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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1657/2020
Ορισμός του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α%
των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες
∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε
ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας
4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας &
Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4425/2016,
όπως ισχύουν

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 23 ∆εκεμβρίου 2020 και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «∆ιατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων

Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 6 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 υπ’ αριθ. 369/2018 Aπόφαση ΡΑΕ «Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των

Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016,
ως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1880/24.05.2018).
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με την υπ’ αριθ. 820/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄
1941/21.05.2020) και την υπ’ αριθ. 1228/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B'
4124/24.09.2020), και ιδίως τις διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.2 αυτού.
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5. Την υπ’ αριθ. 1298/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη

συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’
185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β΄
4415/07.10.2020).
6. Την υπ’ αριθ. 1574/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την ημέρα έναρξης της

συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 7.1.1 του Κεφαλαίου 7 του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς,
όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β' 5505/14.12.2020).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279630/01.04.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
762 /31.03.2020) με θέμα: «Αποστολή εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση

του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή
αυτού».
8. Την υπ’ αριθ. 1008A/2020 Απόφαση ΡΑΕ αναφορικά με τον ορισμό του ποσοστού Χ%
του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που
περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και
που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας &
Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν
(ΦΕΚ Β’ 3385/13.08.2020).
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-290573/27.10.2020 επιστολή της ∆ΕΗ Α.Ε. (∆∆Ε/ΕΚ.
128621/3647 /19.10.2020) με θέμα: «Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς & Αγοράς Εξισορρόπησης».
10. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292790/07.12.2020 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
2458/04.12.2020) με θέμα: «Εισήγηση για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του

μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται
στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν
σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων
εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς, επί του συνόλου των
ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας για το ημερολογιακό έτος 2021».
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85393/15.12.2020 ηλεκτρονική επιστολή προς ΕΧΕ Α.Ε. με
την οποία ζητήθηκαν οι απόψεις της επί της ως άνω επιστολής της ∆ΕΗ Α.Ε. (σχετ. 9).
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293231/15.12.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΕΧΕ:
2504/14.12.2020) με θέμα: «Αναφορά Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης Νοεμβρίου
2020».
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13. Τη ∆ημόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετικό
έγγραφο 10), η οποία έλαβε χώρα από 15.12.2020 έως και 18.12.20201 και επί της
οποίας υπεβλήθησαν τα ακόλουθα σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Αρχής 2:
(α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-293345/16.12.2020 επιστολή της EBIKEN.
(β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293376/17.12.2020 επιστολή της ∆ΕΗ Α.Ε.
(γ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293384/17.12.2020 επιστολή του ΕΣΑΗ.
(δ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293640/21.12.2020 επιστολή των ΖENIΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ, NRG και WATT+VOLT.
14. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293362/17.12.2020 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. με
το οποίο υποβλήθηκαν οι απόψεις της επί της ως άνω επιστολής της ∆ΕΗ Α.Ε. (σχετ.
9).
15. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85497/22.12.2020 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ προς
την ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω ∆ημόσιας
∆ιαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
16. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293834/23.12.2020 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:
2568/23.12.2020) με θέμα: «Υποβολή απαντήσεων στα σχόλια της ∆ημόσιας

∆ιαβούλευσης επί των εισηγήσεων/μεθοδολογιών της EXE Α.Ε. για τις παραμέτρους
των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για το ημερολογιακό έτος 2021, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς».

17. 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.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του N. 4425/2016, όπως ισχύει:
«6. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, δύναται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., να καθορίζεται για τους Συμμετέχοντες,
ανά χαρτοφυλάκιο προμήθειας, ένα ανώτατο ποσοστό συναλλαγών επί Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας
ή/και επί άλλων ενεργειακών παραγώγων ή/ και επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, που έχουν
συναφθεί εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής,
τα οποία μπορούν να δηλώνονται στο σύστημα συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης
1

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1512.csp

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1712_3.csp
2

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/231220.csp
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Ημέρας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας.».
Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 369/2018 Aπόφασή της, αναφορικά με τις
«Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει» (σχετ. 3), όρισε, μεταξύ άλλων, ότι:
«9. Ο Ο∆ΑΗΕ διενεργεί έλεγχο των εντολών πώλησης πριν από την επίλυση της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Στον έλεγχο αυτό περιλαμβάνεται: […] Επιπροσθέτως, ο
Ο∆ΑΗΕ μετά από την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, διενεργεί έλεγχο των
εντολών αγοράς ως προς την τήρηση του ανώτατου ποσοστού συναλλαγών μέσω
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της
ενέργειας και που έχουν συναφθεί εντός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή
διμερώς εκτός αυτής, ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης για τους Συμμετέχοντες ανά
χαρτοφυλάκιο προμήθειας.»
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της υποενότητας 4.4.2.2 «Χρέωση Μη
Συμμόρφωσης για παραβίαση του περιορισμού του Μέγιστου Ποσοστού
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με Φυσική Παράδοση» του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
(εφεξής ο «Κανονισμός») (σχετ. 4), προβλέπεται ότι:
«1. Για κάθε Προμηθευτή με μερίδιο λιανικής αγοράς που υπερβαίνει ένα όριο Χ%

και για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα, το ποσοστό των ποσοτήτων ενέργειας που
περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης
και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή
διμερώς, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με
αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, δεν δύναται να ξεπερνά
ένα όριο A%. Οι τιμές X% και Α% ορίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος
με Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.».
Επειδή, με την υπό σχετ. 8 Απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας
4.4.2.2 του Κανονισμού και του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν,
η ΡΑΕ, σταθμίζοντας την ανάγκη εύρεσης της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ των
στόχων της ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, της
αντιμετώπισης φαινομένων εξάσκησης δεσπόζουσας θέσης και της ύπαρξης
εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου, όρισε την τιμή του ποσοστού Χ% του μεριδίου
λιανικής προμήθειας σε 4% και την τιμή του ποσοστού Α% των ποσοτήτων ενέργειας
που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης
και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε 20% για το ημερολογιακό έτος 2020.

Επειδή, επιπροσθέτως, με την ως άνω Απόφαση της ΡΑΕ, καθορίστηκε ο τρόπος
υπολογισμού του μεριδίου προμήθειας Χ% κάθε Προμηθευτή και η διαδικασία της
σχετικής ενημέρωσης της Αρχής επί του υπολογισμού αυτού, ως ακολούθως:
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«Το μερίδιο Προμήθειας, Χ%, κάθε Προμηθευτή να υπολογίζεται σε μηνιαία βάση,
λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη συνολική θέση Αγορών και Πωλήσεων (για
∆ιόρθωση Θέσης) του Προμηθευτή r στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην
Ενδοημερήσια Αγορά, κατά τον μήνα Φυσικής Παράδοσης m-1 για εκπροσωπούμενους
καταναλωτές σε Χαρτοφυλάκια Φορτίων της Ζώνης Προσφορών z, και μετά την
ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την πρώτη ημέρα
φυσικής παράδοσης d του μήνα m, ως εξής :

Όπου:
BQr,z,t

SQr,z,t

T
R

Tο σύνολο των ποσοτήτων των συναλλαγών του Προμηθευτή r για
αγορά ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια
Αγορά, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα t του μήνα m-1 σε
Χαρτοφυλάκια Φορτίων της Ζώνης Προσφορών z, σε MWh,
εξαιρουμένων των ποσοτήτων συναλλαγών που αντιστοιχούν σε
Αντλητικές Μονάδες,
Tο σύνολο των ποσοτήτων των συναλλαγών του Προμηθευτή r για
πώληση ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια
Αγορά, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα t του μήνα m-1 σε
Χαρτοφυλάκια Φορτίων της Ζώνης Προσφορών z, σε MWh,
εξαιρουμένων των ποσοτήτων συναλλαγών που αντιστοιχούν σε
Αντλητικές Μονάδες.
Το σύνολο/αριθμός των Αγοραίων Χρονικών Μονάδων του μήνα m-1.
Το σύνολο/αριθμός των Προμηθευτών R που συμμετείχαν στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά κατά τον μήνα m-1.

Ειδικά, για το μήνα εντός του οποίου θα εκκινήσει η έναρξη λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, το μερίδιο Προμήθειας, Χ%, κάθε Προμηθευτή θα υπολογιστεί
βάσει των ∆ηλώσεων Φορτίου που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ κατά τον αμέσως
προηγούμενο μήνα.
Τα αποτελέσματα των ως άνω υπολογισμών να αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στην
ΡΑΕ.»
Επειδή, με την υπό σχετ. 5 Απόφασή της, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 9 του Ν. 4425/2016 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού,
όπως ισχύουν, όρισε την 1η Νοεμβρίου 2020, ως Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής
Παράδοσης D, της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Επειδή, με το υπό σχετ. 10 έγγραφό της, η EΧΕ Α.Ε. υπέβαλε την εισήγησή της για
τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των
ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί
συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας
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που αγοράστηκαν με αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για το
ημερολογιακό έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.2 του
Κανονισμού, όπως ισχύει.

Επειδή, στο ως άνω έγγραφο, επισυνάφθηκαν στατιστικά στοιχεία για τις ποσότητες
ενέργειας που περιελήφθησαν στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής
Απόληψης, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με
αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ανά Προμηθευτή (Α’) στον
οποίο αφορά το ποσοστό Χ% για το μήνα Νοέμβριο 2020, οι οποίες υπολογίσθηκαν
ως εξής:
Προμηθευτής

0≤Α’≤5%

5%≤Α’≤10%

10%≤Α’≤15%

15%≤Α’≤20%

1

7%

36%

46%

12%

2

0%

0%

0%

0%

3

0%

0%

0%

0%

4

0%

0%

0%

0%

Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία και ότι
αφενός, απαιτείται επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των νέων
αγορών προκειμένου για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την
επίδραση των ορίων Χ% και Α% στη ρευστότητα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
αφετέρου, δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις παραδοχές της
αρχικής εισήγησης της εταιρείας για το ημερολογιακό έτος 2020, θεωρεί ότι επί του
παρόντος δεν υφίσταται αιτιολογική βάση για την υποβολή αναθεωρημένης
εισήγησης για το ημερολογιακό έτος 2021, ήτοι προτείνει εκ νέου τον ορισμό του Χ%
σε 4% και του Α% σε 10%.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 10 εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε ∆ημόσια
∆ιαβούλευση από 15.12.2020 έως και 18.12.2020 (σχετ. 11). Στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη εισήγηση απόψεις από την
ΕΒΙΚΕΝ, την ∆ΕΗ Α.Ε., τον ΕΣΑΗ και τις ΖENIΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, NRG και
WATT+VOLT. Η ΕΧΕ Α.Ε., με το υπό σχετ. 16 έγγραφό της, σε απάντηση του υπό
σχετ. 15 ηλεκτρονικού εγγράφου της ΡΑΕ, υπέβαλε, μεταξύ άλλων, στην Αρχή τις
απόψεις της επί των σχολίων των συμμετεχόντων στην ανωτέρω δημόσια
διαβούλευση, καθώς και σχετική τεκμηρίωση για την αποδοχή ή μη αυτών.

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη τη θέση της ΕΧΕ Α.Ε. ως προς το γεγονός ότι το
χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών
δεν κρίνεται ως επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε τροποποίηση της εισήγησής της. Από την άλλη και η Αρχή κρίνει ότι
δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς τα δεδομένα βάσει των οποίων ελήφθη η υπό σχετ.
8 απόφαση της Αρχής, και όπως έχουν αναλυτικά έχουν καταγραφεί σε αυτήν, ώστε
η Αρχή να αναθεωρήσει τη σχετική απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη και το
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σύντομο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη λειτουργίας των νέων
αγορών.

Επειδή, όπως έχει διατυπωθεί και στην υπό σχετ. 8 απόφαση της ΡΑΕ, η εύρυθμη
λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας βασίζεται στη ∆ιαμόρφωση Τιμής
Εκκαθάρισης (price formation), η οποία επιτυγχάνεται όταν η Τιμή Εκκαθάρισης
αντικατοπτρίζει το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος παραγωγής. Εν προκειμένω,
απαιτείται περαιτέρω διάστημα ώστε οι Τιμές Εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης
Ημέρας να διαμορφωθούν και να εξισορροπηθούν, και να δώσουν σαφές σήμα για
την επίδραση των τιμών των ποσοστών Χ% και Α% στην ρευστότητα της αγοράς, η
οποία αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητάς της.

Επειδή, όσον αφορά στα μερίδια αγοράς και στα κίνητρα των συμμετεχόντων, στο
διάστημα αυτό δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή, καθώς η ∆ΕΗ Α.Ε., ως δεσπόζων
συμμετέχων, συνεχίζει να κατέχει σημαντικό μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας (66,33%, σύμφωνα με το Electricity Day-Ahead and Intraday Markets
Monthly Report του Νοεμβρίου 20203). Επιπροσθέτως, τηρουμένων των αναλογιών,
οι συνθήκες ανταγωνισμού και διαμόρφωσης ρευστότητας και οικονομικών σημάτων
στην αγορά είναι δυνατόν να επηρεάζονται, κατά το βαθμό του ενδιαφέροντος
συμμετοχής στην αγορά, όχι μόνο από τον κυρίαρχο παίχτη, αλλά και από άλλους
συμμετέχοντες, των οποίων η δυνατότητα εξάσκησης ανάλογων πρακτικών είναι
δυνατόν να επηρεάσει συνολικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Επειδή, όπως αναφέρεται και στο υπό σχετ. 16 έγγραφό της ΕΧΕ Α.Ε., στο πλαίσιο
απάντησης σε άποψη συμμετέχοντα που υποβλήθηκε στη σχετική δημόσια
διαβούλευση (σχετ. 11), στην περίπτωση αποκλειστικής εφαρμογής του μέτρου στη
δεσπόζουσα επιχείρηση, θα δίνονταν η δυνατότητα στους υπόλοιπους
καθετοποιημένους προμηθευτές να υποβάλλουν διμερείς αυτοσυμβάσεις για το
σύνολο της εκπροσωπούμενης προμήθειας και ως εκ τούτου να απομειώσουν ακόμη
περισσότερο το residual demand, βάσει του οποίου ρυθμίζεται η δυνατότητα
∆ιαμόρφωσης Τιμών Εκκαθάρισης, αποστερώντας έτσι από το τμήμα διαμόρφωσης
τιμής σχετικές πληροφορίες βραχυπρόθεσμου οριακού κόστους των μονάδων
Φυσικού Αερίου.

Επειδή, από την άλλη, θα πρέπει να διασφαλίζεται και η λειτουργία της
Προθεσμιακής Αγοράς με επαρκή ρευστότητα, η οποία να επιτρέπει στους
Συμμετέχοντες να μετριάσουν το ρίσκο τιμών, με το να «κλειδώνουν» τις τιμές των
ποσοτήτων που συμβολαιοποιούν, περιορίζοντας έτσι την έκθεσή τους στις πιο
ασταθείς τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ενώ
ταυτόχρονα οι προθεσμιακές συναλλαγές θα ενδυναμώσουν μακροπρόθεσμες
δραστηριότητες που αφορούν στο σχεδιασμό του συστήματος, όπως επενδύσεις σε
Παραγωγή, Μεταφορά, ∆ιανομή και ∆ιαχείριση Ζήτησης, υποδεικνύοντας μελλοντικές

3

https://www.enexgroup.gr/el/c/document_library/get_file?uuid=d7dbdc6d-4bcf-2d83-b50214fefe432895&groupId=20126
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προσδοκίες των ωριαίων τιμών της αγοράς και παρέχοντας αξιόπιστα οικονομικά
σήματα αναφοράς στους Συμμετέχοντες.

Επειδή, η ΡΑΕ, με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα και ιδίως την έλλειψη επαρκούς
χρονικού διαστήματος λειτουργίας της νέας αγοράς και τη συναφή διατήρηση των
θεωρήσεων/παραδοχών στο συγκεκριμένο αυτό διάστημα, κρίνει σκόπιμη τη διατήρηση
της τιμής του ποσοστού Χ% σε 4%, ήτοι να συνεχίζει να εφαρμόζεται για όλους τους
καθετοποιημένους Προμηθευτές, καθώς και της τιμής του ποσοστού Α% σε 20% και για
το επόμενο ημερολογιακό έτος, ήτοι έως τις 31.12.2021.

Αποφασίζει :
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 18, παρ. 6 του ν. 4425/2016 και τις
διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύουν:
Την παράταση ισχύος έως τις 31.12.2021 της υπ’ αριθ. 1008A/2020 Απόφασης της ΡΑΕ
αναφορικά με τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α%
των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες ∆ηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί
συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας &
Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν (ΦΕΚ
Β’ 3385/13.08.2020).

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, 23 ∆εκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
ANDRONIKI SERETI
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