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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 1730/11.10.2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 

«Ειδικοί Όροι Ακύρωσης Εντολών ή/και Συναλλαγών στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά» 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ενότητας 2.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο Κανονισμός»)1 του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ), όπως ισχύει: 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Άρθρο 1.    Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί 

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και συνθηκών κατά τις 

οποίες δύνανται να ακυρώνονται Εντολές ή/και Συναλλαγές των Αγορών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του ΕΧΕ και των ακολουθούμενων διαδικασιών σύμφωνα με τον Κανονισμό και 

τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των Αγορών.  

2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η αρμόδια 

υπηρεσία του ΕΧΕ στην οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Λειτουργίας και Εποπτείας του 

Συστήματος Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) του ΕΧΕ, καθώς και οποιοδήποτε 

εντεταλμένο από το Δ.Σ. του ΕΧΕ όργανο για την εκτέλεση των διαδικασιών ακύρωσης 

Εντολών ή/και Συναλλαγών.  

3. Οι όροι της παρούσας Απόφασης έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 

4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, 

στον Κανονισμό, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 

& Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις 

λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του. 

 

 

 
1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1116/13.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5914/31.12.2018), «Έγκριση του Κανονισμού 
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του 
ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει». 
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Άρθρο 2. Περιπτώσεις ακύρωσης Εντολών ή/και Συναλλαγών  

1. Οι Εντολές που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο εκτέλεσης της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καταχωρίζονται στο Τοπικό Βιβλίο Εντολών 

της αντίστοιχης Αγοράς και θεωρούνται δεσμευτικές. Μετά την οριστικοποίηση των 

Αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, οι 

συναλλαγές που προκύπτουν είναι οριστικές και ανέκκλητες και δεν είναι δυνατόν να 

ακυρωθούν, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου.  

2. Σε περίπτωση μείωσης της Διαθέσιμης Ισχύος Μονάδας Παραγωγής, ή τροποποίησης του  

προγράμματος ένταξης ή των δεσμευτικά απονεμημένων εφεδρειών της Οντότητας 

Υπηρεσιών Εξισορρόπησης έπειτα από κάθε εκτέλεση ΔΕΠ, και εφόσον το άθροισμα των 

ποσοτήτων όλων των Εντολών που έχουν υποβληθεί για τη σχετική Οντότητα παραβιάζει 

τους ελέγχους επικύρωσης των υποενοτήτων 5.9.1 και 5.9.2 του Κανονισμού για μία ή 

περισσότερες Αγοραίες Χρονικές Μονάδες, τότε όλες οι Εντολές που έχουν υποβληθεί στη 

Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή για τη συγκεκριμένη Οντότητα και τις συγκεκριμένες 

Αγοραίες Χρονικές Μονάδες ακυρώνονται στο σύνολό τους.      

3. Σε περίπτωση μείωσης του διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου που έχει τεθεί σε έναν 

Λογαριασμό Εκκαθάρισης ενός Συμμετέχοντα από τον Φορέα Εκκαθάρισης, και εφόσον ο 

συνολικός κίνδυνος από Εντολές και Συναλλαγές που έχουν υποβληθεί μέσω του 

συγκεκριμένου Κωδικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης από τον Συμμετέχοντα είναι 

μεγαλύτερος από το διαθέσιμο Πιστωτικό Όριο, τότε όλες οι Εντολές που έχουν υποβληθεί 

στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή και για τον συγκεκριμένο Κωδικό Λογαριασμού 

Εκκαθάρισης από τον εν λόγω Συμμετέχοντα ακυρώνονται στο σύνολό τους.  

4. Η ενότητα 2.8 του Κανονισμού με τίτλο «Μέτρα Προστασίας της Αγοράς», προβλέπει 

συγκεκριμένες εξαιρέσεις αναφορικά με την ακύρωση: 

α) Εντολών στις Αγορές του ΕΧΕ. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του ΕΧΕ ή άλλο 

εντεταλμένο προς τούτο όργανό του δύναται να ακυρώνει Εντολές που έχουν 

καταχωρισθεί στο ΣΣΑΕ στις εξής περιπτώσεις: 

i. όταν αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση του 

Συμμετέχοντα που εισήγαγε την Εντολή, 

ii. όταν η Εντολή παραβιάζει τον Κανονισμό, την κείμενη νομοθεσία ή 

συμβατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το ΕΧΕ στο πλαίσιο του ρόλου 

του ως ΟΔΑΗΕ, 

iii. όταν υπάρχει αντίστοιχο αίτημα από Συμμετέχοντα, όπως περιγράφεται 

στην υποενότητα 2.3.2 του Κανονισμού. 

β) Συναλλαγών στην περίπτωση της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κατάρτιση της εν λόγω 

συναλλαγής είναι αποτέλεσμα μη αναμενόμενου, τεχνικού ή 

αριθμητικού/υπολογιστικού σφάλματος κατά τη Λύση Ενιαίας Σύζευξης 

Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΛΕΣΕΑ) και υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση είναι 

τεχνικά και λειτουργικά εφικτή, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες της 

ΛΕΣΕΑ, και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης διαπραγμάτευσης του 

Συμβολαίου στο οποίο αφορά η Συναλλαγή, το EXE μπορεί να αποφασίσει σε 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.   

Απόφαση 3 (11/10/2022)  Σελίδα 3 από 3 

συνεννόηση/συμφωνία με τον Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών να προβεί  σε 

ακύρωση της εν λόγω Συναλλαγής.  

Άρθρο 3. Αποκλεισμός Συμμετέχοντα από Αγορές του ΕΧΕ 

1. Στις περιπτώσεις που το ΕΧΕ έχει επιβάλλει μέτρα κατά κάποιου Συμμετέχοντα με 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της συμμετοχής του στις Αγορές του ΕΧΕ, όπως ενδεικτικά: 

α. αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

β. απαγόρευση της συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ, και 

γ. διαγραφή Συμμετέχοντα, 

τότε το ΕΧΕ αναλαμβάνει τη διαγραφή των ήδη υποβληθέντων Εντολών στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και τις Δημοπρασίες της Ενδοημερήσιας Αγοράς που έπονται χρονικά της 
κοινοποίησης της λήψης του μέτρου. 

 

Άρθρο 4. Παραβίαση του Κανονισμού, κείμενης νομοθεσίας ή 
συμβατικών δεσμεύσεων του ΕΧΕ ως ΟΔΑΗΕ 

1. Για την προστασία των Συμμετεχόντων και της Αγοράς από την υποβολή Εντολών που 

παραβιάζουν τον Κανονισμό, την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβατικές δεσμεύσεις του ΕΧΕ 

ως ΟΔΑΗΕ, το ΕΧΕ έχει υλοποιήσει προδιαγραφές εγκυρότητας και ελέγχους επικύρωσης 

των Εντολών έναντι των τεχνικών περιορισμών και Πιστωτικών Ορίων, καθώς επίσης και 

προληπτικούς ελέγχους αναφορικά με την παρακολούθηση της συναλλακτικής 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, όπως αυτή συνίσταται με την υποβολή των Εντολών 

τους, ώστε να δύναται να διαπιστώνει εγκαίρως πιθανές σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες 

δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς. Στις 

περιπτώσεις που η Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΧΕ διαπιστώσει σημαντική απόκλιση στην 

ποσότητα ή/και στην τιμή της υποβληθείσας Εντολής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ή στις 

Τοπικές και Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, η οποία 

δύναται να οδηγήσει σε στρέβλωση ή πρόκληση τεχνικών δυσλειτουργιών της εκάστοτε 

Αγοράς, τότε δύναται η Αρμόδια Υπηρεσία να ακυρώνει την υποβληθείσα Εντολή, κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσης του Συμμετέχοντα. 

2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια καταχωρισθείσα Εντολή παραβιάζει τον 

Κανονισμό, την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβατικές δεσμεύσεις του ΕΧΕ ως ΟΔΑΗΕ, τότε η 

ανωτέρω Εντολή ακυρώνεται από το Τοπικό Βιβλίο Εντολών της εκάστοτε Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας ή Ενδοημερήσιας Αγοράς. Η ακύρωση της Εντολής λαμβάνει χώρα τη στιγμή που 

διαπιστώνει το ΕΧΕ την εν λόγω παραβίαση. 

 

Άρθρο 5. Ισχύς 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/11/2022. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr. 

http://www.enexgroup.gr/

