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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α΄185)

Άπθπο 1
Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 4425/2016 (Α΄185) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"θνπφο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ είλαη:
α) ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ελέξγεηαο, ζε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηδίσο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 714/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπιίνπ 2009 "ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην
δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1228/2003" (L 211/15 ηεο 14.8.2009) θαζψο θαη ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ινπιίνπ 2015 "ζρεηηθά κε
ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο" (L 197/24 ηεο 25.7.2015) θαη
β) ε νινθιήξσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ελέξγεηαο σο αγνξάο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ
ρνλδξηθήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1227/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 "γηα ηελ αθεξαηφηεηα
θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ρνλδξηθή αγνξά ελέξγεηαο»" (L 326/1 ηεο 8.12.2011) ή θαη
ζπλαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. ___ (Α ____) θαη ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 600/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 "γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012" (L 173/84 ηεο 12.6.2014)".

Άπθπο 2
Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 4425/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4001/2011 (Α 179), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 714/2009, ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1227/2011, ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1348/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2014 "ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά
δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνη 2 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 1227/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ρνλδξηθή αγνξά ελέξγεηαο" (L 363/121 ηεο
18.12.2014) θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1222.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξηζκψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ επίζεο
νη αθφινπζνη:
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α) Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο: Η αλψλπκε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη κία ή θαη
πεξηζζφηεξεο Αγνξέο Δλέξγεηαο ή θαη Δλεξγεηαθέο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β) Αγνξέο Δλέξγεηαο: Οη Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
θαη νη Πεξηβαιινληηθέο Αγνξέο.

ε Αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ

γ) Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: Η Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο, ε Δλδνεκεξήζηα
Αγνξά θαη ε Αγνξά Δμηζζνξφπεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αγνξέο ελεξγεηαθψλ
πξντφλησλ ρνλδξηθήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1227/2011.
δ) Δλεξγεηαθά Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ
πεξηπηψζεσλ 5-11. ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ λ. ____ πνπ ζρεηίδνληαη
κε εκπνξεχκαηα ελέξγεηαο, ηδίσο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, ή θαη
δηθαηψκαηα εθπνκπήο ξχπσλ θαη ηα νπνία ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε
Δλεξγεηαθή Υξεκαηνπηζησηηθή Αγνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
ε) Δλεξγεηαθή Υξεκαηνπηζησηηθή Αγνξά: Η ξπζκηδφκελε αγνξά, ν πνιπκεξήο
κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) ή ν κεραληζκφο νξγαλσκέλεο
δηαπξαγκάηεπζεο (ΜΟΓ) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. _____ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
600/2014, ζηελ νπνία ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο Δλεξγεηαθά Υξεκαηνπηζησηηθά
Μέζα θαη ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ζη) Ηκέξα Δθπιήξσζεο Φπζηθήο Παξάδνζεο: Η εκέξα θαηά ηελ νπνία παξαδίδνληαη
νη πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζηηο Αγνξέο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
δ) Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο: Η Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο ηελ επφκελε εκέξα (Ηκέξα Δθπιήξσζεο Φπζηθήο
Παξάδνζεο) θαη ζηελ νπνία δειψλνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη επί
Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ κε θπζηθή παξάδνζε.
ε) Δλδνεκεξήζηα Αγνξά: Η Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο εληνιψλ
ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο θαη αθνξνχλ ηελ Ηκέξα Δθπιήξσζεο
Φπζηθήο Παξάδνζεο.
ζ) Οξηζζείο Γηαρεηξηζηήο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Nominated Electricity
Market Operator/NEMO) (εθεμήο ν «ΟΓΑΗΔ»): Σν λνκηθφ πξφζσπν πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ ΡΑΔ λα εθηειεί θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ εληαία ζχδεπμε επφκελεο εκέξαο
ή/θαη ηελ εληαία ελδνεκεξήζηα ζχδεπμε, θαηά ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
η) Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο: Η Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο
Αγνξέο Ιζρχνο Δμηζνξξφπεζεο θαη Δλέξγεηαο Δμηζνξξφπεζεο θαη ηε δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο απνθιίζεσλ.
ηα) Αγνξά Ιζρχνο Δμηζνξξφπεζεο: Η αγνξά ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη ηζρχο γηα ηελ
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ εθεδξείαο ηνπ πζηήκαηνο ε νπνία (ηζρχο) δηαηεξείηαη απφ
ηνπο πκκεηέρνληεο γηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα.
2

ηβ) Αγνξά Δλέξγεηαο Δμηζνξξφπεζεο: Η αγνξά ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη απφ ηνπο
πκκεηέρνληεο ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΗΔ, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο ζε έλα
πξνθαζνξηζκέλν εχξνο, θαζψο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ παξαγσγήο θαη δήηεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
γεηηνληθέο ρψξεο.
ηγ) Αγνξέο Φπζηθνχ Αεξίνπ: Η Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο, ε Δλδνεκεξήζηα Αγνξά ή
θαη άιιεο αγνξέο επί θπζηθνχ αεξίνπ φπσο εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαηά
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο επί
ζπκβνιαίσλ πξνκήζεηαο ή κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο
αγνξέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 1227/2011.
ηδ) Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο: Η επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πκκεηερφλησλ, ηνπο ηερληθνχο
πεξηνξηζκνχο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ Αγνξά
Δμηζνξξφπεζεο, επηιχεη έλα πξφβιεκα ζπλ-βειηηζηνπνίεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο γηα
ηνπο πκκεηέρνληεο θαη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πζηήκαηνο. Απφ ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο είλαη δπλαηφ λα πξνθχπηνπλ πξφζζεηα
ζηνηρεία, φπσο ε Ιζρχο Δμηζνξξφπεζεο, γηα θάζε πκκεηέρνληα ζηελ Αγνξά
Δμηζνξξφπεζεο.
ηε) πκκεηέρσλ ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο/πκκεηέρσλ: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
πνπ δηθαηνχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο Αγνξέο
Δλέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απηνπξνκεζεπφκελσλ πειαηψλ θαη ησλ
θνξέσλ ζσξεπηηθήο εθπξνζψπεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, φπνπ λννχληαη σο:
-

-

απηνπξνκεζεπφκελνο πειάηεο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν
επηιέγεη λα πξνκεζεχεηαη ελέξγεηα απεπζείαο απφ ηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο πξνο
ηδία απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη
θνξέαο ζσξεπηηθήο εθπξνζψπεζεο (aggregator): Σν λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν
ζπλαζξνηζηηθά εθπξνζσπεί ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο παξαγσγνχο ή θαηαλαισηέο ή δπλεηηθά πκκεηέρνληεο γηα έλα
ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ζχλδεζεο, είηε γηα παξαγσγή είηε γηα δήηεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο θαη
απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Αγνξέο απηέο. ηελ
έλλνηα απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Φνξέαο Δθπξνζψπεζεο (Φν..Δ.) ησλ
παξαγξάθσλ 22 θαη 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4414/2016 (Α 149) εθφζνλ είλαη
λνκηθφ πξφζσπν.

ηζη) Φνξέαο Δθθαζάξηζεο: Η αλψλπκε εηαηξεία πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ
αληηζπκβαιινκέλσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο θαη αλαιακβάλεη ην
ξφιν αγνξαζηή έλαληη θάζε πσιεηή θαη πσιεηή έλαληη θάζε αγνξαζηή γηα ηηο
αλάγθεο εθθαζάξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
ηδ) Δηδηθή πκκεηνρή: άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 10%
ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
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ηε) Πεξηβαιινληηθέο Αγνξέο: Αγνξέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο επί
πεξηβαιινληηθψλ πξντφλησλ φπσο, δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ, ελεξγεηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ, εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο, φπσο εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο αγνξέο ελεξγεηαθψλ
πξντφλησλ ρνλδξηθήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1227/2011.

Άπθπο 3
1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Δπνπηηθέο
Αξκνδηφηεηεο».
2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016 ηξνπνπνηείηαη
σο εμήο:
"1. Η ΡΑΔ, πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη ηδίσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4001/2011:"
3. Πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε α ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016,
σο εμήο:
"α) Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Κεθαιαίνπ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.
4. Οη πεξηπηψζεηο α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016
αλαξηζκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο β, γ θαη δ αληίζηνηρα.
5. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"2. ην πιαίζην ηεο επνπηείαο πνπ αζθεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ΡΑΔ
κπνξεί, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδίσο ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4001/2011,λα εθδίδεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
λφκνπθαηλα δηελεξγεί γεληθνχο ή εηδηθνχο, επηηφπηνπο ή κε, ειέγρνπο ζηνπο θνξείο
πνπ ππάγνληαη ζηελ σο άλσ επνπηεία ηεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ
ελδείμεηο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί."
6. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"3. ην πιαίζην ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επνπηείαο ηεο ΡΑΔ ηα εληεηαικέλα φξγαλα
απηήο κπνξνχλ:
α) λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαη λα
ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηνπ,
(β) λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν,
(γ) λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε ππάξρνπζα θαηαγξαθή ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο ή
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθν απηήο."
7. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"4. Η ΡΑΔ κπνξεί επηπξνζζέησο:
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α) λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ειεγθηέο επνπηεπφκελσλ θαηά ηα αλσηέξσ απφ
ηελ ΡΑΔ θνξέσλ,
β) λα αλαζέηεη εμαθξηβψζεηο ή έξεπλεο ζε νξθσηνχο ινγηζηέο θαη άιινπο
εκπεηξνγλψκνλεο".
8. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"5. Η ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο, δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πεξηνδηθψο
λα ππνβάιινπλ νη επνπηεπφκελνη απφ ηελ ΡΑΔ θνξείο, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν
ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα."
9. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"6. Γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ
12, θαη ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φπσο
νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο απηέο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο σο άλσ επνπηείαο, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο θαη επηβάιιεη ηηο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θεθαιαηαγνξάο, φπσο θαηά
πεξίπησζε θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ησλ
άξζξσλ 15 θαη 16. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 σο πξνο ηε
ζπκκεηνρή ΑΔΠΔΤ σο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζε Φνξέα Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο απηέο. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
επνπηεχνπλ επίζεο ηηο ΑΔΠΔΤ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αληίζηνηρα, φηαλ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο σο πκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηελ
επάξθεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεψλ
ηνπο. Με θνηλή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαζνξίδνληαη εηδηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑΔΠΔΤ θαη ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αληίζηνηρα, ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο σο πκκεηερφλησλ
αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο."
10. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 7
θαη ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"4. Η ΡΑΔ θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 2, σο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά
ζηε ιεηηνπξγία, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ".
11. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 8 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"8. Δηδηθψο, ηελ επνπηεία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β)
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
ηνπ λ. 4161/2014 σο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζε Φνξέα Δθθαζάξηζεο αζθεί ε
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
επνπηεχεη ηα σο άλσ πηζησηηθά ηδξχκαηα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο
σο πκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Με απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαζνξίδνληαη εηδηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
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ηνπ λ. 4161/2014 ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο σο πκκεηερφλησλ. Γηα ηηο αλάγθεο
άζθεζεο ηεο επνπηείαο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΡΑΔ θαη ηελ Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο."
12. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 9 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4425/2016 σο εμήο:
"9. Δπηηξέπεηαη ε ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν κεηαμχ ηεο ΡΑΔ, ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο."

Άπθπο 4
1. Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη.

Άπθπο 5
1. Σν άξζξν 8 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 7.
2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη
ζε άξζξν 7, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"1. Οη ζπλαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο δηελεξγνχληαη ζηηο αθφινπζεο Αγνξέο: Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο,
Δλδνεκεξήζηα Αγνξά , Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο ή θαη Δλεξγεηαθή Υξεκαηνπηζησηηθή
Αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 16.
πλαιιαγέο επί Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ είλαη δπλαηφ λα
ζπλάπηνληαη θαη δηκεξψο, εθηφο ηεο Δλεξγεηαθήο Υξεκαηνπηζησηηθήο Αγνξάο."
3. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 7, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:

απηφ

"2. Οη Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Α. Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο
α) ηελ Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο ππνβάιινληαη απφ ηνπο πκκεηέρνληεο εληνιέο
ζπλαιιαγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο ηελ επφκελε
εκέξα (Ηκέξα Δθπιήξσζεο Φπζηθήο Παξάδνζεο). ηελ Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο
δειψλνληαη θαη νη πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί κέζσ
δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ επί Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή θαη άιισλ
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1227/2011 κε
ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο. Οη εληνιέο πψιεζεο ησλ Παξαγσγψλ νθείινπλ λα
εμαληινχλ ην ππφινηπν ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ηνπο, πνπ δελ έρεη
δεζκεπηεί κέζσ δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ επί ησλ σο άλσ Δλεξγεηαθψλ
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο κε
ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο.
β) Η ιεηηνπξγία ηεο Aγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο, ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ζχδεπμεο ησλ
επξσπατθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δηελεξγείηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην
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Δλέξγεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ΔΜΗΔ θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο,
ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο γηα ηελ
Αγνξά Δπνκέλεο Ηκέξαο.
Β. Δλδνεκεξήζηα Αγνξά
α) ηελ Δλδνεκεξήζηα Αγνξά νη πκκεηέρνληεο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ εληνιέο
ζπλαιιαγψλ γηα θπζηθή παξάδνζε ηελ Ηκέξα Δθπιήξσζεο Φπζηθήο Παξάδνζεο,
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Δληνιψλ πλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Δπφκελεο
Ηκέξαο, ιακβάλνληαο ππφςε:
i) ηηο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί κέζσ δηελέξγεηαο
ζπλαιιαγψλ ηνπο επί Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή θαη άιισλ
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1227/2011 κε ππνρξέσζε
θπζηθήο παξάδνζεο,
ii) ηα απνηειέζκαηα ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο, θαζψο θαη
iii) ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο.
β) Η ιεηηνπξγία ηεο Δλδνεκεξήζηαο Aγνξάο, ηφζν θαηά ην δηάζηεκα πξηλ φζν θαη
κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ πιαηζίνπ ηεο εληαίαο ζχδεπμεο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ελδνεκεξήζησλ
πεξηθεξεηαθψλ δεκνπξαζηψλ, δηελεξγείηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ΔΜΗΔ θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο γηα ηελ Δλδνεκεξήζηα
Αγνξά."
Γ. Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο
α) Η Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο πεξηιακβάλεη ηελ Αγνξά Ιζρχνο Δμηζνξξφπεζεο, ηελ
Αγνξά Δλέξγεηαο Δμηζνξξφπεζεο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο απνθιίζεσλ.
Οη πκκεηέρνληεο ζε απηήλ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε ππνρξέσζε
θπζηθήο παξάδνζεο γηα ην ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο ηνπο, ηφζν ζηελ Αγνξά
Δλέξγεηαο Δμηζνξξφπεζεο φζν θαη ζηελ Αγνξά Ιζρχνο Δμηζνξξφπεζεο.
β) Η δηαρείξηζε ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΗΔ, σο ππεχζπλνπ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ΔΜΗΔ θαη δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο.
4. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη
ζε άξζξν 7, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"3. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Aγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ην Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο θαη ν Γηαρεηξηζηήο ΔΜΗΔ δηαζέηνπλ θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή
δηεπαθή κεηαμχ ηνπο θαη ηελ νκαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηε κία Αγνξά
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ άιιε, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
ηα απνηειέζκαηα κηαο Αγνξάο απνηεινχλ εηζαγφκελα δεδνκέλα θαη βάζε γηα ηελ
επφκελε ρξνληθά Αγνξά."
5. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη
ζε άξζξν 7, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
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"4. Με ηελ επηθχιαμε δηαηάμεσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, νη ζπλαιιαγέο πνπ
ηεινχληαη ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ Aγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, δηέπνληαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην".

Άπθπο 6
1. Σν άξζξν 9 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη.

Άπθπο 7

1. Σν άξζξν 10 ηνπ λ. 4425/2106 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 8.
2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 8, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
117Δ ηνπ λ. 4001/2011, ν ΟΓΑΗΔ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222. Η ΡΑΔ είλαη
επίζεο αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα νξηζκνχ,
ηελ εγθξηζε ησλ ηειψλ ηνπ ΟΓΑΗΔ ή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ
απηψλ, ηελ αλάθιεζε ηνπ ΟΓΑΗΔ θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ αλαηίζεηαη
ζηηο εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, δπλάκεη ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ.
3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 8, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"3. Ο ΟΓΑΗΔ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222. Οη αξκνδηφηεηεο εθθαζάξηζεο αζθνχληαη
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ζηγνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222."
4. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ αλαξηζκεηηαη ζε
άξζξν 8, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Γηα εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν ΟΓΑΗΔ δχλαηαη
λα:
α) ζπζηήλεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε λνκηθά πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλν ζθνπφ ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ή/θαη
β) αλαζέηεη εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα ηξίηα κέξε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξίην κέξνο κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ
αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απνδνηηθά κε ηνλ ΟΓΑΗΔ.
Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α θαη β ν ΟΓΑΗΔ παξακέλεη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα
ηελ άξηηα θαη νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη γηα ην
ζθνπφ απηφλ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε θάζε ηξίηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
πξφζβαζεο ηεο ΡΑΔ ζε πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο.
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ηηο πεξηπηψζεηο α θαη β νη επηκέξνπο φξνη θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηα πξφζσπα ηεινχλ
ππφ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ.»
5. Οη πεξηπηψζεηο α, δ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4425/2016,
φπσο ην άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 8, ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο:
" α) πλεξγάδεηαη κε ηπρφλ άιια ρξεκαηηζηήξηα ελέξγεηαο ή δηαρεηξηζηέο αγνξψλ θαη
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Αγνξψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο."
"δ) Σεξεί ηνπο αλαγθαίνπο ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο
ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο."
"ζη) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη."
6.Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ αξζξνπ 10 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν
απηφ αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 8, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο ηνπ άξζξνπ 117Β ηνπ λ.
4001/2011(Α΄179), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ ππνπξγηθή απφθαζε ηζρχεη γηα ηελ
εηαηξεία Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ., φπσο απηή ππνθαζίζηαηαη κε ηελ
απφζρηζε ζηε ζέζε ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ.»

Άπθπο 8
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 9 ζην λ. 4425/2016 ππφ ηνλ ηίηιν «Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:

"1. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ιεηηνπξγεί κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε ε ΡΑΔ εγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη ηελ
Δλδνεκεξήζηα Αγνξά, ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξίδεηαη ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο θαζψο
θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 10.
Η έγθξηζε ρνξεγείηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 10 θαη 11. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο
θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο
ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
2. θνπφο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ
Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη Δλδνεκεξήζηαο, Φπζηθνχ
Αεξίνπ, Πεξηβαιινληηθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ή θαη Δλεξγεηαθψλ
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 16, σο θαη θάζε άιιε
ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δχλαηαη λα αζθεί φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222, εθηφο ηεο
εθθαζάξηζεο εθφζνλ απηή αζθείηαη απφ ην Φνξέα Δθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
παξφληνο λφκνπ. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
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πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο σο θαη ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΜΗΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο.
3. Γηα ηνλ σο άλσ ζθνπφ, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δχλαηαη λα πξνζθέξεη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζε ηξίηνπο δηαρεηξηζηέο ή
ρξεκαηηζηήξηα ελέξγεηαο έλαληη ακνηβήο, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ., εθφζνλ δελ
παξαθσιχεηαη ε άξηηα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
4. Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο αλέξρεηαη ζε έλα
εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ, ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα πξέπεη λα έρεη
θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο εμ νινθιήξνπ ηνηο κεηξεηνίο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζε
πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
5. Οη κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο είλαη νλνκαζηηθέο. Σν Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηδίσο
ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα
αζθήζνπλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο.
Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δεκνζηνπνηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη θάζε αιιαγή ζηα
ζηνηρεία απηά.
6. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 117 Β παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 4001/2011, φπσο ηζρχεη,
νη κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο κπνξεί λα εηζάγνληαη πξνο
δηαπξαγκάηεπζε, ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο
ηνπ λ. _____.
7. Γηα θάζε πξσηνγελή απφθηεζε ή θαη κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Δλέξγεηαο απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο
ηνπ άξζξνπ 117 Β παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 4001/2011, φπσο ηζρχεη. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
έγθξηζεο απηήο, ε ΡΑΔ ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ απνθηά ηηο
κεηνρέο. Η απφθηεζε κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ
ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, φπσο ελδεηθηηθά, ε νηθνλνκηθή
θεξεγγπφηεηα, ε λφκηκε θαη θαηαζηαηηθή δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ή ε ηπρφλ
ζπλδξνκή ιφγσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κε ηελ ηδηφηεηα κεηφρνπ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
8. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε ΡΑΔ ειέγρεη ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ πξνζψπσλ πνπ
πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο ή πνπ είλαη ζε
ζέζε λα αζθήζνπλ άκεζα ή έκκεζα νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή
ζπκκεηνρή θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηδ ηνπ άξζξνπ 5, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
νξζήο θαη ζπλεηήο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έγθξηζε ηεο ΡΑΔ απαηηείηαη θαη
γηα θάζε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ
δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη θαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, φπσο ελδεηθηηθά ε αμηνπηζηία, ε πείξα, ε χπαξμε
ηπρφλ πνηληθήο θαηαδίθεο γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, ε χπαξμε ηπρφλ θσιπκάησλ
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ή ε ηπρφλ ζπλδξνκή ιφγσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα..
9. Η ΡΑΔ δελ εγθξίλεη ηηο πξσηνγελείο απνθηήζεηο ή κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ή ηηο αιιαγέο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 εάλ δελ πιεξνχληαη
ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδεη ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 11 ηνπ παξφληνο ή εάλ θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη νη
αλσηέξσ απνθηήζεηο ή κεηαβηβάζεηο ή αιιαγέο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ή γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο.
10. Ο ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο έιεγρνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, ν νπνίνο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, αζθείηαη απφ δχν (2)
νξθσηνχο ειεγθηέο. Οη θαηαρσξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο γίλνληαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν.

Άπθπο 9
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 10 ζηνλ λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «Οξγαλσηηθέο Ρπζκίζεηο
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη επαξθείο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε ζηγνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη
ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία.
2. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη κεραληζκνχο γηα ην ζαθή εληνπηζκφ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ησλ
Αγνξψλ Δλέξγεηαο απηνχ ή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο, απφ θάζε ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αθελφο ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο, ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο
ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην κεηνρηθφ ηνπ θεθάιαην θαη
αθεηέξνπ ηεο πγηνχο ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο.
3. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη Αγνξέο Δλέξγεηαο, ην
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα θαη εθαξκφδεη θαηάιιεινπο
κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο θηλδχλσλ θαη ιακβάλεη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
απηψλ ησλ θηλδχλσλ.
4. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη επίζεο κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
νξζή δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηδίσο
απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
5. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαη εχξπζκεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο
Αγνξέο Δλέξγεηαο, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο εθαξκφδεη δηαθαλείο θαη κε
παξέρνληεο δηαθξηηηθή επρέξεηα θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψλεη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ζπλαιιαγψλ.
6. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ.
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7. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο θαη ηεο θιίκαθαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
δηελεξγνχληαη ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη ηνπ θάζκαηνο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο
ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηίζεηαη, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
δηαζέηεη ζε κφληκε βάζε επαξθείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο γηα λα δηαζθαιίδεηαη
ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.
8. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη Καλνληζκφ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηεο ΡΑΔ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Δλέξγεηαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν εγθξίλεηαη θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ. Ο
Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο
θαζψο θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη ηεο
Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο. Σν ειάρηζην πεξηερφκελφ ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18. Ο Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη δηαθαλείο θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο θαλφλεο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φζνλ αθνξά ηελ
πξφζβαζε ησλ πκκεηερφλησλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Οη πκκεηέρνληεο
θαη θάζε άιιν πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ν Καλνληζκφο νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Με ηνλ
Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
θαλφλσλ ηνπ. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο
ΡΑΔ ν Καλνληζκφο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρχνπλ έλαληη ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
9. Με απνθαζε ηεο ΡΑΔ δχλαηαη λα εμεηδηθεχεηαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ
8 ηνπ παξφληνο."

Άπθπο 10
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 11 ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «πλαιιαθηηθέο ξπζκίζεηο
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δηαζέηεη επαξθείο ζπλαιιαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ζηγνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη
ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία.
2. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη
δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη, γηα ηελ ηαθηηθή
παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πκκεηερφλησλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη νη παξαβάζεηο
ησλ θαλφλσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, νη αλψκαιεο ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη νη
ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, παξαθνινπζεί ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο κέζσ
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.
3. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο αλαθέξεη ζηε ΡΑΔ ηηο ζεκαληηθέο παξαβάζεηο ησλ
θαλφλσλ ηνπ, ηηο αλψκαιεο ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο θαη θάζε ελ γέλεη παξάβαζε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη δηαβηβάδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε ΡΑΔ ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο θαη
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παξέρεη ζηε ΡΑΔ θάζε ζπλδξνκή γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο
ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ή κέζσ απηψλ.
4. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δεκνζηνπνηεί ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο θαη ην βάζνο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο ηηκέο πνπ
αλαθνηλψλνληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο θαη ζπλερψο θαηά
ηηο θαλνληθέο ψξεο ζπλαιιαγψλ. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κπνξεί λα απαιιάζζεηαη ην
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο απφ ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη δεκφζηα ηα
αλαθεξφκελα ζην πξψην εδάθην ζηνηρεία, αλάινγα κε ην κνληέιν αγνξάο ή ην είδνο
θαη ην κέγεζνο ηεο εληνιήο ζέηνληαο ζρεηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο.
5. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δεκνζηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ηελ ηηκή, ηνλ φγθν θαη ην
ρξφλν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Αγνξψλ
Δλέξγεηαο. Σα ζηνηρεία απηά δεκνζηνπνηνχληαη ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο θαη,
φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην ρξφλν θαηάξηηζεο θάζε ζπλαιιαγήο. Η ΡΑΔ κπνξεί
κε απφθαζή ηεο λα επηηξέπεη ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο λα κεηαζέηεη ρξνληθά ηε
δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ή ηνλ φγθν
ηνπο, ζέηνληαο ζρεηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο κεηάζεζεο ηεο
δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ εγθξίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ
ΡΑΔ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο πκκεηέρνληεο θαη ζην επξχ θνηλφ."

Άπθπο 11
1. Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη θαη εηζάγεηαη λέν άξζξν 12 κε ηνλ ηίηιν
«Δθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο», ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
«1. Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη
Δλδνεκεξήζηαο δηελεξγείηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ή απφ άιιν Φνξέα
Δθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο ή απφ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε
ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4209/2013 (Α΄253), εθαξκνδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1222. Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ
ζηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο δηελεξγείηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ ή απφ
άιιν Φνξέα Δθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο ή απφ θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζηελ
Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4209/2013 (Α΄253), ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.
2. Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ζηηο Αγνξέο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη
Δλδνεκεξήζηαο αθνξά ηδίσο ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:
α) ηνλ ππνινγηζκφ κε δηαθαλή ηξφπν ησλ πνζνηήησλ πψιεζεο θαη αγνξάο ελέξγεηαο
θαη ηζρχνο, ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ γηα ηηο πνζφηεηεο απηέο, θαζψο θαη ησλ ηηκψλ
αγνξαπσιεζίαο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
β) ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ ησλ
πκκεηερφλησλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
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γ) ηελ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηπρφλ
ειιείκκαηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο.
3. ηηο εξγαζίεο πνπ αζθεί ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ή άιινο Φνξέαο
Δθθαζάξηζεο ή θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
πεξηιακβάλεηαη θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο. Ο δηαθαλνληζκφο αθνξά ηε
δηεπζέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ
ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ πξάμεσλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ησλ πκκεηερφλησλ, σο θαη θάζε άιιε ζπλαθή εξγαζία.
4. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ή άιινο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή θεληξηθφο
αληηζπκβαιιφκελνο ηεο παξ. 1 αλαιακβάλεη ηελ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηπρφλ ειιείκαηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο, θαζψο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ
ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο. Ο δηαθαλνληζκφο αθνξά ζηε
δηεπζέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ
ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ πξάμεσλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ησλ πκκεηερφλησλ, σο θαη θάζε άιιε ζπλαθή εξγαζία.
5. Σελ ηδηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο κπνξεί λα αλαιάβεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ
ηδξχεηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ή θαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ
ή/θαη απφ ηξίην πξφζσπν κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Η έγθξηζε ρνξεγείηαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 6 έσο 8 θαη 10
έσο 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13.
6. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, εθηφο αλ επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εηζάγνπλ απνθιίζεηο απφ απηέο.
7. Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο αλέξρεηαη ζε έλα
εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ, ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο εμ νινθιήξνπ ηνηο
κεηξεηνίο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
8. Οη κεηνρέο ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο είλαη νλνκαζηηθέο. Μέηνρνο ηνπ Φνξέα
Δθθαζάξηζεο είλαη ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ή άιια πξφζσπα κεηά απφ έγθξηζε
ηεο ΡΑΔ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ε ΡΑΔ ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ σο άλσ
πξνζψπσλ. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηδίσο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ ζπκθεξφλησλ
ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζή ηνπ. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο δεκνζηνπνηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη θάζε
αιιαγή ζηα ζηνηρεία απηά.
9. Γηα θάζε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο, ζπλεπεία ηεο νπνίαο ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηφρνπ θζάλεη ή ππεξβαίλεη ην 20%, 1/3, 50% ή 2/3 ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Γηα ηε ρνξήγεζε
ηεο έγθξηζεο απηήο, ε ΡΑΔ ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ απνθηά ηηο
κεηνρέο. Η απφθηεζε κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ
ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.
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10. Η ΡΑΔ ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πείξα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Φνξέα Δθθαζάξηζεο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εθθαζάξηζεο ή πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ άκεζα ή έκκεζα νπζηαζηηθή επηξξνή
ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή
ζπκκεηνρή θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηδ ηνπ άξζξνπ 5, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
νξζήο θαη ζπλεηήο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθθαζάξηζεο.
Έγθξηζε ηεο ΡΑΔ απαηηείηαη θαη γηα θάζε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ
εδαθίνπ.
11. Η ΡΑΔ δελ εγθξίλεη ηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ή ηηο αιιαγέο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εάλ
έρεη αληηθεηκεληθνχο θαη εμαθξηβσκέλνπο ιφγνπο λα ζεσξεί φηη ε κεηαβίβαζε
απνηειεί απεηιή γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Φνξέα
Δθθαζάξηζεο.
12. Με απφθαζή ηεο ε ΡΑΔ κπνξεί λα εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία
θαη λα θαζνξίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ
πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο, ησλ πξνζψπσλ
πνπ αζθνχλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
εθθαζάξηζεο θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ, σο θαη θάζε άιιν ηερληθφ ζέκα ή αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.
13. Ο ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο έιεγρνο ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, αζθείηαη απφ δχν (2) νξθσηνχο
ειεγθηέο. Οη θαηαρσξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο γίλνληαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν.
14. ε πεξίπησζε αλάζεζεο απφ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη Δλδνεκεξήζηαο θαζψο θαη ηεο
αλάιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο δηεπζέηεζεο ηπρφλ
ειιείκαηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο ζε θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζηελ
Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4209/2013, ε εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθθαζάξηζεο απφ θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ν θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο δηαζέηεη Καλνληζκφ εθθαζάξηζεο
πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη’ ειάρηζην πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 18 ηεξνπκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
648/2012 θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 153/2013. Σα Δθθαζαξηζηηθά κέιε ηνπ
θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη θάζε άιιν πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ν
Καλνληζκφο εθθαζάξηζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ
επέξρνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ, εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ
θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπ, σο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε
απηνχ. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ν Καλνληζκφο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρχνπλ έλαληη
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ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Ο θεληξηθφο
αληηζπκβαιιφκελνο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ ΡΑΔ θάζε
εθηειεζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεη ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ.»

Άπθπο 12
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 13 ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «Οξγαλσηηθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο Φνξέα Δθθαζάξηζεο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο δηαζέηεη επαξθείο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1
έσο 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη επηπξνζζέησο:
α) δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ απνηξνπή ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ
θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο πεξί ηνπ ακεηάθιεηνπ ηνπ δηαθαλνληζκνχ δηαηάμεηο
ηνπ λ. 2789/2000 (Α΄ 21), αλαινγηθά εθαξκνδνκέλσλ.
β) σο πξνο ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ
ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιεηηνπξγεί βάζεη θαλφλσλ πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ δηαθάλεηαο, ηελ χπαξμε επαξθψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ φξσλ πξφζβαζεο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ηνπ σο θαη ηελ
χπαξμε ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άλεπ δηαθξίζεσλ πξφζβαζε. Ωο
Δθθαζαξηζηηθά Μέιε πξφζβαζε κπνξνχλ λα έρνπλ, πέξαλ ησλ πκκεηερφλησλ ζηηο
Αγνξέο Δλέξγεηαο,
πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 4161/2014 θαη επηρεηξήζεηο
επελδχζεσλ ηνπ λ. _____πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο.
Η πξφζβαζε ησλ σο άλσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ζα
πξέπεη λα επηηξέπεηαη κε βάζε ην δίθαην πνπ ηηο δηέπεη. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
πξνθεηκέλνπ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ΑΔΠΔΤ ηνπ λ.______ , ζέηνπλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο
εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ επάξθεηα ζπκκεηνρήο ησλ σο άλσ επνπηεπφκελσλ απφ απηέο
πξνζψπσλ θαζνξίδνληαο θαη ηε δηαδηθαζία εγθξίζεσο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη
γηα ηε ζπκκεηνρή απηή.
γ) λα έρεη ζπλάςεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ γηα ηε
δηαζθάιηζε νκαιψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπλζεθψλ δηαθαλνληζκνχ θαη θπζηθήο
παξάδνζεο ελέξγεηαο. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο
Δμηζνξξφπεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο ξπζκίζεηο.
2. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο εθδίδεη Καλνληζκφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη’ ειάρηζην
πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο
Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαλφλεο, νη νπνίνη
βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ησλ
Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη
θάζε άιιν πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ν Καλνληζκφο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Με ηνλ Καλνληζκφ
θαζνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ
ηνπ. Η ΡΑΔ εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ
έγθξηζε πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο
λφκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ σο πξνο ηε
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λνκηκφηεηά ηνπο. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ηεο ΡΑΔ, ν Καλνληζκφο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρχνπλ έλαληη ησλ
πξνζψπσλ ζηα νπνία αθνξά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο
ππνβάιιεη ζηελ ΡΑΔ θάζε εθηειεζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεη ζε εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ.
3. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηελ εθθαζάξηζε δηελεξγεί ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο, σο
Φνξέαο Δθθαζάξηζεο λνείηαη ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο, εθαξκνδνκέλνπ σο πξνο
απηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ εθηφο απηψλ ησλ
παξαγξάθσλ 5, 7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα
ηεο παξαγξάθνπ 1 σο θαη λα νξίδνληαη ηπρφλ πξφζζεηα, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε
ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο αγνξάο."

Άπθπο 13
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 14 ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθέο ξπζκίζεηο», ην
νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Ωο πξνο ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο πνπ δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν απφ Φνξέα Δθθαζάξηζεο ή θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζηελ
Διιάδα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά:
α) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3301/2004 (Α΄ 263), σο πξνο ηηο ηπρφλ αζθάιεηεο πνπ
θαηαζέηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο,
β) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2789/2000 (Α΄ 21), σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ
Φνξέα Δθθαζάξηζεο ή ηνπ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
αζθεί ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηέο ηεο επίβιεςεο ηνπ λ. 2789/2000 θαη σο πξνο ηα
ζπζηήκαηα ησλ σο άλσ Φνξέσλ Δθθαζάξηζεο θαη θεληξηθψλ αληηζπκβαιινκέλσλ.
2. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο δχλαηαη, γηα ιφγνπο θάιπςεο θηλδχλνπ σο πξνο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο εθθαζάξηζεο πνπ αζθεί, λα ζπζηήλεη θεθάιαην εθθαζάξηζεο
εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 παξ. 1 έσο 5 θαη 82 ηνπ λ.
3606/2007 (Α΄195). ηελ πεξίπησζε θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ ε ζχζηαζε
θεθαιαίνπ εθθαζάξηζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
648/2012 εθαξκνδνκέλσλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3606/2007 ζπκπιεξσκαηηθά.
3. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ζηηο
Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηζρχνπλ ηα εμήο:
α) Δάλ πξφθεηηαη γηα αζέηεζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο εθθαζαξίδεη, ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή ν
θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη:
i) λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θάιπςεο ή εθθαζαξηζηηθνχ ζπκςεθηζκνχ,
φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
3301/2004,
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ii) λα πξνβαίλεη ζε ρξήζε ή εθπνίεζε ή θηήζε θπξηφηεηαο ησλ αζθαιεηψλ πνπ έρεη
ιάβεη απφ απηφ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 έσο 6 ηνπ λ. 3301/2004 σο
θαη
iii) λα εηζπξάηηεη απφ ηε κεξίδα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην θεθάιαην
εθθαζάξηζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηα απαηηνχκελα πνζά γηα ηελ θάιπςε ησλ εθθξεκψλ
νθεηιψλ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ηεο πξνο θάιπςε ηεο δεκίαο, θαη απφ ηηο
κεξίδεο ησλ ππνινίπσλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ θαηά ηξφπν ζχκκεηξν (pro rata).
β) ηελ πεξίπησζε εθθαζάξηζεο κέζσ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, ε άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ θαηά ηνπ αζεηήζαληνο ηηο ζρεηηθέο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.
Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο δηαηεξεί επαξθείο δηαζέζηκνπο πξνρξεκαηνδνηεκέλνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε δπλεηηθψλ δεκηψλ ζε πεξίπησζε
ππεξεκεξίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο ππεξβαίλνπλ ζε
έθηαζε ην ζχλνιν ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ ιακβάλεη ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο θαζνξίδεη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ
ηε δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδεη ην χςνο ησλ κέγηζησλ
πξνρξεκαηνδνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ θάιπςε
δεκηψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Δάλ ηελ εθθαζάξηζε δηελεξγεί θεληξηθφο
αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012, σο πξνο ηηο σο άλσ
πξνβιέςεηο θαη ηηο γξακκέο άκπλαο ηνπ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012.
4. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα πηνζεηεί κέηξα θαη
ξπζκίζεηο αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 648/2012. Σα ζρεηηθά κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ εθθαζάξηζεο ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο.
5. ε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2789/2000 αλαινγηθά εθαξκνδνκέλσλ, έλαληη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Φνξέα
Δθθαζάξηζεο ή ηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο,
δηαθαλνληζκνχ, δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ θάιπςεο θαη εθθαζαξηζηηθνχ ζπκςεθηζκνχ,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αζθαιεηψλ ππέξ
ηνπ Φνξέα Δθθαζάξηζεο ή ηνπ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, είλαη θαζ` φια
έγθπξεο θαη αληηηάμηκεο έλαληη παληφο ηξίηνπ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε εθθξεκφηεηεο ηνπ
αθεξέγγπνπ πξνο ηνλ Φνξέα Δθθαζάξηζεο, ηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν απφ
ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί πξηλ ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή ν θεληξηθφο
αληηζπκβαιιφκελνο ιάβεη γλψζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο
ζχκθσλα κε ην λ. 2789/2000.
6. Ο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή ν θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο θαηά πεξίπησζε, φπνπ
ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ππεξεκεξίαο ή αθεξεγγπφηεηαο
θαη εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ ΡΑΔ, θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, γηα ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο σο
θαη γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο."

Άπθπο 14
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1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 15 ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «Δλεξγεηαθέο
Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δχλαηαη λα ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο αγνξάο θαη λα
δηαρεηξίδεηαη Δλεξγεηαθέο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο κεηά απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. ____ ,
ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014 σο θαη ζηηο εμνπζηνδνηηθέο απηψλ πξάμεηο πνπ
εθδίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δθφζνλ ε άδεηα αθνξά Δλεξγεηαθά
Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα δηαθαλνληδφκελα κε θπζηθή παξάδνζε ηεο ελέξγεηαο, ε
άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγείηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ.
2. Καη’ εμαίξεζε, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1, εθφζνλ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο αλαιακβάλεη λα ελεξγεί
απνθιεηζηηθψο θαη κφλν σο κεραληζκφο νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (ΜΟΓ) θαη
κφλνλ επί παξαγψγσλ κε ππνρξεσηηθή θπζηθή παξάδνζε ηεο ελέξγεηαο θαηά ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην λ. ___ θαη ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ)
αξηζ. 2017/565 ηεο Δπηηξνπήο "γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο
απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη
ηνπο νξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο". ηελ πεξίπησζε
απηή, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΜΟΓ επί ησλ σο άλσ
παξαγψγσλ ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 10."

Άπθπο 15
1. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 16 ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν «Δθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ
Δλεξγεηαθήο Υξεκαηνπηζησηηθήο Αγνξάο», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ Δλεξγεηαθήο Υξεκαηνπηζησηηθήο Αγνξάο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο δηελεξγείηαη απφ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ιάβεη
άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα
72επ. ηνπ λ. 3606/2007, εθαξκνδνκέλσλ φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012.
2. Δθφζνλ ε άδεηα αθνξά Δλεξγεηαθά Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα δηαθαλνληδφκελα κε
θπζηθή παξάδνζε ηεο ελέξγεηαο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη πξνεγνχκελε
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ, ηελ νπνία ζα κπνξεί λα αξλεζεί εθφζνλ θξίλεη φηη δελ
πθίζηαληαη επαξθή ερέγγπα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο κε ηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΜΗΔ θαη ηνπ ΔΓΓΗΔ γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νκαινχ
δηαθαλνληζκνχ ησλ θπζηθψλ παξαδφζεσλ ελέξγεηαο, εθαξκνδνκέλσλ φπνπ ζπληξέρεη
πεξίπησζε θαη ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012.
3. Η δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ή
επέθηαζεο ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1.
4. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 δελ εθαξκφδνληαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθθαζάξηζε
ζπλαιιαγψλ ζε ΜΟΓ θαη κφλνλ επί παξαγψγσλ κε ππνρξεσηηθή θπζηθή παξάδνζε
ηεο ελέξγεηαο ηελ νπνία δηελεξγεί ην ίδην ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 15. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
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θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ΜΟΓ επί ησλ σο άλσ
παξαγψγσλ ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 10."

Άπθπο 16
1. Σν άξζξν 12 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17.
2. Η πεξίπησζε ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17, ηνπ λ. 4425/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"ηζη) Γηαρεηξίδεηαη ηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο
ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο. Οη πκκεηέρνληεο ζε απηήλ έρνπλ
ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε ππνρξέσζε θπζηθήο παξάδνζεο ηφζν ζηελ
Αγνξά Δλέξγεηαο Δμηζνξξφπεζεο φζν θαη ζηελ Αγνξά Ιζρχνο Δμηζνξξφπεζεο. Η
δηαρείξηζε ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΗΔ, σο ππεπζχλνπ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ΔΜΗΔ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ
ΔΜΗΔ δηαζέηεη Καλνληζκφ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη’
ειάρηζην πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18. Ο Καλνληζκφο
πεξηιακβάλεη δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαλφλεο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ Αγνξά
Δμηζνξξφπεζεο. Οη πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο θαη θάζε άιιν
πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ν Καλνληζκφο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη
ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ. Η ΡΑΔ
εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ σο
πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπο. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ηεο ΡΑΔ ν Καλνληζκφο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρχνπλ έλαληη ησλ
πξνζψπσλ ζηα νπνία αθνξά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ
ππνβάιιεη ζηελ ΡΑΔ θάζε εθηειεζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεη ζε εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ."

2α. Η πεξίπησζε ηδ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17 ηνπ λ. 4425/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ηδ) Γηαρεηξίδεηαη ηε ζπκθφξεζε ζηα ζχλνξα ησλ δσλψλ πξνζθνξάο θαη
πξνζδηνξίδεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ
θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 714/2009 θαη (ΔΔ) 2015/1222, ηα
θξηηήξηα, ηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ
δηελεξγεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ηεο καθξνρξφληαο θαη βξαρπρξφληαο
κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ζηα ζχλνξα ησλ δσλψλ πξνζθνξάο ζηνπο πκκεηέρνληεο.»
2β. Η πεξίπησζε ηε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17 ηνπ λ. 4425/2016 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Δίλαη αξκφδηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ κε δηαθαλή ηξφπν ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο
εμηζνξξφπεζεο, θαζψο θαη ησλ ηηκψλ εθθαζάξηζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Αγνξάο
Δμηζνξξφπεζεο.»
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2γ. Η πεξίπησζε ηζ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην
άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«ηζ) Δίλαη αξκφδηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ ρξεψζεσλ θαη
πηζηψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Αγνξά Δμηζνξξφπεζεο.»
3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην
άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«3. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ δχλαηαη λα ζπζηήλεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο ή
λα αλαζέηεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηξίηα κέξε ην ζχλνιν ή κέξνο νπνηνπδήπνηε
θαζήθνληνο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξίην κέξνο κπνξεί λα
εθηειέζεη ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απνδνηηθά κε ηνλ
Γηαρεηξηζηή. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ παξακέλεη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηελ
άξηηα θαη νξζή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη γηα ην ζθνπφ
απηφ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε θάζε ηξίηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηνλ παξφληα λφκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ηεο
ΡΑΔ ζε πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. ".
4. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"4. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηεη, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ή
κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο Αγνξέο Δλέξγεηαο, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ησλ Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ ,
ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβάζεσλ
δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, κφλνλ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ
επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ θάιπςε απσιεηψλ ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηηο
αλάγθεο εμηζνξξφπεζεο ησλ απνθιίζεσλ παξαγσγήο - δήηεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ πζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαζψο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο."
5. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"5. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ ζπλεξγάδεηαη κε ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο θαη ην
Φνξέα Δθθαζάξηζεο ή θαη θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ηνπο."
6. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 17, θαηαξγείηαη.

Άπθπο 17
1. Σν άξζξν 13 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη.

Άπθπο 18
1. Σν άξζξν 14 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18.
2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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"1. Ο Καλνληζκφο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, ν Καλνληζκφο Δθθαζάξηζεο θαη ν
Καλνληζκφο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο, φπσο εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ παξφληα λφκν,
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Ωο πξνο ηνπο
Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Δλεξγεηαθψλ
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
δηελεξγνχληαη κέζσ απηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο θαη ελσζηαθήο
λνκνζεζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ζηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ παξφληνο
λφκνπ."
3. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016,φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, θαηαξγείηαη.
4. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"3. ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαη ζηνλ Καλνληζκφ Αγνξάο
Δμηζνξξφπεζεο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο
Δπφκελεο Ηκέξαο, Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο θαη Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο, αληίζηνηρα.
Οη Καλνληζκνί πεξηιακβάλνπλ δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαλφλεο, νη νπνίνη
βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ησλ
πκκεηερφλησλ ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Οη πκκεηέρνληεο θαη θάζε άιιν
πξφζσπν ζην νπνίν αθνξνχλ νη Καλνληζκνί νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο. Με ηνπο Καλνληζκνχο θαζνξίδνληαη νη
ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπο. Ιδίσο
θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α) Οη πκκεηέρνληεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο
ηνπο, θαζψο θαη ν ηχπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ εληνιψλ ζπλαιιαγψλ.
β) Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία
ηνπο κε ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ θαη κε ζθνπφ
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.
γ) Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ
σξεπηηθήο Δθπξνζψπεζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
δ) Σπρφλ εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ, φπσο
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζηηο ινηπέο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
ε) Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαη ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ κε ινηπνχο θνξείο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ηηο δηεπαθέο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ.
ζη) Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΗΔ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Αγνξψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αδηάθνπε, αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΗΔ.
δ) Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη φξνη ζχλδεζεο
απηψλ κε ηελ εθθαζάξηζε φπσο δηελεξγείηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην ή ηνλ Φνξέα
Δθθαζάξηζεο ή ηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν ή ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ.
ε) Η ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ινγαξηαζκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηά πεξίπησζε
Αγνξψλ θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ν θνξέαο δηαρείξηζήο ηνπο.
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ζ) Ο ηξφπνο, ε έθηαζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, θαηά
ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ ΔΜΗΔ δίλεη πξνηεξαηφηεηα:
αα) ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
θαζψο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο .Η.Θ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3468/2006.
ββ) ε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελή ελέξγεηα απφ
εγρψξηα ελεξγεηαθά θαχζηκα κέρξη πνζνζηνχ 15% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο (1)
εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
η) Οη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηε ΡΑΔ θαη αλάθηεζεο απφ ην Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο θαη ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ ησλ ηειψλ γηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
ηα) Η επηβνιή κέηξσλ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε παξαβίαζε ηνπ Καλνληζκνχ
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, σο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο.
ηβ) Οη θαλφλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο, απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ην Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ.
ηγ) Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ θαηά πεξίπησζε Αγνξψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε
απηέο.
ηδ) Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ
πκκεηερφλησλ.
ηε) Η δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ
θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΗΔ θαηά πεξίπησζε.
ηζη) Κάζε άιιε ξχζκηζε απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε, δηαθαλή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία θάζε Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
5. Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 3α ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, σο εμήο:
"3α. Με ηνλ Καλνληζκφ Δθθαζάξηζεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν,
ξπζκίδνληαη ηδίσο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ
πνπ εθαξκφδεη ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή ν θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο ζηελ εθθαζάξηζε, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
Δθθαζαξηζηηθψλ κειψλ, ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ χπαξμε ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ
ιακβάλεη ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο ή ν Κεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο θαηά πεξίπησζε
γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο, εθαξκνδνκέλσλ φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012."
6. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"5. Πέξαλ ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ΡΑΔ βάζεη ηνπ άξζξνπ
23 ηνπ λ. 4001/2011, ζηνπο Καλνληζκνχο δχλαηαη λα πξνβιέπνληαη πεξαηηέξσ κέηξα
πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηελ
23

πξνψζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζε απηή. Σα κέηξα απηά είλαη
δπλαηφλ λα αθνξνχλ ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο αληηζηάζκηζεο ηπρφλ δεζπφδνπζαο
επηξξνήο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηδηθνχο ξπζκηζηηθνχο φξνπο θαη θαλφλεο
κε αληηθείκελν ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζε απηή, ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ Αγνξψλ, φπσο πεξηνξηζκνί θαη θαλφλεο
ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη εληνιέο ζπλαιιαγψλ ησλ
πκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηε ζέζπηζε κεραληζκψλ εηθνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ειεθηξνπαξαγσγήο, δηα ησλ νπνίσλ, είηε θαζίζηαηαη δηαζέζηκε νξηζκέλε πνζφηεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε παξέρεηαη πξφζβαζε ζε ηκήκα ηνπ παξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα."
7. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, θαηαξγείηαη.
8. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"8. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο, ν Φνξέαο Δθθαζάξηζεο θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
ΔΜΗΔ δεκνζηνπνηνχλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο θάζε ηερληθή απφθαζε πνπ
εθδίδνπλ ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ηνπο σο θαη θάζε δηεπθξηληζηηθή νδεγία ηεο
εθαξκνγήο."
9. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, θαηαξγείηαη.
10. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο.
"10. ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη
επηπιένλ σο πξνο ηελ Αγνξά Δπφκελεο Ηκέξαο ηδίσο ηα αθφινπζα:
α) Η δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ έρνπλ απνηειέζεη
αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζε Δλεξγεηαθά Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ζηελ Δλεξγεηαθή
Υξεκαηνπηζησηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο ή θαη ζε άιια ελεξγεηαθά
πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ δηελεξγήζεθαλ εθηφο ηεο σο άλσ Αγνξάο.
β) Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ ΟΓΑΗΔ θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΗΔ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχδεπμεο ηεο εληαίαο αγνξάο επφκελεο εκέξαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1222.
γ) Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ηνπ αλψηαηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε
πκκεηέρνληα ζε ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ σο άλσ
πεξίπησζε α), θαζψο θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο."
11. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην
άξζξν απηφ αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 18, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"11. ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη
επηπιένλ σο πξνο ηελ Δλδνεκεξήζηα Αγνξά ηδίσο ηα αθφινπζα:"

Άπθπο 19
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1. Δηζάγεηαη λέν ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ ζην λ. 4425/2016 κε ηνλ ηίηιν "ΟΡΓΑΝΩΗ
ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ θαη ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Αγνξψλ".
2. Δηζάγεηαη λέν άξζξν 19 ππφ ηνλ ηίηιν "Αγνξέο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη
Πεξηβαιινληηθέο Αγνξέο", ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"1. Σν Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Τπνθεθαιαίνπ Β΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ, δχλαηαη λα δηαρεηξίδεηαη Αγνξέο Φπζηθνχ
Αεξίνπ θαζψο θαη Πεξηβαιινληηθέο Αγνξέο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Αγνξψλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ θαζψο θαη ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Αγνξψλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ ΡΑΔ
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαζψο θαη ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Αγνξψλ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη θαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο Αγνξψλ
Δμηζνξξφπεζεο επί θπζηθνχ αεξίνπ θαη επί ησλ πξντφλησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη
ζηηο Πεξηβαιινληηθέο Αγνξέο, ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ."

Άπθπο 20
1. Σν Τπνθεθάιαην Γ ηνπ λ. 4425/2016 ππφ ηνλ ηίηιν "Άιιεο ξπζκίζεηο" αλαξηζκείηαη
ζε Τπνθεθάιαην Γ.
2. Σν άξζξν 15 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 20.
3. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ην άξζξν απηφ
αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 20, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"9. Η ηζρχο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ άξρεηαη κε ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Κψδηθα Αγνξάο
Δμηζνξξφπεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4425/2015 φπσο
ηζρχεη.

Άπθπο 21
1. Σν Τπνθεθάιαην Γ ηνπ λ. 4425/2016 ππφ ηνλ ηίηιν "ΣΔΛΙΚΔ, ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ" αλαξηζκείηαη ζε Τπνθεθάιαην Δ.
2. Σν άξζξν 16 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκείηαη ζε άξζξν 21.
3. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη θαη ε παξάγξαθνο 2
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΗΔ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 17 κεηά ηελ
εθθίλεζε ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 12 δελ αθνξνχλ ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο πνπ πξνβιέπεηαη ζην λ. 4001/2011."
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Άπθπο 22
1. Σν άξζξν 17 ηνπ λ. 4425/2016 θαηαξγείηαη.

Άπθπο 23
1. Σα άξζξα 18, 19, 20 θαη 21 ηνπ λ. 4425/2016 αλαξηζκνχληαη ζε άξζξα 22, 23, 24
θαη 25 αληίζηνηρα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άπθπο 24

1. Δηζάγνληαη λέα άξζξα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Γ θαη 117Δ ζηνλ λ. 4001/2011
(Α΄179), ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:

"Άπθπο 117Α
Ίδπςζη ηηρ "Δλληνικό Υπημαηιζηήπιο Δνέπγειαρ Α.Δ."
1. Ιδξχεηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
Α.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΥΔ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα
επφκελα άξζξα.

Άπθπο 117Β
Όποι ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ Δλληνικό Υπημαηιζηήπιο Δνέπγειαρ Α.Δ.

"1. Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.»
θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΑΓΗΔ Α.Δ.» εηζθέξεη, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε
ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ θιάδνπ πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ππφ ζηνηρεία (α) έσο
θαη (ηα) γηα ηε ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.», κε ηε δηαδηθαζία ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο
θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
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εηαηξείαο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» θαιχπηεηαη απφ ηελ εηζθνξά
ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ θιάδνπ απφ ηελ ΛΑΓΗΔ Α.Δ., θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην παξφλ άξζξν, θαζψο θαη κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ θαη’ ειάρηζην ελφο
εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ απφ λνκηθά πξφζσπα. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο
«Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.», ε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη
θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Σφζν θαηά ηε ζχζηαζε φζν θαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.», ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή
ζε απηήλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ, δελ επηηξέπεηαη λα θαηέιζεη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 35%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο. Ο εηζθεξφκελνο θιάδνο
πεξηιακβάλεη, εηδηθφηεξα, ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:
(α) Σε δηελέξγεηα ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα:
(αα) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εγρχζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΗΔ, θαζψο
θαη ησλ απνξξνθήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ απηφ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
(ββ) Σνλ ππνινγηζκφ ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο.
(γγ) Σε δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
(β) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΜΗΔ, ηνπ ΔΓΓΗΔ θαη ηνλ ΓΑΑ
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο θαη ησλ νηθείσλ Κσδίθσλ Γηαρείξηζεο.
(γ) Σελ ηήξεζε εηδηθνχ Μεηξψνπ πκκεηερφλησλ ζηνλ Ηκεξήζην Δλεξγεηαθφ
Πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εγγξαθή ησλ πκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
(δ) Σελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δεκνπξαζηψλ πψιεζεο πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θπζηθή παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Ν.4389/2016.
(ε) Σε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο κε δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο, θαζψο θαη ρξεκαηηζηήξηα ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη άιινπο αλάινγνπο
θνξείο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο ελέξγεηαο.
(ζη) Σελ είζπξαμε απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ηειψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ινγαξηαζκψλ,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο.
(δ) Σελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 παξ.2 εδ.
ββ’ Ν. 4414/2016 αλαθνξηθά κε ηε ρξέσζε εθπξνζψπσλ θνξηίνπ.
(ε) Σε ζπκκεηνρή ζε ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή εηαηξείεο, κέιε ησλ νπνίσλ είλαη
ιεηηνπξγνί αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ρξεκαηηζηήξηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη
νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε θαλφλσλ θνηλήο δξάζεο πνπ
ζπληείλνπλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζηε δεκηνπξγία εληαίαο
εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
(ζ) Σελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ, δηαθφξσλ ππεξεζηψλ
ηδίσο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην
πιαίζην ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
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(η) Σε δηελέξγεηα δηεπζέηεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηνπ
Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ
ΔΜΗΔ, ηνπ ΔΓΓΗΔ θαη ηνλ ΓΑΑ.
ηα) Σελ παξνρή ζηνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ησλ
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή.
2. Η απφζρηζε θαη εηζθνξά ηνπ σο άλσ θιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαζψο θαη
ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ λ. 2166/1993 (Α΄ 137), θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπησζεο ε΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ηα νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ θιάδνπ θαη απνηεινχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν κεηά ησλ παγίσλ πνπ
θαηαινγίδνληαη ζε απηφλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ κε
εκεξνκελία ηελ 30.09.2017.
3. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.:
(α) Σα πάγηα ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν θαη
(β) Σα εηδηθά απνζεκαηηθά ή κέξνο απηψλ ηνπ εηζθεξφκελνπ Κιάδνπ πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ηα νπνία δελ
θνξνινγνχληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εηζθνξάο.
4. Με ηε κεηαβίβαζε ηνπ θιάδνπ ε «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ»
απνθηά πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε
θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Η απφζρηζε ηνπ σο άλσ θιάδνπ θαη ε κεηαθνξά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε λέα αλψλπκε εηαηξεία, νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζην
Γ.Δ.ΜΗ. ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο.
5. Η εηζθνξά ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ησλ
άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ λφκνπ 2166/1993, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο:
(α) Η κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπληειείηαη απηνδηθαίσο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε θηλεηά, κε κφλε
ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηεο ζχκβαζεο απφζρηζεο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
«Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Α.Δ.».
(β) Η ΛΑΓΗΔ Α.Δ. θαη ε «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ». απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη παγίσλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ
δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, φπσο ε
ζχληαμε θαη ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο απφζρηζεο
θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ.
(γ) Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο, παξαρσξήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πνπ
έρνπλ δνζεί ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν κεηαβηβάδνληαη
απηνδηθαίσο ζηελ «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» θαηά παξέθθιηζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο εηδηθήο ή γεληθήο.
(δ) Η ΛΑΓΗΔ Α.Δ. δελ απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ε νπνία αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ
θαη δεκηνπξγήζεθε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο. Οπνηνζδήπνηε ινγηζηηθφο
ή θνξνινγηθφο ρεηξηζκφο δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΛΑΓΗΔ Α.Δ. πνπ αθνξά ηνλ θιάδν
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θαη ελέρεη κειινληηθά νθέιε ή βάξε, δελ κεηαθέξεηαη ζπλεπεία ηεο απφζρηζεο ζηελ
"Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." πξνο φθεινο ή βάξνο απηήο.
(ε) Οη εθθξεκείο δίθεο θαη φζεο αλαθχςνπλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ, θαζψο θαη ζπλεπεία ηνπ Διιείκκαηνο πλαιιαγψλ πνπ ζα έρεη
δεκηνπξγεζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο, δηεμάγνληαη ή ζπλερίδνληαη απφ
ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ρσξίο λα δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα απαηηείηαη, γηα ηελ έλαξμε, ηε
ζπλέρηζε ή ηελ επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηεο
ηειεπηαίαο. ε ζρέζε κε ηηο δίθεο απηέο, ε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ, απφ θξαηήζεηο θαη απφ θάζε άιιν
δηθαζηηθφ ηέινο.
(ζη) Οη πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο θαη αθνξνχλ ηνλ
εηζθεξφκελν θιάδν δελ ζεσξνχληαη σο δηελεξγεζείζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο λέαο
εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ πνζψλ απηψλ
κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο λέαο εηαηξείαο. Αληίζεηα, νη πξάμεηο απηέο
ζεσξνχληαη πξάμεηο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο.
6. Η ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζπλερίδεη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζρηζεο
λα δηαρεηξίδεηαη ηα Διιείκκαηα ηνπ ΗΔΠ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο δηαθαλνληζκνχο κε ηνπο Δθπξνζψπνπο Φνξηίνπ. Η σο άλσ δηαρείξηζε
ησλ Διιεηκκάησλ ηνπ ΗΔΠ ζα δηελεξγείηαη απφ ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ησλ
Διιεηκκάησλ απηψλ. Η «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο ΑΔ» παξέρεη θάζε
απαξαίηεηε ππεξεζία γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αλσηέξσ απφ ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ., θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο θαη ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
7. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο παξαδίδνληαη ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. νη κεηνρηθνί
ηίηινη ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ». πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.».
8. Απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο
εηζθέξνπζαο πνπ ιακβάλνληαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ηηο
ππνρξεψζεηο δηαρσξηζκνχ θαη ελ ζπλερεία εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ θαηαιακβάλνληαη
απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο.
9. Οη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.
2190/1920 ζε θακία πεξίπησζε δε δχλαληαη λα ζπλεπάγνληαη ηελ θνηλνπνίεζε εθ
κέξνπο ηεο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ηεο
ΛΑΓΗΔ Α.Δ. θαη ην αληίζηξνθν.
10. Οη δαπάλεο θαη ηα πάζεο θχζεο έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγίαηεο "Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." σο θνξέα δηαρείξηζεο
αγνξψλ ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη γηα θάζε
αλαγθαία πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα,
νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη έσο ηελ
θαηαρψξεζε ηεο ζχζηαζήο ηεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ίδηα εληφο
ηξηκήλνπ απφ ηελ ζχζηαζή ηεο. Η θαηαβνιή νησλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ
θαη εμφδσλ θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο ηδξπηέο κεηφρνπο ηεο,
απνηειεί λφκηκε ππνρξέσζε ηεο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.»
απέλαληί ηνπο ε νπνία ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί εληφο ηνπ σο άλσ ηξηκήλνπ.
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11. Η ΛΑΓΗΔ Α.Δ. θαη ε «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» δεζκεχνληαη
ζηα πιαίζηα θαη εηδηθφηεξσλ ζπκθσληψλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη έλαληη
ηπρφλ ζπκθσλεζέληνο αληαιιάγκαηνο λα παξέρνπλ εθαηέξσζελ
φιεο ηηο
απαηηνχκελεο ππεξεζίεο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα
γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
12. Απνθάζεηο ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ ηεο ΛΑΓΗΔ ΑΔ θαη ηεο «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ», νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο
παξνχζαο είλαη εθ ηνπ λφκνπ άθπξεο. Η πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο δελ ππφθεηηαη ζε
πξνζεζκία, θαηά παξέθθιηζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 35β ηνπ θ.λ. 2190/1920. Η
αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηε ΡΑΔ, απφ θάζε κέηνρν ή ηξίην πνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ.

Άπθπο 117Γ
Δγκπίζειρ λειηοςπγίαρ Υπημαηιζηηπίος Δνέπγειαρ ζύμθωνα με ηο ν. 4425/2016

1. Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 117Β θαη,
ην αξγφηεξν, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ε εηαηξεία «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ». ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηε ΡΑΔ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
σο Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Δπφκελεο
Ηκέξαο θαη ηεο Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10
θαη 11 ηνπ λ. 4425/2016.
2. Σαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε ηεο
εγθξίζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηή, ε «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.»
ζπζηήλεη λέα εηαηξεία θαη θαηαζέηεη ζηελ ΡΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο λέαο
εηαηξείαο κε ην νπνίν ζα πινπνηείηαη ε αλάιεςε ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Αγνξάο
Δπφκελεο Ηκέξαο θαη ηεο Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο απφ απηή σο Φνξέα Δθθαζάξηζεο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λ. 4425/2016. Δηδηθφηεξα,
θαη πξνο πινπνίεζε απηνχ ηνπ ρεδίνπ, θαηαηίζεηαη απφ ηελ «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» ζηε ΡΑΔ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζηε λέα εηαηξεία
έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο Φνξέαο Δθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1
έσο 7 θαη 9 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4425/2016. Ωο
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο σο άλσ εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αληίζηνηρεο εγθξηηηθήο απφθαζήο ηεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ. σο Υξεκαηηζηεξίνπ
Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.
3. Σαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηκήλνπ
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ. σο
Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ. ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα
ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο σο δηαρεηξηζηή αγνξάο γηα ηε δηαρείξηζε
Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.
4425/2016. Οη σο άλσ Δλεξγεηαθέο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο αθνξνχλ, θαη’
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ειάρηζηνλ, Δλεξγεηαθά Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα κε θπζηθή παξάδνζε, φπσο
νξίδνληαη κε ην λ. 4425/2016. Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ Δλεξγεηαθψλ
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο
πξάμεηο θαη ζπλάπηεη ηηο αλαγθαίεο ζπκθσλίεο κε ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ. θαη
ηε ζπγαηξηθή απηνχ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δηαηξεία Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Α.Δ. (ΔΣ.ΔΚ.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθθαζάξηζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ ησλ Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ απφ ηελ ΔΣ.ΔΚ. ή άιιν
ζπλδεφκελν κε ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ. δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 4425/2016.
4. Η ιεηηνπξγία ησλ Δλεξγεηαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηεο Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο Α.Δ. κε άιινπο δηαρεηξηζηέο αγνξάο ηνπ λ. __ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 600/2014, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο αγνξέο, ζην πιαίζην
ελίζρπζεο ησλ Αγνξψλ Δλέξγεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ
πκκεηερφλησλ ηνπο ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο Α) θαη Β) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4425/2016.

Άπθπο 117Γ Δπγαζιακέρ ζσέζειρ
1. Όια ηα πθηζηάκελα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
απαζρνιείηαη, κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζηνλ θιάδν ηεο Αγνξάο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ., φπσο απηά απνξξένπλ απφ ηηο αηνκηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο, κεηαβηβάδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία απφζρηζεο, ζηελ
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.»
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 178/2002 «Μέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο επηρεηξήζεσλ,
εγθαηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ή επηρεηξήζεσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο
ηελ Οδεγία 98/50/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ». Σν πξνζσπηθφ απηφ θαη κεηά ηελ
εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη
ζηνπο ίδηνπο θιάδνπο ηνπ ΔΦΚΑ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ αζθαιηζκέλν θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηαβίβαζεο.
2. Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο
Α.Δ.» , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζνξίδεηαη απφ
ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3. Σν κεηαβηβαδφκελν πξνζσπηθφ κπνξεί, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία
πιεξνθφξεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 178/2002, λα
ελαληησζεί ζηελ κεηαβίβαζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο απφ ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζηελ
«Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.». Η ελαληίσζε απηή γίλεηαη εγγξάθσο θαη
κπνξεί λα απεπζχλεηαη είηε ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. είηε ζηελ «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο Α.Δ.». Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο δελ απνηειεί ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νπνίνπ ε απαζρφιεζε
ζπλερίδεηαη κε ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζε θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο, αλαιφγσο ησλ
πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ίδηαο ηεξαξρηθήο ζηάζκεο.
4. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ησλ
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δηθψλ ηεο Τπεξεζηψλ, κε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» θαη ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ., κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηα
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε απφ ηελ «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» πξνζσπηθνχ ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ.. Γηα ηε δηάζεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ απηνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε βνχιεζή ηνπ θαη ε πξνεγνχκελε
απαζρφιεζή ηνπ ζε εξγαζίεο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί
ζηελ «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.». Η κηζζνδνζία θαη νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη απφ ηε
ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ε δε «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψλεη ηελ ΛΑΓΗΔ Α.Δ. γηα ην θφζηνο απηφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηελ
«Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα
φιεο ηηο ζπλέπεηεο ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο δηάζεζεο, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ επαλέξρεηαη ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. θαη
εληάζζεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο αλαιφγσο ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο
ηνπ, ίδηαο ηεξαξρηθήο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ κε απηή πνπ θαηείρε πξν ηεο δηάζεζήο
ηνπ.
5. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ., πνπ έρεη δηαηεζεί ζηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ.,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 119 παξ. 3 Ν. 4001/2011, κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο φηη
επηζπκεί λα εληαρζεί ζην πξνζσπηθφ ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ., είηε άκεζα είηε θαηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεσο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δηάζεζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
119 παξ. 3 ηνπ Ν. 4001/2011. Η έληαμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε
ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ζηε ζέζε θαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηείρε, γίλεηαη θαηά
παξέθθιηζε θάζε αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο ξχζκηζεο Νφκνπ, Καλνληζκνχ,
Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο, ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο. Καηά ηελ έληαμε ηνπ σο
άλσ πξνζσπηθνχ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη φπσο θαη ζην ινηπφ
πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 θαη
119 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα ζε λφκν, ζε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη θαη΄αλαινγία ζε
εθαξκνζηέεο Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηνλ Καλνληζκφ
Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΗ (ΚΚΠ/ΓΔΗ), ζηηο ελ γέλεη πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο
ξπζκίζεηο ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. Η πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ ΑΓΜΗΔ
Α.Δ. αλαγλσξίδεηαη πιήξσο γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή θαη δελ
επηηξέπεηαη ζπλεπεία ηεο παξαπάλσ κεηαθνξάο βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ
εξγαζίαο. Σν πξνζσπηθφ απηφ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο εμαθνινπζεί λα
αζθαιίδεηαη ζηνπο ίδηνπο θιάδνπο ηνπ ΔΦΚΑ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ αζθαιηζκέλν θαηά
ηελ εκεξνκελία έληαμεο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ δήισζεο,
εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 119 παξ. 3 Ν. 4001/2011.
6. Όζνη εθ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηνλ
απνζρηδφκελν θιάδν θαη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ εδ. α ηεο παξαγξάθνπ 5
εθαξκφδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παξ. 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο.
7. Η «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, ζηηο ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ έρνπλ
ζπλαθζεί απφ ηελ ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4414/2016, θαη
αθνξνχλ ζε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απνζρηδφκελν θιάδν.
8. ε πεξίπησζε πνπ κηζζσηφο λνκηθνχ πξνζψπνπ, κεηφρνπ ηεο «Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» , εθιέγεηαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ,
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ζπλερίδεη λα αζθαιίδεηαη απφ ηελ «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» ζηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνο σο κηζζσηφο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ-κεηφρνπ.

Άπθπο 117 E
ςνέπειερ ολοκλήπωζηρ ηηρ απόζσιζηρ

1. Τθηζηάκελεο, θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 117Α θαη 117Β, έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. κε ηξίηνπο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ κεηαβηβαδφκελν θιάδν, κεηαβηβάδνληαη απφ θαη δηα ηεο απνζρίζεσο ζηελ
εηαηξεία «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.» θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ζηηο νπνίεο ππαγφηαλ θαηά ην ρξφλν ηεο απφζρηζεο ε ΛΑΓΗΔ Α.Δ., ηδίσο απηέο ηνπ λ.
4001/2011 θαη ηνπ λ. 4425/2016, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 5 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 117Β ηνπ λ. 4001/2011.
2. Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 117Α θαη
117Β, φπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ή Λεηηνπξγφο
ηεο Αγνξάο λνείηαη, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ κεηαβηβαδφκελσλ σο άλσ ελλφκσλ
ζρέζεσλ, θαηαζηάζεσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη
εμνπζηψλ, ε εηαηξεία «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.», κε ηελ επηθχιαμε
ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 117Β ηνπ λ.
4001/2011.
3. Η ΛΑΓΗΔ Α.Δ. νθείιεη εληφο ελφο κήλα απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ: α) λα
θαηαξηίζεη θαη ππνβάιεη ζηε ΡΑΔ ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε
ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηελ Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ. απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο, β)
λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιεη ζηε ΡΑΔ ηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο θαη γ) λαθαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Γεκνπξαζηψλ Πξνζεζκηαθψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Η ΡΑΔ κε απφθαζή
ηεο εγθξίλεη ηνπο αλσηέξσ Κψδηθεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο
απφζρηζεο.
4. Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο ν Κψδηθαο πλαιιαγψλ
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο ηζρχεη, ε ππ΄αξηζκ. ΑΠΔΗΛ/Γ/Φ1/νηθ.184866/2015
ππνπξγηθή απφθαζε (Β’ 2678) κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. σο ΟΓΑΗΔ, σο
θαη θάζε άιιε θαλνληζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκηδφηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο
ΛΑΓΗΔ Α.Δ. σο Λεηηνπξγνχ Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηζρχνπλ γηα ηελ εηαηξεία
Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ., φπσο απηή ππνθαζίζηαηαη κε ηελ απφζρηζε
ζηε ζέζε ηεο ΛΑΓΗΔ Α.Δ.
3. Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο ε Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο Α.Δ. είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 117
Β ηνπ λ. 4001/2011.
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Άπθπο 25
Δηζάγεηαη λέν άξζξν 118Α ζην λ. 4001/2011 ππφ ηνλ ηίηιν "Κψδηθαο ηνπ Γηαρεηξηζηή
ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο", ην νπνίν έρεη σο εμήο :
"1. Με ηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο θαζνξίδνληαη
ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θαη ηερληθνί θαλφλεο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο.
2. Ο Κψδηθαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο εθδίδεηαη ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 117 Δ. Ο Κψδηθαο ηξνπνπνηείηαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο
Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ είηε
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ή ηξίησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ.
3. Με ηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ξπζκίδνληαη
ηδίσο:
α) Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΜΗΔ,
ηνπ ΔΓΓΗΔ θαη ην ΓΑΑ.
β) Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ
θαη εηδηθφηεξα θάζε εηζξνήο θαη εθξνήο απηνχ.
γ) Σν έζνδν απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο παξαγσγνχο ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ &
Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο.
δ) Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ππνβνιήο Πξνζθνξψλ Έγρπζεο γηα ηελ
πνζφηεηα ελέξγεηαο ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα εγρπζεί ζην χζηεκα θαη ζην ∆ίθηπν
απφ Φσηνβνιηατθά ηεγψλ, απφ κνλάδεο ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ βάζεη πκβάζεσλ
πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ.
3468/2006 (Α` 129) θαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 4414/2016 (Α’ 149).
ε) Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη εθπξνζψπεζεο ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο σο Φνξέαο πιινγηθήο Δθπξνζψπεζεο (Φν..Δ.) ησλ παξαγσγψλ πνπ
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο Γηαθνξηθήο Πξνζαχμεζεο ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ λ. 4414/2016 (Α’ 149).
ζη) Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ κείγκαηνο θαπζίκσλ θάζε
Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ππνιεηπφκελνπ κείγκαηνο θαπζίκσλ ηεο
ρψξαο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ησλ Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο πξνέιεπζεο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
(ζη) Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ θαη εηδηθφηεξα θάζε εηζξνήο
θαη εθξνήο απηνχ.
(δ) Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ θαη εηδηθφηεξα
θάζε εηζξνήο θαη εθξνήο απηνχ.
(ε) Κάζε άιιε ξχζκηζε απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε, δηαθαλή θαη απνδνηηθή
εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο."
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Άπθπο 26
Σποποποιούμενερ - Καηαπγούμενερ διαηάξειρ

1. Σν άξζξν 118 ηνπ λ. 4001/2011 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

"Άξζξν 118
θνπφο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ΑΔ
1. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ζηελ Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ., φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 117Α, 117Β, 117Γ θαη
117Γ. ε ΛΑΓΗΔ Α.Δ. κεηνλνκάδεηαη ζε «Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο Α.Δ.», ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, πξνζαξκφδνληαο αληίζηνηρα ην Καηαζηαηηθφ ηεο.
2. Η εηαηξεία «Γηαρεηξηζηήο ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο Α.Δ.» κε δηαθξηηηθφ
ηίηιν ΓΑΠΔΔΠ ΑΔ (πξψελ ΛΑΓΗΔ Α.Δ.) αζθεί ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΜΗΔ, ηνπ ΔΓΓΗΔ θαη ην ΓΑΑ,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ &
Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο.
β) πλάπηεη πκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 12 ηνπ λ. 3468/2006 (Α` 129), θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο πκβάζεηο
εληζρχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εμαηξνπκέλσλ ησλ Φ/Β
ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε Κηηξηαθέο
Δγθαηαζηάζεηο θαη, ηδίσο, ζε δψκαηα θαη ζηέγεο Κηηξίσλ (12323/ΓΓ175/09, Β` 1079
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ
θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο), πνπ ζπλάπηνπλ πκβάζεηο πκςεθηζκνχ κε
Πξνκεζεπηέο, γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. ή
.Η.Θ.Τ.Α., εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζπλδένληαη ζην χζηεκα είηε απεπζείαο είηε κέζσ ηνπ Γηθηχνπ, θαη θαηαβάιεη ηηο
πιεξσκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πκβάζεηο απηέο απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ
Α.Π.Δ. θαη .Η.Θ.Τ.Α. Δπηθξάηεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 143 ηνπ λ.
4001/2011 (Α` 179).
γ) Δηζπξάηηεη έζνδν απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο παξαγσγνχο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ &
Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο.
δ) Τπνβάιιεη Πξνζθνξέο Έγρπζεο γηα ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο ε νπνία πξνβιέπεηαη
φηη ζα εγρπζεί ζην χζηεκα θαη ζην ∆ίθηπν απφ Φσηνβνιηατθά ηεγψλ, απφ κνλάδεο
ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ βάζεη πκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3468/2006 (Α` 129) θαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.
4414/2016 (Α’ 149), ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο.
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ε) Γχλαηαη λα εθπξνζσπεί ζηηο Αγνξέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο σο Φνξέαο πιινγηθήο
Δθπξνζψπεζεο (Φν..Δ.) ηνπο παξαγσγνχο πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο
Δλίζρπζεο Γηαθνξηθήο Πξνζαχμεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4414/2016 (Α’
149),ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο.
ζη) Τπνινγίδεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 ην ζπλνιηθφ κείγκα θαπζίκσλ
θάζε Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην ππνιεηπφκελν κείγκα θαπζίκσλ ηεο
ρψξαο, θαζψο θαη ειέγρεη ηε ρξήζε ησλ Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο πξνέιεπζεο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ &
Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο.
δ) πκκεηέρεη ζε ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή εηαηξείεο, κέιε ησλ νπνίσλ είλαη Φνξείο
Έθδνζεο Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη
δηακφξθσζε θαλφλσλ θνηλήο δξάζεο πνπ ζπληείλνπλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο, ζηελ ελαξκφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ησλ
κειψλ ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο αγνξάο κε ρξήζε
Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο.
3. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δχλαηαη λα πεξηνξίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ
Γηαρεηξηζηή ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο. Η δηαδηθαζία δηάζεζεο θαη ην χςνο
ηνπ εθάζηνηε δηαηηζέκελνπ πνζνζηνχ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
4. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 117Β, φπνπ ζηελ θείκελε
λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ή ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο λνείηαη, σο
πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ κεηαθέξνληαη κε ηελ απφζρηζε θιάδνπ θαηά ηα
άξζξα 117 Α, 117 Β, 117Γ θαη 117Γ,ν Γηαρεηξηζηήο ΑΠΔ & Δγγπήζεσλ
Πξνέιεπζεο".
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4001/2011 θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Κψδηθα Αγνξάο
Δμηζνξξφπεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4425/2015,
φπσο ηζρχεη.
3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4001/2011 θαηαξγείηαη.
4. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη ηεο
Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο, φπσο νξίδεηαη κε ηε ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ΡΑΔ
πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 117Γ ηνπ λ. 4001/2011, φπσο πξνζηίζεηαη κε ηνλ
παξφληα λφκν, θαηαξγνχληαη:
α) νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ λ. 4001/2011 θαη παχεη ν Ηκεξήζηνο Δλεξγεηαθφο
Πξνγξακκαηηζκφο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ εγθξηηηθήο απφθαζεο,
β) ν Κψδηθαο πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πιελ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ
ηε δηαρείξηζε ηπρφλ Διιεηκκάησλ ηνπ ΗΔΠ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη
γ) θάζε άιιε θαλνληζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκηδφηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο
ΛΑΓΗΔ Α.Δ. σο Λεηηνπξγνχ Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο απηή δηα ηεο
απνζρίζεσο ησλ άξζξσλ 117Α θαη 117Β ηνπ λ. 4001/2011, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην
άξζξν 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηαβηβάζηεθε ζηελ εηαηξεία "Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ."
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5. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ λ.4001/2011 πξνζηίζεηαη ζηνηρείν ζ σο
εμήο:
«Δηζπξάηηεη έζνδν απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή ιεηηνπξγηθψλ θαη
επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα
Μ.Γ.Ν.».

Άπθπο 27
Ιζσύρ

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 21 θαη 23
ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απφζρηζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 117Β ηνπ λ. 4001/2011, πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν,
θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ηζρχεη απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη ηεο
Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο θαζψο θαη ηεο έλαξμεο ηεο Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο, φζνλ
αθνξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 94 λ. 4001/2011.
2. Έλλνκεο ζρέζεηο ή θαηαζηάζεηο ηεο "Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." κε
ηξίηνπο, πθηζηάκελεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο "Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." σο Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο θαη έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δπφκελεο Ηκέξαο θαη Δλδνεκεξήζηαο Αγνξάο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 117 Γ ηνπ λ. 4001/2011, πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, δηέπνληαη απφ
ηελ σο άλσ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4425/2016,
φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηα άξζξα 1-23 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απφ ηελ σο άλσ
εκεξνκελία, φπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο ΛΑΓΗΔ Α.Δ. ή
"Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." λνείηαη, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ελλφκσλ
ζρέζεσλ, θαηαζηάζεσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη
εμνπζηψλ ηεο "Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ.", ε εηαηξεία "Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο Α.Δ." ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4425/2016, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηα άξζξα 1-23
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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