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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 661/2021 

Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους 
Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις 

τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 

παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 26 Αυγούστου 2021 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 ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 και 5 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. 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), την υπ’ αριθ. 
1228/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B' 4124/24.09.2020) και την υπ’ αριθ. 610/2021 Απόφαση 
ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3857/18.8.2021), και ιδίως τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 σελ. 54). 

5. Τις διατάξεις 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 ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15). 
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6. Τις διατάξεις 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 (ΕΕL 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.) (εφεξής «Κανονισμός (ΕΕ) 
2015/1222»). 

7. Την υπ’ αριθ. 37/2020 Απόφαση του ACER σχετικά με προϊόντα που είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.1  

8. 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). 

9. 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). 

10. Την υπ’ αριθ. 369/2018 Aπόφαση ΡΑΕ σχετικά με τις «Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των 
Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως 
ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1880/24.05.2018). 

11. Την υπ΄αριθ. 1124/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως «Ορισθέντα 
Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO), 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως 
ισχύει». 

12. Την υπ’ αριθ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ αναφορικά με την «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, της 
λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη 
διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ 
Β’742/10.03.2020). 

13. Την υπ’ αριθ. 947/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παραμέτρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών 
λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 
4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς 
και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β’ 3054/23.07.2020). 

14. Την υπ’ αριθ. 87/2021 Απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές 
λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 
4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς 
και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Β΄ 640/18.02.2021). 

 
1  
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20De
cision%2037-2020%20on%20the%20DA%20Products.pdf  
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15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-298002/02.03.2021 (ΕΧΕ 256/01.03.2021) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. 
προς τη ΡΑΕ με θέμα «Υποβολή εισήγησης του ΕΧΕ σχετικά με τις παραμέτρους υποβολής και 
τεχνικές λεπτομέρειες Εντολών κατά τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

16. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 15), η 
οποία έλαβε χώρα από 24.03.2021 έως και 31.03.20212 και επί της οποίας υπεβλήθη η  υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-299975/01.04.2021 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία αιτήθηκε τη μη 
δημοσιοποίηση της επιστολής της.3   

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-87268/14.04.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΕΧΕ 
Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση των σχολίων της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης της 
Αρχής (σχετ. 16) και την υποβολή απόψεων επί αυτών. 

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-301666/27.04.2021 (ΕΧΕ 258/27.04.2021) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. 
με τις απόψεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με τα σχόλια των συμμετεχόντων 
στην υπό σχετ. 16 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ. 

19. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών 
αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, η οποία έλαβε χώρα από 16.07.2021 έως και 22.07.2021.4 

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-303856/04.06.2021 (ΕΧΕ 766/02.06.2021) έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. 
προς τη ΡΑΕ με θέμα «Υποβολή επικαιροποιημένης εισήγησης του ΕΧΕ σχετικά με τις 
παραμέτρους υποβολής και τεχνικές λεπτομέρειες Εντολών κατά τις διατάξεις της υποενότητας 
4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

21. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4  του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 
μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους 
Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

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

 

 
2  https://www.rae.gr/2021/03/24/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b9-3/  

3  
https://www.rae.gr/2021/04/13/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%
ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-
%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%8
2-15/  

4  https://www.rae.gr/2021/07/16/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87/  
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Σκέφθηκε ως εξής: 
 

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1116/2018 (σχετ. 3) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής ο «Κανονισμός»), 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016. Ο Κανονισμός τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθ. 820/2020, 1228/2020 και 610/2021 Αποφάσεις της ΡΑΕ.  

Επειδή, στην ενότητα 4.1.3 «Προϊόντα – Τύποι Εντολών» του Κανονισμού προβλέπονται τα 
εξής: 

 «1. Τα Προϊόντα που δύνανται να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης 
Ημέρας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 (ενότητα 2.5), για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της 
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, αποτελούν τύπους εμπορικών συμβάσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσική Παράδοση (έγχυση ή Απόληψη) εντός των Ζωνών 
Προσφορών του ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς. Τα επιλέξιμα Προϊόντα, τα οποία 
υποστηρίζονται από τον Αλγόριθμο Σύζευξης Τιμών, ορίζονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 με κοινή πρόταση των ΟΔΑΗΕ και 
διαπραγματεύονται με τους διαθέσιμους τύπους Εντολών Αγοράς και Πώλησης. 

 2. Το ΣΣΑΕ δημιουργεί αυτόματα την περιγραφή των Προϊόντων της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και τα καθιστά διαθέσιμα για συναλλαγές μία ώρα πριν τη Χρονική Στιγμή 
Έναρξης Προσφορών για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης. 

 3. Η Αγοραία Χρονική Μονάδα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ισούται με μία (1) ώρα. 

4. Η Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης αποτελείται από είκοσι τέσσερις (24) 
Αγοραίες Χρονικές Μονάδες. 

 5. Για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης κατά την οποία συντελείται η αλλαγή 
της ώρας σε θερινή ώρα, ορίζονται είκοσι τρεις (23) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες. 

 6. Για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης κατά την οποία συντελείται η αλλαγή 
της ώρας σε χειμερινή ώρα, ορίζονται είκοσι πέντε (25) Αγοραίες Χρονικές Μονάδες.» 

Επειδή, στην υποενότητα 4.1.3.1 «Εντολές» του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής: 

«1. Οι τύποι Εντολών που απορρέουν από τα Προϊόντα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
δύνανται να υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι οι 
εξής: 

α) Ωριαίες Υβριδικές Εντολές (Hourly Hybrid Orders): Οι Ωριαίες Υβριδικές Εντολές 
αποτελούνται από βηματικά τμήματα ή/και γραμμικά τμήματα με παρεμβολή, ξεχωριστά για 
κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. Η 
οριζόμενη καμπύλη είναι αύξουσα για Εντολές Πώλησης και φθίνουσα για Εντολές Αγοράς. 
[...] 

β) Εντολές Πακέτου (Block Orders): Μια Εντολή Πακέτου περιλαμβάνει τα εξής 
χαρακτηριστικά: ένα σταθερό όριο τιμής (ελάχιστη τιμή για Εντολές Πώλησης Πακέτου και 
μέγιστη τιμή για Εντολές Αγοράς Πακέτου), ένα Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής και μία 
ποσότητα ενέργειας για έναν αριθμό Αγοραίων Χρονικών Μονάδων εντός της Ημέρας 
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D. Η ποσότητα ενέργειας δύναται να μην είναι η ίδια για 
όλες τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες. Εντολές Πακέτου δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για 
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ποσότητα μικρότερη του Ελάχιστου Ποσοστού Αποδοχής. Το Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής 
είναι το ίδιο για όλες τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που ανήκουν στην Εντολή Πακέτου. 

γ) Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου (Linked Block Orders): Μια Συνδεδεμένη Εντολή 
Πακέτου αποτελείται από επιμέρους Εντολές Πακέτου, με χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στις Εντολές Πακέτου, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέση «γονέα-παιδιού». Μία 
Εντολή Πακέτου τύπου «παιδί» μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν εκτελεστεί η Εντολή 
Πακέτου τύπου «γονέα» με την οποία είναι συνδεδεμένη. Οι Εντολές Πακέτου χωρίς 
συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου τύπου «παιδί» ονομάζονται Εντολές Πακέτου τύπου 
«φύλλο». 

δ) Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου (Exclusive Group of Block Orders): Η 
Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου αποτελείται από ένα σύνολο Εντολών Πακέτου, για 
τις οποίες το άθροισμα του Ποσοστού Αποδοχής δε μπορεί να υπερβαίνει τη μονάδα (1). 
Στην ειδικότερη περίπτωση που οι επιμέρους Εντολές Πακέτου έχουν Ελάχιστο Ποσοστό 
Αποδοχής ίσο με τη μονάδα, τότε μπορεί να εκτελεστεί το πολύ μία Εντολή Πακέτου. 

2. Για την εισαγωγή νέων τύπων Εντολών καθώς και για την αναστολή/διαγραφή 
υφιστάμενων τύπων Εντολών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 
2.5 του Κανονισμού. 

3. Η πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, οι 
παράμετροι υποβολής αυτών καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο 
περιεχόμενό τους δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του 
ΕΧΕ.» 

Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κανονισμών και Κωδίκων των 
Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει,  προβλέπονται τα εξής: 

 «[…] 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.  

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 δυνατόν να 
αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντικείμενο τη 
διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή, ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της 
ρευστότητας των Αγορών, όπως περιορισμοί και κανόνες στους οποίους πρέπει να 
συμμορφώνονται οι εντολές συναλλαγών των Συμμετεχόντων, […]» 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 
4425/2016, όπως ισχύουν, με την υπ΄ αριθ. 947/2020  Απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 13), υιοθετήθηκε 
περιορισμός για το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ως προς τη χρήση 
Εντολών Πακέτου (Block Orders) για την Αγορά Επόμενης Ημέρας ούτως ώστε αυτές να μπορούν 
να υποβληθούν μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις 
οποίες συμμετέχουν και καθορίστηκαν οι παράμετροι υποβολής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας για το πρώτο τρίμηνο 
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ως ακολούθως: 

Εντολές Πακέτου – γενικά χαρακτηριστικά 

Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή Πακέτου  1 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 5 

Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου  0.001 MWh 

Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου  250 MWh 

Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής 0% 

Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου 

Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 2 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια  5 

Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια  3 

Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα 4 

Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί 1 

Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου 

Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 2 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου  5 

 

Επειδή, με βάση την ως άνω απόφαση 947/2020, η ΕΧΕ Α.Ε. όφειλε να υποβάλει εισήγηση στη 
ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του πρώτου μήνα λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας, η οποία να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη μελέτη με την οποία θα διερευνάται η 
επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών, τόσο στη διαμόρφωση Τιμής, όσο και στη δημιουργία 
εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την πραγματική λειτουργία 
της νέας Αγοράς τον πρώτο μήνα. Επιπροσθέτως, με την εν λόγω εισήγηση θα επανεξεταζόταν η 
ανάγκη εφαρμογής περιορισμού στη χρήση Εντολών Πακέτου και θα επανεκτιμώνταν οι 
παράμετροι και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης 
Ημέρας, ώστε να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τύπους των μονάδων/χαρτοφυλακίων. 
Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του περιορισμού στη χρήση των Εντολών Πακέτου που δύνανται να 
υποβληθούν ανάλογα με τον τύπο των μονάδων/χαρτοφυλακίων κρίθηκε ως εύλογο μέτρο από τη 
ΡΑΕ προς την κατεύθυνση βελτίωσης της «ρευστότητας» των Ωριαίων Υβριδικών Εντολών και 
εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας αποκλειστικά για την πρώτη περίοδο 
λειτουργίας αυτής (ήτοι διάρκειας ισχύος τριών (3) μηνών).  

Επειδή, μετά το πέρας των τριών (3) μηνών από την έναρξη της μη συζευγμένης λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η Αρχή έκρινε με την ως άνω απόφασή της ότι ο περιορισμός ως προς 
τη χρήση Εντολών Πακέτου για την Αγορά Επόμενης Ημέρας παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη 
τυχόν ευρημάτων από την ως άνω επικαιροποιημένη εισήγηση και συνοδευτική μελέτη που 
αποδεικνύουν ότι η ευρεία χρήση των Εντολών Πακέτου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα 
στη διαμόρφωση Τιμής Εκκαθάρισης, γεγονός που θα υπονομεύσει τη λειτουργικότητα της 
Αγοράς, καθώς επίσης και την επίτευξη του αρχικού σκοπού διάθεσης όλων των τύπων εντολών 
(δηλ. την κατά το δυνατόν επίτευξη εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς). 

Επειδή, με την υπ΄ αριθ. 1298/2020 Απόφασή της (σχετ. 8), 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. 
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Επειδή, σε συνέχεια της έναρξης των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΧΕ Α.Ε., αιτήθηκε 
από την Αρχή την παράταση ισχύος της υπ΄ αριθ. 947/2020 Απόφασης της ΡΑΕ (σχετ. 13) για δύο 
(2) μήνες, ήτοι έως τις 31.03.2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εσωτερικές 
διαδικασίες αξιολόγησης της επίδρασης των υφιστάμενων ρυθμίσεων και να υποβληθεί 
επικαιροποιημένη σχετική εισήγηση από την εταιρεία. 

Επειδή, η ΡΑΕ, αποδεχόμενη το αίτημα της ΕΧΕ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της υπό σχετ. 13 
Απόφασης έως τις 31.03.2021, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 87/2021 Απόφασή της, σύμφωνα με την 
οποία, μεταξύ άλλων, η ΕΧΕ Α.Ε. όφειλε να προβεί σε ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της 
σχετικής εισήγησης και της εκπόνησης της συναφούς μελέτης με εκτενέστερο του ενός μηνός 
εύρος δεδομένων από την πραγματική λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και να τις 
υποβάλει στη ΡΑΕ έως τις 01.03.2021 (σχετ. 14). 

Επειδή, με το υπό σχετ. 15 έγγραφο, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε την αρχική εισήγησή της στην Αρχή, 
στην οποία διερευνάται η επίδραση της υφιστάμενης ρύθμισης πρόσβασης των συμμετεχόντων 
στις Εντολές Πακέτου και συνεπακόλουθα στη διαμόρφωση της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία της νέας Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2020 
έως και 31.01.2021, όπου κατά την περίοδο 01.11.2020 έως και 15.12.2020 η Αγορά Επόμενης 
Ημέρας λειτουργούσε απομονωμένη, ενώ κατά την περίοδο 16.12.2020 έως και 31.01.2021 η 
Αγορά Επόμενης Ημέρας λειτουργούσε συζευγμένη στο MRC μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-
Ιταλίας.  

Επειδή, με βάση την εν λόγω εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση των 
διαφόρων Τύπων Εντολών στη διαμόρφωση Τιμής Εκκαθάρισης, μελετάται η ποιότητα της 
διαμόρφωσης Τιμής Εκκαθάρισης κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο η ρύθμιση για πρόσβαση 
των συμμετεχόντων στις Εντολές Πακέτου είναι ενεργή. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη η 
θεώρηση ότι υπάρχει ικανοποιητική διαμόρφωση Τιμής Εκκαθάρισης όταν υπάρχει ισχυρή 
συσχέτιση της ποιότητας του καθαρού φορτίου (net load) που υποβάλλεται στην Αγορά Επόμενης 
Ημέρας με την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης, κατά το εξεταζόμενο διάστημα παρατηρείται ότι κατά την πλειοψηφία των 
περιπτώσεων υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας του καθαρού φορτίου και της 
Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και συνεπώς, με την υφιστάμενη ρύθμιση 
πρόσβασης των συμμετεχόντων στις Εντολές Πακέτου επιτυγχάνεται ο στόχος της ικανοποιητικής 
διαμόρφωσης Τιμής Εκκαθάρισης. 

Επειδή, επιπροσθέτως, προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών στη 
δημιουργία εφικτού Προγράμματος Αγοράς, πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση του αποτελέσματος 
όλων των συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε Μονάδα Παραγωγής για κάθε 
Αγοραία Χρονική Μονάδα του χρονικού διαστήματος 01.11.2020 έως και 31.01.2021 σε σχέση με 
το Τεχνικό Ελάχιστο της κάθε Μονάδας Παραγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 
με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για την πρόσβαση στις Εντολές Πακέτου, οι συμμετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης εφικτών προγραμμάτων, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, καθώς από τις 
42.592 συναλλαγές όλων των Μονάδων Παραγωγής που εξετάστηκαν, οι 196 από αυτές 
αφορούσαν τελικά Προγράμματα Αγοράς με λειτουργία κάτω του Τεχνικού Ελαχίστου (από τις 
196 περιπτώσεις, οι 28 περιπτώσεις αφορούσαν σε Υδροηλεκτρικές Μονάδες και οι υπόλοιπες 168 
περιπτώσεις αφορούσαν σε θερμικές Μονάδες Παραγωγής). Σύμφωνα, δε, με την ΕΧΕ Α.Ε., 
ακόμη και για τις ως άνω περιπτώσεις διαμόρφωσης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς από την 
Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι Παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν το Πρόγραμμά τους 
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στην Πρώτη Τοπική Ενδοημερήσια Δημοπρασία, η οποία θα αντικατασταθεί από την Πρώτη 
Συμπληρωματική Περιφερειακή Ενδοημερήσια κατά τη σύζευξη της Ενδοημερήσιας Αγοράς, η 
οποία προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο του 2021  (σχετ. 19). Η Πρώτη 
Τοπική/Συμπληρωματική Περιφερειακή Ενδοημερήσια Δημοπρασία προηγείται χρονικά της 
Πρώτης Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού που υλοποιείται από τον Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ και επομένως, οι Παραγωγοί έχουν επαυξημένες επιλογές δημιουργίας εφικτών 
Προγραμμάτων Αγοράς για τις Μονάδες Παραγωγής τους. 

Επειδή, η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης, από τα οποία προκύπτει 
αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού διαμόρφωσης Τιμής Εκκαθάρισης κατά το 
εξεταζόμενο διάστημα, εισηγήθηκε τη διατήρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες από τη στιγμή υλοποίησης των ακόλουθων τριών δεσμεύσεων που αφορούν στο 
Μοντέλο Στόχος, ήτοι τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας με τη Βουλγαρία, τη σύζευξη της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς με την υιοθέτηση Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων 
Αγορών (CRIDAs) και την υλοποίηση της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (XBID). Και 
τούτο ώστε να υπάρχουν επαρκή παραγωγικά δεδομένα τουλάχιστον έξι μηνών από την 
υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων για την εξέταση εκ νέου και αξιολόγηση των ρυθμίσεων στην 
τελική μορφή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί.  

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση από 
24.03.2021 έως και 31.03.2021 (σχετ. 16). Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν 
απόψεις από τη ΔΕΗ με την επισήμανση ότι δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση αυτών. 

Επειδή, με την υπό σχετ. 18 επιστολή της, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΡΑΕ (σχετ. 17), η 
ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στην Αρχή τις απόψεις της επί των σχολίων του Συμμετέχοντα στην ανωτέρω 
Δημόσια Διαβούλευση, καθώς και σχετική τεκμηρίωση για την αποδοχή ή μη αυτών. 

Επειδή, το ζήτημα της διαμόρφωσης Τιμής είναι θεμελιώδες για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς 
και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής αριθμός τιμολογούμενων Ωριαίων 
Υβριδικών Εντολών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Ταυτόχρονα η δυνατότητα χρήσης όλων των 
Τύπων Εντολών από όλους τους Συμμετέχοντες προκειμένου για την αποφυγή κάθε διάκρισης 
μεταξύ Συμμετεχόντων, είναι ουσιωδώς σημαντική ώστε να τους βοηθήσει στη ανάπτυξη 
στρατηγικών για τη διαμόρφωση επιθυμητών Προγραμμάτων Αγοράς. Αναγνωρίζεται επίσης ότι 
οι δομικές αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού εντός 
των επόμενων δώδεκα μηνών, ήτοι η  σύζευξη της Ενδοημερήσιας Αγοράς με την υιοθέτηση 
Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Αγορών (CRIDAs) και η υλοποίηση της 
Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (XBID) (σημειώνεται ότι η σύζευξη της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας με τη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε ήδη το Μάιο του 2021), θα επηρεάσουν σημαντικά τις 
στρατηγικές των συμμετεχόντων και τη χρήση των διαφόρων τύπων Εντολών, συνεισφέροντας 
θετικά στη ρευστότητα της Αγοράς. Επομένως είναι σημαντικό αυτές να ολοκληρωθούν έγκαιρα 
και με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει περιληφθεί  στο υπό διαβούλευση σχέδιο εφαρμογής για 
την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών 
αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/943 (σχετ. 19) ώστε να μην καθυστερήσει η επανεξέταση των υφιστάμενων ρυθμίσεων 
αναφορικά με τις Εντολές Πακέτου. Για τους ως άνω λόγους η Αρχή αποδέχεται το αίτημα της 
ΕΧΕ Α.Ε. για τη διατήρηση του περιορισμού ως προς τη χρήση Εντολών Πακέτου (Block Orders) 
για την Αγορά Επόμενης Ημέρας ούτως ώστε αυτές να μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους 
Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις οποίες συμμετέχουν, για εννέα 
(9) μήνες από την εκτιμώμενη ημερομηνία υλοποίησης του XBID, ήτοι μέχρι τις 31.12.2022. 
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Επειδή, όπως προτείνεται και από την ΕΧΕ Α.Ε. θεωρείται σκόπιμη η επανεξέταση της επίδρασης 
των υφιστάμενων ρυθμίσεων, αλλά και της ευρείας χρήσης των Εντολών Πακέτου από τους 
συμμετέχοντες τόσο στη διαμόρφωση Τιμής όσο και στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων 
Αγοράς με δεδομένα από την πραγματική λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας αφού 
συντελεστούν οι ως άνω δομικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών παραγωγικών δεδομένων, τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την υλοποίηση του 
XBID, καθώς και το χρόνο διαβούλευσης της εκ νέου εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. με την αντίστοιχη 
συνοδευτική μελέτη κρίνεται σκόπιμη η υποβολή αυτών στη ΡΑΕ έως τις 31.10.2022, ώστε να 
μπορεί να αξιολογηθεί το μείζον αυτό θέμα για τη λειτουργία της Αγοράς από την Αρχή στο 
σύνολό του. Στην ως άνω μελέτη, σύμφωνα και με τα υπό σχετ. 18 και 20 έγγραφα, θα πρέπει να 
εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η χρήση Εντολών Πακέτου με τους ίδιους περιορισμούς σε αριθμό 
χρήσης για την κάλυψη των αναγκών προγραμματισμού υδραντλητικών μονάδων, καθώς και η 
χρήση Εντολών Πακέτου από κατανεμόμενα Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ και Χαρτοφυλάκια Φορτίου, 
δεδομένου ότι τα τελευταία θα έχουν εισαχθεί προς χρήση στην Αγορά από το Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ έως το Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμπεριληφθεί στο 
σχέδιο εφαρμογής (σχετ. 19).  

Επειδή, όσον αφορά στις παραμέτρους υποβολής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών 
Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Αρχή κρίνει εύλογη την πρόταση της ΕΧΕ 
Α.Ε. να αυξηθεί η μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου από 250 MWh σε 300 MWh, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στην τελική/επικαιροποιημένη εισήγησή της, σύμφωνα με το υπό σχετ. 18 
έγγραφο για την κάλυψη αναγκών μονάδων συνδυασμένου κύκλου πολλαπλού άξονα, καθώς και 
νέων μονάδων.  

 

 

Αποφασίζει : 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 18, παρ. 4 και 5 του ν. 4425/2016 και τις 
διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύουν: 

1. Την παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 947/2020 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3054/23.07.2020) 
«Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των 
παραμέτρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο 
περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 
και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» έως τις 31.12.2022, ως προς την υιοθέτηση 
περιορισμού ως προς τη χρήση Εντολών Πακέτου (Block Orders) για την Αγορά Επόμενης 
Ημέρας ούτως ώστε αυτές να μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο 
για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις οποίες συμμετέχουν. 

2. Τον καθορισμό των παραμέτρων υποβολής και των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας έως τις 31.12.2022, ως 
ακολούθως: 

Εντολές Πακέτου – γενικά χαρακτηριστικά 

Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή 
Πακέτου  

1 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 5 
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Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου  0.001 MWh 

Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου  300 MWh 

Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής 0% 

Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου 

Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 2 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια  5 

Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια  3 

Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα 4 

Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί 1 

Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου 

Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική 
Μονάδα Παραγωγής 

2 

Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών 
Πακέτου  

5 

3. Την υποβολή εισήγησης στη ΡΑΕ από την εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 
Α.Ε.» έως τις 31.10.2022, η οποία θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένη μελέτη με την οποία θα 
διερευνάται η επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών και ειδικώς η επίδραση της ευρείας 
χρήσης των Εντολών Πακέτου από τους συμμετέχοντες τόσο στη διαμόρφωση Τιμής όσο και 
στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την 
πραγματική λειτουργία της νέας Αγοράς. Επιπροσθέτως, με την εν λόγω εισήγηση θα 
επανεξετάζεται η ανάγκη εφαρμογής περιορισμού στη χρήση Εντολών Πακέτου και θα 
επανεκτιμώνται οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την 
Αγορά Επόμενης Ημέρας, ώστε να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τύπους των 
μονάδων/χαρτοφυλακίων. 

 

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, 26 Αυγούστου 2021 

 
        Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

                                                                                            Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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