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ΘΕΜΑ: Κοινοπραξία ελληνικών εταιρειών ανάδοχος διεθνούς διαγωνισμού για τη 

λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ενέργειας στην Αλβανία. 

Σας γνωρίζουμε ότι Κοινοπραξία τριών ελληνικών εταιρειών, η οποία αποτελείται από το Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HELLENIC ENERGY EXCHANGE S.A), την Εταιρεία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ENEX CLEARING HOUSE) και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (HELLENIC EXCHANGES–ATHENS STOCK EXCHANGE 

S.A) ανακηρύχθηκε, με προσφορά 220 εκατ. Λεκ,. ανάδοχος του διεθνούς διαγωνισμού που είχε 

προκηρύξει το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ALPEX sh.a) για την ανάληψη του έργου «Πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εμπορίας/διαπραγμάτευσης για την προ-ημερήσια και ενδο-ημερήσια αγορά, απαιτούμενες 

υποδομές και υπηρεσίες για τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς στην Αλβανία και το Κόσσοβο». 

Ειδικότερα, η ανάδοχος Κοινοπραξία έχει αναλάβει να δημιουργήσει και να θέσει στη διάθεση του 

ALPEX την πλατφόρμα εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, κατάλληλη για πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές 

με τη μορφή χρηματοοικονομικής συμφωνίας/εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνων., ενώ παράλληλα θα 

συμβάλει στη βελτίωση της σχετικής υποδομής, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας των συναλλαγών. Επίσης θα εγγυηθεί την οργάνωση της ενδο-

ημερήσιας και προ-ημερήσιας αγοράς ενέργειας της Αλβανίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο, καθώς 

και τη μελλοντική συγχώνευση των αγορών ενέργειας Αλβανίας και Κοσσόβου. 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η ανάδοχος Κοινοπραξία οφείλει, εντός 9 μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης, να καταστήσει λειτουργικό το α/Χρηματιστήριο Ενέργειας, ως εκ τούτου το 

Νοέμβριο του 2022 η Αλβανία αναμένεται να διαθέτει ένα λειτουργικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για ενδο-

ημερήσιες διαπραγματεύσεις.  

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για τον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία και το Κόσσοβο, καθώς με την  ολοκλήρωση της εν λόγω πλατφόρμας, 

θα αναδειχθούν ως οι δύο πρώτες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με κοινή αγορά ενέργειας. Επιπλέον, η 

κοινή αγορά ενέργειας αναμένεται να βελτιώσει την παροχή ρεύματος προς τους καταναλωτές των δύο 

χωρών  και θα προσδώσει περαιτέρω αξία στην ενεργειακή υποδομή στη Νότια Ευρώπη. 

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ALPEX συνεστήθη σε συνέχεια μνημονίου κατανόησης 

που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών το 2017 στα Τίρανα τον Οκτώβριο 2021 από τους διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς ενέργειας Αλβανίας OST και Κοσσόβου KOSTT, με μετοχική συμμετοχή 57,45% 

και 42,75% αντίστοιχα. 

 


