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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1229/2020
Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών
Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας
και στην Ενδοημερήσια Αγορά κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων
4.1.3.2, 4.3.3 και 5.10.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4
του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 3η Σεπτεμβρίου 2020 , η οποία συνεχίστηκε
την 4η Σεπτεμβρίου 2020, και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου 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» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως
όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) και ισχύει και ιδίως τα
άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 15 και το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει.
3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός
χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας
και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β΄
172/30.01.2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676 (ΦΕΚ Β’
2853/13.07.2020) και ισχύει .
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς, (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με τις υπ’ αριθ. 820/2020 και 1228/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ), και ιδίως
τις υποενότητες 4.1.3.2, 4.3.3 και 5.10.
5. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 869/2020 με τίτλο «Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής
Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην
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Ενδοημερήσια Αγορά κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.1.3.2, 4.3.3, 5.4.3 και 5.10.3 του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του
άρθρου 18 παρ. 4 του ν.4425/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 2384/17.06.2020).
6. Το με αρ. Ημ. ΔΔΑ/20540/24.07.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-286048/24.07.2020)
με θέμα: «Εισήγηση αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς για τη συμμετοχή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
στην Ενδοημερήσια Αγορά».
7. Το με αρ. Ημ./ΔΑΠΕΕΠ/6541/27.07.2020 (ΡΑΕ Ι-186212/28.07.2020) έγγραφο της ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς για τη συμμετοχή του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης».
8. Το υπ΄αριθμ. Ο-83550/03.08.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς ΕΧΕ Α.Ε. με κοινοποίηση στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς».
9. Το με ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1609/05.08.2020 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-286679/6.8.2020) με
κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. θέμα: «Υποβολή εισήγησης τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού
Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, μεταφορά του
Παραρτήματος Β του Κανονισμού σε Τεχνική Απόφαση, προσδιορισμός Οριακής Τιμής
Συστήματος στη μεταβατική ώρα κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Αλγορίθμου Επίλυσης
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και εφαρμογή διατάξεων υπολογισμού και επιβολής Χρεώσεων ΜηΣυμμόρφωσης».
10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε
χώρα
από
07.08.2020
έως
και
14.08.2020
(http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0708_2.csp) και επί της
οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.
11. 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.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, « […] Στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης).
Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί
μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών
προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης.
[…]» και επιπλέον «[…] Στην Ενδοημερήσια Αγορά οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν
εντολές συναλλαγών για φυσική παράδοση την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας […]».
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Επειδή, στο άρθρο 18 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ότι «[…]2. Στον
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας […] καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς [..]. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς
και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε 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 απορρέουν από αυτούς. [...]» καθώς και ότι «[…] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες
ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ,
μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.[…]».
Επειδή, με την απόφαση 1116/2018, η ΡΑΕ ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς μετά των παραρτημάτων αυτού (εφεξής
«Κανονισμός»), σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του Ν. 4425/2016. Συναφώς, σε συνέχεια
σχετικών εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε., με την απόφαση 820/2020 η ΡΑΕ ενέκρινε την πρώτη
τροποποίηση του Κανονισμού, και με την απόφαση 1228/2020 ενέκρινε τη δεύτερη
τροποποίηση του ως άνω Κανονισμού. Ειδικότερα, με την ως άνω υπ’ αριθ. 1228/2020
Απόφασή της, η Αρχή, στη βάση σχετικής εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., προέβη στις κατάλληλες
τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κανονισμού, ώστε η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να
υποβάλουν στην Ενδοημερήσια Αγορά τιμολογούμενες Εντολές Αγοράς ή/και Πώλησης, ενώ
ταυτόχρονα απαλείφθηκαν οι διατάξεις του Κανονισμού, που αφορούσαν στην υποβολή
Εντολών Αγοράς ή Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στην Ενδοημερήσια Αγορά για τις προβλεπόμενες αποκλίσεις
παραγωγής Μονάδων Παραγωγής και Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση δοκιμών παραλαβής ή σε
κατάσταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας καθώς και για τις Εγχύσεις Υποχρεωτικών Νερών των
υδροηλεκτρικών μονάδων.
Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11 και 12 της υποενότητας 4.1.3.2 «Εντολές με
Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης» του Κανονισμού, όπως ισχύει:
«10.Σε περίπτωση που η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς σε Ζώνη Προσφορών για συγκεκριμένη
Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D είναι ίση με την
Κατώτατη Τιμή Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, και ταυτόχρονα δεν έχει γίνει
αποδεκτή από την επίλυση του αλγορίθμου καμία Ωριαία Υβριδική Εντολή Πώλησης με τιμή
ίση με την Κατώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και χωρίς Προτεραιότητα
Εκτέλεσης, τότε λαμβάνει μέρος περικοπή Εντολών Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και
Προτεραιότητα Εκτέλεσης.
11. Σε περίπτωση που η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς σε Ζώνη Προσφορών για συγκεκριμένη
Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D είναι ίση με την
Ανώτατη Τιμή Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, και ταυτόχρονα δεν έχει γίνει
αποδεκτή από την επίλυση του αλγορίθμου καμία Ωριαία Υβριδική Εντολή Αγοράς με τιμή
ίση με την Ανώτατη Τιμή Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και χωρίς Προτεραιότητα
Εκτέλεσης, τότε λαμβάνει μέρος περικοπή Εντολών Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και
Προτεραιότητα Εκτέλεσης.
12. Η διαδικασία περικοπής Εντολών Πώλησης/Αγοράς στις περιπτώσεις των παραγράφων
10 & 11 εκτελείται με μεθοδολογία που ορίζεται με σχετική Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν
εισήγησης του ΕΧΕ.»
Επειδή, στις παραγράφους 9 και 10 της υποενότητας 4.3.3 «Κανόνες αποδοχής Εντολών από
τον Αλγόριθμο Σύζευξης Τιμών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας» του Κανονισμού, όπως ισχύει,
προβλέπονται τα εξής:
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«9. Σε περίπτωση που για μια Αγοραία Χρονική Μονάδα περισσότερα του ενός τμήματα
Ωριαίων Υβριδικών Εντολών Πώλησης έχουν τιμή στο αριστερό άκρο μικρότερη ή ίση με
την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς και στο δεξιό άκρο μεγαλύτερη ή ίση με την Τιμή
Εκκαθάρισης Αγοράς, τότε η αποδοχή των Εντολών εφαρμόζεται σύμφωνα με
μεθοδολογία που ορίζεται με σχετική Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.
10. Σε περίπτωση που για μια Αγοραία Χρονική Μονάδα περισσότερα του ενός τμήματα
Ωριαίων Υβριδικών Εντολών Αγοράς έχουν τιμή στο αριστερό άκρο μεγαλύτερη ή ίση με την
Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς και στο δεξιό άκρο μικρότερη ή ίση με την Τιμή Εκκαθάρισης
Αγοράς, τότε η αποδοχή των Εντολών εφαρμόζεται σύμφωνα με μεθοδολογία που ορίζεται
με σχετική Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»
Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 της υποενότητας 5.10.3 «Κανόνες αποδοχής
Εντολών στις Τοπικές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες και στις Συμπληρωματικές Περιφερειακές
Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες» του Κανονισμού, όπως ισχύει:
«6. Σε περίπτωση που για μια Αγοραία Χρονική Μονάδα περισσότερα του ενός τμήματα
Ωριαίων Υβριδικών Εντολών Πώλησης έχουν τιμή στο αριστερό άκρο μικρότερη ή ίση με
την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς και στο δεξιό άκρο μεγαλύτερη ή ίση με την Τιμή
Εκκαθάρισης Αγοράς, τότε η αποδοχή των Εντολών εφαρμόζεται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που ορίζεται με σχετική Απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.
7. Σε περίπτωση που για μια Αγοραία Χρονική Μονάδα περισσότερα του ενός τμήματα
Ωριαίων Υβριδικών Εντολών Αγοράς έχουν τιμή στο αριστερό άκρο μεγαλύτερη ή ίση με την
Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς και στο δεξιό άκρο μικρότερη ή ίση με την Τιμή Εκκαθάρισης
Αγοράς, τότε η αποδοχή των Εντολών εφαρμόζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
ορίζεται με σχετική Απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»
Επειδή, η EXE A.E. με το υπό σχετ. 9 έγγραφό της, υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
Αγοράς, στην οποία περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και εισήγηση για την τροποποίηση της,
με την υπ’ αριθ. 869/2020 Απόφαση της ΡΑΕ, εγκεκριμένης «Μεθοδολογίας εφαρμογής
κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης
Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.1.3.2, 4.3.3,
5.4.3 και 5.10.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας
Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν.4425/2016, όπως ισχύει». Η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική
εισήγηση της EΧΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 10), στο πλαίσιο της οποίας δεν
υπεβλήθησαν σχόλια.
Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., προτείνεται να τροποποιηθεί το περιεχόμενο
της υπό σχετ. 5 Απόφασης της ΡΑΕ (Απόφαση 869/2020) αναφορικά με τη Μεθοδολογία
εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. Ειδικότερα, προτείνεται η διαγραφή των
Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στην εφαρμογή του αλγορίθμου
αποδοχής τιμών με αλληλένδετη τιμή στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, όταν η Τιμή
Εκκαθάρισης είναι ίση με την Ανώτατη ή την Κατώτατη Τιμή Εντολών. Εφόσον όλοι οι
Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν Υβριδικές Εντολές Αγοράς και Πώλησης, η αποδοχή
των Εντολών στην περίπτωση Εντολών με αλληλένδετη τιμή θα γίνεται σύμφωνα με τη
Χρονοσφραγίδα εισαγωγής τους στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ). Ως εκ
τούτου, προτείνεται να περικόπτονται πρώτα οι Εντολές που εισάγονται τελευταίες. Επιπλέον,
στην ως άνω εισήγηση της EXE A.E., δεν περιλαμβάνονται τροποποιήσεις σε σχέση με τους
ήδη εγκεκριμένους μεθοδολογικούς κανόνες αναφορικά με την αλληλουχία περικοπής των
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Εντολών Αγοράς/Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας.
Επειδή, η ΡΑΕ αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω, καθώς και τους λόγους που έχουν αναλυτικά
αναφερθεί στην υπ’ αριθ. 869/2020 Απόφασή της, έκρινε εύλογη την ως άνω εισήγηση της
ΕΧΕ Α.Ε..

Αποφασίζει :
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016, και τις υποενότητες
4.1.3.2, 4.3.3 και 5.10.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως ισχύει, τον ορισμό των κατωτέρω μεθοδολογικών κανόνων:
Α. Η περικοπή των Εντολών Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, στην
Αγορά Επόμενης Ημέρας, εφαρμόζεται, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα, με την εξής
αλληλουχία:
1.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν στην παραγωγή των προγραμματισμένων δοκιμών
παραλαβής ή Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής ή Μονάδων ΑΠΕ.

2.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν εντός της
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω
επικυρωμένης Δήλωσης Φυσικής Παράδοσης, και σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων διμερώς, εκτός της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω επικυρωμένης Δήλωσης
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης, εξαιρουμένων των Εντολών Πώλησης που
αντιστοιχούν σε Εισαγωγές με χρήση επιβεβαιωμένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων
Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς και των Εντολών Πώλησης που αντιστοιχούν σε
διόρθωση των αποκλίσεων των προβλεπόμενων Απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς.

3.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν σε Εισαγωγές με χρήση επιβεβαιωμένων
δηλωθέντων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς.

4.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη έγχυση από Μονάδες ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ που εισάγονται από τον ΦοΣΕΤεΚ.

5.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη έγχυση από Μονάδες ΑΠΕ που
εισάγονται από τον ΔΑΠΕΕΠ.

6.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη έγχυση από Μονάδες ΣΗΘΥΑ
που εισάγονται από τον ΔΑΠΕΕΠ για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια των
τροφοδοτούμενων με θερμική ενέργεια εγκαταστάσεων.

7.

Εντολές Πώλησης που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και αντιστοιχούν
σε διόρθωση αποκλίσεων των Απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς σε σχέση με τις
Εντολές Αγοράς που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ή διμερώς εκτός της
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

8.

Εντολές Πώλησης που αντιστοιχούν σε εγχύσεις Υποχρεωτικών Νερών κάθε
Υδροηλεκτρικής Μονάδας για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή.

Για τις Εντολές Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα εκτέλεσης που περικόπτονται
κατά τα ως άνω εντός της ίδιας κατηγορίας η επιλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
Χρονοσφραγίδα εισαγωγής τους στο ΣΣΑΕ, ήτοι εντός της ίδιας κατηγορίας, πρώτα
περικόπτονται αυτές που έχουν εισαχθεί τελευταίες στο ΣΣΑΕ. Για τις Εντολές με Αποδοχή
Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε Εντολές που δημιουργούνται ως
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αποτέλεσμα συμμετοχής στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ή διμερώς εκτός της
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, οι Χρονοσφραγίδες λαμβάνονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο υπό Δ σημείο της παρούσας Απόφασης.
Β.

Η περικοπή των Εντολών Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, στην
Αγορά Επόμενης Ημέρας, εφαρμόζεται, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα, με την εξής
αλληλουχία:
1.

Εντολές Αγοράς που αντιστοιχούν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν εντός της
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω
επικυρωμένης Δήλωσης Φυσικής Απόληψης, και σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων διμερώς, εκτός της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω επικυρωμένης Δήλωσης
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης, εξαιρουμένων των Εντολών Αγοράς που
αντιστοιχούν σε Εξαγωγές με χρήση επιβεβαιωμένων δηλωθέντων Μακροχρόνιων
Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς και των Εντολών Αγοράς που αντιστοιχούν σε
Απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

2.

Εντολές Αγοράς που αντιστοιχούν σε Εξαγωγές με χρήση επιβεβαιωμένων δηλωθέντων
Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς.

3.

Εντολές Αγοράς που αντιστοιχούν σε διόρθωση αποκλίσεων της προβλεπόμενης έγχυσης
από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εισάγονται από τον ΦοΣΕΤεΚ σε σχέση με τις
Εντολές Πώλησης που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του
ΦοΣΕΤεΚ στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ή διμερώς εκτός της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

4.

Εντολές Αγοράς που αντιστοιχούν σε διόρθωση αποκλίσεων της προβλεπόμενης έγχυσης
από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εισάγονται από τον ΔΑΠΕΕΠ σε σχέση με τις
Εντολές Πώλησης που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του
ΔΑΠΕΕΠ στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ή διμερώς εκτός της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

5.

Εντολές Αγοράς που υποβάλλονται από το ΕΧΕ για λογαριασμό του Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου και αφορούν Εντολές Αγοράς για Προμηθευτή που διεγράφη
από το Μητρώο Συμμετεχόντων και αποκλειστικά και μόνο για την Ημέρα Εκπλήρωσης
Φυσικής Παράδοσης που έπεται της διαγραφής του από το ΕΧΕ.

6.

Εντολές Αγοράς που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και αντιστοιχούν
σε Απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς, συμπεριλαμβάνοντας αυτές που αντιστοιχούν
σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς,
και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω επικυρωμένης Δήλωσης Φυσικής Απόληψης, και σε
συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων διμερώς,
εκτός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και έχουν δηλωθεί στο ΣΣΑΕ μέσω
επικυρωμένης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης.

Για τις Εντολές Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα εκτέλεσης που περικόπτονται
κατά τα ως άνω εντός της ίδιας κατηγορίας η επιλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
χρονοσφραγίδα εισαγωγής τους στο ΣΣΑΕ, ήτοι εντός της ίδιας κατηγορίας, πρώτα
περικόπτονται αυτές που έχουν εισαχθεί τελευταίες στο ΣΣΑΕ. Για τις Εντολές με Αποδοχή
Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε Εντολές που δημιουργούνται ως
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αποτέλεσμα συμμετοχής στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ή διμερώς εκτός της
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, οι χρονοσφραγίδες λαμβάνονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο υπό Δ σημείο της παρούσας Απόφασης.
Γ.

Στην περίπτωση που η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς βρίσκεται μεταξύ της Κατώτατης και Ανώτατης Τιμής Εντολών
Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και Ενδοημερήσιας Αγορας, η περικοπή των Εντολών Αγοράς (ή
Πώλησης) πραγματοποιείται με κριτήριο τη Χρονοσφραγίδα τους στο ΣΣΑΕ, ήτοι πρώτα
περικόπτονται αυτές που έχουν εισαχθεί τελευταίες στο ΣΣΑΕ.

Δ.

Η Χρονοσφραγίδα των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης που
αντιστοιχούν σε Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή/και Απόληψης, λαμβάνει
υπόψη της τη χρονική στιγμή υποβολής της αντιστοιχούσας αποδεκτής/τελικής Δήλωσης
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή/και Απόληψης που υποβάλλεται από τους
Συμμετέχοντες. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή/και Απόληψης και την εφαρμογή των ελέγχων
επικύρωσης αυτών, το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ δημιουργεί τις αντίστοιχες Εντολές Αγοράς/Πώλησης
με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αλληλουχία
των Χρονοσφραγίδων υποβολής των Δηλώσεων Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή/και
Απόληψης.

Ε.

Την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»,
αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
ANDRONIKI SERETI
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