Στις 18 Ιουνίου 2021 το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EΧΕ) γιόρτασε την τρίτη επέτειο από
ιδρύσεως του.
Το ΕΧΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 και αποτελείται από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.
(Hellenic Energy Exchange SA - HEnEx ) και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας (EnEx Clearing House SA -EnExClear) . Από τότε που ορίστηκε από την Ελληνική Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ),
το EXE εξελίχθηκε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια ενιαία και ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή
Αγορά Ενέργειας.
Ως ΟΔΑΗΕ, το ΕΧΕ, πραγματοποίησε με επιτυχία τους απαραίτητους μετασχηματισμούς της ελληνικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την ετοιμότητα και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του νέου
μοντέλου. Όλες οι αλλαγές ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και από την 1 ης Νοεμβρίου 2020, η ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ενσωματώθηκε με το ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος για τις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας. To EXE διαχειρίζεται τώρα την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας και την Αγορά Παραγώγων Ενέργειας.
Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για το ΕΧΕ ήταν η σύνδεση της ελληνικής αγοράς Day-Ahead με τις
ευρωπαϊκές αγορές – στο σύνορο Ελλάδας και Ιταλίας στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Στις 11 Μαΐου 2021, η
ΕΧΕ πέτυχε τη δεύτερη σύζευξη αγοράς με τη Βουλγαρία. Αυτές οι διασυνδέσεις διευκολύνουν το
διασυνοριακό εμπόριο, τη βέλτιστη κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης - όλα αυτά,
στην κατεύθυνση μιας ενοποιημένης αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βέλτιστη
ευημερία και κατανομή πόρων.
Η EnExClear διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην άψογη λειτουργία των αγορών φυσικής παράδοσης
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, διαχείρισης κινδύνου και
διακανονισμού συναλλαγών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, ενώ είναι
επίσης υπεύθυνη για την εκκαθάριση το διακανονισμό και μεταφορά θέσεων των διασυνοριακών
συναλλαγών με τις συζευγμένες αγορές. Επιπλέον, η EnExClear είναι υπεύθυνη και για την εκκαθάριση των
θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης η οποία λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ.
Τόσο η HEnEx όσο και η EnExClear συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τα επόμενα σημαντικά βήματα:
Η δημιουργία μιας πλατφόρμας εμπορίας φυσικού αερίου είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Διαχειριστή Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), τη ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΕΧΕ
σχεδιάζει το μοντέλο για τη νέα πλατφόρμα εμπορίας φυσικού αερίου που αναμένεται να λειτουργήσει το
φθινόπωρο του 2021.
Φέτος, η HEnEx θα ξεκινήσει τη λειτουργία τριών συμπληρωματικών περιφερειακών ενδοημερήσιων
δημοπρασιών (Complementary Regional Intraday Auctions - CRIDA) και προβλέπει τη ενσωμάτωσή του
στην πρωτοβουλία European Cross-Border Intraday (XBID) το πρώτο τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, με
αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας η
HEnEx κατευθύνει, επίσης, και την ενσωμάτωση του νησιού στις υπάρχουσες αγορές Day-Ahead και
Intraday της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στο υπάρχον δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον της Ενεργειακής αγοράς, το ΕΧΕ δεσμεύεται να
συμβάλει στη βιωσιμότητα και να παρέχει υψηλής ποιότητας, διαφανείς και αμερόληπτες υπηρεσίες στους
συμμετέχοντες στις αγορές. Με αυτοπεποίθηση, το ΕΧΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με όραμα και

αποφασιστικότητα, μαθαίνοντας από τις θετικές του εμπειρίες και ενισχύοντας τη σχέση με τους συνεργάτες
του και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

