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Προς: Αναπλ. Καθηγητή Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα 
Πρόεδρο ΡΑΕ 

Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.  

Σχετικά :       α. Η με αριθμό 949/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Μεθοδολογία 
Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β’ 
2541/24.06.2020). 

β. Η με αριθμό 950/2020 Απόφαση ΡΑΕ  με θέμα «Τέλη και Χρεώσεις για 
τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς για τα έτη 2020-2022» (ΦΕΚ Β' 2542/24.06.2020). 

γ. Η με αριθμό 987/2021 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021), της Μεθοδολογίας 
Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της απόφασης για 
τα Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β’ 6485/31.12.2021). 

δ. Η με αριθμό 1007/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Χρεώσεις και Τέλη 
EnExClear ως Φορέας Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση Συναλλαγών 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β’ 
3267/05.08.2020). 

 
 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

1. Όπως είναι γνωστό, δυνάμει της με αριθμό 949/2020 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 

2541/24.06.2020) με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη 

λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Σχετικό α’), η 

ΡΑΕ αποφάσισε τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη 

λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής και «ΕΧΕ»). Σύμφωνα με 

τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Aπόφασης ΡΑΕ προβλέφθηκε ότι η 

διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου, δηλαδή της χρονικής περιόδου για την οποία 

καθορίζονται τα τέλη και οι χρεώσεις, ορίζεται σε τρία (3) έτη. Συναφώς, ως πρώτη 

Ρυθμιστική Περίοδος ορίστηκαν τα έτη 2020, 2021 και 2022. Εν συνεχεία, δυνάμει της με 

αριθμό 950/2020 Aπόφασής της (ΦΕΚ Β' 2542/24.06.2020) με θέμα «Τέλη και Χρεώσεις για 
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τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-

2022.», η ΡΑΕ αποφάσισε την έγκριση των Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022 (Σχετικό 

β’), ομοίως κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΧΕ. Εξάλλου, δυνάμει της με αριθμό 987/2021 

Aπόφασής της με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021), της Μεθοδολογίας 

Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 

Ενδοημερήσιας Αγοράς και της απόφασης για τα Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β’ 6485/31.12.2021), η ΡΑΕ 

ενέκρινε τροποποιήσεις αναφορικά με τα τέλη και τις χρεώσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας 

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, στη Μεθοδολογία 

Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων, αλλά και στην Aπόφαση καθεαυτή για τα Τέλη και 

Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 

(Σχετικό γ’), επίσης κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΧΕ. 

2. Επιπλέον, δυνάμει της με αριθμό 1007/2020 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 3267/05.08.2020) η 

ΡΑΕ ενέκρινε την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς Εκτελεστική Aπόφαση 6 της Εταιρείας 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (εφεξής και "EnExClear") με θέμα 

«Χρεώσεις και Τέλη EnExClear ως Φορέας Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση Συναλλαγών 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Σχετικό δ’). Με την παρ. 1 του 

άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης προβλέφθηκε ότι οι σχετικές χρεώσεις και τα τέλη ισχύουν 

για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 

3. Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με τα τέλη και τις χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς η πρώτη Ρυθμιστική Περίοδος εκπνέει 

άμεσα. Επίσης, άμεσα επίκειται και η λήξη της χρονικής ισχύος των τελών και των χρεώσεων 

για την εκκαθάριση συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νέα Απόφαση ΡΑΕ για καμία εκ των 

προαναφερθεισών κατηγοριών χρεώσεων και τελών.  

4. Ενόψει των ανωτέρω, παρίσταται ανάγκη άμεσα να υπάρξει ρύθμιση αναφορικά με το 

σύνολο των προαναφερθεισών κατηγοριών χρεώσεων και τελών για το χρόνο μετά τη λήξη 

ισχύος των κατά τα ανωτέρω Αποφάσεων ΡΑΕ και έως την έκδοση νέων σχετικών 

Αποφάσεων ΡΑΕ. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αντιμετωπιστεί και για το μέλλον το 

ενδεχόμενο ύπαρξης χρονικού κενού σε περιπτώσεις που δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως 

η σχετική διαδικασία υποβολής εισήγησης από το ΕΧΕ και έκδοσης Απόφασης ΡΑΕ, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται η εξεύρεση κάθε φορά άλλων λύσεων, όπως για παράδειγμα η 

παράταση της χρονικής ισχύος της εκάστοτε Απόφασης ΡΑΕ, εισηγούμαστε με την παρούσα 

τροποποιήσεις τόσο του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 

Ενδοημερήσιας Αγοράς όσο και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεργασίας των 

αρμοδίων στελεχών της ΕΧΕ και της EnExClear με στελέχη της ΡΑΕ  

5. Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης 
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Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως εγκρίθηκαν από τα 

Διοικητικά Συμβούλια της ΕΧΕ και της EnExClear, αντίστοιχα, ως ακολούθως: 

(α) Την τροποποίηση της υποενότητας 3.12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς με την προσθήκη παρ. (4) ως εξής: 

«Τα εκάστοτε τέλη και χρεώσεις της Αγοράς Επόμενης Μέρας και της 

Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως αυτά έχουν ορισθεί με Απόφαση ΡΑΕ, 

εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος νέας Απόφασης ΡΑΕ» 

και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παρ. (4) και (5) σε (5) και (6) αντίστοιχα. 

(β) Την τροποποίηση της υποενότητας 6.1 (3) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς με την προσθήκη του εξής εδαφίου 

στο τέλος της εν λόγω διάταξης: 

«Οι εκάστοτε χρεώσεις όπως αυτές έχουν ορισθεί με Εκτελεστική Απόφαση 

της EnExClear, εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος νέας σχετικής 

Εκτελεστικής Απόφασης». 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 Αθανάσιος Σαββάκης, 

 Πρόεδρος ΔΣ ΕΧΕ & EnExClear 

 και εκτελών χρέη Δ/ντος Συμβούλου ΕΧΕ & EnExClear 
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