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25 Μέλη
>50% της βιομηχανικής ζήτησης

 Steel:

 Paper:

 Cement:

 Non-ferrous Metals:  

 Industrial gases:

 Glass, Textiles, Chemicals, Building Materials
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 Νέοι κανόνες λειτουργίας της αγοράς  
ηλεκτρικής ενέργειας.

⚫ Στο επίκεντρο ο καταναλωτής 

⚫ Η αγορά πρέπει να γίνει ευέλικτη ώστε 
ανταποκρίνεται στην μεταβλητότητα των ΑΠΕ

⚫ Κατάργηση price caps /ζήτηση /αποθήκευση  

⚫ Καθοριστικός ρόλος για τη  Ζήτηση

⚫ Ενίσχυση διεθνών  διασυνδέσεων

3

Καθαρή ενέργεια για όλους 

Ευρωπαϊκός στόχος



Η Αγορά ηλ. ενέργειας σε 

μετάβαση Το καίριο ερώτημα

- Θα λειτουργεί 
αποτελεσματικά σε 

όφελος των τελικών 
χρηστών;

- Θα οδηγεί τις εξελίξεις 
στην περιοχή σχετικά με 

το coupling και τις 
διασυνδέσεις; 

- Θα ενισχύει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας και των 
επιχειρήσεων; 

- Ενώ θα είναι τυπικά 
εναρμονισμένη με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο, θα 
διατηρεί επί μέρους, καίριες 
αποκλίσεις που θα 
καταστέλλουν τον 
πραγματικό ανταγωνισμο;

- Θα καθιστά αδύνατη στην 
πράξη το coupling με τις 
γειτονικές αγορές; 

- Θα αποτελεί βαρίδι για 
την ανταγωνιστικότητα 
της παραγωγικής 
οικονομίας και των 
επιχειρήσεων;
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Αλλάζει ο προσανατολισμός του σχεδιασμού της αγοράς;

Στοχεύουμε σε μια αγορά που:  



Στόχος για το 2030 15%, πρόσθετα κριτήρια 
δείχνουν εάν λειτουργεί σωστά η εσωτερική 
αγορά  

 Ελαχιστοποίηση διαφοράς τιμών μεταξύ 
wholeshale markets ( 2€/Μwh)

 To capacity των διασυνδέσεων > 30% peak 
load

 Το capacity των ΑΠΕ >30% διασύνσεσης
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Η σημασία της ενίσχυσης 

των διεθνών διασυνδέσεων



 Σοβαρή καθυστέρηση (2019 ?)

 Κατάργηση του κάτω ορίου προσφορών 
στην αγοράς επόμενης ημέρας

 Προσφορές ανά μονάδα/ ή portfolio ?

 Ελάχιστο όριο προθεσμιακών συμβολαίων 
από τη ΔΕΗ προς τρίτους
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Τι σημαίνει η νέα αγορά για 

τη βιομηχανία 



 Αύξηση των ΑΠΕ σημαίνει αύξηση του 
ανταγωνισμού ;

 Missing money πρόβλημα πλέον και για  
τους  λιγνίτες ;

 Ναι στον μόνιμο μηχανισμό υπό τον όρο της 
ισότιμης συμμετοχής της ζήτησης 
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Κρίσιμη μεταβατική 

περίοδος 



Ευχαριστούμε


