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Διασύνδεση Κρήτης
Η διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ
έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε
δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να μπει σε
λειτουργία το 2023.

Η διασύνδεση της πρώτης φάσης δεν
επαρκεί να καλύψει το συνολικό φορτίο
της Κρήτης και μέχρι να ολοκληρωθεί η
2η φάση κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί
το υβριδικό μοντέλο αγοράς της
Κρήτης.

Φάση I 

Φάση ΙI 



1. Με την μεταφορά των παγίων του συστήματος Υψηλής Τάσης της Κρήτης στον 
ΑΔΜΗΕ:
• Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του Σύστηματος της Κρήτης
• Οι Προμηθευτές του Συστήματος της Κρήτης αποδίδουν στον ΑΔΜΗΕ την 

Χρέωση Χρήσης Συστήματος που αντιστοιχεί στους καταναλωτές της Κρήτης
2. Ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί και δημοσιεύει ενδεικτικό πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα 

της Κρήτης. 
3. Οι μονάδες παραγωγής στην Κρήτη δεν συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης 

του ΕΣΜΗΕ (ΔΕΠ, RTBM, AGC Διασυνδεδεμένου). 
4. Κατά την εκκαθάριση των Αποκλίσεων και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων 

λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ενέργεια που διακινείται από την διασύνδεση 
Πελοποννήσου-Κρήτης. Δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό φορτίο της Κρήτης.

5. Κάθε Προμηθευτής που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Σύστημα της              
Κρήτης εγγράφεται στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Βασικά χαρακτηριστικά του υβριδικού μοντέλου



Βελτιστοποιεί την κατανομή των θερμικών μονάδων παραγωγής της
Κρήτης και την ενέργεια που διέρχεται από την διασύνδεση Πελοποννήσου-
Κρήτης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις ελάχιστες απαιτούμενες εφεδρείες
από τις θερμικές μονάδες παραγωγής στην Κρήτη.

Ο ορίζοντας επίλυσης είναι 24 ώρες. Ο ορίζοντας επίλυσης μπορεί να είναι
μικρότερος για τα ενδοημερήσια προγράμματα κατανομής.

Το χρονικό βήμα επίλυσης είναι μια ώρα.

Πρόγραμμα Κατανομής Κρήτης

Λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
ü Μεταβλητό κόστος θερμικών μονάδων παραγωγής
ü Εκτιμώμενο κόστος για την ενέργεια της διασύνδεσης
ü Διαθεσιμότητα των θερμικών μονάδων παραγωγής και της διασύνδεσης
ü Πρόβλεψη φορτίου και ΑΠΕ στην Κρήτη
ü Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμικών μονάδων παραγωγής
ü Ανάγκες εφεδρειών



Ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ (τουλάχιστον για την αρχική περίοδο) εκτελεί
ένα απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής για το Σύστημα της Κρήτης σύμφωνα με το
παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατανομής Κρήτης

Εκτελεί το πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα
της Κρήτης την ημέρα D-1 για την ημέρα D.
Δημοσιεύει στον ιστότοπό του και ενημερώνει το
ΕΧΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ για τα αποτελέσματα του
Προγράμματος Κατανομής Κρήτης.

Καταρτίζει τις απαραίτητες προβλέψεις
την ημέρα D-1 για την ημέρα D.

Εκτελεί το πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα της
Κρήτης οποτεδήποτε, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος
το οποίο επηρεάζει σημαντικά το προβλεπόμενο
πρόγραμμα έγχυσης/απορρόφησης της διασύνδεσης.



Ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει μέχρι τις 09:00 ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-1
τις ακόλουθες προβλέψεις για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D:

1. Πρόβλεψη φορτίου του Συστήματος της Κρήτης,

2. Πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ του Συστήματος της Κρήτης,

3. Διαθέσιμη δυναμικότητα του καλωδίου διασύνδεσης
Πελοποννήσου-Κρήτης,

4. Διαθεσιμότητα των θερμικών Μονάδων Παραγωγής του
Συστήματος της Κρήτης, και

5. Ανοδικές και καθοδικές ανάγκες σε εφεδρείες ενεργού ισχύος του
Συστήματος της Κρήτης.

Προβλέψεις για το Πρόγραμμα Κατανομής Κρήτης



Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στον ιστότοπό του και διαβιβάζει μέχρι τις 10:00
ΕΕΤ της ημερολογιακής ημέρας D-1 στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και
τον ΔΑΠΕΕΠ για κάθε ώρα τα εξής:

1. Ενδεικτικό πρόγραμμα απορρόφησης/έγχυσης καλωδίου
διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης.

2. Ενδεικτικό πρόγραμμα λειτουργίας των θερμικών Μονάδων
Παραγωγής του Συστήματος της Κρήτης.

3. Τις εφεδρείες ενεργού ισχύος που απονέμονται στις θερμικές
Μονάδες Παραγωγής του Συστήματος της Κρήτης.

Αποτελέσματα του Προγράμματος Κατανομής Κρήτης

Εκτός των ανωτέρω αποτελεσμάτων, δημοσιεύει και διαβιβάζει στο ΕΧΕ
και τον ΔΑΠΕΕΠ την ίδια ώρα τα εξής:

1. Πρόβλεψη φορτίου του Συστήματος της Κρήτης.

2. Πρόβλεψη Μονάδων ΑΠΕ του Συστήματος της Κρήτης.



1. Το Σύστημα της Κρήτης μοντελοποιείται ως μια εικονική Οντότητα με
Ευθύνη Εξισορρόπησης η οποία δύναται να απορροφά ενέργεια από
το ΕΣΜΗΕ και να εγχέει ενέργεια στο ΕΣΜΗΕ.

2. Το ενδεικτικό πρόγραμμα απορρόφησης/έγχυσης της διασύνδεσης
Πελοποννήσου-Κρήτης και η αντίστοιχη πρόβλεψη αποτελούν
δεδομένα εισόδου για την Διαδικασία Ενοποιημένου
Προγραμματισμού και επομένως επηρεάζουν τα αποτελέσματά της.

3. Οι αποκλίσεις της διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης επηρεάζουν
την τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης και την τιμή Αποκλίσεων.

4. Η ενέργεια της διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης συμμετέχει στην
εκκαθάριση των Αποκλίσεων και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων.

Επίδραση στην Αγορά Εξισορρόπησης



Προμηθευτές

Στους Προμηθευτές που εκπροσωπούν καταναλωτές 
στην Κρήτη επιβάλλονται τα εξής:
• Χρεοπιστώσεις Αποκλίσεων
• Χρεοπιστώσεις Λογαριασμών Προσαυξήσεων 
• Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

Η εκκαθάριση των Αποκλίσεων και των 
Λογαριασμών Προσαυξήσεων πραγματοποιείται:

• αποκλειστικά για την ενέργεια της διασύνδεσης 
Πελοποννήσου – Κρήτης, όχι για το σύνολο του 
φορτίου της Κρήτης.

• διακριτά από την εκκαθάριση αποκλίσεων των 
φορτίων του ΕΣΜΗΕ.

Δεν υπολογίζονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης για 
την ενέργεια που αντιστοιχεί στη διασύνδεση 
Πελοποννήσου – Κρήτης.

Εκκαθάριση ενέργειας της Διασύνδεσης

ΔΑΠΕΕΠ

Η εκκαθάριση των Αποκλίσεων  
πραγματοποιείται 

• αποκλειστικά για την ενέργεια της 
διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης, 
όχι για το σύνολο της παραγωγής των 
ΑΠΕ της Κρήτης.

• διακριτά από την εκκαθάριση 
Αποκλίσεων των Μονάδων ΑΠΕ του 
ΕΣΜΗΕ.

Δεν υπολογίζονται Χρεώσεις μη 
Συμμόρφωσης για την ενέργεια που 
αντιστοιχεί στη διασύνδεση 
Πελοποννήσου – Κρήτης.



Αντιστοίχιση Προγράμματος Αγοράς της Διασύνδεσης

α% β% γ% 100%

Για κάθε Αγοραία 
Χρονική Μονάδα της 
Ημέρας Εκπλήρωσης 
Φυσικής Παράδοσης το 
Πρόγραμμα Αγοράς της 
διασύνδεσης μπορεί να 
αντιστοιχεί είτε σε 
έγχυση είτε σε 
απορρόφηση από το 
ΕΣΜΗΕ.



Αντιστοίχιση μέτρησης ενέργειας της Διασύνδεσης

α% β% γ% 100%

Για μια Περίοδο 
Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων μπορεί να 
μετρηθεί έγχυση ή/και 
απορρόφηση από τον 
μετρητή της 
διασύνδεσης.



Περίπτωση Ι: Έγχυση από το ΕΣΜΗΕ στην Κρήτη

Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προμηθευτών

Μετρούμενη Ενέργεια

Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων
η μετρούμενη απορρόφηση ενέργειας από
το ΕΣΜΗΕ κατανέμεται στους Προμηθευτές
του Συστήματος της Κρήτης με βάση τα εκ
των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά
εκπροσώπησης που υπολογίζονται από τον
ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόγραμμα Αγοράς

Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που το
Πρόγραμμα Αγοράς για την εικονική Οντότητα
με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’
αντιστοιχεί σε απορρόφηση ενέργειας από το
ΕΣΜΗΕ, η ανωτέρω απορρόφηση επιμερίζεται
σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου του Σύστηματος
της Κρήτης με βάση τα εκ προτέρων
εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης που
υπολογίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τα αναθεωρημένα ποσοστά εκπροσώπησης που 
υπολογίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τους Προμηθευτές της 
Κρήτης λαμβάνονται υπόψη στην Οριστική Εκκαθάριση 
Αποκλίσεων που πραγματοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

Απόκλιση = Πρόγραμμα Αγοράς – Μετρούμενη Ενέργεια



Περίπτωση ΙΙ: Έγχυση από την Κρήτη στο ΕΣΜΗΕ

Εκκαθάριση Αποκλίσεων ΔΑΠΕΕΠ

Μετρούμενη Ενέργεια

Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων
η μετρούμενη έγχυση ενέργειας από το
ΕΣΜΗΕ από τον μετρητή της διασύνδεσης
Πελοποννήσου – Κρήτης αποδίδεται εξ’
ολοκλήρου στο Χαρτοφυλάκιο Μονάδων
ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην
Αγορά που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Πρόγραμμα Αγοράς

Για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που το
Πρόγραμμα Αγοράς για την εικονική Οντότητα
με Ευθύνη Εξισορρόπησης ‘Σύστημα Κρήτης’
αντιστοιχεί σε έγχυση ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, η
ανωτέρω έγχυση αντιστοιχίζεται στο
Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς
Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά που
εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Απόκλιση = Μετρούμενη Ενέργεια – Πρόγραμμα Αγοράς



Σύνοψη
1. Με την μεταφορά των παγίων του συστήματος Υψηλής Τάσης της Κρήτης στον 

ΑΔΜΗΕ αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του Σύστηματος.
2. Ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί ενδεικτικό πρόγραμμα κατανομής για το Σύστημα της Κρήτης. 
3. Οι μονάδες παραγωγής στην Κρήτη δεν συμμετέχουν στην Αγορά 

Εξισορρόπησης του ΕΣΜΗΕ. 
4. Η απορρόφηση από το ΕΣΜΗΕ από την διασύνδεση αποδίδεται στους 

Προμηθευτές της Κρήτης οι οποίοι χρεοπιστώνονται με Αποκλίσεις και 
Λογαριασμούς Προσαυξήσεων για την ενέργεια που διακινείται από την 
διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης.

5. Η έγχυση προς το ΕΣΜΗΕ από την διασύνδεση αποδίδεται στον ΔΑΠΕΕΠ ο 
οποίος χρεοπιστώνεται με Αποκλίσεις για την ενέργεια που διακινείται από την 
διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης.

Σήμερα αλλά και κατά την διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης για τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 
θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μαζί το 
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης. 

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΑΔΜΗΕ στο 
marketdesign@admie.gr


