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 Συμμετοχή στις Αγορές Φυσικής Παράδοσης του ΕΧΕ 

 Αγορά Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά 

 Εφικτά προγράμματα και Τύποι Εντολών 

 Συμμετοχή, διαχείριση ρευστότητας και διαμόρφωση επιπέδου τιμών 

 

 



Συμμετοχή στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του ΕΧΕ 
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Συμμετοχή Αποθήκευσης στην Προθεσμιακή Αγορά 
Στόχος, Εφαρμογή και Προτεινόμενες Αλλαγές 

Στόχος: Η συμμετοχή στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά και η σύναψη συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης, περιορίζει την έκθεση των συμμετεχόντων στις διακυμάνσεις των τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. 

Οι τιμές μεταξύ αγοραστή και πωλητή κλειδώνουν και αποτρέπουν την έκθεση στον κίνδυνο διακύμανσης τιμών. 

«Η συμμετοχή στην Προθεσμιακή Αγορά στο νέο περιβάλλον υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ προσφέρει σε Παραγωγούς 
ΑΠΕ, Κατόχους Αποθηκευτικών Σταθμών και Προμηθευτές/Καταναλωτές τον κατάλληλο χώρο διαπραγμάτευσης για 

τη διαμόρφωση τιμών επαρκούς αποζημίωσης (παραγωγοί ΑΠΕ) και ανταγωνιστικών τιμών Προμήθειας 
(Προμηθευτές/Καταναλωτές)» 

Εφαρμογή: Ο υφιστάμενος Κανονισμός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και το πλαίσιο διενέργειας 
και δήλωσης διμερών συμβολαίων μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τη δραστηριοποίηση αποθηκευτικών 
σταθμών με τους κανόνες που ισχύουν ήδη για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στα υφιστάμενα προϊόντα. 

Φυσική Παράδοση: Προαιρετικά στα τυποποιημένα συμβόλαια ή υποχρεωτικά σε OTC διμερή με υποχρέωση 
Φυσικής Παράδοσης μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού Registration/Nomination στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. 

 

 Προτεινόμενες αλλαγές: εισαγωγή των νομικών προσώπων που ασκούν τη δραστηριότητα 
της Αποθήκευσης στις επιλέξιμες Νομικές Οντότητες αναφορικά με τις προϋποθέσεις 

απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους 
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Υφιστάμενες δυνατότητες και προϊόντα 
Συνοπτική παρουσίαση 

Υποκείμενη Αγορά: Τα προϊόντα υπό διαπραγμάτευση αποτελούν τυποποιημένα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης στα οποία ο υποκείμενος δείκτης είναι η μέση τιμή μελλοντικών περιόδων εκπλήρωσης παράδοσης 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ, για όλες τις ώρες και όλες της ημέρες της περιόδου μελλοντικής 
εκπλήρωσης. 

Υφιστάμενα Συμβόλαια: Βάσης, Αιχμής (Ετήσια, Τριμηνιαία, Μηνιαία). 

Μέθοδοι διαπραγμάτευσης: Συνεχής Ανώνυμη Αντιστοίχιση, Δήλωση Προσυμφωνημένων Συναλλαγών, 
Δημοπρασίες (Call-Auctions). 

Διακανονισμός: Τα διαπραγματεύσιμα συμβόλαια παρέχονται με επιλογή φυσικής παράδοσης, για 
συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ, μέσω της διαδικασίας επιμερισμού των δηλωθέντων 
Θέσεων σε assets και portfolios Παραγωγής/Κατανάλωσης και ακολούθως με την υποβολή Εντολών Με Αποδοχή 
Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. 

 

Πλεονεκτήματα 
συμβολαίων με 

επιλογή 
Φυσικής 

Παράδοσης 

 Το προϊόν απευθύνεται σε εταιρείες με χρηματοπιστωτικό ή όχι προσανατολισμό 

 Ενισχύεται η ρευστότητα της αγοράς 

 Το χρηματοπιστωτικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς πανομοιότυπο 

 Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου ελαχιστοποιείται μέσω της εκκαθάρισης από ένα Κεντρικά Αντισυμβαλλόμενο 
εγκεκριμένο κατά EMIR (ATHEXClear) 

 Η δήλωση Φυσικής Παράδοσης μπορεί να γίνει προαιρετικά και μόνο από έναν εκ των συμβαλλομένων 

 Ο τύπος των προϊόντων είναι κοινός αντίστοιχων άλλων Χρηματιστηρίων (e.g EEX, IDEX, HUDEX) 
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Σύναψη Corporate-PPAs 

Σκοπός: 

«Οι μακροχρόνιες, πέραν της χρονικής διάρκειας συμβατικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις 
αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με την μορφή Corporate PPAs έρχονται στο επενδυτικό προσκήνιο ως εργαλείο 
για την στήριξη επενδύσεων ΑΠΕ έναντι της μεταβλητότητας της παραγωγής και δραστηριοτήτων κατανάλωσης 
έντασης ενέργειας για χρονικές περιόδους της τάξης των 5-10 ετών». 

Προτάσεις ήδη σε ΔΔ στο πλαίσιο του Market Reform Plan 

• Δημιουργία διακριτής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης διμερών συμβάσεων Corporate PPAs. 

• Ανοιχτή και προαιρετική συμμετοχή σε παραγωγούς ΑΠΕ, Aggregators, Προμηθευτές & Καταναλωτές. 

• Καθορισμός προϊόντων με την μορφή Συμβάσεων Χρηματοοικονομικών Διαφορών και επιλογή Φυσικής 
Παράδοσης. 

• Σύσταση ταμείου για την παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη της Πωλούμενης Ενέργειας σε Επιλέξιμους 
Αγοραστές με συγκεκριμένα κριτήρια.  

Στόχευση προτάσεων υπό διαβούλευση: 

• Δημιουργία αγοράς κλίμακας για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μοντέλων στήριξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

•  Κίνητρα σε ενεργοβόρους καταναλωτές για την ενεργειακή τους μετάβαση σε παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια 
στις ανταγωνιστικότερες τιμές. 



Συμμετοχή στις Αγορές Φυσικής Παράδοσης του ΕΧΕ 
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Αγορές Φυσικής Παράδοσης 
Αγορά Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά 

Αγορά Επόμενης Ημέρας: αποτελεί την αγορά με τη μεγαλύτερη ρευστότητα με τις τιμές να αντανακλούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό, έναντι των υπολοίπων αγορών, τα μεγέθη που διαμορφώνουν τη βραχυπρόθεσμη αξία της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σε λειτουργία από 11/2020 κατά το Target Model και σε σύζευξη στα σύνορα GR-IT / GR-BG 

Ενδοημερήσια Αγορά: αναπροσαρμογή θέσεων λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα συστήματος και των 
εγκαταστάσεων καθώς πλησιάζουμε στην φυσική παράδοση. Για σταθμούς ΑΠΕ παρέχει τη δυνατότητα 
διόρθωσης σφαλμάτων πρόβλεψης. Για σταθμούς Αποθήκευσης την εξασφάλιση της απαιτούμενης ενέργειας 
εξισορρόπησης και τη διαχείριση του ενεργειακού αποθέματος για την παροχή εφεδρειών. 

Πλεονεκτήματα Αποθήκευσης: διαχείριση φορτίου και παραγωγής έναντι της αυξανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ. 

 Η αυξανόμενη διείσδυση ηλιακής και αιολικής παραγωγής συμπιέζει το 
υπολειπόμενο φορτίο που εξυπηρετείται από τους συμβατικούς σταθμούς και 
αυξάνει τις απαιτήσεις υπηρεσιών εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών. 

 Ένταση φαινομένου: χαμηλές τιμές, εξάλειψη μεσημεριανής αιχμής πιθανές 
περικοπές ΑΠΕ για λόγους ασφάλειας συστήματος και ζητήματα βιωσιμότητας. 

 

 Αποθήκευση: 

 Διαχείριση της πλεονάζουσας - και όχι μόνο – ενέργειας ΑΠΕ 

 Διαμόρφωση/εξομάλυνση των αιχμών  

 Διαμόρφωση ελκυστικότερων και ανταγωνιστικότερων επιπέδων τιμών. 
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Αγορές Φυσικής Παράδοσης 
Εφικτά προγράμματα και Τύποι Εντολών 

“Στις DAM & IDM Αγορές Φυσικής Παράδοσης η διαμόρφωση τεχνικά εφικτού προγράμματος λειτουργίας αποτελεί 
ευθύνη των συμμετεχόντων με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών και Τύπων Εντολών” 

Η δημιουργία εφικτών προγραμμάτων, στις περιπτώσεις τεχνολογιών αποθήκευσης, απαιτεί την διάθεση 
κατάλληλων Τύπων Εντολών πέραν των απλών Υβριδικών Εντολών και των Εντολών PPT ώστε να αντανακλώνται, 
εφόσον υφίστανται, οι σχετικοί τεχνικοί περιορισμοί και η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα παραγωγής. 

Εντολές Πακέτου: σύζευξη στρατηγικής «στο χρόνο και στο χώρο» (Απλές, Συνδεδεμένες, Αποκλειστικής Ομάδας) 

«Η διάθεση Εντολών Πακέτου, θα εξεταστεί για τις μονάδες Αποθήκευσης λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη διείσδυση αυτών και την διατήρηση της ικανότητας διαμόρφωσης τιμών των Αγορών» 

Linked Blocks Exclusive Group Blocks 
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Αγορές Φυσικής Παράδοσης 
Συμμετοχή, διαχείριση ρευστότητας και διαμόρφωση επιπέδου τιμών 

“H διαμόρφωση και διατήρηση επαρκούς επιπέδου ρευστότητας/συμμετοχής μπορεί να επηρεάζει θετικά τον 
μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών καθώς και την επίτευξη επαρκούς επιπέδου ανταγωνισμού” 

Η υποχρέωση συμμετοχής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, εξαιρουμένων των ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί προς 
φυσική παράδοση ως υποχρεώσεις της Προθεσμιακής Αγοράς, συνδέεται με τη διαμόρφωση επαρκών 
οικονομικών σημάτων και το επίπεδο ανταγωνισμού στη διάθεση του προϊόντος. 

Πιθανή υποχρέωση συμμετοχής στην Αγορά Επόμενης ημέρας, μπορεί να εξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνικές συμμετοχής και τον βαθμό διείσδυσης στο μίγμα. 

 DAM – Production / Mild Load DAM – Testing / Mild Load 
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