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11 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1572/2020
Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), σύμφωνα με το άρθρο
17 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), σύμφωνα
με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 10η Δεκεμβρίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο 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» (Α΄ 185), όπως ισχύει, και
ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 17 και
18 του νόμου αυτού.
2. 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), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 96.

Αρ. Φύλλου 5484

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης [Απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, (Β’ 5910 και Β’ 468)], όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2757/07.07.2020) και την υπ’ αρ. 1357/2020
απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 4516).
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς [Απόφαση ΡΑΕ
υπ’ αρ. 1116/2018, (Β’ 5914)], όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 820/2020 απόφαση ΡΑΕ
(Β΄ 1941) και την υπ’ αρ. 1228/2020 απόφαση ΡΑΕ
(Β΄ 4124).
5. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει μετά την
επανέκδοσή του με την υπ’ αρ. 1412/2020 απόφαση ΡΑΕ
(B’ 4658).
6. 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.) (CACM).
7. 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.).
8. 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).
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9. 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.).
10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-269936/21.10.2019 έγγραφο
της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (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΄αρ. 1124/2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με δ.τ. «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
(Α’ 185), όπως ισχύει».
12. 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), όπως ισχύει».
13. Την υπ’ αρ. 1298/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 4425/2016 (Α’ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του
Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως
ισχύει» (Β’ 4415).
14. Το ηλεκτρονικό έγγραφο της EnExClear με υπό
στοιχεία ΡΑΕ Ι-291173/09.11.2020 με θέμα «Αποστολή
προγραμματισμένων ανταλλαγών ενέργειας στον TSO».
15. Το ηλεκτρονικό έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με υπό
στοιχεία ΡΑΕ Ι-291268/11.11.2020 με θέμα «Αποστολή
προγραμματισμένων ανταλλαγών ενέργειας στον TSO».
16. Tην από 16.11.2020 κοινή δημοσίευση των ΟΔΑΗΕ/
ΝΕΜΟ και Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς που
συμμετέχουν στο IBWT project1 αναφορικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της συζευγμένης
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ήτοι την 15η
Δεκεμβρίου 2020.
17. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ O-84955/18.11.2020 έγγραφο
της ΡΑΕ με θέμα «Αποστολή προγραμματισμένων ανταλλαγών ενέργειας από πράκτορα μεταβίβασης (shipping
agent)».
18. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-291980/24.11.2020 έγγραφο της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ:
2378/23.11.2020) και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear:
1038/23.11.2020), με κοινοποίηση στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
με θέμα «Αποστολή προγραμματισμένων ανταλλαγών
ενέργειας από πράκτορα μεταβίβασης (shipping agent)».
19. Το υπό στοιχεία 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».
20. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-85176/02.12.2020 έγγραφο
της ΡΑΕ με θέμα «Αποστολή προγραμματισμένων ανταλλαγών ενέργειας από πράκτορα μεταβίβασης (shipping
agent) - Υλοποίηση πρότασης».
21. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-292792/07.12.2020 έγγραφο
της ΕΧΕ Α.Ε. (ΕΧΕ:2460/04.12.2020) με θέμα «Εισήγηση
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη χρήση
του αποθεματικού των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης
που προβλέπονται στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου
Ενέργειας».
22. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-292882/08.12.2020 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΛΥΑ/20059/07.12.2020) με θέμα «Υποβολή εισηγήσεων τροποποιήσεων Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης και Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ εν όψει
της έναρξης Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας».
23. Το υπό στοιχεία Ι-292889/08.12.2020 (ΓΔ ΛΥΑ/
20060/07.12.2020) έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ με κοινοποίηση στην ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση
για τον καθορισμό της ημέρας έναρξης της συζευγμένης
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας».
24. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (σχετ. 22), η οποία έλαβε χώρα από
09.12.2020 έως και 10.12.20202 και επί της οποίας δεν
υπεβλήθησαν σχόλια.
25. 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.
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
I. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
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) […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄

1 https://www.enexgroup.gr/documents/20126/403136/GR
-IT_MC_GoLive_1st_press_release.pdf

2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/fa
ctsheets/2020/maj/081220.csp
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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 τροποποίησή 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. […]».
Επειδή, με την απόφαση 1090/2018 της ΡΑΕ εκδόθηκε ο Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής «ΚΑΕ»), ο οποίος τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις
938/2020 και 1357/2020 της ΡΑΕ (σχετ. 3), 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 απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα 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.[…]».
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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.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ορισμοί» του CACM:
«[…] 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 CACM:
«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
παρ. 3·[…]».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 68 «Εκκαθάριση και
συμψηφισμός» του CACM:
«[…] 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 παρ. 2
στοιχείο β) και το άρθρο 52 παρ. 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 CACM:
«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 αναληφθέντα κίνδυνο. Οι
διασυνοριακές ρυθμίσεις εκκαθάρισης και συμψηφισμού υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων εθνικών
ρυθμιστικών αρχών.»
Επειδή, με την απόφαση 1124/2019 της ΡΑΕ, η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΕΧΕ ΑΕ» ορίστηκε ως «Ορισθέντας Διαχειριστής
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity
Market Operator/NEMO). Στην αίτηση της εταιρείας
(σχετ. 10) είχαν συμπεριληφθεί έγγραφα σχετικά με την
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σύζευξη Αγοράς Επόμενης Ημέρας από 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.: «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 CACM
«Η προγραμματισμένη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα και για συγκεκριμένη κατεύθυνση».
IΙ. Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τις προγραμματισμένες ανταλλαγές ενέργειας
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.
Επειδή, ο πράκτορας μεταβίβασης ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος μεταξύ διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή ενέργειας, ήτοι έχει
επιφορτιστεί με τη μεταβίβαση καθαρών θέσεων μεταξύ
διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη συζευγμένη Αγορά Επόμενης
Ημέρας, η εν λόγω οντότητα θα αποστέλλει τις Προγραμματισμένες Ανταλλαγές Ενέργειας για τα συζευγμένα σύνορα, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης τιμών (Euphemia), στον
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και θα υποβάλλει
σχετική δήλωση (nomination) στο σύστημα διαχείρισης
διασυνδέσεων του Διαχειριστή. Εν προκειμένω, κρίνεται
εύλογο όπως:
α) Ο πράκτορας μεταβίβασης δεν έχει υποχρέωση υποβολής εντολών αγοράς/πώλησης στην Αγορά Επόμενης
Ημέρας αναφορικά με την ενέργεια που διαμετακομίζεται μεταξύ συζευγμένων συνόρων ζωνών προσφοράς.
Λόγω της έμμεσης κατανομής (implicit allocation) της
δυναμικότητας των διασυνδέσεων, τα αποτελέσματα της
επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης τιμών (Euphemia)
της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας (SDAC) αφορούν
στις εκτελεσμένες εντολές και στις συνολικές διασυνοριακές ροές χωρίς αντιστοίχιση αυτών με συγκεκριμένους
Συμμετέχοντες στην αγορά. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του
πράκτορα μεταβίβασης είναι η «εκπροσώπηση» της δι-
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ασυνοριακής ροής χωρίς να του ανήκει η ενέργεια και
χωρίς να εκπροσωπεί συγκεκριμένο Συμμετέχοντα/ες.
β) Τα προγράμματα των ανταλλαγών ενέργειας είναι
δεσμευτικά και δεν μπορούν να μεταβληθούν.
γ) Η έννοια της απόκλισης με βάση τον Κανονισμό
Αγοράς Εξισορρόπησης αφορά στην ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται για ένα Συμβαλλόμενο Μέρος με
Ευθύνη Εξισορρόπησης και αντιπροσωπεύει τη διαφορά
μεταξύ της κατανεμημένης ποσότητας που αποδίδεται
στο συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη
Εξισορρόπησης και της τελικής θέσης (Πρόγραμμα
Αγοράς) του εν λόγω υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσαρμογής αποκλίσεων που εφαρμόζεται
στο Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης,
εντός δεδομένης Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
Συνεπώς, η ευθύνη του πράκτορα μεταβίβασης στην
συζευγμένη Αγορά Επόμενης Ημέρας έγκειται μόνο στην
ορθή και έγκαιρη μεταβίβαση των Προγραμματισμένων
Ανταλλαγών Ενέργειας στον Διαχειριστή, προκειμένου
για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους αναντιστοιχίας
στις δηλώσεις (nomination) μεταξύ Διαχειριστών των 2
συνόρων ζωνών προσφοράς.
Επειδή, το Επιχειρησιακό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της EnExClear περιλαμβάνει,
πέραν από τον τρόπο διασύνδεσης των συστημάτων
και τις βασικές διαδικασίες για την εκτέλεση των προβλεπόμενων ενεργειών του πράκτορα μεταβίβασης,
συμπ. της αποστολής δεδομένων, όλες τις εναλλακτικές
διαδικασίες, με τις οποίες θα διασφαλίζεται, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ορθή
και έγκαιρη δήλωση των Προγραμματισμένων Ανταλλαγών Ενέργειας στον Διαχειριστή από τον πράκτορα
μεταβίβασης. Ειδικώς, αν η EnExClear (ή η ΕΧΕ Α.Ε.) δεν
εκπληρώσει επιμελώς την υποχρέωσή της, και εφόσον
έχουν εξαντληθεί όλες οι εναλλακτικές διαδικασίες για
τη δήλωση των Προγραμματισμένων Ανταλλαγών Ενέργειας, θα πρέπει να υφίσταται ειδική πρόβλεψη για την
κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από
την αναντιστοιχία των δηλωμένων Προγραμματισμένων
Ανταλλαγών Ενέργειας μεταξύ όμορων Διαχειριστών
Συστήματος Μεταφοράς από λογαριασμό που τηρεί ο
ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ ή η EnExClear, η οποία έχει οριστεί, στο
πλαίσιο σχετικής ανάθεσης από την ΕΧΕ Α.Ε. (ΟΔΑΗΕ/
ΝΕΜΟ) ως πράκτορας μεταβίβασης.
Επειδή, με το από 07.12.2020 έγγραφό της (σχετ. 22),
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση
του ΚΑΕ και του ΚΔΕΣΜΗΕ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
προτείνονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προκειμένου να
προστεθεί στους ορισμούς ο Πράκτορας Μεταβίβασης
(Shipping Agent), ο οποίος έχει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά
συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, καθώς και να τροποποιηθούν οι διατάξεις της εκκαθάρισης βάσει του επιχειρησιακού συμφώνου μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕnExClear Α.Ε.
Η εισήγηση υποβλήθηκε κατόπιν συνεργασίας μεταξύ
ΑΔΜΗΕ και EnExClear υπό τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ
(σχετ. 14, 15, 17, 18, 20, 21 και 22).
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Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε σύντομη δημόσια διαβούλευση λόγω του επείγοντος του
θέματος εν όψει της προγραμματισμένης έναρξης της
συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στις 15.12.2020 για την ημέρα φυσικής παράδοσης
16.12.2020 (σχετ. 16, 19 και 23) στο πλαίσιο της οποίας
δεν υπεβλήθησαν απόψεις επί των θεμάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή των απαραίτητων διατάξεων στο
κανονιστικό πλαίσιο για τον Πράκτορα Μεταβίβασης.
Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω εισήγηση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεδομένου ότι συνάδει με τις κατευθύνσεις
που δόθηκαν με τις από 18.11.2020 και 02.12.2020 επιστολές της ΡΑΕ (σχετ. 17 και 20 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, αναφορικά με την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς
που θα προκύψει από την αναντιστοιχία των δηλωμένων
Προγραμματισμένων Ανταλλαγών Ενέργειας (η οποία
πιθανότατα να μην προκύψει ποτέ λόγω της πρόβλεψης των εναλλακτικών διαδικασιών δήλωσης στο Επιχειρησιακό Σύμφωνο Συνεργασίας), αυτή προτείνεται
να καλυφθεί ως εξής:
• αρχικά μέσω της καταβληθείσας από τον Πράκτορα
Μεταβίβασης αποζημίωσης 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 όπως έχει προβλεφθεί στο σχετικό
Επιχειρησιακό Σύμφωνο Συνεργασίας,
• δευτερευόντως μέσω της 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, και
• εφόσον δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της οικονομικής
διαφοράς, από τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων ΛΠ-3
που τηρεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Αγορά Εξισορρόπησης.
Επειδή, συναφώς, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση
(σχετ. 21) 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 ΡΑΕ επί
της αρχής συμφωνεί με την εισήγηση αυτή. 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
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αφού εξαντληθούν όλες οι προβλέψεις που υφίστανται
στo Επιχειρησιακό Σύμφωνο μεταξύ EnExClear και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κάλυψη ελλείμματος που δύναται να
προκληθεί από την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πράκτορα Μεταβίβασης, αποφασίζει:
A. Την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά
τα άρθρα 17 (παρ. 2, ιστ) και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185),
όπως ισχύει, ως εξής:
Άρθρο 3 Ορισμοί: Προσθήκη νέων ορισμών με αναρίθμηση των επόμενων, ως εξής:
«73. Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος: Έχει την έννοια
του σημείου 42 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222, δηλαδή μία 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.[…]
98. Πράκτορας Μεταβίβασης: Έχει την έννοια του σημείου 43 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222,
δηλαδή μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τη μεταβίβαση καθαρών θέσεων μεταξύ
διαφορετικών Κεντρικών Αντισυμβαλλόμενων.»
Άρθρο 10. Οντότητες: Τροποποίηση του σημείου δ)
της παρ. 4 και προσθήκη νέας παρ. 5, ως εξής:
«4.[…] δ) Χαρτοφυλάκια Εισαγωγών και Χαρτοφυλάκια
Εξαγωγών, μη περιλαμβανομένων των Διασυνοριακών
Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές
και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο
της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, όπως
υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης
Αγορών Επόμενης Ημέρας.
5. Οι Διασυνοριακές Φυσικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη
διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών
Επόμενης Ημέρας, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας,
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.».
Άρθρο 37. Διαβίβαση πληροφοριών στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της ΔΕΠ: Τροποποίηση του
σημείου α) της παρ. 1 με τη διαγραφή του δεύτερου
εδαφίου.
Αντικατάσταση του άρθρου 95. Λογαριασμός Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας ΛΠ-3, ως εξής:
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«1. ȅ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȅȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ȁȆ-3 ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȞ İʌȚȝİȡȚıȝȩ ıĲĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝİ ǼȣșȪȞȘ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ
ʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȝİĲȐ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ țĮȚ ʌȚıĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ Ƞ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ǼȈȂǾǼ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ
ǼǹȈ, ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ ǼǹȈ, İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼțțĮșȐȡȚıȘ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ. ȈĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑıȠįĮ Ȓ ȑȟȠįĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ İțȠȪıȚİȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 50 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 2017/2195 țĮȚ ĲȚȢ ĮțȠȪıȚİȢ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 51 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 2017/2195.
2. ȈĲȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȆȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȅȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ȁȆ-3 ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ
ʌȠıȩ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȐțĲȠȡĮ
ȂİĲĮȕȓȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȑȢ ĭȣıȚțȑȢ ȆĮȡĮįȩıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ
țĮȚ İȟĮȖȦȖȑȢ ĮȞȐ ıȣȗİȣȖȝȑȞȘ įȚĮıȪȞįİıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ȈȪȗİȣȟȘȢ ǹȖȠȡȫȞ
ǼʌȩȝİȞȘȢ ǾȝȑȡĮȢ, ȩʌȦȢ ȣʌȠȜȠȖȓıĲȘțĮȞ ıĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ȈȪȗİȣȟȘȢ ǹȖȠȡȫȞ
ǼʌȩȝİȞȘȢ ǾȝȑȡĮȢ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ
ǼȈȂǾǼ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȪȝȕĮıȘ.
3. ȉȠ ʌȠıȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȠȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ
ǼȈȂǾǼ ıİ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t, NEUTRt, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

+
ȩʌȠȣ:
ĲȠ ʌȠıȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȠȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǼȈȂǾǼ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t,
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ĮȞȠįȚțȒ ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ǼǹȈ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ĮȞȠįȚțȒ ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ǼǹȈ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ĮȞȠįȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
țĮșȠįȚțȒ ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ǼǹȈ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
țĮșȠįȚțȒ ǼȞȑȡȖİȚĮ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ȖȚĮ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ǼǹȈ.

Τεύχος B’ 5484/11.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, e, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
țĮșȠįȚțȒ ǼȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ȖȚĮ ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȘȢ ȅȞĲȩĲȘĲĮȢ ȝİ ǼȣșȪȞȘ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, p, ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t.
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ǹʌȫȜİȚİȢ ǼȈȂǾǼ.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ȖȚĮ İțȠȪıȚİȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 50 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 2017/2195, ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t.
Ș ȤȡȑȦıȘ Ȓ ʌȓıĲȦıȘ ȖȚĮ ĮțȠȪıȚİȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 51 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 2017/2195, ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ, t.
Ș ʌȓıĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȐțĲȠȡĮ
ȂİĲĮȕȓȕĮıȘȢ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ȜȩȖȦ ʌȜȘȝȝİȜȠȪȢ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ įȒȜȦıȘ ĲȦȞ ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ ĭȣıȚțȫȞ
ȆĮȡĮįȩıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ țĮȚ İȟĮȖȦȖȑȢ ĮȞȐ
ıȣȗİȣȖȝȑȞȘ įȚĮıȪȞįİıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ȈȪȗİȣȟȘȢ ǹȖȠȡȫȞ
ǼʌȩȝİȞȘȢ ǾȝȑȡĮȢ.
Ǿ ʌȓıĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ įȚĮșȑıȚȝȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ
ĲȠȣ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȋȡİȫıİȦȞ ȂȘ ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ ĲȠ
ȋȡȘȝĮĲȚıĲȒȡȚȠ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǹȖȠȡȐȢ ǼʌȩȝİȞȘȢ ǾȝȑȡĮȢ țĮȚ ǼȞįȠȘȝİȡȒıȚĮȢ ǹȖȠȡȐȢ ʌȡȠȢ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ
İȞĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ İȜȜİȓȝȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼțțĮșȐȡȚıȘ
ǹʌȠțȜȓıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȘȝȝİȜȒ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ
ȆȡȐțĲȠȡĮ ȂİĲĮȕȓȕĮıȘȢ.
4. ȉȠ ʌȠıȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȠȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ
ǼȈȂǾǼ, NEUTRt, ȖȚĮ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t İʌȚȕĮȡȪȞİȚ țĮȚ
İʌȚȝİȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝİ ǼȣșȪȞȘ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, p, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
ȝİĲȡȠȪȝİȞȘ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ ĲȠȣȢ ıĲȠ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠ ȈȪıĲȘȝĮ ıİ țȐșİ
ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t, ȦȢ İȟȒȢ:

ȩʌȠȣ:
ĲȠ ʌȠıȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȠȣįİĲİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǼȈȂǾǼ ıİ țȐșİ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ
t.
Ș ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ (ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ıĲȠ ǵȡȚȠ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢǻȚțĲȪȠȣ ǻȚĮȞȠȝȒȢ) ıİ MWh ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȣȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ĲȠȣ
ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞȐ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ ȝİ ǼȣșȪȞȘ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ p ȖȚĮ ĲȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ t.»
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B. Την τροποποίηση της υποενότητας 7.12 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 96 του ν. 4001/2011,
όπως ισχύει, ως εξής:
«7.12 Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο στάδιο
προ και μετά τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
1. Στο στάδιο προ λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας, οι Συμμετέχοντες παρέχουν στον Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες, επιπλέον
όσων υποβάλλουν με βάση τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όσον αφορά στη λειτουργία της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής
Παράδοσης D:
(α) Τις δηλώσεις χρήσης των Μακροχρόνιων Φυσικών
Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΜΦΔΜ) ανά διασύνδεση και
ανά κατεύθυνση, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα
της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, έως
την αντίστοιχη Χρονική Στιγμή Λήξης Δηλώσεων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων της ημέρας D-1, και
(β) τις δηλώσεις χρήσης των βραχυχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς στις μη συζευγμένες διασυνδέσεις,
έως την αντίστοιχη ώρα λήξης ορισμού την ημέρα D-1.
2. Στις συζευγμένες αγορές, ο Πράκτορας Μεταβίβασης υποβάλλει δηλώσεις των Διασυνοριακών Φυ-
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σικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές
και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο
της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, όπως
υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης
Αγορών Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πράκτορα
Μεταβίβασης και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
3. Ο υπολογισμός της τυχόν εναπομένουσας Διαζωνικής Δυναμικότητας μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γίνεται με βάση τις δηλώσεις των παραγράφων 1(α), 1(β) και 2 του παρόντος άρθρου.»
Γ. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από τη δημοσίευσή
της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΡΑΕ και δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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