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Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου 

 Μελέτη της Κοινοπραξίας  Συμβούλων  
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 Φάση Α:  
Ανάλυση και Αξιολόγηση του Υπάρχοντος Πλαισίου για τη 
Λειτουργία της Αγοράς – Ιούλιος 2013 

 Φάση Β:  
Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχημάτων 
αγοράς – Μάρτιος 2014 
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Παραγωγή 
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Χρηματιστήρια Ενέργειας (Power eXchanges) 

είναι οργανισμοί αγοράς που δημιουργούνται 

εθελοντικά στους οποίους  υποβάλλονται οι 

δηλώσεις προμήθειας (offers) και οι δηλώσεις 

ζήτησης (bids) και συνδυάζονται 



Μοντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας 
Gross Pool 

 Υποχρεωτική συμμετοχή σε μοναδική κεντρικά 
κατανεμόμενη προ-ημερήσια αγορά (ΠΗΑ) για το 
σύνολο των ποσοτήτων (Day Ahead Market - DAM) 

 διευθέτηση στην τιμή εκκαθάρισης της αγοράς 

 

 Συν-βελτιστοποίηση εξισορρόπησης και επικουρικών 
υπηρεσιών μέσω της ΠΗΑ (DAM) 
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Μοντέλο Διμερών Συμβολαίων - 
Bilateral 

 Λειτουργία αγοράς διμερών συμβολαίων  
 διευθέτηση σε τιμές που συμφωνούνται διμερώς  

 

 Ρευστότητα (liquidity): μεταβατικό μέτρο για υποχρεωτική διάθεση 
προϊόντων της δεσπόζουσας εταιρίας σε τρίτους μέσω διμερών 
συμβολαίων (π.χ. συμπληρωματική παραγωγή, συντήρηση) 

 

 Προ-ημερήσια οι παραγωγοί αυτο-κατανέμονται σύμφωνα με το 
συνδυασμό θέσεων που προκύπτουν από τα διμερή συμβόλαια 
(DAM) 

 

 Μηχανισμός Εξισορρόπησης (ME): υποχρεωτική συμμετοχή για 
μεγάλους συμμετέχοντες  

 Διευθέτηση στην τιμή εκκαθάρισης του ΜΕ (τιμή εξισορρόπησης) 
 

 Συμβόλαια επικουρικών υπηρεσιών, ενεργοποίηση μέσω ΜΕ 
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Υβριδικό Μοντέλο – Net Pool (1 από 2) 

 Λειτουργία αγοράς διμερών συμβολαίων – δηλώνονται κεντρικά στο 
ΔΣΜΚ 

 διευθέτηση σε τιμές που συμφωνούνται διμερώς  
 

 Υποχρεωτική συμμετοχή για μεγάλους παραγωγούς σε κεντρική προ-
ημερήσια αγορά (ΠΗΑ) για τις μη συμβολαιοποιημένες ποσότητες (DAM) 

 διευθέτηση στην τιμή εκκαθάρισης της αγοράς 
  

 Λειτουργία κεντρικής ενδο-ημερήσιας αγοράς (ΕΗΑ) για διαχείριση 
έκθεσης σε ανισοζύγια (Intraday Trading - IDT) 

 

 Ρευστότητα (liquidity) : μεταβατικό μέτρο για συμμετοχή στην ΠΗΑ 
(DAM) και/ή ΕΗΑ (IDT) για συγκεκριμένες ποσότητες για τους μεγάλους 
συμμετέχοντες 

 

 Μηχανισμός Εξισορρόπησης (ME): υποχρεωτική συμμετοχή για μεγάλους 
συμμετέχοντες 

 Διευθέτηση στην τιμή εκκαθάρισης του ΜΕ (τιμή εξισορρόπησης) 
 

 Συμβόλαια επικουρικών υπηρεσιών, ενεργοποίηση μέσω ΜΕ 
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Υβριδικό Μοντέλο - Net Pool (2 από 2) 

 Συμβάσεις παραγωγών ΑΠΕ εντός των Σχεδίων Χορηγιών 
μεταφέρονται στο ΔΣΜΚ που ενεργεί ως εκπρόσωπος των 
παραγωγών ΑΠΕ 

 

 το προβλεπόμενο δυναμικό των ΑΠΕ εντός Σχεδίων Χορηγιών 
αντιμετωπίζεται στην ΠΗΑ (DAM) ως υποχρεωτική παραγωγή  

 

 Ο οικονομικές επιπτώσεις αποκλίσεων, λόγω παραγωγής ΑΠΕ 
εντός Σχεδίων Χορηγιών, μετακυλίονται στους καταναλωτές 

 Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις κυρώσεων λόγω υπέρβασης σφάλματος πρόβλεψης 
συνεχίζουν να υφίστανται 

 ΑΠΕ εντός Σχεδίων Χορηγιών δεν αποζημιώνονται σε περιπτώσεις περικοπών 
 

 Λοιποί παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να συνάπτουν διμερή 
συμβόλαια και/ή να συμμετέχουν στην ΠΗΑ 

 Υπόκεινται σε εκκαθάριση αποκλίσεων - θέματα πρόσβασης, κατανομής και 
περικοπών γίνονται με διευθετήσεις αγοράς 
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Εφαρμογή του Υβριδικού Μοντέλου σε 
δυο φάσεις 

 Φάση 1 – υβριδική αγορά διμερών συμβολαίων με 
προημερήσια αγορά (ΠΗΑ) – Day Ahead Market 

 
 Φάση 2 – προσθήκη ενδοημερήσιας αγοράς (ΕΗΑ) – 

Intraday Market 

Εκκίνηση 
 

• Ενίσχυση 
Δυναμικού    
ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ 
• νομοθεσία 
• λεπτομερής 
σχεδιασμός 

 

 

Φάση 1 

• Πλαίσιο 
λειτουργίας της 
αγοράς  

• Προδιαγραφές 
συστημάτων 

• Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
συστημάτων 

Λειτουργία – ΠΗΑ 

 

• Λειτουργία 
• Προσαρμογές 
• Αξιολόγηση      
Φάσης 1 

  

Φάση 2 – ΕΗΑ 
 

• Πλαίσιο 
λειτουργίας 
αγοράς 

• Προδιαγραφές 
συστημάτων 

• Προμήθεια και 
εγκατάσταση 

• Λειτουργία 
ΕΗΑ 
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Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015 
 

Η διαμορφωμένη Αγορά Ηλεκτρισμού 
 στην Κύπρο 
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Εισαγωγή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της 
Κύπρου 

 οργάνωση και λειτουργία προθεσμιακής αγοράς διμερών 
συμβολαίων  

 οι συμμετέχοντες διαθέτουν δυνατότητα μακροπρόθεσμης διαχείρισης των 
κινδύνων τους 

 οργάνωση και λειτουργία κεντρικής προημερήσιας αγοράς 

 ώστε να συμπληρώνουν με τον πιο οικονομικό τρόπο τα διμερή 
συμβόλαια που διαθέτουν 

 Λειτουργία προημερήσιας αγοράς για τις σημαντικότερες 
επικουρικές υπηρεσίες (ειδικά για την παροχή εφεδρείας στο 
σύστημα) με δέσμευση ισχύος  κατόπιν εφαρμογής  μηχανισμού 
συμ-βελτιστοποίησης  

 Εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο στη βάση 
προσφορών παραγωγής που έκλεισαν την προηγούμενη ημέρα 
και εφαρμόζοντας μηχανισμό βελτιστοποίησης 

 Λειτουργία μηχανισμού εκκαθάρισης των συμμετεχόντων 
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Προθεσμιακή Αγορά 

 Οι προθεσμιακές συναλλαγές πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου 
σε διμερή βάση. Τα διμερή συμβόλαια που εγγράφονται στην 
πλατφόρμα του Λειτουργού της Αγοράς αναφέρονται σε 
«προϊόντα φυσικής παράδοσης».  

 Οι οικονομικές συναλλαγές και οι αντίστοιχες εγγυήσεις 
αντιμετωπίζονται σε διμερή βάση και δεν εμπλέκεται ο 
Λειτουργός της Αγοράς 

 οι  αντίστοιχες ποσότητες για όλα τα ημίωρα της κάθε ημέρας 
διαπραγμάτευσης εγγράφονται μέχρι το χρονικό όριο της ώρας 
9:00 της προηγούμενης του πραγματικού χρόνου ημέρας 

 Δηλώνεται το ακριβές σημείο έγχυσης για τους παραγωγούς και 
απορρόφησης για τους προμηθευτές 

 Ο Λειτουργός της Αγοράς επικυρώνει ή απορρίπτει τα διμερή 
συμβόλαια μέχρι τις 10:30. 

 Οι διατιμήσεις της ΑΗΚ και τα Συμβόλαια τις ΑΗΚ-παραγωγή με 
τρίτους ρυθμίζονται μέχρι την ωρίμανση των συνθηκών 
ανταγωνισμού. 
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Κεντρική Προημερήσια Αγορά 

 Η λειτουργία της κεντρικής προημερήσιας αγοράς 
αποσκοπεί κυρίως στη συμπλήρωση με τον πιο 
οικονομικό τρόπο των διμερών συμβολαίων που 
διαθέτουν οι συμμετέχοντες παραγωγοί και 
προμηθευτές 

 Οι παραγωγοί καταθέτουν για την επόμενη μέρα 
προσφορές πώλησης ανά μονάδα ανά ημίωρο για 
μη συμβολαιοποιημένα περιθώρια ενέργειας ανά 
ημίωρο 

  Οι προμηθευτές καταθέτουν προσφορές 
απορρόφησης ενέργειας με βάση τις δικές τους 
προβλέψεις 
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Προημερήσια Αγορά –  
Καθορισμός της τιμής εκκαθάρισης 
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MW 

€/MWh 

Οριακή Τιμή Συστήματος 

Φορτίο συστήματος 

Προσφορές 
έγχυσης 

Ανελαστική ζήτηση 

Δηλώσεις 
φορτίου 

Μεταβλητό κόστος 

Πλεόνασμα παραγωγού, 
προς ανάκτηση 
σταθερού κόστους 
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Κεντρική Προημερήσια Αγορά 

 Ο Λειτουργός της Αγοράς προχωρεί σε 

εκκαθάριση της προημερήσιας αγοράς με σύζευξη 

ποσοτήτων ζήτησης και παραγωγής ανά ημίωρο. 
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• Χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό 

βελτιστοποίησης  

• Οι ποσότητες που εκκαθαρίζονται στην 

αγορά αυτή αποτελούν 

συμβολαιοποιημένες ποσότητες μεταξύ 

του Λειτουργού της Αγοράς και των 

συμμετεχόντων, στην τιμή εκκαθάρισης 

της Προημερήσιας Αγοράς 
 



Κεντρική Προημερήσια Αγορά 

 Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν 
στην Προημερήσια Αγορά για το σύνολο της 
δυναμικότητας τους η οποία δεν έχει δεσμευτεί σε 
διμερή συμβόλαια – από 10:30 μέχρι 13:00 της Η-1 

 Οι προμηθευτές συμμετέχουν σε εθελοντική βάση 

 Η ΑΗΚ σε αρχικό στάδιο υποχρεούται να συμμετέχει 
στην Προημερήσια αγορά μέχρι ενός καθορισμένου 
ποσοστού της συνολικής κατανάλωσης του ημιώρου 

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

 Τελική θέση συμμετέχοντα: Επικυρωμένη φυσική 
δήλωση στα διμερή συμβόλαια ΣΥΝ ποσότητα που 
έχει εκκαθαριστεί και του αντιστοιχεί στην 
Προημερήσια. 
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Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός 

 Μια προημερήσια αγορά για τις σημαντικότερες 
επικουρικές υπηρεσίες (ειδικά για την παροχή εφεδρείας 
στο σύστημα) με δέσμευση ισχύος μονάδων κατόπιν 
εφαρμογής  μηχανισμού συμ-βελτιστοποίησης  

 Ο Διαχειριστής Συστήματος  θα υπολογίζει τις απαιτήσεις 
του συστήματος για τη λειτουργική εφεδρεία, δηλαδή την 
εφεδρεία που απαιτείται για συγκράτηση και 
αποκατάσταση συχνότητας μετά από βλάβες ή άλλες 
λειτουργικές ανωμαλίες και επαναφορά στην ομαλότητα 

 Οι παραγωγοί υποβάλλουν τις προσφορές τους για αύξηση 
ή μείωση της παραγωγής τους που αντιστοιχούν σε κάθε 
ημίωρο της επόμενης μέρας 

 Ειδικός αλγόριθμος συμβελτιστοποιεί την αγορά ισχύος για 
εφεδρείες και τα επίπεδα λειτουργίας της κάθε μονάδας 
παραγωγής ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας του 
συστήματος 17 
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Ολοκληρωμένος Προγραμματισμός 

 Συμμετέχουν μονάδες με ισχύ άνω των 5 MW 

 Στόχοι του Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού: 

 να πραγματοποιείται οικονομικά αποδοτικότερη 

προμήθεια εφεδρειών και 

 να διατίθεται η αδιάθετη (σε διμερή και 

Προημερήσια) παραγωγική ικανότητα ανεξάρτητων 

παραγωγών ως εφεδρεία  

 Να μπορούν να συμμετέχουν στην Προημερήσια 

αγορά παραγωγοί με ποσότητες που δεν ικανοποιούν 

το τεχνικό ελάχιστο των συμβατικών μονάδων 

παραγωγής.  
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Εξισορρόπηση του συστήματος σε 
πραγματικό χρόνο 

 Εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο 
από το Διαχειριστή στη βάση προσφορών παραγωγής 
που έκλεισαν την προηγούμενη ημέρα και ήδη 
αξιοποιήθηκαν για τον ολοκληρωμένο 
προγραμματισμό. 

 Ο μηχανισμός βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο 
διαφοροποιεί τις θέσεις που κατέληξε ο 
ολοκληρωμένος προγραμματισμός για αντιμετώπιση 
των πραγματικών αναγκών του συστήματος 

 ο Διαχειριστής εκδίδει κατάλληλες εντολές για αύξηση 
και μείωση παραγωγής όπου απαιτείται και οι 
παραγωγοί πληρώνουν αν λάβουν εντολή να 
παράξουν κάτω από την τελική τους θέση ή 
πληρώνονται αν παράξουν περισσότερο.   
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Εξισορρόπηση του συστήματος σε 
πραγματικό χρόνο – Οριακή τιμή 

 Η διαδικασία εξισορρόπησης κατατάσσει τις προσφορές 
βάσει των αντίστοιχων τιμών ώστε να ελαχιστοποιείται το 
κόστος  του συστήματος 

 λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί και γίνονται 
σεβαστά τα επίπεδα εφεδρείας συγκράτησης και 
αποκατάστασης συχνότητας που έχουν κατανεμηθεί  

 δίδεται προτεραιότητα στις προσφορές με τη χαμηλότερη 
τιμή όταν πρόκειται για έγχυση ενέργειας εξισορρόπησης 
και σε εκείνες με την ψηλότερη τιμή όταν πρόκειται για 
απορρόφηση και ορίζουν την οριακή τιμή εξισορρόπησης 
σε κάθε κατεύθυνση  

 Η οριακή τιμή  έγχυσης/απορρόφησης ενέργειας 
εξισορρόπησης στην κατεύθυνση του συστήματος ορίζει 
την τιμή ανισοζυγίου  

 

 
20 

5/6/2015 



Ανισοζύγια και Εκκαθάριση 
συμμετεχόντων 

 Μετά τη λειτουργία του συστήματος διαπιστώνονται οι 
ποσότητες ανισοζυγίων τόσο για τους συμμετέχοντες 
παραγωγούς όσο και για τους προμηθευτές στη βάση μετρήσεων 
(ή υπολογισμών όπου απαιτείται) 

 Τα ανισοζύγια χρεώνονται (ή πιστώνονται) στους 

συμμετέχοντες στο βαθμό που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους 

 προς την αγορά και 

 απέναντι στο Διαχειριστή (εντολές κατανομής)  

και υποχρεώθηκαν να αγοράσουν (ή να πωλήσουν) 
πρόσθετες ποσότητες 

 κάθε συμμετέχων στην αγορά που καταγράφει ποσότητες 
ανισοζυγίου, πληρώνει όταν καταγράφει έλλειμμα ή 
πληρώνεται όταν καταγράφει περίσσεια (ανεξάρτητα από 
την κατεύθυνση του συστήματος) σε μοναδική τιμή 

21 5/6/2015 



Εκκαθάριση συμμετεχόντων 

 Τα ανισοζύγια υπολογίζονται ανά μονάδα ή ανά σταθμό 

ΑΠΕ, ανά φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ΑΠΕ και ανά 

προμηθευτή λιανικής  

 Για τεχνολογίες ΑΠΕ εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών  που 

συμμετέχουν στην αγορά υπάρχει κίνδυνος ανισοζυγίων  

εξ’ αιτίας αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης - θα ισχύει 

περιθώριο απαλλαγής από τη χρέωση ανισοζυγίων. Το 

περιθώριο αυτό θα εξαρτάται από το μέγεθος και την 

τεχνολογία ΑΠΕ 

  Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα στο λογαριασμό του 

Λειτουργού της Αγοράς συμψηφίζεται στο τέλος του μήνα 

και πιστώνεται/χρεώνεται αναλογικά στους Προμηθευτές 
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Λειτουργία Σταθμών ΑΠΕ 
ΑΠΕ εκτός Σχεδίων Χορηγιών 

 ΑΠΕ >1MW – συμμετέχουν άμεσα (Προθεσμιακή 

ή Προημερήσια Αγορά ή συνδυασμός) ή μέσω 

Φορέα Αθροιστικών Υπηρεσιών 

  ΑΠΕ <1MW – συμμετέχουν μόνο μέσω ενός 

Φορέα Αθροιστικών Υπηρεσιών 

 Ο Φορέας Αθροιστικών Υπηρεσιών καταθέτει 

αθροιστικά προσφορές στην ΠΗΑ ή μέσω 

Προθεσμιακής - Μέγεθος: Μεταξύ 1 και 20 MW  

ανά Φορέα 

 ΑΠΕ <20 kW: συμμετέχουν μέσω Προμηθευτών 

ως αρνητικό φορτίο 
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Λειτουργία Σταθμών ΑΠΕ 
ΑΠΕ σε Σχέδια Χορηγιών 

 ΑΠΕ σε Σχέδια Χορηγιών: διαχείριση μέσω ΑΗΚ-Προμήθεια 

 Δεν επηρεάζονται οι όροι υφισταμένων Συμβολαίων 

 Εντάσσονται στην Αγορά με υποχρέωση ισοζυγισμένης 
Δήλωσης Φυσικής παράδοσης-Φυσικής Απορρόφησης 

 ΑΠΕ >1 MW: υποβάλλουν προβλέψεις στο ΔΣΜΚ με 
κοινοποίηση στην ΑΗΚ – διακριτές εκκαθαρίσεις 
ανισοζυγίων από το Λειτουργό της Αγοράς 

 ΑΠΕ < 1 MW με ανά ημίωρο μέτρηση: Η ΑΗΚ υποβάλλει 
Δήλωση Φυσικής Παράδοσης αθροιστικά ως ένας σταθμός 
μεγαλύτερος από 1 MW 

 ΑΠΕ < 1 MW χωρίς ανά ημίωρο μέτρηση: δεν κατατίθενται 
προβλέψεις παραγωγής – αρνητικό φορτίο και συνεπώς 
διαφοροποιεί τις Δηλώσεις Φυσικής Απορρόφησης 
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Με την πιο πάνω σκιαγράφηση του νέου πλαισίου Αγοράς, 
ελπίζω να έχει γίνει κατανοητή η προσπάθεια που έχει 
καταβληθεί ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες 
πρακτικές προοπτικές για τη λειτουργία της 
ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο και την 
προσοδοφόρα ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 


