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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 820/2020
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 7 Μαΐου, η οποία συνεχίστηκε στις 8 και
στις 11 Μαΐου 2020, και

Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185/30.09.2016),
όπως ισχύει, και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1, 10 παρ. 8 και 18 του
νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), και ιδίως τα άρθρα 117Α - 117Ε αυτού, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση
της συμφόρησης (ΕΕL 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.) (εφεξής «Κανονισμός (ΕΕ)
2015/1222»).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της
27.09.2016 σελ. 42 επ.).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 312 της
28.11.2017, σελ. 6-53).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (EEL
326 της 8.12.2011 σελ. 1 επ.).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕL 158
της 14.06.2019 σελ. 54 επ.).
9. Την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β΄ 172/30.01.2020) με θέμα: «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος
για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης
του ν. 4425/2016 (Α΄ 185) όπως ισχύει».
10. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 της 14.11.2017 απόφαση του Οργανισμού Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών («ACER») «on the nominated electricity market operators’ proposal for
harmonised maximum and minimum clearing prices for single day-ahead coupling»1 η οποία
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
11. Την υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση του ACER «on the nominated electricity market operators’
proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for single intraday coupling»2
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222.
12. Την υπ’ αριθμ. 1/2019 Απόφαση του ACER «on the Methodology for pricing intraday crosszonal capacity»3 η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 55 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
13. Την υπ’ αριθμ. 4/2020 Απόφαση του ACER «on the nominated electricity market operators’
proposal for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching algorithm,
also incorporating TSOs’ and NEMOs’ proposals for a common set of requirements»4 η οποία
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 37(5) του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222.
14. Την υπ’ αριθμ. 5/2020 Απόφαση του ACER «on all NEMOs’ proposal for products that can be
taken into account by nominated electricity market operators in intraday coupling process»5 η
οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222.
15. Την υπ’ αριθμ. 1116/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 5914/2018) «Έγκριση του Κανονισμού
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα
9, 10 και 18 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει», εφεξής ο «Κανονισμός».
16. Την υπ’ αριθμ. 440/2019 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1651/14.05.2019) σχετικά με την «Έγκριση
της πρότασης των ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ και των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας
Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών
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on%2004-2020%20on%20Algorithm%20methodology.pdf
5
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ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222 της Επιτροπής».
17. Την υπ΄αριθμ. 1124/05.12.2019 Απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως
«Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market
Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄
185/30.09.2016), όπως ισχύει».
18. Την υπ’ αριθμ. 1125A/2019 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄428/12.02.2020) με θέμα «Έγκριση του
Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει».
19. Την υπ΄αριθμ. 36/15.01.2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 742/10.03.2020) με θέμα «Έγκριση,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του
ν. 4001/2011 όπως ισχύει, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.»
ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς».
20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-255143/20.02.2019 εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
339/15.02.2019) σχετικά με τον Καθορισμό της Ανώτατης και Κατώτατης Διοικητικά
Οριζόμενης Τιμής Εντολών κατά τις διατάξεις της υποενότητας 2.6 του Κανονισμού καθώς και
τη Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής εντολών αγοράς/πώλησης με ίδια τιμή κατά τις
προβλέψεις των παραγράφων (10) & (11) της υποενότητας 4.1.3.2. του Κανονισμού.
21. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε
χώρα από 25.02.2019 έως και 15.03.20196 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια ως εξής7:
(α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-256899/14.03.2019 επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ.
(β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-257027/18.03.2019 επιστολή του ΕΣΑΗ.
(γ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-257045/18.03.2019 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε.
(δ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-257110/18.03.2019 επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-258026/02.04.2019 εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
725/01.04.2019) σχετικά με τον Προσδιορισμό Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού
Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη-νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης, τον Προσδιορισμό
Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων και τον Προσδιορισμό Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής Εκκαθάρισης της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τα οποία η ΕΧΕ Α.Ε. εξετάζει τη δυνατότητα διενέργειας
Δεύτερης Δημοπρασίας.
23. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί ως της άνω εισηγήσεως της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε
χώρα από 10.04.2019 έως και 17.05.20198, καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τον
ΕΣΑΗ (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-261063/17.05.2019)9.
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24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-264422/04.07.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
1560/04.07.2019) αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί των σχολίων των Συμμετεχόντων
στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση (σχετικό 21).
25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-267409/10.09.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
2096/09.09.2019) με θέμα: «Αποδελτίωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης - μεθοδολογίες
Κανονισμών - απόψεις».
26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-79222/14.10.2019 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα: «Εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε.
για την έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς».
27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-269698/17.10.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
2394/16.10.2019) με θέμα: «Εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και των
κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Εισηγήσεων και Αποφάσεων».
28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-271456/13.11.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
2592/13.11.2019) με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 5914/31.12.2018)».
29. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε
χώρα από 09.12.2019 έως και 20.12.201910, καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τον
ΕΣΑΗ (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-274122/23.12.201911).
30. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275984/31.01.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
203/31.01.2020) με θέμα: «Υποβολή Εισηγήσεων, Μεθοδολογιών και Σχεδίων Τεχνικών
Αποφάσεων του βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.».
31. Την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ στελεχών της ΕΧΕ Α.Ε και της Γραμματείας της ΡΑΕ
(αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-81039/18.02.2020, Ο-81102/20.02.2020 και Ι-278078/05.03.2020) όπου
αποτυπώνεται η σχετική συνεργασία επί σχεδίων του Κανονισμού και κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού αποφάσεων.
32. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-81505/17.03.2020 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε.
για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε
εφαρμογή αυτού».
33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279139/24.03.2020 επιστολή της ΕΧΕ (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
716/23.03.2020), με θέμα «Αποστολή προβλεπόμενων εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. για την
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».
34. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279630/01.04.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 762
/31.03.2020) με θέμα: «Αποστολή εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και
για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».

10
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35. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις
κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Επειδή, στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 «Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου
Ενέργειας» του ν. 4425/2016, προβλέπονται τα εξής:
«8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της
ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο Κανονισμός
περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και τους όρους
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Το ελάχιστο
περιεχόμενό του προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός
περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά
κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι
Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό
καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Οι
αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι
τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.».
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κανονισμών και Κωδίκων των
Αγορών» του ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας [...] εκδίδονται με βάση τον παρόντα
νόμο, συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου [...].
2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας [...] καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς [...]. Οι
Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί
οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς. Με τους
Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων
τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι Συμμετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής τους, καθώς
και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των εντολών συναλλαγών.
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, καθώς και η συνεργασία τους με το
Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό την ομαλή λειτουργία
της.
γ) Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη λειτουργία των Φορέων Σωρευτικής
Εκπροσώπησης, όπου συντρέχει περίπτωση.
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δ) Τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστών, όπως καθορίζονται
στα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου και στις λοιπές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
ε) Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ με λοιπούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδομένων και τις
διεπαφές των σχετικών αγορών.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την ομαλή λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
συνάρτηση με την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.
ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών και οι όροι σύνδεσης αυτών με
την εκκαθάριση όπως διενεργείται από το Χρηματιστήριο ή τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
η) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των κατά περίπτωση Αγορών και τη
διευθέτηση των συναλλαγών και ο φορέας διαχείρισής τους.
θ) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους, κατά την
κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
δίνει προτεραιότητα:
αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και
στις εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3468/2006.
ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια
ενεργειακά καύσιμα μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας, η
οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην
ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.
ι) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το κόστος λειτουργίας των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ια) Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η παραβίαση του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ως και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
ιβ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των
πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει το Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ.
ιγ) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιοποίησης των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία
των κατά περίπτωση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη συμμετοχή σε αυτές.
ιδ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων των
Συμμετεχόντων.
ιε) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων και του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά περίπτωση.
ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. [...]
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4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες
των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Πέραν των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται από τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 του ν.
4001/2011, στους Κανονισμούς δύναται να προβλέπονται περαιτέρω μέτρα που αποβλέπουν στην
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση του αποτελεσματικού
ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις
αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικούς
ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή,
ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της ρευστότητας των Αγορών, όπως περιορισμοί και
κανόνες στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εντολές συναλλαγών των Συμμετεχόντων,
καθώς και τη θέσπιση μηχανισμών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια των
οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, είτε παρέχεται
πρόσβαση σε τμήμα του παραγωγικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα.
6. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
δύναται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., να καθορίζεται για τους Συμμετέχοντες, ανά χαρτοφυλάκιο
προμήθειας, ένα ανώτατο ποσοστό συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων,
διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας ή/και επί άλλων ενεργειακών παραγώγων
ή/ και επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1227/2011 με
υποχρέωση φυσικής παράδοσης, που έχουν συναφθεί εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής
Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, τα οποία μπορούν να δηλώνονται στο σύστημα συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας.
7. Για τις Εντολές Συναλλαγών των Συμμετεχόντων η ΡΑΕ δύναται με απόφασή της να καθορίζει
το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής τους.
8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας [...] δημοσιοποιούν μέσω της ιστοσελίδας τους κάθε τεχνική
απόφαση που εκδίδουν σε εφαρμογή του Κανονισμού τους ως και κάθε διευκρινιστική οδηγία
της εφαρμογής.
9. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως
προς την Αγορά Επόμενης Ημέρας ιδίως τα ακόλουθα:
α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων ενέργειας που έχουν αποτελέσει
αντικείμενο συναλλαγής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ενεργειακή
Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα
χονδρικής που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς.
β) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την
επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας αγοράς επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
γ) Οι διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του ανώτατου ποσοστού συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα
σε συναλλαγές, σύμφωνα με την παρ. 6.
10. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον
ως προς την Ενδοημερήσια Αγορά ιδίως τα ακόλουθα:
α) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την
επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, καθώς και των συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών
ή/και εθνικών δημοπρασιών.
β) Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς κατά την περίοδο πριν την
επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. [...]».
Επειδή, στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας (σχετ. 8) προβλέπονται τα εξής:
«Άρθρο 10 Τεχνικά όρια στην υποβολή προσφορών
1. Δεν τίθεται ανώτατο ούτε ελάχιστο όριο στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις
χονδρεμπορικές αγορές. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή
προσφορών και την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια και περιλαμβάνει τιμές ενέργειας
εξισορρόπησης και απόκλισης, με την επιφύλαξη των τεχνικών ορίων τιμών που ενδέχεται να
εφαρμοσθούν στο χρονικό πλαίσιο εξισορρόπησης και στα χρονικά πλαίσια της αγοράς επόμενης
ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Οι NEMOs μπορούν να εφαρμόζουν εναρμονισμένα όρια στις μέγιστες και ελάχιστες τιμές
εκκαθάρισης για το χρονικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας και το ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο.
Τα όρια αυτά είναι επαρκώς υψηλά ώστε να μην περιορίζουν ασκόπως τις συναλλαγές, είναι
εναρμονισμένα για την εσωτερική αγορά, και λαμβάνουν υπόψη τη μέγιστη αξία απώλειας
φορτίου. Οι NEMOs εφαρμόζουν διαφανή μηχανισμό για να προσαρμόζουν αυτόματα τα τεχνικά
όρια υποβολής προσφορών σε εύθετο χρόνο στην περίπτωση που τα ορισθέντα όρια αναμένεται
να καλυφθούν. Τα προσαρμοσμένα υψηλότερα όρια παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ζητηθούν
περαιτέρω αυξήσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού.
3. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα με στόχο την
αλλαγή των τιμών χονδρεμπορικής αγοράς.
4. Οι ρυθμιστικές αρχές ή, όπου ένα κράτος μέλος έχει ορίσει άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό,
οι εν λόγω ορισθείσες αρμόδιες αρχές, προσδιορίζουν τις πολιτικές και τα μέτρα που
εφαρμόζονται στην επικράτειά τους και θα μπορούσαν να συμβάλουν σε έμμεσο περιορισμό της
διαμόρφωσης των τιμών χονδρεμπορικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των
προσφορών σχετικά με την ενεργοποίηση της ενέργειας εξισορρόπησης, των μηχανισμών ισχύος,
μέτρων από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, μέτρων που αποσκοπούν στην
αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της αγοράς ή στην αποτροπή της κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης ή ανεπαρκώς καθορισμένων ζωνών προσφοράς.
5. Όταν ρυθμιστική αρχή ή ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εντοπίσει πολιτική ή μέτρο που θα
μπορούσε να χρησιμεύσει για να περιορίσει τη διαμόρφωση των τιμών χονδρεμπορικής αγοράς,
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη ή, εάν αυτή δεν είναι δυνατή, τον μετριασμό
των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής ή αυτού του μέτρου στη συμπεριφορά κατά την υποβολή
προσφορών. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο έως την 5η
Ιανουαρίου 2020, με λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν
και των ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί ή σκοπεύουν να προβούν.»
Επειδή, με την απόφαση 36/2020 (σχετ. 19), η ΡΑΕ ενέκρινε τη λειτουργία της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύουν.
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Επειδή, με την απόφαση 1116/2018 (σχετ. 15), η ΡΑΕ ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς μετά των παραρτημάτων αυτού
(εφεξής «Κανονισμός»), σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του Ν. 4425/2016.

ΙΙ. Επί των τροποποιήσεων του Κανονισμού της «Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
Επειδή, σε συνέχεια της έγκρισης του Κανονισμού από τη ΡΑΕ, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ
σχέδια πέντε εισηγήσεων για τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό μεθοδολογίες και
παραμέτρους (σχετ. 20 και 22). Οι εισηγήσεις αυτές τέθηκαν από τη ΡΑΕ σε δημόσιες
διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκαν σχόλια από τους συμμετέχοντες (σχετ.
21 και 23).
Επειδή, κατά την επεξεργασία των ως άνω εισηγήσεων και αποτελεσμάτων των σχετικών
διαβουλεύσεων καθώς και λόγω της θέσης σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ)
2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σχετ. 8), διαπιστώθηκε η
ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας των υποβληθέντων μεθοδολογιών αλλά και τροποποίησης
του Κανονισμού. Ειδικότερα, με την υπό σχετ. 26 επιστολή της, η ΡΑΕ ζήτησε από την ΕΧΕ
Α.Ε. την επανυποβολή των εισηγήσεών της για τις μεθοδολογίες και παραμέτρους, καθώς και
εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη τα εξής:











Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (σχετ. 8), οι Ανώτατες και
Κατώτατες Τιμές Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς δε δύνανται να περιορίζονται, με την επιφύλαξη των τεχνικών ορίων τιμών
που ενδέχεται να εφαρμοσθούν στα χρονικά πλαίσια της αγοράς επόμενης ημέρας και
ενδοημερήσιας αγοράς.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αναφορικά με τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας
Αγοράς σύμφωνα με αποφάσεις που εκδόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τη ΡΑΕ μεταγενέστερα
της ημερομηνίας έκδοσης του Κανονισμού και κατ’ εξουσιοδότηση του πλαισίου της
ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (σχετικά έγγραφα 12
και 16).
Η αναγκαιότητα προσθήκης Διαδικασίας Περικοπής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με
Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης και στην Ενδοημερήσια Αγορά.
Η δυνατότητα υποβολής Εντολών Αγοράς /Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και
Προτεραιότητα Εκτέλεσης στο πλαίσιο της Δεύτερης Τοπικής ή Δεύτερης
Συμπληρωματικής Περιφερειακής Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας, πιο κοντά στη
Χρονική Στιγμή Λήξης Προσφορών της εν λόγω Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας.
Ο καθορισμός Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, για τα οποία εξετάζει το ΕΧΕ τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης
Δημοπρασίας και κατά τη μη συζευγμένη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
(Αγορά Επόμενης Ημέρας σε λειτουργία αποσύζευξης).
Ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού σχετικά με τις διατάξεις της
υποενότητας 4.4.2.1 και της ενότητας 6.8 του Κανονισμού αναφορικά με τις σχετικές
εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 22).
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Επειδή, στη βάση των ανωτέρω, με την υπό σχετ. 28 επιστολή της, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στη
ΡΑΕ εισήγηση επί της τροποποίησης του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
παραρτημάτων αυτού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη στην εισήγηση επιτελική
σύνοψη.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση από
09.12.2019 έως και 20.12.2019 (σχετ. 29) στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν απόψεις από
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης, τις
διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς (σχετ. 18), τις εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για τις Τεχνικές Αποφάσεις
και τις Αποφάσεις ΡΑΕ κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (σχετ. 30), καθώς και τα
αποτελέσματα από τη σχετική συνεργασία μεταξύ των στελεχών της ΕΧΕ Α.Ε. και της
Γραμματείας της ΡΑΕ (σχετ. 31), η Αρχή απέστειλε επιστολή (σχετ. 32) με την οποία υπέβαλε
σχόλια και προτάσεις για τροποποίηση στο κείμενο του Κανονισμού όπως είχε υποβληθεί από
την ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 28).
Επειδή, σε απάντηση της ως άνω επιστολής της ΡΑΕ, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε αναθεωρημένη
εισήγηση στην Αρχή για την πρώτη τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, μετά των παραρτημάτων αυτού με σκοπό την
έγκριση αυτού από την Αρχή (σχετ. 34).
Επειδή, επί της τελικής εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. έγιναν μικρές τροποποιήσεις συντακτικού
και διευκρινιστικού χαρακτήρα.

Αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 10 παρ. 8 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’
185), όπως ισχύει:
1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.» για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κωδικοποιημένο κείμενο
Κανονισμού μετά των Παραρτημάτων αυτού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Απόφασης.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.».
Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Αθήνα, 11 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

NIKOLAOS
BOULAXIS
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