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Φάση Ι
Μέσα 2021

Φάση ΙΙ
2023Ζήτηση Η/Ε στο Δ.Σ.: 50.0 TWh/yr

Ζήτηση Η/Ε στην Κρήτη:             3.3 TWh/yr
Παραγωγή ΑΠΕ στην Κρήτη:      0.7 TWh/yr

Μέγιστο φορτίο Κρήτης: 700 MW
Ισχύς διασύνδεσης (Φάση Ι): 150 MW
Ισχύς διασύνδεσης (Φάση ΙΙ):       1000 MW



Σύντομο ιστορικό
• Δεδοµένης της ικανότητας µεταφοράς της διασύνδεσης µε την ολοκλήρωση της

Φάσης Ι, µόνο 30-35% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη ετησίως µπορεί
να καλυφθεί µέσω των αγορών του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος, έως την
ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης.

• Η δηµιουργία µίας ενιαίας ζώνης, όπου οι παραγωγοί και οι προµηθευτές της
Κρήτης θα µπορούσαν να συµµετάσχουν απευθείας στις αγορές του
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος θα οδηγούσε σε σηµαντικά κόστη ανακατανοµής.

• Η αναβάθµιση των τοπικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων και µετρητικών
διατάξεων κατάλληλης κλάσης στους Υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και στις µονάδες
παραγωγής, είναι προϋπόθεση για την λειτουργία αγοράς εξισορρόπησης, µε τα
χαρακτηριστικά αυτής του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος. Μόνο στον
Υποσταθµό Χανίων (σηµείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου) υπάρχουν
µετρητικές διατάξεις κατάλληλης κλάσης.

• Μετά από στενή συνεργασία της ΡΑΕ και του ΥΠΕΝ µε τους ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ,
ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ, και σχετικές προτάσεις αυτών, διαµορφώθηκε η
πρόταση για το υβριδικό µοντέλο λειτουργίας της Κρήτης.
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Κύριες ενέργειες
• Για την υλοποίηση του υβριδικού µοντέλου λειτουργίας αποτελεί

προϋπόθεση η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού
αιτήµατος που υπέβαλε το ΥΠΕΝ για παρέκκλιση από συγκεκριµένες
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/943 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

• Η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση στις 25.05.2021 δύο εναλλακτικές
προτάσεις για την υλοποίηση του υβριδικού µοντέλου που αφορούν σε
θέµατα λειτουργίας και εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην
Κρήτη.

• Λαµβάνοντας υπόψη και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως
άνω διαβούλευσης (όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής),
καθώς και συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους
διαχειριστές/φορείς αναφορικά µε την εκτιµώµενη επίπτωση διάφορων
σεναρίων, η Ολοµέλεια της ΡΑΕ αποφάσισε στις 22.06.2021 την εφαρµογή
της δεύτερης εναλλακτικής (Option 2).

• Στόχος της σηµερινής ηµερίδας είναι να γίνει αναλυτική παρουσίαση των
βασικών στοιχείων εφαρµογής του υβριδικού µοντέλου λειτουργίας της
αγοράς της Κρήτης κατά τη Φάση Ι από τους θεσµικούς φορείς (ΕΧΕ,
ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ).
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Βασικά σημεία υβριδικού μοντέλου
• Με δεδοµένη τη λειτουργία της διασύνδεσης στα 150 MW, o ΑΔΜΗΕ

εκτελεί καθηµερινά απλοποιηµένο πρόγραµµα κατανοµής (DS) στη βάση
προβλέψεων φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, στοιχείων κόστους και
διαθεσιµότητας συµβατικής παραγωγής και καλωδίου.

• Τα αποτελέσµατα του απλοποιηµένου DS µεταφράζονται σε εντολές αγοράς
και πώλησης µε Αποδοχή Τιµής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης (PPTO) στην
DAM.

• Το φορτίο επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου (ΕΦ) µε ex-ante
συντελεστές εκπροσώπησης.

• Το ΕΧΕ υποβάλλει ατελώς εντολές αγοράς και πώλησης (θερµική
παραγωγή) εκ µέρους των συµµετεχόντων στην αγορά της Κρήτης. Ο
ΔΑΠΕΕΠ υποβάλλει εντολές για παραγωγή ΑΠΕ.

• Η φόρτιση του καλωδίου (Πρόγραµµα Αγοράς εικονικής Οντότητας µε
Ευθύνη Εξισορρόπησης - εΟΕΕ) προκύπτει από τη διαφορά των εντολών
αγοράς και πώλησης. Το ΕΧΕ ενηµερώνει σχετικά τον ΑΔΜΗΕ.
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Ως προς τις εκκαθαρίσεις (1)
• Όλες οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται καθηµερινά στην τιµή
εκκαθάρισης της DAM σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους
σχετικούς Κανονισµούς ΕΧΕ και EnExClear.

• Η Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης αφορά µόνο
την ενέργεια του καλωδίου (µε βάση τις µετρήσεις στον Υ/Σ
Χανίων) και όχι του συνολικού φορτίου/ παραγωγής Κρήτης.

• Οι αποκλίσεις θα προκύπτουν από τη σύγκριση του
Προγράµµατος Αγοράς της εΟΕΕ µε τη µετρηθείσα ποσότητα
ενέργειας (απορρόφηση/ έγχυση), η οποία κατανέµεται στους
ΕΦ Κρήτης και στον ΔΑΠΕΕΠ αντίστοιχα.
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Ως προς τις εκκαθαρίσεις (2)
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• Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να εκτελεί συµπληρωµατική εκκαθάριση στην
Κρήτη, η οποία θα περιλαµβάνει τα εξής:

– Μηνιαία εκκαθάριση µετρηθείσας/εξαχθείσας παραγωγής συµβατικών
µονάδων Κρήτης στο ΜΠΚΠ αφού αφαιρεθούν τα ποσά που
εκκαθαρίστηκαν µέσω DAM

– Μηνιαία εκκαθάριση προσωρινού ανταλλάγµατος ΥΚΩ

– Μηνιαία εκκαθάριση ΧΧΔ και χρεώσεων ΥΚΩ πελατών

– Οριστική ετήσια εκκαθάριση που υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ βάσει
πραγµατικών ποσοστών εκπροσώπησης και εγκεκριµένων στοιχείων
κόστους συµβατικών µονάδων

• Οι ΧΧΣ υπολογίζονται και τιµολογούνται από τον ΑΔΜΗΕ

• Το ΕΤΜΕΑΡ τιµολογείται από τον ΔΑΠΕΕΠ



Παραγωγή ΑΠΕ Κρήτης
• Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8
του ν. 4414/2016 και λαµβάνοντας υπόψη και την απόφαση SA
44666/2016 της Ε.Ε.

«Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
υποκαθιστά εκ του νόμου, από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που
πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις
Πώλησης Ηλεκτρικής αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), ή
στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω
διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα σχετικά συμβατικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της
σύμβασης».
• Συνεπώς, οι ΑΠΕ Κρήτης αποζηµιώνονται µέσω του ΕΛΑΠΕ ΔΣ,
καθώς η Κρήτη παύει να θεωρείται ΜΔΝ. Εναλλακτικά, δύναται µε
νοµοθετική πρόβλεψη να συσταθεί "Υπολογαριασµός Αγοράς
Μικρού Διασυνδεδεµένου Συστήµατος" και να καθορισθεί η ένταξή
του στους υφιστάµενους υπολογαριασµούς του άρθρου 143 του ν.
4001/2011.

• Με την εκκαθάριση του συνόλου της ενέργειας ΑΠΕ Κρήτης µέσω
DAM, οι ΕΦ σε καθηµερινή βάση καταβάλλουν ποσά για την
ενέργεια ΑΠΕ τα οποία αποτελούν εισροή στον ΕΛΑΠΕ-ΔΣ.
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ΥΚΩ Κρήτης
• Δεδοµένου ότι τα ΥΚΩ πρέπει να καλύπτουν το πλεονάζον κόστος
παραγωγής που αντιµετωπίζει ο προµηθευτής στην Κρήτη συγκριτικά
µε το αντίστοιχο κόστος δραστηριοποίησης στο ΔΣ, η συµπληρωµατική
εκκαθάριση για την κάλυψη του πλήρους κόστους παραγωγής Κρήτης
θα αποτελεί αυτόµατα και το πρόσθετο κόστος/αντάλλαγµα ΥΚΩ
δεδοµένου ότι οι υπόλοιπες συναλλαγές, οι οποίες σήµερα εκτιµώνται
βάσει της ΜΤΑ, εφεξής θα εκκαθαρίζονται απευθείας στις αγορές του
ΕΣΜΗΕ.

• Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του, το ΥΠΕΝ καλείται να προσδιορίσει
αν οι ΥΚΩ αφορούν µόνο τις τοπικές θερµικές µονάδες ή και τις τοπικές
µονάδες ΑΠΕ
Ευκρινέστερη επιλογή ενδεχοµένως να συνιστά α) να αφορά µόνο τις θερµικές µονάδες
και οι ΑΠΕ να εξισώνονται µε τις ΑΠΕ του ΔΣ και β) ο υπολογισµός του οφέλους από τη
διασύνδεση και η ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ, εφόσον χρειαστεί, ώστε να αποφευχθεί αύξηση
του ΕΤΜΕΑΡ.

• Δεν τίθεται θέµα διακριτής κάλυψης κόστους εξισορρόπησης από τον
λογαριασµό ΥΚΩ δεδοµένου ότι στην υφιστάµενη µεθοδολογία
υπολογισµού του ανταλλάγµατος ΥΚΩ, η ΜΤΑ συµπεριλαµβάνει το
µέσο κόστος αποκλίσεων και ΛΠ ΑΕ
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Εκτίμηση εγγυήσεων/ασφαλειών

• Οι εγγυήσεις προς ΔΕΔΔΗΕ για τους λοιπούς ΕΦ µειώνονται κατά 16 εκ. €
στο Option 2 (- 67%)

• Οι ασφάλειες που κατατίθενται σε EnExClear για τις συναλλαγές της
Κρήτης από όλους τους ΕΦ µε βάση το Option 2 ανέρχονται σε 0,67 εκ. €

• Η εκκαθάριση αποκλίσεων στις δύο εναλλακτικές οδηγεί στις ίδιες
ασφάλειες δεδοµένου ότι λογίζεται µόνο η απόκλιση του καλωδίου
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(*) Ανάλυση EnExClear για το φορτίο και την 
παραγωγή της Κρήτης στις 10.06.2021

(*) Ανάλυση ΔΕΔΔΗΕ με βάση την υπάρχουσα 
μεθοδολογία εγγυήσεων ΜΔΝ για τις συναλλαγές 
στην Κρήτη (ενέργεια και ρυθμιζόμενες)
(**) XΔ—Χωρίς διασύνδεση, ΜΔ-Με διασύνδεση



Option 2
• Η συµµετοχή του συνόλου του φορτίου και παραγωγής Κρήτης στην DAM είναι

ουδέτερη καθώς µόνο η διαφορά (φόρτιση του καλωδίου) επηρεάζει την
επίλυση. Ουσιαστικά µόνο η διαδικασία εκκαθάρισης διαφοροποιείται
συγκριτικά µε την εναλλακτική 1.

• Η εκκαθάριση όλων των συναλλαγών της Κρήτης µέσω των αγορών ΔΣ
προσοµοιάζει τη συµµετοχή του συστήµατος Κρήτης όπως αναµένεται µετά τη
Φάση ΙΙ.

• Η εκκαθάριση σε ηµερήσια βάση µέρους της ενέργειας που προµηθεύονται οι
ΕΦ Κρήτης µειώνει συνολικά τις απαιτούµενες εγγυήσεις/ασφάλειες.

• Ο ΕΛΑΠΕ-ΔΣ θα έχει εισροές σε καθηµερινή βάση για την ενέργεια από ΑΠΕ
Κρήτης.
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Προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις

• Ορισµοί και βασικές ρυθµίσεις πλαισίου υβριδικής λειτουργίας της αγοράς της
Κρήτης µε την ολοκλήρωση της Φάσης Ι: µοντέλο αγοράς, αρµοδιότητες,
επίλυση θεµάτων ΑΠΕ - ΥΚΩ - ΕΤΜΕΑΡ

• Μεταφορά παγίων από ΔΕΗ σε ΑΔΜΗΕ – ανάληψη διαχείρισης του Μικρού
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος από ΑΔΜΗΕ

• Καθορισµός έναρξης εµπορικής λειτουργίας µε Υπουργική Απόφαση για τη
Δήλη Ηµέρα της Διασύνδεσης

• Μεταφορά συµβάσεων ΑΠΕ από ΔΕΔΔΗΕ σε ΔΑΠΕΕΠ µε εφαρµογή όλων των
σχετικών όρων και µεταφορά των σχετικών χρηµατορροών απευθείας στον
ΕΛΑΠΕ-ΔΣ

• Εξουσιοδότηση για εξειδίκευση ρυθµίσεων στους Κανονισµούς / Κώδικες

• Εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ για τη θέσπιση πλαισίου για τη λειτουργία της
διασύνδεσης κατά το χρόνο πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (για
λόγους έκτακτης ανάγκης), κατόπιν εισήγησης ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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Αγγελική Μουρτζίκου
Διευθύντρια Ρύθμισης και 
Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών 
Χονδρικής και Διεθνών 
Διασυνδέσεων

Email: amourtzikou@rae.gr

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
ΡΑΕ
Πειραιώς 132, 11854
Αθήνα
Tηλ:  +30-210-3727400
Email: info@rae.gr
www.rae.gr
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