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Ι. Διδάσκοντες 
 
Νικόλαος Φαραντούρης 
Αθανάσιος Δαγούμας  
Μιλτιάδης Ασλάνογλου 
Γεράσιμος Αυλωνίτης 

 

ΙΙ. Σκοπός του μαθήματος 

 

Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  η  ανάλυση  σύγχρονων  θεμάτων  στη  λειτουργία  και 
ρύθμιση  ενεργειακών  αγορών.  Εστιάζει  στη  μετάβαση  της  Εγχώριας  Αγοράς 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (EU Target Model) 
και  περιγράφει  τις  δομικές  αλλαγές  που  απαιτούνται.  Αναλύει  τη  δημιουργία  και 
λειτουργία της Προθεσμιακής Αγοράς (Forward), της Ημερήσιας Αγοράς (Day‐ahed), 
της  Ενδο‐Ημερήσιας  Αγοράς  (Intra‐day),  της  Αγοράς  Εφεδρειών  (Reserve)  και  την 
Αγορά  Εξισορρόπησης  (Balancing)  στον  Ηλεκτρισμό  και  στο  Φυσικό  Αέριο.  Θέτει 
επίσης  κρίσιμα  ζητήσματα  όπως  η  διατήρηση  κεντρικού   προγραμματισμού  και 
κατανομής  από  τον   Διαχειριστή  του  Συστήματος  ή  τη  στροφή σε  αποκεντρωμένο 
προγραμματισμό  και  κατανομή  των  μονάδων  παραγωγής  από  τον  παραγωγό. 
Παράλληλα  περιγράφει  σύγχρονα  θέματα  τιμολόγησης  των  ενεργειακών  δικτύων 
καθώς  και  το  γεγονός  ότι  ένα  σύγχρονο  χρηματιστήριο  ενέργειας  πέραν  της 
αγοραπωλησίας  φυσικών  προιόντων,  εμπεριέχει  και  την  αγοραπωλησία 
χρηματοοικονομικών  παραγώγων,  προκειμένου  οι  Συμμετέχοντες  να  υλοποιούν 
αντιστάθμιση  κινδύνου.  Τέλος,  το  μάθημα  συμπεριλαμβάνει  επισκέψεις  και 
σχετικές  διαλέξεις  στις  εγκαταστάσεις  κρίσιμων  οργανισμών  του  ενεργειακού 
συστήματος,  όπως  ο  Διαχειριστής  Συστήματος  Δυσικού  Αερίου  Α.Ε.  (ΔΕΣΦΑ), 
Ανεξάρτητος  Διαχειριστής  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  Α.Ε.  (ΑΔΜΗΕ)  και 
Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. (ΕΛΠΕ).  
 

ΙΙΙ. Θεματικές Ενότητες 

 

Εβδομάδα  1η:  Προσαρμογή  της  Εγχώριας  Αγοράς  Ηλεκτρισμού  στις  Απαιτήσεις 
του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model) 
Η  μετάβαση  του  Εγχώριας  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  στις  απαιτήσεις  του 
Ευρωπαικού Μοντέλου  Στόχου,  απαιτεί  δομικές  αλλαγές  στο  ρυθμιστικό  πλαίσιο, 
συμπεριλαμβάνοντας  τη  δημιουργία   προθεσμιακής  αγοράς  για  συμβόλαια  με 
υποχρεωτική  φυσική παράδοση  καθώς  και  τη  δυνατότητα  σύναψης  επιμέρους 



διμερών  συμβολαίων.  Θέτει  επίσης  κρίσιμα  ζητήσματα  όπως  η  διατήρηση 
κεντρικού  προγραμματισμού και κατανομής από τον  Διαχειριστή του Συστήματος ή 
τη  στροφή  σε  αποκεντρωμένο  προγραμματισμό  και  κατανομή  των  μονάδων 
παραγωγής από τον παραγωγό. 
 
Εβδομάδα 2η: Ημερήσια και Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Η  μετάβαση  στο  μοντέλο  στόχο  απατεί  την  αλλαγή   κανόνων   της  ημερήσιας  
αγοράς,  όπως  άρση  τεχνικών  περιορισμών  του  συστήματος  μεταφοράς  και  των 
μονάδων παραγωγής, του τρόπου  υποβολής  προσφορών από τους Συμμετέχοντες. 
Η  δημιουργία   ενδο‐ημερήσιας   αγοράς   επιτρέπει  στους  Συμμετέχοντες   να 
διορθώνουν  τις  καθαρές  θέσεις  τους,  προκειμένου  να  ελαχιστοποιήσουν  την 
απόκλιση  της  θέσες  τους  από  τις  πωλούμενες/αγορασθείσες  ποσότητες  σε 
πραγματικό χρόνο. 
 
Εβδομάδα 3η: Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 
Οι  σύγχρονες  αγορές  ηλεκτρικής  ενέργειας  απαιτούν  την  ύπαρξη  αγοράς 
εξισορρόπησης  ενέργειας.  Αυτή  περιλαμβάνει  προσφορές  για  αύξηση  ή  μείωση 
ισχύος  από  τις    μονάδες  παραγωγής,  καθώς  και  δηλώσεις  φορτίου  για  αύξηση  ή 
μείωση  του  φορτίου  στο  πλαίσιο  της  Διαχείρισης  Ζήτησης,  προκειμένου  να 
επιτυγχάνεται  εξισορρόπηση  του  συστήματος  σε  πραγματικό  χρόνο.  Η  αγορά 
εξισορρόπησης  ενέργειας  στην  πράξη  υλοποιεί  αυτόματο  έλεγχο  παραγωγής  και 
διαχείρισης  ζήτησης  για  οικονομική  κατανομή  του  φορτίου  στις  κατανεμόμενες 
μονάδες  του  συστήματος,  έχοντας  ως  αναφορά  το  πρόγραμμα  ένταξης  των 
μονάδων παραγωγής από την προηγηθείσα ημερήσια και ενδο‐ημερήσια αγορά.  
 
Εβδομάδα 4η: Αγορά Εφεδρειών 
Η  συν‐βελτιστοποίηση  ενέργειας  και  επικουρικών  υπηρεσιών  στην  υφιστάμενη 
εγχώρια  αγορά  ηλεκτρισμού  προβλέπεται  να  αντικατασταθεί  από  μια  αγορά 
εφεδρειών  (Balancing  Reserve  market),  η  οποία  θα  εξασφαλίζει    τις  αναγκαίες 
εφεδρείες  και  την  ασφαλή  λειτουργία  του  συστήματος  σε  πραγματικό  χρόνο.  Οι 
αναγκαίες  εφεδρείες  συμπεριλαμβάνουν  πρωτεούουσα,  δευτερεύουσα  και 
τριτεύουσα  εφεδρεία,  ενώ παράλληλα περιγράφεται η αγορά  ισχύος  και η αγορά 
διασυνοριακών δικαιωμάτων. 
 
Εβδομάδα  5η:  Προσαρμογή  της  Εγχώριας  Αγοράς  Φυσικού  Αερίου  στις 
Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model)» 
Η  μετάβαση  του  Εγχώριας  Αγοράς  Φυσικού  Αερίου  στις  απαιτήσεις  του 
Ευρωπαικού Μοντέλου  Στόχου,  απαιτεί  δομικές  αλλαγές  στο  ρυθμιστικό  πλαίσιο, 
στην κατεύθυνση της οργάνωσης ενός ενιαίου συστήματος εξισορρόπησης φορτίου, 
βασιζόμενου σε  μηχανισμούς  της  αγοράς.  Κρίσιμα θέματα στη μετάβαση  στο  νέο 
μοντέλο,  αποτελούν  τα  χαρακτηριστικά  της  χονδρεμπορικής  αγοράς/αγοράς 
εξισορρόπησης  ή/και  κόμβου  διαπραγμάτευσης  φυσικού  αερίου,  καθώς  και  η 
βελτιστοποίηση του συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας εισόδου/εξόδου. 
 
 
 



 
Εβδομάδα 6η: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ  
Η  μεταφορά  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  η  διαχείριση  του  ηλεκτρικού  συστήματος 
αποτελεί  τον  πλέον  κρίσιμο  τομέα  για  την ασφάλεια  ενεργειακού  εφοδιασμού.  Η 
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο 
Κρυονέρι  Αττικής  αποσκοπεί  στην  παρουσίαση  από  στελέχη  της  εταιρίας  των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας σε σχέση με τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
Εθνικού  Συστήματος  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  (ΕΣΜΗΕ)  ώστε  να 
διασφαλίζεται ο  εφοδιασμός  της  χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με  τρόπο ασφαλή, 
αποδοτικό  και  αξιόπιστο.  Παράλληλα,  θα  παρουσιασθούν  σύγχρονα  προβλήματα 
στη δημιουργία αγοράς εξισορρόπησης στα πλαίσια  της μετάβασης  της  ελληνικής 
ηλεκτρικής αγοράς στο νέο μοντέλο στόχο.  
 
Εβδομάδα 7η:  Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ  
Ο κλάδος  του  εφοδιασμού,  διύλισης  και  εμπορίας πετρελαιοειδών  καθώς  και  της 
έρευνας  και  παραγωγής  υδρογονανθράκων  αποτελεί  σημαντικό  τομέα  της 
ελληνικής οικονομίας. Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο 
Αττικής αποσκοπεί στην παρουσίαση από στελέχη της εταιρίας των δραστηριοτήτων 
του  Ομίλου,  της  γραμμής  παραγωγής  των  πετρελαιοειδών,  καθώς  και  των 
σύγχρονων  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  η  αγορά  πετρελαιοειδών  και 
υδρογονανθράκων. 
 
Εβδομάδα 7η: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ  
Η  διαχείριση  του  συστήματος  μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί  τον  ιδιαίτερα 
κρίσιμο  τομέα  για  την  ασφάλεια  ενεργειακού  εφοδιασμού.  Η  επίσκεψη  στις 
εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στο σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου  (ΥΦΑ) στη 
Ρεβυθούσα  Αττικής  αποσκοπεί  στην  παρουσίαση  από  στελέχη  της  εταιρίας  των 
δραστηριοτήτων  της  εταιρίας  σε  σχέση  με  τη  λειτουργία,  συντήρηση,  διαχείριση, 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου  (ΕΣΦΑ), και 
των  διασυνδέσεών  του,  προκειμένου  να  εξυπηρετούνται  οι  ανάγκες  σε  φυσικό 
αέριο  κατά  τρόπο  ασφαλή,  επαρκή,  αξιόπιστο  και  οικονομικά  αποδοτικό. 
Παράλληλα,  θα  παρουσιασθούν  σύγχρονα  προβλήματα  στη  δημιουργία  αγοράς 
εξισορρόπησης στα πλαίσια της μετάβασης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου 
στο νέο μοντέλο στόχο. 
 
Εβδομάδα 8η: Τιμολόγηση ενεργειακών δικτύων 
Η  τιμολόγηση  των  ενεργειακών  δικτύων,  μεταφοράς  και  διανομής,  είναι  κρίσιμη 
παράμετρος  καθώς  αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  του  ενεργειακού  κόστους.  Η 
διαμόρφωση  κανόνων  για  την  τιμολόγηση  των  ρυθμιζόμενων  μερών  του 
ενεργειακού κόστους απαιτεί διαφάνεια και  εμπεριέχει  τη λεπτομερή αποτύπωση 
όλων των συνιστωσών του σταθμισμένου κόστος κεφαλαίου.  
 
Εβδομάδα 9η: Τιμολόγηση ενεργειακών δικτύων ‐2 
Η  τιμολόγηση  των  ενεργειακών  δικτύων,  μεταφοράς  και  διανομής,  είναι  κρίσιμη 
παράμετρος  καθώς  αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  του  ενεργειακού  κόστους.  Η 
διαμόρφωση  κανόνων  για  την  τιμολόγηση  των  ρυθμιζόμενων  μερών  του 



ενεργειακού κόστους απαιτεί διαφάνεια και  εμπεριέχει  τη λεπτομερή αποτύπωση 
όλων των συνιστωσών του σταθμισμένου κόστος κεφαλαίου.  
 
Εβδομάδα 10η: Χρηματιστήριο Ενέργειας 
¨Ένα  σύγχρονο  Χρηματιστήριο  Ενέργειας  εμπεριέχει  την  ημερήσια  αγορά  (day‐
ahead),  την ενδο‐ημερήσια αγορά  (  intra‐day),  την προθεσμιακή  (forward)  και  την 
αγορά εξισορρόπησης (balancing market). Όμως εκτός από αγοραπωλησία φυσικών 
ποσοτήτων  (άμεσα,  προθεσμιακά  ή  εκτελούμενων  μέσω  μακροχρόνιων 
συμβολαίων),  ένα  σύγχρονο  χρηματιστήριο  ενέργειας  εμπεριέχει  και  την 
αγοραπωλησία  χρηματοοικονομικών  παραγώγων  (μελλοντικών  δικαιωμάτων  επί 
φυσικής αγοράς και τιμών, συμβολαίων, προθεσμιακών ανταλλαγών), προκειμένου 
ο Συμμετέχοντες να υλοποιούν αντιστάθμιση κινδύνου.  
 
Εβδομάδα 11η: Χρηματιστήριο Ενέργειας ‐2 
Θα αναλυθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης των ενεργειακών αγορών, μέσω του 
Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1227/2011  για  την  ακεραιότητα  και  τη  διαφάνεια  στη 
χονδρική  αγορά  ενέργειας  (REMIT)  καθώς  και  για  του  μηχανισμού  EMIR.  Ο 
Κανονισμός  REMIT,  εφαρμόζεται  στη  διαπραγμάτευση  ενεργειακών  προϊόντων 
χονδρικής  και  θέτει  το  πλαίσιο  για  τον  εντοπισμό  και  αποφυγή  καταχρηστικών 
πρακτικών που επηρεάζουν τις χονδρικές αγορές ενέργειας. 
 
Σύνοψη μαθήματος:  Σύγκριση αγορών ενεργειακών προϊόντων 
Στη τελευταίο μάθημα θα γίνει σύνοψη της διδαχθείσας ύλης, με στόχο τη σύγκριση 
της  λειτουργίας  των  αγορών  για  τα  διάφορα  ενεργειακά  προϊόντα.  Θα  εξαχθούν 
συμπεράσματα  σε  σχέση  με  την  ωριμότητα  και  τις  δομικές  διαφορές  των 
ενεργειακών αγορών σε διάφορες χώρες/περιοχές, όσον αφορά τη λειτουργία τους 
και τα θέματα ρύθμισης. 
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