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Διμερή συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής  
ενέργειας (PPAs): Η εισφορά τους στον ανταγωνισμό 
και την προαγωγή των καθαρών μορφών ενέργειας 

Αναμένεται, επίσης, ότι σύντομα η σύναψη 
τέτοιων “πράσινων” PPAs θα επιδοτηθεί από 
το κράτος δημιουργώντας επιπλέον κίνητρο και 
συναλλακτική ασφάλεια στα εμπορικά μέρη για 
την προσφυγή σε αυτά, κάτι που βέβαια πρέπει 
πρώτα να περάσει από το μικροσκόπιο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Συνεπώς, η προώθηση των διμερών συμβάσεων 
οδηγεί τόσο στην προαγωγή καθαρών μορφών 
ενέργειας όσο και στη διαφοροποίηση του αντα-
γωνισμού, καθώς οι συμβάσεις αυτές λειτουρ-
γούν σαν εναλλακτική μορφή συναλλαγών προς 
την υποχρεωτική κοινοπραξία (αγορά επόμενης 
ημέρας), κάτι που μπορεί συνολικά να πιέσει 
τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προς τα 
κάτω. Είναι προφανές ότι για την ενεργοποίηση 
και σταδιακή επέκταση των συναλλαγών μέσω 
διμερών συμβάσεων απαιτείται λήψη ρυθμιστικών 

μέτρων αλλά και εξοικείωση με τα σχετικά συμβατικά 
μορφώματα και τη διαχείριση όλων των συνεπαγόμενων 
ρίσκων εκ μέρους των παικτών της αγοράς, συμπεριλαμ-
βανομένων και των τραπεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
χρηματοδοσιμότητα (bankability) των έργων ΑΠΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό τίθενται εξειδικευμένα και πολύπλοκα 
νομικά θέματα, καθώς και πολυεπίπεδα δικαιοπολιτικά 
ζητήματα, ιδιαίτερα επίκαιρα ενόψει της ενεργειακής 
κρίσης που βιώνουμε.          

Τ ο κίνητρο συνίσταται στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση των μερών έναντι των διακυμάν-
σεων της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 

στη χονδρεμπορική αγορά. Όταν η τιμή στη 
χονδρεμπορική αγορά κινείται σε υψηλότερα 
επίπεδα από τη συμφωνημένη τιμή, ο παρα-
γωγός υφίσταται απώλειες και ωφελείται ο 
καταναλωτής και το αντίστροφο όταν η τιμή 
της χονδρεμπορικής κινείται σε χαμηλότερα 
επίπεδα από τη συμφωνημένη τιμή. Όμως, σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα μέρη ωφελούνται 
αμοιβαία καθόσον συμφωνούν σε μια τιμή που 
κρίνεται και από τα δύο ως εύλογη για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
Στη χώρα μας η ενεργειακή νομοθεσία (άρθρο 
47 παρ.2 του Ν. 4001/2011) προβλέπει ότι 
προκειμένου ένας οικονομικός φορέας να προ-
βαίνει στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
σε κάθε είδους καταναλωτές πρέπει να είναι κάτοχος 
άδειας προμήθειας. Επομένως, μέχρι στιγμής σε διμε-
ρείς συμβάσεις έχουν προβεί κυρίως καθετοποιημένοι 
όμιλοι που διαθέτουν τόσο παραγωγικό βραχίονα σε ΑΠΕ 
όσο και βραχίονα προμήθειας. Βεβαίως, προμηθευτές 
είτε έχουν, είτε όχι, άδεια φορέα συλλογικής εκπρο-
σώπησης (ΦΟΣΕ ή ΦΟΣΕΤΕΚ) (“Aggregator”) μπορούν να 
αγοράσουν ρεύμα σε συγκεκριμένη τιμή από οποιονδή-
ποτε παραγωγό ΑΠΕ που έχει επιλέξει να συμμετέχει 
στην αγορά και να το μεταπωλήσουν στον καταναλωτή 
σε αυτή την τιμή συν ένα περιθώριο εύλογου κέρδους. 
Με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα σε μια διμερή 
σύμβαση θα χρειάζεται η διαμεσολάβηση ενός Προμη-
θευτή/Aggregator, προκειμένου να καλύπτει σε διαρκή 
βάση τη ζήτηση του καταναλωτή, κάτι που δεν μπορεί 
να γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό κυρίως λόγω της 
στοχαστικότητας των ΑΠΕ. Ο Προμηθευτής εγγυάται μέσω 
της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του τη συνεχή 
προμήθεια του καταναλωτή με ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. 
ώρες της νύκτας, επίδραση της ταχύτητας του ανέμου), 
όταν ο Παραγωγός ΑΠΕ δεν είναι σε θέση να το πράξει, 
και εισπράττει μια αμοιβή από τον τελικό καταναλωτή 
για αυτή την υπηρεσία διαθεσιμότητας (sleeved fee). 

Οι νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας (εισαγωγή του Μοντέλου – Στόχου)  
και η τεχνολογική πρόοδος (διεύρυνση λύσεων αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας) 
έφεραν στο προσκήνιο τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ  

και μεγάλων τελικών καταναλωτών. 

Εταίρος  
KLC LAW FIRM

Δρ. Βασίλης 
Καραγιάννης

_
I
N
F
O

Καψάλη 10, 106 74, Αθήνα
Τ: +30 (210) 72 64 500 F: +30 (210) 72 64 510 
E: klcathens@klclawfirm.com W: klclawfirm.com


