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  ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1594/02.11.2021 

  

  

Προς: Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα, Πρόεδρο ΡΑΕ  

Θέμα: «Εισήγηση για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου 

Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κατά τις διατάξεις της 

ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & 

Ενδοημερήσιας Αγοράς (για ημερολογιακό έτος 2022)» 

Σχετικά:        α. «Εισήγηση για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής 

Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κατά 

τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (για ημερολογιακό έτος 

2021).», ΕΧΕ 2459/04.12.2020. 

 β. Απόφαση ΡΑΕ 1658/23.12.2020, ΦΕΚ B’ 5976/31.12.2020. 

 γ. «Κανονισμός Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 

Αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», απόφαση ΡΑΕ 

1116/13.11.2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018, ως ισχύει. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 6.8 του γ’ σχετικού, η αξία της Διοικητικά 

Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, 

καθώς και κάθε άλλη παράμετρος και τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων περιοδικών αναφορών του ΕΧΕ προς τη ΡΑΕ, 

καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του EXE. Για το ημερολογιακό έτος 

2021 καθορίστηκαν από την Αρχή σας με το β’ σχετικό, σε συνέχεια εισήγησης του ΕΧΕ (α’ 

σχετικό). 

Σκοπός των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) είναι να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για 

τους Συμμετέχοντες, προκειμένου η συμμετοχή τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας να 

λαμβάνει χώρα με βάση το εγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και να εξασφαλίζεται 

η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών. Υπό αυτό το πρίσμα, για τις 

Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης από την αρχή λειτουργίας του μοντέλου στόχος 

01/11/2020 έως και τις 30/09/2021 παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 Οι ΧΜΣ της υποενότητας 6.8 του γ’ σχετικού επιβλήθηκαν σε τρεις (3) Ημέρες 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης συνολικά από το σύνολο των τριακοσίων τριάντα 

τεσσάρων (334) του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος, δηλαδή στο 0.9% των 

συνολικών Ημερών Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. Επίσης οι χρεώσεις 
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επιβλήθηκαν συνολικά σε ογδόντα δύο (82) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες στο σύνολο 

οχτώ χιλιάδων δεκαπέντε (8,015) του εξεταζόμενου διαστήματος, αφορούν δηλαδή 

μόλις το 1.02% των συνολικών ωρών.  

 Το συνολικό ποσό των ΧΜΣ ανήλθε στο ποσό του 1,035,918.41€ και αφορούσε  δύο 

(2) Συμμετέχοντες. Στο Γράφημα 1 αποτυπώνεται το ύψος της συνολικής χρέωσης 

για το εξεταζόμενο διάστημα ανά Συμμετέχοντα και ανά μήνα.  

 

 Αναφορικά με τις ΧΜΣ της υποενότητας 6.8.1.i σημειώνουμε ότι ως αποτέλεσμα 

της μη έγκυρης υποβολής δήλωσης Προγράμματος Φυσικής Παράδοσης, δεν 

υποβλήθηκαν Εντολές Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης 

(PPT) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για τις ποσότητες αυτές. Οι Συμμετέχοντες 

βεβαίως είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αυτές τις ποσότητες ως Υβριδικές 

Εντολές Πώλησης (HBD) ή Εντολές Πακέτου (BLK).   

 Στο γράφημα 2 απεικονίζεται ανά Συμμετέχοντα το ποσοστό της μη καταχωρημένης 

ποσότητας για την οποία επιβλήθηκε η ΧΜΣ ως προς το συνολικό όγκο των Εντολών 

Πώλησης που συμπεριελήφθησαν στο Βιβλίο Εντολών της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας1. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 0,07% έως 2,77% ανά 

Ώρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης συνολικά για όλους τους Συμμετέχοντες. 

                                           
1 Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται ο ανεκτέλεστος όγκος των Εντολών Πακέτου. 
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  Στο γράφημα 3 απεικονίζεται ανά Συμμετέχοντα το ποσοστό της μη καταχωρημένης 

ποσότητας για την οποία επιβλήθηκε η ΧΜΣ ως προς το συνολικό όγκο συναλλαγών 

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 

0,1% έως 5,06% ανά Ώρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης συνολικά για όλους 

τους Συμμετέχοντες. 

 

 Αναφορικά με τις ΧΜΣ της υποενότητας 6.8.1.ii σημειώνουμε ότι ως αποτέλεσμα 

της μη έγκυρης υποβολής δήλωσης Προγράμματος Φυσικής Απόληψης δεν 

υποβλήθηκαν Εντολές Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης (PPT) 

στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για τις ποσότητες αυτές. Οι Συμμετέχοντες βεβαίως 

είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αυτές τις ποσότητες ως Υβριδικές Εντολές 

Αγοράς (HBD). 

 Στο γράφημα 4 απεικονίζεται ανά Συμμετέχοντα το ποσοστό της μη καταχωρημένης 

ποσότητας για την οποία επιβλήθηκε η ΧΜΣ ως προς τη συνολική ποσότητα των 

Εντολών Αγοράς που συμπεριελήφθησαν στο Βιβλίο Εντολών της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας. Το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 0,09% έως 4,83% ανά Ώρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης. 
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 Στο γράφημα 5 απεικονίζεται ανά Συμμετέχοντα το ποσοστό της μη καταχωρημένης 

ποσότητας για την οποία επιβλήθηκε η ΧΜΣ ως προς τη συνολική ποσότητα των 

Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτό 

κυμάνθηκε από 0,1% έως 5,06% ανά Ώρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. 

 

 Σημειώνεται ότι για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 08/04/2021 η 

ποσότητα των PPT Εντολών Πώλησης που δεν καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Εντολών 

της επόμενης ημέρας είναι ίση με την αντίστοιχη ποσότητα των PPT Εντολών Αγοράς 

και για τις ίδιες Ώρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. Για την Ημέρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης 26/03/2021 υπάρχει μόνο ποσότητα εντολών Αγοράς που δεν 

καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Εντολών της επόμενης ημέρας εξαιτίας της μη έγκυρης 

υποβολής δήλωσης Προγράμματος Φυσικής Απόληψης, ενώ την Ημέρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης 06/04/2021 υπάρχει μόνο ποσότητα εντολών Πώλησης που δεν 

καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Εντολών της επόμενης ημέρας εξαιτίας της μη έγκυρης 

υποβολής δήλωσης Προγράμματος Φυσικής Παράδοσης. 
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Εκ των ως άνω, συμπεραίνουμε ότι οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων υπολογισμού των 

ΧΜΣ της ενότητας 6.8.1 του γ’ σχετικού για το ημερολογιακό έτος 2021 λειτούργησαν 

αποτρεπτικά για τους Συμμετέχοντες. Δεδομένου ότι η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας (DAM_MPD,h) δύναται να λάβει αρνητική τιμή, εισηγούμαστε όπως ο 

αλγόριθμος υπολογισμού της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης 

Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το ημερολογιακό έτος 2022 διαμορφωθεί ως 

ακολούθως: 

𝐴𝐷𝑃_𝑃𝛮𝐹𝑀𝑀𝑄ℎ,𝐷 = 1,5 × 𝐴𝐵𝑆(𝐷𝐴𝑀_𝑀𝑃ℎ,𝐷) 

όπου: 

𝐴𝐷𝑃_𝑃𝛮𝐹𝑀𝑀𝑄ℎ,𝐷: η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης 

Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, για την Αγοραία 

Χρονική Μονάδα h της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 

D, 

D :           δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, 

h :           δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της Ημέρας                

                                    Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D κατά την οποία παρατηρείται        

                                    η μη-συμμόρφωση, 

𝐴𝐵𝑆(𝐷𝐴𝑀_𝑀𝑃ℎ,𝐷)           Η Απόλυτη Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για  

                                    την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής       

                                    Παράδοσης D. 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου 

Διευθύνων Σύμβουλος EXE & EnExClear 

 

 

Συνημμένα: Αρχείο «1594_02.11.2021_Proposal_6.8.xlsx» - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 

 

Ανακοίνωση: 

 ΥΠΕΝ, Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 


		2021-11-02T15:25:09+0200
	Georgios Ioannou




