
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 609/2021 

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 
4516/14.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 

και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020), 
σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 29 Ιουλίου 2021 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 17 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), όπως ισχύει και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του 
άρθρου 96 του νόμου αυτού. 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με την υπ’ αριθ. 820/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 1941/21.05.2020) και την υπ’ αριθ. 
1228/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B' 4124/24.09.2020). 

5. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β’ 
5910/2018 και ΦΕΚ Β’ 468/2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αριθ. 
938/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2757/07.07.2020), την υπ’ αριθ. 1357/2020 Απόφαση ΡΑΕ 
(ΦΕΚ Β' 4516/14.10.2020), την υπ’ αριθ. 1572/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 
5484/11.12.2020) και την υπ’ αριθ. 54/2021 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 531/10.02.2021). 
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6. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως 
ισχύει μετά την επανέκδοσή του με την υπ’ αριθ. 1412/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B’ 
4658/22.10.2020) και την τροποποίησή του με την υπ’ αριθ. 1572/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 
Β’5484/11.12.2020). 

7. 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»). 

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 υπ΄ αριθ. 440/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση της πρότασης των Ορισθέντων 
Διαχειριστών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ) και των Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – 
Ιταλίας (CCR GRIT) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών 
ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού 
(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» (ΦΕΚ Β' 1651/14.05.2019). 

10. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-269936/21.10.2019 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή 
στοιχείων για τον ορισμό της ΕΧΕ Α.Ε. ως «Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΝΕΜΟ) με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1222/2015»». 

11. Την υπ΄ αριθ. 1124/2019 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». 

12. Την υπ’ αριθ. 1125/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον 
διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως 
ισχύει». 

13. Την υπ΄ αριθ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ 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» (ΦΕΚ Β΄ 742/10.03.2020). 

14. Την υπ’ αριθ. 1298/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη 
συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 
185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β΄ 
4415/07.10.2020). 
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15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292421/30.11.2020 (ΕΧΕ: 2408/27.11.2020 και EnExClear: 
1051/27.11.2020) έγγραφο του Ομίλου EnExGroup προς τη ΡΑΕ με κοινοποίηση στο ΥΠΕΝ 
και στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση του Ομίλου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας για τον καθορισμό της ημέρας έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας». 

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292792/07.12.2020 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. (ΕΧΕ: 
2460/04.12.2020) με θέμα «Εισήγηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την χρήση 
του αποθεματικού των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας». 

17. Την υπ’ αριθ. 1574/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της 
συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας - 
Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 7.1.1 του Κεφαλαίου 7 του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, 
όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β' 5505/14.12.2020). 

18. To υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-306192/09.07.2021 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με 
κοινοποίηση στο ΥΠΕΝ και στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή συμβάσεων σχετικά με την 
υλοποίηση των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών». 

19. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών 
αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, η οποία έλαβε χώρα από 16.07.2021 έως και 22.07.2021.1 

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306602/16.07.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με 
θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και 
Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ». 

21. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία 
έλαβε χώρα από 19.07.2021 έως και 26.07.20212 και επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.  

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-88961/23.07.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ προς την 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το οποίο η Αρχή αιτήθηκε την παροχή τεκμηρίωσης/ αιτιολόγησης της 
αιτούμενης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (σημείο 5 της υπό σχετ. 
20 εισήγησης του Διαχειριστή).  

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307143/26.07.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως 
απάντηση στο υπό σχετ. 22 έγγραφο της Αρχής. 

 
1 https://www.rae.gr/2021/07/16/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87/  
 
2 https://www.rae.gr/2021/07/19/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b9-4/  
 
https://www.rae.gr/2021/07/23/%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb/  
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24. 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. 

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, 
προβλέπονται τα εξής: 

«[…] 2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων 
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: […] 

ε) Διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας τις 
ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς. Για το σκοπό αυτόν μεριμνά για 
την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος, προγραμματίζοντας, 
μεταξύ άλλων, την παροχή των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η 
διαθεσιμότητά τους δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς. […] 

ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση 
υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας 
Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. […] Ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο 
περιεχόμενο 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 στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι 
Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης 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. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 
καθώς και κάθε τροποποίηση 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 
στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην 
ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.  

ιζ) Διαχειρίζεται τη συμφόρηση στα σύνορα των ζωνών προσφοράς και προσδιορίζει, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τα 
προβλεπόμενα στους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και (ΕΕ) 2015/1222, τα κριτήρια, τους 
κανόνες, τις διαδικασίες που εφαρμόζει και τις συναλλαγές που διενεργεί για τον 
υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μεταφορικής ικανότητας 
στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους Συμμετέχοντες.  
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ιη) Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και 
αγοράς ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλίσεων, καθώς και των 
τιμών αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές της Αγοράς Εξισορρόπησης. […] 

7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 714/2009 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Διαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.[…]» 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1. […] ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα 
νόμο, συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. […] 

2. Στον […] Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας της […] Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. 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.[…] 

ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία 
κάθε Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.[…] 

11. Στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα:[…] 

β) Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
για την Κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής.[…] 

η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού των τιμών και της εκκαθάρισης των 
Αποκλίσεων.» 

Επειδή, με την Aπόφαση 1090/2018 της ΡΑΕ εκδόθηκε ο Κανονισμός της Αγοράς 
Εξισορρόπησης (εφεξής «ΚΑΕ»), ο οποίος τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 938/2020, 
1357/2020, 1572/2020 και 54/2021 της ΡΑΕ (σχετ. 5), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 
4425/2016, όπως ισχύει. 

Επειδή, όσον αφορά στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ»), το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, 
προβλέπει τα εξής: 

«1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν 
τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα 
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Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του 
Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ` εφαρμογή της 
διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται ιδίως: 

[…] ια) Οι διαδικασίες που εφαρμόζει και οι συναλλαγές που διενεργεί ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 
μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους Συμμετέχοντες.[…]» 

Επειδή, με την Απόφαση 1412/2020 της ΡΑΕ επανεκδόθηκε ο ΚΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου, ο οποίος, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε με την Απόφαση 1572/2020 της ΡΑΕ. (σχετ. 6) 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ορισμοί» του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 ορίζεται ότι: 

«[…] 42. «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί 
με τη σύναψη συμβάσεων με τους συμμετέχοντες στην αγορά, με την ανανέωση των συμβάσεων 
που προκύπτουν από τη διαδικασία αντιστοίχισης, καθώς και με την οργάνωση της μεταβίβασης 
των καθαρών θέσεων που προκύπτουν από την κατανομή της δυναμικότητας με άλλους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή πράκτορες μεταβίβασης·  

43. «πράκτορας μεταβίβασης»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τη 
μεταβίβαση καθαρών θέσεων μεταξύ διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων· […]». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Καθήκοντα ΝΕΜΟ» του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222: 

«1. […] ζ) να ενεργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό 
των ανταλλαγών ενέργειας που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και 
την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3·[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 68 «Εκκαθάριση και συμψηφισμός» του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1222: 

«[…] 3. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι μεταξύ τους για την 
ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφοράς όσον αφορά τα οικονομικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω ανταλλαγές ενέργειας.  

4. Για τις εν λόγω ανταλλαγές λαμβάνονται υπόψη:  

α) καθαρές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·  

β) προγραμματισμένες ανταλλαγές υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 61.[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 77 «Κόστος εκκαθάρισης και συμψηφισμού» του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/1222: 

«1. Όλα τα είδη κόστους που προκύπτουν από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 
πράκτορες μεταβίβασης επιτρέπεται να ανακτώνται μέσω τελών ή άλλων κατάλληλων 
μηχανισμών, εφόσον είναι εύλογα και αναλογικά.  

2. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και πράκτορες μεταβίβασης επιδιώκουν αποδοτικές ρυθμίσεις 
εκκαθάρισης και συμψηφισμού που αποτρέπουν το περιττό κόστος και αποτυπώνουν τον 
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αναληφθέντα κίνδυνο. Οι διασυνοριακές ρυθμίσεις εκκαθάρισης και συμψηφισμού υπόκεινται 
στην έγκριση των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών.» 

Επειδή, με την Aπόφαση 1124/2019 της ΡΑΕ, η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ορίστηκε ως «Ορισθέντας 
Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO). 
(σχετ. 11) Στην αίτηση της εταιρείας (σχετ. 10) είχαν συμπεριληφθεί έγγραφα σχετικά με την 
σύζευξη Αγοράς Επόμενης Ημέρας απ’ όπου προκύπτει ο ορισμός της EnExClear ως Κεντρικός 
Αντισυμβαλλόμενος για την εκκαθάριση και τον οικονομικό διακανονισμό της διασυνοριακής 
ροής και ως πράκτορας μεταβίβασης για την διαμετακόμιση ενέργειας από Ελλάδα προς Ιταλία. 

Επειδή, σύμφωνα με την υποενότητα 2.1.4 «Εκκαθάριση και διακανονισμός» του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 4) : 

 «1. Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά διενεργείται από τον Φορέα Εκκαθάρισης 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται να ενεργεί και ως 
Πράκτορας Μεταβίβασης, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, για τις 
Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας της Συζευγμένης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς. Ο Φορέας Εκκαθάρισης παρέχει σχετικές υπηρεσίες και ως προς τις 
συζευγμένες αγορές, όσον αφορά στην εκκαθάριση και στον διακανονισμό του χρηματικού 
σκέλους των συναλλαγών που απορρέουν από τις Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας της 
Συζευγμένης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. […]».  

Σημειώνεται πως ως Προγραμματισμένη Ανταλλαγή Ενέργειας νοείται σύμφωνα με τον ως άνω 
Κανονισμό και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 «Η προγραμματισμένη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα και για συγκεκριμένη 
κατεύθυνση». 

 

ΙΙ. Επί των τροποποιήσεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Επειδή, με το υπό σχετ. 18 έγγραφο, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, το τελικό 
σχέδιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας των ΟΔΑΗΕ και ΔΣΜ για τη λειτουργία των 
Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs) στα ιταλικά σύνορα 
(Italian Borders Working Table (IBWT) Complementary Regional Intraday Auction Operational 
Agreement). Στην ενότητα 7.3.2 αυτής, γίνεται αναφορά ότι και για τα CRIDAs, η EnExClear θα 
ενεργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος για την εκκαθάριση και τον οικονομικό διακανονισμό 
της διασυνοριακής ροής και ως πράκτορας μεταβίβασης για την διαμετακόμιση ενέργειας από 
Ελλάδα προς Ιταλία. 

Επειδή, με το από 16.07.2021 έγγραφό της (σχετ. 20), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση για την 
τροποποίηση του ΚΑΕ, του ΚΔΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ. Η εν 
λόγω εισήγηση συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων, προτάσεις τροποποίησης των μεταβατικών 
διατάξεων του ΚΑΕ, καθώς και διατάξεων του ΚΑΕ και του ΚΔΕΣΜΗΕ αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις μεταβίβασης στο πλαίσιο των CRIDAs. Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται από 
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προκειμένου: 

ΑΔΑ: ΨΙΕ9ΙΔΞ-ΥΤΚ



 - 8 -

α) να διαγραφεί από τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου 26 του ΚΑΕ η αναφορά περί 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, καθώς τα χαρτοφυλάκια που εγγράφονται ως 
κατανεμόμενα, κατ’ αντιστοιχία με τις λοιπές κατανεμόμενες οντότητες, είναι υπεύθυνα για τις 
αποκλίσεις που προκαλούν, 

β) να παραταθεί κατά πέντε (5) μήνες η μεταβατική περίοδος που αφορά στην υποβολή 
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του ΚΑΕ, και 

γ) εν΄ όψει της έναρξης λειτουργίας των CRIDAs το Σεπτέμβριο του 2021, να εξειδικευτούν οι 
υποχρεώσεις του πράκτορα μεταβίβασης σε σχέση με τις δηλώσεις Διασυνοριακών Φυσικών 
Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση, κατ’ 
αντιστοιχία των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας 
(SDAC). 

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε σύντομη δημόσια διαβούλευση από τις 19.07.2021 
έως και τις 26.07.2021, λόγω του επείγοντος του θέματος εν’ όψει της λήξης της μεταβατικής 
περιόδου του άρθρου 118 του ΚΑΕ και της προγραμματισμένης έναρξης της συζευγμένης 
λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς (CRIDAs) στις 21.09.2021 (σχετ. 19), στο πλαίσιο της 
οποίας δεν υπεβλήθησαν απόψεις επί των θεμάτων που σχετίζονται με τις ως άνω τροποποιήσεις 
του κανονιστικού πλαισίου. 

Επειδή, σχετικά με την παράταση της μεταβατικής περιόδου που αφορά στην υποβολή 
Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Αρχής (σχετ. 22), παρείχε πρόσθετη τεκμηρίωση της 
αιτούμενης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (σχετ. 23). Σύμφωνα με την 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η υλοποίηση της συγκεκριμένης τροποποίησης στο λογισμικό του MMS 
αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη και απαιτητική σε χρόνο από την αρχική εκτίμηση. 
Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι ο τρέχων σχεδιασμός των Βάσεων Δεδομένων του Συστήματος 
Αγοράς από τον Ανάδοχο είναι ακριβώς ο ίδιος αναφορικά με τις προσφορές που υποβάλλονται 
στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) και στην Αγορά Ενέργειας 
Εξισορρόπησης (RTBM), απαιτείται προσεκτικός επανασχεδιασμός και αντίστοιχες αλλαγές των 
σχετικών Βάσεων Δεδομένων και της μορφοποίησης των προσφορών των Συμμετεχόντων ώστε 
να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και την χρονική απόκριση του Συστήματος 
της Αγοράς, που ευρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου 2020 (σχετ. 14).  

Ως εκ τούτου, πέραν του χρόνου υλοποίησης των απαιτούμενων τροποποιήσεων από τον 
Ανάδοχο, απαιτούνται και λεπτομερείς έλεγχοι για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα με τη στενή 
συνεργασία ΑΔΜΗΕ – Συμμετεχόντων για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας των νέων 
15λεπτων προσφορών στο σύστημα δοκιμών της Αγοράς, έτσι ώστε να μην υπάρξουν 
προβλήματα στο Παραγωγικό σύστημα (της Αγοράς) κατά την πραγματική υποβολή των 
προσφορών με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της Αγοράς. Η συγκεκριμένη 
τροποποίηση θα ενσωματωθεί με τις αλλαγές που θα γίνουν, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής στην Απόκριση Ζήτησης, αλλά και στις ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, 
δεδομένου ότι συμβάλλει και για τους σκοπούς αυτούς. 

Επειδή, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις του πράκτορα μεταβίβασης σε σχέση με τις 
δηλώσεις Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές 
ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο των CRIDAs, αυτές έχουν συμπεριληφθεί στον ΚΑΕ και 
στον ΚΔΕΣΜΗΕ κατ’ απόλυτη αντιστοιχία με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της 
Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας (SDAC), όπως οι τελευταίες είχαν εγκριθεί με την 
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Απόφαση 1572/2020 της ΡΑΕ (σχετ. 5, 6) και είχαν συμπεριληφθεί στο σχετικό Επιχειρησιακό 
Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της EnExClear Α.Ε. (σχετ. 15).  

Επειδή, οι εν λόγω ρυθμίσεις στο κανονιστικό πλαίσιο αφορούν τόσο στη διαδικασία δηλώσεων 
των Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά 
συζευγμένη διασύνδεση, όσο και στην κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από 
την αναντιστοιχία των δηλωμένων Προγραμματισμένων Ανταλλαγών Ενέργειας, η οποία 
πιθανότατα να μην προκύψει ποτέ λόγω των εναλλακτικών διαδικασιών δήλωσης που θα 
προβλέπονται στο τροποποιημένο Επιχειρησιακό Σύμφωνο Συνεργασίας, κατ΄ αντιστοιχία των 
διαδικασιών για την Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας (SDAC). Το τελευταίο θα 
υποβληθεί υπογεγραμμένο στη ΡΑΕ εντός του Σεπτεμβρίου (σχετ. 19) προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η συμβατική ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των CRIDAs.  

Επειδή, για την πρόβλεψη καταβολής του διαθέσιμου υπολοίπου του Λογαριασμού Χρεώσεων 
Μη Συμμόρφωσης που τηρεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς προς κάλυψη του 
εναπομένοντος ελλείμματος που προκαλείται κατά την Εκκαθάριση Αποκλίσεων από την 
πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πράκτορα Μεταβίβασης, η ΕΧΕ Α.Ε. είχε υποβάλει 
σχετική εισήγηση (σχετ. 16), με την οποία η ΡΑΕ επί της αρχής συμφωνεί (σχετ. 5, 6). Το ακριβές 
ποσό για την κάλυψη συγκεκριμένου ελλείμματος τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.12.8 του ως άνω Κανονισμού και αφού εξαντληθούν όλες οι 
προβλέψεις του Επιχειρησιακού Συμφώνου μεταξύ EnExClear και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη 
ελλείμματος που δύναται να προκληθεί από την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Πράκτορα Μεταβίβασης. 

Επειδή, με βάση τα ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, η ΡΑΕ κρίνει 
εύλογη την ως άνω εισήγηση του Διαχειριστή στο σύνολό της.  Ειδικώς για τις ρυθμίσεις για τις 
υποχρεώσεις του πράκτορα μεταβίβασης κατ’ αντιστοιχία με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του στο 
πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας (SDAC), αυτές γίνονται αποδεκτές, 
καθώς τα CRIDAs διαθέτουν στην πλειοψηφία τους όμοιες διαδικασίες με αυτές της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας (διαδικασίες προ και μετά σύζευξης, χρήση ιδίου αλγορίθμου επίλυσης, κ.α.). 
Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έγιναν μικρές τροποποιήσεις λεκτικού χαρακτήρα. 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 17 παρ. 2, ιστ και το άρθρο 18 του ν. 

4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει και το άρθρο 96 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως 

ισχύει: 

1. Την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως εξής: 

Άρθρο 10. Οντότητες: Τροποποίηση της παραγράφου 5, ως εξής: 

«5. Οι Διασυνοριακές Φυσικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά 

συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας και των 

Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, όπως υπολογίστηκαν στα 

αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας και των Συμπληρωματικών 

Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών αντίστοιχα, δηλώνονται στον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τη σύμβαση που 

συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Πράκτορα Μεταβίβασης.» 
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Άρθρο 95. Λογαριασμός Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας ΛΠ-3: Τροποποίηση 

των παραγράφων 2 και 3, ως εξής: 

«2. Στον Λογαριασμό Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας ΛΠ-3 περιλαμβάνεται το 

ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση τυχόν αποκλίσεων της δήλωσης του Πράκτορα 

Μεταβίβασης για τις Διασυνοριακές Φυσικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και 

εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης 

Ημέρας και των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, όπως 

υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας και των 

Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών αντίστοιχα, εξαιρουμένων 

των ποσών που καταβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη μεταξύ τους σύμβαση. 

3.  Το ποσό για την διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, NEUTRt, υπολογίζεται ως 
εξής:[…] 

 η πίστωση που προκύπτει από την καταβληθείσα από τον Πράκτορα 
Μεταβίβασης αποζημίωση λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του σχετικά με τη δήλωση των Διασυνοριακών Φυσικών 
Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά 
συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών 
Επόμενης Ημέρας και των Συμπληρωματικών Περιφερειακών 
Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών. […] » 

Άρθρο 115. Επεξήγηση συμβόλων: Τροποποίηση του άρθρου ως εξής: 

«Για τους σκοπούς του Υπολογισμού των Αποκλίσεων Παραγωγής για Μονάδες ΑΠΕ με 
Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ, κάθε Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων 
Μονάδων ΑΠΕ συμβολίζεται γενικά ως , όπου: 

  ο εκπρόσωπος του Χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ. Τα Χαρτοφυλάκια μη 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ εκπροσωπούνται είτε από ένα Παραγωγό 
ΑΠΕ, είτε από έναν ΦοΣΕ ΑΠΕ, είτε από τον ΦοΣΕΤεΚ.  

oper  η λειτουργική κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί σε κανονική λειτουργία με 
ΣΕΔΠ ή σε Δοκιμαστική Λειτουργία με ΣΕΔΠ. 

  οι Ζώνες Προσφορών του ΕΣΜΗΕ.» 

Άρθρο 116. Υπολογισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση 

Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ: Τροποποίηση της παραγράφου 1, ως εξής: 

«1. Η Τελική Απόκλιση για το Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με 
ΣΕΔΠ, , για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ισούται με τη διαφορά 
μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προκύπτει με βάση τα πιστοποιημένα δεδομένα 
μέτρησης της Οντότητας και το Πρόγραμμα Αγοράς της Οντότητας όπως αποδίδεται 
παρακάτω: 

 

Όπου,  

   η ποσότητα της Τελικής Απόκλισης σε MWh για το Χαρτοφυλάκιο 

μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ  και την 
Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 
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  η ποσότητα ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ ή το 

Δίκτυο Διανομής αντίστοιχα, σε MWh, που προκύπτει με βάση τα 
πιστοποιημένα δεδομένα μέτρησης του Χαρτοφυλακίου μη 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ  για την 
Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t 

   το Πρόγραμμα Αγοράς του Χαρτοφυλακίου μη Κατανεμόμενων 

Μονάδων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ  για την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t» 

Άρθρο 117. Υπολογισμός Χρεώσεων και Πιστώσεων από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για 

Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ: Τροποποίηση των 

παραγράφων 1 και 2, ως εξής: 

«1. Για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ η χρέωση / πίστωση  σε € και η χρέωση / πίστωση 

 σε € για κάθε Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με 

ΣΕΔΠ e, ως ακολούθως:[…] 

Όπου,  

   η ποσότητα της Τελικής Απόκλισης, σε MWh για Χαρτοφυλάκιο 

μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ  για την Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.[…] 

2. Οι ανωτέρω χρεώσεις / πιστώσεις εισπράττονται ή αποδίδονται από τον Φορέα 
Εκκαθάρισης ως ακολούθως: 

1) Για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ  που 
εκπροσωπείται από Παραγωγό ΑΠΕ ή ΦοΣΕ ΑΠΕ,[…] 

2) Για Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ  που 
εκπροσωπείται από τον ΦοΣΕΤεΚ,[…]» 

Άρθρο 118. Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας 

Εξισορρόπησης: Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2, ως εξής: 

«1. Η ισχύς της παραγράφου 1 του Άρθρου 67 του παρόντος Κανονισμού άρχεται μετά το πέρας 

δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, 

Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016, όπως ισχύει. 

2. Σχετικά με την υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά 

Εξισορρόπησης για το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την 

έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς 

Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4 του 

παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 118Α. Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας 

Εξισορρόπησης για το χρονικό διάστημα μέχρι την άρση του περιορισμού στο Σύστημα της 

Πελοποννήσου: Τροποποίηση του τίτλου του άρθρου, ως εξής: 

«Άρθρο 118Α. Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Εξισορρόπησης για 

το χρονικό διάστημα μέχρι την άρση του περιορισμού στο Σύστημα της Πελοποννήσου» 

Άρθρο 121. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: 

Τροποποίηση της παραγράφου 1, ως εξής: 
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«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Άρθρο 118, στο Άρθρο 118Α, στο Άρθρο 119 και 

στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε 

ισχύ από την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και 

Αγοράς Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016.» 

2. Την τροποποίηση της υποενότητας 7.14 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής: 

«7.14 Ενδοημερήσια Κατανομή Δυναμικότητας διασυνδέσεων στα συζευγμένα Σύνορα Ζωνών 

Προσφοράς με χώρες εντός της ΕΕ 

1. Η ενδοημερήσια κατανομή δυναμικότητας διασυνδέσεων στα συζευγμένα Σύνορα Ζωνών 

Προσφοράς με χώρες εντός της ΕΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ενδοημερήσιας Αγοράς, 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & 

Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

2. Στις συζευγμένες αγορές, ο Πράκτορας Μεταβίβασης υποβάλλει δηλώσεις των 

Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά 

συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων 

Δημοπρασιών, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα των Συμπληρωματικών Περιφερειακών 

Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που συνάπτεται 

μεταξύ του Πράκτορα Μεταβίβασης και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.» 

 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, κοινοποιείται στην εταιρεία 

«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και δημοσιεύεται στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

 

 
     Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021 

       Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 
 
 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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