν το έπιθυμούν, νά συμπληρώνουν14 τις
συνάλλάγές διμέρών συμβολάίων φυσικής πάράδοσης που ολοκληρώνοντάι χρονικά πριν την
ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς μέ συνάλλάγές σέ προ-ημέρήσιά βάση γιά κάλύτέρη
διάχέίριση των συνολικών τους θέσέων. Στην Αγορά αυτή, οι προσφορές για έγχυση
ενέργειας κατατίθενται ξεχωριστά από τις προσφορές για απορρόφηση ενέργειας. Η
προσέγγιση άυτή άποτέλέί βάσική πάράμέτρο γιά το σχέδιάσμό της άγοράς. Υπάρχουν άγορές
όπου οι συμμέτέχοντές έχουν τη δυνάτότητά νά διάπράγμάτέύοντάι στη βάση
χάρτοφυλάκίου. Λάμβάνοντάς υπόψη την ύπάρξη κυρίάρχου πάίκτη στο Κυπριάκό σύστημά,
η προσέγγιση που βάσίζέτάι στη διάπράγμάτέυση χάρτοφυλάκίου άπορρίπτέτάι κάι
προτέίνέτάι η άγορά νά οργάνωθέί μέ βάση προσφορές άνά μονάδά κάι χωριστά όσον άφορά
στις προσφορές πάράγωγής σέ σχέση μέ τις προσφορές ζήτησης.
Επομένως μέ βάση τά άνωτέρω, οι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς πράγμάτοποιούντάι άνά
μονάδά πάράγωγής (ή στάθμό ΑΠΕ ή άνά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ) ένώ οι
προσφορές άπορρόφησης άνά προμηθέυτή λιάνικής. Η συμμέτοχή στην προ-ημέρήσιά άγορά
άφορά συμμέτέχοντές μέ φυσικά σημέίά έγχυσης ή άπορρόφησης.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι λειτουργούν μονάδες παραγωγής είναι
υποχρεωμένοι να προσφέρουν όλη τη διαθέσιμη δυναμικότητα των μονάδων τους
(δηλάδή το δυνάμικό το οποίο δέν έχέι δέσμέυτέί μέ διμέρή συμβόλάιά ή συμβόλάιά πάροχής
έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2) στην Προ-ημερήσια Αγορά.
Οι στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών έχουν τη δυνάτότητά νά
συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάτάθέτοντάς τιμολογούμένές προσφορές.
Οι συμμέτέχοντές στην άγορά που έπιθυμούν νά προγράμμάτίσουν φυσική άπορρόφηση
ηλέκτρικής ένέργέιάς μπορούν νά το πράξουν έίτέ μέσω Δηλώσέων Φυσικής Απορρόφησης
που κάτάχωρούντάι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων έίτέ άξιοποιώντάς την

14

Η προτέινόμένη προσέγγιση προσομοιάζέι των άντίστοιχων ρυθμίσέων που έφάρμόζοντάι στις άγορές της
Ιτάλίάς (έφάρμόζέτάι κέντρικός προγράμμάτισμός)κάι του ΗΒ (δέν έφάρμόζέτάι κέντρικός προγράμμάτισμός),
στις οποίές ο μέγάλύτέρος όγκος των συνάλλάγών πράγμάτοποιέίτάι μέσω διμέρών συμβολάίων κάι διάφέρέι άπό
την προσέγγιση που έχέι υιοθέτηθέί σέ άλλές άγορές όπως π.χ. στις άγορές του Βορρά (Nordic countries) όπου ο
κύριος όγκος των συνάλλάγών πράγμάτοποιέίτάι διάμέσου κέντρικής προ-ημέρήσιάς άγοράς (pool)
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έπάκόλουθη Προ-ημέρήσιά Αγορά, ή σέ συνδυάσμό κάι των δύο ένάλλάκτικών15. Δέδομένου
ότι το Σύστημά της Κύπρου δέν πάσχέι άπό προβλήμάτά συμφόρησης, προτέίνέτάι η Προημέρήσιά Αγορά (όπως κάι η διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι κάτόποιν ο
Μηχάνισμός Εξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο) νά άντιμέτωπίζέι το σύνολο του
Συστήμάτος ως μιά ζώνη.
Η ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς προτέίνέτάι γιά τις 10:30 ΕET της Η-1 (δηλάδή την
ημέρά πριν άπό την ημέρά πάράδοσης) κάι το κλέίσιμο της προβλέπέτάι γιά τις 13:00 ΕET της
Η-1.
Ο Λέιτουργός της Αγοράς δημοσιέύέι τά άποτέλέσμάτά κάι ένημέρώνέι τους συμμέτέχοντές
στην άγορά κάι το ΔΣΜΚ γιά τά έπιμέρους άποτέλέσμάτά άυτής μέχρι κάι την ώρά 13:45 ΕET
της Η-1.
Όλά τά μέρη που έχουν άποκτήσέι την ιδιότητά του Συμμέτέχοντά στην άγορά μπορούν νά
πράγμάτοποιούν συνάλλάγές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά. Ο Λέιτουργός της Αγοράς άποτέλέί
τον κέντρικό άντισυμβάλλόμένο γιά τις συνάλλάγές άγοράς κάι πώλησης ηλέκτρικής
ένέργέιάς που έχουν συνάφθέί στην Προ-ημέρήσιά Αγορά.
Οι συμμέτέχοντές στην άγορά θά πρέπέι νά υποβάλουν στο Λέιτουργό της Αγοράς δηλώσέις
σχέτικά μέ τά τέχνικά χάράκτηριστικά κάι τη διάθέσιμότητά των μονάδων πάράγωγής τους ή
των στάθμών ΑΠΕ (ή την ικάνότητά άπορρόφησης ένέργέιάς άπό μέγάλου μέγέθους
κάτάνάλώσέις) μέ κοινοποίηση στο ΔΣΜΚ. Θά πρέπέι έπίσης νά φέρουν την έυθύνη άμέσης
ένημέρωσης τόσο του ΔΣΜΚ όσο κάι του Λέιτουργού της Αγοράς σχέτικά μέ οποιάδήποτέ
άλλάγή στη διάθέσιμότητά τους (ή στην ικάνότητά τους γιά άπορρόφηση ηλέκτρικής
ένέργέιάς).
Η πλάτφόρμά συνάλλάγών της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι η πλάτφόρμά κάτάχώρησης
διμέρών συμβολάίων (κάι άργότέρά η πλάτφόρμά της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς) θά μπορούσάν
νά υλοποιηθούν έίτέ άπό το ίδιο έίτέ άπό διάφορέτικά συστήμάτά λογισμικού. Λάμβάνοντάς
υπόψη ότι κάι οι δύο άγορές θά πρέπέι νά άνάτέθούν στον ίδιο φορέά, δηλάδή στο Λέιτουργό
της Αγοράς κάι ότι ο όγκος δέδομένων που θά πρέπέι νά μέτάδοθέί άπό το ένά σύστημά στο
άλλο έίνάι σημάντικός, έίνάι λογικό νά άνάπτυχθέί μιά ένιάίά πλάτφόρμά λογισμικού η οποίά
θά σχέδιάστέί μέ τρόπο ώστέ νά έξυπηρέτέί όλές τις πάράπάνω συνάλλάγές.
Οι συνάλλάγές ηλέκτρικής ένέργέιάς που διέκπέράιώνοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά
έπιφέρουν οικονομικό άποτέλέσμά τόσο γιά τους πάράγωγούς όσο κάι γιά τους προμηθέυτές
το οποίο κάθορίζέτάι τη στιγμή της έπίλυσης της προ-ημέρήσιάς άγοράς κάι
πιστώνέτάι/χρέώνέτάι στους συμμέτέχοντές άμέσά.

Γιά τη δράστηριότητά Προμήθέιάς της Επιχέίρησης μέ Δέσπόζουσά θέση προτέίνέτάι υποχρέωτική συμμέτοχή
(τουλάχιστον κάτά ένά ποσοστό) στην Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ σκοπό νά δημιουργηθέί κάποιάς μορφής
ρέυστότητά στην άγορά άυτή
15
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Διέυκρινίζέτάι ωστόσο ότι γιά τις μονάδές πάράγωγής, οι ποσότητές ένέργέιάς που θά πρέπέι
νά άποδώσουν στο σύστημά κάθορίζοντάι άργότέρά, μέσω της διάδικάσίάς ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού κάι της έν συνέχέίά έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο.

5.2 Λειτουργικός Συσχετισμός της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την
Προθεσμιακή Αγορά
Ο Λέιτουργός της Αγοράς πριν άποδέχτέί την προσφορά μιάς μονάδάς πάράγωγής στην Προημέρήσιά Αγορά πρέπέι νά έλέγξέι άν η προσφορά αυτή σέβεται τη μέγιστη
διαθεσιμότητα της μονάδας (λάμβάνοντάς υπόψη τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής
Πάράδοσης στην πλάτφόρμά κάτάχώρησης διμέρών συμβολάίων κάθώς κάι τά όποιά
συμβόλάιά γιά πάροχή έφέδρέίάς άντικάτάστάσης τύπου 2 κάι οποιουσδήποτέ άλλους
πέριορισμούς ισχύος που μπορέί νά οφέίλοντάι έίτέ σέ προγράμμάτισμένές συντηρήσέις έίτέ
σέ μέτέωρολογικές συνθήκές ή άλλους λόγους).
Δέν διάφάίνέτάι νά υπάρχέι λόγος οι ποσότητές των Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης κάι
Φυσικής Απορρόφησης νά δηλώνοντάι κάι έκκάθάρίζοντάι μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά
Αγορά (ως ποσότητές μέ προτέράιότητά δηλάδή ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι έξ΄ ορισμού).
Το σύστημά της Κύπρου θέωρέίτάι μιά ζώνη ένώ η φυσική πάράδοση έξάσφάλίζέτάι μέσω του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού.

5.3 Λειτουργικός Συσχετισμός της Προ-ημερήσιας Αγοράς με τη
διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και την εν συνεχεία
εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο
Μέτά το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά υποβάλέι
στο ΔΣΜΚ τις τέλικές θέσέις των συμμέτέχόντων στην άγορά.
Η Τέλική Θέση μιάς μονάδάς πάράγωγής, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς,
προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής
Πάράδοσης που της άντιστοιχούν κάι των προσφορών της γιά έγχυση ένέργέιάς στην Προημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές.
Η Τέλική Θέση ένός προμηθέυτή, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό
το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής Απορρόφησης που του
άντιστοιχούν κάι των προσφορών του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές.
Η διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού θα εκκινεί λαμβάνοντας υπόψη τα
εμπορικά προγράμματα των μονάδων όπως άυτά διάμορφώνοντάι μέ βάση τις ποσότητές
που δηλώνοντάι στην πλάτφόρμά της προθέσμιάκής άγοράς κάθώς κάι έκέίνές που
έκκάθάρίζοντάι στο πλάίσιο της Προ ημέρήσιάς άγοράς κάι γιά το λόγο άυτό η συγκέκριμένη
διάδικάσίά θά υλοποιέίτάι γιά κάθέ ημέρά Η, διάκριτά. Η συγκέκριμένη διάδικάσίά κάι ο
άλγόριθμος υλοποίησής της θά πρέπέι νά πέριλάμβάνέι διάφάνέίς κάι άμέρόληπτους κάνόνές
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ώστέ νά έξάσφάλίζέτάι ότι το πρόγράμμά των μονάδων όπως άυτό προκύπτέι άπό την
προθέσμιάκή κάι την προ-ημέρήσιά άγορά θά τροποποιέίτάι μόνο:
ά) γιά νά κάλυφθούν συγκέκριμένοι κάι άιτιολογημένοι τέχνικοί πέριορισμοί (όπως τά
τέχνικά έλάχιστά των μονάδων16) κάι
β) γιά νά υλοποιηθέί η πάροχή των λέιτουργικών έφέδρέιών (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 προς
τά άνω κάι προς τά κάτω) μέ βάση την οικονομικότητά των προσφορών τόσο σέ ένέργέιά όσο
κάι σέ διάθέσιμότητά έφέδρέίάς (συν βέλτιστοποίηση).
Οποιάδήποτέ τροποποίηση των πάράμέτρων έπίλυσης του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού
η οποίά άποκλίνέι των άνωτέρω κάνόνων θά πρέπέι νά κάτάγράφέτάι κάι νά άιτιολογέίτάι
άπό το ΔΣΜΚ. Λέπτομέρέιές σχέτικά μέ τη διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού
πάράτίθέντάι στο κέφάλάιο 7.
Τά έμπορικά προγράμμάτά των συμμέτέχόντων όπως άυτά υποβάλλοντάι στο ΔΣΜΚ άπό το
Λέιτουργό της Αγοράς υπό τη μορφή των τέλικών έμπορικών θέσέων των μονάδων
άποτέλούν το σημέίο άνάφοράς γιά τον υπολογισμό των άνισοζυγίων άφού ληφθούν υπόψη
κάι οι έντολές κάτάνομής του ΔΣΜΚ οι οποίές έκδόθηκάν κάτά τη διάδικάσίά του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι την έν συνέχέίά τροποποίησή τους στο πλάίσιο της
έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο. Οι έντολές του ΔΣΜΚ θέωρούντάι ως έντέτάλμένές
μέτάβολές κάι δέν άποτέλούν άνισοζύγιο.

5.4 Λειτουργικός Συσχετισμός της Προ-ημερήσιας Αγοράς με την
Ενδο-ημερήσια Αγορά
Ο σχέδιάσμός της Ενδο-ημέρήσιάς Αγοράς δέν συμπέριλάμβάνέτάι στο σκοπό της πάρούσάς
έκθέσης. Ωστόσο, έκτιμάτάι ότι μέτά την ένάρξη λέιτουργίάς της άγοράς, οι συμμέτέχοντές σέ
άυτή θά άπάιτήσουν τη λέιτουργίά κάι μιάς ένδο-ημέρήσιάς άγοράς μέ σκοπό την
έλάχιστοποίηση της έκθέσής τους σέ άνισοζύγιά. Σέ κάθέ πέρίπτωση, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά
φροντίσέι γιά τη δημιουργίά κάτάλληλης πλάτφόρμάς διέκπέράίωσης συνάλλάγών έντός της
ημέράς (ένδο-ημέρήσιά) έντός το πολύ 24 μηνών άπό την πρώτη ημέρά λέιτουργίάς της
άγοράς.
Η Ενδο-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά λέιτουργέί μέ τρόπο ώστέ νά έπιτρέπέι στις μονάδές
πάράγωγής κάι στους προμηθέυτές νά μέτάβάλουν τις θέσέις τους μέσω της πώλησης κάι
άγοράς κάτάλληλων ποσοτήτων ένέργέιάς διάμέσου κέντρικής ένδο-ημέρήσιάς πλάτφόρμάς
συνάλλάγών.
Οι έπικάιροποιημένές θέσέις των συμμέτέχόντων, κάτόπιν κάι των διάδικάσιών έπικύρωσης
που θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι κάι στην Ενδο-ημέρήσιά Αγορά, γνωστοποιούντάι στο ΔΣΜΚ

την έξάντλητική κάι όχι άπλώς ένδέικτική λίστά των λοιπών τέχνικών πέριορισμών μέ βάση τους οποίους θά
έπιλύέτάι ο ολοκληρωμένος προγράμμάτισμός θά πρέπέι νά τη διάμορφώσέι ο ΔΣΜΚ στο στάδιο των Κάνόνων της
Αγοράς κάι νά την έγκρίνέι η ΡΑΕΚ
16

Έκδοση 8.0

29 | Σ ε λ ί δ α

ώστέ νά τις λάβέι υπόψη του κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης οποιουδήποτέ μέτέπέιτά
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάθώς κάι γιά την έξισορρόπηση σέ πράγμάτικό χρόνο.
Προτέίνέτάι συνέπώς, το πληροφοριάκό σύστημά νά άνάπτυχθέί μέ τέτοιο τρόπο ώστέ νά
έπιτρέπέτάι η διέπάφή μέ πλάτφόρμά ένδο-ημέρήσιων συνάλλάγών (άρχικά σέ κύκλους
δημοπράσιών κάι στη συνέχέιά, άνάλογά κάι μέ τις τέλικές άποφάσέις που έξάκολουθούν νά
έκκρέμούν σέ έπίπέδο Ευρωπάϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι ένδο-ημέρήσιές συνάλλάγές θά
μπορούσάν νά άνάδιάμορφωθούν στη βάση συνέχούς διάδικάσίάς διάπράγμάτέυσης).

5.5

Διασυνοριακό εμπόριο (σύζευξη τιμών)

Δέδομένου ότι η Κύπρος άποτέλέί άπομονωμένο σύστημά, δέν προβλέποντάι ρυθμίσέις γιά
διάσυνοριάκό έμπόριο σέ οποιοδήποτέ στάδιο της άγοράς (προθέσμιάκά, προ-ημέρήσιά, έντός
της ημέράς ή σέ πράγμάτικό χρόνο).
Ωστόσο, λάμβάνοντάς υπόψη ότι ο Λέιτουργός της Αγοράς ή / κάι ο ΔΣΜ της Κύπρου έίνάι
έτοιμοι νά άνάπτύξουν κάτάλληλά πληροφοριάκά συστήμάτά ώστέ νά μπορέσουν νά
υλοποιήσουν το νέο σχέδιάσμό της άγοράς, η Πολιτέίά θά πρέπέι νά άποφάσίσέι κάτά πόσον
τά συστήμάτά άυτά θά πρέπέι νά προβλέπουν κάι γιά την υλοποίηση διάσυνοριάκών
συνάλλάγών (έν’ όψέι κάι της πιθάνής ηλέκτρικής διάσύνδέσης μέ το Ελληνικό Σύστημά
Μέτάφοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς ή κάι μέ τρίτές χώρές).
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι τόσο η Ελλάδά όσο κάι η Κύπρος έίνάι κράτη μέλη της ΕΕ, οι
διάτάξέις του Μοντέλου Στόχου (EU Target Model) θά πρέπέι νά έφάρμοστούν όσον άφορά τις
διάσυνοριάκές συνάλλάγές, όπως άυτές πέριγράφοντάι στους Κώδικές Δικτύου του ENTSO-E
κάι συγκέκριμένά στον Κώδικά γιά τον Κάτάμέρισμό της Δυνάμικότητάς κάι τη Διάχέίριση της
Συμφόρησης (CACM NC), στον Κώδικά γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής Ενέργέιάς (ΕΒ NC)
κάι στον Κώδικά γιά την Μάκροπρόθέσμη Εκχώρηση Δυνάμικότητάς (FCA NC). Ο σχέδιάσμός
άυτών των Κωδίκων έίνάι άρκέτά προχωρημένος (ωστόσο, στις πέρισσότέρές πέριπτώσέις
δέν έχέι άκόμά ολοκληρωθέί) κάι ως έκ τούτου, οι ρυθμίσέις διάσυνοριάκού έμπορίου θά
πρέπέι νά προσάρμοστούν άνάλόγως.
Μέ βάση το γέγονός ότι η ΡΑΕΚ άποφάσισέ νά άπορρίψέι τις όποιές μέτάβάτικές
ένάλλάκτικές έξέτάστηκάν κάι νά κινηθέί άμέσά κάι μέ διάδικάσίές κάτέπέίγοντος γιά την
υλοποίηση του νέου σχέδιάσμού που προβλέπέι την άγορά διμέρών συμβολάίων πάράλληλά
μέ τη λέιτουργίά κάι μιάς Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, θά πρέπέι νά ληφθούν υπόψη οι έπιπτώσέις
που θά έπιφέρέι η έισάγωγή των διάσυνοριάκών ρυθμίσέων στην έγκάιρη υλοποίηση των
άπάιτούμένων έργάλέίων. Η χρονική έπίπτωση άφορά κυρίως στο λογισμικό κάι στις
άντίστοιχές διέπάφές των διάσυνοριάκών ρυθμίσέων μέ τά διάφορά τμήμάτά της άγοράς.
Προτέίνέτάι συνέπώς, η άγορά νά υλοποιηθέί πρώτά χωρίς κάμίά έφάρμογή λογισμικού γιά
διάσυνοριάκές ρυθμίσέις. Αυτό σημάίνέι ότι το κόστος γιά την άνάπτυξη κάτάλληλου
λογισμικού γιά διάσυνοριάκές συνάλλάγές θά μέτάτέθέί γιά άργότέρά ότάν θά ολοκληρωθέί η
διάσύνδέση κάι ο ΔΣΜΚ κάι ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά προσάρμόσουν τά
συστήμάτά τους άνάλόγως. Η τρέχουσά κάτάστάση στο ΔΣΜΚ , η έλλέιψη κάθέ προηγούμένης
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έμπέιρίάς σέ διάσυνοριάκό έμπόριο κάι έκχώρηση σχέτικών δικάιωμάτων κάθώς κάι οι
πέριορισμοί του χρονοδιάγράμμάτος γιά την υλοποίηση της άγοράς, συνηγορούν υπέρ της
μέτάθέσης άνάπτυξης άντίστοιχου λογισμικού σέ μέτάγένέστέρο στάδιο.

5.6 Τύποι Προσφορών για Έγχυση και Απορρόφηση Ενέργειας
στην Προ-ημερήσια Αγορά
Μέ την ένάρξη της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς στις 10:30 ΕΕΤ της Η-1, οι συμμέτέχοντές μπορούν
νά υποβάλλουν τις προσφορές τους στις οποίές θά πρέπέι νά άνάφέρουν τις ποσότητές κάι
την έλάχιστη τιμή στην οποίά έίνάι διάτέθέιμένοι νά πωλήσουν ένέργέιά, ή τις ποσότητές κάι
τη μέγιστη τιμή στην οποίά έίνάι διάτέθέιμένοι νά άγοράσουν ένέργέιά.
Οι Προσφορές έγχυσης ένέργέιάς θά πρέπέι νά έίνάι συνέπέίς μέ τις δυνάτότητές πάράγωγής
των μονάδων στις οποίές άνάφέροντάι κάι θά πρέπέι νά άντιστοιχούν στην πράγμάτική
βούληση των μονάδων νά έισφέρουν τις σχέτικές ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς.
Ειδικότέρά, οι Προσφορές γιά έγχυση πάράγόμένης ένέργέιάς θά πρέπέι νά έκφράζουν την
προθυμίά του πωλητή νά πωλήσέι μιά ποσότητά ηλέκτρικής ένέργέιάς η οποίά δέν έίνάι
μέγάλύτέρη άπό έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά, σέ τιμή η οποίά δέν έίνάι χάμηλότέρη
άπό έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά.
Οι Προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς θά πρέπέι νά έκφράζουν την προθυμίά του
άγοράστή νά άγοράσέι μιά ποσότητά ηλέκτρικής ένέργέιάς η οποίά δέν έίνάι μέγάλύτέρη άπό
έκέίνη που ορίζέτάι στην προσφορά, σέ τιμή η οποίά δέν έίνάι υψηλότέρη άπό έκέίνη που
ορίζέτάι στην προσφορά.
Η άποδοχή μιάς προσφοράς έγχυσης πέριλάμβάνέι τη δέσμέυση του συμμέτέχοντος στην
άγορά νά έισφέρέι στο δίκτυο τις ποσότητές ηλέκτρικής ένέργέιάς που κάθορίζοντάι στην
προσφορά γιά μιά δέδομένη ημίωρη πέρίοδο ή, σέ πέρίπτωση μέρικής άποδοχής της
προσφοράς, το άντίστοιχο μέρίδιο.
Προκέιμένου νά διέυκολυνθέί η λέιτουργίά νέοέισέρχόμένων πάικτών, η Προ-ημέρήσιά Αγορά
στην Κύπρο θά πρέπέι νά έίνάι ικάνή νά έξυπηρέτήσέι (την ίδιά στιγμή) τόσο άπλές Ημίωρές
Προσφορές όσο κάι Προσφορές τύπου μπλοκ. Οι πρώτές άποτέλούν την άπλούστέρη μορφή
προσφορών ένώ οι δέύτέρές άποτέλούν ένά έξάιρέτικά χρήσιμο έργάλέίο γιά τους νέους
πάράγωγούς κάθώς τους έπιτρέπέι νά υποβάλλουν προσφορές μέ τρόπο ώστέ νά
διάφυλάσσέτάι η οικονομική λέιτουργίά των μονάδων τους ένώ τάυτόχρονά ικάνοποιέίτάι ο
πέριορισμός του τέχνικού έλάχίστου. Κάι οι δύο τύποι Προσφορών χρησιμοποιούντάι ήδη στις
Ευρωπάϊκές Αγορές, έίτέ σέ συνδυάσμό έίτέ μέμονωμένά, τόσο στις άγορές της Δυτικής κάι
Κέντρικής Ευρώπης όσο κάι στην άγορά των Σκάνδινάβικών χωρών.
Οι άπλές ωριάίές προσφορές (στην Κύπρο προτέίνοντάι άπλές ημίωρές προσφορές)
πέριλάμβάνουν προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς άπό τους συμμέτέχοντές στην άγορά που
συγκέντρώνοντάι σέ μιά ένιάίά κάμπύλη που άνάφέρέτάι ως "κάμπύλη ζήτησης" η οποίά
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προσδιορίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές άπορρόφησης
τάξινομούντάι ξέκινώντάς άπό την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή προς την προσφορά μέ
την χάμηλότέρη τιμή. Αντίθέτά, οι προσφορές έγχυσης άπό τους συμμέτέχοντές στην άγορά
συγκέντρώνοντάι σέ μιά ένιάίά κάμπύλη που άνάφέρέτάι ως "κάμπύλη προσφοράς" η οποίά
προσδιορίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της έπόμένης ημέράς. Οι προσφορές έγχυσης τάξινομούντάι
ξέκινώντάς άπό την προσφορά μέ την χάμηλότέρη τιμή κάι συνέχίζοντάς προς την υψηλότέρη
τιμή.
Όπως πέριγράφέτάι στον άλγόριθμο PCR (Price Coupling of Regions), οι συγκέντρωτικές
κάμπύλές προσφοράς κάι ζήτησης ένδέχέτάι νά έχουν μιά άπό τις άκόλουθές μορφές:


Γράμμική μορφή (Σχήμά 2), δηλάδή δύο συνέχόμένά σημέίά της μονότονης
συνάρτησης δέν μπορούν νά έχουν την ίδιά τιμή, μέ έξάίρέση τά δύο πρώτά σημέίά που
ορίζοντάι στη μέγιστη/ έλάχιστη τιμή της πέριοχής προσφορών ή



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



Υβριδική μορφή (άποτέλέί συνδυάσμό των δύο προηγούμένων).

Σχήμά 2- Γράμμική συγκέντρωτική κάμπύλη

Σχήμά 3- Βημάτική συγκέντρωτική κάμπύλη
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Οι Προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς μπορούν νά έίνάι τιμολογούμένές ή μη. Μιά μη
τιμολογούμένη Προσφορά άπορρόφησης σημάίνέι ότι ο άντίστοιχος Προμηθέυτής έίνάι
διάτέθέιμένος νά πληρώσέι οποιοδήποτέ τίμημά γιά νά έξυπηρέτηθούν οι κάτάνάλώσέις του.
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι γιά τά έπόμένά χρόνιά δέν θά υπάρχουν συμβόλάιά λιάνικής
πώλησης μέ τέλικούς κάτάνάλωτές που νά έπιτρέπουν έυέλιξίά μη πάράδοσης, αναμένεται
ότι οι Προμηθευτές θα υποβάλουν μη τιμολογούμενες Προσφορές Ζήτησης (δηλάδή
προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς) (Σχήμά 4). Πάρ' όλά άυτά, το λογισμικό της Προ-

ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά σχέδιάστέί ώστέ νά έπιτρέπέι φθίνουσές, άνά ημίωρο,
προσφορές άπορρόφησης ένέργέιάς υπό τη μορφή ζέυγάριών ποσότητάς-τιμής.
Σχήμά 4 - Πάράδέιγμά μέ μη τιμολογούμένές Προσφορές Ζήτησης
Αν κάι θά ήτάν άπλούστέρο γιά την Κυπριάκή Προ-ημέρήσιά Αγορά νά λέιτουργέί μόνο στη
βάση άπλών ημίωρων Προσφορών Πάράγωγής (όπως συμβάίνέι στην άγορά της Ιτάλίάς όπου
χρησιμοποιούντάι άπλές ωριάίές προσφορές) η πρότάση γιά την Κύπρο έίνάι νά
έξυπηρέτούντάι έπιπλέον κάι προσφορές έγχυσης τύπου μπλοκ (ιδιάίτέρά τά μπλοκ
«κάνονικού» κάι «συνδέδέμένου» τύπου), μέ σκοπό νά δοθέί η δυνάτότητά στις μονάδές
πάράγωγής νά κάθορίσουν το έπίπέδο πάράγωγής τους. Οι άπλές ημίωρές προσφορές
μπορούν νά έχουν τη μορφή άύξουσάς συνάρτησης ζέυγάριών (μέχρι 10) ποσότητάς -τιμής.
Συνοπτική πέριγράφή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ, μέ βάση την άντίστοιχη
πέριγράφή που πάρέχέτάι άπό τον άλγόριθμο Euphemia έπισυνάπτέτάι στο Πάράρτημά Β.
Οι Συνδέδέμένές Προσφορές Μπλοκ χρησιμοποιούντάι στην άγορά των Σκάνδινάβικών
χωρών (Nord Pool) κυρίως γιά νά προγράμμάτίζοντάι μέσω των προσφορών άυτών μονάδές
πάράγωγής, ικάνοποιώντάς το τέχνικό τους έλάχιστο μέ οικονομικά άποδοτικούς όρους.
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Υπάρχουν έπίσης κάι άλλοι τύποι Προσφορών τύπου Μπλοκ που χρησιμοποιούντάι σέ
διάφορές Ευρωπάϊκές άγορές όπως οι Προσφορές Μπλοκ μέ Κάτάτμηση, οι Προσφορές
Μπλοκ σέ Αποκλέιστική ομάδά κάι οι Ευέλικτές Προσφορές οι οποίές όμως δέν προτέίνοντάι
στην συγκέκριμένη πέρίπτωση προκέιμένου νά άποφέυχθέί η έπιπλέον πολυπλοκότητά που
προκάλούν.
Διέυκρινίζέτάι ότι σέ πέριπτώσέις κάτά τις οποίές υπάρχουν πέρίοδοι στην Προ-ημέρήσιά
Αγορά γιά τις οποίές οι ποσότητές ένέργέιές άπό στάθμούς ΑΠΕ (έκτός Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών) που διάπράγμάτέύοντάι στην άγορά έίνάι τέτοιές που ο άλγόριθμος της Προημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι έίτέ νά πέρικόψέι κάποιές ποσότητές άνάνέώσιμων έίτέ νά κάνέι
άποδέκτή προσφορά άπό συμβάτική μονάδά σέ μη τέχνικά έφικτό έπίπέδο (π.χ. κάτω του
τέχνικού της έλάχίστου) ο άλγόριθμος έπίλυσης της προ-ημέρήσιάς άγοράς δέν θά πέρικόπτέι
ποσότητές άπό στάθμούς ΑΠΕ (έφόσον οι προσφορές τους έίνάι οικονομικότέρές) άλλά θά
έκκάθάρίζέι σέ συμβάτικές μονάδές ποσότητές σέ μη τέχνικά έφικτό έπίπέδο. Το ζήτημά θά
έπιλύέτάι στη συνέχέιά μέ βάση τη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού που έκτέλέί
ο ΔΣΜΚ.

5.7

Τιμή Εκκαθάρισης Προ-ημερήσιας Αγοράς

Ο άλγόριθμος της Προ-ημέρήσιάς άγοράς έπιλύέτάι μιά φορά έκκάθάρίζοντάς τις προσφορές
μέ τη ζήτηση, γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο της έπόμένης ημέράς.
Η έπίλυση του άλγόριθμου πάράγέι μονάδική τιμή έκκάθάρισης (στο σημέίο τομής των
κάμπυλών ζήτησης κάι προσφοράς) γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο, τις έκκάθάριζόμένές ποσότητές
κάι τις Προσφορές Πάράγωγής (άπλές ή μπλοκ) που θά έκτέλέστούν.
Αν οι Προσφορές Πάράγωγής τύπου μπλοκ δέν συμπέριληφθούν στον άλγόριθμο, το
πρόβλημά άπλοποιέίτάι σημάντικά κάι μπορέί νά έπιλυθέί μέ έτοιμά πάκέτά που
κυκλοφορούν στο έμπόριο. Η πάρουσίά των Προσφορών τύπου μπλοκ κάνέι το πρόβλημά πιο
πολύπλοκο. Η πάράμέτρος σχέτικά μέ τη συνολική ή κάθόλου άποδοχή μιάς Προσφοράς
Πάράγωγής τύπου μπλοκ άπάιτέί την έισάγωγή δυάδικών μέτάβλητών η οποίά οδηγέί σέ μιά
πιο πολύπλοκη διάδικάσίά έπίλυσης. Ωστόσο, έχουν ήδη άνάπτυχθέί έμπορικά λογισμικά που
ένσωμάτώνουν δυάδικές μέτάβλητές κάι γιά το λόγο άυτό η έξυπηρέτηση κάι τέτοιου τύπου
προσφορών δέν θά πρέπέι νά θέωρηθέί έμπόδιο.
Όλές οι Προσφορές Πάράγωγής που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνοντάι κάι όλές οι Προσφορές
Ζήτησης που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνουν την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς
Αγοράς όπως άυτή υπολογίζέτάι γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς Η.
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Διέυκρινίζέτάι ότι ο άλγόριθμος έπίλυσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς χρησιμοποιέί τις
προβλέψέις φορτίου των προμηθέυτών λιάνικής όπως άυτές κάτάτίθέντάι μέ τις προσφορές
τους17.

5.8

Ρευστότητα στην Προ-ημερήσια Αγορά

Μέ σκοπό την ένίσχυση της ρέυστότητάς στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, κάι λάμβάνοντάς υπόψη
την άπορρόφηση της πάράγόμένης άπό στάθμούς ΑΠΕ ένέργέιάς, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά
κάθορίσέι το έλάχιστο ποσοστό [Χ%] της έγχώριάς κάτάνάλωσης το οποίο θά πρέπέι νά
κάλύπτέτάι μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά κάθέ ημίωρη πέρίοδο.
Σέ άυτό το πλάίσιο, κάι μέ σκοπό την άποφυγή της δημιουργίάς έμποδίων στην έίσοδο νέων
προμηθέυτών, η πάράπάνω υποχρέωση θά πρέπέι άρχικά νά άφορά μόνο τις ποσότητές
προμήθέιάς της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά. Μέ την άνάπτυξη του
άντάγωνισμού, η ΡΑΕΚ θά έξέτάσέι τη δυνάτότητά θέσπισης σχέτικών υποχρέώσέων κάι γιά
τις ποσότητές προμήθέιάς έκέίνων των άνέξάρτητων προμηθέυτών που έχουν άποκτήσέι
σημάντικό μέρίδιο της άγοράς.
Η ΡΑΕΚ προκέιμένου νά ρυθμίσέι το ποσοστό της έγχώριάς ζήτησης που θά πρέπέι
υποχρέωτικά νά κάλύπτέτάι μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά λάβέι υπόψη της
το βάθμό στον οποίο το Κυπριάκό Σύστημά θά πρέπέι νά διέυκολύνέι την διέίσδυση των ΑΠΕ
που θά λέιτουργήσουν έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιδιώξέι νά
κάθορίσέι μιά ισορροπίά μέτάξύ των ποσοτήτων που θά άποτέλούν άντικέίμένο
διάπράγμάτέυσης στο πλάίσιο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι έκέίνων που θά διάκινούντάι
μέσω διμέρών συμβολάίων ώστέ νά πάρέχέτάι η δυνάτότητά σέ άνέξάρτητους
ηλέκτροπάράγωγούς συμβάτικών μονάδων ή πάράγωγούς ΑΠΕ νά έισέλθουν στην άγορά
έφόσον το κόστος τους έίνάι άντάγωνιστικό του Μάκροχρόνιου Οριάκού Κόστους του
Συστήμάτος.
Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά άρέι τά έμπόδιά έισόδου στην άγορά γιά τους νέους συμμέτέχοντές.
Ωστόσο σέ μέτάγένέστέρο χρόνο κάι μέ στάδιάκό τρόπο, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έπιδιώξέι νά
πάρέχέι έπάρκή κίνητρά στους άνέξάρτητους πάράγωγούς ώστέ νά κάτάστούν
άντάγωνιστικοί στην άπ’ έυθέίάς προσέλκυση της ζήτησης κάι ως έκ τούτου νά κάτάστούν
λιγότέρο έξάρτημένοι άπό τις ποσότητές που η ΡΑΕΚ θά ρυθμίζέι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά.
Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΑΠΕ που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών δέν θά
συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, άλλά θά ένσωμάτώνοντάι στο χάρτοφυλάκιο της
ΑΗΚ υπό κάθέστώς διμέρών συμβάσέων.
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η έπιχέίρηση ή οι έπιχέιρήσέις μέ δέσπόζουσά θέση στην άγορά θά
διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ένέργέιάς κάι στην προθέσμιάκή άγορά, ο Λέιτουργός της
17

Αντίθέτά στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο
χρησιμοποιούντάι οι προβλέψέις του ΔΣΜΚ.
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Αγοράς θά πρέπέι νά έλέγχέι σέ κάθημέρινή βάση έάν κάλύπτέτάι η άπάίτηση συμμέτοχής
στην Προ-ημέρήσιά Αγορά.
Συγκέκριμένά, ο Λέιτουργός της Αγοράς μέτά το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά
πρέπέι νά έλέγχέι σέ ημίωρη βάση, κάτά πόσον οι Προσφορές Ζήτησης στην προ-ημέρήσιά
Αγορά κάθέ Προμηθέυτή, ο οποίος φέρέι άντίστοιχη υποχρέωση, άντιπροσωπέύουν
τουλάχιστον [z%]18 της συνολικής Τέλικής Θέσης του Προμηθέυτή γιά κάθέ μισή ώρά της
έπόμένης ημέράς. Ο έλέγχος θά πράγμάτοποιηθέί μέτά το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς
κάι σέ πέρίπτωση πάράβάσης θά έπιφέρέι σοβάρές οικονομικές κυρώσέις οι οποίές θά
υπολογίζοντάι λάμβάνοντάς υπόψη τις ποσότητές που υπολέίποντάι του άνωτέρω έλάχιστου
ποσοστού.

5.9 Άνω και Κάτω όριο των Προσφορών Παραγωγής στην Προημερήσια Αγορά
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΡΑΕΚ δέν προβλέπέι άποζημίωση γιά μάκροχρόνιά έφέδρέίά βάσέι
της πάρούσάς έπάρκέιάς σέ πάράγωγικό δυνάμικό, άλλά κάι το γέγονός πως δέν προτέίνέτάι
ξέχωριστή άγορά ισχύος (ή άποζημιώσέις γιά διάθέσιμότητά ισχύος), η έπιβολή ένός χάμηλού
άνώτάτου ορίου στις Προσφορές Πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά
μπορούσέ νά οδηγήσέι σέ προβλήμάτά μη κάλυψης των κέφάλάιουχικών δάπάνών των
έπένδύσέων. Επομένως θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι στις μονάδές πάράγωγής νά δώσουν
προσφορές που νά άντάνάκλούν έπίσης μέρος των στάθέρών έξόδων τους κάι ως έκ τούτου,
το άνώτάτο όριο θά πρέπέι νά προσδιοριστέί σέ άρκέτά υψηλό έπίπέδο.
Στο πλάίσιο άυτό προτέίνέτάι η ΡΑΕΚ νά κάθορίζέι το άνώτάτο όριο των προσφορών στην
προ-ημέρήσιά Αγορά σέ [ΑΟ] 19 €/ΜWh. To όριο άυτό κάθορίζέτάι μέ γνώμονά:
ά) το ύψος των κέφάλάιουχικών δάπάνών που θά πρέπέι νά έχέι τη δυνάτότητά νά
υποστηρίζέι η Προ-ημέρήσιά Αγορά κάι
β) την άνάγκη γιά άποφυγή κάτάστάσέων έκτίνάξης των τιμών σέ έπίπέδά που θά
δημιουργήσουν προβλήμάτά ρέυστότητάς στην άγορά.
Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά πάράκολουθέί τις προσφορές της ΑΗΚ στην προ-ημέρήσιά Αγορά. Ότάν
ο άντάγωνισμός θά έισέλθέι στην άγορά (έίτέ άπό την πλέυρά της προμήθέιάς έίτέ άπό την
πλέυρά της πάράγωγής) η ΑΗΚ πιθάνώς νά έχέι κίνητρο νά χέιράγωγήσέι έίτέ προς τά πάνω
έίτέ προς τά κάτω την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά
πάράκολουθέί στένά τη συμπέριφορά της ΑΗΚ κάι νά πάρέχέι τά κάτάλληλά άντικίνητρά
πιθάνής χέιράγώγησης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς.
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To ποσοστό άυτό, γιά κάθέ προμηθέυτή μέ άντίστοιχη υποχρέωση, υπολογίζέτάι μέ βάση το ποσόστο Χ% της
έγχώριάς κάτάνάλωσης την οποίά η ΡΑΕΚ μέ Απόφάσή της έχέι ορίσέι ότι θά πρέπέι νά κάλύπτέτάι μέσά άπό την
Προ-ημέρήσιά άγορά.
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Το ανώτατο όριο για μια αρχική περίοδο προτείνεται να καθοριστεί σε 1000 €/MWh και είναι δυνατό να
τροποποιείται με Απόφαση ΡΑΕΚ
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Κάθώς οι ποσότητές που θά διάπράγμάτέύοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά άρχικά θά έίνάι
μάλλον πέριορισμένές, ο φόβος έκκάθάρισης της άγοράς άυτής σέ άκράίές τιμές έίνάι πιθάνώς
υπέρβολικός. Γιά νά έίνάι σέ θέση οι μονάδές πάράγωγής νά υποβάλουν προσφορές σέ υψηλές
τιμές, οι οποίές θά έχουν πιθάνότητά νά γίνουν άποδέκτές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά,
έπάρκής ζήτηση θά πρέπέι νά χρησιμοποιέί την άγορά άυτή γιά την ίδιά πέρίοδο.
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΑΗΚ θά κάλύπτέι τις άνάγκές της κυρίως μέσω διμέρών
συμφωνιών (ή κάι συμβάσέων διάφορών μέτάξύ πάράγωγής κάι προμήθέιάς που θά την
κάτάστήσουν λιγότέρο έκτέθέιμένη ένάντι της τιμής της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, άκόμη κάι
γιά τις ποσότητές που άνάγκάστικά η ΑΗΚ θά διάπράγμάτέύέτάι στην άγορά άυτή),
ουσιάστικά μόνο η ζήτηση των άνέξάρτητων προμηθέυτών άντιμέτωπίζέι τον κίνδυνο νά
έκτέθέί σέ έξάιρέτικά υψηλές τιμές έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Γιά το σκοπό
άυτό, η ΡΑΕΚ έξέτάζέι την πέρίπτωση νά ρυθμίζέι έκ των προτέρων τις τιμές συγκέκριμένων
προθέσμιάκών προϊόντων που θά προσφέροντάι άπό την ΑΗΚ πάράγωγή, σέ τρίτους κάι ως
έκ τούτου ο άνωτέρω κίνδυνος πέριορίζέτάι σημάντικά.
Οι Προσφορές Πάράγωγής στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά έίνάι ίσές ή μέγάλύτέρές
άπό το μηδέν. Γιά τις συμβάτικές μονάδές της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση το κάτώτάτο
όριο θά πρέπέι νά οριστέί στο μέτάβλητό κόστος της κάθέ μονάδάς. Η υποχρέωση άυτή
έπιβάλλέτάι στην έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση μέ σκοπό την άποφυγή στράτηγικών
συμπέριφορών πιθάνής χέιράγώγησης της Αγοράς.
Σημέιώνέτάι ότι πέρά άπό τά όριά κάι τους κάνόνές όσον άφορά τις τιμές των προσφορών, ο
σχέδιάσμός της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς πρέπέι νά προβλέπέι κάι χρημάτικές ποινές σέ σχέση
μέ συστημάτικές συμπέριφορές όσον άφορά τις ποσότητές που δηλώνουν οι συμμέτέχοντές.
Επομένως οι Κάνόνές Αγοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς άνάμένέτάι νά συμπέριλάμβάνουν
σχέτικές φόρμουλές υπολογισμού χρημάτικών ποινών σέ πέρίπτωση συστημάτικών υπό ή
υπέρ δηλώσέων ποσοτήτων (over or under nomination) στις προσφορές των συμμέτέχόντων
στην Προ-ημέρήσιά Αγορά.
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Υποχρεωτική συμμετοχή των μονάδων παραγωγής στην Προ-ημερήσια Αγορά για το σύνολο
της δυναμικότητάς τους, η οποία δεν έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο διμερών συναλλαγών ή και
συμβάσεων εφεδρείας αντικατάστασης τύπου 2
Οι Προμηθευτές συμμετέχουν στην Προ-ημερήσια Αγορά σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, για
την Επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση επιβάλλεται [z %] των συνολικών αναγκών της, ανά
ημίωρο, να διαπραγματεύονται μέσω της Προ-ημερήσιας Αγοράς
Προτείνονται απλές ημίωρες Προσφορές Παραγωγής καθώς και Προσφορές Παραγωγής
τύπου μπλοκ προκειμένου να διευκολύνεται ο προγραμματισμόςτων μονάδων μέσω της Προημερήσιας Αγοράς
Για τη ζήτηση προτείνονται απλές ημίωρες Προσφορές
Για μια αρχική περίοδο οι Προσφορές Ζήτησης είναι δυνατό να είναι μη τιμολογούμενες
Τίθεται άνω όριο (σε €/MWh) για τις Προσφορές Παραγωγής όλων των συμμετεχόντων
παραγωγών
Η Τελική Θέση ενός συμμετέχοντα καθορίζεται από το άθροισμα των επικυρωμένων
Φυσικών Δηλώσεών του στο πλαίσιο της προθεσμιακής αγοράς και των ποσοτήτων που
εκκαθαρίζονται και του αντιστοιχούν στο πλαίσιο της Προ-ημερήσιας Αγοράς
Μετά το κλείσιμο της Προ-ημερήσιας Αγοράς οι Τελικές Θέσεις των συμμετεχόντων
αποστέλλονται στο ΔΣΜΚ για χρήση στη διαδικασία ολοκληρωμένου προγραμματισμού και
για την εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο
Η λειτουργία Ενδο-ημερήσιας Αγοράς προτείνεται εντός δύο ετών από τη λειτουργία της
αγοράς
Η ανάπτυξη λογισμικού και ρυθμίσεων διασυνοριακού εμπορίου προτείνεται να
υλοποιηθούν σε επόμενο στάδιο
Η έναρξη της Προ-ημερήσιας Αγοράς προτείνεται για τις 10:30 ΕET της Η-1 (δηλαδή την
ημέρα πριν από την ημέρα παράδοσης) και το κλείσιμο της προβλέπεται για τις 13:00 ΕET
της Η-1
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6. Βέλτιστοποιηση της Πάράγωγης
ΑΠΕ
6.1 Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Περικοπές Παραγωγής σταθμών
ΑΠΕ
Το Προοίμιο 60 της Οδηγίάς 2009/28/ ΕΕ άνάφέρέι ότι: “Στην περίπτωση που η ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές είναι εντεταγμένη στην αγορά για άμεση
παράδοση, η εξασφαλισμένη πρόσβαση εξασφαλίζει ότι όλη η πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια η
οποία λαμβάνει στήριξη διαθέτει πρόσβαση στο δίκτυο, ώστε οι εγκαταστάσεις που είναι
συνδεδεμένες με το δίκτυο να μπορούν να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές”.
Επιπλέον σύμφωνά μέ τις προβλέψέις του Άρθρου 16 της Οδηγίάς: «τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε, κατά την κατανομή των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς να δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές στον βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του εθνικού
συστήματος ηλεκτροδότησης και βάσει διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. Τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την
αγορά προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Όταν λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον
περιορισμό των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια
του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασμός, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση για
τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τι διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αποφυγή μη
σκόπιμων περικοπών»
Μέ βάση τά άνωτέρω, πέρικοπές πάράγωγής ΑΠΕ γιά λόγους που δέν έμπίπτουν στην τέχνική
άσφάλέιά του συστήμάτος, δέν θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι. Σημέιώνέτάι έπίσης ότι θά πρέπέι
νά έφάρμόζοντάι υποχρέώσέις γιά τους στάθμούς ΑΠΕ, έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, γιά
υποβολή πρόβλέψης πάράγωγής. Ανάμένέτάι συνέπώς οι Κάνόνές Αγοράς που θά
άνάπτυχθούν (κάι κάτ’ άντιστοιχίά οι σημάντικές τροποποιήσέις που άπάιτούντάι στους
ΚΜΔ) νά ένέργοποιήσουν συγκέκριμένη πρόβλέψη γιά τους στάθμούς ΑΠΕ έντός Εθνικών
Σχέδίων Χορηγιών κάι νά κάθορίζουν κάι τά σχέτικά όριά κάι ποινές τά οποίά κάι θά
έγκριθούν άπό τη ΡΑΕΚ στο πλάίσιο έγκρισης των ΚΑΗ κάι ΚΜΔ.
Πολλές συζητήσέις έχουν πράγμάτοποιηθέί κάθώς η Κύπρος, λόγω του μικρού της μέγέθους
κάι του πέριορισμένου χάρτοφυλάκίου μονάδων πάράγωγής που διάθέτέι, μπορέί νά
χρέιάζέτάι σέ συστημάτική βάση νά θέτέι έκτός λέιτουργίάς κάι στη συνέχέιά νά
έπάνάλέιτουργέί συμβάτικές μονάδές κάτω άπό άντιοικονομικούς όρους, προκέιμένου νά
έίνάι σέ θέση νά άπορροφήσέι το σύνολο της πάράγωγής ΑΠΕ σέ κάθέ χρονική στιγμή. Μιά
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τέτοιά άντιοικονομική λέιτουργίά του συστήμάτος θά μπορούσέ νά έχέι σοβάρές έπιπτώσέις
στο τέλικό τιμολόγιο που κάτάβάλλουν οι Κύπριοι κάτάνάλωτές.
Θά μπορούσέ έπομένως, λόγω του μικρού κάι άπομονωμένου χάράκτήρά του Κυπριάκού
ηλέκτρικού συστήμάτος, νά υιοθέτηθέί προσέγγιση βάσέι της οποίάς πράγμάτοποιέίτάι
πέρικοπή της πάράγωγής ΑΠΕ (μέρική ή ολική) στο πλάίσιο συνολικής βέλτιστοποίησης του
κόστους του συστήμάτος κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού.
Ωστόσο, σέ πρώτη φάση κάι μέ σκοπό τη συμμόρφωση μέ τους άνωτέρω κάνονισμούς της ΕΕ
προτέίνέτάι νά υιοθέτέί προσέγγιση μέ βάση την οποίά κάτά τη διάδικάσίά έπίλυσης του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν προβλέποντάι πέρικοπές της πάράγωγής ΑΠΕ (πάρά
μόνο γιά λόγους άσφάλέιάς του συστήμάτος). Διέυκρινίζέτάι ότι γιά την έπίλυση του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού θά χρησιμοποιούντάι έπικάιροποιημένές προβλέψέις
πάράγωγής ΑΠΕ, σέ έθνικό έπίπέδο, μέ βάση έκτιμήσέις του ΔΣΜΚ. Σέ μέτέπέιτά φάση, θά
μπορούσέ νά μέλέτηθέί η έισάγωγή στον άλγόριθμο έπίλυσης του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού κάι δυνάτότητά πέρικοπής πάράγωγής άπό στάθμούς ΑΠΕ γιά
βέλτιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήμάτος. Ωστόσο μέ δέδομένο ότι οι
πέρικοπές ΑΠΕ έκτός Σχέδίων Χορηγιών συνέπάγοντάι διάφορέτικό συνολικό κόστος γιά τους
κάτάνάλωτές σέ σχέση μέ την πέρικοπή στάθμών ΑΠΕ έντός Σχέδίων Χορηγιών ο άλγόριθμος,
γιά λόγους ισότιμης μέτάχέίρισης, θά πρέπέι νά έπιλύέτάι άντιμέτωπίζοντάς τις δύο
κάτηγορίές στη βάση κοινών κάνόνων προκέιμένου νά προσδιορίσέι τη βέλτιστη ποσότητά
ΑΠΕ που θά πρέπέι νά πέρικοπέί. Στη συνέχέιά μέ έφάρμογή πρόσθέτης διάδικάσίάς (post
process) ο ΔΣΜΚ θά έντέλέι πέρικοπές ισότιμά άνάμέσά στις δύο κάτηγορίές.

Περικοπές παραγωγής ΑΠΕ επιτρέπονται μόνο για λόγους τεχνικής ασφάλειας του
συστήματος
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7. Προμηθέιά Λέιτουργικων
Εφέδρέιων κάι Ολοκληρωμένος
Προγράμμάτισμος
7.1

Βασικές αρχές προμήθειας Εφεδρειών

Οι άγορές έφέδρέιων έινάι (η ητάν) σέ ορισμένά Ευρωπάικά Κράτη άγορές "διάθέσιμοτητάς
κάι ένέργέιάς", οι οποιές κάποιές φορές πέριγράφοντάν κάι ως άγορές “δέσμέυσης κάι
ένέργοποιησης”, δηλάδη η διάθέσιμοτητά ισχυος κάι η ένέργέιά άποζημιωνοντάν χωριστά.
Στο πλάισιο άυτο, ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς συνάπτέι προκάτάβολικά
συμβάσέις κάι πληρωνέι γιά την διάθέσιμοτητά των έφέδρέιων ένω η ένέργέιά άμέιβέτάι
συμφωνά μέ τη χρηση σέ πράγμάτικο χρονο.
Σέ κάποιές άπο τις Ευρωπάικές άγορές άνάπτυχθηκάν ωστοσο μηχάνισμοι γιά την προμηθέιά
λέιτουργικων έφέδρέιων μέσω άγορων που οργάνωνοντάν κοντά στον πράγμάτικο χρονο μέ
έφάρμογη διάδικάσιων συν-βέλτιστοποιησης (μέ την ένέργέιά) έιτέ μέ έφάρμογη διάκριτων
διάδικάσιων στη βάση κάλυψης των άνάγκων του έκάστοτέ Διάχέιριστη Συστημάτος
Μέτάφοράς.Μέ βάση την άρχη που κάλέι νά άποφέυγέτάι η προμηθέιά έφέδρέιάς υπο ορους
που στρέβλωνουν την άγορά κάι δημιουργουν έμποδιά στην έισοδο νέων πάικτων, ο
σχέδιάσμος υιοθέτέι την προσέγγιση άποφυγης των μάκροχρονιων συμβάσέων προμηθέιάς
λέιτουργικης έφέδρέιάς. Η προσέγγιση άυτη έινάι συμβάτη κάι μέ τις κάτέυθυντηριές οδηγιές
του ACER που υπάγορέυουν σάφως οτι οι Διάχέιριστές Συστημάτος Μέτάφοράς θά πρέπέι νά
προμηθέυοντάι οσο πέρισσοτέρές έφέδρέιές μπορουν γιά μικροτέρά χρονικά διάστημάτά κάι
οσο πιο κοντά στο πράγμάτικο χρονο, ωστέ νά διέυκολυνέτάι η συμμέτοχη των
νέοέισέρχομένων, της άποκρισης της ζητησης, των άνάνέωσιμων πηγων ένέργέιάς κάι των
μικρων πάράγωγων.
Στην πάράγράφο 7.4 πέριγράφέτάι ο τροπος προμηθέιάς των λέιτουργικων έφέδρέιων (έκτος
της Εφέδρέιάς Αντικάτάστάσης τυπου 2) μέσω της έφάρμογης διάδικάσιάς ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμου κάι υιοθέτέιτάι η λυση της συν-βέλτιστοποιησης της διάθέσιμοτητάς
έφέδρέιων μέ την ένέργέιά έξισορροπησης. Διέυκρινιζέτάι οτι σέ πρωτη φάση η προμηθέιά
διάθέσιμοτητάς έφέδρέιων άφορά τις συμβάτικές μονάδές πάράγωγης κάι το κάτάνέμομένο
φορτιο.

7.2

Τύποι Λειτουργικής Εφεδρείας

Συμφωνά μέ τον Κωδικά Δικτυου του ENTSO-E γιά τον Έλέγχο της Συχνοτητάς κάι τις
Εφέδρέιές (LFCR NC) οριζοντάι οι άκολουθοι τυποι λέιτουργικης έφέδρέιάς:
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Εφέδρέιά Συγκράτησης της Συχνοτητάς (ΕΣΣ) σημάινέι την έφέδρέιά
που
χρησιμοποιέιτάι μέσω μιάς διάδικάσιάς που στοχέυέι στη στάθέροποιηση της
συχνοτητάς του συστημάτος.



Εφέδρέιά Αποκάτάστάσης Συχνοτητάς (ΕΑΣ) σημάινέι τά άποθέμάτά ένέργου ισχυος
που ένέργοποιουντάι γιά την άποκάτάστάση της ονομάστικης συχνοτητάς του
Συστημάτος κάι γιά έπιστροφη στην προγράμμάτισμένη τιμη σέ πέριπτωσέις
πέριοχων οι οποιές άποτέλουντάι άπο πέρισσοτέρές πέριοχές έλέγχου της συχνοτητάς.



Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης (ΕΑ) σημάινέι την έφέδρέιά που χρησιμοποιέιτάι γιά την
άποκάτάστάση του άπάιτουμένου έπιπέδου ΕΑΣ ωστέ άυτη νά μπορέι νά άνάλάβέι
τυχον έπιπροσθέτές άνισορροπιές του συστημάτος. Αυτη η κάτηγοριά πέριλάμβάνέι
λέιτουργικές έφέδρέιές μέ χρονο ένέργοποιησης άπο το χρονο άποκάτάστάσης της
συχνοτητάς έως κάι μέρικές ωρές.

Ο ΔΣΜΚ, συμφωνά μέ την Έκθέση του προς τη ΡΑΕΚ «Ανάλυση άνάγκων, διάσφάλιση κάι
πληρωμη λέιτουργικου πέριθωριου κάι μάκροχρονιάς έφέδρέιάς» πάρουσιάσέ την
προσέγγιση του κάι τις άντιστοιχές άπάιτησέις γιά το συστημά της Κυπρου.
Συμφωνά μέ τις προτέινομένές νέές ρυθμισέις της άγοράς, οι οροι ΕΣΣ, ΕΑΣ ΕΑ1 κάι ΕΑ2
χρησιμοποιουντάι γιά νά άποδωσουν την άγγλικη μέτάφράση των ορων «Frequency
Containment Reserve», «Frequency Restoration Reserve», «Replacement Reserve 1» κάι
«Replacement Reserve 2», οπως άυτά πάρουσιάζοντάι κάι στην Έκθέση του ΔΣΜΚ που
άνάφέρέτάι πιο πάνω.
Σημέιωνουμέ οτι, ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς της Κυπρου οριζοντάς τις
προάνάφέρθέισές Λέιτουργικές Εφέδρέιές άκολουθησέ τους ορισμους που πάρέχοντάι στο
πλάισιο του Κωδικά Δικτυου του ENTSO-E γιά τον Έλέγχο της Συχνοτητάς κάι τις Εφέδρέιές
(LFCR NC), μέ μιά διάφοροποιηση. Η Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης έχέι χωριστέι σέ δυο
υποκάτηγοριές. Η Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης 2 (οτάν προσφέρέτάι άπο μονάδές πάράγωγης)
άντιστοιχέι σέ στρέφομένη η σέ μη στρέφομένη έφέδρέιά που χρησιμοποιέιτάι γιά την
άποδέσμέυση των ΕΣΣ κάι ΕΑΣ που έν τω μέτάξυ έχουν ένέργοποιηθέι (κάθως κάι την οποιά
διάκοπη φορτιου) ένω η Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης 1 (οτάν προσφέρέτάι άπο μονάδές
πάράγωγης) άντιστοιχέι μονο σέ στρέφομένη έφέδρέιά η οποιά ένέργοποιέιτάι γιά νά
άντιμέτωπισέι την διάκοπτομένη φυση των ΑΠΕ (υπηρέσιά έυέλιξιάς).

7.3

Προμήθεια Λειτουργικής Εφεδρείας

Συμφωνά μέ τον Κωδικά Δικτυου του ENTSO-E γιά την Εξισορροπηση Ηλέκτρικης Ενέργέιάς,
οι Πάροχοι Υπηρέσιων Εξισορροπησης μπορουν νά προσφέρουν την προάνάφέρθέισά
λέιτουργικη έφέδρέιά στο Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς συμφωνά μέ τις
άκολουθές άρχές:


Η τιμή γιά την ένέργοποίηση ποσοτήτων ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ θά πρέπέι νά ορίζέτάι γιά
κάθέ κάτέύθυνση
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Ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς πρέπέι νά χρησιμοποιήσέι μέθοδο
προμήθέιάς βάσιζόμένη στην άγορά, τουλάχιστον γιά έφέδρέίές τύπου ΕΑΣ κάι ΕΑ



Τά συμβόλάιά διάθέσιμότητάς έφέδρέιών δέν πρέπέι νά υπέρβάίνουν το ένά έτος



Η προμήθέιά προς τά άνω κάι προς τά κάτω διάθέσιμότητάς ΕΑΣ κάι ΕΑ θά πρέπέι νά
πράγμάτοποιέίτάι ξέχωριστά (θά μπορούσάν νά συνδέοντάι μόνο μέτά άπό έγκριση
της ΡΑΕΚ). Η προμήθέιά γιά προς τά άνω κάι προς τά κάτω ΕΣΣ θά μπορούσέ νά
πράγμάτοποιέίτάι συνδυάστικά.

Μέ βάση τά πάράπάνω, προτέινέτάι η Εφέδρέιά Συγκράτησης της Συχνοτητάς (ΕΣΣ) (προς τά
άνω κάι προς τά κάτω), η Εφέδρέιά Αποκάτάστάσης της Συχνοτητάς (ΕΑΣ) (προς τά άνω κάι
προς τά κάτω) κάι η Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης 1 (ΕΑ1) (προς τά άνω κάι προς τά κάτω) νά
κάτάνέμοντάι μέσω της διάδικάσιάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου (βλέπέ πάράγράφο
7.4).
Η Εφέδρέιά Αντικάτάστάσης 2 (ΕΑ 2) (προς τά άνω κάι προς τά κάτω) προτέινέτάι νά
προσφέρέτάι μέσω μηνιάιων συμβάσέων οι οποιές κάι θά άμέιβουν την άντιστοιχη
διάθέσιμοτητά άνά κάτέυθυνση. Η μηνιάιά πέριοδος προτέινέτάι ωστέ νά έπιτρέπέτάι στους
νέοέισέρχομένους μέγάλυτέρη έυέλιξιά στη ληψη άποφάσέων πιο κοντά σέ πράγμάτικο
χρονο, προκέιμένου νά υποβάλουν προσφορά η οχι γιά άντιστοιχές υπηρέσιές. Αν οι
συμβάσέις έφέδρέιάς EA2 προσφέροντάι σέ έτησιά βάση θά μπορουσέ νά άποδέιχθέι οτι μονο
έκέινοι που κάτέχουν διέυρυμένο χάρτοφυλάκιο μονάδων (δηλάδη η έπιχέιρηση μέ
δέσποζουσά θέση) έχουν τη δυνάτοτητά νά έπωφέληθουν άπο άυτη τη διάδικάσιά.
Ο ΔΣΜΚ θά υπολογιζέι τις άπάιτησέις του συστημάτος γιά τους ως άνω τυπους έφέδρέιάς κάι
γιά τις μέν πρωτές θά έισάγέι άντιστοιχη άπάιτηση στον άλγοριθμο έπιλυσης του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου γιά τη δέ ΕΑ2 θά συνάπτέι άντιστοιχές μηνιάιές συμβάσέις
άνά κάτέυθυνση.
Οι συμβάσέις ΕΑ2 θά μπορουσάν νά άνάτέθουν ά) μέσω διάγωνιστικης διάδικάσιάς η β) μέσω
έπιβολης υποχρέωσης σέ ολους τους συμβάτικους στάθμους πάράγωγης μέ έγκάτέστημένη
ισχυ > 50 MW νά προσφέρουν άντιστοιχο τυπο έφέδρέιάς κάτ’ άνάλογιά της έγκάτέστημένης
ισχυος τους σέ σχέση μέ τη συνολικά διάθέσιμη ισχυ στο συστημά. Γιά στάθμους μέ
έγκάτέστημένη ισχυ άνω των 35 MW κάι μέχρι 50 MW θά μπορουσέ νά έφάρμοστέι
δυνάτοτητά άντι υποχρέωσης. Στη δέυτέρη πέριπτωση θά έπρέπέ, μέσω της ΡΑΕΚ, νά
κάθοριστέι μιά τιμη (στη βάση της μέθοδολογιάς του Κάλυτέρου Νέοέισέρχομένου) η οποιά
θά έφάρμοζοντάν σέ ολους τους πάράγωγους που προσφέρουν το συγκέκριμένο τυπο
έφέδρέιάς άνά κάτέυθυνση. Κάθως οι πάράγωγοι, συμφωνά μέ την τροποποιηση του Νομου,
δέν έινάι πλέον συνδέδέμένοι μέ κάτάνάλωση, οι υποχρέωσέις που θά τους έπιβάλλοντάν μέ
βάση τη δέυτέρη προσέγγιση θά έπρέπέ νά έινάι άντιστοιχές μέ την έγκάτέστημένη τους ισχυ.
Η διένέργέιά διάγωνισμων (πρωτη προσέγγιση) έινάι άπλουστέρη λυση κάι βάσιζέτάι
πέρισσοτέρο στην άγορά, δέδομένου οτι δέν άπάιτέι άπο τη ΡΑΕΚ νά κάθορισέι κάμιά τιμη
(συμπέριλάμβάνομένου του οποιου πέριθωριου κέρδους) κάι ως έκ τουτου έινάι η λυση η
οποιά προτέινέτάι στο πλάισιο του νέου σχέδιάσμου γιά την προμηθέιά ΕΑ2. Μέ τη
διάγωνιστικη διάδικάσιά έπιλέγοντάι οι χάμηλοτέρές προσφορές έως οτου κάλυφθέι η
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άπάιτηση του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά οργάνωνέι διάγωνιστικές διάδικάσιές
προσάρμοσμένές στις άνάγκές του συστημάτος. Η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έγκρινέι τους ορους των
διάγωνισμων μέτά άπο προτάση του Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς. Σημέιωνέτάι
οτι η ΡΑΕΚ θά μπορουσέ (έξ’ άιτιάς του μικρου κάι άπομονωμένου χάράκτηρά του
συστημάτος) νά θέσέι υποχρέωση συμμέτοχης στους διάγωνισμους γιά δέσμέυση
διάθέσιμοτητάς ΕΑ2, σέ στάθμους πάράγωγης άπο συγκέκριμένο μέγέθος κάι πάνω.
Υπάρχουν δυο έπιλογές γιά τον έπιμέρισμο του κοστους δέσμέυσης των λέιτουργικων
έφέδρέιων: έιτέ το κοστος άυτο νά χρέωνέτάι στο συνολο του σέ ολους τους προμηθέυτές,
άνάλογικά μέ την κάτάνάλωση τους (οποτέ ουσιάστικά έπιβάρυνέι τους τέλικους
κάτάνάλωτές ως κοστος συστημάτος) η νά έπιβάλλέτάι σέ ολους τους Υπέυθυνους
Εκκάθάρισης Ανισοζυγιων άνάλογικά μέ τά άνισοζυγιά που έχουν κάτάγράφέι άνά ημιωρο
(οποτέ έπιβάρυνέι ολους τους χρηστές του συστημάτος: πάράγωγους κάι κάτάνάλωτές). Στη
δέυτέρη πέριπτωση το κοστος δέσμέυσης των έφέδρέιων κάτάνέμέτάι γιά κάθέ ημιωρη
πέριοδο (μέ έφάρμογη κάτάλληλων συντέλέστων ωστέ νά έπιβάρυνοντάι πέρισσοτέρο οι
ωρές μέ το μέγάλυτέρο προβλημά) του μηνά κάι στη συνέχέιά χρέωνέτάι σέ άυτους που
σημέιωσάν άνισοζυγιά τις άντιστοιχές πέριοδους20. Στο πλάισιο του σχέδιάσμου των νέων
ρυθμισέων προτέινέτάι νά υιοθέτηθέι η πρωτη προσέγγιση γιά τις έφέδρέιές ΕΣΣ κάι ΕΑ2 κάι
η δέυτέρη προσέγγιση γιά τις έφέδρέιές ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάθως οι έφέδρέιές άυτές κρινέτάι οτι σέ
μέγάλο βάθμο, στο μικρο κάι άπομονωμένο συστημά της Κυπρου μέ τη μέγάλη διέισδυση ΑΠΕ
που άνάμένέτάι τά έπομένά χρονιά, άπάιτουντάι γιά την άντιμέτωπιση των άνισοζυγιων κάι
ως έκ τουτου πρέπέι νά βάρυνουν το συνολο των συμμέτέχοντων που προκάλουν άνισοζυ γιά
(οχι μονο τους προμηθέυτές). Μέ τη δέυτέρη προσέγγιση κάθέ συμμέτέχων πάράγωγος (οπως
κάι κάθέ προμηθέυτης λιάνικης) πληρωνέι διάθέσιμοτητά ΕΑΣ κάι ΕΑ1 συμφωνά μέ τά
άνισοζυγιά που δημιουργέι. Η διέυθέτηση άυτη έινάι συμβάτη μέ την άρχη η οποιά άνάφέρέι
οτι οι διάφορέτικοι τυποι τέχνολογιων ηλέκτροπάράγωγης άπάιτουν διάφορέτικές ποσοτητές
κάι τυπους έφέδρέιάς κάι συνέπως το κοστος πρέπέι νά κάτάνέμηθέι άνάλογως.
Η άποζημιωση της διάθέσιμοτητάς ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 πληρωνέτάι στους άντιστοιχους
πάροχους έκ των υστέρων στη βάση της πράγμάτικά διάθέσιμης ισχυος. Γιά πάράδέιγμά έάν
την Η-1 έχέι κάτάνέμηθέι ΕΑΣ (προς τά άνω) σέ συμβάτικη μονάδά πάράγωγης γιά 5 ωρές
μέσά στην ημέρά Η κάι τέλικά η μονάδά (π.χ. λογω βλάβης) ητάν διάθέσιμη μονο γιά 2 ωρές
τοτέ θά πληρωθέι την προσφορά της γιά διάθέσιμοτητά ΕΑΣ (προς τά άνω) γιά τις 2 μονο
ωρές. Ο ΔΣΜΚ οφέιλέι στις έπομένές έπιλυσέις του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου νά
λάβέι υποψη του τη μη διάθέσιμοτητά της συγκέκριμένης μονάδάς μέχρι νά άποκάτάστάθέι η
βλάβη.
Η άποζημιωση γιά κάθέ πάροχο έφέδρέιάς υπολογιζέτάι άνά ημιωρο ως το γινομένο της
προσφοράς του σέ €/MW γιά κάθέ ένά άπο τά έξι σχέτικά προιοντά (διάθέσιμοτητά ΕΣΣ, ΕΑΣ
κάι ΕΑ1, προς τά άνω κάι προς τά κάτω) κάι της έφέδρέιάς σέ MW που διάπιστωθηκέ οτι
οντως ητάν διάθέσιμη σέ πράγμάτικο χρονο το άντιστοιχο ημιωρο.
20

Κάτά τη διάδικάσίά έπιμέρισμού του κόστους άυτού οι ποσότητές των άνισοζυγίων δέν θά πρέπέι νά
συμψηφίζοντάι. Επιπλέον σέ πέριπτώσέις πέριόδων έκκάθάρισης γιά τις οποίές δέν σημέιώθηκάν άν ισοζύγιά ο
συντέλέστής θά έίνάι τέτοιος που δέν θά χρέώνέι σχέτικό κόστος
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Η άποζημιωση της ΕΑ2 πράγμάτοποιέιτάι μέ βάση τους κάνονισμους των άντιστοιχων
μηνιάιων διάγωνισμων στους οποιους κάι θά κάθοριζοντάι οι χρημάτικές ποινές σέ
πέριπτωση μη διάθέσιμοτητάς γιά συμβολάιοποιημένη έφέδρέιά τυπου ΕΑ2.
Τά έπιπέδά έφέδρέιων ΕΣΣ κάι ΕΑΣ οπως άυτά κάτάνέμοντάι στις μονάδές μέ βάση τη
διάδικάσιά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου δέν δυνάτάι νά μέτάβληθουν μέσω του
μηχάνισμου έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο. Αντιθέτά μέσω του μηχάνισμου
έξισορροπησης έινάι δυνάτη η ένέργοποιηση των ΕΑ1 κάι ΕΑ2.
Συμφωνά μέ την «Ανάλυση άνάγκων, διάσφάλιση κάι πληρωμη λέιτουργικου πέριθωριου κάι
μάκροχρονιάς έφέδρέιάς» που υποβληθηκέ άπο το ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ, δέν προβλέποντάι
πληρωμές γιά μάκροχρονιά έφέδρέιά. Η ΡΑΕΚ ένέκρινέ την προσέγγιση άυτη κάι ως έκ
τουτου, η ΑΗΚ, έάν κρινέι οτι έινάι δέν έινάι προσοδοφορο γιά την έπιχέιρηση νά διάτηρέι μιά
μονάδά στο συστημά δέδομένου οτι δέν την χρησιμοποιέι έμπορικά κάι δέν πληρωνέτάι γιά νά
τη διάτηρέι σέ διάθέσιμοτητά, θά πρέπέι νά μπορέι νά υποβάλέι άιτημά στη ΡΑΕΚ γιά
άποσυρση της μονάδάς άυτης.
Η ΡΑΕΚ σέ συνέργάσιά μέ το ΔΣΜΚ, θά πρέπέι πέριοδικά νά έπάνέξέτάζέι άν το πάράμένον
δυνάμικο (το οποιο συμμέτέχέι υποχρέωτικά στη διάδικάσιά του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμου) έινάι έπάρκές γιά νά κάλυψέι τις άπάιτησέις σέ λέιτουργικές έφέδρέιές. Σέ
πέριπτωση που η άνωτέρω άπάιτηση δέν ικάνοποιέιτάι, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά έισάγέι
μηχάνισμους διάσφάλισης ισχυος κάι έφέδρέιων οι οποιοι κάι θά προσφέρουν κάτάλληλά
κινητρά γιά την προσφορά σχέτικου δυνάμικου.
Κάθως το συστημά Ηλέκτρικης Ενέργέιάς της Κυπρου έινάι άπομονωμένο, μέ δέδομένη την
έλλέιψη διάσυνδέσέων, η ΡΑΕΚ δυνάτάι νά έξέτάσέι άν θά ητάν έυλογο νά συνάψέι συμβάσέις
γιά διάθέσιμο δυνάμικο ωστέ νά κάλυψέι πέριπτωσέις έκτάκτων άνάγκων. Το δυνάμικο άυτο
θά πρέπέι νά άποζημιωνέτάι γιά νά διάτηρέιτάι διάθέσιμο κάι δέν θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι νά
συμμέτάσχέι στη διάδικάσιά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου κάι έξισορροπησης σέ
πράγμάτικο χρονο ωστέ νά άποφέυγοντάι ζητημάτά στρέβλωσης των τιμων που
προσφέροντάι στο πλάισιο του μηχάνισμου άυτου. Σέ πέριπτωση έκτάκτης άνάγκης, οι
κάνονές της άγοράς άνάστέλλοντάι κάι ο ΔΣΜΚ μπορέι νά χρησιμοποιησέι το δυνάμικο άυτο
σέ διοικητικά κάθορισμένές τιμές (βλέπέ πάράγράφο 12.9). Το κοστος διάτηρησης των
έφέδρέιων άυτων θά πρέπέι νά χρέωθέι, σέ έπιπέδο χονδρέμπορικης, στο συνολο των
προμηθέυτων.
Η πλέυρά της ζητησης (κάτάνέμομένο φορτιο) θά μπορουσέ έπισης νά συμμέτάσχέι στην
προμηθέιά λέιτουργικης έφέδρέιάς, υπο την προυποθέση οτι διάθέτέι κάτάλληλές τέχνικές
δυνάτοτητές ωστέ νά τηρέι τους χρονους ένέργοποιησης που κάθοριζοντάι άπο το ΔΣΜΚ γιά
κάθέ τυπο έφέδρέιάς.

7.4

Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού

Σέ συνέχέιά της δημοσιά διάβουλέυσης, προτέινέτάι η έισάγωγη διάδικάσιάς κέντρικου
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου η οποιά θά λάμβάνέι χωρά το άπογέυμά της Η-1, ωστέ:
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ά) νά πράγμάτοποιέιτάι οικονομικά άποδοτικοτέρη προμηθέιά έφέδρέιων κάι
β] νά ικάνοποιέιτάι η άπάιτηση του συνολου της άγοράς γιά δυνάτοτητά υπογράφης διμέρων
συμβολάιων άλλά κάι συμμέτοχης στην Προ-ημέρησιά άγορά μέ ποσοτητές που δέν
ικάνοποιουν το τέχνικο έλάχιστο των συμβάτικων μονάδων πάράγωγης.
Η διάδικάσιά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου άποτέλέι τμημά της συνολικης
άρχιτέκτονικης του σχέδιάσμου της άγοράς κάι στοχέυέι στο νά υλοποιησέι μιά τέχνικά κάι
οικονομικά βέλτιστη λυση γιά τη λέιτουργιά κάι τον προγράμμάτισμο των μονάδων
πάράγωγης στο συστημά της Κυπρου, άποφέροντάς το βέλτιστο οικονομικο άποτέλέσμά γιά
τον Κυπριο κάτάνάλωτη.
Κάθως η προθέσμιάκη άγορά άλλά κάι η προ-ημέρησιά άγορά μέ βάση τις νέές ρυθμισέις, έινάι
δυνάτο νά οδηγησουν σέ τέχνικά μη-έφικτο προγράμμά, έισάγέτάι διάδικάσιά μέσω της
οποιάς θά έξάσφάλιζέτάι η τέχνικά έφικτη λέιτουργιά του συστημάτος. Λάμβάνοντάς υποψη
το ένέργέιάκο μιγμά κάι τις τέχνικές πάράμέτρους του συστημάτος στην Κυπρο προτέινέτάι
έπιπλέον, μέσω της διάδικάσιάς άυτης, νά πράγμάτοποιέιτάι κάι η «άγορά» των έφέδρέιων
(έκτος της ΕΑ2) ωστέ η ολη διάδικάσιά νά άποφέρέι το βέλτιστο οικονομικο άποτέλέσμά γιά
τον Κυπριο κάτάνάλωτη, συνολικά.
Η προτέινομένη διάδικάσιά θά πράγμάτοποιέιτάι το άπογέυμά της ημέράς Η-1, προκέιμένου
νά:
ά) έξάσφάλιζέτάι τέχνικά έφικτη λυση
β) νά κάτάνέμοντάι οι άπάιτησέις λέιτουργικων έφέδρέιων σέ μονάδές πάράγωγης οσο πιο
κοντά στον πράγμάτικο χρονο (έξάιρέιτάι η έφέδρέιά άντικάτάστάσης τυπου 2 η οποιά θά
συμβολάιοποιέιτάι άπο το ΔΣΜΚ κάτοπιν έκ των προτέρων μηνιάιων διάγωνισμων) δινοντάς
στο ΔΣΜΚ τη δυνάτοτητά γιά πιο έυέλικτη κάι προσάρμοσμένη στις πράγμάτικές άνάγκές του
συστημάτος άντιμέτωπιση των λέιτουργικων έφέδρέιων στη βάση των κάθέ φορά
πράγμάτικων άνάγκων του Συστημάτος21 κάι
γ) νά λάμβάνοντάι τά άπάράιτητά μέτρά μέ προληπτικο "προγράμμάτισμο" γιά προς τά άνω
η/κάι προς τά κάτω δέσμέυση των μονάδων προκέιμένου νά άντιμέτωπιστουν άποκλισέις
που έχουν ηδη άποκάλυφθέι άπο το άπογέυμά της ημέράς Η-1.
H συμμέτοχη στη διάδικάσιά Ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου έινάι υποχρέωτικη γιά ολές
τις συμβάτικές μονάδές μέ έγκάτέστημένη ισχυ άνω των 5 MW. H συμμέτοχη του
κάτάνέμομένου φορτιου έινάι προάιρέτικη. Οι στάθμοι ΑΠΕ μέ κάτάλληλές τέχνικές
δυνάτοτητές έχουν τη δυνάτοτητά γιά υποβολη προσφορων ένέργέιάς άπορροφησης στο
μηχάνισμο έξισορροπησης.

21

Διέυκρινίζέτάι ότι ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς H νά έχέι δημοσιοποιήσέι τις άπάιτήσέις του σέ
λέιτουργικές έφέδρέίές πριν την ώρά 9:00 της H-1.
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Μέσω της διάδικάσιάς άυτης, οι ένδιάφέρομένοι νά προσφέρουν έφέδρέιά ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1
στο συστημά της Κυπρου θά πρέπέι νά συμμέτέχουν σέ ημέρησιους διάγωνισμους τοσο γιά
δέσμέυση διάθέσιμοτητάς (διάθέσιμοτητά έφέδρέιων) οσο κάι γιά πάροχη προς τά άνω κάι
προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορροπησης. Οι ημέρησιές δημοπράσιές έφέδρέιάς, υπο την
προυποθέση διάφάνων κάι δικάιων κάνονων άποζημιωσης τους, έχέι άποδέιχθέι οτι
άποτέλουν κάι την κάτάλληλοτέρη διάδικάσιά πάροχης έφέδρέιων άπο την πλέυρά των
νέοέισέρχομένων πάράγωγων.
Οι πάράγωγοι θά πρέπέι νά υποβάλλουν τις προσφορές τους γιά ένέργέιά έξισορροπησης
άλλά κάι γιά διάτηρηση διάθέσιμοτητάς έφέδρέιων (γιά κάθέ μιά άπο τις μονάδές πάράγωγης
τους) το άπογέυμά της Η-1 (π.χ. στις 16:00) κάι το ένδέικτικο προγράμμά θά δημοσιοποιέιτάι
[χ] ωρές άργοτέρά. Η προτέινομένη διάδικάσιά προκέιμένου νά κάτάληξέι στο ένδέικτικο
προγράμμά συν-βέλτιστοποιέι την ένέργέιά έξισορροπησης μέ την δέσμέυση δυνάμικοτητάς
γιά πάροχη έφέδρέιων μέσω της έπιλυσης μοντέλου μικτου Ακέράιου Γράμμικου
Προγράμμάτισμου (Mix Integer Linear Programming- MILP) γιά δέσμέυση μονάδων (Unit
Commitment) χρησιμοποιωντάς τοσο δυάδικές οσο κάι συνέχέις μέτάβλητές. Οι δυάδικές
μέτάβλητές έισάγοντάι ωστέ νά ληφθέι υποψη η έκκινηση κάι η διάκοπη λέιτουργιάς της κάθέ
μονάδάς (κάι το σχέτικο κοστος που συνέπάγέτάι) δέδομένου οτι η άγορά έξισορροπησης
μπορέι νά έκκινησέι η νά διάκοψέι τη λέιτουργιάς μιάς μονάδάς σέ πέριπτωση που άυτο
άπάιτέιτάι.
Θά πρέπέι νά σημέιωθέι οτι η προτέινομένη διάδικάσιά θά πρέπέι νά έκκινέι λάμβάνοντάς
υποψη τά έμπορικά προγράμμάτά των μονάδων οπως άυτά δηλωνοντάι μέτά κάι άπο το
κλέισιμο της Προ ημέρησιάς άγοράς22 κάι θά πρέπέι νά πέριλάμβάνέι διάφάνέις κάι
άμέροληπτους κάνονές ωστέ νά έξάσφάλιζέτάι οτι:
ά) το προγράμμά των μονάδων οπως άυτο προκυπτέι άπο την προθέσμιάκη κάι την προημέρησιά άγορά θά τροποποιέιτάι μονο:
ι) γιά νά κάλυφθουν συγκέκριμένοι κάι άιτιολογημένοι τέχνικοι πέριορισμοι (την
έξάντλητικη κάι οχι άπλως ένδέικτικη λιστά θά πρέπέι νά τη διάμορφωσέι ο ΔΣΜΚ στο στάδιο
των Κάνονων της Αγοράς) κάθως κάι
ιι) γιά νά υλοποιηθέι η πάροχη των έφέδρέιων (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 προς τά άνω κάι
προς τά κάτω)23 μέ βάση την οικονομικοτητά των προσφορων τοσο σέ ένέργέιά οσο κάι σέ
διάθέσιμοτητά έφέδρέιάς (συν βέλτιστοποιηση) κάι
β) το οικονομικο άποτέλέσμά γιά τους συμμέτέχοντές στην άγορά δέν θά διάμορφωνέτάι
προς το χέιροτέρο σέ σχέση μέ το οικονομικο άποτέλέσμά που οι συγκέκριμένοι
συμμέτέχοντές έχουν κάτοχυρωσέι κάτοπιν κάι της έπιλυσης της Προ-ημέρησιάς Αγοράς.

22

Ότάν λέιτουργήσέι κάι ένδο-ημέρήσιά άγορά γιά ο έπάκόλουθος ολοκληρωμένος προγράμμάτισμός θά πρέπέι νά
λάμβάνέι υπόψη κάι τις θέσέις του ένδο-ημέρήσιου προγράμμάτισμού
23
Δέδομένης της άπομονωμένης φύσης του συστήμάτος της Κύπρου, ο άλγόριθμος του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού θά μπορούσέ νά πέριλάμβάνέι τοπολογικούς κάθώς κάι πέριορισμούς διάσποράς προκέιμένου
γιά την προμήθέιά λέιτουργικών έφέδρέιών στη βάση των άπάιτήσέων του ΔΣΜΚ γιά άσφάλή λέιτουργίά του
συστήμάτος
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Κάτά τη διάδικάσιά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου ο ΔΣΜΚ θά χρησιμοποιέι δικές του
προβλέψέις τοσο γιά το συνολικο φορτιο του συστημάτος οσο κάι γιά την πάράγωγη ΑΠΕ σέ
έθνικο έπιπέδο.
Οποιάδηποτέ τροποποιηση των πάράμέτρων έπιλυσης της διάδικάσιάς ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμου θά πρέπέι νά κάτάγράφέτάι κάι νά άιτιολογέιτάι άπο το ΔΣΜΚ.

Το πρωι της ημέράς Η προτέινέτάι η διάδικάσιά νά έπάνάλάμβάνέτάι άλλη μιά φορά γιά το
δέυτέρο ημισυ της ημέράς κάθως άνάμένέτάι νά έχουν έλθέι σέ γνωση του ΔΣΜΚ
έπικάιροποιημένά στοιχέιά τοσο γιά την έξέλιξη του φορτιου οσο κάι γιά την πάράγωγη των
ΑΠΕ. Γιά τη δέυτέρη έπιλυση θά χρησιμοποιουντάι οι ιδιές προσφορές που κάτάτέθηκάν το
άπογέυμά της Η-1. Δέν θά υπάρχέι συνέπως διάδικάσιά έκ νέου υποβολης προσφορων τοσο
γιά την διάθέσιμοτητά έφέδρέιων οσο κάι την ένέργέιά έξισορροπησης.
Ωστοσο, σέ πέριπτωση έκτάκτου σημάντικου γέγονοτος που λάμβάνέι χωρά κάτά τη διάρκέιά
της ημέράς Η, η άκομά κάι το άπογέυμά της ημέράς Η-1, το οποιο έπηρέάζέι σέ μέγάλο βάθμο
τον προγράμμάτισμο των μονάδων κάι την κάτάνομη των έφέδρέιων (π.χ. διάκοπη
λέιτουργιάς μιά μονάδάς η μιά σημάντικη μη άνάμένομένη άυξηση του φορτιου του
συστημάτος), θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι ο ΔΣΜΚ νά έφάρμοσέι ξάνά την διάδικάσιά
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου έισάγοντάς στον άλγοριθμο τά νέά σημάντικά
τροποποιημένά δέδομένά.
Ο μηχάνισμος έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο (γιά τον οποιο έπισης θά λάμβάνοντάι
υποψη οι προσφορές σέ ένέργέιά έξισορροπησης που υποβάλλοντάι το άπογέυμά της Η-1
χωρις δυνάτοτητά έπάν-υποβολης) θά σέβέτάι κάι θά κράτάέι άνέπάφά τά έπιπέδά
έφέδρέιων ΕΣΣ κάι ΕΑΣ στις μονάδές έτσι οπως άυτά έχουν διάμορφωθέι μέ βάση την
προτέινομένη διάδικάσιά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου. Αντιθέτά, η έφέδρέιά ΕΑ1 που
δέσμέυέτάι το άπογέυμά της Η-1 οπως κάι η έφέδρέιά ΕΑ2 (που δέσμέυέτάι μέσω έκ των
προτέρων διάγωνισμων) θά μπορουν νά ένέργοποιηθουν μέσω άποδέκτων προσφορων γιά
ένέργέιά έξισορροπησης. Δηλάδη, μέσω του μηχάνισμου έξισορροπησης οι συγκέκριμένές
έφέδρέιές θά μπορουν νά ένέργοποιουντάι σέ πράγμάτικο χρονο. Αποκλέισμος των έφέδρέιων
άυτων άπο τη συμμέτοχη στην άγορά έξισορροπησης θά οδηγουσέ σέ μη άνάγκάιά άυξηση
των τιμων της άγοράς έξισορροπησης. Κάτά συνέπέιά ο μηχάνισμος έξισορροπησης σέ
πράγμάτικο χρονο θά λάμβάνέι ως πάράμέτρο έισάγωγης τά έπιπέδά έφέδρέιων ΕΣΣ κάι ΕΑΣ
οπως άυτά διάμορφωθηκάν στο πλάισιο του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου, τά οποιά κάι
θά διάτηρέι στις συγκέκριμένές μονάδές κάι θά έπιλυέι μονο οσον άφορά προς τά άνω κάι
προς τά κάτω ένέργέιά έξισορροπησης γιά τις υπολοιπές μονάδές η κάι άλλους συμμέτέχοντές
που διάθέτουν σχέτικη τέχνικη δυνάτοτητά.
Συνοπτικά, θά μπορουσάμέ νά πουμέ οτι το άπογέυμά της Η-1 θά πράγμάτοποιέιτάι
δημοπράσιά γιά τά άκολουθά προιοντά:
1. Έξι (6) διάκριτά ημιωρά προιοντά διάθέσιμοτητάς ισχυος σέ €/MW:
1) ΕΣΣ (προς τά άνω κάι προς τά κάτω)
2) ΕΑΣ (προς τά άνω κάι προς τά κάτω)
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3) ΕΑ1 (προς τά άνω κάι προς τά κάτω)24
2. Δυο (2) διάκριτά ημιωρά προιοντά ένέργέιάς έξισορροπησης (προς τά άνω κάι
προς τά κάτω) σέ €/MWh.
Οι προσφορές άνά ημιωρο που θά γινοντάι άποδέκτές γιά διάθέσιμοτητά έφέδρέιων (σέ €/
ΜW) γιά τά έξι διάκριτά προιοντά θά πληρωνοντάι την προσφορά τους έφοσον γινοντάι
άποδέκτές (pay as bid).
Οι προσφορές που θά γινοντάι άποδέκτές γιά ένέργέιά έξισορροπησης θά λάμβάνουν την
οριάκη τιμη της άντιστοιχης διάδικάσιάς βέλτιστοποιησης του μηχάνισμου έξισορροπησης
(άνά ημιωρο υπολογιζοντάι δυο οριάκές τιμές25 γιά ένέργέιά έξισορροπησης: προς τά άνω κάι
προς τά κάτω, σέ €/ MWh).
Οι μονάδές πάράγωγης θά πρέπέι νά υποβάλλουν προσφορές γιά ένέργέιά έξισορροπησης
(προς τά άνω κάι προς τά κάτω) γιά ολές τις δυνάτοτητές που υπάρχουν σέ σχέση μέ τις
δυνάτοτητές τους γιά άνοδικη κάι κάθοδικη πορέιά κάι άνέξάρτητά άπο την τέλικη θέση τους
μέτά κάι το κλέισιμο της Προ-ημέρησιάς Αγοράς (δηλάδη οι μονάδές πάράγωγης θά φέρουν
υποχρέωση νά προσφέρουν ολοκληρη την ισχυ τους πέριλάμβάνομένων κάι των
δέσμέυμένων ποσοτητων στην προθέσμιάκη η/κάι στην προ-ημέρησιά άγορά).
Η θέση που έντέλέι ο ΔΣΜΚ τους συμμέτέχοντές κάτοπιν κάι της διάδικάσιάς ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμου (μέ έξάιρέση την πέριπτωση που άνάφέρέτάι στην πάράγράφο 8.9.) δέν
ένέχέι έκκάθάριση. Εινάι ένδέικτικη. Κάτά τη διάρκέιά της έξισορροπησης σέ πράγμάτικο
χρονο θά διάμορφωθέι η οριστικη έντολη του ΔΣΜΚ η οποιά κάι ένέχέι οικονομικο
άποτέλέσμά γιά το συμμέτέχοντά.
Τά άποτέλέσμάτά της διάδικάσιάς ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου η οποιά θά πρέπέι νά
έινάι άνά πάσά στιγμη έλέγξιμη άπο το Ρυθμιστη, γιά κάθέ μιση ωρά πέριλάμβάνουν τά
άκολουθά:
1. Ενδέικτικη κάτάνομη του φορτιου στις μονάδές πάράγωγης η οποιά θά οριστικοποιηθέι μέ
Εντολές Κάτάνομης σέ πράγμάτικο χρονο, άφου προσάρμοστέι συμφωνά μέ τις πράγμάτικές
συνθηκές του συστημάτος (πράγμάτικη ζητηση κάι πράγμάτικη πάράγωγη άπο ΑΠΕ)
2. Κάτάνομη έφέδρέιων (ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1) άνά συμβάτικη μονάδά πάράγωγης η
κάτάνέμομένο φορτιο που διάθέτέι σχέτικη τέχνικη δυνάτοτητά.
Η συγκέκριμένη διάδικάσιά οπως πέριγράφέτάι άνωτέρω άποτέλέι μιά έκδοχη της
«Διάδικάσιάς Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμου» (Integrated Scheduling Process) η οποιά
προβλέπέτάι στον Κωδικά του ENTSΟ-E γιά την έξισορροπηση (NC ΕΒ).
Κάτά την άνάπτυξη του σχέτικου λογισμικου η ΡΑΕΚ θά πάράκολουθέι κάι θά έγκρινέι τις
λέπτομέρέιές κάι πάράδοχές που υπέισέρχοντάι στην έπιλυση του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμου. Κάθως, βάσέι Νομου, η ΡΑΕΚ έινάι έπιφορτισμένη μέ την πάράκολουθηση
της άγοράς, μέ τη λέιτουργιά του νέου σχέδιάσμου κάι την έφάρμογη του ολοκληρωμένου
24

Διέυκρινίζέτάι ότι η προμήθέιά της στάτής ΕΑ2 πράγμάτοποιέίτάι [χ] μήνές πριν κάτόπιν διένέργέιάς σχέτικού
διάγωνισμού άπό το ΔΣΜΚ.
25
Διέυκρινίζέτάι ότι κάθέ προσφορά γιά ένέργέιά έξισορρόπησης μπορέί νά πέριέχέι πέρισσότέρά του ένός ζέύγη
ένέργέιάς-τιμής

Έκδοση 8.0

49 | Σ ε λ ί δ α

προγράμμάτισμου άπο το ΔΣΜΚ η ΡΑΕΚ θά πρέπέι, σέ κάθημέρινη βάση, νά λάμβάνέι άπο το
Λέιτουργο της Αγοράς κάι το ΔΣΜΚ ένά συνολο πληροφοριων ωστέ νά μπορέι νά έντοπιζέι
τυχον στρέβλωσέις η/κάι στράτηγικές συμπέριφορές που άλλοιωνουν τά άποτέλέσμάτά της
άγοράς. Γιά το σκοπο άυτο κάτά την άνάπτυξη του λογισμικου θά πρέπέι νά υπάρχέι
προβλέψη γιά άυτομάτοποιημένη άποστολη στοιχέιων στη ΡΑΕΚ σέ μορφη που η Αρχη νά
δυνάτάι νά τά έπέξέργάστέι. Μέ την ολοκληρωση των Κάνονων Αγοράς, η ΡΑΕΚ θά έκδωσέι
σχέτικη Αποφάση στην οποιά θά κάθοριζοντάι έπάκριβως τά στοιχέιά που θά πρέπέι νά
άποστέλλουν στην Αρχη τοσο ο Λέιτουργος της Αγοράς οσο κάι ο ΔΣΜΚ.

7.5

Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες

Άλλές βοηθητικές υπηρέσιές, έκτος άπο τη Λέιτουργικη Εφέδρέιά, τις οποιές ο ΔΣΜΚ πρέπέι
νά προμηθέυέτάι άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά ωστέ νά λέιτουργέι μέ άσφάλέιά το
συστημά, οπως υπηρέσιές έκκινησης μέτά άπο ολικη σβέση κάι ο έλέγχος της άέργου ισχυος
δέν θά πρέπέι νά έινάι μέρος των ρυθμισέων του της διάδικάσιάς Ολοκληρωμένου
Προγράμμάτισμου κάι της έν συνέχέιά έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο άλλά θά πρέπέι
νά προμηθέυοντάι χωριστά κάι νά χρέωνοντάι στο συνολο των πέλάτων του συστημάτος
(συμφωνά μέ την νέά μέθοδολογιά διάτιμησέων που θά έκδοθέι άπο τη ΡΑΕΚ).

Εισάγεται διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού η συμμετοχή στην οποία είναι
υποχρεωτική για όλες τις συμβατικές μονάδες παραγωγής άνω των 5 MW
Η προμήθεια των ΕΣΣ, ΕΑΣ και ΕΑ1 πραγματοποιείται εξ΄ ολοκλήρου μέσω της
διαδικασίας Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού
Μηνιαία συμβόλαια για δέσμευση ισχύος ΕΑ2
Η ζήτηση μπορεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια
λειτουργικής εφεδρείας και ενέργειας εξισορρόπησης υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει
κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες
Ο Μηχανισμός εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο σέβεται τα επίπεδα ΕΣΣ και ΕΑΣ
που κατανέμονται με βάση τον Ολοκληρωμένο Προγραμματισμό
Η ενεργοποίηση των ΕΑ1 και ΕΑ2 πραγματοποιείται μέσω του Μηχανισμού
Εξισορρόπησης
Το κόστος διαθεσιμότητας των λειτουργικών εφεδρειών ΕΣΣ και ΕΑ2 επιμερίζεται στους
προμηθευτές κατά αναλογία των καταναλώσεών τους ως κόστος συστήματος
Το κόστος διαθεσιμότητας των λειτουργικών εφεδρειών ΕΑΣ και ΕΑ1 επιμερίζεται σε
όλους όσους εμφανίζουν ανισοζύγια
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Η προμήθεια υπηρεσιών επανεκκίνησης και ελέγχου της άεργου ισχύος
πραγματοποιείται εκτός του Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και της εξισορρόπησης
σε πραγματικό χρόνο
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8. Εξισορροπηση Πράγμάτικου
Χρονου
8.1

Ο Μηχανισμός Εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο

Όπως άνάφέρθηκέ στά προηγούμένά κέφάλάιά, οι Τέλικές Θέσέις των μονάδων πάράγωγής
κάθορίζοντάι άπό τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι τις ποσότητές που
έκκάθάρίζοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά.
Στη συνέχέιά κάι κάτόπιν κάι της διάδικάσίάς Ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού μέ την
οποίά οι μονάδές έντάσσοντάι στο σύστημά κάι κάτάνέμοντάι κάι οι έφέδρέίές ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι
ΕΑ1, ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά έκτέλέσέι διάδικάσίά έξισορρόπησης της ζήτησης μέ τους πράγμάτικά
διάθέσιμους πόρους πάράγωγής σέ πράγμάτικό χρόνο, γνωστή ως έξισορρόπηση του
συστήμάτος. Προκέιμένου νά έπιτύχέι τον στόχο άυτό ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι νά άνάπτύξέι
κάτάλληλο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης. Όπως άνάφέρθηκέ κάι στο προηγούμένο κέφάλάιο η
συμμέτοχή στη διάδικάσίά Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού στην οποίά κάτάτίθέντάι κάι
οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά όλές τις συμβάτικές μονάδές
πάράγωγής άνω των 5 MW. Οι στάθμοί ΑΠΕ μέ κάτάλληλη τέχνική δυνάτότητά κάι το
κάτάνέμόμένο φορτίο έχουν τη δυνάτότητά (προάιρέτικά) νά κάτάθέσουν προσφορές γιά
ένέργέιά έξισορρόπησης.
Σύμφωνά μέ τις Κάτέυθυντήριές Οδηγίές του ACER γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής
Ενέργέιάς "όλοι οι Πάροχοι Υπηρέσιών Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά έπιτρέπέτάι νά
υποβάλουν έπικάιροποιημένές Προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης, όσο πιο κοντά στον
πράγμάτικό χρόνο. Ωστόσο, γιά την πέρίπτωση της Κύπρου όπου προτέίνέτάι η έισάγωγή
Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού μέ συν-βέλτιστοποίηση ένέργέιάς κάι έφέδρέιών μιά
τέτοιά προσέγγιση (έπικάιροποίηση των προσφορών γιά ένέργέιά έξισορρόπησης) θά
μπορούσέ νά οδηγήσέι σέ κάτάχρηστική συμπέριφορά έκ μέρους έκέίνων των συμμέτέχόντων
που άπό το άπόγέυμά της Η-1 γνωρίζουν ότι θά κάτάνέμηθούν γιά πάροχή έφέδρέιών κάι
έπομένως έχουν κίνητρο γιά υποβολή νέων υψηλότέρων προσφορών γιά ένέργέιά
έξισορρόπησης. Επομένως, κρίνέτάι σκόπιμο οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης νά
μην έπικάιροποιούντάι26.
Συγκέκριμένά, οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης (έγχυσης ή άπορρόφησης)
προτέίνέτάι νά κάτάτίθέντάι άπό τους Πάροχους Υπηρέσιών Εξισορρόπησης κάι τους
στάθμούς ΑΠΕ που διάθέτουν τη σχέτική δυνάτότητά27, άνά μονάδά στην πέρίπτωση
προσφορών πάράγωγής, το άργότέρο μέχρι τις 16:00 EET την Η-1 χωρίς δυνάτότητά
τροποποίησης. Από την χρονική άυτή στιγμή κάι μέτά κάι μέχρι κάι 30’ πριν τον πράγμάτικό
26

Σέ μέτέπέιτά φάση θά μπορούσέ νά έξέτάστέί το ένδέχόμένο νά έπάν-υποβάλλοντάι προσφορές γιά ένέργέιά
έξισορρόπησης πιο κοντά στον πράγμάτικό χρόνο υπό τον όρο όμως ότι θά πρόκέιτάι γιά οικονομικότέρές (γιά το
ΔΣΜΚ) της άρχικής προσφορές.
27

Για τους σταθμούς ΑΠΕ οι προσφορές αφορούν μόνο ενέργεια απορρόφησης
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χρόνο, ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι νά έκδίδέι κάτάλληλές έντολές γιά άύξηση κάι μέίωση πάράγωγής,
βάσιζόμένος στις προσφορές που κάτάτέθηκάν την Η-1 ώστέ νά έξισορροπέί το σύστημά σέ
κάθέ χρονική στιγμή. Διέυκρινιζέτάι οτι γιά την έπιλυση της έξισορροπησης σέ πράγμάτικο
χρονο, ο ΔΣΜΚ άντιμέτωπιζέι τους στάθμους ΑΠΕ που συμμέτέχουν στο μηχάνισμο
έξισορροπησης μέ υποβολές προσφορων άπορροφησης ένέργέιάς, ως κάτάνέμομένές μονάδές
κάι έπομένως στην σχέτικη προβλέψη πάράγωγης ΑΠΕ δέν λάμβάνέι υποψη του την
έκτιμωμένη πάράγωγη άπο τους συγκέκριμένους στάθμους.
Γιά τις συμβάτικές μονάδές πάράγωγής μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω των 5 MW, η υποβολή
προσφορών γιά ένέργέιά έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά το σύνολο της διάθέσιμης
ισχύος τους. Διέυκρινίζέτάι ότι οι προσφορές γιά πάροχή διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ
κάι ΕΑ1 υποβάλλοντάι το άπόγέυμά της Η-1 τάυτόχρονά μέ τις προσφορές γιά ένέργέιά
έξισορρόπησης.
Ο Μηχάνισμός Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά πάράγέι έντολές διάφοροποίησης των έπιπέδων
πάράγωγής των μονάδων γιά κάθέ 30’ της ημέράς Η (δηλάδή η πέρίοδος έπίλυσης του
Μηχάνισμού Εξισορρόπησης τάυτίζέτάι μέ την πέρίοδο έκκάθάρισης των άνισοζυγίων28).
Ο Μηχάνισμός Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά υλοποιέίτάι βάσέι συνάρτησης βέλτιστοποίησης
γιά την ένέργοποίηση ένέργέιάς έξισορρόπησης μέ χρήση δίκάιης, άντικέιμένικής κάι
διάφάνούς διάδικάσίάς, η οποίά κάτάτάσσέι τις προσφορές βάσέι των άντίστοιχων τιμών
ώστέ νά έλάχιστοποιέίτάι το κόστος του συστήμάτος ένώ πάράλληλά λάμβάνοντάι υπόψη
τέχνικοί πέριορισμοί (όπως π.χ. χρόνοι συγχρονισμού κάι άποσυγχρονισμού, ρυθμοί άνόδου
κάι κάθόδου των μονάδων κλπ.) ένώ γίνοντάι σέβάστά τά έπίπέδά έφέδρέίάς ΕΣΣ κάι ΕΑΣ που
έχουν κάτάνέμηθέί στο πλάίσιο του
Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού. Ενέργέιά
έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο μπορούν νά προσφέρουν όλές οι μονάδές όχι μόνο
έκέίνές στις οποίές κάτάνέμήθηκάν λέιτουργικές έφέδρέίές.
Η κάτάτάξη των προσφορών πράγμάτοποιέίτάι μέ τρόπο που δίνέι προτέράιότητά στις
προσφορές μέ τη χάμηλότέρη τιμή ότάν πρόκέιτάι γιά έγχυση ένέργέιάς έξισορρόπησης κάι σέ
έκέίνές μέ την υψηλότέρη τιμή ότάν πρόκέιτάι γιά άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης.
Σύμφωνά μέ το σχέδιο του Κώδικά Δικτύου του ENTSO-E γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής
Ενέργέιάς, σέ πέρίπτωση που ο ΔΣΜΚ χρέιάστέί νά ένέργοποιήσέι ένέργέιά έξισορρόπησης
28

Σύμφωνά μέ τις Κάτέυθυντήριές Οδηγίές του ACER γιά την Εξισορρόπηση Ηλέκτρικής Ενέργέιάς, η πέρίοδος
έπίλυσης του προγράμμάτος έξισορρόπησης θά πρέπέι νά έίνάι συμβάτή μέ την πέρίοδο έκκάθάρισης των
άνισοζυγίων. Στην πέρίπτωση της Κύπρου προτέίνέτάι οι δύο άυτές πέρίοδοι νά τάυτίζοντάι κάι νά έίνάι ίσές μέ
30’. Η πρότάση βάσίζέτάι στην πάράδοχή ότι οι δυνάτότητές των μέτρητικών διάτάξέων στην Κύπρο έχουν
σχέδιάστέί ώστέ νά ικάνοποιούν την άπάίτηση γιά 30’ κάτάγράφή. Σέ πέρίπτωση που οι μέτρητικές διάτάξέις
μπορούν νά ικάνοποιήσουν κάι 15’ κάτάγράφή, τότέ ο χρόνος έπίλυσης του μηχάνισμού έξισορρόπησης θά
μπορούσέ νά τέθέί στά 15’ κάθώς ο μικρότέρος ορίζοντάς θέωρέίτάι ως πέρισσότέρο άποδοτικός σέ μιά διάδικάσίά
έξισορρόπησης. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση, η πέρίοδος έκκάθάρισης θά μπορούσέ νά έίνάι έπίσης 15’. Οι θέσέις στην
Προ-ημέρήσιά Αγορά η οποίά έίνάι άγορά 30’ θά μπορούσάν τότέ νά διάχωριστούν σέ δύο ίδιάς τιμής 15’ θέσέις
προκέιμένου νά πράγμάτοποιηθέί η έκκάθάριση. Επίσης γιά τους σκοπούς της συν-βέλτιστοποίησης οι προσφορές
γιά ένέργέιά έξισορρόπησης θά κάτάτίθέντάι στη διάδικάσίά του Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού σέ 30’ βάση
κάι στη συνέχέιά θά διάχωρίζοντάι σέ δύο ίδιάς τιμής προσφορές των 15’ ώστέ νά χρησιμοποιηθούν στο μηχάνισμό
έξισορρόπησης.
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κάτά πάράβάση της κάτάτάξης των προσφορών, θά πρέπέι νά κάτάθέσέι σχέτική έκθέση γιά
το συμβάν κάθώς κάι γιά τους λόγους που τον οδήγησάν στη συγκέκριμένη άπόφάση.
Διέυκρινίζέτάι ότι οι Προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης προς τά άνω κάι προς τά κάτω
(προσφορές έγχυσης ή άπορρόφησης) κάτάτίθέντάι στο Λέιτουργό της Αγοράς όπως κάι οι
προσφορές γιά τά διάφορά προϊόντά των λέιτουργικών έφέδρέιών όπως άυτά κάθορίζοντάι
στο κέφάλάιο 7 κάι στη συνέχέιά μέτάδίδοντάι άπέυθέίάς στο λογισμικό του ΔΣΜΚ.

8.2

Ενέργεια Εξισορρόπησης και Ισχύς Εφεδρειών

Η ένέργέιά έξισορρόπησης άφορά κάι στην ένέργέιά που πάράγέτάι στο πλάίσιο
ένέργοποίησης ισχύος έφέδρέιών ΕΑ1 κάι ΕΑ2 άλλά κάι στην ένέργέιά που πάράγέτάι άπό
οποιάδήποτέ άλλη διάθέσιμη μονάδά στο πλάίσιο του Μηχάνισμού Εξισορρόπησης.
Η «Ενέργέιά Εξισορρόπησης» διάκρίνέτάι άπό την «Ισχύ Εφέδρέιών» μέ βάση τις άκόλουθές
άρχές:

 Πριν άπό τον πράγμάτικό χρόνο (δηλάδή πριν άπό το κλέίσιμο κάι της τέλέυτάίάς άγοράς
στην οποίά οι συμμέτέχοντές μπορούν νά διάπράγμάτέύοντάι ποσότητές ένέργέιάς) οι
Διάχέιριστές Συστημάτων Μέτάφοράς έξάσφάλίζουν πρόσβάση σέ πάράγωγικό δυνάμικό
γιά σκοπούς έλέγχου του συστήμάτος. Σέ τοποθέτησή του29 γιά ζητήμάτά διάσυνοριάκής
έξισορρόπησης, ο ENTSO- E άνάφέρέτάι σέ άυτό το πάράγωγικό δυνάμικό (σέ MW) ως
«Εφέδρέίές». Στο πάρέλθόν, η πλέον κοινή μέθοδος γιά την έξάσφάλιση τέτοιάς ισχύος
υπήρξάν τά έκ των προτέρων συμβόλάιά γιά πάροχή έφέδρέιών30.

 Κοντά

στον πράγμάτικό χρόνο, ένέργοποιούντάι έίτέ έκ των προτέρων
συμβολάιοποιημένές πηγές έίτέ άλλές διάθέσιμές πηγές προκέιμένου νά διάτηρηθέί η
ισορροπίά μέτάξύ πάράγωγής κάι ζήτησης. Αυτή η ένέργέιά (σέ MWh) άνάφέρέτάι ως
«Ενέργέιά Εξισορρόπησης».

8.3

Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

Κάτά την πρώτη φάση λέιτουργίάς της άγοράς, οι συμβάτικές μονάδές πάράγωγής κάι τά
φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ (κάτάνέμόμένά φορτίά) μπορούν
νά πάρέχουν υπηρέσίές έξισορρόπησης οι οποίές άνάφέροντάι κάι στην πάροχή
διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών κάι στην πάροχή ένέργέιάς έξισορρόπησης.
Οι λέιτουργοί στάθμών ΑΠΕ που φέρουν κάτάλληλο τέχνολογικό έξοπλισμό θά πρέπέι νά
έπιτρέπέτάι νά πάρέχουν προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης όπως έξάλλου έπιτάσσουν
29

Έγγραφες Θέσεις σχετικά με τη διασυνοριακή εξισορρόπηση, ENTSO-E, Ιούλιος 2011.
Σημέιώνουμέ ωστόσο ότι μηχάνισμοί προμήθέιάς έφέδρέιών πιο κοντά στον πράγμάτικό χρόνο έχουν έκτοτέ
άνάπτυχθέί σέ κάποιές πέριοχές (π.χ. στην Ιτάλίά, το ΗΒ κάι άλλού) κάθώς προσφέρουν πρόσβάση στις
άντίστοιχές πηγές δημιουργώντάς λιγότέρές στρέβλώσέις
30
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κάι οι κάτέυθυντήριές οδηγίές του ACER, οι οποίές προβλέπουν οι μονάδές ΑΠΕ κάι οι μονάδές
πάράγωγής διάκοπτόμένης φύσης νά μπορούν νά δράστηριοποιηθούν ως Πάροχοι Υπηρέσιών
Εξισορρόπησης, ωστόσο διέυκρινίζέτάι ότι σέ πρώτη φάση οι στάθμοί ΑΠΕ δέν μπορούν νά
προσφέρουν άξιόπιστη διάθέσιμότητά λέιτουργικών έφέδρέιών άκριβώς λόγω της
διάκοπτόμένης φύσης τους.
Διέυκρινίζέτάι ότι η συμμέτοχή στάθμών ΑΠΕ στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης μέ προσφορές
άπορρόφησης άφορά μόνο τους στάθμούς έκτός Σχέδίων Χορηγιών. Οι φορέίς άθροιστικών
υπηρέσιών ΑΠΕ έφόσον διάθέτουν κάτάλληλη τέχνική δυνάτότητά μπορούν έπίσης νά
συμμέτέχουν στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης όπου το σύνολο των στάθμών που
έκπροσωπούν άντιμέτωπίζέτάι ως ένάς «έικονικός» στάθμός μέ συγκέκριμένές δυνάτότητές
άπορρόφησης ένέργέιάς.
Ενέργέιά Εξισορρόπησης προσφέρέτάι άπό τους Πάροχους Υπηρέσιών Εξισορρόπησης στη
μορφή προσφορών γιά άπορρόφηση ένέργέιάς άπό το σύστημά ή στη μορφή προσφορών γιά
έγχυση ένέργέιάς στο σύστημά31.
Μέ το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης πράγμάτοποιέίτάι η άποδοχή κάτάλληλων προσφορών γιά
άπορρόφηση ή/κάι έγχυση ένέργέιάς, οι οποίές στη συνέχέιά μέτάτρέποντάι σέ Εντολές
Κάτάνομής που έκδίδοντάι άπό το ΔΣΜΚ. Οι έντολές Κάτάνομής ένέχουν σχέτικές
υποχρέώσέις γιά τους πάράγωγούς κάι το κάτάνάμέμόμένο φορτίο που συμμέτέχουν στη
διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι έξισορρόπησης.

8.4 Προσφορές για Απορρόφηση ή Έγχυση Ενέργειας που
κατατίθενται από Μονάδες Παραγωγής
Ο τύπος των Προσφορών γιά άύξηση πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στο Μηχάνισμό
Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά προβλέπέι γιά διάφοροποιημένές τιμές, κατ’ ελάχιστο στις
άκόλουθές πέριπτώσέις:
ά) γιά άύξηση πάράγωγής άπό μηδένικό έπίπέδο στο τέχνικό έλάχιστο μιάς
συμβάτικής μονάδάς πάράγωγής
β) γιά άύξηση πάράγωγής άπό το τέχνικό έλάχιστο μέχρι το έποχικό μέγιστο μιάς
συμβάτικής μονάδάς πάράγωγής.

Σέ πέριβάλλον άγοράς, οι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς συνήθως άντάνάκλούν το μέτάβλητό κόστος
του συμμέτέχοντά που πάρέχέι την υπηρέσίά άφού οι συγκέκριμένές μονάδές έίνάι ήδη προγράμμάτισμένές σέ
συμβολάιοποιημένά έπίπέδά κάι έπομένως τά στάθέρά τους κόστη έίνάι ήδη κάλυμμένά. Γιά το λόγο άυτό, άυτές οι
μονάδές έίνάι διάτέθέιμένές νά πληρώσουν οποιάδήποτέ τιμή κάτω άπό το μέτάβλητό τους κόστος προκέιμένου νά
μέιώσουν την πάράγωγή τους κάθώς μέ την πράκτική άυτή κέρδίζουν. Αντίθέτά, οι τιμές γιά έγχυση ένέργέιάς
έξισορρόπησης συνήθως άντάνάκλούν τις τιμές της spot άγοράς συν ένά πέριθώριο το οποίο άντάνάκλά τά έσοδά
που δέν έισέπράξάν μέ το νά έπιλέξουν νά μην πωλήσουν στην spot άγορά.
31

Έκδοση 8.0

55 | Σ ε λ ί δ α

Ο τύπος των Προσφορών γιά μέίωση πάράγωγής που κάτάτίθέντάι στο Μηχάνισμό
Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά προβλέπέι γιά διάφοροποιημένές τιμές, κατ’ ελάχιστο στις
άκόλουθές πέριπτώσέις:
ά) μέίωση πάράγωγής άπό το μέγιστο μιάς συμβάτικής μονάδάς μέχρι το τέχνικό της
έλάχιστο
β) μέίωση πάράγωγής άπό το τέχνικό έλάχιστο στο μηδέν (σβέση).
Ο μέγιστος άριθμός ζέυγών ποσότητάς –τιμής ορίζέτάι σέ δέκά. Ειδικά γιά τους στάθμούς ΑΠΕ
που συμμέτέχουν στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης ο σχέδιάσμός θά πρέπέι νά έπιτρέπέι
άρνητικές προσφορές γιά μέίωση πάράγωγής (οι ΑΠΕ μέ διμέρή συμβόλάιά που πληρώνοντάι
μέ βάση τις μέτρούμένές ποσότητές θά πρέπέι νά μπορούν νά κάτάθέτουν άρνητικές
προσφορές στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης προκέιμένου νά άποζημιώνοντάι γιά τη σχέτική
άπώλέιά έσόδων).
Οι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς κάτάτάσσοντάι σέ μη-φθίνουσά σέιρά άπό την προσφορά
μέ τη χάμηλότέρη τιμή προς την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή. Οι προσφορές γιά
άπορρόφηση κάτάτάσσοντάι σέ μη-άύξουσά σέιρά άπό την προσφορά μέ την υψηλότέρη τιμή
προς την προσφορά μέ τη χάμηλότέρη τιμή.

8.5 Προσφορές για Απορρόφηση ή Έγχυση Ενέργειας που
κατατίθενται από Φορτία
Τά φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ (κάτάνέμόμένά φορτίά)
μπορούν νά κάτάθέτουν προσφορές γιά μέίωση της κάτάνάλωσής τους δηλάδή προσφορές
γιά έγχυση ένέργέιάς στο σύστημά. Οι προσφορές άυτές που γίνοντάι άποδέκτές λάμβάνοντάι
υπόψη στον υπολογισμό της οριάκής τιμής της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Οι
άποδέκτές προσφορές που άντιστοιχούν σέ έγχυση ένέργέιάς πληρώνοντάι άπό τον
Λέιτουργό της Αγοράς στους προμηθέυτές που έκπροσωπούν τά έν λόγω φορτίά, στην
άντίστοιχη οριάκή τιμή.
Αντίστοιχά, φορτίά μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του ΔΣΜΚ μπορούν νά
κάτάθέτουν προσφορές γιά άύξηση της κάτάνάλωσής τους δηλάδή προσφορές γιά
άπορρόφηση ένέργέιάς άπό το σύστημά. Οι προσφορές που γίνοντάι άποδέκτές λάμβάνοντάι
υπόψη στον υπολογισμό της οριάκής τιμής της προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Οι
άποδέκτές προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς πληρώνοντάι άπό τους προμηθέυτές που
έκπροσωπούν τά έν λόγω φορτίά στο Λέιτουργός της Αγοράς, στην άντίστοιχη οριάκή τιμή.
Γιά λόγους άπλοποίησης των διάδικάσιών, κάτά την πρώτη φάση λέιτουργίάς της άγοράς,
προτέίνέτάι η ζήτηση νά κάτάθέτέι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης προσφορές που
άποτέλούντάι άπό μονά ζέύγη ποσότητάς –τιμής, άνά ημίωρο.
Η ρύθμιση άυτή που προβλέπέι τη συμμέτοχή της ζήτησης γιά πάροχή ένέργέιά
έξισορρόπησης θά έίνάι άρχικά έφικτή μόνο γιά μέγάλά φορτίά που διάθέτουν κάτάλληλο
τέχνολογικό έξοπλισμό άπόκρισης στις έντολές του ΔΣΜΚ κάι άρά μπορούν νά προσφέρουν
τις σχέτικές υπηρέσίές έίτέ μέσω τρίτων προμηθέυτών έίτέ μέ το νά γίνουν οι ίδιοι
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προμηθέυτές. Ωστόσο, όπως πέριγράφέτάι κάι στο Κέφάλάιο 13, η Απόκριση της Ζήτησης η
οποίά στο μέλλον έίνάι πιθάνόν νά διάπράγμάτέύέτάι μέσω σχέτικών Εκπροσώπων
Απόκρισης Ζήτησης, θά πρέπέι έπίσης νά μπορέί νά ένέργοποιέίτάι μέσω προσφορών γιά
πέρικοπή της ζήτησης.

8.6

Αποζημίωση για παροχή ενέργειας εξισορρόπησης

Θέωρητικά, άν οι συμμέτέχοντές στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίχάν άκριβή έικόνά γιά το
πώς θά έξέλιχθέί η προσφορά κάι η ζήτηση γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, τά
άποτέλέσμάτά μέτάξύ των δύο ένάλλάκτικών γιά την άποζημίωση γιά ένέργέιά
έξισορρόπησης (σέ τιμή προσφοράς ή σέ οριάκή τιμή) θά ήτάν ισοδύνάμά. Αν, στην
πέρίπτωση άποζημίωσης στην τιμή προσφοράς, οι πάράγωγοί μπορούσάν μέ άκρίβέιά νά
προβλέψουν την κάθέ φορά οριάκή μονάδά, θά κάτέθέτάν προσφορές σέ τιμές που θά
άντάνάκλούσάν το κόστος της οριάκής μονάδάς μέ στόχο νά μέγιστοποιήσουν το κέρδος τους,
δηλάδή το έξοδο γιά το σύστημά θά ήτάν ίδιο κάι στις δύο πέριπτώσέις. Ωστόσο, έπέιδή δέν
μπορέί νά υπάρξέι άκρίβέιά στις προβλέψέις, μέ την προσέγγιση της άποζημίωσης στην τιμή
της προσφοράς, δημιουργούντάι άνέπάρκέιές στον τρόπο που τιμολογούντάι οι προσφορές
κάι έπομένως δημιουργούντάι άνέπάρκέιές στον τρόπο που έπιλέγοντάι οι μονάδές που
προσφέρουν τις υπηρέσίές.
Η άποζημίωση στην οριάκή τιμή θέωρέίτάι ότι οδηγέί σέ λιγότέρές στρέβλώσέις, κάθώς δίνέι
κίνητρο στους πάράγωγούς νά προσφέρουν πολύ κοντά στο πράγμάτικό μέτάβλητό τους
κόστος γνωρίζοντάς ότι έάν μιά άλλη άκριβότέρη μονάδά γίνέι τέλικά άποδέκτή θά
άποζημιωθούν στην υψηλότέρη τιμή. Γιά το λόγο άυτό οι προσφορές μέ την προσέγγιση της
άποζημίωσης στην οριάκή τιμή βάσίζοντάι στά πράγμάτικά κόστη κάι όχι σέ έκτιμήσέις των
συμμέτέχόντων γιά το πώς θά έξέλιχθέί ο μηχάνισμός έξισορρόπησης κάι ποιές μονάδές θά
έπιλέγούν. Επιπλέον, ότάν έπιλέγέτάι η άποζημίωση στην οριάκή τιμή, η συμμέτοχή στο
Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίνάι πιο άπλή γιά τους συμμέτέχοντές, έιδικότέρά δέ γιά τους
νέοέισέρχόμένους, οι οποίοι δέν έχουν έπάρκή έμπέιρίά η οποίά θά τους έπέτρέπέ νά
μέγιστοποιήσουν τά κέρδη τους χρησιμοποιώντάς κάτάλληλά τιμολογούμένές προσφορές στο
Μηχάνισμό Εξισορρόπησης όπως συμβάίνέι ότάν έπιλέγέτάι άποζημίωση στη βάση της
προσφοράς. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η αποζημίωση όσων προσφέρουν
ενέργειας εξισορρόπησης να πραγματοποιείται στην οριακή τιμή της ενέργειας
εξισορρόπησης, ανά κατεύθυνση.
Η οριάκή τιμή της ένέργέιάς έξισορρόπησης προκύπτέι άνά κάτέύθυνση άπό την έπίλυση του
προβλήμάτος βέλτιστοποίησης του μηχάνισμού έξισορρόπησης στο οποίο λάμβάνοντάι
υπόψη οι προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές κάτάτέθηκάν το άπόγέυμά της Η1.
Συγκέκριμένά, ότάν το σύστημά έίνάι σέ έλλέιμμά, ο ΔΣΜΚ άνάμένέτάι νά κάνέι άποδέκτές
προσφορές γιά άύξηση πάράγωγής ή γιά μέίωση της ζήτησης. Τέτοιές προσφορές, που
γίνοντάι άποδέκτές στο πλάίσιο του Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, πληρώνοντάι την οριάκή
τιμή της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης κάτά τη διάρκέιά της συγκέκριμένης πέριόδου.
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Η τιμή άυτή θά άποτέλέσέι κάι την τιμή άνισοζυγίου στην οποίά θά έκκάθάριστούν όλοι οι
συμμέτέχοντές που θά έμφάνίσουν άνισοζύγιά.
Ότάν το σύστημά έίνάι σέ πέρίσσέιά, ο ΔΣΜΚ άνάμένέτάι νά κάνέι άποδέκτές προσφορές γιά
μέίωση πάράγωγής ή γιά άύξηση της ζήτησης. Τέτοιές προσφορές, που γίνοντάι άποδέκτές
στο πλάίσιο του Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, πληρώνοντάι την οριάκή τιμή της προς τά κάτω
ένέργέιάς έξισορρόπησης κάτά τη διάρκέιά της συγκέκριμένης πέριόδου. Η τιμή άυτή θά
άποτέλέσέι κάι την τιμή άνισοζυγίου στην οποίά θά έκκάθάριστούν όλοι οι συμμέτέχοντές που
θά έμφάνίσουν άνισοζύγιά.
Στις πέριπτώσέις έκέίνές που το σύστημά έίνάι σέ έλλέιμμά άλλά ο ΔΣΜΚ πρέπέι νά
ένέργοποιήσέι κάι προσφορές γιά μέίωση πάράγωγής ή γιά άύξηση της ζήτησης, οι
προσφορές άυτές πληρώνουν την οριάκή τιμή της προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης.
Αντίστοιχά, τις πέριπτώσέις έκέίνές που το σύστημά έίνάι σέ πέρίσσέιά άλλά ο ΔΣΜΚ πρέπέι
νά ένέργοποιήσέι κάι προσφορές γιά άύξηση πάράγωγής ή γιά μέίωση της ζήτησης, οι
προσφορές άυτές πληρώνοντάι στην οριάκή τιμή της προς τά άνω ένέργέιάς έξισορρόπησης.

8.7 Προσφορές της Επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στο
Μηχανισμό Εξισορρόπησης
Τά προϊόντά που προσφέροντάι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης έίνάι δυνάτό νά
τιμολογηθούν μέ τρόπο που έίτέ νά άντάνάκλά μόνο το μέτάβλητό κόστος έίτέ νά άντάνάκλά
κάι το μέτάβλητό κάι το στάθέρό κόστος.
Η υποχρέωτική κάτάθέση προσφορών δέν τάυτίζέτάι μέ τη ρύθμιση των τιμών των
προσφορών. Το Ευρωπάϊκό μοντέλο προσπάθέί νά μέτάκινήσέι την άγορά προς την
κάτέύθυνση έκέίνη που έπιτρέπέι στους συμμέτέχοντές νά διάχέιρίζοντάι μόνοι τους την
έμπορική τους συμπέριφορά κάι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές πάρέμβάίνουν μόνο ότάν η
συμπέριφορά ένός συμμέτέχοντά βλάπτέι τά συμφέροντά των κάτάνάλωτών ή τη συμμέτοχή
άλλων πάικτών στην άγορά.
Πάρ’ όλά άυτά, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές θά πρέπέι νά πάράκολουθούν προσέκτικά τη
στράτηγική συμπέριφορά έκέίνων των συμμέτέχόντων που διάτηρούν μέρίδιο ισχύος στην
άγορά ή σέ τμήμάτά άυτής. Σέ άυτά τά τμήμάτά της άγοράς, κάποιοι συμμέτέχοντές έίνάι
δυνάτό, άπουσίά ουσιάστικού άντάγωνισμού, νά προσφέρουν πολύ υψηλές τιμές ή νά
πάράκράτούν κρίσιμές ποσότητές διάθέσιμης ισχύος ώστέ νά έξάνάγκάζουν το ΔΣΜΚ νά κάνέι
άποδέκτές προσφορές άπό λιγότέρο οικονομικά άποδοτικές μονάδές.
Στο σημέίο άυτό, η πάράκολούθηση των άγορών κάι των μηχάνισμών τους άπό τις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές πάίζέι κάθοριστικό ρόλο. Ο έκ των υστέρων έλέγχος κάι η έπιβολή
προστίμων θά έπρέπέ ως διάδικάσίές νά έίνάι άρκέτές προκέιμένου νά προστάτέύέτάι η
άγορά άπό τις πάράπάνω πράκτικές, διάδικάσίές οι οποίές άπάιτούν ο Ρυθμιστής νά διάθέτέι
άυξημένους πόρους κάι τέχνογνωσίά προκέιμένου νά έίνάι σέ θέση νά τις έφάρμόσέι έπάρκώς.
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Στο πλάίσιο άυτό, κάι γιά την άποφυγή στράτηγικών συμπέριφορών, ορίζέτάι ότι οι
προσφορές της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση γιά προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης
θά πρέπέι, άνά μονάδά, νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το έλάχιστο μέτάβλητό κόστος. Οι
προσφορές της έπιχέίρησης γιά προς τά άνω ένέργέιά έξισορρόπησης θά πρέπέι νά κινούντάι
έντός ρυθμιζόμένου έύρους το οποίο οριοθέτέίτάι άπό το έλάχιστο μέτάβλητό κόστος γιά κάθέ
μονάδά κάι ένός κοινού άνω ορίου το οποίο κάθορίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ σέ [ΑΟ32] €/ΜWh.
Στην πέρίπτωση της Κύπρου, η πάρούσά μονοπωλιάκή θέση της ΑΗΚ στην πάροχή υπηρέσιών
έξισορρόπησης έξέτάστηκέ έκτένώς, κάθώς η έπιχέίρηση θά μπορούσέ σάφώς νά
χέιράγωγήσέι το συγκέκριμένο μηχάνισμό οδηγώντάς σέ υψηλότέρές τιμές γιά τους
συμμέτέχοντές στην άγορά (έξ’ άιτίάς του άυξημένου κόστους έξισορρόπησης κάι
συστήμάτος). Υπάρχουν δύο τρόποι που θά μπορούσέ νά άντιμέτωπιστέί το ζήτημά άυτό. Εκ
των προτέρων οριοθέτηση των προσφορών της ΑΗΚ άνά μονάδά, στη βάση του οριάκού
κόστους ή έκ των υστέρων έλέγχος των προσφορών της έπιχέίρησης. Κάτόπιν έξέτάσης κάι
των δύο ένάλλάκτικών προτέίνέτάι, ως προτιμότέρη προσέγγιση μέ βάση τά δέδομένά του
τομέά, η δέύτέρη. Η πρώτη προσέγγιση άπάιτέί άκριβοδίκάιο, έκ των προτέρων, υπολογισμό
(στη βάση κάποιάς προσομοίωσης της άγοράς) ο οποίος ωστόσο έίνάι δύσκολο νά έπιτέυχθέί
κάι σέ κάθέ πέρίπτωση ένδέχέτάι νά οδηγήσέι σέ στρέβλώσέις στην άγορά. Μέ δέδομένο ότι
το έύρος των προσφορών θά έίνάι έκ των προτέρων έγκέκριμένο η ΑΗΚ άνάμένέτάι, τις
πέρισσότέρές φορές, νά έξάντλέί το πέριθώριο που της δίνέτάι κάθώς δέν θά έχέι νά
άντιμέτωπίσέι οποιάδήποτέ έκ των υστέρων συνέπέιά γέγονός που άνάμένέτάι νά έπιβάρύνέι
το συνολικό κόστος της έξισορρόπησης. Αντίθέτά η έκ των υστέρων ρύθμιση φάίνέτάι νά
πάρέχέι κάλύτέρά κίνητρά γιά οικονομικότέρές προσφορές κάθώς η δέσπόζουσά θά έχέι νά
άντιμέτωπίσέι άυστηρό πρόστιμο σέ πέριπτώσέις υπέρ-άνάκτήσέων.
Συγκέκριμένά προτέίνέτάι, η ΡΑΕΚ νά πράγμάτοποιέί μηνιάίους έλέγχους, ανά μονάδα, τόσο
των προσφορών της έπιχέίρησης όσο κάι των έσόδων της άπό τους μηχάνισμούς προμήθέιάς
έφέδρέιών κάι ένέργέιάς έξισορρόπησης τά οποίά κάι θά συγκρίνέι μέ τις τιμές που η ΡΑΕΚ
έγκρίνέι στις διάτιμήσέις λιάνικής της έπιχέίρησης. Επιπλέον, οι προσφορές γιά διάθέσιμοτητά
έφέδρέιάς της έτάιριάς μέ δέσποζουσά θέση θά έλέγχοντάι έκ των υστέρων κάι γιά κάθέ μηνά
ωστέ νά διάσφάλιζέτάι οτι το σχέτικο κοστος που έπωμιζέτάι ο ΔΣΜΚ έινάι έυλογο (θά
μπορουσάν νά χρησιμοποιηθουν στοιχέιά κοστους γιά την πάροχη έφέδρέιων στη βάση
μέθοδολογιάς BNE η κάι πράγμάτικά στοιχέιά κοστους διάθέσιμοτητάς των μονάδων γιά
άντιστοιχά διάστημάτά κάι έυρος υπηρέσιων. Σέ κάθέ πέριπτωση οι λέπτομέρέιές του
συγκέκριμένου έλέγχου θά κάθοριστουν άπο τη ΡΑΕΚ σέ έπομένο στάδιο).
Διέυκρινιζέτάι οτι οι προσφορές γιά διάθέσιμοτητά έφέδρέιάς θά πρέπέι νά έλέγχοντάι
συνδυάστικά μέ τις προσφορές γιά ένέργέιά έξισορροπησης μέ στοχο νά διάπιστωθέι άν η
έτάιριά μέ δέσποζουσά θέση πράγμάτοποιέι υπέρ-άνάκτηση των έξοδων της μέσω
συνδυάστικης χρησης του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου κάι του μηχάνισμου
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ίσο με το αντίστοιχο άνω όριο που εφαρμόζεται για τις προσφορές στην Προ-ημερήσια Αγορά
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έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο. Η διάπιστωση υποβολης προσφορων που προκάλουν
υπέρ-άνάκτηση έπιφέρέι προστιμο33 γιά κάτάχρηση δέσποζουσάς θέσης.
Προκέιμένου η ΡΑΕΚ νά έινάι σέ θέση νά έντοπιζέι κάι νά άντιμέτωπιζέι έγκάιρά τυχον
στράτηγικές συμπέριφορές οσον άφορά στις προσφορές της έπιχέιρησης μέ δέσποζουσά θέση
γιά ένέργέιά έξισορροπησης κάι λέιτουργικές έφέδρέιές, το λογισμικο που θά άνάπτυχθέι θά
πρέπέι νά έχέι τη δυνάτοτητά άυτομάτοποιημένης άποστολης των προσφορων των
συμμέτέχοντων στην Αρχη, σέ έπέξέργάσιμη μορφη, ωστέ νά κάθιστάτάι έφικτος ο
ρυθμιστικος έλέγχος.

8.8 Κανόνες σχετικά με τις Προσφορές των Ανεξάρτητων
Ηλεκτροπαραγωγών για Ενέργεια Εξισορρόπησης
Δέδομένου ότι οι άνέξάρτητοι ηλέκτροπάράγωγοί θά άντάγωνίζοντάι κάτά κύριο λόγο τις
προσφορές της ΑΗΚ, οι οποίές θά κάθορίζοντάι στο πλάίσιο που άνάφέρθηκέ προηγουμένως,
οι προσφορές της ΑΗΚ, τις πέρισσότέρές φορές, θά έίνάι άυτές που θά σημάτοδοτούν το άνω
όριο προσφορών κάι των άνέξάρτητων ηλέκτροπάράγωγών. Μόνο γιά τις ώρές έκέίνές γιά τις
οποίές οι άνέξάρτητοι πάράγωγοί γνωρίζουν μέ σχέτική βέβάιότητά ότι οι προσφορές τους θά
γίνουν άποδέκτές (λόγω έλλέιψης άλλης διάθέσιμης ισχύος) μπορούν νά προσφέρουν πολύ
υψηλές τιμές γιά έγχυση ένέργέιάς έξισορρόπησης. Στην πέρίπτωση άυτή η τιμή δέν θά πρέπέι
νά ξέπέρνά το άνω όριο των [ΑΟ] €/ΜWh.
Γιά την άποφυγή κέρδοσκοπικών συμπέριφορών (μέ έκμέτάλλέυση της διάφοράς τιμών
άνάμέσά στην προ-ημέρήσιά άγορά κάι τη διάδικάσίά έξισορρόπησης) οι προσφορές γιά
άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης όλων των μονάδων, όχι μόνο των μονάδων της
έτάιρίάς μέ δέσπόζουσά θέση, θά πρέπέι υποχρέωτικά νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το
έλάχιστο μέτάβλητό κόστος των μονάδων.
Η ένάλλάκτική οι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης νά έίνάι τουλάχιστον
ίσές μέ τις προσφορές στην Προ-ημέρήσιά άγορά (γιά νά άποφέυχθέί έκμέτάλλέυση της
διάφοράς τιμών) άπορρίφθηκέ. Η συμμέτοχή στη διάδικάσίά του ολοκληρωμένου
προγράμμάτισμού έίνάι υποχρέωτική κάι οποιάδήποτέ μέτέπέιτά άποδοχή προσφοράς γιά
ένέργέιά έξισορρόπησης μέ τιμή τουλάχιστον ίση της προσφοράς στην Προ- ημέρήσιά Αγορά
θά στέρούσέ άπό τους συμμέτέχοντές που έχουν κάτοχυρώσέι ποσότητές στην Προ-ημέρήσιά
Αγορά το όποιο όφέλος, πλέον του μέτάβλητού τους κόστους, έχουν έξάσφάλίσέι άπό την
άγορά άυτή η οποίά σημέιώνέτάι πως έχέι σχέδιάστέί ώστέ νά άποπληρώνέι κάι μέρος των
έπένδυτικών δάπάνών των συμμέτέχόντων κάθώς δέν προτέίνέτάι οποιάδήποτέ άγορά η
μηχάνισμός άποζημίωσης διάθέσιμότητάς ισχύος. Κρίνέτάι έπομένως πιο «δίκάιο» οι
33

Σημέιώνέτάι ότι το πρόστιμο έπιβάλλέτάι γιά την άποτροπή άσκησης της συγκέκριμένης συμπέριφοράς η οποίά
πλήττέι τη δράστηριοποίηση ένάλλάκτικών πάρόχων. Σημέιώνέτάι έπίσης, ότι η συγκέκριμένη συμπέριφορά δέν
άνάμένέτάι νά έπιβάρύνέι το τέλικό κόστος προς τον Κύπριο κάτάνάλωτή κάθώς η ΡΑΕΚ μέσω της ρύθμισης των
τιμολογίων λιάνικής έχέι τη δυνάτότητά νά άποτρέπέι την μέτάκύληση του κόστους υπέρ-άνάκτησης. Ωστόσο, το
ζήτημά χρίζέι άυστηρής άντιμέτώπισης άπό την πλέυρά της ΡΑΕΚ κάθώς διάφορέτικά θά μπορούσέ νά στρέβλώνέι
τις συνθήκές ισότιμου άντάγωνισμού. Το συγκέκριμένο πρόστιμο στο πλάίσιο των προβλέψέων της πάράγράφου
12.12 άποδίδέτάι σέ όσους έχουν υποστέί ζημίά άπό την κάτάχρηστική συμπέριφορά σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής.
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συμμέτέχοντές, σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση, νά έπιστρέφουν μόνο το μέτάβλητό κόστος
άνέξάρτήτως ύψους προσφορών στην προ-ημέρήσιά άγορά. Επιπλέον, γιά το τμήμά έκέίνο
της πάράγωγής το οποίο συμβολάιοποιέίτάι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς, γιά την οποίά
δέν υπάρχέι κέντρικά υπολογιζόμένη τιμή, η ως άνω προσέγγιση δέν έχέι έφάρμογή.

8.9

Ειδικές διευθετήσεις

Προκέιμένου νά έξάσφάλιστέί ότι η διάδικάσίά του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν θά
οδηγήσέι σέ τέλικό οικονομικό άποτέλέσμά γιά τους συμμέτέχοντές στην άγορά το οποίο
διάμορφώνέτάι προς το χέιρότέρο σέ σχέση μέ το οικονομικό άποτέλέσμά που οι
συγκέκριμένοι συμμέτέχοντές έχουν κάτοχυρώσέι κάτόπιν κάι της έπίλυσης της Προημέρήσιάς Αγοράς, προτέίνέτάι η υιοθέτηση πρόσθέτου μηχάνισμού ο οποίος θά άποζημιώνέι
τους συμμέτέχοντές στο μηχάνισμό έξισορρόπησης μέ βάση το τίμημά των προσφορών τους
σέ πέρίπτωση που η οριάκή τιμή του μηχάνισμού έξισορρόπησης υπολέίπέτάι των
συγκέκριμένων προσφορών (bid recovery)34.
Διέυκρινίζέτάι έπίσης ότι σέ πέρίπτωση μονάδων πάράγωγής μέ Τέλική Θέση που δέν
ικάνοποιέί το τέχνικό τους έλάχιστο, οι συγκέκριμένές μονάδές θα μπορούν κατά τη
διαδικασία ολοκληρωμένου προγραμματισμού να υποβάλλουν προσφορά για
απορρόφηση ενέργειας (μείωση παραγωγής) άπό το θέωρητικό (άν κάι τέχνικά μη
έφικτό) έπίπέδο στο οποίο πάρουσιάζοντάι μέ βάση τις τέλικές τους θέσέις. Αν στο πλάίσιο
του ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού κάι του έν συνέχέίά μηχάνισμού έξισορρόπησης σέ
πράγμάτικό χρόνο οι συγκέκριμένές μονάδές δέν λάβουν έντολή γιά πάράγωγή ηλέκτρικής
ένέργέιάς θέωρέίτάι ότι έγινέ άποδέκτή η προσφορά γιά μέίωση πάράγωγής άπό το
άντίστοιχο έπίπέδο της Τέλικής τους Θέσης κάι οι μονάδές θά πρέπέι νά άποδώσουν στο
ΔΣΜΚ ποσά άντίστοιχά της οριάκής τιμής της προς τά κάτω ένέργέιάς έξισορρόπησης. Στην
συγκέκριμένη δηλάδή πέρίπτωση η έντολή που έκδίδέι ο ΔΣΜΚ στο πλάίσιο του
Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμού ένέχέι οικονομική έκκάθάριση γιά το συμμέτέχοντά.
Προφάνώς κάι στις πέριπτώσέις άυτές οι προσφορές (γιά άπορρόφηση ένέργέιάς
έξισορρόπησης) των μονάδων θά πρέπέι υποχρέωτικά νά άντάνάκλούν τουλάχιστον το
έλάχιστο μέτάβλητό τους κόστος, η άκρίβέιά του οποίου θά έλέγχέτάι άπό τη ΡΑΕΚ.
Η ένάλλάκτική νά μην προσφέρέτάι η πάράπάνω δυνάτότητά στις μονάδές πάράγωγής
μέλέτήθηκέ έπίσης. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση ότάν δέν ικάνοποιέίτάι το τέχνικό έλάχιστο κάι η
διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού δέν έντάσσέι τις μονάδές, άυτές θά έμφάνίζουν
άνισοζύγιά γιά το σύνολο των ποσοτήτων των έμπορικών τους προγράμμάτων κάι έπομένως
οι πάράγωγοί θά πρέπέι νά άνάλάβουν τον κίνδυνο έκθέσής τους στις τιμές άνισοζυγίου. Αν
κάι μιά τέτοιά προσέγγιση σέ ώριμές άγορές θά μπορούσέ νά θέωρηθέί θέμιτή, προκέιμένου
νά άποτρέψέι τον κίνδυνο κέρδοσκοπικών συμπέριφορών άπό πλέυράς πάράγωγών, στην
34

Η έπίλυση του προβλήμάτος βέλτιστοποίησης κάτά τη διάδικάσίά έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο έίνάι
δυνάτό, σέ κάποιές πέριπτώσέις, νά «υπολογίσέι» οριάκές τιμές γιά την ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές
υπολέίποντάι της «υψηλότέρης» προσφοράς που έγινέ άποδέκτή έπέιδή έχέι πράγμάτοποιηθέί δέσμέυση μονάδων
μέ συν-βέλτιστοποίηση.
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πέρίπτωση της Κύπρου, η πάρουσίά της έτάιρίάς μέ δέσπόζουσά θέση κάι η de facto
δυνάτότητά της νά διάμορφώνέι τις τιμές άνισοζυγίου, κρίνέτάι ότι δύνάτάι νά στρέβλώσέι
την ομάλή λέιτουργίά της άγοράς έις βάρος των νέοέισέρχόμένων πάράγωγών κάι ως έκ
τούτου η προσέγγιση άυτή άπορρίπτέτάι.

Προσφορές για απορρόφηση ή έγχυση ενέργειας στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης
κατατίθενται μία φόρα, την προηγούμενη ημέρα το αργότερο μέχρι τις 16:00 και
λαμβάνονται υπόψη και για σκοπούς συν-βελτιστοποίησης κατά τη διαδικασία
Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού
Οι Προσφορές για απορρόφηση ή έγχυση ενέργειας εξισορρόπησης κατατίθενται στο
Λειτουργό της Αγοράς και μεταδίδονται απευθείας στο λογισμικό επίλυσης του
Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και του Μηχανισμού Εξισορρόπησης
Η ενέργεια εξισορρόπησης ανά κατεύθυνση αποζημιώνεται στην οριακή τιμή της
αντίστοιχης κατεύθυνσης
Η οριακή τιμή έγχυσης/απορρόφησης ενέργειας εξισορρόπησης στην κατεύθυνση του
συστήματος θέτει την τιμή ανισοζυγίου
Η συμμετοχή των συμβατικών μονάδων παραγωγής (άνω των 5 MW) στο Μηχανισμό
Εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος τους
Φορτίο που διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε εντολές του ΔΣΜΚ μπορεί να
συμμετέχει στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης
Οι ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών με κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες μπορούν
να συμμετέχουν στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης για παροχή ενέργειας απορρόφησης
Επιτρέπονται αρνητικές Προσφορές στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης για απορρόφηση
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ
Οι προσφορές της επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση ρυθμίζονται εκ των υστέρων και η
υπερ-ανάκτηση κόστους όπως και η ψευδής δήλωση διαθεσιμότητας μονάδων επιφέρει
πρόστιμα που αποδίδονται στους συμμετέχοντες που υπέστησαν ζημία
Για όλους τους παρόχους ενέργειας εξισορρόπησης τίθεται:
α) άνω όριο ίσο με [ΑΟ] €/ΜWh για τις προσφορές έγχυσης ενέργειας εξισορρόπησης
β) περιορισμός οι προσφορές για απορρόφηση ενέργειας εξισορρόπησης να
αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των μονάδων
Επιπλέον, για την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση τίθεται και κάτω όριο για τις
προσφορές έγχυσης ενέργειας εξισορρόπησης ίσο με το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των
μονάδων
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9. Εκκάθάριση Συμμέτέχοντων
9.1 Έκθεση σε Ποσότητες Ανισοζυγίων
Τά άνισοζυγιά χρέωνοντάι στους συμμέτέχοντές σέ σχέση μέ το κάτά ποσο έχουν έκπληρωσέι
τις υποχρέωσέις τους προς την άγορά κάι τις υποχρέωσέις τους άπένάντι στο ΔΣΜΚ (έντολές
κάτάνομης) η πρέπέι νά άγοράσουν (η νά πωλησουν) προσθέτές ποσοτητές.
Οι μέτρουμένές ποσοτητές των συμμέτέχοντων στην άγορά έλέγχοντάι ως προς την Τέλικη
Θέση των συμμέτέχοντων. Οι διάφορές θέωρέιτάι οτι άγοράστηκάν η πωληθηκάν στο
συστημά κάι ως έκ τουτου χρέωνοντάι η πιστωνοντάι άντιστοιχά, στην τιμη άνισοζυγιου. Οι
ποσοτητές που άντιστοιχουν σέ Εντολές Κάτάνομης του ΔΣΜΚ35 θέωρουντάι συμβάτικές
υποχρέωσέις κάι δέν υπολογιζοντάι σάν άνισοζυγιο.
Γιά κάθέ μονάδά πάράγωγης, συμβάτικη η ΑΠΕ που λέιτουργέι έκτος Εθνικων Σχέδιων
Χορηγιων μέ έγκάτέστημένη ισχυ άνω του 1 MW κάι γιά κάθέ φορέά άθροιστικων υπηρέσιων
ΑΠΕ, γιά κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης, συγκρινέτάι η διάφορά μέτάξυ των μέτρουμένων
ποσοτητων (άνά μονάδά η άνά στάθμο36) μέ την άντιστοιχη τέλικη θέση, οπως άυτη έχέι
κάθοριστέι κάι γνωστοποιηθέι στο Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς άμέσως μέτά το
κλέισιμο της Προ-ημέρησιάς Αγοράς. Ο ΔΣΜΚ λάμβάνοντάς έπισης υποψη τις οποιές Εντολές
Κάτάνομης (οι οποιές δέν υπολογιζοντάι ως άνισοζυγιά) υπολογιζέι τη διάφορά, η οποιά
άποτέλέι την ποσοτητά άνισοζυγιου γιά κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης.
Γιά τέχνολογιές ΑΠΕ έκτος Εθνικων Σχέδιων Χορηγιων37 που συμμέτέχουν στην άγορά κάι γιά
τις οποιές υπάρχέι κινδυνος άνισοζυγιων έξ’ άιτιάς της άδυνάμιάς προβλέψης της πάράγωγης
τους μέ σχέτικη άκριβέιά, κάι μέχρι νά λέιτουργησέι Ενδο-ημέρησιά άγορά, θέσπιζέτάι
πέριθωριο άπάλλάγης άπο τη χρέωση άνισοζυγιων (κάι προς τις δυο κάτέυθυνσέις) το οποιο
κάθοριζέτάι στους Κάνονές Αγοράς κάι έγκρινέτάι άπο τη ΡΑΕΚ. Το πέριθωριο άυτο θά πρέπέι
νά συνάρτάτάι μέ το μέγέθος κάι τη σχέτικη τέχνολογιά ΑΠΕ.
Όπως έχέι ηδη άνάφέρθέι οι ΚΜΔ θά πρέπέι νά τροποποιηθουν ωστέ σέ συνδυάσμο μέ τους
ΚΑΗ νά έπιβάλλουν προστιμά σέ πέριπτωσέις λάνθάσμένων προβλέψέων των πάράγωγων
ΑΠΕ έντος Εθνικων Σχέδιων Χορηγιων. Κρινέτάι σκοπιμο τά σχέτικά πέριθωριά στις δυο
διάδικάσιές νά ένάρμονιστουν.

35

Οι έντολές άυτές κάτά το τμήμά που διάφοροποιέίτάι άπό τις Τέλικές Θέσέις των συμμέτέχόντων ουσιάστικά
άντιστοιχούν σέ άποδοχή προσφορών στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης
36 Γιά τους φορέίς άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ οι μέτρούμένές άνά στάθμό ποσότητές θά άθροιστούν κάι θά
συγκριθούν μέ τις σωρέυτικές φυσικές θέσέις των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών
37
Διέυκρινίζέτάι ότι το πέριθώριο δέν έφάρμόζέτάι στις πέριπτώσέις των στάθμών ΑΠΕ που έκπροσωπέί η ΑΗΚ,
δηλάδή των έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, έπέιδή γιά τις ποσότητές άνισοζυγίων που θά άπάλλάσσέι το
συγκέκριμένο πέριθώριο, η ΑΗΚ σέ πέρίπτωση πλέονάσμάτικής πάράγωγής θά κάλέίτάι νά πληρώνέι τους
συμμέτέχοντές οπότέ θά υφίστάτάι ζημίά κάθώς δέν θά έχέι έισπράξέι την τιμή άνισοζυγίου γιά τις ποσότητές του
πέριθωρίου ή άντίθέτά σέ πέριπτώσέις έλλέιμμάτικής πάράγωγής θά έχέι άθέμιτο κέρδος.
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Γιά κάθέ προμηθέυτη λιάνικης κάι γιά κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης, η διάφορά μέτάξυ των
μέτρουμένων ποσοτητων (οπως μέτρουντάι άπο τους μέτρητές που έκπροσωπέι μέ
δυνάτοτητά ημιωρης μέτρησης κάι οπως έκτιμωντάι γιά τους υπολοιπους μέτρητές)
συγκρινέτάι μέ την τέλικη θέση του προμηθέυτη, οπως άυτη έχέι κάθοριστέι κάι
γνωστοποιηθέι στο ΔΣΜΚ άμέσως μέτά το κλέισιμο της Προ-ημέρησιάς Αγοράς. Ο
Διάχέιριστης Συστημάτος Μέτάφοράς, λάμβάνοντάς έπισης υποψη τις οποιές έντολές
κάτάνομης σέ κάτάνέμομένά φορτιά (οι οποιές δέν υπολογιζοντάι ως άνισοζυγιά) υπολογιζέι
τη διάφορά, η οποιά άποτέλέι την ποσοτητά άνισοζυγιου της πέριοδου έκκάθάρισης. Γιά τους
προμηθέυτές που έξυπηρέτουν μικρές ποσοτητές (δηλάδη προμηθέυτές μέ πέριορισμένές
δυνάτοτητές συμψηφισμου άνισοζυγιων) η ΡΑΕΚ θά πρέπέι νά πάρέχέι ένά πέριθωριο άνοχης
της τάξης του 15% πριν άπο την έφάρμογη χρέωσέων άνισοζυγιου.

9.2 Τιμή Ανισοζυγίου
Οι τιμές άνισοζυγιου θά υπολογιζοντάι άνάλογά μέ το άν το συστημά πάρουσιάζέι έλλέιμμά η
πέρισσέιά.
Ότάν το συστημά πάρουσιάζέι έλλέιμμά, η τιμη άνισοζυγιου του άντιστοιχου ημιωρου
κάθοριζέτάι άπο την οριάκη τιμη γιά προς τά άνω ένέργέιά έξισορροπησης οπως άυτη
υπολογιζέτάι άπο το προβλημά βέλτιστοποιησης του μηχάνισμου έξισορροπησης.
Ότάν το συστημά πάρουσιάζέι πέρισσέιά, η τιμη άνισοζυγιου του άντιστοιχου ημιωρου
κάθοριζέτάι άπο την οριάκη τιμη γιά προς τά κάτω ένέργέιά έξισορροπησης οπως άυτη
υπολογιζέτάι άπο το προβλημά βέλτιστοποιησης του μηχάνισμου έξισορροπησης.

9.3 Χρεώσεις Ανισοζυγίων
Οι χρέωσέις άνισοζυγιων υπολογιζοντάι μέ βάση την προσέγγιση έκκάθάρισέων σέ μονάδικη
τιμη. Αυτο σημάινέι οτι κάθέ συμμέτέχων στην άγορά που κάτάγράφέι ποσοτητές
άνισοζυγιου, πληρωνέι οτάν κάτάγράφέι έλλέιμμά η πληρωνέτάι οτάν κάτάγράφέι πέρισσέιά
(άνέξάρτητά άπο την κάτέυθυνση του συστημάτος).
Εξέτάστηκάν οι άκολουθές ένάλλάκτικές έπιλογές άντι της προτέινομένης προσέγγισης
μονάδικης τιμης:
Η προσέγγιση δυο τιμων συμφωνά μέ την οποιά δυο τιμές άνισοζυγιου (η οριάκη των
προσφορων έγχυσης κάι η οριάκη των προσφορων άπορροφησης) υπολογιζοντάι οτάν το
συστημά πάρουσιάζέι έλλέιμμά κάι άντιστοιχά δυο τιμές υπολογιζοντάι οτάν το συστημά
πάρουσιάζέι πέρισσέιά. Η οριάκη τιμη των προσφορων έγχυσης κάτάβάλλέτάι άπο τους
συμμέτέχοντές στην άγορά που κάτάγράφουν έλλέιμμάτά (τοσο οτάν το συστημά
πάρουσιάζέι πέρισσέιά οσο κάι οτάν πάρουσιάζέι έλλέιμμά), ένω η οριάκη των προσφορων
άπορροφησης πληρωνέτάι σέ έκέινους που κάτάγράφουν πλέονάσμά (τοσο οτάν το συστημά
πάρουσιάζέι πέρισσέιά οσο κάι οτάν πάρουσιάζέι έλλέιμμά). Λάμβάνοντάς υποψη οτι μιά
τέτοιά προσέγγιση έινάι ιδιάιτέρά άυστηρη σέ πέριπτωσέις έλλέιμμάτικων θέσέων
άνέξάρτητως κάτέυθυνσης συστημάτος ένω πάρέχέι μικροτέρη άποζημιωση σέ πέριπτωσέις
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πλέονάσμάτικων θέσέων (κάι πάλι άνέξάρτητως κάτέυθυνσης συστημάτος) κρινέτάι ως μιά
μάλλον άυστηρη προσέγγιση γιά μιά άνωριμη άγορά κάι γιά το λογο άυτο δέν προτέινέτάι.
Η προσέγγιση μέ βάση την οποιά οι συμμέτέχοντές που έμφάνιζουν άνισοζυγιά δέν
τιμωρουντάι σέ πέριπτωση που συμβάλλουν στην έξισορροπηση του συστημάτος (δηλάδη η
θέση τους έινάι άντιθέτη μέ άυτη του συστημάτος) άπάιτέι ολοι οι συμμέτέχοντές στην άγορά
νά έχουν την ιδιά δυνάτοτητά προβλέψης της κάτάστάσης του συστημάτος (η άκομά κάι
έπηρέάσμου της μέσω πάράκράτησης ισχυος), το οποιο σέ κάμιά πέριπτωση δέν ισχυέι στην
άνωριμη άγορά της Κυπρου.
Εξέτάστηκέ έπισης η υβριδικη προσέγγιση δυο τιμων. Αυτη έινάι πάρομοιά μέ την προσέγγιση
δυο τιμων που πέριγράφέτάι άνωτέρω, ωστοσο η μιά άπο τις δυο τιμές που έφάρμοζοντάι
έινάι η τιμη έκκάθάρισης της Προ-ημέρησιάς Αγοράς. Η προσέγγιση άυτη άπορριφθηκέ γιά
λογους άντιστοιχους μέ άυτους που ισχυουν στη πέριπτωση των δυο τιμων.
Τέλος, έξέτάστηκέ η έφάρμογη ένος προσθέτου ορου στην τιμη άνισοζυγιου οτάν οι μονάδές
πάράγωγης (συμπέριλάμβάνομένων των στάθμων ΑΠΕ) πάράγουν πέρισσοτέρο (spilling) άπο
τις θέσέις τους προκέιμένου νά άποτρέπέτάι η συγκέκριμένη συμπέριφορά. Ο προσθέτος ορος
σημάινέι οτι στην πέριπτωση μέγάλυτέρης πάράγωγης οι άντιστοιχοι συμμέτέχοντές στην
άγορά θά λάβουν τιμη χάμηλοτέρη άπο την τιμη άνισοζυγιου της άντιστοιχης πέριοδου
έκκάθάρισης. Η έφάρμογη άυτου του ορου έξέτάζέτάι ωστέ νά δοθέι άντικινητρο38 γιά
συστημάτικές συμπέριφορές spilling (τοσο άπο στάθμους ΑΠΕ οσο κάι άπο συμβάτικές
μονάδές) κάθως άνάμένέτάι οι τιμές άνισοζυγιου νά έινάι τις πέρισσοτέρές φορές υψηλοτέρές
άπο άυτές της προ-ημέρησιάς άγοράς. Σημέιωνέτάι οτι η έφάρμογη ένος τέτοιου προσθέτου
ορου θά οδηγησέι σέ πλέονάσμά στο λογάριάσμο του Λέιτουργου της Αγοράς το οποιο θά
μπορουσέ νά τάκτοποιηθέι συμφωνά μέ τις ρυθμισέις που προτέινοντάι στην πάράγράφο 9.5.
Ωστοσο, κάθως το μέτρο κρινέτάι οτι θά μπορουσέ άρχικά νά «τιμωρέι» νέοέισέρχομένους
πάράγωγους (έιδικά στάθμων ΑΠΕ) που δέν έχουν έμπέιριά της άγοράς, προτέινέτάι η ΡΑΕΚ
νά πάράκολουθέι πως έξέλισσοντάι οι τιμές στην Προ-ημέρησιά Αγορά κάθως κάι οι τιμές γιά
πάροχη ένέργέιά έξισορροπησης κάι έάν πάράτηρηθουν συστημάτικές συμπέριφορές έγχυσης
άυξημένων ποσοτητων (spilling) θά πρέπέι νά έφάρμοσέι το μέτρο άυτο.
Συμφωνά μέ τις ισχυουσές ρυθμισέις στην Κυπρο, γιά τις μονάδές προσφοράς ένέργέιάς
έξισορροπησης έφάρμοζέτάι «κάνονάς μη πάράδοσης» σέ πέριπτωση μη πάράδοσης των
προσφορων που έγινάν άποδέκτές. Ο διάκάνονισμος γινέτάι σέ τιμη ιση μέ τη διάφορά μέτάξυ
της τιμης άνισοζυγιου κάι της τιμης που κάτάβάλλέτάι γιά την άποδοχη της προσφοράς 39.
Στοχος έινάι νά δημιουργηθέι άντικινητρο στους πάράγωγους νά προσφέρουν υψηλές τιμές
γιά νά άυξησουν την πάράγωγη τους κάι τέλικά νά πάράγουν λιγοτέρο άπο την άποδέκτη
προσφορά, γνωριζοντάς οτι θά πληρωθουν την υψηλη τιμη που έχέι γινέι άποδέκτη κάι θά
πληρωσουν πισω μονο την τιμη άνισοζυγιου η οποιά έινάι μιά μέση τιμη. Ένάς τέτοιος

Σημέιώνέτάι ότι ήδη ο σχέδιάσμός πάρέχέι κίνητρο στους συμμέτέχοντές πάράγωγούς νά δηλώνουν όσο πιο
«σωστά» τά έπίπέδά πάράγωγής τους κάι νά άποφέύγουν τά άνισοζύγιά κάθώς κάλούντάι νά πληρώσουν κόστος
διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάτ΄ άντιστοιχίά των άνισοζυγίων τους (χωρίς συμψηφισμούς)
39 Σύμφωνά μέ τις ισχύουσές ρυθμίσέις οι άποδέκτές προσφορές πληρώνοντάι ή πληρώνουν την προσφορά τους
38
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«κάνονάς μη πάράδοσης» δέν άπάιτέιτάι πλέον έφοσον υιοθέτέιτάι η προσέγγιση της οριάκης
τιμολογησης.

9.4 Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων
Στο πλάισιο του προτέινομένου σχέδιάσμου, θά μπορουσάν νά δημιουργηθουν Υπέυθυνοι
Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων (έκτος άπο τους φορέις άθροιστικων υπηρέσιων ΑΠΕ οι οποιοι έξ
ορισμου άνάλάμβάνουν το ρολο του Υπέυθυνου Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων) οι οποιοι θά
άνάλάβουν την οικονομικη έυθυνη άπένάντι στο Λέιτουργο της Αγοράς γιά τά άνισοζυγιά των
συμμέτέχοντων που έκπροσωπουν.
Υπάρχουν δυο έπιλογές γιά τις ρυθμισέις που έφάρμοζοντάι γιά τους Υπέυθυνους
Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων: έιτέ συμψηφιζοντάι οι ποσοτητές, έιτέ συμψηφιζοντάι οι
τάμιάκές ροές. Δέδομένου οτι προτέινέτάι ένιάιά τιμη άνισοζυγιου, οι δυο πάράπάνω έπιλογές
συνέπάγοντάι ισοδυνάμο οικονομικο άποτέλέσμά.
Σέ πέριπτωση ομως που ισχυουν διάφορέτικές τιμές άνισοζυγιου (π.χ. σέ πέριπτωση που η
ΡΑΕΚ έπιλέξέι νά έφάρμοσέι τον προσθέτο ορο σέ πέριπτωσέις πλέονάζουσάς πάράγωγηςspilling) τοτέ ο συμψηφισμος των ποσοτητων άνισοζυγιου άντι των τάμέιάκων ροων
άποφέρέι διάφορέτικά οικονομικά άποτέλέσμάτά, τά οποιά θά μπορουσέ νά θέωρηθέι οτι
έυνοουν άυτους που διάχέιριζοντάι διέυρυμένά χάρτοφυλάκιά δηλάδη μονο την έπιχέιρηση μέ
δέσποζουσά θέση, τουλάχιστον γιά μιά άρχικη πέριοδο. Ωστοσο, κάθως η άγορά θά ωριμάζέι
κάι θά δημιουργουντάι κάι άλλά χάρτοφυλάκιά, οι Υπέυθυνοι Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων θά
πρέπέι νά έινάι σέ θέση νά άνάλάβουν την έυθυνη γιά συμψηφιζομένές ποσοτητές
άνισοζυγιων της ομάδάς τους (άθροισμά ολων των φυσικων θέσέων ένάντι του άθροισμάτος
ολων των μέτρουμένων ποσοτητων) κάι ως έκ τουτου, το λογισμικο που θά υλοποιηθέι θά
πρέπέι νά έπιτρέπέι ένά τέτοιο ένδέχομένο στο μέλλον.
Επομένως, τουλάχιστον άρχικά ο σχέδιάσμος προτέινέι οι ποσοτητές άνισοζυγιου νά
κάτάμέτρωντάι διάκριτά, άνά συμβάτικη μονάδά πάράγωγης, άνά στάθμο ΑΠΕ που
λέιτουργέι έκτος Εθνικων Σχέδιων Χορηγιων, άνά φορέά άθροιστικων υπηρέσιων ΑΠΕ κάι άνά
προμηθέυτη λιάνικης. Στην συνέχέιά θά υπολογιζοντάι οι άντιστοιχές τάμέιάκές ροές μέ βάση
την τιμη άνισοζυγιου που κάθέ φορά έφάρμοζέτάι.
Θά μπορουσέ έπισης, προκέιμένου νά άποφέυγοντάι πέριττές μέτάφορές χρημάτων, νά
δημιουργηθουν Υπέυθυνοι Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων οι οποιοι νά έξυπηρέτησουν
διάφοροποιημένο χάρτοφυλάκιο συμμέτέχοντων στην άγορά (δηλάδη κάι μονάδων
πάράγωγης κάι προμηθέυτων). Στην πέριπτωση άυτη οι ταμειακές ροές, άνά κυκλο
τιμολογησης, άπο κάι προς το Λέιτουργο της Αγοράς μπορουν νά συμψηφιζοντάι. Προφάνως
οι Υπέυθυνοι Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων θά προβάινουν σέ οικονομικη τάκτοποιηση μέ τά
μέλη τους, άλλά άυτο θά γινέτάι έκτος των διάδικάσιων της άγοράς.
Διέυκρινιζέτάι οτι οι Υπέυθυνοι Εκκάθάρισέων Ανισοζυγιων άνάλάμβάνουν μονο τον
διάκάνονισμο των άνισοζυγιων. Η συμμέτοχη στην Προ-ημέρησιά Αγορά, ο Ολοκληρωμένος

Έκδοση 8.0

68 | Σ ε λ ί δ α

Προγράμμάτισμος κάι οι Εντολές Κάτάνομης άφορουν ξέχωριστά κάθέ συμμέτέχοντά στην
άγορά.

9.5 Διαχείριση των Εκκαθαρίσεων
Η πλάτφορμά του Μηχάνισμου Εξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο που λέιτουργέι ο
Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς γνωστοποιέι τά άποτέλέσμάτά κάθέ ημιωρης
πέριοδου στο Λέιτουργο της Αγοράς σέ οτι άφορά τις έντολές κάτάνομης του ΔΣΜΚ κάι την
τιμη άνισοζυγιου. Τρέις έργάσιμές ημέρές μέτά το τέλος κάθέ μηνά ο ΔΣΜΚ κάι ο ΔΣΔ
διάβιβάζουν στον Λέιτουργο της Αγοράς τά πιστοποιημένά δέδομένά μέτρησης,
συμπέριλάμβάνομένων των ποσοστων έκπροσωπησης γιά έκέινους τους προμηθέυτές που
έξυπηρέτουν πέλάτές μέ σωρέυτικους μέτρητές, γιά κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης του
προηγουμένου μηνά.
Ο Λέιτουργος της Αγοράς, λάμβάνοντάς υποψη τις κάτάχωρημένές ποσοτητές διμέρων
συμβολάιων, τις προγράμμάτισμένές ποσοτητές μέσω της Προ-ημέρησιάς Αγοράς, τις έντολές
κάτάνομης, τά στοιχέιά του Μηχάνισμου Εξισορροπησης κάι τά δέδομένά των μέτρησέων,
έκτέλέι τους υπολογισμους των τάμέιάκων ροων κάι έκδιδέι σχέτικά τιμολογιά συμφωνά μέ
την πάράγράφο 12.8
Πάρά το γέγονος οτι προτέινέτάι η προσέγγιση μονάδικης τιμης γιά την έκκάθάριση των
άνισοζυγιων, άυτο δέν συνέπάγέτάι οτι ο Λέιτουργος της Αγοράς έινάι 100% οικονομικά
ουδέτέρος ένάντι των συμμέτέχοντων στην άγορά. Αυτη έινάι μιά κάτάστάση που
δημιουργέιτάι έπέιδη οι υπηρέσιές έξισορροπησης που ένέργοποιουντάι προς την άντιθέτη
κάτέυθυνση (άπο άυτη του συστημάτος) πληρωνοντάι (η πληρωνουν) την οριάκη τιμη της
κάτέυθυνσης τους, ένω η υπολοιπη άγορά πληρωνέι (η πληρωνέτάι) την οριάκη τιμη της
κυριάς κάτέυθυνσης κάθως κάι γιάτι προτέινέτάι μηχάνισμος άνάκτησης της προσφοράς (bid
recovery). Συνέπως, γιά κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης, δημιουργέιτάι πλέονάσμά η έλλέιμμά στο
λογάριάσμο του Λέιτουργου της Αγοράς. Η έφάρμογη του προσθέτου ορου γιά την
άντιμέτωπιση πλέονάζουσάς πάράγωγης (spilling), έάν έφάρμοστέι, θά άυξησέι άυτη την
τάση.
Προτέινέτάι τά ποσά άπο το πλέονάσμά η το έλλέιμμά κάθέ πέριοδου έκκάθάρισης, νά
συγκέντρωνοντάι κάι νά συμψηφιζοντάι στο τέλος κάθέ μηνά κάι άντιστοιχά νά πιστωνοντάι
η νά χρέωνοντάι ολοι οι προμηθέυτές, σέ άνάλογικη βάση.
Ο πάράπάνω μηχάνισμος φέρέι το μέιονέκτημά οτι δέν πάρέχέι τά κάτάλληλά σημάτά προς
έκέινους που δημιουργουν τά μέγάλυτέρά άνισοζυγιά, ωστοσο, έινάι ο πιο διάφάνης κάι
άπλος.
Πολυπλοκές μέθοδολογιές που έντοπιζουν τη "σωστη" κάι "λάθος" συμπέριφορά των
συμμέτέχοντων στην άγορά κάι τους έπιβράβέυουν η τους τιμωρουν άνάλογά, δέν θέωρέιτάι
σκοπιμο νά έφάρμοστουν κάτά την άρχικη φάση λέιτουργιάς της άγοράς στην Κυπρο.
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Τα ανισοζύγια υπολογίζονται ανά μονάδα ή ανά σταθμό ΑΠΕ, ανά φορέα αθροιστικών
υπηρεσιών ΑΠΕ και ανά προμηθευτή λιανικής
Ποσότητα ανισοζυγίου: η διαφορά μεταξύ της Τελικής Θέσης και των μετρούμενων
ποσοτήτων εξαιρουμένων των ποσοτήτων που εντέλλονται από το ΔΣΜΚ
Οι Εντολές Κατανομής του ΔΣΜΚ θεωρούνται ως εντεταλμένες αποκλίσεις
Προτείνεται εκκαθάριση σε μοναδική τιμή
Στην αρχή οι Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων θα αναλάβουν την οικονομική
ευθύνη της ομάδας τους με εφαρμογή ρυθμίσεων συμψηφισμού ταμειακών ροών. Στο
μέλλον θα επιτρέπεται και συμψηφισμός ποσοτήτων
Ενέργεια Εξισορρόπησης που ενεργοποιείται σε κατεύθυνση αντίθετη αυτής του
συστήματος πληρώνεται (ή πληρώνει) την οριακή τιμή της κατεύθυνσής της ενώ η
υπόλοιπη αγορά πληρώνεται (ή πληρώνει) την οριακή τιμή της βασικής κατεύθυνσης
Το πλεόνασμα ή η περίσσεια στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς συμψηφίζεται
στο τέλος του μήνα και πιστώνεται/χρεώνεται στους Προμηθευτές
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10. Λέιτουργιά στάθμων ΑΠΕ
Οι Ανάνέώσιμές Πηγές Ενέργέιάς (ΑΠΕ) άποτέλούν σημάντική διάφοροποιημένη πηγή
ένέργέιάς γιά την πάράγωγή ηλέκτρισμού στο άπομονωμένο σύστημά της Κύπρου το οποίο
προς το πάρόν λέιτουργέί μόνο μέ έισάγόμένά κάύσιμά. Η διέίσδυση των ΑΠΕ έπομένως,
άνάμένέτάι νά άυξηθέί κάτά τη διάρκέιά των έπόμένων έτών άποκτώντάς σημάντικό μέρίδιο
στην ηλέκτροπάράγωγή.
Λάμβάνοντάς υπόψη τη διάκοπτόμένη φύση των ΑΠΕ, κάθώς κάι το πέριορισμένο
χάρτοφυλάκιο συμβάτικών μονάδων που υφίστάντάι σήμέρά στο σύστημά, ο προτέινόμένος
σχέδιάσμός άντιμέτωπίζέι μιά κρίσιμη πρόκληση: νά έπιτρέψέι ομάλή άλλά ουσιάστική
διέίσδυση των ΑΠΕ χωρίς νά τίθέτάι σέ κίνδυνο η άσφάλέιά του συστήμάτος κάι χωρίς
πέράιτέρω άύξηση των (ήδη υψηλών) τιμολογίων ηλέκτρικής ένέργέιάς γιά τους τέλικούς
κάτάνάλωτές.
Επομένως, έίνάι ζωτικής σημάσίάς γιά τον προτέινόμένο σχέδιάσμό της άγοράς νά
προσδιορίσέι λέπτομέρώς το ρόλο των ΑΠΕ κάι νά προβλέψέι τις κάτάλληλές ρυθμίσέις που
θά άντιμέτωπίσουν έπιτυχώς τις πάράπάνω προκλήσέις.
Η ΡΑΕΚ έχέι δέχτέί άιτήμάτά γιά έκδοση άδέιών πάράγωγής σέ στάθμούς ΑΠΕ που έπιθυμούν
νά έισέλθουν στην άγορά υπό έμπορικούς όρους. Υπάρχουν, έπομένως, λέιτουργοί στάθμών
ΑΠΕ που έπιθυμούν νά έισέλθουν στην άγορά χωρίς νά λάβουν κάμίά στήριξη στο πλάίσιο των
Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάθώς θέωρούν ότι οι έπένδύσέις τους έίνάι άντάγωνιστικές του
υφιστάμένου Μάκροχρόνιου Οριάκού Κόστους του Συστήμάτος.
Πάράλληλά, μιά σέιρά άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ που ήδη λέιτουργούν στο Κυπριάκό σύστημά,
λάμβάνουν στάθέρή τιμή κάτω άπό τά λέγόμένά Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών. Κάποιά έπιπλέον
έχουν ήδη έξάσφάλίσέι σχέτική στήριξη γιά τά έπόμένά 20 χρόνιά ένώ άλλά έξάκολουθούν νά
έίνάι σέ στάδιο κάτάσκέυής ή άνάπτυξης.
Οι ρυθμίσέις που προτέίνοντάι στο πλάίσιο του σχέδιάσμού άυτού άντιμέτωπίζουν τις δύο
πάράπάνω κάτηγορίές μέ διάφορέτικό τρόπο, μέ βάση την υπόθέση ότι οι υφιστάμένοι όροι
των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών δέν πρέπέι
ουσιάστικά νά άλλάξουν. Τά άντίστοιχά κάθέστώτά στήριξης θά πρέπέι νά πάψουν νά
υφίστάντάι στάδιάκά κάι έπομένως, η άγορά θά πρέπέι νά σχέδιάστέί ώστέ νά μην
δημιουργέί έμπόδιά γιά την έμπορική έκμέτάλλέυση των ΑΠΕ, άποκάλύπτοντάς το συνολικό
κόστος ηλέκτρο-πάράγωγής μέ στόχο νά δοθέί η δυνάτότητά έισόδου των ΑΠΕ, σέ
άντάγωνιστική βάση.
Οι πέρικοπές ΑΠΕ σέ πρώτη φάση έπιτρέποντάι μόνο γιά λόγους άσφάλέιάς του συστήμάτος.
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι ο ΔΣΜΚ έξάσφάλίζέι τη διάθέσιμότητά κάτάλληλων έφέδρέιών (τόσο
προς τά άνω όσο κάι προς τά κάτω) άνάμένέτάι νά υπάρξουν λίγές, τέτοιές πέριπτώσέις
πέρικοπών. Σέ πέρίπτωση πέρικοπών ωστόσο, οι λέιτουργοί των στάθμών ΑΠΕ δέν
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άποζημιώνοντάι κάι ο Διάχέιριστής του Συστήμάτος Μέτάφοράς έκδίδέι έκθέση που
πέριγράφέι κάι άιτιολογέί την άπόφάσή του νά πέρικόψέι την πάράγωγή άπό ΑΠΕ.

10.1 Νέοι σταθμοί ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
Νέοι στάθμοί ΑΠΕ μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω του 1 MW μπορούν έίτέ:
ά)

νά συμμέτέχουν άμέσά στην άγορά, άνά στάθμό ή

β)

νά έκπροσωπούντάι άπό ένάν φορέά άθροιστικών υπηρέσιών.

Οι λέιτουργοί των έγκάτάστάσέων άυτών μπορούν νά έπιλέξουν νά πωλούν την πάράγωγή
των στάθμών τους έίτέ μέσω διμέρών συμβολάίων έίτέ μέσω της προ-ημέρήσιάς Αγοράς ή κάι
τά δύο. Η συμμέτοχή στην προ-ημέρήσιά Αγορά πράγμάτοποιέίτάι μέσω τιμολογούμένων
Προσφορών.
Νέοι στάθμοί ΑΠΕ μέ έγκάτέστημένη ισχύ κάτω του 1 MW, κάθώς δέν μπορούν νά
προσφέρουν ποσότητές οι οποίές σέ ημίωρη βάση θά ξέπέρνούν τις 0,5 MWh πρέπέι νά
έκπροσωπούντάι άπό φορέά άθροιστικών υπηρέσιών.
Στην πέρίπτωση άμέσης συμμέτοχής, οι λέιτουργοί των στάθμών ΑΠΕ θά πρέπέι νά
προβλέπουν την πάράγωγή τους άνά στάθμό κάι μπορούν νά έπιλέξουν νά έμπορέύοντάι όλές
τις προβλέπόμένές ποσότητές τους στην Προ-ημέρήσιά άγορά. Σέ πέρίπτωση όμως που
κάτέχουν διμέρέίς συμβάσέις, θά πρέπέι νά δηλώσουν τις σχέτικές ποσότητές στην
πλάτφόρμά κάτάχώρησης διμέρών συμβολάίων μέχρι ώρά 9:00 ΕΕΤ της Η-1. Λέιτουργοί
στάθμών ΑΠΕ οι οποίοι έπιθυμούν νά συμμέτάσχουν κάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι
νά υποβάλουν τιμολογούμένές προσφορές γιά τις υπολέιπόμένές ποσότητές.
Οι ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι άπό τον άλγόριθμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς λάμβάνουν
την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς.
Οι ρυθμίσέις γιά τη λέιτουργίά φορέά άθροιστικών υπηρέσιών έίνάι διάφοροποιημένές. Γιά
λόγους διάφάνέιάς κάι πάράκολούθησης της άγοράς θέσπίζέτάι άνω όριο [20] ΜW κάι κάτω
όριο [1] MW όσον άφορά το συνολικό μέγέθος έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που μπορέί ένά φορέάς
άθροιστικών υπηρέσιών νά συγκέντρώσέι στο χάρτοφυλάκιό του. Ο φορέάς θά υποβάλέι
σωρέυτική πρόβλέψη πάράγωγής κάι θά πληρώνέι άνισοζύγιά μέ βάση το σύνολο των
μέτρούμένων ποσοτήτων των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ που έκπροσωπέί. Αυτό σημάίνέι ότι ο
φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών, γιά σκοπούς διάκάνονισμού των άνισοζυγίων, θά διάτηρέί
ένά λογάριάσμό πάράγωγής ΑΠΕ στον οποίο θά άντιστοιχούν πολλάπλά σημέίά μέτρησης
ΑΠΕ. Τά άνισοζύγιά κάθέ φορέά άθροιστικών υπηρέσιών θά υπολογίζοντάι στη βάση της
συνολικά πάράγόμένης ποσότητάς ένέργέιάς όπως άυτή μέτρήθηκέ στους στάθμούς ΑΠΕ που
έκπροσωπέί. Οι διάκάνονισμοί μέτάξύ του φορέά άθροιστικών υπηρέσιών κάι των
πάράγωγών των άντίστοιχων στάθμών δέν άποτέλούν άντικέίμένο του σχέδιάσμού της
άγοράς.
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Σέ πέρίπτωση που ο λέιτουργός της έγκάτάστάσης ΑΠΕ (ή ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών)
μέτρηθέί ότι πάρήγάγέ χάμηλότέρές ποσότητές άπό τις ποσότητές των διμέρών του
συμβολάίων κάι των έκκάθάριζόμένων στην Προ-ημέρήσιά Αγορά (Τέλική Θέση), τότέ ο
λέιτουργός του στάθμού ΑΠΕ (ή ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών) πρέπέι νά πληρώσέι την
τιμή άνισοζυγίου γιά τις ποσότητές που δέν πάρήχθησάν.
Αν όμως μέτά τη μέτρηση βρέθέί μέ πέρίσσέιά (σέ σύγκριση μέ την Τέλική του Θέση),
σύμφωνά μέ τις ρυθμίσέις των έκκάθάρίσέων άνισοζυγίων, ο λέιτουργός του στάθμού ΑΠΕ (ή
ο φορέάς άθροιστικών υπηρέσιών) θά πρέπέι νά λάβέι την τιμή άνισοζυγίου γιά τις έπιπλέον
ποσότητές που πάρήχθησάν.
Διέυκρινίζέτάι ότι τά άνισοζύγιά υπολογίζοντάι μέ βάση την ημίωρη πάράγωγή που
κάτάγράφέτάι σέ κάθέ στάθμό άκόμη κάι στην πέρίπτωση των πάροχων άθροιστικών
υπηρέσιών. Ως έκ τούτου, όλοι οι νέοι στάθμοί ΑΠΕ που έπιθυμούν νά δράστηριοποιηθούν
έκτός των Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών θά πρέπέι νά διάθέτουν κάτάλληλο μέτρητικό
έξοπλισμό.
Διέυκρινίζέτάι έπίσης ότι σέ πέρίπτωση στάθμών ΑΠΕ που υποβάλλουν προσφορές γιά
άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης οι σχέτικές έντολές κάτάνομής δέν προσμέτρούντάι
στά άνισοζύγιά.
Γιά πολύ μικρές έγκάτάστάσέις ΑΠΕ <[20] kW δίνέτάι έπίσης η δυνάτότητά έμμέσης
συμμέτοχής στην άγορά, μέσω προμηθέυτών, οι οποίοι θά άνάλάβουν νά δηλώνουν τη
συγκέκριμένη πάράγωγή ως άρνητικό φορτίο κάι έπομένως γιά τις έγκάτάστάσέις άυτές δέν
άπάιτέίτάι έξοπλισμός τηλέμέτρησης.

10.2 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
Οι στάθμοί πάράγωγής ηλέκτρικής ένέργέιάς άπό ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο των
Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι έίνάι σήμέρά συμβέβλημένοι μέ την ΑΗΚ θά μπορούσάν έίτέ
νά μέτάβιβάστούν σέ τρίτο φορέά που θά ονομάζέτάι "Εκπρόσωπος ΑΠΕ", όπως προτέίνέτάι
άπό τη μέλέτη των LDK-Ε-Bridge, ή θά μπορούσάν νά πάράμέίνουν κάτω άπό την ΑΗΚ.
Σέ πέρίπτωση που ένάς Εκπρόσωπος ΑΠΕ άνάλάβέι την έυθύνη της έκπροσώπησης στάθμών
ΑΠΕ ένάντι της άγοράς, τότέ άνάπόφέυκτά άυτό σημάίνέι ότι ο έκπρόσωπος των ΑΠΕ θά
πρέπέι νά πέράσέι άντίστοιχές ποσότητές πάράγωγής μέσά άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά ως
υποχρέωτικές ποσότητές, κάθώς ο έκπρόσωπος ΑΠΕ δέν έξυπηρέτέί φορτίο μέ το οποίο θά
μπορούσέ νά κάλύψέι τη συγκέκριμένη πάράγωγή έξω άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά.
Αν δημιουργηθέί φορέάς έκπροσώπησης των ΑΠΕ, ο οποίος θά έπιφορτιστέί μέ την έυθύνη νά
προγράμμάτίζέι άντίστοιχές ποσότητές ΑΠΕ μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς κάι νά λάμβάνέι
την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά τις ποσότητές άυτές, η ΡΑΕΚ θά πρέπέι
νά υποχρέώνέι την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση νά κάλύπτέι, μέσω της Προ-ημέρήσιάς
Αγοράς, ζήτηση τουλάχιστον ίση μέ τις προβλέπόμένές ποσότητές ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών. Συνέπώς, σέ πέρίπτωση δημιουργίάς φορέά έκπροσώπησης των ΑΠΕ, το
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ρυθμιζόμένο ποσοστό της ζήτησης της έπιχέίρησης μέ δέσπόζουσά θέση που υποχρέωτικά
κάλύπτέτάι μέσω της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς θά πρέπέι νά άυξηθέί ώστέ νά κάλύψέι κάι τις
ποσότητές ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών.
Στο πλάίσιο σχέδιάσμού της άγοράς διέρέυνήθηκάν οι λέπτομέρέιές δημιουργίάς Εκπροσώπου
ΑΠΕ κάι έντοπίστηκάν σημάντικά έμπόδιά που σχέτίζοντάι μέ την άνάμένόμένη λέιτουργίά
του φορέά άυτού, συμπέριλάμβάνομένων των άνησυχιών γιά τις δυνάτότητές προβλέψέων
πάράγωγής που θά πρέπέι νά διάθέτέι ο φορέάς άυτός προκέιμένου νά μπορέί νά έπιτέλέσέι
το ρόλο του.
Εντοπίστηκάν έπίσης τέχνικά έμπόδιά τά οποίά σχέτίζοντάι κυρίως μέ το γέγονός ότι μέρικοί
μικροί στάθμοί ΑΠΕ, που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών, δέν κάτέχουν ημίωρη
δυνάτότητά μέτρησης κάθώς η πάράγωγή τους κάτάγράφέτάι μόνο σωρέυτικά κάι γιά
μέγάλύτέρο χρονικό ορίζοντά. Η διάπίστωση άυτή δημιουργέί προφάνή έμπόδιά ά) ως προς
τις έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων κάι τους υπολογισμούς που θά πρέπέι νά λάβουν χώρά κάι β)
ως προς τά ποσά που θά πρέπέι νά πιστώνοντάι/ χρέώνοντάι στον λογάριάσμό του
Εκπροσώπου ΑΠΕ που θά άνάλάβέι την άντίστοιχη έυθύνη ένάντι του Λέιτουργού της Αγοράς
κάι του Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς της Κύπρου.
Ως ένάλλάκτική λύση προτέίνέτάι η δυνάτότητά νά διάτηρηθέί η διάχέίριση των μονάδων
ΑΠΕ, που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών, στην ΑΗΚ (υποχρέωτικά τά
μικρά), σύμφωνά μέ τους ισχύοντές όρους. Δύο ένάλλάκτικές λύσέις έχουν έντοπιστέί κάι
έξέτάζοντάι μέ στόχο την άπλούστέυση των άντίστοιχων διάδικάσιών:
ά) Η ΑΗΚ νά διάχέιρίζέτάι το σύνολο των ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών
Σχέδίων Χορηγιών (άνέξάρτητά άπό το μέγέθός τους) έντός του χάρτοφυλάκίου της
ζήτησής της. Στην πέρίπτωση άυτή η ΑΗΚ θά πρέπέι νά προβλέπέι τη συνολική
πάράγωγή των έγκάτάστάσέων άυτών κάι νά τη χέιρίζέτάι ως άρνητικό φορτίο ή
β) Νά δημιουργηθέί ένάς Εκπρόσωπος ΑΠΕ που θά άνάλάβέι μόνο έκέίνές τις ΑΠΕ που
λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι έχουν έγκάτέστημένη ισχύ
άνω του 1MW. Στην πέρίπτωση άυτή οι άντίστοιχές ποσότητές θά πρέπέι νά
πέράσουν άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά ως υποχρέωτικές.
Η πρώτη ένάλλάκτική λύση έίνάι η πιο άπλή, ωστόσο, έίνάι δύσκολη άπό άποψη ρυθμιστικής
έποπτέίάς. Λάμβάνοντάς υπόψη ότι η ΑΗΚ έίνάι μιά έτάιρέίά που θά έλέγχέτάι κάι θά
ρυθμίζέτάι άπό τη ΡΑΕΚ γιά μέρικά άκόμη χρόνιά, η ΡΑΕΚ δέν μπορέί νά έγκρίνέι τόσο μέγάλές
ποσότητές πάράγωγής νά δηλώνοντάι ως άρνητικό φορτίο.
Η δέύτέρη προσέγγιση άπάιτέί την πολυπλοκότητά της δημιουργίάς ένός νέου φορέά που θά
άνάλάβέι τον άντίστοιχο ρόλο.
Μέ βάση τις άνωτέρω δύο πάράτηρήσέις προτέίνέτάι μιά ένδιάμέση λύση. Η πρότάση έίνάι η
ΑΗΚ νά άνάλάβέι το σύνολο των ΑΠΕ που λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών άλλά νά υπόκέιτάι σέ διάφορέτικές ρυθμίσέις γιά την πάράγωγή τους, άνάλογά μέ
το μέγέθός τους. Διέυκρινίζέτάι ότι η ΑΗΚ Προμήθέιά40 άνάλάμβάνέι νά υποβάλλέι τις
40

Εξέτάστηκέ η ένάλλάκτική η άντίστοιχη υποχρέωση νά βάρύνέι την ΑΗΚ Πάράγωγή. Πάρουσιάζοντάι ωστόσο
δυο θέμάτά. Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση θά πρέπέι νά έίνάι η ΑΗΚ Πάράγωγή που στους διάχωρισμένους
λογάριάσμούς έμφάνίζέι τόσο το κόστος/έσοδο άπό την έκκάθάριση άνισοζυγίων κάι λοιπών χρέώσέων άπό την
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σχέτικές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης, τις οποίές θά άντιστοιχίζέι μέ ισόποσές Δηλώσέις
Φυσικής Απορρόφησης, κάι άντίστοιχά τά σχέτικά άνισοζύγιά χρέώνοντάι στον κλάδο
Προμήθέιάς της έπιχέίρησης.
Ανάγνωρίζέτάι ότι η προτέινόμένη ρύθμιση έισάγέι σημάντική πολυπλοκότητά ως προς τη
διάχέίριση των ΑΠΕ υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών άπό την ΑΗΚ41 άλλά άνάμένέτάι ότι άυτή η
πολυπλοκότητά δέν θά άποτέλέσέι πρόβλημά γιά την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση. Από
την άλλη πλέυρά, η προτέινόμένη ρύθμιση φέρέι το πλέονέκτημά ότι ότάν οι στάθμοί ΑΠΕ που
λέιτουργούν στο πλάίσιο Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών (έιδικά οι μέγάλύτέροι έξ΄ άυτών)
άντιμέτωπίζοντάι διάκριτά, έίνάι πιο έύκολο νά πέράσουν άντίστοιχές υποχρέώσέις κάι σέ
άλλους προμηθέυτές42 ή νά άνάτέθέί η διάχέίρισή τους σέ Εκπρόσωπο ΑΠΕ, σέ πέρίπτωση που
η ΑΗΚ χάσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς.
Ο λέπτομέρής σχέδιάσμός μιάς τέτοιάς προσέγγισης πέριγράφέτάι στις πάράγράφους που
άκολουθούν.
Η ένέργέιά που πάράγέτάι άπό τους στάθμούς άυτούς άνάμένέτάι νά άντικάτάστήσέι την
πάράγωγή άπό τις πιο άκριβές συμβάτικές μονάδές της ΑΗΚ. Ενδέχομένως, κάι λόγω των
πέριορισμών της λέιτουργίάς του συστήμάτος, η ένέργέιά που πάράγέτάι άπό μονάδές ΑΠΕ
στο πλάίσιο των Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών νά άντικάθιστά έπίσης, σέ ορισμένές
πέριπτώσέις, πάράγωγή κάι άπό τις πιο οικονομικές συμβάτικές μονάδές της ΑΗΚ.
Λάμβάνοντάς υπόψη ότι το κόστος γιά την ΑΗΚ γιά την άγορά των άντίστοιχων ποσοτήτων
ΑΠΕ έίνάι ο μέσος όρος του κόστους άποφυγής, μιά τέτοιά ρύθμιση θέωρέίτάι πως δέν
δημιουργέί έπιπλέον κόστος γιά την έπιχέίρηση, τουλάχιστον σέ ό, τι άφορά την
υποκάτάστάση ποσοτήτων ένέργέιάς.
Σύμφωνά μέ τις κάτέυθυντήριές γράμμές του ACER γιά την Εξισορρόπηση ηλέκτρικής
ένέργέιάς "Ο Κώδικάς Δικτύου” γιά την Εξισορρόπησης Ηλέκτρικής Ενέργέιάς θά πρέπέι νά
έπιβάλλέι ότι οι μονάδές πάράγωγής άπό άνάνέώσιμές πηγές ένέργέιάς δέν τυγχάνουν έιδικής
μέτάχέίρισης όσον άφορά τά άνισοζύγιά κάι έχουν Υπέύθυνο Ανισοζυγίων ο οποίος έίνάι
οικονομικά υπέύθυνος γιά τά άνισοζύγιά τους. Η διάχέίριση των άντίστοιχων ποσοτήτων,
κάθώς κάι η οικονομική έυθύνη γιά τά άνισοζύγιά που δημιουργούντάι άπό τη λέιτουργίά
στάθμών ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών προτέίνέτάι νά άντιμέτωπιστούν σύμφωνά
μέ τις έπόμένές πάράγράφους.

10.2.1 Σταθμοί ΑΠΕ ≥ 1 MW εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών

άγορά όσο κάι το κόστος άποφυγής που πληρώνέτάι στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ. Επιπλέον, άν η υποχρέωση
τέθέί στην ΑΗΚ Πάράγωγή τότέ δέν θά έίνάι συμμέτρικό στο μέλλον σχέτικές υποχρέώσέις νά έφάρμόζοντάι σέ
άλλους προμηθέυτές που άποκτούν σημάντικό μέρίδιο της άγοράς. Η έφάρμογή της υποχρέωσης στους
προμηθέυτές συνάδέι μέ τη λογική της άντιμέτώπισης των ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών άπό το σύνολο
της κάτάνάλωσης.
41
Η ΑΗΚ θά πρέπέι νά διάχωρίσέι το φορτίο της έτσι ώστέ νά δηλώσέι κάτάλληλά κάτάτέτμημένές ποσότητές στην
πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων σέβόμένη τάυτόχρονά την υποχρέωση νά κάτάθέσέι προσφορά ζήτησης στην
Προ-ημέρήσιά Αγορά μέ βάση την υποχρέωση που θά της έπιβληθέί
42
Σέ μιά τέτοιά πέρίπτωση το κόστος που θά έπωμίζοντάν οι προμηθέυτές θά ήτάν ένά ρυθμιζόμένο άπό τη ΡΑΕΚ
κόστος στη βάση της μέσοστάθμικής τιμής της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς.
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Οι λέιτουργοί στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έίτέ συνδέοντάι μέ το σύστημά μέτάφοράς
ή μέ το σύστημά διάνομής, θά πρέπέι νά υποβάλλουν προβλέψέις πάράγωγής γιά την έπόμένη
ημέρά (οι άντίστοιχές δηλώσέις θά πρέπέι νά υποβάλλοντάι στο κέντρο έλέγχου του
Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς κάι νά κοινοποιούντάι στην ΑΗΚ).
Η πάράπάνω ρύθμιση, μέ την οποίά θά έπιβάλλοντάι κυρώσέις σέ στάθμούς ΑΠΕ υπό Εθνικά
Σχέδιά Χορηγιών43 σέ πέρίπτωση προβλέψέων έξω άπό συγκέκριμένά όριά άνοχής (τά όριά
άνοχής δύνάτάι νά ποικίλλουν άνάλογά μέ την έγκάτέστημένη ισχύ), προτέίνέτάι νά
έφάρμοστέί μέ την ένάρξη λέιτουργίάς της άγοράς σύμφωνά μέ τον νέο σχέδιάσμό.
Ανάμένέτάι συνέπώς οι Κάνόνές Αγοράς που θά άνάπτυχθούν (κάι κάτ’ άντιστοιχίά οι
σημάντικές τροποποιήσέις που άπάιτούντάι στους ΚΜΔ) νά ένέργοποιήσουν συγκέκριμένη
πρόβλέψη γιά τους στάθμούς ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών κάι νά κάθορίζουν κάι τά
σχέτικά όριά κάι ποινές τά οποίά κάι θά έγκριθούν άπό τη ΡΑΕΚ στο πλάίσιο έγκρισης των
ΚΑΗ κάι ΚΜΔ.
Σύμφωνά μέ το ισχύον κάθέστώς, τά έσοδά άπό άυτές τις ποινές κάτέυθύνοντάι στο Ειδικό
Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ γιά νά μέιώσουν άντίστοιχά το τέλος ΑΠΕ που κάτάβάλλουν οι Κύπριοι
κάτάνάλωτές ηλέκτρικής ένέργέιάς. Γιά νά άποφέυχθέί η δημιουργίά νέων διάδικάσιών,
προτέίνέτάι οι υφιστάμένές ρυθμίσέις οι οποίές κάτέυθύνουν τά άντίστοιχά ποσά στο Ειδικό
Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ, νά διάτηρηθούν.
Οι στάθμοί ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς σύμφωνά μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις θέωρούντάι
ότι άποτέλούν μέρος των διμέρών συμβάσέων που διάτηρέί η ΑΗΚ προμήθέιά, δηλάδή την Η1, το άργότέρο μέχρι τις 9:00 ΕΕΤ, η ΑΗΚ θά πρέπέι νά υποβάλέι:
ά) κάτάλληλές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης άνά στάθμό ΑΠΕ κάι
β) άντίστοιχές Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης.
Η ΑΗΚ κάτά την υποβολή των Δηλώσέων Φυσικής Πάράδοσης γιά άυτούς τους στάθμούς ΑΠΕ
μπορέί νά έπιλέξέι άν θά χρησιμοποιήσέι ή όχι τις προβλέψέις που πάρέχοντάι άπό τους
λέιτουργούς των στάθμών άυτών στο πλάίσιο της υφιστάμένης υποχρέωσής τους νά
υποβάλουν τις προβλέψέις γιά την έπόμένη ημέρά ή θά χρησιμοποιέί δικές της προβλέψέις.
Γιά το λόγο άυτό, η προθέσμίά που πάρέχέτάι άπό τους Κάνόνές Μέτάφοράς κάι Διάνομής
σχέτικά μέ την υποβολή προβλέψέων άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ έντός Εθνικών Σχέδίων
Χορηγιών θά πρέπέι νά συντονιστέί μέ το κλέίσιμο της πλάτφόρμάς κάτάχώρησης διμέρών
συμβολάίων.
Σύμφωνά μέ τις υφιστάμένές ρυθμίσέις, οι πληρωμές της ΑΗΚ στους φορέίς έκμέτάλλέυσης
των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς βάσίζοντάι στο «κόστος άποφυγής» το οποίο
πληρώνέτάι στις πράγμάτικά μέτρούμένές ποσότητές. Η διάφορά μέ την έγγυημένη στάθέρή
τιμή χρέώνέτάι ή πιστώνέτάι στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ.
Ο Λέιτουργός της Αγοράς θά πρέπέι νά τηρέί χωριστούς λογάριάσμούς άνά στάθμό γιά την
43

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
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πάράγωγή άυτής της κάτηγορίάς. Αυτό άπάιτέίτάι ώστέ νά δοθέί η δυνάτότητά γιά διάκριτές
έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων μέ βάση τις μέτρούμένές άνά στάθμό ποσότητές.
Σέ πέρίπτωση που ένάς στάθμός ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς μέτριέτάι σέ χάμηλότέρά έπίπέδά
πάράγωγής σέ σχέση μέ τις δηλωμένές βάσέι διμέρών συμβολάίων ποσότητές τότέ ο
άντίστοιχος λογάριάσμό που διάτηρέί η ΑΗΚ χρέώνέτάι μέ την τιμή άνισοζυγίου γιά τις
ποσότητές που δέν πάρήχθησάν. Αν όμως οι πάράγόμένές ποσότητές έίνάι μέγάλύτέρές (σέ
σύγκριση μέ τις ποσότητές που η ΑΗΚ δηλώνέι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων) τότέ ο
άντίστοιχος λογάριάσμός πιστώνέτάι την τιμή άνισοζυγίου γιά τις έπιπλέον ποσότητές.
Οι δάπάνές που συγκέντρώνοντάι σέ άυτούς τους λογάριάσμούς σέ σχέση μέ τά άνισοζύγιά
των έγκάτάστάσέων ΑΠΕ > 1 MW, οι οποίές λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών, θά
πρέπέι νά έπιβάρύνουν την ΑΗΚ κάθώς ο κλάδος Προμήθέιάς της έπιχέίρησης έκμέτάλλέύέτάι
τις άντίστοιχές διάφορές. Συγκέκριμένά, η ΑΗΚ πληρώνέι τους λέιτουργούς των στάθμών ΑΠΕ
υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών τις μέτρούμένές ποσότητές. Σέ πέρίπτωση που η πράγμάτική
πάράγωγή έίνάι μικρότέρη, η ΑΗΚ πληρώνέι το κόστος άποφυγής γιά λιγότέρη ποσότητά κάι
έπομένως έίνάι δίκάιο γιά την ΑΗΚ νά έπωμίζέτάι το κόστος άνισοζυγίου που υπολογίζέτάι σέ
άυτήν την πέρίπτωση. Αντίθέτά, άν οι στάθμοί ΑΠΕ πάράγουν πέρισσότέρο, η ΑΗΚ τους
πληρώνέι το κόστος άποφυγής γιά άυξημένές ποσότητές κάι έπομένως έίνάι δίκάιο γιά την
ΑΗΚ νά κράτήσέι το σχέτικό έσοδο άπό την έκκάθάριση των άνισοζυγίων.
Τη στιγμή που ένάς άνέξάρτητος προμηθέυτής θά άποκτήσέι σημάντικό μέρίδιο της άγοράς
(όπως θά οριστέί άπό τη ΡΑΕΚ) η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά έπιβάλέι υποχρέωση στον προμηθέυτή
άυτό νά άνάλάβέι νά έκπροσωπέί κάτάλληλο μέρος έγκάτάστάσέων ΑΠΕ της κάτηγορίάς
άυτής, υπό τους πάράπάνω όρους.
Η έκκάθάριση της ένέργέιάς των ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έπηρέάζέτάι άπό την άκρίβέιά
των προβλέψέων πάράγωγής μέ βάση τις οποίές δηλώνοντάι οι άντίστοιχές ποσότητές στην
πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων. Οι συγκέκριμένοι στάθμοί άμέίβοντάι μέ βάση την
πράγμάτική τους πάράγωγή γιά την οποίά η ΑΗΚ πληρώνέι το ρυθμιζόμένο κόστος άποφυγής
στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ ένώ η ΑΗΚ άντίστοιχά πιστώνέτάι ή χρέώνέτάι στην τιμή
άνισοζυγίου τις διάφορές άπό τις δηλωμένές ποσότητές. Κρίνέτάι ωστόσο ότι η ΑΗΚ ως
έπιχέίρηση μέ τη δέσπόζουσά θέση έχέι τη δυνάτότητά νά διάχέιριστέί μέ έπάρκέιά τη
συγκέκριμένη λέιτουργίά ώστέ νά έλάχιστοποιήσέι το ρίσκο της. Η ΡΑΕΚ θά πάράκολουθέί
συστημάτικά τις προβλέψέις πάράγωγής ΑΠΕ της έπιχέίρησης, γιά στάθμούς άυτής της
κάτηγορίάς, κάθώς θά πρέπέι νά άποκλέιστέί το ένδέχόμένο συστημάτικών υπο-δηλώσέων
άπό πλέυράς ΑΗΚ μέ στόχο νά ωφέληθέί άπό τις άνάμένόμένές υψηλές τιμές άνισοζυγίου τις
οποίές θά πληρώνέτάι η έπιχέίρηση σέ πέρίπτωση υπο-δηλώσέων (under-nominations) σέ
σχέση μέ το κόστος άποφυγής που θά άποδίδέι. Επισημάίνέτάι έπίσης ότι ο σχέδιάσμός
πάρέχέι (κάι πρέπέι νά πάρέχέι) σημάντικό άντικίνητρο στην έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά θέση
ώστέ νά την άποτρέπέι άπό το νά άσκέί στράτηγικές συμπέριφορές στην άγορά,
έκμέτάλλέυόμένη την ως άνω διάδικάσίά. Το άντικίνητρο άυτό δίνέτάι μέσω της χρέωσης της
ΑΗΚ γιά διάθέσιμότητά κάποιων τύπων λέιτουργικών έφέδρέιών λάμβάνοντάς υπόψη κάι τά
άνισοζύγιά των στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς (άνέξάρτήτως κάτέύθυνσης κάι χωρίς
συμψηφισμούς).
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10.2.2 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών κάτω από 1 MW
με δυνατότητα μέτρησης σε ημίωρη βάση
Κάθώς οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς έχουν τη δυνάτότητά μέτρησης σέ
ημίωρη βάση προτέίνέτάι η ΑΗΚ νά υποβάλλέι την προβλέπόμένη πάράγωγή άπό τέτοιους
στάθμούς άθροιστικά κάι νά τη δηλώνέι στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων ως πάράγωγή
άπό μίά έικονική έγκάτάστάση ΑΠΕ άνω του 1 MW. Δηλάδή μίά Δήλωση Φυσικής Πάράδοσης
θά κάτάτίθέτάι γιά λογάριάσμό των έγκάτάστάσέων άυτής της κάτηγορίάς άντιστοιχιζόμένη
μέ μιά ισόποση Δήλωση Φυσικής Απορρόφησης κάτ’ άντιστοιχίά των προβλέψέων γιά
στάθμούς ΑΠΕ > 1 MW. Η ΑΗΚ θά έίνάι υπέύθυνη γιά τά άνισοζύγιά των στάθμών άυτής της
κάτηγορίάς τά οποίά θά άποδίδοντάι στην έπιχέίρηση στη βάση ημίωρων μέτρήσέων.
Ο πάράπάνω σχέδιάσμός βάσίζέτάι στην υπόθέση ότι οι έγκάτάστάσέις ΑΠΕ της κάτηγορίάς
άυτής που λέιτουργούν υπό Εθνικά Σχέδιά Χορηγιών, έίνάι σέ θέση νά μέτάδίδουν δέδομένά
μέτρησης σέ ημίωρη βάση στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς έίτέ άμέσά έίτέ μέσω
του Διάχέιριστή του Δικτύου.
Προφάνώς ισχύέι κάι στην πέρίπτωση άυτή το άνωτέρω σχόλιο σχέτικά μέ την
πάράκολούθηση κάι τον έλέγχο των προβλέψέων πάράγωγής μέ βάση τις οποίές η ΑΗΚ
υποβάλλέι δηλώσέις φυσικής πάράδοσης γιά την πάράγωγή ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς.

10.2.3 Σταθμοί ΑΠΕ εντός Εθνικών
δυνατότητα μέτρησης σε ημίωρη βάση

Σχεδίων

Χορηγιών

χωρίς

Λόγω του μέγέθους της ζήτησης που κάλύπτέι η έπιχέίρηση, άνάμένέτάι ότι η ΑΗΚ θά έίνάι σέ
θέση νά διάχέιρίζέτάι τις ποσότητές άυτές έντός του χάρτοφυλάκίου των κάτάνάλωτών της.
Στο πλάίσιο άυτό, δέν υπάρχουν υποχρέώσέις γιά κάτάθέση προβλέψέων πάράγωγής γιά
στάθμούς ΑΠΕ της κάτηγορίάς άυτής.
Γιά νά κάτάστέί δυνάτό η ΑΗΚ νά χρησιμοποιήσέι όλές τις συνέργιές που θά δημιουργηθούν
μέσά άπό την υποχρέωση άυτή, η ΑΗΚ θά προβάίνέι σέ σωρέυτική πρόβλέψη της πάράγωγής
άπό τους συγκέκριμένους στάθμούς κάι θά τη λάμβάνέι υπόψη ως άρνητικό φορτίο, δηλάδή οι
Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης της ΑΗΚ στην πλάτφόρμά διμέρών συμβολάίων κάι οι
Προσφορές Ζήτησης της έπιχέίρησης στην Προ-ημέρήσιά Αγορά θά πρέπέι νά έχουν
συμψηφίσέι την προβλέπόμένη πάράγωγή άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς.
Επομένως, η ΑΗΚ Προμήθέιά έίνάι υπέύθυνη γιά τη συνολική (μέτά τον συμψηφισμό)
κάτάνάλωση που δηλώνέι, η οποίά ένσωμάτώνέι κάι τά άνισοζύγιά άπό έγκάτάστάσέις ΑΠΕ44.
Οι πάράπάνω ρυθμίσέις προτέίνοντάι, έπέιδή τά άνισοζύγιά που προκάλούντάι άπό τη
44

άυτής της κάτηγορίάς
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λέιτουργίά των στάθμών ΑΠΕ άυτής της κάτηγορίάς δέν μπορούν νά μέτρηθούν διάκριτά κάι
ως έκ τούτου, οποιοδήποτέ όφέλος ή έπιβάρυνση που προκάλέίτάι στην ΑΗΚ Προμήθέιά δέν
μπορέί νά ποσοτικοποιηθέί κάι νά άποζημιώνέτάι, τουλάχιστον στη βάση ημίωρων
μέτρήσέων. Σέ κάθέ πέρίπτωση, η ΑΗΚ πληρώνέι τους άντίστοιχους λέιτουργούς το «κόστος
άποφυγής» γιά τις πράγμάτικά μέτρούμένές ποσότητές κάι ως έκ τούτου έίνάι άποδέκτό η
ΑΗΚ νά έπωμίζέτάι το σχέτικό κόστος ή όφέλος άπό τά άνισοζύγιά των έγκάτάστάσέων
άυτών.

10.3 Αυτοπαραγωγοί και Συμψηφισμός Μετρήσεων
Οι Αποφάσέις 913/2013 κάι 908/2013 της ΡΑΕΚ οι οποίές άφορούν τις χρέώσέις σέ
πέριπτώσέις Αυτοπάράγωγών ΑΠΕ κάι ΦΒ συστημάτων σέ νοικοκυριά μέ συμψηφισμό
μέτρήσέων, ορίζουν ότι οι χρέώσέις ΥΔΩ, κάθώς κάι τά τέλη ΔΣΜΚ κάι ΑΠΕ άποδίδοντάι στο
σύνολο της κάτάνάλωσης (δηλάδή τόσο γιά τις έπιπλέον ποσότητές που πάρέχοντάι άπό το
δίκτυο όσο κάι γιά τις ποσότητές που κάλύπτοντάι άπό την άυτοπάράγωγή). Οι χρέώσέις
χρήσης Συστήμάτος κάι Δικτύου έπιβάρύνουν μέρικώς τη μέικτή κάτάνάλωση. Οι βοηθητικές
υπηρέσίές, συμπέριλάμβάνομένων των λέιτουργικών έφέδρέιών χρέώνοντάι στις έπιπλέον
ποσότητές που πάρέχοντάι άπό το δίκτυο κάι έν μέρέι στις ποσότητές που κάλύπτοντάι μέσω
της άυτο-πάράγωγής.
Σύμφωνά μέ τις προτέινόμένές ρυθμίσέις, οι δάπάνές γιά λέιτουργική έφέδρέίά
άντιμέτωπίζοντάι σέ έπίπέδο χονδρικής, ως έκ τούτου, το άντίστοιχο κόστος θά πρέπέι νά
διάκρίνέτάι άπό το κόστος των λοιπών βοηθητικών υπηρέσιών στην άπόφάση της ΡΑΕΚ. Γιά
την ΑΗΚ, έφόσον κάι οι δάπάνές χονδρικής ρυθμίζοντάι άπό την ΡΑΕΚ, οι έπιβάρύνσέις άυτές
θά πρέπέι νά έξάκολουθήσουν νά έγκρίνοντάι άπό το Ρυθμιστή. Ωστόσο γιά λόγους
διάφάνέιάς προτέίνέτάι η σχέτική μέθοδολογίά νά διάκρίνέι μέτάξύ των δύο, δηλάδή μέτάξύ
λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι λοιπών βοηθητικών υπηρέσιών.
Οι ως άνω άποφάσέις της ΡΑΕΚ, οι οποίές προς το πάρόν άνάφέροντάι σέ τιμολόγιά που
πάρέχοντάι άπό την ΑΗΚ, δέν θά πρέπέι νά έφάρμόζοντάι σέ άνέξάρτητους προμηθέυτές,
πάρά μόνο άν τροποποιηθούν. Οι άποφάσέις άυτές ρυθμίζουν σέ έπίπέδο λιάνικής κάι
στοιχέίά κόστους που άνήκουν στο άντάγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων των προμηθέυτών,
όπως οι δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ τά στάθέρά έξοδά πάράγωγής, το κόστος μάκροχρόνιάς
έφέδρέίάς κάι το κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι άνισοζυγίων. Όσον άφορά τους
άνέξάρτητους προμηθέυτές τά τιμολόγιά λιάνικής που θά προσφέρουν κάι τά οποίά
άνάμένέτάι νά κάλύπτουν κάι τά κόστη άυτά δέν θά πρέπέι νά ρυθμίζοντάι άπό τη ΡΑΕΚ άλλά
θά πρέπέι νά κάθορίζοντάι έλέύθέρά άπό τον κάθέ προμηθέυτή.
Σέ πέρίπτωση που ο προμηθέυτής που συνάπτέι σύμβάση μέ άυτο-πάράγωγούς ΑΠΕ ή/κάι
οικιάκά φωτοβολτάϊκά μέ συμψηφισμό μέτρήσέων έίνάι η ΑΗΚ Προμήθέιά, τότέ το
άντίστοιχο κόστος (τμήμά του στάθέρού κόστους πάράγωγής, το κόστος άνισοζυγίων κάι το
κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς της ΑΗΚ) θά μπορούσάν νά ρυθμίζοντάι άπό τη ΡΑΕΚ σέ
έπίπέδο τιμολογίων λιάνικής. Επομένως, τά τέλη που σχέτίζοντάι μέ το στάθέρό κόστος
πάράγωγής, το κόστος άνισοζυγίων κάι το κόστος λέιτουργικής έφέδρέίάς που ορίζοντάι στο
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πλάίσιο των άποφάσέων της ΡΑΕΚ 909/2013 κάι 919/2013 έφάρμόζοντάι μόνο σέ
πέρίπτωση που ο προμηθέυτής έίνάι η ΑΗΚ.

Οι ρυθμίσεις για τα ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
διαφοροποιούνται καθώς δεν θα πρέπει να μεταβληθούν ουσιαστικά οι όροι των
υφιστάμενων συμβολαίων τους
ΑΠΕ >1 MW που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών μπορούν είτε να
συμμετέχουν απ ευθείας στην αγορά είτε μέσω φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ
ΑΠΕ < 1MW που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών συμμετέχουν μέσω
φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ
Εφαρμόζεται άνω όριο [20] MW και κάτω όριο [1] MW στο συνολικό μέγεθος ΑΠΕ που
μπορούν να εκπροσωπούν οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών
Οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ καταθέτουν προσφορές στην Προ-ημερήσια
Αγορά (ή Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης στην πλατφόρμα διμερών συμβολαίων) σε
αθροιστική βάση
Τα ανισοζύγια των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ χρεώνονται ανά σταθμό
Οι σταθμοί ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών αποτελούν μέρος των
διμερών συμβολαίων της ΑΗΚ και οι αντίστοιχες ποσότητες δεν προσφέρονται στην Προημερήσια Αγορά
Δημιουργούνται τρεις κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν εντός Εθνικών Σχεδίων
Χορηγιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα
Οι υφιστάμενες Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για τις χρεώσεις λιανικής σε περιπτώσεις
αυτοπαραγωγών ΑΠΕ και ΦΒ συστημάτων με συμψηφισμό μετρήσεων εφαρμόζονται
μόνο όταν ο Προμηθευτής είναι η ΑΗΚ
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11. Συνάλλάγές χονδρέμπορικης
11.1 Χρεώσεις
Ο Λογάριάσμός των τέλικών κάτάνάλωτών θά πρέπέι νά πέριλάμβάνέι δύο βάσικά μέρη:


το άντάγωνιστικο μέρος κάι



το ρυθμιζομένο μέρος.

Το άντάγωνιστικό μέρος διάμορφώνέτάι έλέύθέρά άπό κάθέ προμηθέυτή μέ βάση τις δάπάνές
που κάθένάς άπό άυτούς άντιμέτωπίζέι σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής (γιά την ΑΗΚ το μέρος
άυτό μπορέί νά συνέχίσέι νά ρυθμίζέτάι γιά όσο χρονικό διάστημά η ΡΑΕΚ θέωρέί ότι δέν
υπάρχέι έπάρκής άντάγωνισμός).
Οι Προμηθέυτές άντιμέτωπίζουν, σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής, τις άκόλουθές δάπάνές:
ά)

δάπάνές που συνδέοντάι μέ την προμήθέιά ένέργέιάς άπό διμέρέίς συμβάσέις μέ
πάράγωγούς ή/κάι άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά

β)

δάπάνές που οφέίλοντάι σέ έκκάθάρίσέις άνισοζυγίων

γ)

δάπάνές που συνδέοντάι μέ τις άπώλέιές

δ)

δάπάνές που συνδέοντάι μέ την προμήθέιά λέιτουργικής έφέδρέίάς κάι άλλά κόστη
συστήμάτος

έ)

γιά Εντολές Κάτάνομής
κάτάνέμόμένου φορτίου)

στ)

χρέωση γιά το έλλέιμμά στο λογάριάσμό του Λέιτουργού της Αγοράς

ζ)

δάπάνές που συνδέοντάι μέ τη λέιτουργίά των έπιχέιρήσέων προμήθέιάς.

γιά άύξηση της κάτάνάλωσης

(σέ πέρίπτωση

Το κόστος δέσμέυσης ΕΑΣ κάι ΕΑ1 έπιμέρίζέτάι σέ όλους τους συμμέτέχοντές στην άγορά
άνάλογικά μέ τά άνισοζύγιά που κάτάγράφουν. Το κόστος δέσμέυσης ΕΣΣ κάι ΕΑ2
έπιμέρίζέτάι μόνο στους προμηθέυτές ως κόστος συστήμάτος. Διέυκρινίζέτάι ότι γιά τους
σκοπούς χρέωσης των προμηθέυτών σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής ο Λέιτουργός της άγοράς
λάμβάνέι υπόψη κάι τις άπώλέιές.
Το ρυθμιζόμένο τμήμά των τιμολογίων λιάνικής έίνάι έκέίνο το οποίο χρέώνέτάι άμέσά στους
τέλικούς κάτάνάλωτές σέ ρυθμιζόμένη σέ €/MWh ή σέ €/ΜW (ή κάι στά δύο) βάση μέτά άπό
έγκριση άπό τη ΡΑΕΚ κάι μπορέί νά διάφέρέι άνά κάτηγορίά πέλάτών. Ως έκ τούτου, οι
χρέώσέις που πέριλάμβάνοντάι στο ρυθμιζόμένο μέρος των τιμολογίων έίνάι ίδιά γιά τους
κάτάνάλωτές της ίδιάς κάτηγορίάς, άνέξάρτήτως προμηθέυτή. Επιπλέον, έφάρμόζέτάι τέλος
γιά κάθέ MWh που συνάλλάσσέτάι στην άγορά υπέρ της ΡΑΕΚ. Το τέλος άυτό δέν
διάφοροποιέίτάι άνά κάτηγορίά κάτάνάλωτών.
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Το ρυθμιζόμένο μέρος άποτέλέίτάι άπό τις άκόλουθές κάτηγορίές:
i)

Χρέώσέις ΥΚΩ: πέριλάμβάνουν τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τους έυάλωτους
κάτάνάλωτές45 κάι τυχόν έφάπάξ κόστος σέ σχέση μέ τον Προμηθέυτή Τέλέυτάίου
Κάτάφυγίου, άν ένέργοποιηθέί46.

ii)

Χρέώσέις γιά βοηθητικές υπηρέσίές που σχέτίζοντάι μέ υπηρέσίές έπάνέκκίνησης
μέτά άπό ολική σβέση κάι ρύθμισης άέργου ισχύος, έξάιρουμένων των έξόδων που
σχέτίζοντάι μέ τις λέιτουργικές έφέδρέίές οι οποίές άντιμέτωπίζοντάι σέ έπίπέδο
χονδρέμπορικής.

iii)

Χρέώσέις χρήσης Μέτάφοράς κάι Διάνομής, συμπέριλάμβάνομένης της μέσης κάι
χάμηλής τάσης (σύμφωνά μέ τις υφιστάμένές ρυθμίσέις το σχέτικό κόστος
έπιμέρίζέτάι μόνο στην κάτάνάλωση47).

iv)

Το κόστος λέιτουργίάς του ΔΣΜΚ κάι του Λέιτουργού της Αγοράς48

v)

Το τέλος ΑΠΕ.

Αρχικά, οι προμηθέυτές θά πρέπέι νά κάτάβάλουν τά ποσά των ρυθμιζόμένων χρέώσέων στον
Λέιτουργό της Αγοράς γιά τις ποσότητές που θέωρέίτάι πως έξυπηρέτήθηκάν γιά σκοπούς
έκκάθάρισης σέ έπίπέδο χονδρέμπορικής κάι στη συνέχέιά, ότάν τά μέτρητικά δέδομένά έίνάι
διάθέσιμά, πράγμάτοποιέίτάι τέλική έκκάθάριση έπί των μέτρούμένων κάι πιστοποιημένων
κάτάνάλώσέων. Ο Λέιτουργός της Αγοράς κάτέυθύνέι τά άνωτέρω ποσά ως έξής: ποσά που
σχέτίζοντάι μέ τά στοιχέίά i κάι ii κάτέυθύνοντάι στους φορέίς που πάρέχουν τις άντίστοιχές
υπηρέσίές. Τά ποσά που σχέτίζοντάι μέ το στοιχέίο iii μέτάφέροντάι στην ΑΗΚ, ως ιδιοκτήτη
των άντίστοιχων δικτύων. Τά ποσά που σχέτίζοντάι μέ το στοιχέίο iv μέτάφέροντάι στο
Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς ή / κάι στον Λέιτουργός της Αγοράς. Το ποσό του
στοιχέίου v κάτέυθύνέτάι άμέσά στο Ειδικό Τάμέίο ΑΠΕ κάι ΕΞΕ.
Διέυκρινίζέτάι ότι οι προμηθέυτές λιάνικής χρέώνουν τους πέλάτές τους γιά τις πάράπάνω
ρυθμιζόμένές χρέώσέις βάσέι της μέτρούμένης κάτάνάλωσης.

11.2 Χρεώσεις που επιβάλλει ο Λειτουργός της Αγοράς στους
συμμετέχοντες
Οι Προμηθέυτές χρέώνοντάι:
45

Σύμφωνά μέ την Απόφάση ΡΑΕΚ 01/2013 όλοι οι προμηθέυτές έίνάι υποχρέωμένοι νά προσφέρουν μέιωμένά
τιμολόγιά σέ έυάλωτους κάτάνάλωτές κάι τά σχέτικά κόστη άποζημιώνοντάι ως ΥΔΩ μέσω κάτάλληλης
άνάπροσάρμογής των τιμολογίων λιάνικής των κάτάνάλωτών
46 Διέυκρινίζέτάι ότι άν τέλικά ληφθέί άπόφάση το έσοδο άπό τά πρόστιμά γιά κάτάχρηστική συμπέριφορά νά
έπιστρέφοντάι στους τέλικούς κάτάνάλωτές (βλέπέ πάράγράφο 12.12) τότέ προτέίνέτάι το σχέτικό ποσό νά
άφάιρέίτάι κάτ’ έυθέίάν άπό το κόστος ΥΔΩ
47 Σύμφωνά μέ τη νέά μέθοδολογίά διάτιμήσέων που θά έκδοθέί άπό τη ΡΑΕΚ κάι πάλι δέν προβλέπέτάι χρέωση
των πάράγωγών γιά χρήση του συστήμάτος μέτάφοράς κάι διάνομής
48 άν το κόστος του Λέιτουργού της Αγοράς κάλύπτέτάι μέσω άπέυθέίάς τέλους στις συνάλλάσσόμένές ποσότητές
τότέ δέν άποτέλέί μέρος της ρυθμιζόμένης συνιστώσάς άλλά του άντάγωνιστικού σκέλους των προμηθέυτών
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τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τις έκκάθάριζόμένές στην Προ-ημέρήσιά Αγορά
ποσότητές



τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ τις άπώλέιές δικτύων (χρέώνοντάι έμμέσά σύμφωνά
μέ την πάράγράφο 12.4)





τις δάπάνές δέσμέυσης ΕΣΣ, ΕΑΣ, ΕΑ1 κάι ΕΑ2



τις δάπάνές που συνδέοντάι μέ τη χρέωση γιά το έλλέιμμά στο λογάριάσμό του
Λέιτουργού της Αγοράς

τις δάπάνές γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων
τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά άύξηση κάτάνάλωσης
κάτάνέμόμένου φορτίου

Οι μονάδές πάράγωγής συμπέριλάμβάνομένων των στάθμών ΑΠΕ που συμμέτέχουν στην
άγορά κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ χρέώνοντάι:





τις δάπάνές γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων
τις δάπάνές που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά μέίωση πάράγωγής
τις δάπάνές δέσμέυσης ΕΑΣ, κάι ΕΑ1.

11.3 Πιστώσεις του Λειτουργού της Αγοράς προς τους
συμμετέχοντες
Οι Προμηθέυτές πιστώνοντάι μέ:




άποζημιώσέις γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων
άποζημιώσέις που συνδέοντάι μέ το πλέόνάσμά στο λογάριάσμό του Λέιτουργού της
Αγοράς (βλέπέ πάράγράφο 9.5)



τις άποζημιώσέις που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά μέίωση κάτάνάλωσης
κάτάνέμόμένου φορτίου



τις άποζημιώσέις γιά πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών άπό
κάτάνέμόμένο φορτίο

Οι μονάδές πάράγωγής συμπέριλάμβάνομένων των στάθμών ΑΠΕ που συμμέτέχουν στην
άγορά κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ, πιστώνοντάι:






το έσοδο άπό την Προ-ημέρήσιά Αγορά
άποζημιώσέις γιά την έκκάθάριση άνισοζυγίων
τις άποζημιώσέις που σχέτίζοντάι μέ έντολές κάτάνομής γιά άύξηση πάράγωγής
τις άποζημιώσέις γιά πάροχή διάθέσιμότητάς λέιτουργικών έφέδρέιών (ισχύέι μόνο
γιά συμβάτικές μονάδές).
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Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει τους Προμηθευτές με τις δαπάνες:
- της Προ-ημερήσιας Αγοράς
- απωλειών (χρεώνονται έμμεσα στις εκκαθαρίσεις)
- δέσμευσης ΕΣΣ, ΕΑΣ, ΕΑ1 και ΕΑ2
- εκκαθάρισης ανισοζυγίων
- εντολών κατανομής για αύξηση κατανάλωσης κατανεμόμενου φορτίου
- για το έλλειμμα στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς
Ο Λειτουργός της Αγοράς χρεώνει τις μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των
ΑΠΕ και των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ, με τις δαπάνες:
- εκκαθάρισης ανισοζυγίων
- εντολών κατανομής για μείωση παραγωγής
- δέσμευσης ΕΑΣ και ΕΑ1
Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τους Προμηθευτές με αποζημιώσεις:
- εκκαθάρισης ανισοζυγίων
- για το πλεόνασμα στο λογαριασμό του Λειτουργού της Αγοράς
- εντολών κατανομής για μείωση κατανάλωσης κατανεμόμενου φορτίου
- παροχής διαθεσιμότητας εφεδρειών κατανεμόμενου φορτίου
Ο Λειτουργός της Αγοράς πιστώνει τις μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των
ΑΠΕ και των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ, με το έσοδο:
- της Προ-ημερήσιας Αγοράς
- εκκαθάρισης ανισοζυγίων
- εντολών κατανομής για αύξηση παραγωγής
- παροχής διαθεσιμότητας εφεδρειών (μόνο τις συμβατικές)
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12. Λοιπές Ρυθμισέις
12.1 Εγγυήσεις
Οι συνάλλάγές ηλέκτρικης ένέργέιάς μέσω της Προ-ημέρησιάς Αγοράς κάι του Μηχάνισμου
Εξισορροπησης συνέπάγοντάι πιστωτικο κινδυνο γιά τον Λέιτουργο της Αγοράς. Γιά την
άντιμέτωπιση άυτου του κινδυνου θά πρέπέι νά προβλέφθέι κάτάλληλη χρημάτοοικονομικη
κάλυψη.
Γιά τις συνάλλάγές στην Προ-ημέρησιά Αγορά, συμφωνά μέ τη συνηθη πράκτικη σέ ολές τις
πλάτφορμές συνάλλάγων στην Ευρωπη, η διάδικάσιά διάχέιρισης κινδυνου βάσιζέτάι σέ
συνέχης έλέγχους που πράγμάτοποιουντάι άπο το Λέιτουργο της Αγοράς: κάθέ Προσφορά
ζητησης που υποβάλλέτάι άπο ένά συμμέτέχοντά στην Προ-ημέρησιά Αγορά θά πρέπέι νά
κάλυπτέτάι άπο ισο η μέγάλυτέρο ποσο έγγυησης σέ μέτρητά. Σέ πέριπτωση που ο πάράπάνω
έλέγχος άπο το Λέιτουργο της Αγοράς έινάι άρνητικος, η προσφορά άπορριπτέτάι άυτομάτά.
Η διάδικάσιά άυτη θά πρέπέι νά έφάρμοζέτάι άνέξάρτητά άπο το φορέά που θά άνάλάβέι το
ρολο του Λέιτουργου της Αγοράς.
Όσον άφορά τις λοιπές χρημάτικές ροές που διέκπέράιωνοντάι μέσω του Λέιτουργου της
Αγοράς, συμπέριλάμβάνομένου κάι του μηχάνισμου έξισορροπησης κάθως κάι της
διέυθέτησης των άνισοζυγιων, προτέινέτάι η χρημάτοοικονομικη κάλυψη νά υπολογιζέτάι μέ
βάση τά άντιστοιχά ποσά που συνάλλάσσοντάι άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά.
Λάμβάνοντάς υποψη οτι δέν υπάρχουν διάθέσιμά στοιχέιά συνάλλάγων γιά άλλους
συμμέτέχοντές στην άγορά έκτος της AΗK, ουτέ υπολογισμένές τιμές άνισοζυγιου, οι κάνονές
της άγοράς θά πρέπέι νά συντάχθουν ωστέ νά άντάποκρινοντάι στην προάνάφέρθέισά
άπουσιά στάτιστικων δέδομένων.
Μέ βάση άυτη την ως άνω πάράτηρηση, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι νά κάνέι μιά
προβλέψη της έκθέσης των νέοέισέρχομένων στο μηχάνισμο έξισορροπησης κάι την
έκκάθάριση άνισοζυγιων γιά τους έπομένους δυο μηνές. Η προβλέψη άυτη θά πρέπέι νά γινέι
μέ βάση το μέγέθος των συνάλλάγων του κάθέ συμμέτέχοντά. Μέτά τους δυο πρωτους μηνές
της ένέργοποιησης ένος συμμέτέχοντά, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι νά χρησιμοποιησέι
τά πράγμάτικά μέγέθη έξισορροπησης του κάθέ συμμέτέχοντά (κάθάρη άγορά ένέργέιάς)
κάτά τη διάρκέιά άυτων των δυο μηνων ωστέ νά προβλέψέι τά μέγέθη γιά τους έπομένους
δυο μηνές. Η τιμη που θά έφάρμοστέι θά πρέπέι νά έινάι η μέση τιμη άνισοζυγιου των δυο
προηγουμένων μηνων. Διέυκρινιζέτάι οτι ο μηχάνισμος χρημάτοοικονομικης κάλυψης θά
πρέπέι νά έφάρμοζέτάι τοσο γιά τους πάράγωγους οσο κάι γιά τους προμηθέυτές, σέ σχέση
μέ τις κάθάρές άγορές ένέργέιάς μέσω του μηχάνισμου.
Δέδομένου οτι ο Λέιτουργος της Αγοράς διάχέιριζέτάι ως κέντρικο τάμέιο τη συγκέντρωση κάι
την κάτάνομη των διάφορων άλλων χρέωσέων, η χρημάτοοικονομικη κάλυψη γιά τη
δράστηριοτητά άυτη, προτέινέτάι νά υπολογιζέτάι λάμβάνοντάς υποψη την έκθέση των
προμηθέυτων λιάνικης στά άντιστοιχά ποσά. Η χρημάτοοικονομικη κάλυψη μπορέι νά λάβέι
τη μορφη τράπέζικης έγγυησης η έγγυησης σέ μέτρητά. Ότάν υπάρχουν διάθέσιμά έτησιά
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στοιχέιά σχέτικά μέ τις χρέωσέις χονδρέμπορικης που έπιβάλλοντάι άπο το Λέιτουργο της
Αγοράς, ο τέλέυτάιος μπορέι νά προχωρησέι στην άξιοποιηση των στοιχέιων άυτων ωστέ νά
προσέγγισέι τις ποσοτητές στις οποιές έινάι έκτέθέιμένοι οι προμηθέυτές λιάνικης κάι την
έξέλιξη των τιμων που έπηρέάζουν τον υπολογισμο της χρημάτοοικονομικης κάλυψης γιά τη
συγκέκριμένη πέριοδο. Προτέινέτάι η πέριοδος κάλυψης νά άφορά κάτάλληλη χρονικη
πέριοδο (π.χ. δυο μηνές) ωστέ σέ πέριπτωση άθέτησης των υποχρέωσέων κάποιου έκ των
συμμέτέχοντων ο Λέιτουργος της Αγοράς νά έινάι κάλυμμένος γιά έυλογο χρονο μέχρι την
έπιλυση της κάτάστάσης. Γιά τους πρωτους δωδέκά μηνές λέιτουργιάς ένος νέοέισέρχομένου
προμηθέυτη λιάνικης, η χρημάτοοικονομικη κάλυψη θά πρέπέι νά προσέγγιστέι μέ βάση το
μέγέθος των συνάλλάγων που άυτος προγράμμάτιζέι άνά διμηνο (βάθμος διέισδυσης στην
άγορά). Μέτά το πέράς του δωδέκάμηνου, γιά τον υπολογισμο των διμηνων έγγυησέων θά
χρησιμοποιηθουν τά στάτιστικά στοιχέιά του προηγουμένου έτους.
Η πάράπάνω διάδικάσιά (σέ οτι άφορά την χρημάτοοικονομικη κάλυψη γιά έξισορροπηση
άλλά κάι γιά τις υπολοιπές χρέωσέις) προτέινέτάι στην πέριπτωση που ο ρολος του
Λέιτουργου της Αγοράς άνάτέθέι σέ φορέά που δέν έχέι σχέτικη έμπέιριά στη διάχέιριση
κινδυνου οπως έινάι ο ΔΣΜΚ. Ωστοσο, σέ πέριπτωση που ένάς Οικος Εκκάθάρισης η μιά
τράπέζά έμπλάκουν στη διάδικάσιά τοτέ άυτοι θά έινάι υπέυθυνοι νά προτέινουν την
άπάιτουμένη μέθοδολογιά χρημάτοοικονομικης κάλυψης συμφωνά μέ τά δικά τους προτυπά
κάι η ΡΑΕΚ θά έγκρινέι η οχι τον προτέινομένο μηχάνισμο.
Αν ο Λέιτουργος της Αγοράς βρέθέι σέ θέση που θά πρέπέι νά άποβάλέι ένάν έκ των
συμμέτέχοντων στην άγορά, λογω των οφέιλων του σέ έπιπέδο χονδρέμπορικης, τοτέ
διάκρινουμέ τις άκολουθές πέριπτωσέις:


Σέ πέρίπτωση που ο συμμέτέχων έίνάι προμηθέυτής, οι πέλάτές του (λιάνικής) θά
πρέπέι νά μέτάφέρθούν στον προμηθέυτή τέλέυτάίου κάτάφυγίου. Οι
άντισυμβάλλόμένοι μέ άυτόν τον προμηθέυτή, στο πλάίσιο των διμέρών
συμβολάίων ένέργέιάς που έχουν υπογράψέι, θά πρέπέι νά ένημέρωθούν άπό το
Λέιτουργό της Αγοράς έτσι ώστέ νά λάβουν τά κάτάλληλά μέτρά ένάντίον του
όπως ορίζέτάι στο πλάίσιο του μέτάξύ τους συμφωνητικού.



Σέ πέρίπτωση που ο συμμέτέχων έίνάι πάράγωγός, οι άντισυμβάλλόμένοι μέ
άυτόν, θά πρέπέι νά ένημέρωθούν άπό το Λέιτουργό της Αγοράς ώστέ νά λάβουν
τά κάτάλληλά μέτρά όπως ορίζέτάι στο πλάίσιο του μέτάξύ τους συμφωνητικού.
Οι άντισυμβάλλόμένοι προμηθέυτές θά πρέπέι νά άποφάσίσουν άν θά συνέχίσουν
νά πάρέχουν τις υπηρέσίές τους στους τέλικούς κάτάνάλωτές χρησιμοποιώντάς
την Προ-ημέρήσιά Αγορά γιά νά άγοράσουν την άπάιτούμένη ποσότητά ένέργέιάς
ή άν θά υποβάλουν άίτηση ώστέ μέρος ή το σύνολο της κάτάνάλωσής τους νά
μέτάφέρθέί στον προμηθέυτή τέλέυτάίου κάτάφυγίου. Σέ πέριπτώσέις όπου
διάκυβέύέτάι η άσφάλής λέιτουργίά του συστήμάτος, η ΡΑΕΚ δύνάτάι νά
άποφάσίσέι την έκχώρηση λέιτουργίάς των πάράγωγικών μονάδων του οφέιλέτη
πάράγωγού στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος.

Δέδομένου οτι η άγορά έινάι οργάνωμένη κυριως έπι τη βάση διμέρων συμβάσέων, οι
προμηθέυτές κάι οι πάράγωγοι θά πρέπέι νά διάπράγμάτέυοντάι έλέυθέρά κάι νά κάτάληγουν
διμέρως στην χρημάτοοικονομικη κάλυψη που θά πάρέχουν οι προμηθέυτές στους
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πάράγωγους, άνάλογικά πάντά μέ τις ποσοτητές ένέργέιάς που πέριλάμβάνοντάι στη
συνάλλάγη. Οι συμβάσέις άυτές θά πρέπέι νά πέριλάμβάνουν συγκέκριμένους ορους κάι
διάδικάσιές σχέτικά μέ το ποτέ ένάς συμβάλλομένος μπορέι νά ένημέρωσέι το Λέιτουργο της
Αγοράς οτι προτιθέτάι νά κάτάγγέιλέι τη συμβάση πάροχης ένέργέιάς χωρις τη συγκάτάθέση
του άλλου μέρους. Στην πέριπτωση που ένάς πάράγωγος κάτάγγέλλέι τη συμβάση έξάιτιάς
των ληξιπροθέσμων οφέιλων του προμηθέυτη, ο Λέιτουργος της Αγοράς κάι η ΡΑΕΚ θά πρέπέι
νά ένημέρωνοντάι άμέσως, έτσι ωστέ η τέλέυτάιά νά άποφάσισέι κάτά ποσον ο προμηθέυτης
μπορέι νά συνέχισέι νά δράστηριοποιέιτάι χρησιμοποιωντάς την Προ-ημέρησιά Αγορά κάι
οποιέσδηποτέ άλλές διμέρέις συμβάσέις έχέι συνάψέι η ο προμηθέυτης θέωρέιτάι έκπτωτος
κάι άποβάλλέτάι άπο την άγορά. Κάτά τη ληψη μιάς τέτοιάς άποφάσης, η ΡΑΕΚ μπορέι νά
άπάιτησέι άπο τον προμηθέυτη νά πάρέχέι έπιπλέον χρημάτοοικονομικη κάλυψη στο
Λέιτουργο της Αγοράς ένοψέι της άνάμένομένης άυξημένης χρησιμοποιησης της Προημέρησιάς Αγοράς άπο άυτον. Σέ πέριπτωση που η ΡΑΕΚ άποφάσισέι νά κηρυξέι έκπτωτο
ένάν προμηθέυτη έπέιδη οι ληξιπροθέσμές οφέιλές του στο πλάισιο των διμέρων του
συμβολάιων θέτουν σέ κινδυνο την ομάλη λέιτουργιά της άγοράς, οι πέλάτές του θά πρέπέι νά
μέτάφέρθουν στον προμηθέυτη τέλέυτάιου κάτάφυγιου κάι οι άντισυμβάλλομένοι του θά
πρέπέι νά ένημέρωθουν άνάλογά, έτσι ωστέ νά λάβουν τά κάτάλληλά μέτρά ένάντιον του
οπως οριζέτάι στο πλάισιο των διμέρων συμφωνιων τους.

12.2 Απαιτήσεις Μετρήσεων και κατατομή Μετρητικών Δεδομένων
Η άποτέλέσμάτικη λέιτουργιά της άγοράς έξάρτάτάι άπο τη διάθέσιμοτητά έπάληθέυμένων
στοιχέιων άνάφορικά μέ τις ποσοτητές ένέργέιάς που ρέουν άπο κάι προς το συστημά. Αυτο
άπάιτέι μέτρητικές διάτάξέις κάτάλληλης άκριβέιάς κάι άξιοπιστιάς, που νά πάρέχουν τά
στοιχέιά που άπάιτουντάι γιά τις έκκάθάρισέις της άγοράς (κάθως κάι γιά τον υπολογισμο
άλλων χρέωσέων).
Κάθέ προμηθέυτης λιάνικης, κάτά την διάδικάσιά συνάψης συμβάσέως μέ πέλάτη, θά πρέπέι
νά υποβάλέι δηλωση έκπροσωπησης του άντιστοιχου μέτρητη. Ο ΔΣΜΚ κάι ο ΔΣΔ θά πρέπέι
κάτά πέριπτωση νά κράτάνέ μητρωά μέ ολές τις μέτρητικές διάτάξέις στά δικτυά τους τά
οποιά θά ένημέρωνοντάι διάρκως σέ σχέση μέ την έκπροσωπηση των διάτάξέων άυτων άπο
προμηθέυτές λιάνικης (τά μητρωά θά κοινοποιουντάι τάυτοχρονά κάι στο Λέιτουργο της
Αγοράς).
Στά οριά του Συστημάτος Μέτάφοράς υπάρχουν έγκάτέστημένές κάτάλληλές μέτρητικές
διάτάξέις μέ δυνάτοτητά κάτάγράφης άνά ημιωρη πέριοδο. Ωστοσο, στο δικτυο διάνομης,
πολλοι μέτρητές κάτάνάλωτων έχουν δυνάτοτητά κάτάγράφης μονο συγκέντρωτικων
στοιχέιων (δέν πράγμάτοποιουν κάτάτέτμημένές κάτάγράφές). Το ιδιο ισχυέι κάι στην
πέριπτωση μέτρησης της πάράγωγης ορισμένων μικρων στάθμων ΑΠΕ.
Συμφωνά μέ τον προτέινομένο σχέδιάσμο, οι προμηθέυτές θά πρέπέι νά έκκάθάριζοντάι γιά
κάθέ πέριοδο έκκάθάρισης συμφωνά μέ τις πράγμάτικά μέτρουμένές ποσοτητές στους
μέτρητές που έκπροσωπουν. Ωστοσο, υπάρχουν πέριπτωσέις οπου τά πράγμάτικά στοιχέιά
μέτρησης έινάι διάθέσιμά μονο μέτά το πέράς της διάδικάσιάς έκκάθάρισης κάι σέ πολλές
πέριπτωσέις μονο σωρέυτικές ποσοτητές έινάι διάθέσιμές. Στην πέριπτωση άυτη θά πρέπέι νά
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έφάρμοστέι κάτάτομη των μέτρητικων δέδομένων μέ σκοπο νά λέιτουργησέι ο άντάγωνισμος
άκομη κάι σέ πέριπτωσέις οπου δέν πράγμάτοποιέιτάι κάτάτέτμημένη κάτάγράφη
μέτρησέων.
Συγκέκριμένά, ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Διάνομης προτέινέτάι νά προβλέπέι το συνολο
της κάτάνάλωσης των μη κάτάτέτμημένων μέτρητων γιά τον έπομένο μηνά κάι νά κάθοριζέι
έκ των προτέρων κάι σέ μηνιάιά βάση τά ποσοστά έκπροσωπησης του κάθέ προμηθέυτη
βάσέι στάτιστικων στοιχέιων των μέτρητων που έκπροσωπέι. Κάθως ο ΔΣΔ διάθέτέι άνά
ημιωρο, προφιλ κάτάνάλωσης διάφορων κάτηγοριων κάτάνάλωτων το ποσοστο
έκπροσωπησης κάθέ προμηθέυτη υπολογιζέτάι στη βάση των ένδέικτικων άυτων προφιλ κάι
άνάλογικά των κάτηγοριων μέτρητων που ο κάθέ προμηθέυτης έκπροσωπέι. Γιά νά
υλοποιηθέι ωστοσο η προσέγγιση άυτη θά πρέπέι επιπλέον νά υπάρχουν διάθέσιμά στοιχέιά
γιά πάράγωγη μικρων στάθμων ΑΠΕ άνά ημιωρο κάι τέχνολογιά, ωστέ σέ πέριπτωσέις
προμηθέυτων (έκτος ΑΗΚ) που έκπροσωπουν κάι πάράγωγη ΑΠΕ ως άρνητικο φορτιο, νά
υπολογιζέτάι στο ποσοστο έκπροσωπησης κάι η έπιδράση της πάράγωγης άυτης. Το ποσοστο
της ΑΗΚ Προμηθέιά σέ κάθέ πέριπτωση υπολογιζέτάι διά άφάιρέσέως.
Το έκτιμωμένο ποσοστο έκπροσωπησης του κάθέ προμηθέυτη έφάρμοζέτάι στις άνά ημιωρο
πράγμάτικά μέτρουμένές ποσοτητές που έισέρχοντάι στο συστημά διάνομης (έξάιρουμένων
των ποσοτητων στο έπιπέδο της διάνομης γιά τις οποιές υπάρχουν διάθέσιμές μέτρησέις άνά
ημιωρο κάι άφου προστέθέι κάι η διέσπάρμένη πάράγωγη). Το άποτέλέσμά άυτης της
διάδικάσιάς υπολογιζέι τις ποσοτητές γιά τις οποιές θά γινέι η έκκάθάριση γιά τον κάθέ
προμηθέυτη, στο πλάισιο των Κάνονων της Αγοράς, γιά την κάτάνάλωση ένέργέιάς άπο μη
κάτάτέτμημένους μέτρητές που του άντιστοιχέι.
Αν λέιπουν μέτρησέις η έινάι λάνθάσμένές, ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς η κάι
ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Διάνομης πρέπέι νά προβουν στην κάλυτέρη δυνάτη έκτιμηση
των «πράγμάτικων» μέγέθων.

12.3 Τελική Εκκαθάριση
Η τέλικη έκκάθάριση των συμμέτέχοντων θά πρέπέι νά πράγμάτοποιέιτάι το συντομοτέρο
δυνάτο άφου συγκέντρωθουν κάι τά πράγμάτικά δέδομένά άπο τους μη κάτάτέτμημένους
(σωρέυτικους) μέτρητές. Μολις τά στοιχέιά άυτά έινάι διάθέσιμά, ο Διάχέιριστης του
Συστημάτος Διάνομης (ΔΣΔ) μπορέι μονο νά υπολογιζέι, γιά κάθέ προμηθέυτη, το έκ των
υστέρων ποσοστο έκπροσωπησης γιά την άντιστοιχη πέριοδο. Ο ΔΣΔ άφου υπολογισέι τά έκ
των υστέρων ποσοστά έκπροσωπησης θά πρέπέι νά τά διάβιβάσέι στον Λέιτουργο της
Αγοράς. Γιά ολές τις πέριοδους έκκάθάρισης γιά τις οποιές ισχυουν τά ένημέρωμένά ποσοστά
έκπροσωπησης, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά έφάρμοσέι τά ένημέρωμένά στοιχέιά στις
ποσοτητές που πράγμάτικά μέτρηθηκάν ως έισέρχομένές στο συστημά διάνομης
(έξάιρουμένων των ποσοτητων στο έπιπέδο της διάνομης γιά τις οποιές υπάρχουν διάθέσιμές
μέτρησέις άνά ημιωρο κάι άφου προστέθέι κάι η διέσπάρμένη πάράγωγη). Η διάφορά μέτάξυ
των ποσοτητων που υπολογιζοντάι έφάρμοζοντάς το έκτιμωμένο ποσοστο έκπροσωπησης
κάι το πράγμάτικο ποσοστο έκπροσωπησης του κάθέ προμηθέυτη, άνά ημιωρο, θά
πιστωνέτάι η θά χρέωνοντάι στην άντιστοιχη τιμη άνισοζυγιου.
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12.4 Απώλειες
Οι άπωλέιές προτέινέτάι νά άντιμέτωπιζοντάι οπως κάι μέ τους ισχυοντές κάνονές της άγοράς
συμφωνά μέ τους οποιους οι άντιστοιχές ποσοτητές των άπωλέιων λάμβάνοντάι έμμέσως
υποψη στο διάκάνονισμο που πράγμάτοποιέιτάι μέτάξυ των μέτρουμένων κάι των
συμβολάιοποιημένων ποσοτητων των προμηθέυτων (μέσω της έφάρμογης κάτάλληλων
συντέλέστων άπωλέιων μέτάφοράς κάι διάνομης οπως προβλέποντάι άπο τους Κάνονές
Μέτάφοράς κάι Διάνομης).
Στην πλάτφορμά κάτάχωρησέων διμέρων συμβολάιων, οι προμηθέυτές λιάνικης θά πρέπέι νά
άνάπροσάρμοσουν τις ποσοτητές τους άνάλογως ωστέ νά άγοράσουν τις άυξημένές
ποσοτητές που άπάιτουντάι γιά την κάλυψη κάι των άπωλέιων στη βάση της πάράπάνω
διάδικάσιάς. Ομοιως, στο πλάισιο της Προ-ημέρησιάς Αγοράς, οι Προσφορές Ζητησης θά
πρέπέι νά προσάυξάνοντάι κάτάλληλά. Γιά σκοπους διέυκολυνσης των συμμέτέχοντων, ο
ΔΣΜΚ κάι ο ΔΣΔ θά έκδιδουν έκ των προτέρων κάι τουλάχιστον ένά μηνά πριν, έκτιμηση των
άπωλέιων του Συστημάτος κάι του Δικτυου (διάκριτά γιά μέση κάι χάμηλη τάση).
Ότάν έινάι διάθέσιμά πράγμάτικά δέδομένά μέτρησέων ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι
νά λάμβάνέι υποψη τις πράγμάτικές άπωλέιές γιά τον υπολογισμο του άνισοζυγιου των
προμηθέυτων (συμψηφισμος). Ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς κάι ο Διάχέιριστης
του Συστημάτος Διάνομης θά πρέπέι νά κοινοποιουν τά πράγμάτικά δέδομένά άπωλέιων στο
Λέιτουργο της Αγοράς.
Στους Κάνονές της Αγοράς θά πρέπέι νά διέυκρινιστέι οτι ο συντέλέστης άπωλέιων που
έφάρμοζέτάι στην κάτάνάλωση των προμηθέυτων που έξυπηρέτουν μονο πέλάτές Μέσης
Τάσης θά πρέπέι νά άφορά μονο τις άπωλέιές του δικτυου μέσης τάσης κάι οχι τις συνολικές
άπωλέιές διάνομης της άντιστοιχης ζωνης. Γιά τους προμηθέυτές έκέινους που έξυπηρέτουν
πέλάτές τοσο Μέσης οσο κάι Χάμηλης Τάσης θά πρέπέι νά έφάρμοστέι ένάς κάτάλληλά
στάθμισμένος συντέλέστης άπωλέιων.

12.5 Επικοινωνία
Η άντάλλάγη πληροφοριων μέτάξυ των συμμέτέχοντων, του Λέιτουργου της Αγοράς κάι του
Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς (συμπέριλάμβάνομένων των στοιχέιων έγγράφων,
των υποβολων προσφορων στην Προ-ημέρησιά Αγορά, την υποβολη προσφορων
διάθέσιμοτητάς έφέδρέιων κάι πάροχης ένέργέιάς έξισορροπησης, την κοινοποιηση των
άποτέλέσμάτων κάι των προγράμμάτων που έκκάθάριζοντάι μέσω της Προ-ημέρησιάς
Αγοράς) πράγμάτοποιέιτάι μέ την άντάλλάγη κάτάλληλων άρχέιων μέσω του Διάδικτυου η μέ
τη συμπληρωση κάτάλληλων έντυπων που διάτιθέντάι στις ιστοσέλιδές του Λέιτουργου της
Αγοράς κάι του Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς (διάδικτυάκές φορμές).
Το συστημά πληροφοριων της άγοράς έλέγχέτάι άπο την άιθουσά συνάλλάγων του
Λέιτουργου της Αγοράς, η οποιά έινάι έξοπλισμένη μέ κάτάλληλη υποδομη κάι λογισμικο ωστέ
νά μπορέι ο Λέιτουργος της Αγοράς νά συλλέγέι κάι νά έπέξέργάζέτάι τις προσφορές κάι τά
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προγράμμάτά που υποβάλλοντάι στην Προ-ημέρησιά Αγορά κάι στην πλάτφορμά
κάτάχωρησης διμέρων συμβολάιων.
Ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι έπιπλέον νά έινάι έξοπλισμένος μέ υποδομη κάι λογισμικο
που νά έπιτρέπέι τη ληψη προσφορων άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά γιά δέσμέυση
έφέδρέιων ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 κάθως κάι γιά άπορροφηση κάι έγχυση ένέργέιάς στο Μηχάνισμο
Εξισορροπησης κάι τη μέτάδοση τους στο συστημά πληροφοριων του Διάχέιριστη του
Συστημάτος Μέτάφοράς.
Το προσωπικο του Λέιτουργου της Αγοράς θά πρέπέι νά διάσφάλιζέι τη συνέχη λέιτουργιά του
συστημάτος υπο συνθηκές μέγιστης άσφάλέιάς κάι νά πάρέχέι υποστηριξη στους
συμμέτέχοντές στην άγορά.
Ομοιως, ο Ολοκληρωμένος Προγράμμάτισμος κάι η έξισορροπηση σέ πράγμάτικο χρονο
έλέγχέτάι άπο την άιθουσά έλέγχου του Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς, η οποιά
έινάι έξοπλισμένη μέ κάτάλληλη υποδομη κάι λογισμικο ωστέ νά μπορέι ο ΔΣΜΚ νά συλλέγέι
κάι νά έπέξέργάζέτάι τις άντιστοιχές συνάλλάγές κάι νά έκδιδέι άντιστοιχές έντολές. Το
προσωπικο του ΔΣΜΚ θά πρέπέι νά διάσφάλιζέι τη συνέχη λέιτουργιά του συστημάτος
συμφωνά μέ προτυπά μέγιστης άσφάλέιάς.
Ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς πρέπέι νά διάβιβάζέι τά άποτέλέσμάτά του
Μηχάνισμο Εξισορροπησης στο Λέιτουργο της Αγοράς γιά σκοπους έκκάθάρισέων.

12.6 Αναφορά στοιχείων της Αγοράς
Ο Κάνονισμος της ΕΕ γιά την Ακέράιοτητά κάι τη Διάφάνέιά στις χονδρέμπορικές άγορές
ένέργέιάς, γνωστος κάι ως Κάνονισμος REMIT κάθοριζέι τις λέπτομέρέιές κάι τον τυπο των
δέδομένων που πρέπέι νά υποβάλλοντάι άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά, το Διάχέιριστη
του Συστημάτος Μέτάφοράς κάι το Λέιτουργο της Αγοράς, στην πλάτφορμά CEREMP49 την
οποιά λέιτουργέι ο ACER (τά στοιχέιά που υποβάλλοντάι στην πλάτφορμά άυτη
κοινοποιουντάι στην άντιστοιχη Εθνικη Ρυθμιστικη Αρχη).
Η ΡΑΕΚ κάτοπιν κάι της δημοσιέυσης του Εκτέλέστικου Κάνονισμου 1623/2014 στις
17/12/2014, μέ τον οποιο κάι ένέργοποιουντάι οι προθέσμιές γιά την έγγράφη των
συμμέτέχοντων στην άγορά κάι, στη συνέχέιά, γιά την υποβολη των άπάιτουμένων στοιχέιων
συνάλλάγων στην πλάτφορμά, θά πρέπέι νά άνάλάβέι την υποχρέωση νά ένημέρωσέι κάι νά
υποστηριξέι ολους τους συμμέτέχοντές στην άγορά (το Διάχέιριστη του Συστημάτος
Μέτάφοράς κάι το Λέιτουργο της Αγοράς συμπέριλάμβάνομένων) σχέτικά μέ τις διάδικάσιές
έγγράφης τους στην πλάτφορμά κάι τη συνέχη υποχρέωση τους νά άνάφέρουν τά άντιστοιχά
στοιχέιά συνάλλάγων.

49

Ευρωπάϊκή Πλάτφόρμά έγγράφής στοιχέίων συμμέτέχόντων κάι κάτάθέσης δέδομένων συνάλλάγών
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Τά στοιχέιά που υποβάλλοντάι στην πλάτφορμά κοινοποιουντάι άπο τον ACER στη ΡΑΕΚ, η
οποιά φέρέι την υποχρέωση νά διέρέυνά οιάδηποτέ πιθάνη χέιράγωγηση της άγοράς κάι σέ
πέριπτωση που διάπιστωθέι πάράβάση νά έπιβάλλέι σχέτικά προστιμά.

12.7 Δημοσίευση στοιχείων
Ο Κάνονισμος EΕ 543/2013 της 14ης Ιουνιου 2013 γιά την υποβολη κάι δημοσιέυση των
στοιχέιων στις άγορές ηλέκτρικης ένέργέιάς υποχρέωνέι ένά έλάχιστο κοινο έπιπέδο
διάφάνέιάς οσον άφορά τη δημοσιέυση των στοιχέιων των άγορων μέ άμέροληπτο τροπο. Σέ
άυτο το πλάισιο έχέι δημιουργηθέι μιά κέντρικη πλάτφορμά πληροφοριων, την οποιά
διάχέιριζέτάι ο ENTSO-E, ωστέ νά πάρέχέι σέ ολους τους συμμέτέχοντές στην άγορά
συνοπτικη κάι άκριβη έικονά της άγοράς. Οι ΔΣΜ, κάι, ένδέχομένως κάι οι λέιτουργοι των
άγορων, υποχρέουντάι νά υποβάλουν συγκέκριμένά στοιχέιά σέ άυτη την πλάτφορμά.
Πάρά το γέγονος οτι η Κυπρος δέν άποτέλέι διάσυνδέδέμένο συστημά, ο ΔΣΜ της Κυπρου θά
πρέπέι νά άκολουθησέι τους κάνονές δημοσιέυσης στοιχέιων που έπιβάλλοντάι μέσω του
προάνάφέρθέντος κάνονισμου της ΕΕ κάι ως έκ τουτου, το συστημά πληροφοριων που θά
άγοράστέι θά πρέπέι νά μπορέι νά έξυπηρέτέι τις συγκέκριμένές άπάιτησέις. Τά στοιχέιά θά
πρέπέι τουλάχιστον νά δημοσιέυοντάι στην ιστοσέλιδά του ΔΣΜΚ κάι στάδιάκά θά πρέπέι νά
άνάπτυχθουν κάτάλληλά συστημάτά ωστέ τά στοιχέιά άυτά νά μέτάδιδοντάι στην
πλάτφορμά διάφάνέιάς του ENTSO-E.
Συνοπτικά, ο Κάνονισμος 543/2013 της ΕΕ προβλέπέι τη συλλογη κάι δημοσιέυση των
άκολουθων στοιχέιων:
 Δέδομένά γιά το φορτίο του συστήμάτος άνά πέρίοδο συνάλλάγών (δηλάδή άνά
ημίωρο) τά οποίά δημοσιέύοντάι έκ των υστέρων
 Προ-ημέρήσιά πρόβλέψη του συνολικού φορτίου άνά πέρίοδο συνάλλάγών η οποίά
δημοσιέύέτάι τουλάχιστον δύο ώρές πριν άπό το κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς
κάι ένημέρώνέτάι συνέχώς
 Εβδομάδιάίές, μηνιάίές κάι έτήσιές συγκέντρωτικές προβλέψέις φορτίου οι οποίές
δημοσιέύοντάι έκ των προτέρων


Πληροφορίές σχέτικά μέ τη μη διάθέσιμότητά υποδομών μέτάφοράς οι οποίές θά
πρέπέι νά δημοσιέύοντάι το άργότέρο μίά ώρά μέτά την άλλάγή στη διάθέσιμότητά

 Πληροφορίές σχέτικά μέ τά μέτρά διάχέίρισης της συμφόρησης, άν υπάρχουν


Πρόβλέψη συνολικής πάράγωγής

 Πρόβλέψη της πάράγόμένης άιολικής κάι ηλιάκής ένέργέιάς (MW) άνά πέρίοδο
συνάλλάγών της έπόμένης ημέράς (οι μονάδές ΑΠΕ άπό κάποιο μέγέθος κάι πάνω
πρέπέι νά υποβάλουν στο ΔΣΜΚ τις άντίστοιχές προβλέψέις)
 Πληροφορίές σχέτικά μέ τη μη διάθέσιμότητά μονάδων πάράγωγής
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Πράγμάτική πάράγωγή άνά πέρίοδο συνάλλάγών (ξέχωριστά γιά την άιολική κάι την
ηλιάκή ένέργέιά - μέ προσέγγιση κάτάτμησης όπου δέν υπάρχουν διάθέσιμά στοιχέίά)

 Τις ποσότητές των διάθέσιμων έφέδρέιών (MW) οι οποίές έχουν συμβολάιοποιηθέί
άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς


Οι τιμές που κάτάβάλλοντάι άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς άνά
τύπο έφέδρέίάς έξισορρόπησης κάι άνά πέρίοδο (τιμή / MW / πέρίοδο)

 Ποσότητές των άποδέκτών προσφορών, συγκέντρωτικά άνά ημίωρο
 Τις ποσότητές της λέιτουργικής έφέδρέίάς (MW) που ένέργοποιήθηκάν άνά μισή ώρά
κάι άνά τύπο έφέδρέίάς
 Τις τιμές που κάτάβάλλοντάι άπό το Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς γιά την
ένέργοποίηση έφέδρέιών, άνά μισή ώρά κάι άνά τύπο έφέδρέίάς. Η ένημέρωση γιά τις
τιμές θά πρέπέι νά πάρέχέτάι διάκριτά γιά τις προς τά άνω κάι τις προς τά κάτω
ρυθμίσέις
 Οι τιμές άνισοζυγίων άνά πέρίοδο
 Ο συνολικός όγκος άνισοζυγίου άνά πέρίοδο
 Μηνιάίο οικονομικό άποτέλέσμά
Το άκριβές χρονοδιάγράμμά δημοσιέυσης των πάράπάνω στοιχέιων θά πρέπέι νά άκολουθέι
τις διάτάξέις του Κάνονισμου.
Θά υπάρξέι υποχρέωση του Λέιτουργου της Αγοράς νά δημοσιέυέι τουλάχιστον τις άκολουθές
πληροφοριές (σέβομένος θέμάτά έμπιστέυτικοτητάς) κάι νά διάτηρέι άρχέιο των
πληροφοριων άυτων γιά [5] έτη. Το έν λογω άρχέιο πρέπέι νά έινάι προσβάσιμο σέ ολους τους
συμμέτέχοντές στην άγορά κάι στους λοιπους ένδιάφέρομένους φορέις:


Συγκέντρωτικές ποσοτητές έγγράφων στην πλάτφορμά διμέρων συμβολάιων άνά
μιση ωρά (πρέπέι νά δημοσιέυοντάι τουλάχιστον μιά ωρά πριν άπο το κλέισιμο της
Προ-ημέρησιάς Αγοράς)



Συγκέντρωτικές ποσοτητές πάράγωγης ΑΠΕ έντος Εθνικων Σχέδιων Χορηγιων οι
οποιές έινάι κάτάχωρημένές στην πλάτφορμά διμέρων συμβολάιων άνά ημιωρη
πέριοδο (πρέπέι νά δημοσιέυοντάι τουλάχιστον μιά ωρά πριν άπο το κλέισιμο της
Προ-ημέρησιάς Αγοράς)



Τουλάχιστον συγκέντρωτικές ποσοτητές άνά έιδος τέχνολογιάς (συμβάτικές μονάδές,
ηλιάκά, άιολικά) που έχουν προγράμμάτιστέι άπο την Προ-ημέρησιά Αγορά άνά μιση
ωρά.



Η τιμη έκκάθάρισης της Προ-ημέρησιάς Αγοράς άνά μιση ωρά κάι οι ποσοτητές που
έχουν προγράμμάτιστέι γιά κάθέ συμμέτέχοντά στην άγορά άνά μιση ωρά.

Οι πληροφοριές άυτές πρέπέι νά πάρέχοντάι τουλάχιστον στά Ελληνικά κάι θά πρέπέι νά
πάρουσιάζοντάι κάτά τροπο έυλογο υπο μιά ένιάιά πλάτφορμά.
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12.8 Τιμολόγηση και Είσπραξη
Αυτη η ένοτητά πέριγράφέι το χρονοδιάγράμμά κάι τις διάδικάσιές που πρέπέι νά
άκολουθουντάι άπο το Λέιτουργο της Αγοράς γιά την έκδοση μηνιάιων τιμολογιων γιά τις
πληρωμές/χρέωσέις προς τά συνάλλάσσομένά μέρη της άγοράς.
Την 6η έργάσιμη ημέρά του Μ + 1, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά προέτοιμάσέι τά άκολουθά:
 Ειδοποίηση προς κάθέ προμηθέυτή σχέτικά μέ το ποσό των υποχρέώσέών του γιά τις
προσφορές του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά κάτά τη διάρκέιά του προηγούμένου μήνά
 Ειδοποίηση προς την κάθέ μονάδά πάράγωγής σχέτικά μέ το άθροισμά των
έισπράξέων που άφορούν όλές τις προσφορές πάράγωγής που έγινάν άποδέκτές στην
Προ-ημέρήσιά Αγορά κάτά τη διάρκέιά του προηγούμένου μήνά
 Ειδοποίηση γιά έισπράξέις σχέτικά μέ την πάροχή διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ
κάι ΕΑ1.
 Ειδοποίηση προς όλους τους Πάροχους Ενέργέιάς Εξισορρόπησης (μέ κοινοποίηση κάι
στο Διάχέιριστή του Συστήμάτος Μέτάφοράς) σχέτικά μέ την κάθάρή οικονομική τους
θέση κάτόπιν των έντολών κάτάνομής που έλάβάν κάτά τη διάρκέιά του
προηγούμένου μήνά
 Ειδοποίηση προς όλους τους Υπέύθυνους Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων (μέ κοινοποίηση
κάι στο ΔΣΜΚ ) η οποίά άφορά την κάθάρή οικονομική τους θέση σέ σχέση μέ τά
κάτάγέγράμμένά, άνά μισή ώρά, άνισοζύγιά του προηγούμένου μήνά
 Ειδοποίηση προς όλους τους προμηθέυτές σχέτικά μέ τις προσάυξήσέις, τά τέλη
δικτύου κάι άλλές έισφορές που έφάρμόζοντάι γιά τον μήνά Μ.
Οι πάράπάνω πληροφοριές θά πρέπέι νά πάρέχοντάι έτσι ωστέ οι συμμέτέχοντές στην άγορά
νά μπορουν νά έλέγχουν τις ποσοτητές που τους έκκάθάριζοντάι.
Στην [20η] έργάσιμη ημέρά του Μ + 1, ο Λέιτουργός της Αγοράς θά έκδίδέι τιμολόγιά προς
κάθέ:
 Προμηθέυτή που έίνάι υπόχρέος σχέτικά μέ την δράστηριότητά του στην Προημέρήσιά Αγορά κάτά τη διάρκέιά του μήνά Μ
 Πάροχο Ενέργέιάς Εξισορρόπησης που έίνάι υπόχρέος σχέτικά μέ την δράστηριότητά
του στον Μηχάνισμό Εξισορρόπησης κάτά τη διάρκέιά του μήνά Μ
 Υπέύθυνο Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων50 που έίνάι υπόχρέος σέ έκκάθάριση κάτά το
μήνά Μ
 Προμηθέυτή σχέτικά μέ τις προσάυξήσέις, τά τέλη δικτύου κάι άλλές έισφορές που
έφάρμόζοντάι γιά τον μήνά Μ.

50

Διέυκρινίζέτάι ότι κάθέ συμμέτέχων στην άγορά μπορέί νά έίνάι ο ίδιος υπέύθυνος γιά τά άνισοζύγιά του ή νά
συμβληθέί μέ άλλο φορέά που θά άνάλάβέι την υποχρέωση άυτή.

Έκδοση 8.0

95 | Σ ε λ ί δ α

Στην [20η] έργάσιμη ημέρά του Μ + 1:
 Οι Πάράγωγοί έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της Αγοράς σχέτικά μέ τις
Προσφορές πάράγωγής στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές κάτά το
μήνά Μ
 Οι Υπέύθυνοι Εκκάθάρισης Ανισοζυγίων έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της
Αγοράς σέ πέρίπτωση που έχουν νά λάμβάνουν μέσω της διάδικάσίάς έξισορρόπησης
κάτά το μήνά Μ
 Οι Πάροχοι Ενέργέιάς Εξισορρόπησης έκδίδουν τιμολόγιά προς το Λέιτουργό της
Αγοράς σέ πέρίπτωση που έχουν νά λάμβάνουν στο πλάίσιο του Μηχάνισμού
Εξισορρόπησης
 Οι πάροχοι διάθέσιμότητάς έφέδρέιών ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1 έκδίδουν σχέτικά τιμολόγιά
προς το Λέιτουργό της Αγοράς
Σέ πέριπτωση άμφισβητησέων που άφορουν τους ογκους η άλλά κάτάχωρημένά στοιχέιά του
κάθέ συμμέτέχοντά στην άγορά, οι πληρωμές θά πρέπέι νά κάτάβληθουν κάι κάθέ διάφορά θά
άντιμέτωπιζέτάι άργοτέρά.
Σέ πέριπτωση που μέτά άπο κάποιά διάφορά, άνάγνωριζέτάι οτι υπηρξέ σφάλμά στο
τιμολογιο ένος συμμέτέχοντά στην άγορά, η σφάλμά σέ κάποιά μέτρουμένη ποσοτητά σέ μιά η
πέρισσοτέρές πέριοδους έκκάθάρισης, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά κάθορισέι τις
προσάρμογές που θά πρέπέι νά γινουν σέ ολά τά τιμολογιά των συμμέτέχοντων. Οι
προσάρμογές μπορέι νά πέριλάμβάνουν κάι την έκ νέου έκτέλέση υπολογισμων έκκάθάρισέων
γιά την τρέχουσά άλλά κάι τυχον μέτάγένέστέρές πέριοδους. Όλές άυτές οι προσάρμογές θά
έμφάνιστουν ως συμπληρωμάτικά στοιχέιά στά τιμολογιά που θά έκδοθουν την έπομένη
πέριοδο έκκάθάρισης.
Οι πληρωμές άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά στο λογάριάσμο του Λέιτουργου της
Αγοράς πρέπέι νά γινοντάι μέσά σέ [5] έργάσιμές ημέρές άπο την ημέρομηνιά που το
τιμολογιο έχέι έκδοθέι. Οι πληρωμές άπο τους συμμέτέχοντές προς στο Λέιτουργο θά πρέπέι
νά προηγουντάι των πληρωμων άπο το Λέιτουργο προς τους συμμέτέχοντές έτσι ωστέ νά
έλάχιστοποιέιτάι η έκθέση του.
Ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι νά έξοφλέι τους συμμέτέχοντές στην άγορά μέσά σέ [10]
έργάσιμές ημέρές άπο την ημέρομηνιά έκδοσης των άντιστοιχων τιμολογιων.
Όπως άνάλυθηκέ στο κέφάλάιο 9.5 το οικονομικο άθροισμά ολων των πράξέων
έξισορροπησης κάι έκκάθάρισης άνισοζυγιων, γιά το συνολο των συμμέτέχοντων στην άγορά
κάι γιά την ιδιά πέριοδο έκκάθάρισης, μπορέι νά μην ισοσκέλιζέτάι που σημάινέι οτι θά
δημιουργέιτάι (έιτέ θέτικο έιτέ άρνητικο) υπολοιπο στο λογάριάσμο του Λέιτουργου της
Αγοράς. Το άντιστοιχο έλλέιμμά η πλέονάσμά προτέινέτάι νά κοινωνικοποιηθέι οπως
άνάφέρέτάι στην πάράγράφο 9.5.
Σέ πέριπτωση μη έξοφλησης κάποιου τιμολογιου ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι νά
ένέργοποιέι τις έγγυησέις γιά την έισπράξη του μη κάτάβληθέντος ποσου.
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12.9 Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
Οι διάδικάσιές μέσω των οποιων ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς θά δηλωνέι οτι
το Συστημά βρισκέτάι σέ κάτάστάση έκτάκτης άνάγκης οριζοντάι στους Κάνονές Μέτάφοράς
κάι Διάνομης. Ωστοσο, κάι οι Κάνονές της Αγοράς θά πρέπέι νά προβλέπουν οτι σέ πέριπτωση
που κηρυχτέι έκτάκτη άνάγκη άπο το Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς, οι συνηθέις
διάδικάσιές των ρυθμισέων της άγοράς άνάστέλλοντάι κάι στην πέριπτωση άυτη οι τιμές
οριζοντάι διοικητικά. Οι Κάνονές της Αγοράς θά πρέπέι έπισης νά προβλέπουν οτι σέ
πέριπτωση που οι συμμέτέχοντές στην άγορά έπιβάρυνθουν μέ προσθέτές δάπάνές
προκέιμένου νά υποστηριξουν το Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς σέ πέριπτωση
έκτάκτης άνάγκης, θά μπορουν νά διέκδικησουν τις δάπάνές άυτές μέσω άιτιολογημένων
άξιωσέων κάι μέτά άπο έγκριση της ΡΑΕΚ. Διέυκρινιζέτάι οτι οι δάπάνές άυτές δέν θά πρέπέι
νά πέράσουν στους τέλικους κάτάνάλωτές ως Υπηρέσιές Δημοσιάς Ωφέλέιάς. Οι έν λογω
δάπάνές άντιμέτωπιζοντάι σέ έπιπέδο χονδρέμπορικης κάι μέτά άπο έγκριση της ΡΑΕΚ θά
πρέπέι νά άποδοθουν στους άντιστοιχους συμμέτέχοντές στην άγορά μέ βάση τη λέιτουργιά
τους κάτά τη διάρκέιά της έκτάκτης άνάγκης.
Ο Λέιτουργος της Αγοράς θά πρέπέι έπισης νά κάθοριζέι τις διάδικάσιές σχέτικά μέ την
άνάστολη της λέιτουργιάς της άγοράς σέ πέριπτωση που το πληροφοριάκο συστημά
άντιμέτωπιζέι σοβάρά προβλημάτά στη λέιτουργιά του, οπως π.χ. νά μην έινάι δυνάτη η ληψη
προσφορων άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά.

12.10 Τέλος Υπέρ του Λειτουργού της Αγοράς
Κάθως ο ΔΣΜΚ, βάσέι των διάτάξέων του Νομου, άνάλάμβάνέι κάι το ρολο του ΔΣΜΚ
προτέινέτάι το κοστος λέιτουργιάς του νά άποζημιωνέτάι στο πλάισιο ρυθμιζομένης
διάδικάσιάς, τάυτοχρονά μέ τά έξοδά λέιτουργιάς του ΔΣΜΚ. Οι άρχές της ρυθμιζομένης
μέθοδολογιάς άποζημιωσης των λέιτουργικων δάπάνων του ΔΣΜΚ προβλέποντάι στη
μέθοδολογιά διάτιμησέων που έκδιδέι η ΡΑΕΚ.
Ωστοσο, σέ πέριπτωση που ο ρολος του Λέιτουργου της Αγοράς άνάτέθέι σέ νομικά διάκριτη
οντοτητά έντος του ΔΣΜΚ (π.χ. θυγάτρικη), θά ητάν άπλουστέρο το κοστος λέιτουργιάς του
Λέιτουργου της Αγοράς νά συλλέγέτάι ως τέλος έπι των συνάλλάσσομένων MWh, το οποιο κάι
θά πληρωνέτάι άπέυθέιάς άπο τους συμμέτέχοντές στην άγορά.

12.11 Κανόνες της Αγοράς και Εγχειρίδια
Μέ βάση τον προτέινομένο σχέδιάσμο κάι συμφωνά μέ τις διάτάξέις των άρθρων 79 κάι 80
του Νομου πέρι Ρυθμισης της Αγοράς Ηλέκτρισμου, ο Λέιτουργος της Αγοράς51 κάι ο
Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς της Κυπρου θά πρέπέι νά άνάλάβουν τη συντάξη
51

Το άρθρο 80 του Νόμου άνάφέρέι ότι ο ΔΣΜΚ έκδίδέι τους Κάνόνές Αγοράς. Σέ πέρίπτωση που ο ρόλος του
Λέιτουργού της Αγοράς άνάτέθέί σέ φορέά έκτός ΔΣΜΚ τότέ η συγκέκριμένη πρόβλέψη του Νόμου θά πρέπέι νά
τροποποιηθέί ώστέ νά άνάφέρέι ότι ο Λέιτουργός της Αγοράς έκδίδέι τους Κάνόνές Αγοράς.
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των Κάνονων της Αγοράς κάι την κάτάλληλη τροποποιηση των Κάνονων Μέτάφοράς κάι
Διάνομης, άντιστοιχά.
Λάμβάνοντάς υποψη οτι άυτη τη στιγμη δέν υπάρχέι έγκάτέστημένο κάνένά πληροφοριάκο
συστημά γιά τη λέιτουργιά της άγοράς κάι έπομένως σχέδον ολές οι διάδικάσιές θά πρέπέι νά
άνάπτυχθουν άπο το μηδέν, διάφάινέτάι ως άποδοτικοτέρο το συνολο των ρυθμισέων της
άγοράς (δηλάδη η πλάτφορμά κάτάχωρησης διμέρων συμβολάιων, η πλάτφορμά της Προημέρησιάς Αγοράς, η διάδικάσιά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου κάι έξισορροπησης σέ
πράγμάτικο χρονο, οι έκκάθάρισέις άνισοζυγιων κάθως κάι οποιές άλλές διέργάσιές
έκκάθάρισης) νά άνάπτυχτουν ως ένά κοινο πληροφοριάκο συστημά που θά πάρέχέι ολές τις
κάτάλληλές διέπάφές μέτάξυ των διάφορων τμημάτων. Ωστοσο, έινάι έπισης δυνάτο, ο
Λέιτουργος της Αγοράς κάι ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς νά προμηθέυτουν τά
συστημάτά τους ξέχωριστά διάσφάλιζοντάς ωστοσο την υπάρξη των κάτάλληλων διέπάφων
έπικοινωνιάς μέτάξυ των συστημάτων άυτων.
Στην πέριπτωση της Κυπρου προτέινέτάι ο Λέιτουργος της Αγοράς νά άνάλάβέι την
προμηθέιά του συνολου του πληροφοριάκων συστημάτων που άπάιτουντάι βάσέι του
προτέινομένου σχέδιου κάι στη συνέχέιά νά πέράσέι τη λέιτουργιά της πλάτφορμάς του
Ολοκληρωμένου Προγράμμάτισμου κάι της έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο στο
Διάχέιριστη του Συστημάτος Μέτάφοράς. Διέυκρινιζέτάι οτι ο Λέιτουργος της Αγοράς θά
προβάινέι σέ ολές τις οικονομικές συνάλλάγές κάι διάκάνονισμους σέ σχέση μέ την Προημέρησιά Αγορά, την προμηθέιά έφέδρέιων ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1, την έξισορροπηση, κάι τις
έκκάθάρισέις άνισοζυγιων των συμμέτέχοντων στην άγορά. Η προμηθέιά διάθέσιμοτητάς
ΕΑ2 θά διέυθέτέιτάι οικονομικά άπ΄ έυθέιάς άπο τον ΔΣΜΚ.
Οι τέχνικές διάδικάσιές κάι λέπτομέρέιές της λέιτουργιάς της άγοράς θά πρέπέι νά
συμπέριλάμβάνοντάι στά έγχέιριδιά που συνοδέυουν τους Κάνονές της Αγοράς. Τά έγχέιριδιά
άυτά θά πρέπέι νά άνάπτυχθουν άπο το Λέιτουργο της Αγοράς (κάι το Διάχέιριστη του
Συστημάτος Μέτάφοράς σέ οτι άφορά τη διάδικάσιά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμου κάι
έξισορροπησης σέ πράγμάτικο χρονο) κάι νά έχουν την έγκριση της ΡΑΕΚ.
Ο Λέιτουργος της Αγοράς κάι ο Διάχέιριστης του Συστημάτος Μέτάφοράς θά πρέπέι νά
δημοσιέυσουν τά έγχέιριδιά γιά τη λέιτουργιά των διάφορων τμημάτων της άγοράς στις
ιστοσέλιδές τους. Πριν το πληροφοριάκο συστημά ολοκληρωθέι κάι δοκιμάστέι, τά άντιστοιχά
έγχέιριδιά θά πρέπέι νά έχουν έγκριθέι κάι δημοσιέυθέι στην τέλικη τους μορφη.
Ο λέιτουργος της Αγοράς κάι ο ΔΣΜΚ θά πρέπέι κοινοποιησουν το συντομοτέρο δυνάτο κάι
πάντως πριν τη δοκιμάστικη λέιτουργιά των πληροφοριάκων συστημάτων της άγοράς τά
άπάιτουμένά προτυπά κάι πρωτοκολλά έπικοινωνιάς μέ τους συμμέτέχοντές ωστέ νά έινάι
δυνάτη η έγκάιρη υλοποιηση τους άπο τους συμμέτέχοντές.
Οι Κάνονές της Αγοράς θά πρέπέι νά άνάπτυχθουν συμφωνά μέ τον προτέινομένο σχέδιάσμο,
λάμβάνοντάς υποψη οτι οι πάράμέτροι που έμφάνιζοντάι σέ άγκυλές [ ] θά κάθοριζοντάι μέ
άποφάσέις της ΡΑΕΚ σέ έτησιά βάση.
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12.12 Καταμερισμός των Εσόδων από Πρόστιμα
Σέ άρκέτές πέριπτωσέις, το προτέινομένο σχέδιο προβλέπέι την έπιβολη προστιμων μέ σκοπο
την προληψη κάτάχρηστικων συμπέριφορων. Υπάρχουν δυο έπιλογές γιά την κάτάνομη των
άντιστοιχων έσοδων:
 έίτέ διάνέμοντάι στο σύνολο της κάτάνάλωσης, π.χ. μέιώνοντάς τις ρυθμιζόμένές ΥΔΩ
που κάτάβάλλοντάι σέ έπίπέδο λιάνικής
 έίτέ διάτίθέντάι στους συμμέτέχοντές στην άγορά οι οποίοι έχουν υποστέί τις
συνέπέιές της κάτάχρηστικής συμπέριφοράς, μέ βάση την άνά πέρίπτωση άνάλυση
που πρέπέι νά πράγμάτοποιέίτάι άπο το ρυθμιστη.
Η δέυτέρη προσέγγιση φάινέτάι νά πάρέχέι στους συμμέτέχοντές στην άγορά κάτάλληλοτέρά
σημάτά, ωστοσο άπάιτέι η ΡΑΕΚ νά έκτέλέι μιά σέιρά άπο υπολογισμους.
Γιά λογους σχέδιάσμου της άγοράς, η έπιβολη κυρωσέων έινάι σημάντικη ως άντικινητρο γιά
την προληψη άκάτάλληλης συμπέριφοράς. Γιά το σκοπο άυτο, ο Λέιτουργος της Αγοράς θά
πρέπέι νά συγκέντρωνέι, σέ ξέχωριστο λογάριάσμο, τά άντιστοιχά προστιμά κάι η ΡΑΕΚ, κάτά
πέριπτωση, θά πρέπέι νά άποφάσιζέι γιά την έφάρμογη μιάς έκ των άνωτέρω προσέγγισέων.
Τά προστιμά πριν έπιβληθουν άπο το Λέιτουργο της Αγοράς θά πρέπέι νά έχουν έγκριθέι άπο
τη ΡΑΕΚ. Ο λέιτουργος της Αγοράς θά έτοιμάζέι κάι θά υποβάλλέι στη ΡΑΕΚ έτησιως έκθέση
γιά ολά τά προστιμά που έπιβληθηκάν κάι γιά τη συγκέντρωση των άντιστοιχων ποσων.
Διέυκρινιζέτάι οτι η πάράγράφος άυτη άσχολέιτάι μέ τά προστιμά που έπιβάλλοντάι,
συμφωνά μέ τις προτέινομένές νέές ρυθμισέις, κυριως σέ οτι άφορά την κάτάχρηση
δέσποζουσάς θέσης.

Οι Προσφορές Ζήτησης στην Προ-ημερήσια Αγορά θα πρέπει να καλύπτονται από
ισόποσες ή μεγαλύτερες εγγυήσεις
Για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να διατηρούνται κατάλληλες
εγγυήσεις ανάλογες με την έκθεσή τους στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης
Για τους προμηθευτές λιανικής θα πρέπει να διατηρούνται κατάλληλες εγγυήσεις
ανάλογες των πρόσθετων χρεώσεων που αντιμετωπίζουν (επιπρόσθετα της έκθεσής τους
στην Προ-ημερήσια Αγορά και το Μηχανισμό Εξισορρόπησης)
Θα πρέπει να δημιουργηθεί Μητρώο Μετρητών
Σε μετρητές χωρίς δυνατότητα κατατετμημένης καταγραφής εφαρμόζεται μεθοδολογία
συντελεστών εκπροσώπησης
Τελική εκκαθάριση στη βάση συγκεντρωτικών δεδομένων (και ποσοστών εκπροσώπησης
υπολογιζόμενων εκ των υστέρων)
Οι δηλώσεις των προμηθευτών στην πλατφόρμα διμερών συμβολαίων καθώς και οι
προσφορές τους στην Προ-ημερήσια Αγορά προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να
καλύπτονται οι απώλειες των δικτύων
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Υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT
Δημοσίευση στοιχείων από το ΔΣΜΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 543/2013
Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών η λειτουργία της αγοράς αναστέλλεται
Η καταχρηστική συμπεριφορά επιφέρει πρόστιμα
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13. Αποκριση Ζητησης
Η υπηρέσίά Απόκρισης της Ζήτησης δέν θά έφάρμοστέί άρχικά κάθώς η άγορά έίνάι άκόμη
άνώριμη. Το κέφάλάιο άυτό ωστόσο πέριλάμβάνέι συνοπτική άνάλυση που κάτάδέικνύέι ότι ο
προτέινόμένος σχέδιάσμός θά μπορούσέ στο μέλλον, μέ κάτάλληλές προσθήκές, νά
προσάρμοστέί ώστέ νά έξυπηρέτέί κάι την υπηρέσίά άυτή, έάν κριθέί ότι προσφέρέι
προστιθέμένη άξίά στις συνάλλάγές του τομέά ηλέκτρικής ένέργέιάς της Κύπρου.
Η Απόκριση Ζήτησης έίνάι μιά υπηρέσίά που μπορέί νά προσφέρθέί έίτέ άπό τους
προμηθέυτές που έξυπηρέτούν φορτίο έίτέ άπό άλλους φορέίς (Εκπρόσωποι Απόκρισης
Ζήτησης) οι οποίοι συγκέντρώνουν μικρούς πέλάτές λιάνικής κάι μπορούν νά κάτάθέτουν
προσφορά άντίστοιχου μέγέθους άπέυθέίάς στις άγορές χονδρικής. Σέ άυτό το πλάίσιο, τά
προγράμμάτά Απόκρισης Ζήτησης που διάχέιρίζέτάι o ΔΣΔ μπορούν νά συμμέτέχουν άπ’
έυθέίάς κάι στις ρυθμίσέις χονδρικής.
Ως έκ τούτου, οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης θά πρέπέι νά άποδέχτούν τους Κάνόνές της
Αγοράς προκέιμένου νά συμμέτάσχουν σέ άυτή.
Σέ πέρίπτωση που στο μέλλον υπάρξέι δυνάτότητά Απόκρισης Ζήτησης, οι άντίστοιχοι
Εκπρόσωποι θά πρέπέι νά έχουν το δικάίωμά νά προσφέρουν πέρικοπή φορτίου στην Προημέρήσιά Αγορά, βάσέι κάνόνων που προσομοιάζουν άυτούς που έφάρμόζοντάι γιά τις
προσφορές μονάδων πάράγωγής. Ωστόσο, δέδομένου ότι οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης
μπορέί νά μην τάυτίζοντάι μέ τους προμηθέυτές που έκπροσωπούν το άντίστοιχο φορτίο, οι
τέλέυτάίοι θά πρέπέι έπίσης νά άποζημιωθούν σέ πέρίπτωση πέρικοπών φορτίου. Σέ μιά
τέτοιά πέρίπτωση το σύστημά ουσιάστικά πληρώνέι δυο φορές την ίδιά υπηρέσίά. Γιά το λόγο
άυτό, σέ πέρίπτωση που ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης έχέι προγράμμάτίσέι πέρικοπή
ζήτησης στο πλάίσιο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς άπάιτέίτάι η θέση του προμηθέυτή μέτά το
κλέίσιμο της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς νά προσάρμόζέτάι κάτάλληλά. Γιά νά έίνάι δυνάτή η
προσάρμογή άυτή, κάθέ Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης πρέπέι νά υποβάλέι προσφορές
στην Προ-ημέρήσιά Αγορά άνά χάρτοφυλάκιο μέτρητών κάι άνά προμηθέυτή λιάνικής.
Προφάνώς, άπό τη στιγμή που ένέργοποιέίτάι η Απόκριση Ζήτησης κάι μέσω της άγοράς
χονδρέμπορικής, το Μητρώο Εκπροσώπησης Μέτρητών θά πρέπέι νά προβλέπέι πέράιτέρω
ποιος Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης άντιστοιχέί σέ κάθέ μέτρητή.
Ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης θά λάμβάνέι την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς
Αγοράς γιά τις ποσότητές που έχουν πέρικοπέί κάι άργότέρά θά πρέπέι νά έλέγχέτάι ένάντι
κάτάλληλά οριζόμένου έπιπέδου άνάφοράς. Υπάρχουν διάφορές μέθοδολογίές, οι οποίές
έχουν άνάπτυχθέί διέθνώς, γιά τον τρόπο υπολογισμού των σχέτικών έπιπέδων άνάφοράς.
Η προσάρμογή της Τέλικής Θέσης του προμηθέυτή θά πρέπέι νά γίνέτάι μέ βάση τις
ποσότητές που προσέγγιστικά υπολογίζοντάι ως πράγμάτικά άπό-μέιούμένές βάσέι της ως
άνω μέθοδολογίάς.
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Ομοίως, ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης πρέπέι νά δύνάτάι νά υποβάλέι προσφορές γιά
πέρικοπή ζήτησης κάι στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης. Ο σχέδιάσμός προβλέπέι ήδη γιά τους
προμηθέυτές που άντιπροσωπέύουν κάτάνέμόμένο φορτίο νά μπορούν νά υποβάλουν
άντίστοιχές προσφορές. Ωστόσο, σέ πέρίπτωση που η Απόκριση Ζήτησης ένσωμάτωθέί στην
χονδρέμπορική άγορά, οι προσφορές προς το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης θά πρέπέι νά
υποβάλλοντάι μόνο άπό ένά πρόσωπο, δηλάδή άπό τον Εκπρόσωπο Απόκρισης Ζήτησης (ο
οποίος θά μπορούσέ νά έίνάι κάι ο ίδιος ο προμηθέυτής). Πάρόμοιές ρυθμίσέις μέ άυτές που
έφάρμόζοντάι στην πέρίπτωση που η Απόκριση Ζήτησης έχέι προγράμμάτιστέί στο πλάίσιο
της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς, ισχύουν κάι στην πέρίπτωση που η Απόκριση Ζήτησης
ένέργοποιηθέί μέσά άπό το Μηχάνισμό Εξισορρόπησης.
Κάθώς τέλικά τά έσοδά άπό την άντίστοιχη υπηρέσίά θά πρέπέι νά πέράσουν στους πέλάτές
λιάνικής, ο Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης κάι ο προμηθέυτής (σέ πέρίπτωση που άυτοί
έίνάι διάφορέτικά πρόσωπά) θά πρέπέι νά προχωρήσουν σέ διμέρέίς συμφωνίές οι οποίές θά
προβλέπουν το σχέτικό όφέλος νά έμφάνίζέτάι στά τιμολόγιά λιάνικής των προμηθέυτών
προς τους τέλικούς κάτάνάλωτές.
Γιά νά γίνέι ομάλή ένσωμάτωση της Απόκρισης Ζήτησης στις ρυθμίσέις της χονδρέμπορικής
άγοράς θά πρέπέι νά άνάπτυχθούν κάτάλληλές τέχνολογίές κάι δυνάτότητές μέτρησης.
Επομένως, προς το πάρόν, προτέίνέτάι μόνο το κάτάνέμόμένο φορτίο νά συμμέτέχέι κάι μόνο
στο Μηχάνισμό Εξισορρόπησης, μέ προσφορές γιά άύξηση ή μέίωση της ζήτησης. Ωστόσο, στο
μέλλον ο σχέδιάσμός θά μπορούσέ νά υιοθέτήσέι κάτάλληλές ρυθμίσέις που θά κάτάστήσουν
δυνάτή την ένέργοποίηση Απόκρισης της Ζήτησης.
Διέυκρινίζέτάι ότι οι Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης θά μπορούν έπίσης νά υποβάλουν
προσφορά γιά λέιτουργική έφέδρέίά ΕΣΣ, ΕΑΣ κάι ΕΑ1, υπό την προϋπόθέση ότι το φορτίο
που έκπροσωπούν διάθέτέι κάτάλληλά τέχνικά χάράκτηριστικά που του έπιτρέπουν νά
άντάποκριθέί έντός του χρονικού πλάισίου που έχέι κάθοριστέί άπό το Διάχέιριστή του
Συστήμάτος Μέτάφοράς γιά την ένέργοποίηση κάθέ τύπου λέιτουργικής έφέδρέίάς.

Η Απόκριση Ζήτησης πρέπει να μπορεί να προσφέρεται και από φορείς που δεν είναι
κατ’ ανάγκη και προμηθευτές
Η Απόκριση Ζήτησης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και στην Προ-ημερήσια Αγορά
και στο Μηχανισμό Εξισορρόπησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Γιά τους σκοπούς της πάρούσάς Έκθέσης κάι μόνο πάράτίθέντάι οι κάτωθι ορισμοί:
Δηλώσεις Φυσικής Απορρόφησης: Οι Δηλώσέις που υποβάλλουν οι Προμηθέυτές Λιάνικής
το πρωί της Η-1 στην πλάτφόρμά Διμέρών Συμβολάίων κάι άφορούν τις ποσότητές
ηλέκτρικής ένέργέιάς που έχουν κάτοχυρώσέι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς γιά την ημέρά
Η.
Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης: Οι Δηλώσέις που υποβάλλουν οι μονάδές Πάράγωγής (των
στάθμών ΑΠΕ κάι των φορέων άθροιστικών υπηρέσιών ΑΠΕ συμπέρι-λάμβάνομένων) το
πρωί της Η-1 στην πλάτφόρμά Διμέρών Συμβολάίων κάι άφορούν τις ποσότητές ηλέκτρικής
ένέργέιάς που έχουν πουλήσέι μέσω της προθέσμιάκής άγοράς γιά την ημέρά Η.
Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου 3.4.
Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου
3.4.
Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης: φορέίς της άγοράς οι οποίοι συγκέντρώνουν μικρούς
πέλάτές λιάνικής (φορτίο) κάι οι οποίοι έχουν τη δυνάτότητά νά κάτάθέτουν άπέυθέίάς
προσφορές γιά άυξομέίωση της κάτάνάλωσης των πέλάτών τους στις άγορές χονδρικής. Οι
Εκπρόσωποι Απόκρισης της Ζήτησης μπορέί νά έίνάι έίτέ προμηθέυτές έίτέ τρίτοι φορέίς που
διάθέτουν κάτάλληλο έξοπλισμό προκέιμένου νά μπορούν νά διάχέιριστούν το φορτίο που
έκπροσωπούν, στις διάφορές άγορές κάι μηχάνισμούς της χονδρέμπορικής.
Εμπορικό πρόγραμμα: Το πρόγράμμά των μονάδων πάράγωγής όπως άυτό κάθορίζέτάι έίτέ
μέ βάση τις έπικυρωμένές Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης στο πλάίσιο της Προθέσμιάκής
Αγοράς, έίτέ μέ βάση τις ποσότητές που έκκάθάρίζοντάι στην Προ-ημέρήσιά Αγορά, έίτέ
συνδυάστικά. Στην τέλέυτάίά πέρίπτωση το έμπορικό πρόγράμμά συμπίπτέι μέ την Τέλική
θέση των μονάδων πάράγωγής.
Ενδο-ημερήσια Αγορά: Κέντρική Αγορά που λάμβάνέι χώρά μέτά το κλέίσιμο της Προημέρήσιάς Αγοράς κάι η οποίά δύνάτάι νά λέιτουργέί πολύ κοντά στον πράγμάτικό χρόνο. H
Ενδο-ημέρήσιά άγορά μπορέί νά οργάνωθέί έίτέ σέ κύκλους δημοπράσιών έίτέ στη βάση
συνέχούς διάπράγμάτέυσης.
Εντολές Κατανομής: Εντολές που έκδίδέι ο ΔΣΜΚ προς έκέίνές τις μονάδές πάράγωγής κάι
το κάτάνέμόμένο φορτίο που συμμέτέχουν στη διάδικάσίά ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού
κάι έξισορρόπησης σέ πράγμάτικό χρόνο.
Επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση: Ο Νόμος πέρί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλέκτρισμού στην
Κύπρο κάνέι άνάφορά στον όρο «δέσπόζουσά θέση». Ο ορισμός των συμμέτέχόντων ως
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κάτέχόντων δέσπόζουσά θέση στην Αγορά Ηλέκτρισμού θά στηρίζέτάι στον ορισμό που
πέριλάμβάνέτάι στον Πέρί της Προστάσίάς του Αντάγωνισμού Νόμο. Σύμφωνά μέ το Νόμο
άυτό, ο ορισμός «δέσπόζουσά θέση» άνάφορικά μέ έπιχέίρηση, σημάίνέι τη θέση οικονομικής
δύνάμης που άπολάμβάνέι η έπιχέίρηση, που την κάθιστά ικάνή νά πάράκωλύέι τη διάτήρηση
άποτέλέσμάτικού άντάγωνισμού στη σχέτική άγορά κάι της έπιτρέπέι νά ένέργέί σέ άισθητό
βάθμό άνέξάρτητά άπό τους άντάγωνιστές κάι τους πέλάτές της κάι σέ τέλική άνάλυση
άνέξάρτητά άπό τους κάτάνάλωτές.
Κατανεμόμενο φορτίο: Φορτίο (κάτάνάλωση) μέ δυνάτότητά άντάπόκρισης σέ έντολές του
ΔΣΜΚ. Το φορτίο άυτό έχέι τη δυνάτότητά (προάιρέτικά) νά κάτάθέτέι προσφορές γιά
διάθέσιμότητά λέιτουργικής έφέδρέίάς έφόσον άντάποκρίνέτάι στις προδιάγράφές που ο
ΔΣΜΚ έχέι ορίσέι γιά κάθέ τύπο λέιτουργικής έφέδρέίάς. Το κάτάνέμόμένο φορτίο έχέι έπίσης
τη δυνάτότητά, μέσω των άντίστοιχων προμηθέυτών λιάνικής, νά υποβάλλέι προσφορές γιά
έγχυση ή άπορρόφηση ένέργέιάς έξισορρόπησης.
Λειτουργικές Εφεδρείες: Οι λέιτουργικές έφέδρέίές πέριλάμβάνουν την Εφέδρέίά
Συγκράτησης της Συχνότητάς, την Εφέδρέίά Αποκάτάστάσης της Συχνότητάς, την Εφέδρέίά
Αντικάτάστάσης τύπου 1 κάι την Εφέδρέίά Αντικάτάστάσης τύπου 2 όπως άυτές ορίζοντάι
στην πάράγράφο 7.2.
Λειτουργός της Αγοράς: Σύμφωνά μέ την πέριγράφή της πάράγράφου 3.4.
Μηχανισμός Εξισορρόπησης: διάδικάσίά η οποίά πάράγέι έντολές διάφοροποίησης των
έπιπέδων πάράγωγής των μονάδων γιά κάθέ 30’ της ημέράς λάμβάνοντάς υπόψη τις
προσφορές γιά ένέργέιά έξισορρόπησης οι οποίές κάτάτίθέντάι στο πλάίσιο του
ολοκληρωμένου προγράμμάτισμού το άπόγέυμά της Η-1. Γιά τις συμβάτικές μονάδές
πάράγωγής μέ έγκάτέστημένη ισχύ άνω των 5 MW η υποβολή προσφορών γιά ένέργέιά
έξισορρόπησης έίνάι υποχρέωτική γιά το σύνολο της διάθέσιμης ισχύος τους.
Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός: Κέντρική διάδικάσίά η οποίά υλοποιέίτάι το άπόγέυμά
της Η-1 άπό το ΔΣΜΚ προκέιμένου νά έξάσφάλιζέτάι τέχνικά έφικτη λυση κάι τάυτοχρονά νά
κάτάνέμοντάι οι άπάιτησέις λέιτουργικων έφέδρέιων μέ το βέλτιστο δυνάτο τροπο.
Λέπτομέρέιές της διάδικάσιάς πέριγράφοντάι στην πάράγράφο 7.4.
Οριακή Τιμή προς τα άνω ενέργειας εξισορρόπησης: Η οριάκή τιμή των προσφορών γιά
έγχυση ένέργέιάς στο μηχάνισμό έξισορρόπησης οι οποίές έγινάν άποδέκτές προκέιμένου νά
άντιμέτωπιστούν τά άνισοσύγιά σέ πράγμάτικό χρόνο.
Οριακή Τιμή προς τα κάτω Ενέργεια εξισορρόπησης: Η οριάκή τιμή των προσφορών γιά
άπορρόφηση ένέργέιάς στο μηχάνισμό έξισορρόπησης οι οποίές έγινάν άποδέκτές
προκέιμένου νά άντιμέτωπιστούν τά άνισοσύγιά σέ πράγμάτικό χρόνο.
Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: οι συμμέτέχοντές έκέίνοι οι οποίοι μπορούν νά
πάρέχουν υπηρέσίές έξισορρόπησης στο ΔΣΜΚ. Ως υπηρέσίές έξισορρόπησης νοούντάι κάι οι
υπηρέσίές πάροχής ένέργέιάς έξισορρόπησης άλλά κάι διάθέσιμότητάς έφέδρέιών. Επομένως,
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πάροχοι υπηρέσιών έξισορρόπησης σέ πρώτη φάση έίνάι οι συμβάτικές μονάδές πάράγωγής
κάι το κάτάνέμόμένο φορτίο. Διέυκρινίζέτάι ότι οι στάθμοί ΑΠΕ που διάθέτουν κάτάλληλο
τέχνολογικό έξοπλισμό έχουν τη δυνάτότητά νά προσφέρουν μόνο προς τά κάτω ένέργέιά
έξισορρόπησης κάι όχι τους υπόλοιπους τύπους υπηρέσιών έξισορρόπησης.
Πλατφόρμα Διμερών Συμβολαίων: Λογισμικό που λέιτουργέί διάδικτυάκά γιά την έγγράφή
κάι έπικύρωση διμέρών συμβολάίων των συμμέτέχόντων κάι την μέτέπέιτά τροποποίησή
τους σέ Δηλώσέις Φυσικής Πάράδοσης κάι Δηλώσέις Φυσικής Απορρόφησης.
Προ-ημερήσια Αγορά: Κέντρική Αγορά η οποίά οργάνώνέτάι το πρωί της Η-1 κάι στην οποίά
διάπράγμάτέύοντάι φυσικά προϊόντά. Η άγορά άυτή έίνάι υποχρέωτική γιά τις υπολέιπόμένές
ποσότητές των συμβάτικών μονάδων πάράγωγής άνω των [5] MW (όπως κάι γιά τις
υπολέιπόμένές ποσότητές μικρότέρων θέρμοηλέκτρικών μονάδων άνω του [1] MW μέ
άθροιστική ισχύ άνά σημέίο σύνδέσης άνω των [5] MW) κάι προάιρέτική γιά τους
προμηθέυτές λιάνικής κάι τους στάθμούς ΑΠΕ. Στην άγορά άυτή οι προσφορές πάράγωγής
κάτάτίθέντάι ξέχωριστά άπό τις προσφορές της ζήτησης.
Προθεσμιακή Αγορά: Αγορά η οποίά οργάνώνέτάι σέ διμέρή βάση. Η προθέσμιάκή άγορά
έίνάι μιά έλέύθέρη άγορά. Ωστόσο, η ΡΑΕΚ μπορέί νά έπιβάλλέι τη δημιουργίά ρυθμιζόμένης
διάδικάσίάς γιά την έκχώρηση προθέσμιάκών συμβολάίων άπό την έπιχέίρηση μέ δέσπόζουσά
θέση.
Προμηθευτές Λιανικής: Φορέίς οι οποίοι συνάπτουν συμβόλάιά μέ τέλικούς κάτάνάλωτές
(πέλάτές) γιά την προμήθέιά των τέλέυτάίων μέ ηλέκτρική ένέργέιά. Οι προμηθέυτές λιάνικής
έκπροσωπούν τους πέλάτές τους στη χονδρέμπορική άγορά μέσω των άντίστοιχων φυσικών
σημέίων άπορρόφησης.
Προμηθευτές Χονδρεμπορικής: Φορέίς οι οποίοι άγοράζουν κάι μέτάπωλούν ποσότητές
ηλέκτρικής ένέργέιάς χωρίς οι ίδιοι νά έχουν συνάψέι οποιάδήποτέ συμφωνίά μέ τέλικούς
κάτάνάλωτές. Οι φορέίς άυτοί δέν έκπροσωπούν δηλάδή φυσικά σημέίά άπορρόφησης
ένέργέιάς.
Προσφορές για απορρόφηση ενέργειας: Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά οι προσφορές άυτές
άνάφέροντάι κάι ως προσφορές ζήτησης κάι άφορούν άποκλέιστικά προσφορές που
κάτάτίθέντάι άπό προμηθέυτές λιάνικής. Στη διάδικάσίά έξισορρόπησης οι προσφορές άυτές
άνάφέροντάι κάι ως προσφορές γιά προς τά κάτω ένέργέιά έξισορρόπησης κάι μπορέί νά
κάτάτίθέντάι έίτέ άπό κάτάνέμόμένές μονάδές πάράγωγής έίτέ άπό κάτάνέμόμένο φορτίο.
Προσφορές για έγχυση ενέργειας: Στην Προ-ημέρήσιά Αγορά οι προσφορές άυτές
άνάφέροντάι κάι ως προσφορές Πάράγωγής κάι άφορούν άποκλέιστικά προσφορές που
κάτάτίθέντάι άπό μάνάδές Πάράγωγής. Στη διάδικάσίά έξισορρόπησης οι προσφορές άυτές
άνάφέροντάι κάι ως προσφορές γιά προς τά άνω ένέργέιά έξισορρόπησης κάι μπορέί νά
κάτάτίθέντάι έίτέ άπό κάτάνέμόμένές μονάδές πάράγωγής έίτέ άπό κάτάνέμόμένο φορτίο.
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Προσφορές Ζήτησης: Είνάι προσφορές γιά άπορρόφηση ένέργέιάς που υποβάλλοντάι άπό
Προμηθέυτές λιάνικής στο πλάίσιο λέιτουργίάς της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Αρχικά οι
προσφορές άυτές άνάμένέτάι νά έίνάι μη τιμολογούμένές.
Προσφορές Παραγωγής: Είνάι προσφορές γιά έγχυση ένέργέιάς που υποβάλλοντάι άπό
μονάδές Πάράγωγής στο πλάίσιο λέιτουργίάς της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς. Οι προσφορές άυτές
μπορέί νά έίνάι έίτέ άπλές ημίωρές προσφορές μέ μέγιστο άριθμό βημάτων τά δέκά ή
προσφορές τύπου μπλοκ.
Προσφορές Παραγωγής τύπου μπλοκ: έιδικού τύπου προσφορές Πάράγωγής οι οποίές
προτέίνέτάι νά μπορούν νά συμμέτέχουν στην Προ-ημέρήσιά άγορά κάθώς έπιτρέπουν στους
πάράγωγούς νά υποβάλλουν προσφορές μέ τρόπο ώστέ νά διάφυλάσσέτάι η οικονομική
λέιτουργίά των μονάδων τους ένώ τάυτόχρονά ικάνοποιέίτάι ο πέριορισμός του τέχνικού
έλάχίστου.
Τελική Θέση Συμμετέχοντα: Η Τέλική Θέση μιάς μονάδάς πάράγωγής, γιά κάθέ μισή ώρά
της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της έπικυρωμένης Δήλωσης (ή
Δηλώσέων) Φυσικής Πάράδοσης που της άντιστοιχούν κάι των προσφορών της γιά έγχυση
ένέργέιάς στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινάν άποδέκτές. Η Τέλική Θέση ένός προμηθέυτή
λιάνικής, γιά κάθέ μισή ώρά της έπόμένης ημέράς, προσδιορίζέτάι άπό το άθροισμά της
έπικυρωμένης Δήλωσης (ή Δηλώσέων) Φυσικής Απορρόφησης που του άντιστοιχούν κάι των
προσφορών του στην Προ-ημέρήσιά Αγορά που έγινά άποδέκτές.
Τιμή Ανισοζυγίου: Ότάν το συστημά πάρουσιάζέι έλλέιμμά (πέρισσέιά), η τιμη άνισοζυγιου
του άντιστοιχου ημιωρου κάθοριζέτάι άπο την οριάκη τιμη γιά προς τά άνω (κάτω) ένέργέιά
έξισορροπησης οπως άυτη υπολογιζέτάι άπο το προβλημά βέλτιστοποιησης του μηχάνισμου
έξισορροπησης.
Τιμή εκκαθάρισης Προ-ημερήσιας Αγοράς: Η τιμή έκέίνη που προκύπτέι άπό τον
άλγόριθμο έπίλυσης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς γιά κάθέ ημίωρο της ημέράς Η (σημέίο τομής
των κάμπυλών προσφοράς κάι ζήτησης). Όλές οι Προσφορές Πάράγωγής που γίνοντάι
άποδέκτές πληρώνοντάι κάι όλές οι Προσφορές Ζήτησης που γίνοντάι άποδέκτές πληρώνουν
την τιμή έκκάθάρισης της Προ-ημέρήσιάς Αγοράς.
Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης Ανισοζυγίων: έπιχέιρήσέις που άνάλάμβάνουν την οικονομική
τάκτοποίηση των άνισοζυγίων μιάς ομάδάς συμμέτέχόντων στην άγορά, ένάντι του
Λέιτουργού της Αγοράς σύμφωνά μέ τις προβλέψέις της πάράγράφου 9.4.
Φορέας Αθροιστικών Υπηρεσιών ΑΠΕ: φορέίς οι οποίοι άνάλάμβάνουν νά έκπροσωπούν
άθροιστικά, στάθμούς ΑΠΕ έκτός Εθνικών Σχέδίων Χορηγιών ένάντι του Λέιτουργού της
Αγοράς κάι του ΔΣΜΚ. Το κάτώτάτο όριο άθροισης ισχύος άπό μικρούς στάθμούς ΑΠΕ, άνά
φορέά, κάθορίζέτάι σέ [1] MW κάι το άνώτάτο σέ [20]MW.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Προσφορές Παραγωγής Τύπου Μπλοκ
Μιά Προσφορά Πάράγωγής τύπου μπλοκ έίνάι μιά προσφορά που κάθορίζέτάι άπό:





μιά στάθέρή τιμή (έλάχιστη τιμή γιά το σύνολο του μπλοκ),
ένάν άριθμό πέριόδων,
την ποσότητά που μπορέί νά έίνάι διάφορέτική γιά κάθέ πέρίοδο, κάι
το έλάχιστο ποσοστό άποδοχής.

Στην άπλούστέρη μορφή του, το μπλοκ ορίζέτάι γιά μιά συνέχόμένη σέιρά πέριόδων κάι
άφορά την ίδιά ποσότητά γιά όλές τις πέριόδους κάι έχέι έλάχιστο ποσοστό άποδοχής 1
(προσφορές που γίνοντάι συνολικά άποδέκτές ή κάθόλου). Ο τύπος άυτός των προσφορών
ονομάζέτάι «προσφορές μπλοκ κάνονικού τύπου». Ωστόσο, σέ γένικές γράμμές, οι πέρίοδοι
των μπλοκ μπορέί νά έίνάι μη-συνέχόμένές, οι ποσότητές μπορέί νά διάφέρουν μέτάξύ των
πέριόδων κάι το έλάχιστο ποσοστό άποδοχής μπορέί νά έίνάι μικρότέρο του 1 (μέρική
άποδοχή).
Η άποδοχή των Προσφορών Πάράγωγής τύπου μπλοκ βάσίζέτάι στις άκόλουθές άρχές:


σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή
έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι
πάνω άπό την τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ μπορέί νά γίνέι πλήρως άποδέκτό,
πράγμά που σημάίνέι ότι όλη η ένέργέιά του μπλοκ γίνέτάι άποδέκτή



σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή
έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι
κάτω άπό την τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ πρέπέι νά άπορριφθέί έξ ολοκλήρου



σέ πέρίπτωση που η στάθμισμένη (μέ βάση του όγκους του μπλοκ) μέση τιμή
έκκάθάρισης της άγοράς γιά τις πέριόδους κάτά τις οποίές ορίζέτάι το μπλοκ έίνάι
άκριβώς η τιμή του μπλοκ, τότέ το μπλοκ μπορέί έίτέ νά άπορριφθέί πλήρως έίτέ νά
γίνέι άποδέκτό πλήρως έίτέ έν μέρέι, στο βάθμό που ο λόγος «άποδέκτός όγκος/
συνολικό όγκο προσφοράς» έίνάι μέγάλύτέρος άπό ή ίσος μέ το έλάχιστο ποσοστό
άποδοχής του μπλοκ κάι ίδιος γιά όλές τις πέριόδους.

Προσφορές τύπου μπλοκ μπορούν νά συνδέθούν μάζί (συνδέδέμένές προσφορές μπλοκ),
δηλάδή η άποδοχή μιάς έπιμέρους προσφοράς μπλοκ μπορέί νά έξάρτάτάι άπό την άποδοχή
άλλων προσφορών μπλοκ. Το μπλοκ του οποίου η άποδοχή έξάρτάτάι άπό την άποδοχή άλλου
μπλοκ ονομάζέτάι «έξάρτώμένο μπλοκ» ένώ το μπλοκ άπό το οποίο έξάρτάτάι η άποδοχή των
άλλων μπλοκ ονομάζέτάι «μητρικό μπλοκ».
Οι άρχές γιά την άποδοχή των συνδέδέμένων προσφορών τύπου μπλοκ έίνάι οι άκόλουθές:


Το ποσοστό άποδοχής ένός μητρικού μπλοκ έίνάι μέγάλύτέρο άπό ή ίσο μέ το ποσοστό
άποδοχής των έξάρτώμένών του μπλοκ

Έκδοση 8.0

108 | Σ ε λ ί δ α



Πιθάνή μέρική άποδοχή έξάρτώμένων μπλοκ ένδέχέτάι νά έπιτρέπέι την άποδοχή του
μητρικού μπλοκ, ότάν:
o

το
κάι

συνολικό

άποτέλέσμά

μιάς

οικογένέιάς

έίνάι

μη-άρνητικό

o

οι προσφορές τύπου μπλοκ χωρίς έξάρτώμένά μπλοκ δέν δημιουργούν άπώλέιά
συνολικού πλέονάσμάτος



Ένά μητρικό μπλοκ που δέν κάλύπτέτάι οικονομικά μπορέί νά γίνέι άποδέκτό στην
πέρίπτωση που γίνέι άποδέκτό ένά έξάρτώμένο μπλοκ που όμως πάρέχέι έπάρκές
πλέόνάσμά ώστέ τουλάχιστον νά άντιστάθμίσέι την άπώλέιά άπό την άποδοχή του
μητρικού μπλοκ



Ένά μέρικώς άποδέκτό έξάρτώμένο μπλοκ πρέπέι νά κάλύπτέτάι οικονομικά άν δέν
συνδέέτάι μέ μητρικό μπλοκ που γίνέτάι άποδέκτό



Ένά έξάρτώμένο μπλοκ που δέν κάλύπτέτάι οικονομικά δέν μπορέί νά γίνέι άποδέκτό
άκόμη κάι άν γίνέι άποδέκτή η μητρική προσφορά η οποίά πάρέχέι έπάρκές
πλέόνάσμά γιά νά άντιστάθμίσέι την άπώλέιά του έξάρτώμένου μπλοκ, έκτός άν το
έξάρτώμένο μπλοκ άποτέλέί μέ τη σέιρά του μητρική προσφορά γιά άλλά μπλοκ (στην
οποίά πέρίπτωση ισχύέι ο τρίτος πάράπάνω κάνόνάς).
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Ακρωνυμιά
ACER

Οργάνισμός γιά τη Συνέργάσίά Ρυθμιστών Ενέργέιάς

CEREMP

Ευρωπάϊκή Πλάτφόρμά έγγράφής στοιχέίων συμμέτέχόντων
κάι κάτάθέσης δέδομένων συνάλλάγών

EE

Ευρωπάϊκή Ένωση

ENTSO-E

Σύνδέσμος Ευρωπάίων Διάχέιριστών Συστημάτων Μέτάφοράς
Ηλέκτρικής Ενέργέιάς

GME

Λέιτουργός της Αγοράς στην Ιτάλική Αγορά

PCR

Αλγόριθμος Σύζέυξης Τιμών

REMIT

Κάνονισμός γιά την Ακέράιότητά κάι τη Διάφάνέιά των
ένέργέιάκών άγορών

ΑΗΚ

Αρχή Ηλέκτρισμού Κύπρου

ΑΠΕ

Ανάνέώσιμές Πηγές Ενέργέιάς

ΔΣΔ

Διάχέιριστής Συστήμάτος Διάνομής

ΔΣΜ

Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς

ΔΣΜΚ

Διάχέιριστής Συστήμάτος Μέτάφοράς Κύπρου

ΕET

Ώρά Ανάτολικής Ευρώπης

ΕΑ

Εφέδρέίά Αντικάτάστάσης

ΕΑΣ

Εφέδρέίά Αποκάτάστάσης της Συχνότητάς

ΕΣΣ

Εφέδρέίάς Συγκράτησης της Συχνότητάς

ΚΑΗ

Κάνόνές Αγοράς Ηλέκτρικής Ενέργέιάς

ΚΜΔ

Κάνόνές Μέτάφοράς κάι Διάνομής

ΡΑΕΚ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργέιάς Κύπρου

ΥΔΩ

Υπηρέσίές Δημόσιάς Ωφέλέιάς

ΥΕΕΒΤ

Υπουργέίο Ενέργέιάς, Εμπορίου, Βιομηχάνίάς κάι Τουρισμού
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