
Target Model 
… ένας ακόμα στόχος έχει επιτευχθεί  



Target Model: πανευρωπαϊκό μοντέλο οργάνωσης της χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Αποτελείται από τρεις αγορές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο επιτρέπει τη σταδιακή σύζευξη των αγορών με στόχο τη 
δημιουργία μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αγορά επόμενης 
ημέρας 

•Αγοραπωλησίες 
ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα 
παραχθεί και θα 
παραδοθεί την 
επόμενη ημέρα 

Ενδοημερήσια 
Αγορά  

•Συμπληρωματικές 
αγοραπωλησίες εντός 
της ίδιας ημέρας  

Αγορά 
Εξισορρόπησης 

•Αγοραπωλησίες 
ηλεκτρικής 
ενέργειας για 
εξισορρόπηση 
ζήτησης και 
παραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο 



Οφέλη του νέου μοντέλου για καταναλωτές και επιχειρήσεις 

 

Πρόσβαση σε περιφερειακές και πανευρωπαϊκές αγορές → Αύξηση 
ανταγωνισμού → Αύξηση ανάγκης για ελαχιστοποίηση κόστους → Αύξηση 
κοινωνικού πλεονάσματος → Θετική Επίπτωση για την Ελληνική οικονομία 

 

Τα οφέλη θα φανούν πιο έντονα μετά τη σύζευξη των αγορών επόμενης 
ημέρας με τις γειτονικές (Ιταλία: Δεκέμβριος 2020, Βουλγαρία: Μάρτιος 2020) 

 

Σήμερα είναι συζευγμένο το 95% της Ευρωπαϊκής Αγοράς (1.500 TWh) επιφέροντας ετησίως 
οφέλη της τάξης του 1 δισ. €. 

Η πολυετής εφαρμογή του μοντέλου στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη έχει οδηγήσει 
αποδεδειγμένα σε μείωση τιμών για τους τελικούς καταναλωτές 

Η Ελλάδα μόνο από τη σύζευξη της αγοράς επόμενης ημέρας διαθέτει περιθώριο περαιτέρω 
αύξησης του κοινωνικού πλεονάσματος της τάξης των 25 εκ. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Βασικές αλλαγές στην αγορά από τη χρήση του νέου μοντέλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Διαφάνεια 

• Διαφάνεια και 
ασφάλεια 
συναλλαγών 

• Περιορισμός 
δυνατότητας 
χειραγώγησης της 
αγοράς 

• Περισσότερα 
ενεργειακά 
προϊόντα 

Ανταγωνισμός 

• Μείωση τελικού 
κόστους ενέργειας 
για νοικοκυριά και 
βιομηχανία 

• Αύξηση του 
μεγέθους της 
αγοράς 

• Αύξηση 
συμμετεχόντων 

Ενεργειακή 
Εξάρτηση 

• Μείωση 
εξάρτησης από 
συγκεκριμένες 
τεχνολογίες 

• Βέλτιστη χρήση 
διασυνδέσεων 

• Διασφάλιση 
ενεργειακού 
εφοδιασμού 

Απανθρακοποίηση  

• Διαφοροποίηση 
ενεργειακού 
μείγματος 

• Αύξηση 
διείσδυσης ΑΠΕ 

• Δυνατότητα 
ευκολότερης 
ενσωμάτωσης 
νέων τεχνολογιών 

 



Πώς συμβάλει στην άρση στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αύξηση ανταγωνισμού 
από την πρόσβαση σε 

πανευρωπαϊκούς 
αντισυμβαλλόμενους 

Λιγότεροι μηχανισμοί 
εκτός αγοράς οι οποίοι 
πλέον ενσωματώνονται 

στις νέες αγορές 

Αύξηση μεγέθους 
αγοράς και επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας 

Διαχείριση κινδύνου 
και ελαχιστοποίηση 
δομικών αστοχιών 

Νέα 
χρηματοοικονομικά 

εργαλεία και 
δυνατότητα νέων  
επιχειρηματικών 

στρατηγικών 

Εύκολη πρόσβαση 
ελληνικών εταιριών 

στην ευρωπαϊκή 
αγορά 



Χρονικά Ορόσημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μάρτιος 2020 

Έναρξη λειτουργίας 
προθεσμιακής αγοράς 
προϊόντων ηλεκτρικής 

ενέργειας  

Νοέμβριος 2020  

Έναρξη λειτουργίας 
αγοράς επόμενης 

ημέρας, ενδοημερήσιας 
αγοράς, αγοράς 
εξισορρόπησης  

Δεκέμβριος 2020 

Σύζευξη αγορών 
επόμενης ημέρας 

Ελλάδας και Ιταλίας 

  

Μάρτιος 2021 

Σύζευξη αγοράς 
επόμενης ημέρας 

Ελλάδας και Βουλγαρίας 

Ιούνιος 2021 

Σύζευξη Ελληνικής 
Ενδοημερήσιας Αγοράς 
με Ιταλία και Βουλγαρία 


