
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 163/2023 
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημε-

ρήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

ν. 4425/2016 και του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 

Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 13 του ν. 4425/2016. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
2α Μαρτίου 2023, η οποία συνεχίστηκε την 3η Μαρτίου 
2023, και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Κεφάλαιο Γ’ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 
«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185), και ιδίως τα άρθρα 
10, 12, 12Α, 13 και 18 του νόμου αυτού.

2. Τα άρθρα 73 έως και 99 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), και ιδίως τα άρθρα117Α - 
117Ε αυτού.

4. Το άρθρο 92 του ν.  5027/2023 «Σύστημα Και-
νοτομίας στον δημόσιο τομέα  - Ρυθμίσεις Γενικής 
Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Το-
μέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για 
την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 48).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με παρέμβαση έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέρ-
γειας (L 261).

6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (απόφαση ΡΑΕ 
υπ’ αρ. 1116/2018, Β’ 5914), όπως ισχύει μετά την τρο-
ποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αρ. 820/2020 
(Β’ 1941, κωδικοποιημένη έκδοση), 1228/2020 (Β’ 4124, 
κωδικοποιημένη έκδοση), 610/2021 (Β’  3857, κωδι-
κοποιημένη έκδοση), 775/2021 (Β’  4982), 987/2021 
(Β’ 6485), 693/2022 (Β’ 4960, κωδικοποιημένη έκδοση) 
και 909/2022 (Β’ 6931).

7. Τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγο-
ράς (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1125Α/2019, Β’ 428), όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ 
υπ’ αρ. 604/2022 (Β’ 3536), 694/2022 (Β’ 4926, κωδικο-
ποιημένη έκδοση) και 909/2022 (Β’ 6931).

8. Την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187706/ 
12.12.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουρ-
γικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σταθμών 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (πλην υβριδικών σταθμών) στο Δι-
ασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4414/2016» 
(Β’ 4072).

9. Την υπ’ αρ. 1124/2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού 
της ανώνυμης εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ” και με διακριτικό τίτλο “ΕΧΕ ΑΕ” ως «Ορι-
σθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(Nominated Electricity Market Operator/NEMO), σύμφω-
να με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 
(Α’ 185), όπως ισχύει».

10. Την υπ’ αρ. 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 (Α’ 185)».

11. Την υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση, σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 
και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, της 
λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” και τον δι-
ακριτικό τίτλο “ΕΧΕ Α.Ε.” ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Β’ 742).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπ’  αρ. ΡΑΕ I-346839/01.03.2023 (ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/17301/1296/16.02.2023) επιστολή του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του Προσω-
ρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγο-
ρών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας σε διμερείς 
συμβάσεις φυσικής παράδοσης πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας».

13. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ I-346459/22.02.2023 (ΕΧΕ: 
291/21.02.2023) εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Τροπο-
ποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμε-
νης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς».

14. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ I-346462/22.02.2023 
(EnExClear: 130/21.02.2023) εισήγηση της EnExClear με 
θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συ-
ναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς».

15. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ I-346674/24.02.2023 έγγρα-
φο της ΕΧΕ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκαν σχέδια των 
Τεχνικών Αποφάσεων 4 και 10 στην κατεύθυνση υλο-
ποίησης των τροποποιούμενων διατάξεων σύμφωνα 
με το σχετικό 13.

16. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί των ως άνω 
εισηγήσεων (σχετ. 13 και 14), η οποία έλαβε χώρα από 
21.02.2023 έως και 28.02.20231.

17. Τα αποτελέσματα της ως άνω δημόσιας διαβού-
λευσης2, ήτοι οι επιστολές υπ’ αρ. ΡΑΕ: 

α. I-346689/28.02.2023 της ΕΒΙΚΕΝ
β. I-346768/28.02.2023 της AXPO Solutions - Greek 

Branch (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 
γ. I-346779/28.02.2023 της εταιρείας ENEL Green 

Power.
18. Το από 01.03.2023 έγγραφο της ΡΑΕ (Ο-101414) με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω 
δημόσιας διαβούλευσης στην ΕΧΕ Α.Ε. και την EnExClear 
και ζητήθηκαν οι απόψεις τους.

19. Την από 01.03.2023 απάντηση της ΕΧΕ Α.Ε. 
(Ι-346915/02.03.2023) με θέμα «Απόψεις ΕΧΕ Α.Ε. και 
EnExClear επί αποτελεσμάτων ΔΔ».

20. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφά-
σεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, στην παρ. 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 εισή-
γηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροπο-
ποίηση 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 περιεχόμε-
νό του προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς 

1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/61945/
2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/62068/

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 αφο-
ρά 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 
«Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκα-
θάρισης» του ίδιου νόμου:

«[…] 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που 
προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου. 
Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς δια-
κρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά 
κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστι-
κών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαρι-
στικά Μέλη 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 του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με 
την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του 
καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της πα-
ραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ, ο Κανονισμός και οι τρο-
ποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία 
αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης 
υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που 
εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του. […]»

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίη-
ση των Κανονισμών και Κωδίκων των Αγορών» του 
ν. 4425/2016, προβλέπονται τα εξής:

«1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο 
Κανονισμός Εκκαθάρισης […] όπως 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 αντικειμενι-
κά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμε-
τεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμε-
τέχοντες 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 κα-
θορίζονται τα ακόλουθα:
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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 Συμμετεχό-
ντων, καθώς και η συνεργασία τους με το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό 
την ομαλή λειτουργία της. […]

ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλ-
λαγών 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. […]

ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, 
διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας.

3. Με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης που εκδίδεται σύμ-
φωνα με τον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται ιδίως θέματα 
σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού 
που εφαρμόζει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος ανάλογα με την περίπτωση, τους 
κανόνες πρόσβασης στην εκκαθάριση, τις υποχρεώσεις 
των Εκκαθαριστικών μελών, τους κανόνες διαχείρισης 
κινδύνου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
συστήματος καθώς και την ύπαρξη των εξασφαλίσεων 
που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο Κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση για τις ανάγκες 
της εκκαθάρισης, εφαρμοζόμενων όπου συντρέχει πε-
ρίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012.[…]

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 συναλλα-
γής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ενερ-
γειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής 
που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς.[…]»

Επειδή, με την υπ’  αρ. 1124/2019 απόφασή της 
(σχετ.  9), η ΡΑΕ όρισε την ανώνυμη εταιρεία με την επω-
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Ορισθέντα Διαχειριστή 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για πέντε (5) έτη, 
σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 
του ν. 4425/2016.

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1125/2019 (σχετ. 10), κα-
τόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων και προϋποθέσεων 
που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016, 
εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«EnExClear Α.Ε.» ως Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016. Η 
εταιρεία οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Φορέα 
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Εν-
δοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το οικείο νομοθετι-
κό πλαίσιο, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τις σχετικές 
αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή αυτού, ώστε να 

διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών και υπό-
κειται στον έλεγχο και εποπτεία του Ρυθμιστή (σχετ. 10).

Επειδή, με την υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 11) 
εγκρίθηκε η 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 σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και 
την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12Α «Προσωρινός Μη-
χανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμε-
νης Ημέρας και Ενδοημερήσιας» του ν. 4425/2016:

«1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής 
Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, o οποίος 
εφαρμόζεται μετά την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή 
Ιουνίου 2023. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας δύναται να ορίζεται η λήξη ισχύος 
του Προσωρινού Μηχανισμού σε προγενέστερη ή με-
ταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που προβλέπει το 
πρώτο εδάφιο. Στο πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού 
Μηχανισμού δεν εμπίπτουν οι θερμικές μονάδες που 
είναι εγκατεστημένες στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα 
(Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

2. Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού πα-
ρακρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας του άρθρου 7, μέρος των εσόδων που 
δικαιούνται οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης 
Ημέρας από τη συμμετοχή τους σε αυτή. Το παρακρα-
τούμενο ποσό προκύπτει σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παρ. 3 και αποτελεί το Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς 
Επομένης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.). Το ποσό που απομένει 
μετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Α.Ε.Η. αποτελεί το Έσο-
δο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.).

3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επό-
μενης Ημέρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονι-
σμό της παρ. 2 του άρθρου 13, ο Φορέας Εκκαθάρισης 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει σύμφωνα και 
με την απόφαση της παρ. 8, για κάθε μονάδα παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Α.Ε.Η. και το Ε.Ε.Α.Ε.Η., 
σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5.

3Α. α) Από την 1η Μαρτίου 2023, ή με μεταγενέστερη 
ημερομηνία, η οποία ορίζεται με ανακοίνωση της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν διαπίστωσης της 
τεχνικής και κανονιστικής ετοιμότητας και όχι αργότερα 
από τη 10η Μαρτίου 2023, κατά τον υπολογισμό του 
Επιστρεπτέου Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας και του 
Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλά-
κιο Α.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3, εξαιρούνται και δεν 
προσμετρώνται οι συναλλαγές που αφορούν ποσότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας που πωλούνται και εκκαθαρίζο-
νται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι οποίες διατίθενται 
από κάθε υπόχρεο Συμμετέχοντα Παραγωγό ή Φορέα 
Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.) Α.Π.Ε. και Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης, σε 
ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Οι εν λόγω καταναλωτές μπορούν να είναι 
αποδέκτες της ενέργειας που διατίθεται μέσω σύμβασης 
είτε απευθείας με τον Συμμετέχοντα Παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε διαμέσου κατόχων άδειας προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπούν το 
φορτίο των εν λόγω καταναλωτών.

Ως ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας, για τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται 
οι καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης που δραστηριο-
ποιούνται στους τομείς του Παραρτήματος Ι της Ανα-
κοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες 
γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους το-
μείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας» (2022/C 80/01).

Για τον χαρακτηρισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας ως εξαιρούμενων, σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, οι εν λόγω ποσότητες πρέπει να αφορούν είτε 
κύρια είτε δευτερεύουσα δραστηριότητα σε επίπεδο 
επιχείρησης, σύμφωνα με τις υποπερ. Αα) και αβ).

Αα) Για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ως κύρια δραστηριό-
τητα επιχείρησης, δραστηριότητα που περιλαμβάνεται 
στους τομείς του Παραρτήματος Ι της ως άνω Ανακοί-
νωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιρείται το σύνολο 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται με φυσική πα-
ράδοση, δυνάμει των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου.

Αβ) Για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα επιχείρησης, δραστηριότητα που πε-
ριλαμβάνεται στους τομείς του Παραρτήματος Ι της ως 
άνω Ανακοίνωσης, εξαιρείται αποκλειστικά η ποσότητα 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται με φυσική 
παράδοση, δυνάμει των συμβάσεων του πρώτου εδαφί-
ου, στην εγκατάσταση όπου διεξάγεται η δευτερεύουσα 
αυτή δραστηριότητα. Η δραστηριότητα του προηγού-
μενου εδαφίου πρέπει να είναι καταχωρισμένη ως η 
κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης στο μητρώο 
που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εν 
λόγω εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διακριτό μετρη-
τικό σημείο.

Β) Οι συμβάσεις φυσικής παράδοσης της περ. α) της 
παρούσας δηλώνονται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.). Οι σχετικές ποσότητες ενέργειας, οι 
οποίες διατίθενται δυνάμει των ως άνω συμβάσεων, 
καταχωρίζονται ως Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής 
Παράδοσης από την πλευρά του Συμμετέχοντος πα-
ραγωγού ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ως Δήλωση 
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης, από την πλευρά του 
εκπροσώπου φορτίου του καταναλωτή ή την πλευρά του 
αυτοπρομηθευόμενου πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας του Ε.Χ.Ε, και οι συναλλαγές που προκύπτουν 
γνωστοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας. Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να αποφέρει 
έσοδο στον παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με-
γαλύτερο του ανώτατου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 6 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης 
Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανά-

γκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργει-
ας» (L 261). Η δήλωση κατά τα ανωτέρω, της σύμβασης, 
από τον Συμμετέχοντα παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο Ε.Χ.Ε., επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι η σύμβαση 
που δηλώνεται εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο και 
το έσοδο που πρόκειται να λάβει δυνάμει αυτής δεν 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου 6 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854.

Γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
πλέον άλλων στοιχείων που δύναται να ζητήσει η Ρ.Α.Ε., 
οι απευθείας ή εμμέσως εμπλεκόμενοι Συμμετέχοντες 
Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Εκπρόσωποι 
Φορτίου και Ενεργοβόροι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, 
υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στη Ρ.Α.Ε., από κοινού ή δι-
ακριτή δήλωση με κοινό περιεχόμενο, σχετικά με τις συ-
νολικές ποσότητες που αναμένεται να διατεθούν εντός 
του εκάστοτε μηνιαίου διαστήματος εξέτασης, την τιμή 
που συμφωνούν οι αντισυμβαλλόμενοι και τη χρονική 
διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. Επιπροσθέτως, 
εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη εκάστου διαστή-
ματος εξέτασης, οι αμέσως ή εμμέσως εμπλεκόμενοι 
Συμμετέχοντες Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
Εκπρόσωποι Φορτίου και Ενεργοβόροι Βιομηχανικοί 
Καταναλωτές και Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, υπο-
βάλλουν από κοινού ή διακριτή σχετική απολογιστική 
δήλωση, με κοινό περιεχόμενο για το εκάστοτε μηνιαίο 
διάστημα εξέτασης. Οι ανωτέρω δηλώσεις επέχουν θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Δ) Η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων με τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος, η μη υπέρ-
βαση του ανώτατου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 και η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του επόμενου εδαφίου ελέγχονται από τη 
Ρ.Α.Ε. σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η Ρ.Α.Ε. ελέγχει:

δα) Αν η τιμή που προβλέπεται στη σύμβαση φυσικής 
παράδοσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854, ως εκάστοτε 
ισχύει.

Δβ) Την ταύτιση των προγραμμάτων φυσικής παρά-
δοσης και φυσικής απόληψης ηλεκτρικής ενέργειας, που 
αφορούν τις συμβάσεις της περ. α).

δγ) Τη μη υπέρβαση της συνολικής δηλωθείσας πο-
σότητας ηλεκτρικής ενέργειας (η/ε) με προγράμματα 
φυσικής απόληψης, σε επίπεδο μήνα, σε σχέση με τη 
συνολική μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα η/ε, βάσει 
διαθέσιμων μετρητικών στοιχείων που παρέχουν ο Δι-
αχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και ο Διαχειριστής 
Δικτύου Διανομής, δυνάμει των χρονισμών εκκαθάρισης 
των αγορών.

Ε) Αν κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι:
εα) Για την υποπερ. Δα), σε περίπτωση υπέρβασης, η 

Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας στοιχεία από το Ε.Χ.Ε. και τον Φορέα 
Εκκαθάρισης, υπολογίζει τα έσοδα που υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2022/1854, σύμφωνα με τον τύπο «Χρέωση παραγω-
γού = [(τιμή σε €/MWh της σύμβασης φυσικής παράδο-
σης) - (ανώτατο όριο σε €/MWh που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854) 
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ως εκάστοτε ισχύει] * (ποσότητα φυσικής παράδοσης 
σε MWh)» και ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης, προ-
κειμένου να παρακρατηθούν τα αντίστοιχα ποσά και να 
αποδοθούν, σύμφωνα με την παρ. 6.

Εβ) Για την υποπερ. Δβ), η δηλωθείσα ποσότητα φυ-
σικής παράδοσης υπερβαίνει τη δηλωθείσα ποσότητα 
φυσικής απόληψης, σε ωριαία βάση, τότε ο Προσωρι-
νός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας του παρόντος εφαρμόζεται επί των 
συναλλαγών που αφορούν την υπερβάλλουσα ποσό-
τητα. Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας στοιχεία από τον Φορέα Εκ-
καθάρισης, υπολογίζει το ύψος του Ε.Ε.Α.Ε.Η. που κατά 
παράβαση της παρούσας δεν παρακρατήθηκε. Κατόπιν, 
η Ρ.Α.Ε. ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης, προκειμέ-
νου να παρακρατηθούν τα αντίστοιχα Ε.Ε.Α.Ε.Η. και να 
αποδοθούν, σύμφωνα με την παρ. 6.

Εγ) Για την υποπερ. Δγ), η συνολικώς δηλωθείσα πο-
σότητα μέσω προγραμμάτων φυσικής απόληψης υπερ-
βαίνει, μηνιαίως, τη συνολική μηνιαία καταναλωθείσα 
ποσότητα η/ε βάσει διαθέσιμων μετρητικών στοιχείων 
που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 
και ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής, τότε ο Προσωρι-
νός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας του παρόντος εφαρμόζεται επί των 
συναλλαγών που αφορούν την υπερβάλλουσα ποσότη-
τα. Η Ρ.Α.Ε. ακολουθεί τη διαδικασία των δύο τελευταίων 
εδαφίων της υποπερ. Εβ). Στην περίπτωση αυτή, θεωρεί-
ται ότι εξαιρούνται οι συναλλαγές που αντιστοιχούν σε 
ποσότητες, μέχρι την κάλυψη του ορίου της συνολικής 
μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας. Το όριο της συνο-
λικής μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας καλύπτεται 
με τη λήψη υπόψη των ποσοτήτων, βάσει του χρόνου 
της φυσικής τους παράδοσης (αρχή της χρονικής προ-
τεραιότητας).

Στ) Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβάλουν αιτιολο-
γημένες αντιρρήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. επί των υπολογισμών 
αυτής, σύμφωνα με τις υποπερ. Εα), εβ), και εγ), εντός 
επτά (7) ημερών από την γνωστοποίησή τους σε αυτούς. 
Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις και αποστέλλει 
αναθεωρημένο υπολογισμό, αν απαιτείται, εντός επτά (7) 
ημερών. Με τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, ο Φορέας 
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρακρα-
τεί και αποδίδει στις αμέσως επόμενες εκκαθαρίσεις, τα 
τελικώς προκύπτοντα προς απόδοση ποσά, σύμφωνα 
με την παρ. 6.

Ζ) Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας, οι Δια-
χειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, το Ε.Χ.Ε., ο Φορέας Εκκαθάρισης 
και οι παραγωγοί ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., κάτοχοι 
άδειας προμήθειας, καθώς και οι καταναλωτές που έχουν 
συμβληθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική 
παράδοση, σύμφωνα με την περ. α) ή οι Αυτοπρομηθευ-
όμενοι Πελάτες, παρέχουν στη Ρ.Α.Ε., αμελλητί, και σε 
κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
αίτημα της Αρχής, όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Η) Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη ισχύος της εφαρ-
μοζόμενης εξαίρεσης, δυνάμει της παρούσας παρα-
γράφου, η Ρ.Α.Ε. διενεργεί απολογιστικό έλεγχο, επί του 
συνόλου των δηλωμένων ποσοτήτων των προγραμμά-

των φυσικής παράδοσης και, σε περίπτωση απόκλισης, 
προσδιορίζει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
οποίες κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου, θε-
ωρήθηκαν ως εξαιρούμενες και δεν ελήφθησαν υπόψη 
για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Α.Ε.Η.. Ακολούθως, η Ρ.Α.Ε. 
ενημερώνει το Ε.Χ.Ε. και τον Φορέα Εκκαθάρισης, κα-
θώς και τον ενδιαφερόμενο Συμμετέχοντα, σχετικά με το 
τελικώς προκύπτον προς απόδοση Ε.Ε.Α.Ε.Η.. Κατά τον 
έλεγχο αυτό η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη μετρητικά στοιχεία 
που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 
και ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής. Ο Συμμετέχων δύ-
ναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις προς τη 
Ρ.Α.Ε., εντός επτά (7) ημερών. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη 
τις αντιρρήσεις και αποστέλλει αναθεωρημένο υπολο-
γισμό, αν απαιτείται, εντός επτά (7) ημερών. Με τη λήξη 
της ανωτέρω διαδικασίας, ο Φορέας Εκκαθάρισης της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρακρατεί και αποδίδει στις 
αμέσως επόμενες εκκαθαρίσεις, το τελικώς προκύπτον 
προς απόδοση Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμφωνα με την παρ. 6.

Θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να εξειδικεύο-
νται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Ρ.Α.Ε. από τα πρό-
σωπα του δεύτερου εδαφίου της περ. γ), καθώς και να 
ρυθμίζεται κάθε θέμα συναφές με την εφαρμογή της 
παρούσας. […]

10. Το παρόν και οι αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις ισχύουσες 
διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμε-
νης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαμβανομέ-
νων των κανόνων καθορισμού Θέσης και υπολογισμού 
της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των 
Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. […]»

Επειδή, οι εξαιρούμενες συναλλαγές κατά την παρ.  3Α 
του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 δεν δύνανται να κατα-
λαμβάνουν ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, είτε διατίθε-
νται από Συμμετέχοντα Παραγωγό ή Φορέα Σωρευτικής 
Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.) Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ..Υ.Α.), 
εφόσον ο κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘΥΑ διατηρεί ενεργή Σύμβα-
ση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
(βλ. σχετ. 8), ο κάτοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παρέχει συνολικά την ηλεκτρική ενέργεια, 
η οποία θα παράγεται από τον υπόψη Σταθμό του και θα 
απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τη 
συμφωνηθείσα τιμή (Τιμή Αναφοράς) της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. Στην περίπτωση 
αυτή, τυχόν δυνατότητα παράλληλης σύμβασης σε βι-
ομηχανικό καταναλωτή, βάσει της παρ. 3Α του άρθρου 
12Α, πέραν της αδυναμίας φυσικής παράδοσης της ίδιας 
ποσότητας σε διαφορετικούς αποδέκτες, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως υπεραντιστάθμιση μη συμβατή με τους 
ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και κατά 
παράβαση των αποφάσεων της Επιτροπής για τα εθνικά 
σχήματα υποστήριξης της πράσινης ενέργειας (βλ. ιδίως 
τις Αποφάσεις της Επιτροπής C(2021) 8651/24.11.2021 
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“State Aid SA. 60064 (2021/N) - Greece “Greek RES and 
heCHP scheme 2021-2025” και C(2016)/7272/16.11.2016 
“State aid SA 44666 - Greece New operating aid scheme 
for the production of electricity from RES and HECHP”). 
Συνεπώς, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
ΔΑΠΕΕΠ, θα επαληθεύσει τη συμμόρφωση των Συμ-
μετεχόντων Παραγωγών ΑΠΕ και των ΦΟΣΕ που τους 
εκπροσωπούν προς αυτήν την αυτονόητη υποχρέωσή 
τους, η οποία απορρέει αβίαστα από τη φύση και το πε-
ριεχόμενο των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που 
έχουν συναφθεί.

Επειδή, σε συνέχεια ενημέρωσης από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την άμεση 
προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου για την 
εξαίρεση από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανι-
σμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς των συναλλαγών 
που αφορούν σε ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
οποίες διατίθενται -μέσω συμβάσεων φυσικής παράδο-
σης- από Συμμετέχοντα Παραγωγό ή ΦΟΣΕ ΑΠΕ και ΣΗ-
ΘΥΑ σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας (σχετ. 12), η ΕΧΕ Α.Ε. και η EnExClear 
ως καθ’ ύλην αρμόδιες, απέστειλαν εισηγήσεις για την 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγο-
ράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(σχετ. 13) και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(σχετ. 14) αντίστοιχα, μετά από έγκριση των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους στις 21.02.2023. Οι εν λόγω προτάσεις 
τροποποίησης κρίθηκαν απαραίτητες, αφενός για τον 
σκοπό της τεχνικής υλοποίησης της εν λόγω εξαίρεσης, 
και αφετέρου για τον σκοπό της αποτύπωσης της εν 
λόγω εξαίρεσης από τον Μηχανισμό και στο επίπεδο 
της εκκαθάρισης και ειδικότερα σε επίπεδο υπολογισμού 
και συμψηφισμού θέσεων.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τις σχετικές εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. 
και της EnExClear σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 16). Τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης (σχετ. 17) 
διαβιβάστηκαν στις εταιρείες για τα σχόλιά τους (σχετ. 
18). Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά παρουσιάζονται 
στην υπό σχετ. 19 απάντησή τους, δεν προέκυψε ανά-
γκη επικαιροποίησης των εισηγήσεων για τις τροποποι-
ήσεις των κανονισμών, δεδομένου ότι α) η ΕΒΙΚΕΝ και η 
ENEL Green Power εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους 
για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Κανονισμό 
και β) τα τεχνικά σχόλια της εμπιστευτικής επιστολής 
ήδη αντιμετωπίζονται στις προτεινόμενες διατάξεις οι 
οποίες θα συμπληρωθούν με την τροποποίηση των 
σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 15). 
Περαιτέρω, σε σχέση αφενός με το αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ 
για την εξαίρεση από τον Προσωρινό Μηχανισμό του 
άρθρου 12Α όχι μόνο των συναλλαγών που σχετίζο-
νται με συμβάσεις φυσικής παράδοσης αλλά και αυτών 
που διενεργούνται σε εκτέλεση χρηματο-οικονομικών 

συμβάσεων, αφετέρου με το παρεμφερές αίτημα της 
ENEL αναφορικά με την εξαίρεση και των εικονικών PPAs 
(virtual PPAs), σημειώνεται ότι η παρούσα τροποποίηση 
του δευτερογενούς κανονιστικού- ρυθμιστικού πλαισί-
ου προωθείται σε εναρμόνιση προς τα οριζόμενα στον 
πρόσφατο ν. 5027/2023 (άρθρο 92) και δεν υπεισέρχεται 
σε ζητήματα επιλεξιμότητας είτε κατηγοριών PPAs είτε 
καταναλωτών. Άλλωστε, ο καθορισμός επιλέξιμων PPAs 
και, κατ’ επέκταση, επιλέξιμων προς εξαίρεση συναλλα-
γών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδο-
ημερήσιας Αγοράς και, σε κάθε περίπτωση, εκφεύγει της 
αρμοδιότητας της ΡΑΕ. Πράγματι, όπως ορίζεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, οι Υπουργοί 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Οικονομικών 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη ρύθμιση κάθε θέματος 
που σχετίζεται με την εφαρμογή του Προσωρινού Μη-
χανισμού, ενώ η αρμοδιότητα της ΡΑΕ έχει αποκλειστικά 
χαρακτήρα εποπτικό.

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, τον 
προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου «Μηχανισμός Επι-
στροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας», 
καθώς και ότι οι προτεινόμενες διατάξεις από το Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας και τον Φορέα Εκκαθάρισης κι-
νούνται προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμο-
γής των διατάξεων του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 92 του ν./2023 και 
σε εναρμόνιση με το ως άνω υπερέχον και δεσμευτικό 
νομικό πλαίσιο, έκανε δεκτές τις εισηγήσεις της ΕΧΕ 
Α.Ε. και της EnExClear και θεωρεί εύλογο το περιεχό-
μενο αυτών.

Επειδή, επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. έγιναν τροπο-
ποιήσεις νομοτεχνικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα.

Επειδή, η ισχύς των θεσπιζόμενων τροποποιήσεων του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και του Κανονι-
σμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς άρχεται από τη δη-
μοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η προωθούμενη -δυνάμει της παρ. 3Α του 
άρθρου 12Α του ν. 4425/2016- εξαίρεση συναλλαγών 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία που θα προσδιοριστεί 
με Ανακοίνωση της ΡΑΕ, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο της Αρχής, κατόπιν επιβεβαίωσης και της τεχνικής 
ετοιμότητας ΕΧΕ και EnExClear.

Επειδή, η ΡΑΕ θα ασκήσει την εποπτική της αρμοδι-
ότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του 
άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, αλλά και τα άρθρα 6 
του ν. 4425/2016 και 22 του ν. 4001/2011 δυνάμενη να 
εκδώσει ερμηνευτικές αποφάσεις ή/και κατευθυντήριες 
αποφάσεις και αποσκοπώντας στη λυσιτελή εφαρμογή 
των προβλέψεων του νομοθετικού πλαισίου και την 
αποτροπή τυχόν στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, 
αποφασίζει:
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/ .  

  : 

i.     ( ) ( )  
     ( )  
      TDP,    

    p       h 
    D    

      (Participant
Positive Forward Market Mismatch Quantity), PPFMMQp,h,D,  : 

PPFMMQp,h,D = DP - Sum(a = 1, N) (PDNa,h,D) 

: 

p:    

a:      ,  
     , 

       
   /     

     

h:      

D:       

PDNa,h,D:       
  a      h   

   D  MWh 

    Qp,h,D,        PPFMMQp,h,D  
         

         
   : 

 

: 

i:     

j:        
   

k:     

AvailCapi,h,D:      i     
 h      D 
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AvailRESCapj,h,D:        
        h  

    D 

LTPTRsk,h,D:      
        p   
 k      h. 

            Qp,h,D, 
         

 . 

ii.     ( ) ( )  
     ( )   

     TOP,       
  p       h  

   D    
      (Participant

Negative Forward Market Mismatch Quantity), PNFMMQp t,D,  : 

PNFMMQp,h,D = -TOP + Sum(i = 1, N) (PONi,h,D) 

: 

PONi,h,D:         i   
   h      D  

MWh 

              
       , 

PNFMMQp,h,D,          
 .    ,     

       ,    
        PNFMMQp,h,D   

       
  . 

2.          
 ,        

,          , 
        EXE.      

   (2)          
        

       . 

3.         
            

   . 

6.9     

1.           
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,          
. 

2.           
   ,   : 

)   ,       
    EXE       

       
,          

     (2)         
  /   . 

)            (2)  
        / ,  

       : 

i.       EXE    , 
   4 (  4.2.2.1)  , 

  (email)     
,    (1)       

  / . 

ii.       
   EXE   DPX  OPX   

  (email)     
,    (1)       

  / . 

iii.        
       

 ,      
   ( ) 1227/2011    , 
        

    (email)    
 ,    (1)      
   / .

iv.         ,  EXE  
   DPX, OPX /  DPBOTC, OPBOTC,   

         
        

   (email)     
,        

/ . 

v.        EXE 
    /    

     (email)   
  ,    (1)     

    / . 
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vi.         /  
   ,  EXE,     

   ,    
/         

       
          

          
  ,     . 

3.           
 /        

 /   ,   : 

)               
           

,       4 (  4.2.2.1)  
,   EXE       
 (email)      ,   

 (2)          
/ .      ,  EXE   

         . 

)          
         ,   

        ,   DPX 
/  OPX   ,    EXE   

 (email)      ,   
       

   / .      ,  
EXE    DPX /  OPX       

     . 

)            
             

  ,       
     2 (  2.3.2  2.3.3),   (1)  

        
   / .  EXE     

        . 
,  EXE    DPX, OPX /  DPBOTC, OPBOTC  

  (email)      
,    (2)        

  / .      
,     ,   

EXE      /    
    2 (  2.3.2  2.3.3),   

 (1)          
/ .        
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 /      ,   
         .   

      
/ ,     TDPrem  OPrem,  

       
 (email)      ,   

      / .» 

15.    «    »  «
  »     : 

  
  

Physical Offtake 
Nomination 

    
     

      
. 

  
  

Physical Delivery 
Nomination 

    
    

      
 . 

16.    «   »  «  
  »      . 

17.    «   »     : 

 
 

 

Energy Financial 
Instruments  

    
 . 4425/2016   

    
   

    
     . 

4425/2016,  . 4514/2018   
    

  
   , 

       
    

 . 

18.          «  
»  «   »  : 

 
  

Bilateral OTC Offtake 
Position 

     
     
    

      
  

     
  

,      



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11443Τεύχος B’ 1313/07.03.2023

   
   ( ) 

1227/2011    
     

    . 

 
  

Bilateral OTC Delivery 
Position 

     
     
    

      
  

     
  

,      
   

   ( ) 
1227/2011    

     
    . 

19.    «  /      
    »     : 

 / 
   

   
   
  

Generating Unit/ RES 
Unit in Commissioning 
or Testing Operation 

  /  
,      

    
     

   , 
     

     
. 

20.    «   / »  
        :

  
 

Physical Offtake 
Schedule 

      
    

    
      

    
,    

   . 

  
 

Physical Delivery 
Schedule 

      
    

    
     

     
,    

   . 
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21.         «   » 
«   »  : 

  
 

Total Offtake Position     
    

   
     

 . 

  
 

Total Delivery Position     
    

  
     

  . 

22.          «  »  :

 / 
 

Physical Delivery/ 
Offtake 

 /   
    
     

   . 

23.          «  » 
: 

  Physical Settlement     
 /       

  ,  
  ,  

     
   

  ,   
    . 

24.          «   
»          «

 »  «   »,  : 

  
 

Exchange Offtake 
Position 
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    . 

  
 

Exchange Delivery 
Position 

     
     

    
    

   
    

   
   

     
       

     
    

     
    . 

25.          «   
    »  : 

   
 

 
 

 
 

Registration Gate 
Closure Time 

      
   

  
      

    
    

  .  

,       
    

     
      

  
     

  
,      

    
 ( ) 1227/2011  

  / 
. 

.     ,    13 . 2  . 4425/2016,   
  ’   7.3       

    ,     (ii)  : 

« )          2.35  , 
          , 

: 
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i.       . . . . . . . .   )
,          ,  

     12   .4425/2016. 

ii.          
   . . . . . . . .   ) ,  

      ,   EnExClear   
          

 12   .4425/2016.».

.              
          ,   
      10.3.2023. 

      «    . .»   

«      . .»,    

        . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02013130703230024*
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