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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 4 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι:  

(α)  η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για 

την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δί-

κτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003» (L 211/15 της 14.8.2009), καθώς και του Κανονι-

σμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 «σχετικά με τον κα-

θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη δια-

χείριση της συμφόρησης» (L 197/24 της 25.7.2015), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

2016/1719 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 «σχετικά με τον καθορισμό κα-

τευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας» (L 259/42/ της 

27.9.2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμ-

βρίου 2017 «σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρό-

πηση ηλεκτρικής ενέργειας» (L 312/6/της 28.11.2017) και  

(β)  η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας ως αγοράς ενεργειακών προϊόντων 

χονδρικής κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 «για την ακεραιότητα 

και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας»» (L 326/1 της 8.12.2011) ή και συ-

ναφών χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του νόμου για την ενσωμάτωση 

της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτι-

κών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (L 173/84 

της 12.6.2014). 
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Άρθρο 5 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του άρθρου 2 του 

ν. 4001/2011 (Α’ 179), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1227/2011, του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής της 17ης Δε-

κεμβρίου 2014 «σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή των παραγράφων 2 

και 6 του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» 

(L 363/121 της 18.12.2014) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. 

Πέραν των ανωτέρω ορισμών, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν επίσης οι 

ακόλουθοι: 

(α)  Χρηματιστήριο Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται μία ή και περισσό-

τερες Αγορές Ενέργειας ή και Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

(β)  Αγορές Ενέργειας: Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι Αγορές Φυσικού Αερίου και οι 

Περιβαλλοντικές Αγορές. 

(γ)  Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και 

η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρι-

κής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. 

(δ) Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων 

5-11 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας MiFID II που σχετίζονται με εμπορεύματα ενέργειας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας ή 

φυσικού αερίου, ή και δικαιώματα εκπομπής ρύπων και τα οποία τυγχάνουν δια-

πραγμάτευσης σε Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου. 

(ε)  Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά: Η ρυθμιζόμενη αγορά, ο πολυμερής μηχανι-

σμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή ο μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης 

(ΜΟΔ) κατά την έννοια του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Ενεργειακά 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα και την οποία διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

(στ)  Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Η ημέρα κατά την οποία παραδίδονται οι 

ποσότητες ενέργειας που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής στις Αγορές Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας. 

(ζ)  Αγορά Επόμενης Ημέρας: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία πραγματοποι-

ούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσι-

κής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης) και 

στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές που διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρηματο-

πιστωτικών Μέσων με φυσική παράδοση. 
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(η)  Ενδοημερήσια Αγορά: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία πραγματοποιού-

νται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής 

παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εντολών συναλλαγών στην Αγο-

ρά Επόμενης Ημέρας και αφορούν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. 

(θ)  Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Nominated Electricity Market 

Operator/NEMO) (εφεξής ο «ΟΔΑΗΕ»): Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται από την ΡΑΕ 

να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας ή/και την ε-

νιαία ενδοημερήσια σύζευξη, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 και τις διατά-

ξεις του παρόντος νόμου. 

(ι)  Αγορά Εξισορρόπησης: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τις Α-

γορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία εκκα-

θάρισης αποκλίσεων. 

(ια)  Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία προσφέρεται ισχύς για την κάλυ-

ψη των απαιτήσεων εφεδρείας του Συστήματος η οποία (ισχύς) διατηρείται από τους 

Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. 

(ιβ)  Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία προσφέρεται από τους Συμμε-

τέχοντες ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με 

σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συστήματος σε ένα προκαθορισμένο εύρος, 

καθώς και του ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένων 

των προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες. 

(ιγ)  Αγορές Φυσικού Αερίου: Οι Αγορές Φυσικού Αερίου, στις οποίες πραγματοποιούνται 

συναλλαγές επί συμβολαίων προμήθειας ή μεταφοράς φυσικού αερίου και οι οποίες 

λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κα-

νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. 

(ιδ)  Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής: Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία με την ο-

ποία ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα τεχνικά χαρακτηριστι-

κά των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων, τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστή-

ματος και τις προσφορές των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης, επιλύει 

ένα πρόβλημα συν- βελτιστοποίησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με στό-

χο τον καθορισμό ενδεικτικού προγράμματος λειτουργίας για τους Συμμετέχοντες και 

τις μονάδες παραγωγής, με γνώμονα την ασφάλεια του Συστήματος. Από το Πρό-

γραμμα Κατανομής είναι δυνατό να προκύπτουν πρόσθετα στοιχεία, όπως η Ισχύς Ε-

ξισορρόπησης, για κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

(ιε) Συμμετέχων στις Αγορές Ενέργειας/Συμμετέχων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

δικαιούται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε μια ή περισσότερες Αγορές Ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπρομηθευόμενων πελατών και των φορέων σω-

ρευτικής εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρημα-

τιστηρίου Ενέργειας, όπου νοούνται ως: 

1)  Αυτοπρομηθευόμενος πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιλέ-

γει να προμηθεύεται ενέργεια απευθείας από τις Αγορές Ενέργειας προς ιδία 

αποκλειστική χρήση και 
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2)  Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator): Το νομικό πρόσωπο το οποίο 

συναθροιστικά εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έναν ή περισσό-

τερους παραγωγούς ή καταναλωτές ή δυνητικά Συμμετέχοντες για ένα ή πε-

ρισσότερα σημεία σύνδεσης, είτε για παραγωγή είτε για ζήτηση ηλεκτρικής ε-

νέργειας και αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που 

απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις Αγορές αυτές. Στην έννοια αυτή συ-

μπεριλαμβάνεται και ο Φορέας Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγράφων 22 

και 23 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α` 149) εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. 

(ιστ) Φορέας Εκκαθάρισης: Η ανώνυμη εταιρεία που παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμβαλ-

λομένων στις συναλλαγές στις Αγορές Ενέργειας και αναλαμβάνει το ρόλο αγοραστή 

έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή για τις ανάγκες εκκαθάρισης 

των σχετικών συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. 

(ιζ)  Ειδική Συμμετοχή: άμεση ή έμμεση συμμετοχή που αντιπροσωπεύει το 10% τουλάχι-

στον του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου. 

(ιη)  Περιβαλλοντικές Αγορές: Αγορές στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές επί πε-

ριβαλλοντικών προϊόντων όπως, δικαιωμάτων, ενεργειακών πιστοποιητικών, εγγυή-

σεων προέλευσης, όπως εξειδικεύονται με απόφαση της ΡΑΕ κατά τους όρους του 

παρόντος, και οι οποίες λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, 

κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. 

 

Άρθρο 6 

Εποπτικές Αρμοδιότητες 

1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις 

διατάξεις του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: 

(α) Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 

Κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρό-

ντος. 

(β)  Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανο-

νισμό (ΕΚ) 714/2009. 

(γ)  Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανο-

νισμό (ΕΕ) 2015/1222 και προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την παρα-

κολούθηση της συμμόρφωσής του με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τε-

λών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση μονοπωλίου, την έγκριση του σχεδίου συνεργα-

σίας των ΟΔΑΗΕ για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της λειτουργίας 

Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των λοιπών όρων και προϋποθέσε-

ων ή μεθοδολογιών και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και 

αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό. 

(δ)  Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανο-

νισμό (ΕΕ) 1227/2011 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτω-
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βρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέρ-

γειας (EE L 326/1 της 8.12.2011). 

2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί σύμφωνα με την παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί, πέραν 

των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του ν. 

4001/2011,να εκδίδει οδηγίες και κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών 

και Κωδίκων του παρόντος, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και να διε-

νεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους στους φορείς που υπάγονται 

στην ως άνω εποπτεία της, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβα-

τικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί. 

3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της ΡΑΕ τα εντεταλμένα όργανα αυτής 

μπορούν: 

(α)  να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να 

λαμβάνουν αντίγραφό του, 

(β)  να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, 

(γ)  να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης 

ή ανταλλαγής δεδομένων και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτής. 

4. Η ΡΑΕ μπορεί επιπροσθέτως: (α) να λαμβάνει πληροφορίες από τους ελεγκτές επο-

πτευόμενων κατά τα ανωτέρω από την ΡΑΕ φορέων, (β) να αναθέτει εξακριβώσεις ή 

έρευνες σε ορκωτούς λογιστές και άλλους εμπειρογνώμονες 

5. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, δύναται να καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει περιοδικώς να 

υποβάλλουν οι εποπτευόμενοι από την ΡΑΕ φορείς, το χρόνο και τον τρόπο υποβο-

λής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 

6. Για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 12, και των 

άρθρων 15 και 16 αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται ειδικότε-

ρα στις διατάξεις αυτές. Για την άσκηση της ως άνω εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαι-

αγοράς έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέ-

πονται στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, όπως κατά περίπτωση καθορί-

ζεται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 15 και 16. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1 

του άρθρου 13 ως προς τη συμμετοχή ΑΕΠΕΥ ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα 

Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η 

Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύουν επίσης τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα, αντί-

στοιχα, όταν συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά 

με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώ-

σεών τους. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της 

Ελλάδος καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτι-

κών ιδρυμάτων, αντίστοιχα, στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετεχόντων αναφορικά με 

την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώ-

σεών τους. 
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7. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται για την αποτελεσματική άσκη-

ση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 

του παρόντος άρθρου, όπως και για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νο-

μοθεσίας που αφορά στη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργει-

ακής αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με βάση τις προβλέψεις του ενω-

σιακού δικαίου. 

8. Ειδικώς, την εποπτεία ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης (β) της 

παρ. 1 του άρθρου 13 ως προς τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 

4261/2014 ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης ασκεί η Τράπεζα της 

Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τα ως 

άνω πιστωτικά ιδρύματα όταν συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ε-

νέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των 

σχετικών υποχρεώσεών τους. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται 

ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4261/2014 στις 

Αγορές Ενέργειας ως Συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες άσκησης της εποπτείας της πα-

ρούσας παραγράφου η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με την ΡΑΕ και την Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς. 

9. Επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμο-

διοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μεταξύ της ΡΑΕ, της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 7 

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέρ-

γειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια 

Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά που λει-

τουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 16. Συναλλαγές επί Ενερ-

γειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων είναι δυνατό να συνάπτονται και διμερώς, εκτός 

της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς. 

2. Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Α.  Αγορά Επόμενης Ημέρας 

(α)   Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες εντολές 

συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την ε-

πόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης). Στην Αγορά Επόμε-

νης Ημέρας δηλώνονται και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δε-

σμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών 

Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Οι εντολές πώλησης των 

Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο της διαθέσιμης ισχύος των 

μονάδων τους, που δεν έχει δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί των 

ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών 

προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. 

(β)   Η λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης 

των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από το Χρηματι-

στήριο Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδι-

ους φορείς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας για την Αγορά Επομένης Ημέρας. 

Β.  Ενδοημερήσια Αγορά 

(α)   Στην Ενδοημερήσια Αγορά οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν εντολές 

συναλλαγών για φυσική παράδοση την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδο-

σης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά 

Επόμενης Ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη: 

(i)  τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέρ-

γειας συναλλαγών τους επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή 

και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 

1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, 

(ii)  τα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, καθώς και 

(iii)  τυχόν περιορισμούς που έχουν προκύψει από την Αγορά Εξισορρόπη-

σης. 

(β)   Η λειτουργία της  Ενδοημερήσιας Αγοράς, τόσο κατά το διάστημα πριν όσο και 

μετά τη θέση σε ισχύ του πλαισίου της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγο-

ρών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συμπληρωματικών ενδοημερήσιων 

περιφερειακών δημοπρασιών, διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας 

σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς, σύμφω-

να με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την Εν-

δοημερήσια Αγορά. 

Γ.  Αγορά Εξισορρόπησης 

(α)   Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την 

Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης απο-

κλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών 

με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπη-

σης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης βάσει του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης. 

(β)   Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή 

του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 



 

9 
 

3. Για τη λειτουργία των Aγορών  Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και 

ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστή-

ματα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργική διεπαφή μεταξύ τους και 

την ομαλή μεταφορά δεδομένων από τη μία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην άλλη, 

όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μιας Αγοράς 

αποτελούν εισαγόμενα δεδομένα και βάση για την επόμενη χρονικά Αγορά. 

4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, οι συναλλαγές που τελούνται 

στο πλαίσιο των ανωτέρω  Aγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέπονται από το Ελληνικό 

Δίκαιο. 

 

Άρθρο 8 

Ορισμός και αρμοδιότητες του ΟΔΑΗΕ 

1. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, στην ελληνική επικράτεια υφίστα-

ται εθνικό νόμιμο μονοπώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοη-

μερησίως, το οποίο αποκλείει τον ορισμό περισσότερων του ενός ΟΔΑΗΕ. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 

4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Η ΡΑΕ είναι επίσης αρμόδια για 

την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τε-

λών του ΟΔΑΗΕ ή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών αυτών, την ανάκληση 

του ΟΔΑΗΕ, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται στις εθνικές Ρυθμι-

στικές Αρχές, δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού. 

3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται σύμφωνα με τα άρ-

θρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, μη θιγομένων των διατάξεων του Κανονισμού (Ε-

Ε) αριθ. 2015/1222. 

4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός 

των προβλεπομένων στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, ο ΟΔΑΗΕ δύναται να: 

(α)  συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένο σκοπό 

την εκτέλεση εργασιών ή λειτουργιών που αφορούν στις αρμοδιότητές 

του ή/και  

(β)  αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρμοδιότητές του σε ένα 

ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί 

να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά 

με τον ΟΔΑΗΕ. 

  Για τις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) ο ΟΔΑΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμό-

διος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών 

και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της 
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διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

  Στις περιπτώσεις (α) και (β) οι επιμέρους όροι και συμφωνίες με τρίτα πρόσω-

πα τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 

5. Ο ΟΔΑΗΕ εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία 

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και της  Ενδοημερήσιας Αγοράς, κατόπιν έγκρισης 

της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. 

6. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1222, ο ΟΔΑΗΕ οφείλει να: 

(α)  Συνεργάζεται με τυχόν άλλα χρηματιστήρια ενέργειας ή διαχειριστές αγορών 

και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό 

του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

(β)  Παρέχει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Συμμετέχοντες στις Αγο-

ρές Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται τις απαραίτητες πληροφορίες για 

τη συμμετοχή τους σε αυτές. 

(γ)  Εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και 

αμερόληπτα κριτήρια και αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Συμμετεχό-

ντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

(δ)  Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις 

στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

(ε)  Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λει-

τουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργει-

ας, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής 

δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουρ-

γία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

(στ)  Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Αγορών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται. 

7. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν θίγει την ισχύ της ΥΑ ΑΠΕ-

ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866 (Β’ 2678), ως προς το τμήμα που αφορά τον ορισμό της ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του άρθρου 117Β 

του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύει, η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για 

την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθίσταται με 

την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 
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Άρθρο 9 

Χρηματιστήριο Ενέργειας 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Με την ίδια α-

πόφαση η ΡΑΕ εγκρίνει τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και την Ενδοη-

μερήσια Αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας καθώς και 

τον Κανονισμό του που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του παρό-

ντος νόμου. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατά-

ξεων του παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 10 και 11 του παρόντος νόμου. 

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέ-

πεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και συμπληρω-

ματικώς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να 

εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι 

όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυτής καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

2. Σκοπός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι η οργάνωση και η διαχείριση των Αγο-

ρών Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, Φυσικού Αερίου, 

Περιβαλλοντικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 ή και Ενεργειακών Χρηματοπι-

στωτικών Αγορών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου, ως και κά-

θε άλλη συναφής δραστηριότητα. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να ασκεί 

όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222, 

εκτός της εκκαθάρισης εφόσον αυτή ασκείται από το Φορέα Εκκαθάρισης του άρ-

θρου 12 του παρόντος νόμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Χρηματιστή-

ριο Ενέργειας συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικό-

τερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως και του Κώδι-

κα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

3. Για τον ως άνω σκοπό, το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να προσφέρει συμβου-

λευτικές υπηρεσίες σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε τρίτους διαχειριστές ή χρη-

ματιστήρια ενέργειας έναντι αμοιβής, καθώς και να συμμετέχει σε ερευνητικά προ-

γράμματα και σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρα-

κωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. 

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ανέρχεται σε ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λειτουρ-

γίας του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει κατατεθεί προη-

γουμένως εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

5. Οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι ονομαστικές. Το Χρηματιστήριο 

Ενέργειας δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ι-

δίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε 

θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών 
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Ενέργειας. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάθε 

αλλαγή στα στοιχεία αυτά. 

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 οι μετοχές του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας μπορεί να εισάγονται προς διαπραγμάτευση, σε ρυθμι-

ζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης του νόμου για την ενσω-

μάτωση της Οδηγίας MiFID II. 

7. Για κάθε πρωτογενή απόκτηση ή και μεταβίβαση μετοχών του Χρηματιστηρίου Ε-

νέργειας συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαί-

νει το 20%, 1/3, το 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμε-

νη έγκριση της ΡΑΕ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 117 Β του 

ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Γ ια τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την 

καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμ-

φωνα με το προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ έχει ως 

συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση. Με απόφαση 

της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθο-

ρίζονται οι ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυτής, 

όπως ενδεικτικά, η οικονομική φερεγγυότητα, η νόμιμη και καταστατική δυνατότη-

τα συμμετοχής ή η τυχόν συνδρομή λόγων σύγκρουσης συμφερόντων με την ιδιό-

τητα μετόχου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-

πτομέρεια. 

8. Για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 1, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα των με-

λών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη 

δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που είναι επιφορτισμένα με τη 

διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας ή που είναι σε θέση να ασκήσουν 

άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση των Αγορών 

Ενέργειας καθώς και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την έν-

νοια της περίπτωσης ιζ του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, για τη διασφάλιση της 

ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας τους. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και 

για κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση της ΡΑΕ 

δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας των προσώπων που ανα-

φέρονται στην παράγραφο αυτή, όπως ενδεικτικά η αξιοπιστία, η πείρα, η ύπαρξη 

τυχόν ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα, η ύπαρξη τυχόν κωλυμάτων 

ή η τυχόν συνδρομή λόγων σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και κάθε άλλη ανα-

γκαία λεπτομέρεια. 

9. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις πρωτογενείς αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις μετοχών της παρ. 7 

ή τις αλλαγές των προσώπων της παρ. 8 εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλλη-

λότητας που αναφέρονται στις αποφάσεις που εκδίδει σύμφωνα με τις παρ. 7 και 

11 του παρόντος ή εάν κρίνει αιτιολογημένα ότι οι ανωτέρω αποκτήσεις ή μεταβι-

βάσεις ή αλλαγές αποτελούν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία ή για την ορθή και 

συνετή διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας. 
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10. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο οποίος προβλέ-

πεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς 

ελεγκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για 

τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

 

Άρθρο 10 

Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την ά-

σκηση των αρμοδιοτήτων του, μη θιγομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 

2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη 

διαχείριση των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών για τη λειτουργία του και των 

Αγορών Ενέργειας αυτού ή για τους Συμμετέχοντες, από κάθε σύγκρουση συμφε-

ρόντων μεταξύ αφενός των Αγορών Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή 

των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό του κεφάλαιο και 

αφετέρου της υγιούς λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας. 

3. Για τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι Αγορές Ενέργειας, το 

Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει κατάλληλους 

μηχανισμούς και συστήματα για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών για τη λει-

τουργία τους κινδύνων και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό αυ-

τών των κινδύνων. 

4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επίσης μηχανισμούς που επιτρέπουν την ορ-

θή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως αποτελεσματι-

κούς μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλει-

τουργίας των συστημάτων. 

5. Για την εξασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης διεξαγωγής των συναλλαγών στις 

Αγορές Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει διαφανείς και μη παρέ-

χοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες και διατυπώνει αντικειμενικά 

κριτήρια για την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών συναλλαγών. 

6. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέ-

πουν την αποτελεσματική και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτε-

λούνται στα πλαίσια των συστημάτων του. 

7. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της κλίμακας των συναλλαγών που διενερ-

γούνται στις Αγορές Ενέργειας, καθώς και του φάσματος και της σοβαρότητας των 

κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθεται, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει 

σε μόνιμη βάση επαρκείς χρηματοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η εύ-

ρυθμη λειτουργία του. 

8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση 

της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 
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Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο 

Κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημε-

ρήσιας Αγοράς. Το ελάχιστο περιεχόμενό του προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρί-

σεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρό-

σβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και 

κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται 

προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορί-

ζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Οι 

αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κα-

νονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που αναφέρο-

νται στην παρούσα παράγραφο. 

9. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 8 του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 11 

Συναλλακτικές ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς συναλλακτικές ρυθμίσεις για την ά-

σκηση των αρμοδιοτήτων του, μη θιγομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 

2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικα-

σίες σχετικά με τις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς που διαχει-

ρίζεται, για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων με 

τους κανόνες τους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό του. Προ- κειμένου να ε-

ντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού του, οι ανώμαλες συνθήκες 

διαπραγμάτευσης και οι συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της 

αγοράς, παρακολουθεί τις συναλλαγές που καταρτίζονται στις Αγορές Επόμενης Η-

μέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς από τους χρήστες τους μέσω των συστημάτων 

τους. 

3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανό-

νων του Κανονισμού του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπερι-

φορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και διαβιβάζει χωρίς κα-

θυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων 

κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των 

περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή 

μέσω αυτών. 

4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τις τρέχουσες τιμές προσφοράς και ζήτη-

σης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που ανακοινώνονται 
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μέσω των συστημάτων των Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 

που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού υπό εύλογους εμπορικούς όρους και 

συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να α-

παλλάσσεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας από την υποχρέωση να ανακοινώνει δημό-

σια τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το 

είδος και το μέγεθος της εντολής θέτοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους. 

5. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τουλάχιστον την τιμή, τον όγκο και το χρό-

νο των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγορών Επό-

μενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται υπό 

εύλογους εμπορικούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης 

κάθε συναλλαγής. Η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή της να επιτρέπει στο Χρηματιστήριο 

Ενέργειας να μεταθέτει χρονικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συναλλαγών 

ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο τους, θέτοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό 

τους. Με την ίδια απόφαση της η ΡΑΕ μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης συναλλαγές που καταρτίζονται διμερώς και δηλώνονται στα συστή-

ματα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θέτοντας σχετικούς όρους απαλλαγής. Ο τρόπος 

μετάθεσης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των 

προτέρων από την ΡΑΕ και ανακοινώνεται στους Συμμετέχοντες και στο ευρύ κοινό. 

 

Άρθρο 12 

Εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 

διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα Εκκαθάρισης, σύμ-

φωνα με τους παρακάτω όρους ή από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 

του ν. 4209/2013 (Α`253), εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση των προβλέψεων του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά Εξι-

σορρόπησης διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

μπορεί να αναθέτει λειτουργίες του που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλαγών 

στην Αγορά Εξισορρόπησης σε Φορέα Εκκαθάρισης ή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με 

το άρθρο 100 του ν. 4209/2013 (Α`253) στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης 

(outsourcing). Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει τη σχετική σύμβαση εξωτερικής 

ανάθεσης στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση υπηρεσιών εξωτερικής 

ανάθεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους διαφύλαξης της ο-

μαλής λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. 

2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορά ιδίως τις 

εξής λειτουργίες: 
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(α)   τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέρ-

γειας και ισχύος και των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συμπε-

ριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, 

(β)   τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συμ-

μετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

(γ)   την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών στο 

πλαίσιο της λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη διευθέτηση 

τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών αυτών. 

3. Στις εργασίες που ασκεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλος Φορέας Εκκαθάρισης ή 

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται και ο δι-

ακανονισμός των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο διακανονισμός 

αφορά τη διευθέτηση του οικονομικού αποτελέσματος της εκκαθάρισης των ως άνω 

συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών πράξεων χρέωσης και πίστωσης του λογα-

ριασμού των Συμμετεχόντων, ως και κάθε άλλη συναφή εργασία. 

4. Την ιδιότητα του Φορέα Εκκαθάρισης μπορεί να αναλάβει νομικό πρόσωπο που ι-

δρύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή και από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή/και 

από τρίτο πρόσωπο μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 έως 7 και 9 έως 

12 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. 

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέπεται 

από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός αν επιμέρους δι-

ατάξεις του παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις από αυτές. 

6. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Εκκαθάρισης ανέρχεται σε ένα εκατομμύ-

ριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λειτουργίας του, θα 

πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουμένως εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σε ειδικό λο-

γαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

7. Οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστικές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθά-

ρισης είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα μετά από έγκριση της ΡΑΕ. 

Για τη χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο 

Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθε-

στώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που 

είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείρισή του. Ο 

Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία 

αυτά. 

8. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών του Φορέα Εκκαθάρισης, συνεπεία της οποίας το πο-

σοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχι-

κού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της 

έγκρισης αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις με-

τοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προη-

γούμενη έγκριση της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου στη 

γενική συνέλευση. 
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9. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκα-

θάρισης, που είναι επιφορτισμένα με τις δραστηριότητες της εκκαθάρισης ή που εί-

ναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη 

διαχείριση του, καθώς και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την 

έννοια της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής 

διοίκησης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ 

απαιτείται και για κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου. 

10. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις μεταβιβάσεις μετοχών της παρ. 9 του παρόντος άρθρου ή τις 

αλλαγές των προσώπων της παρ. 10 εάν έχει αντικειμενικούς και εξακριβωμένους 

λόγους να θεωρεί ότι η μεταβίβαση αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διοίκη-

ση και διαχείριση του Φορέα Εκκαθάρισης. 

11. Με απόφασή της η ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και 

να καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 5 του 

παρόντος, περιλαμβανομένων των όρων για την έγκριση της καταλληλότητας των με-

λών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη 

δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης, των προσώπων που ασκούν ουσιαστική ε-

πιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και των μετό-

χων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. 

12. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκκαθάρισης, ο οποίος προβλέπεται από 

τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι 

καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες 

εταιρείες γίνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

13. Σε περίπτωση ανάθεσης από το Χρηματιστήριο Ενέργειας της εκκαθάρισης των συ-

ναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας σε κεντρικό αντισυμ-

βαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4209/2013, η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του πα-

ρόντος νόμου. Για την ανάληψη της εκκαθάρισης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο 

τηρείται η διαδικασία του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει Κανονισμό εκκαθάρισης που προσδιορίζεται 

κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 τηρουμένων 

και των απαραίτητων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του Κανο-

νισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013. Τα Εκκαθαριστικά μέλη του κεντρικού αντισυμβαλλομέ-

νου και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός εκκαθάρισης 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από 

σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, εγκρίνει τον Κανονισμό του κεντρικού αντισυμβαλλομένου 

ως προς τη νομιμότητα του, ως και κάθε τροποποίηση αυτού. Οι αποφάσεις της πα-

ραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερο-

μηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Κα-
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νονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που αναφέρονται 

στην παρούσα παράγραφο. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει στην Επιτρο-

πή Κεφαλαιαγοράς και στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμο-

γή του Κανονισμού του. 

 

Άρθρο 13 

Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκαθάρισης 

1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 

1 έως 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου και επιπροσθέτως: 

(α)  διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτροπή συστημικών κιν-

δύνων και τη συμμόρφωσή του με τις περί του αμετάκλητου του διακανονι-

σμού διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α` 21), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. 

(β)  αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και διακανονι-

σμού των συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων 

που διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την ύπαρξη επαρκών και 

αποτελεσματικών όρων πρόσβασης των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την 

ύπαρξη συνθηκών που επιτρέπουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Ως Εκκα-

θαριστικά Μέλη πρόσβαση μπορούν να έχουν, πέραν των Συμμετεχόντων στις 

Αγορές Ενέργειας, πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 και επιχειρήσεις ε-

πενδύσεων του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II που λειτουρ-

γούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

τίθενται με τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση των ως άνω 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπε-

ται με βάση το δίκαιο που τις διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για 

τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου για τις 

ΑΕΠΕΥ του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II, θέτουν με αντί-

στοιχες αποφάσεις τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των ως 

άνω εποπτευόμενων από αυτές προσώπων καθορίζοντας και τη διαδικασία ε-

γκρίσεως που θα πρέπει να ακολουθείται για τη συμμετοχή αυτή. 

(γ)  να έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για 

τη διασφάλιση ομαλών και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και 

φυσικής παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμορ-

φώνονται με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης και άλλων συναφών ρυθμίσεων απευθείας ή μέσω των 

συμμετεχόντων στα συστήματα του εν λόγω Διαχειριστή 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο περιε-

χόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου. Ο Κανονι-

σμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε 

αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις 

διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο 
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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 Φο-

ρέα 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 τροποποί-

ησή του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑ-

Ε, ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις 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. 

3. Στις περιπτώσεις όπου τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 12, διενεργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ως 

Φορέας Εκκαθάρισης νοείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εφαρμοζόμενου ως προς 

αυτό του συνόλου των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός αυτών των 

παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. 

4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της 

παρ. 1 ως και να ορίζονται τυχόν πρόσθετα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους εγγενείς 

κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη προστασίας της αγοράς 

 

Άρθρο 14 

Ειδικές Ρυθμίσεις 

1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 12 που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα νό-

μο από Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλογικά: 

(α)   οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α’ 263), ως προς τις τυχόν ασφάλειες που κατα-

θέτουν οι συμμετέχοντες στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, 

(β)   οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α’ 21), ως προς τη λειτουργία των συστημάτων 

του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της επίβλεψης του ν. 2789/2000 

και ως προς τα συστήματα των ως άνω Φορέων Εκκαθάρισης και κεντρικών α-

ντισυμβαλλομένων. 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις δραστη-

ριότητες εκκαθάρισης που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρμοζόμε-

νων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76 παράγραφοι 1 έως 5 και 82 του ν. 

3606/2007 (Α’ 195). Στην περίπτωση κεντρικού αντισυμβαλλομένου η σύσταση κε-

φαλαίου εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012 εφαρμοζόμενων των ως άνω διατάξεων του ν. 3606/2007 συμπληρωματι-

κά. 
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3. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις 

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής: 

(α)   Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων σχετιζόμενων με τις συ-

ναλλαγές που το Εκκαθαριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή 

ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δικαιούται: 

i)  να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης ή εκκαθαριστικού 

συμψηφισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά 

των διατάξεων του ν. 3301/2004, 

ii)  να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότητας των ασφαλειών 

που έχει λάβει από αυτό κατ` αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 

του ν. 3301/2004 ως και 

iii)  να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού Μέλους στο κεφάλαιο 

εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται, τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη 

των εκκρεμών οφειλών του ή, σε περίπτωση μη επάρκειας της προς κά-

λυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων Εκκαθαριστικών 

Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata). 

(β)   Στην περίπτωση εκκαθάρισης μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η άσκηση 

των δικαιωμάτων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατά του αθετήσαντος τις 

σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικού Μέλους γίνεται σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις 

του παρόντος. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους προ-

χρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους για την κάλυψη δυνητικών 

ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες 

αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλίσεων που λαμβάνει ο 

Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκα-

θάρισης καθορίζει στον Κανονισμό του τη διαδικασία βάσει της οποίας υπολο-

γίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πό-

ρων του που διαθέτει για την κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν 

την εκκαθάριση διενεργεί κεντρικός αντισυμβαλλόμενος του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012, ως προς τις ως άνω προβλέψεις και τις γραμμές άμυνας του 

κεντρικού αντισυμβαλλομένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012. 

(γ)   Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής παράδοσης, επιλαμβάνεται 

ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων κάλυ-

ψης ή εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπό-

μενα στο άρθρο 17 και στον Κανονισμό αυτού, καταλογίζοντας το σχετικό κό-

στος στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για την κάλυψη του σχετικού κό-

στους ασκούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλό-

μενο, κατά περίπτωση, και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δικαιώματα των πε-

ριπτώσεων (α) και (β). 
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4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μπορεί σε κάθε περίπτωση να υιοθετεί μέτρα και ρυθμίσεις 

αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012. Τα σχετικά μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να καθορίζονται στον Κανονι-

σμό εκκαθάρισης του Φορέα Εκκαθάρισης. 

5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού Μέλους κατά τις διατάξεις του ν. 

2789/2000 αναλογικά εφαρμοζόμενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον Φο-

ρέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι 

πράξεις εκκαθάρισης, διακανονισμού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και εκκα-

θαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης και της παροχής από το Εκκαθαριστι-

κό Μέλος ασφαλειών υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμβαλλο-

μένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιμες έναντι παντός τρίτου, εφόσον αφο-

ρούν σε εκκρεμότητες του αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης, τον κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από συναλλαγές που έχουν καταρ-

τιστεί πριν ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λάβει γνώση 

της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ν. 2789/2000. 

6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. (α) της παρ. 3 εφαρμόζονται και στον Δια-

χειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την Αγορά Εξισορρόπησης. 

7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση και ο Δια-

χειριστής του ΕΣΜΗΕ, όπου τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων υ-

περημερίας ή αφερεγγυότητας ειδοποιούν αμέσως την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται 

για κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω κατα-

στάσεις ως και για τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

Άρθρο 15 

Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να ενεργεί ως διαχειριστής αγοράς και να δια-

χειρίζεται Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές μετά από άδεια της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο για 

την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II, στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 ως και στις ε-

ξουσιοδοτικές αυτών πράξεις που εκδίδονται για την εφαρμογή τους. Εφόσον η ά-

δεια αφορά Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόμενα με φυσική παρά-

δοση της ενέργειας, η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγείται μετά από ει-

σήγηση της ΡΑΕ. 

2. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας που προβλέπεται στην παρ. 1, εφό-

σον το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναλαμβάνει να ενεργεί αποκλειστικώς και μόνο ως 

μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) και μόνον επί παραγώγων με 

υποχρεωτική φυσική παράδοση της ενέργειας κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

νόμο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι-

σμό (ΕΕ) αριθ. 2017/565 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές α-

παιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους 
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ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας». Στην περίπτωση αυ-

τή, το Χρηματιστήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία του ΜΟΔ επί των ως άνω 

παραγώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 

8 του άρθρου 10. 

Άρθρο 16 

Εκκαθάριση συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 

1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Χρημα-

τιστηρίου Ενέργειας διενεργείται από διαχειριστή συστήματος που έχει λάβει άδεια 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 72επ. 

του ν. 3606/2007, εφαρμοζόμενων, όπου συντρέχει περίπτωση, των διατάξεων του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 

2. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόμενα με 

φυσική παράδοση της ενέργειας, για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται προηγούμε-

νη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, την οποία θα μπορεί να αρνηθεί εφόσον κρίνει ότι δεν 

υφίστανται επαρκή εχέγγυα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Αγο-

ρών Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προστασία της από κινδύνους, που αφορούν στην 

εκπλήρωση των συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπι-

στωτικής Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνεργασίας του διαχειριστή Συ-

στήματος με τους διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ για τη διασφάλιση συνθη-

κών ομαλού διακανονισμού των φυσικών παραδόσεων ενέργειας, εφαρμοζόμενων 

όπου συντρέχει περίπτωση και των διατυπώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

648/2012. 

3. Η διαδικασία της παρ. 2 τηρείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης της 

άδειας της παρ. 1. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκκαθάρισης συναλλαγών 

σε ΜΟΔ και μόνον επί παραγώγων με υποχρεωτική φυσική παράδοση της ενέργειας 

την οποία διενεργεί το ίδιο το Χρηματιστήριο Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, το Χρηματιστήριο Ενέρ-

γειας καθορίζει τη λειτουργία της εκκαθάρισης των συναλλαγών σε ΜΟΔ επί των ως 

άνω παραγώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 10. 

 

Άρθρο 17 

Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) 

1. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λει-

τουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται 

ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτι-

κό και αξιόπιστο. 
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2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 

(α)  Διασφαλίζει ότι η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος ανταποκρίνεται σε 

εύλογες ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσι-

μες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος: 

(αα)  συντάσσει ετησίως και υποβάλλει στη ΡΑΕ τριετές επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ενεργειών και δράσεων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την 

άσκηση των καθηκόντων του, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, 

(ββ)  συντάσσει και δημοσιοποιεί τακτικά εκθέσεις για την αποδοτική λει-

τουργία του Συστήματος. 

(β)  Συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, διασφαλίζοντας επαρκή ικανότητα 

μεταφοράς και την αξιοπιστία του Συστήματος και διαχειρίζεται σχετικές Αγο-

ρές ή Μηχανισμούς που θεσπίζονται βάσει των προβλέψεων της κείμενης νο-

μοθεσίας. 

(γ)  Παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμή-

θειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από 

την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Αυτοπρομηθευόμενους Πε-

λάτες. 

(δ)  Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 

του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχεί-

ρισης ΕΣΜΗΕ). 

(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 Συ-

στήματος, προγραμματίζοντας, μεταξύ άλλων, την παροχή των αναγκαίων επι-

κουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται 

μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η διαθεσιμότητά τους δεν εξαρ-

τάται από άλλο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς. 

(στ)  Καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

του Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης. 

(ζ)  Παρέχει στους Διαχειριστές άλλων συστημάτων μεταφοράς και δικτύων δια-

νομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τα οποία συνδέεται το Σύστημα, επαρκείς πλη-

ροφορίες για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη συντονισμέ-

νη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος και των παραπάνω 

συστημάτων και δικτύων. 

(η)  Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του Συστήματος κάθε αναγκαία πληροφορία 

για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο Σύστημα. 
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(θ)  Παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμε-

νικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των 

χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος και ιδίως κάθε διάκριση 

υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων. 

(ι)  Εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστημα και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις 

που του αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ Δια-

χειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 714/2009. 

(ια)  Χορηγεί και διαχειρίζεται την πρόσβαση τρίτων στο Σύστημα και παρέχει ειδι-

κά αιτιολογημένες επεξηγήσεις σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης. 

(ιβ)  Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι οποίες έχουν σκοπό την ε-

πεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο 

πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον καταμερισμό και την εκχώρηση 

δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυν-

δέσεων, καθώς και στη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό 

των ως άνω διαχειριστών και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συ-

στημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

(ιγ)  Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους υφιστάμενους και 

μελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελλη-

νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημο-

σιεύει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του 

ν. 4001/2011 (Α 179). 

(ιδ)  Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασμούς για την εί-

σπραξη χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του 

ΕΣΜΗΕ, τη λειτουργία των Αγορών που διαχειρίζεται ή και άλλων χρεώσεων, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

(ιε) Δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο όλων των χρεώσεων με τις οποίες 

επιβαρύνονται οι χρήστες του Συστήματος. 

(ιστ)  Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υ-

ποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο 

στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπη-

σης. Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειρι-

στή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειρι-

στής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζε-

ται 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 Συμμε-

τεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρό-
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πησης 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 παρά-

βασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 

καθώς και κάθε τροποποίηση του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δη-

μοσιεύονται 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 προσδιο-

ρίζει, 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 βραχυ-

χρόνιας μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους 

Συμμετέχοντες 

(ιη)  Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλη-

σης και αγοράς ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλί-

σεων, καθώς και των τιμών αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές της Αγοράς Ε-

ξισορρόπησης. 

(ιθ)  Είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των φυσικών παραδό-

σεων όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στο άρθρο 12 και στον Κανονισμό Αγοράς 

Εξισορρόπησης σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ως άνω 

ενωσιακή νομοθεσία. 

3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να συστήνει ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή να 

αναθέτει σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε καθή-

κοντος που του ανατίθεται, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει 

την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον Διαχειριστή. Ο Δια-

χειριστής του ΕΣΜΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέ-

λεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτό διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νό-

μο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες 

που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Ο Διαχειριστής παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση 

των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμ-

μόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, 

συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που 

απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Η εφαρμογή της ως άνω περίπτωσης τελεί υπό τον έλεγχο και την έγκριση των επιμέ-

ρους όρων και συμφωνιών από τη ΡΑΕ. 
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4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού ή μέσω 

συμμετοχής του στις Αγορές Ενέργειας, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Αγορών Η-

λεκτρικής Ενέργειας και των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, συμβάσεις 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων συμβάσεων διαχείρισης 

της ζήτησης, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρε-

σιών, την κάλυψη απωλειών του Συστήματος, καθώς και για τις ανάγκες εξισορρόπη-

σης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε 

πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας καθώς και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνεργάζεται με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Φο-

ρέα Εκκαθάρισης ή και κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

σχετικών Κανονισμών τους. 

6. Ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως 

σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε διαχειριστές ή κυρίους συστημάτων μεταφοράς 

έναντι αμοιβής, καθώς και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρακωλύεται η άρτια 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

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 αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολοκλήρωση της ε-

νιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για την παροχή 

υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας των Αγορών που διαχειρίζεται, τα οποία τελούν 

υπό την έγκριση της ΡΑΕ βάσει των λογιστικά διαχωρισμένων λογαριασμών που υπο-

χρεούται να τηρεί ο Διαχειριστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 

4001/2011 (Α’ 179) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1222. 

  

Άρθρο 18 

Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών 

1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και ο Κανο-

νισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, συμ-

μορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. Ως προς τους Κανονισμούς 

που εκδίδονται για τη λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών και 

την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτών εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της κείμενης και ενωσιακής νομοθεσίας, τηρουμένων των προβλέψεων στα 

άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου. 
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2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορ-

ρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονι-

σμοί 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 απορ-

ρέουν 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. 

(β)  Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, καθώς και η συνεργα-

σία τους με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με 

σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 

(γ)  Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη λειτουργία των Φορέων Σω-

ρευτικής Εκπροσώπησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

(δ)  Τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστών, ό-

πως καθορίζονται στα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου και στις 

λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(ε)  Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Διαχει-

ριστή του ΕΣΜΗΕ με λοιπούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλ-

λαγής δεδομένων και τις διεπαφές των σχετικών αγορών. 

(στ)  Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την ομαλή λειτουργία των Αγο-

ρών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση με την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικο-

νομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. 

(ζ)  Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών και οι όροι σύνδε-

σης αυτών με την εκκαθάριση όπως διενεργείται από το Χρηματιστήριο ή τον 

Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ. 

(η)  Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των κατά περίπτωση 

Αγορών και τη διευθέτηση των συναλλαγών και ο φορέας διαχείρισής τους. 

(θ)  Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους, 

κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο 

Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δίνει προτεραιότητα: 

(αα)  Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρ-

θρο 9 του ν. 3468/2006. 
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(ββ)  Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια 

από εγχώρια ενεργειακά καύσιμα μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής 

ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας, η οποία είναι αναγκαία για την πα-

ραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική ε-

πικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους. 

(ι)  Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης από το Χρηματιστήριο Ε-

νέργειας και το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το 

κόστος λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

(ια)  Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η παραβίαση του Κανονισμού 

του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ως και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπη-

σης. 

(ιβ)  Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς 

λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει το Χρηματιστήριο 

Ενέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. 

(ιγ)  Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιοποίησης των απαραίτητων πληροφοριών 

για τη λειτουργία των κατά περίπτωση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη 

συμμετοχή σε αυτές. 

(ιδ)  Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων 

των Συμμετεχόντων. 

(ιε)  Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Συμμετεχό-

ντων και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά πε-

ρίπτωση. 

(ιστ)  Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λει-

τουργία κάθε Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ρυθ-

μίζονται 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 Εκκα-

θαριστικών 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 περίπτωση των προβλέ-

ψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 

4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους 

Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειρι-

στών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Πέραν των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται από τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 

του ν. 4001/2011, στους Κανονισμούς δύναται να προβλέπονται περαιτέρω μέτρα 

που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην 

προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά είναι δυνα-
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τόν να αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντι-

κείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή, ρυθμίσεις που αφορούν 

στη βελτίωση της ρευστότητας των Αγορών, όπως περιορισμοί και κανόνες στους ο-

ποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εντολές συναλλαγών των Συμμετεχόντων, κα-

θώς και τη θέσπιση μηχανισμών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια 

των οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, εί-

τε παρέχεται πρόσβαση σε τμήμα του παραγωγικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

6. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς δύναται, με απόφα-

ση της ΡΑΕ, να καθορίζεται ανώτατο ποσοστό συναλλαγών μέσω Συμβάσεων Πώλη-

σης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για τους Συμμετέχοντες ανά 

χαρτοφυλάκιο προμήθειας. 

7. Για τις Εντολές Συναλλαγών των Συμμετεχόντων η ΡΑΕ δύναται με απόφασή της να 

καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής τους. 

8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Φορέας Εκκαθάρισης και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 

δημοσιοποιούν μέσω της ιστοσελίδας τους κάθε τεχνική απόφαση που εκδίδουν σε 

εφαρμογή του Κανονισμού τους ως και κάθε διευκρινιστική οδηγία της εφαρμογής. 

9. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθορίζονται και εξειδικεύονται επι-

πλέον ως προς την Αγορά Επόμενης Ημέρας ιδίως τα ακόλουθα:». 

(α)   Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων ενέργειας που έχουν αποτε-

λέσει αντικείμενο συναλλαγής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην 

Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή και σε 

άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω 

Αγοράς. 

(β)   Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ και τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας αγοράς επόμενης ημέρας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. 

(γ)   Οι διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του ανώτατου ποσοστού συμμετοχής κάθε 

συμμετέχοντα σε συναλλαγές, σύμφωνα με την παρ. 6. 

10. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθορίζονται και εξειδικεύονται επι-

πλέον ως προς την Ενδοημερήσια Αγορά ιδίως τα ακόλουθα: 

(α)  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ και τον Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας ενδοημερήσιας αγοράς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, καθώς και των συ-

μπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών ή/και εθνικών δημοπρασιών. 

β)  Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς κατά την πε-

ρίοδο πριν την επίτευξη της σύζευξης της ενιαίας ενδοημερήσιας αγοράς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. 
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11. Στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα: 

(α)  Τα κριτήρια, οι κανόνες, οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Ε-

ΣΜΗΕ για τον υπολογισμό της διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας στις δια-

συνδέσεις του ΕΣΜΗΕ στους Συμμετέχοντες, αναφορικά με την Αγορά Εξισορ-

ρόπησης. 

(β)  Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ για την Κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής. Για τον καθορισμό 

των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη: 

(αα)  Ο προγραμματισμός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και 

απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, όπως έχει προ-

κύψει από την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. 

(ββ)  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων, κα-

θώς και των Διασυνδέσεων. 

(γγ)  Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος. 

(γ)  Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ για την κάλυψη των απωλειών του Συστήματος. 

(δ)  Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής 

και της διαχείρισης των αποθεμάτων ύδατος στους ταμιευτήρες, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις ρυθμίσεις του ν. 3199/2003 (Α 280). 

(ε)  Οι ορισμοί και οι προδιαγραφές των προϊόντων εξισορρόπησης, καθώς και ο 

τρόπος υπολογισμού των τιμών για την αποζημίωση κάθε υπηρεσίας και προ-

ϊόντος. 

(στ)  Η διαδικασία επιμερισμού του κόστους ή τυχόν πλεονάσματος που προκύπτει 

για τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από την Αγορά Εξισορρόπησης. 

(ζ)  Οι διαδικασίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών, έκδοσης εντολών προς τους 

Συμμετέχοντες, επιβολής τυχόν χρεώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσής 

τους με τις εντολές του Διαχειριστή, καθώς και επιβολής τυχόν προστίμων για 

τη μη παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης. 

(η)  Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού των τιμών και της εκκαθάρι-

σης των Αποκλίσεων. 

(θ)  Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέρ-

γειας που παράγεται από ΑΠΕ για λόγους ασφάλειας του Συστήματος, καθώς 

και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι περικοπές αυτές. 

(ι)  Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας 

που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και 

με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές διο-

ξειδίου του άνθρακα. 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

Οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου και των Περιβαλλοντικών Αγορών. 

 

Άρθρο 19 

Αγορές Φυσικού Αερίου και Περιβαλλοντικές Αγορές 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποκεφα-

λαίου Β’ του παρόντος νόμου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού Αερίου κα-

θώς και Περιβαλλοντικές Αγορές. Για τη λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου κα-

θώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ εφαρμοζομέ-

νων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του παρόντος νόμου. 

2. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουρ-

γίας των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών. Με την 

ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται και οι όροι λειτουργίας Αγορών Εξισορρό-

πησης επί φυσικού αερίου και επί των προϊόντων που διαπραγματεύονται στις Περι-

βαλλοντικές Αγορές, στο πλαίσιο των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και του 

ενωσιακού δικαίου. 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 20 

Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α 179), του ν. 4342/2015 (Α 143) και του ν. 4409/2016 

(Α 136) 

 

1. H παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων Αρχών που ορίζονται με σχετική διά-

ταξη νόμου, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές 

Δραστηριότητες ρυθμιστικά μέτρα και όρους, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμο-

γής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ύπαρξη συνθη-

κών υγιούς ανταγωνισμού και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ ασκεί τις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών του άρθρου 28 και συ-

νεργάζεται ιδίως με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

καθώς και άλλες Αρχές που είναι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας στο χρηματο-

πιστωτικό τομέα.» 

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις 

που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣ-
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ΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 

σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλε-

κτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς 

και 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, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα 

της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέ-

χοντες.» 

3. Η περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθί-

σταται με τις περιπτώσεις α και β ως εξής: 

«(α)  Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής ή/και 

της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη 

διοίκηση, σε κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυ-

σικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή άλλης Συνδεδεμένης Επιχείρησης της 

Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

που έχουν την ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τη λειτουργία της παραγωγής, με-

ταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου. 

  (β)  Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής ή/και 

της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν ίδια συμ-

φέροντα, τα οποία παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά 

τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.» 

4. Οι περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως 

ισχύει, αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ, δ και ε αντίστοιχα. 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 11 του ν. 4414/2016 (Α 149), αντικαθίστα-

ται ως εξής: 

«Ειδικότερα, για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών παρατείνεται κα-

τά οκτώ (8) μήνες.» 

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 12 του ν. 4414/2016 (Α 149), μετά τη φρά-

ση «...από την ολοκλήρωση της απόσχισης» προστίθενται οι λέξεις «και εξαιτίας αυ-

τής,». 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011, όπως αυτή αντικα-

ταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 29 του ν. 4414/2016 (Α 149), η φράση «Για 

χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «Γ ια χρονικό διά-

στημα τριών (3) ετών». 

8.  Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται ιδίως: 
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(α)  Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συ-

στήματος. Ειδικότερα, ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτή-

ρια και οι απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας όσον αφορά στη σύνδεση 

εγκαταστάσεων χρηστών, περιλαμβανομένων δικτύων διανομής, με το Σύστη-

μα, το βαθμό της αξιοπιστίας εξυπηρέτησής τους, τον εξοπλισμό καταναλωτών 

με άμεση σύνδεση, τα κυκλώματα διασυνδέσεων και τις Απευθείας γραμμές. 

Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημά-

των, είναι αντικειμενικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Επίσης, καθορίζονται 

δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος. 

(β)  Η διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος συντήρησης του Συστήματος, στο 

οποίο περιλαμβάνονται κατ` ελάχιστον οι εργασίες συντήρησης και τα χρονο-

διαγράμματα εκτέλεσης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η άρτια και έ-

γκαιρη συντήρηση του Συστήματος. 

(γ)  Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά, οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

για την πρόσβαση στο Σύστημα, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη σύνδεση, 

και η διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων. Η πρόσβαση των χρη-

στών στο Σύστημα γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, 

χωρίς διακρίσεις μεταξύ τους και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστή-

ματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς μπορεί να αρνείται την 

πρόσβαση στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης 

του Συστήματος. Η άρνηση πρόσβασης αιτιολογείται ειδικώς, με βάση αντικει-

μενικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο 

Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 

αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος έναντι ανταλλάγματος που αντικα-

τοπτρίζει το κόστος της παροχής των εν λόγω ενισχύσεων και το οποίο προσδι-

ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος νόμου. 

(δ)  Η προθεσμία μέσα στην οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να 

απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι συνέπειες της παράλειψης της α-

πάντησης μέσα στην προθεσμία αυτή. 

(ε)  Οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής 

ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ σε σχέση με τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος στο 

Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. Οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής κυρώσεων από τον Διαχειρι-

στή του Συστήματος, ιδίως για τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος και η 

εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και 

της κατανομής φορτίου. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν 

πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των παρόχων ισχύος. 

(στ)  Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής 

του Συστήματος Μεταφοράς για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου. 
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(ζ)  Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης σταθμών πα-

ραγωγής με το Σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

(η)  Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων σύνδεσης σταθμών ηλε-

κτροπαραγωγής με το Σύστημα από τους κατόχους άδειας εγκατάστασης, κα-

θώς και ελέγχου και παραλαβής των έργων αυτών από τον Διαχειριστή. Μετά 

την παραλαβή τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του Συστήματος και περιέρχο-

νται στην κυριότητα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ νέου 

σταθμού παραγωγής μέσω ακτινικών καλωδιακών γραμμών σε υποσταθμό 

(Υ/Σ) ή κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ), η κυριότητα και η διαχείριση των έρ-

γων σύνδεσης υψηλής τάσης μέχρι τον εν λόγω Υ/Σ ή ΚΥΤ δύναται να παραμέ-

νει στον κάτοχο της οικείας άδειας παραγωγής με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από 

εισήγηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. 

(θ)  Οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τις χρεώ-

σεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ. 

(ι)  Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και 

του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των 

διαφορών σε Διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 37. 

(ια)  Οι διαδικασίες που εφαρμόζει και οι συναλλαγές που διενεργεί ο Διαχειριστής 

του ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας και βραχυ-

χρόνιας μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους 

Συμμετέχοντες. 

(ιβ)  Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική δια-

χείριση του Συστήματος.» 

9. Η ισχύς των ρυθμίσεων της παρ. 8 του παρόντος άρθρου άρχεται με την έναρξη λει-

τουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και την έκδοση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορ-

ρόπησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4425/2015 όπως ισχύει. 

10. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακο-

λούθως: 

«Ειδικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), και μέχρι το τέλος του έτους 

2019, για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας 

των τοπικών υποδομών διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μ.Δ.Ν., η ΔΕΗ 

Α.Ε. δύναται να παρέχει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: 

(α)  υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση των συ-

στημάτων αυτών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάθεση ευθύνης ή αρμο-

διότητας για τη διαχείριση αυτή και 

(β)  υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων (α) και (β) παρέχονται έναντι εύλογου ανταλλάγμα-

τος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους μέσω Συμβάσεων οι οποίες θα τυγχά-
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νουν έγκρισης από τη ΡΑΕ, τόσο ως προς το είδος των υπηρεσιών που θα ανατίθενται 

στη ΔΕΗ Α.Ε., όσο και ως προς το κόστος αυτών.» 

11. Η παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προ-

βλέπεται στην περίπτωση 1 μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 

14.10.2016 και για το έτος 2016 έως τις 31.1.2017.» 

12. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Ανακτήσιμη Διαφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα 

έτη 2006- 2015 επιμερίζεται στα έτη από το 2017 και μετά από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας με την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή-

των του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Β 2093/2012), σύμφωνα με τη διαδι-

κασία της παραγράφου 3.» 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 21 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 μετά την εκκίνηση της 

Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 δεν αφορούν ελλείμμα-

τα που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011. 

  

Άρθρο 25 

Έναρξη ισχύος 

 Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις επιμέρους δια 


