
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 694/2017 
  Λήψη απόφασης περί της τροποποίησης από 

τους Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ) και τους Διαχει-

ριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περι-

φέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – 

Ιταλίας (CCR GRIT), της πρότασής τους για το σχε-

διασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών 

ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, 

σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμ-

μών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη 

διαχείριση της συμφόρησης. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 2 Αυγούστου 2017 
και 3 Αυγούστου 2017) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 6, 10 
και 12 αυτού του Κεφαλαίου Γ του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/
22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλε-
κτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμί-
σεις», όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 22 και 32 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1228/2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της 
Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθο-
ρισμό κατευθυντηρίων γραμμών για την κατανομή της 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ 

L 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.) και ιδίως των άρθρων 
63 και 9 αυτού.

5. Την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866 (ΦΕΚ Β΄ 
2678/11.12.2015) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Ορισμός της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως «Διαχει-
ριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.».

6. Την υπ’ αριθμ. 06/2016 της 17.11.2016 απόφαση του 
ACER σχετικά με τον προσδιορισμό των περιφερειών 
υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-217445/14.02.2017 επι-
στολή των Ορισθέντων Διαχειριστών Αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας και Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας Βόρειας 
Ιταλίας (CCR Italy North) και Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) 
(εφεξής «σχετικοί ΝΕΜΟ και ΔΣΜ») με θέμα «Submis-
sion of the Intraday Coupling Model proposal for Italian 
Borders in accordance with Article 63 of the Commission 
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establish-
ing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion 
Management (the “CACM Regulation”)».

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-221262/11.05.2017 επι-
στολή του ΛΑΓΗΕ με θέμα «Μετάφραση των προτάσε-
ων των Ορισθέντων Διαχειριστών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(NEMO) προς τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας βάσει του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222».

9. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω 
κοινής πρότασης των NEMO, η οποία έλαβε χώρα από 
08.06.2017 έως και 10.07.20171, καθώς και τις απόψεις 
των συμμετεχόντων στην ανωτέρω Διαβούλευση, όπως 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της, ήτοι: (α) Την από 
10.07.2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-223860/11.07.2017) 
επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-224667/01.08.2017 από-
φαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Ιταλίας περί 
της τροποποίησης από τους Ορισθέντες Διαχειριστές 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ) και τους 
Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περι-
φέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας 
(CCR GRIT), της πρότασής τους για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφε-

1. (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/glo-
bal_consultation/history_new/2017/0806.csp).
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ρειακών δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιου-
λίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη 
διαχείριση της συμφόρησης.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-224724/ 01.08.2017 
επιστολή του Greece - Italy Energy Regulators’ Regional 
Forum (GIERRF) προς τους ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ και τους ΔΣΜ 
της οικείας περιφέρειας CCR-GRIT, με κοινοποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER), με συ-
νημμένη την απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας 
και Ιταλίας περί της τροποποίησης από τους Ορισθέντες 
Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ/
ΝΕΜΟ) και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
(ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας 
Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT), της πρότασής τους για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών ενδο-
ημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτρο-
πής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυνα-
μικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύ-
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο 
Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003 
(σχετ. 3).

Επειδή, στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέ-
πεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επι-
τροπή ο υπ’ αριθμ. 2015/ 1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 24ης 
Ιουλίου 2015 (εφεξής «Κανονισμός» σχετ. 4), με τον οποίο 
καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δι-
αζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση 
της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης ημέρας και 
στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη.

Επειδή, στόχος του ανωτέρω Κανονισμού είναι, μετα-
ξύ άλλων, ο συντονισμός και η εναρμόνιση του τρόπου 
υπολογισμού και της κατανομής της δυναμικότητας 
των διασυνδέσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η ενι-
αία σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης 
ημέρας (day ahead electricity market) και της ενιαίας 
ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (intra-day 
electricity market).

Επειδή, προκειμένου για την ικανοποίηση του ανω-
τέρω στόχου, οι ΝΕΜΟ και οι ΔΣΜ, τα καθήκοντα των 
οποίων περιγράφονται γενικά στο άρθρο 7 και 8 του Κα-

νονισμού αντίστοιχα, δύναται να υποβάλουν στις εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές κοινή πρόταση σχετικά με τον σχεδι-
ασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών ενδοημε-
ρήσιων περιφερειακών δημοπρασιών (Complementary 
Regional Intra-Day Auctions).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού 
«Συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες» προ-
βλέπονται τα εξής:

«1. Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος κανονισμού, οι σχετικοί ΝΕΜΟ και ΔΣΜ δύναται να 
υποβάλουν κοινή πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση συμπληρωματικών ενδοημερήσιων 
περιφερειακών δημοπρασιών. Η πρόταση υπόκειται σε 
διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Συμπληρωματικές περιφερειακές ενδοημερήσιες 
δημοπρασίες είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εντός 
ή μεταξύ ζωνών προσφοράς επιπροσθέτως της λύσης 
ενιαίας σύζευξης ενδοημερήσιας αγοράς που αναφέρε-
ται στο άρθρο 51. Προκειμένου να πραγματοποιούνται 
ενδοημερήσιες περιφερειακές δημοπρασίες, η συνεχής 
συνα––λλαγή εντός και μεταξύ των σχετικών ζωνών προ-
σφοράς επιτρέπεται να διακοπεί πριν από τη χρονική 
στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας 
αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο να 
μην υπερβαίνει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση της δημοπρασίας και, σε κάθε περίπτωση, 
τα 10 λεπτά.

3. Όσον αφορά τις συμπληρωματικές περιφερειακές 
ενδοημερήσιες δημοπρασίες, η μεθοδολογία τιμολό-
γησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας 
επιτρέπεται να διαφέρει από τη μεθοδολογία που καθο-
ρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3, αλλά 
πρέπει να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που προβλέπονται 
στο άρθρο 55 παράγραφος 1.

4. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δύνανται να εγκρί-
νουν την πρόταση σχετικά με συμπληρωματικές περιφε-
ρειακές δημοπρασίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Οι περιφερειακές δημοπρασίες δεν έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στη ρευστότητα της ενιαίας ενδοημερήσιας 
σύζευξης·

β) το σύνολο της διαζωνικής δυναμικότητας κατανέμε-
ται μέσω του δομοστοιχείου διαχείρισης δυναμικότητας·

γ) η περιφερειακή δημοπρασία δεν εισάγει αδικαιολό-
γητες διακρίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά 
από γειτονικές περιφέρειες·

δ) τα χρονοδιαγράμματα για τις περιφερειακές δη-
μοπρασίες είναι συνεπή με την ενιαία ενδοημερήσια 
σύζευξη, ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν 
τη δυνατότητα να συναλλάσσονται όσο το δυνατόν πλη-
σιέστερα σε πραγματικό χρόνο·

ε) οι ρυθμιστικές αρχές έχουν διαβουλευθεί με τους 
συμμετέχοντες στην αγορά στα σχετικά κράτη μέλη.

5. Τουλάχιστον ανά διετία μετά την απόφαση για συ-
μπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες, οι ρυθμι-
στικές αρχές των σχετικών κρατών μελών επανεξετάζουν 
τη συμβατότητα μεταξύ κάθε περιφερειακής λύσης και 
της ενιαίας σύζευξης ενδοημερήσιας αγοράς, προκειμέ-
νου να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται 
οι παραπάνω προϋποθέσεις.».
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Επειδή, κατά τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 9 του Κα-
νονισμού, η πρόταση των ΝΕΜΟ και των ΔΣΜ για τις 
συμπληρωματικές ενδοημερήσιες περιφερειακές δημο-
πρασίες, κατά το άρθρο 63 του Κανονισμού, υπόκειται 
στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών της οικείας 
περιφέρειας.

Επειδή, κατά την παρ. 10 του άρθρου 9 του Κανονι-
σμού:

«Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή με-
θοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της 
μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονί-
ζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. 
Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβά-
νουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋ-
ποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την 
παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογι-
ών από τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την 
τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή.».

Επειδή, κατά την παρ. 12 του άρθρου 9 του Κανονι-
σμού, οι Ρυθμιστικές Αρχές της οικείας περιφέρειας δύ-
νανται να απαιτήσουν τροποποίηση από τους NEMO και 
ΔΣΜ της σχετικής πρότασής τους για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των συμπληρωματικών ενδοημερήσι-
ων περιφερειακών δημοπρασιών, οι οποίοι υποβάλλουν 
στις Ρυθμιστικές Αρχές της οικείας περιφέρειας νέα πρό-
ταση σχετικά με την τροποποίηση, προς έγκριση, εντός 
δύο μηνών μετά από την απαίτηση των Ρυθμιστικών 
Αρχών της οικείας περιφέρειας.

Επειδή, η απαίτηση για τροποποίηση εκ μέρους των 
Ρυθμιστικών Αρχών της οικείας περιφέρειας υποβάλ-
λεται στους σχετικούς NEMO και ΔΣΜ κατόπιν σχετικής 
απόφασης και εντός των προθεσμιών των άρθρων 63 
και 9 του Κανονισμού.

Επειδή, με την απόφαση 06/2016 της 17.11.2016 ο 
ACER προσδιόρισε τις περιφέρεις υπολογισμού δυνα-
μικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, 
δυνάμει της οποίας προσδιορίστηκε και η περιφέρεια 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (GRIT CCR) 
(σχετ.6).

Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 1β του Κεφαλαίου Γ του 
ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέπεται ότι:

«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του 
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: … β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των 
ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/1222 και προβλέπουν ιδίως … την έγκριση 
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 
και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και 
αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό αυτό.».

Επειδή, στην ελληνική επικράτεια υφίσταται εθνικό 
νόμιμο μονοπώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης 
ημέρας και ενδοημερήσιως, το οποίο αποκλείει τον ορι-
σμό περισσότερων τους ενός ΝΕΜΟ (άρθρο 10 ν. 4425/
2016, σχετ. 1), ως ΝΕΜΟ και σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Κανονισμού, ορίστηκε η εταιρεία με την επωνυμία 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και 
με διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ Α.Ε." (εφεξής ο ΛΑΓΗΕ), δυνά-
μει της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866 (ΦΕΚ Β΄ 2678/ 
11.12.2015) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (σχετ. 5). Ο ΝΕΜΟ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες 
που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1222.

Επειδή, περαιτέρω, κατά το άρθρο 12 παρ. 7 β του 
Κεφαλαίου Γ του ίδιου ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέ-
πεται ότι:

«7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 και 
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222. Η άσκηση των αρμοδι-
οτήτων του Διαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη 
του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας.».

Επειδή, με την υπό σχετ. 7 επιστολή, υπεβλήθη στη 
ΡΑΕ η πρόταση των Ορισθέντων Διαχειριστών Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχειριστές Συστημάτων 
Μεταφοράς των περιφερειών υπολογισμού δυναμικό-
τητας Βόρειας Ιταλίας (CCR Italy North) και Ελλάδας – 
Ιταλίας (CCR GRIT) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών 
δημοπρασιών.

Επειδή, ο ΛΑΓΗΕ με την υπό σχετ. 8 επιστολή του υπέ-
βαλε στη ΡΑΕ επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσ-
σα του υπό σχετ. 7 εγγράφου.

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 08.06.2017 έως και 
10.07.2017 έθεσε την υπό σχετ. 7 πρόταση των ΝΕΜΟ 
και των ΔΣΜ, μετά της μεταφράσεώς της στην ελληνική 
γλώσσα, σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της 
οποίας υπεβλήθησαν οι υπό σχετ. 9 παρατηρήσεις και 
τις οποίες η ΡΑΕ έλαβε υπόψιν.

Επειδή, στη συνέχεια οι Ρυθμιστικές Αρχές της οικείας 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιτα-
λίας (CCR GRIT) κατόπιν της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
που ολοκληρώθηκε την 31.07.2017, συμφώνησαν ομό-
φωνα (unanimous agreement) μέσω του Greece - Italy 
Energy Regulators’ Regional Forum (GIERRF), ως συλ-
λογικού οργάνου των Ρυθμιστικών Αρχών της οικείας 
περιφέρειας, περί της τροποποίησης της ανωτέρω πρό-
τασης των σχετικών ΝΕΜΟ και ΔΣΜ, που αφορά κυρίως 
τον συντονισμό του περιεχομένου της πρότασης για τις 
συμπληρωματικές ενδοημερήσιες περιφερειακές δη-
μοπρασίες με το περιεχόμενο (α) της πρότασης για την 
ανάπτυξη αλγόριθμου σύζευξης τιμών και αλγόριθμου 
αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής σύμφωνα με το Άρ-
θρο 37 του Κανονισμού (β) της πρότασης για τα προϊόντα 
που εξυπηρετούνται στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέ-
ρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη με το Άρθρο 
40 και 53 του Κανονισμού αντίστοιχα (γ) της πρότασης 
για την τιμολόγηση της ενδοημερήσιας δυναμικότητας 
σύμφωνα με το Άρθρο 55 του Κανονισμού και (δ) της 
πρότασης για τον καθορισμό χρονικής στιγμής έναρξης 
προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς σύμφω-
να με το Άρθρο 59 του Κανονισμού (σχετ. 10).
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Επειδή, ακολούθως, με την υπό σχετ. 11 επιστολή γνω-
στοποιήθηκε προς τους ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ, τους ΔΣΜ, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER) η ανω-
τέρω απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών περί τροποποί-
ησης της εν λόγω πρότασης των ΝΕΜΟ και των ΔΣΜ, 
προκειμένου ο ACER να μην προχωρήσει στην έκδοση 
απόφασης της παρ. 11 του άρθρου 9 του Κανονισμού 
το οποίο προβλέπει ότι «11. Όταν δεν κατέστη δυνα-
τόν οι ρυθμιστικές αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 
10, ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, ο Οργανισμός εκ-
δίδει απόφαση σχετικά με τους υποβληθέντες όρους 
και προϋ ποθέσεις ή μεθοδολογίες εντός έξι μηνών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 713/2009».

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/ 2011 «Η ΡΑΕ, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και 
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας… συμπε-
ριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομι-
κών πράξεων, ιδίως για την …ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» και κατά 
το άρθρο 32 του ίδιου νόμου «1. Οι πράξεις και αποφά-
σεις της ΡΑΕ, … δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην 
επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα 
αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως…».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 

9 (παρ. 5, 7 και 12) και 63 παρ. 1του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1222, 6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185) και 22 και 
32 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179):

1. Την τροποποίηση από τους Ορισθέντες Διαχειρι-
στές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ) 
και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) 
της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλά-
δας – Ιταλίας (CCR GRIT), της πρότασής τους για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών εν-
δοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, σύμφω-
να με την ανωτέρω κοινή πρόταση των Ρυθμιστικών 
Αρχών (GIERRF) της οικείας περιφέρειας (CCR-GRIT), 
ως εξής:
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« REQUEST FOR AMENDMENT BY THE ITALY NORTH AND GREECE 

ITALY REGULATORY AUTHORITIES  
OF 

THE ITALY NORTH AND GREECE-ITALY NEMO and TSO PROPOSAL 
FOR COMPLEMENTARY REGIONAL INTRADAY AUCTIONS 

31 July 2017 
 

I. Introduction and legal context 
 
This document elaborates an agreement of the Italy North and Greece-Italy Regulatory 
Authorities (hereinafter: “concerned NRAs”), agreed on 31 July 2017 at Italy North Energy 
Regional Regulator’s Forum and at GRIT Energy Regional Regulator’s Forum, on the Italy 
North and Greece-Italy NEMO and TSO (hereinafter: “concerned NEMOs and TSOs”) 
proposal for Complementary Regional Intraday Auctions (hereinafter: “CRIDA 
proposal”), submitted in accordance with Article 63 of the Commission Regulation (EU) 
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion 
Management (hereinafter: “CACM”). 
This agreement of the concerned NRAs shall provide evidence that a decision on the 
CRIDA proposal does not, at this stage, need to be adopted by ACER pursuant to Article 
9(11) of CACM. It is intended to constitute the basis on which the concerned NRAs will 
each subsequently request an amendment to the proposal for CRIDA pursuant to Article 
9(12) of CACM. 

The legal provisions that lie at the basis of the CRIDA, and this concerned NRAs 
agreement on the CRIDA, can be found in Article 3,  9, 51, 55(1), 55(3),59(1) , and 63 
of CACM. They are set out here for reference. 

• Article 3 of CACM: 

This Regulation aims at:  

(a) Promoting effective competition in the generation, trading and supply of electricity; 
(b) Ensuring optimal use of the transmission infrastructure; 

(c) Ensuring operational security; 
(d) Optimising the calculation and allocation of cross-zonal capacity; 

(e) Ensuring fair and non-discriminatory treatment of TSOs, NEMOs, the Agency, 
regulatory authorities and market participants; 

(f) Ensuring and enhancing the transparency and reliability of information; 
(g) Contributing to the efficient long-term operation and development of the electricity 

transmission system and electricity sector in the Union; 
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(h) Respecting the need for a fair and orderly market and fair and orderly price 
formation; 

(i) Creating a level playing field for NEMOs; 
(j) Providing non-discriminatory access to cross-zonal capacity 

• Article 9 of CACM: 

1. TSOs and NEMOs shall develop the terms and conditions or methodologies required 
by this Regulation and submit them for approval to the competent regulatory 
authorities within the respective deadlines set out in this Regulation. Where a 
proposal for terms and conditions or methodologies pursuant to this Regulation 
needs to be developed and agreed by more than one TSO or NEMO, the 
participating TSOs and NEMOs shall closely cooperate. TSOs, with the assistance 
of ENTSO for Electricity, and all NEMOs shall regularly inform the competent 
regulatory authorities and the Agency about the progress of developing these terms 
and conditions or methodologies. 

[…] 
5. Each regulatory authority shall approve the terms and conditions or methodologies 

used to calculate or set out the single day-ahead and intraday coupling developed 
by TSOs and NEMOs. They shall be responsible for approving the terms and 
conditions or methodologies referred to in paragraphs 6, 7 and 8. 

6. The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be 
subject to approval by all regulatory authorities:  

a. (…)  
b. (…)  

c. (…) 
d. (…)  

e. (…) 
f. (…) 

g. (…)  
h. (…)  

i. (…) 
j. the intraday capacity pricing methodology to be developed in accordance with 

Article 55(1);  
k. the intraday cross–zonal gate opening and intraday cross-zonal gate closure 

times in accordance with Article 59(1); 
l. (…) 

m. (…) 
7. The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be 

subject to approval by all regulatory authorities of the concerned region: 
a. (…)  

b. (…)  
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c. (…) 
d. (…)  

e. (…) 
f.  complementary regional auctions in accordance with Article 63(1);   

g. (…)  
h. (…)  

8. The proposal for terms and conditions or methodologies shall include a proposed 
timescale for their implementation and a description of their expected impact on the 
objectives of this Regulation. Proposals on terms and conditions or methodologies 
subject to the approval by several or all regulatory authorities shall be submitted to 
the Agency at the same time that they are submitted to regulatory authorities. Upon 
request by the competent regulatory authorities, the Agency shall issue an opinion 
within three months on the proposals for terms and conditions or methodologies. 

9. Where the approval of the terms and conditions or methodologies requires a 
decision by more than one regulatory authority, the competent regulatory 
authorities shall consult and closely cooperate and coordinate with each other in 
order reach an agreement. Where applicable, the competent regulatory authorities 
shall take into account the opinion of the Agency. Regulatory authorities shall take 
decisions concerning the submitted terms and conditions or methodologies in 
accordance with paragraphs 6, 7 and 8, within six months following the receipt of 
the terms and conditions or methodologies by the regulatory authority or, where 
applicable, by the last regulatory authority concerned. 

[…] 
10. TSOs and NEMOs responsible for establishing the terms and conditions or 

methodologies in accordance with this Regulation shall publish them on the internet 
after approval by the competent regulatory authorities or, if no such approval is 
required, after their establishment, except where such information is considered as 
confidential in accordance with Article 13. 

• Article 51 of CACM: 
1. From the intraday cross-zonal gate opening time until the intraday cross-zonal 

gate closure time, the continuous trading matching algorithm shall determine 
which orders to select for matching such that matching:  

(a) aims at maximising economic surplus for single intraday coupling per trade for 
the intraday market time-frame by allocating capacity to orders for which it is 
feasible to match in accordance with the price and time of submission;  

(b) respects the allocation constraints provided in accordance with Article 58(1);  
(c) respects the cross-zonal capacity provided in accordance with Article 58(1); (d) 

respects the requirements for the delivery of results set out in Article 60; (e) is 
repeatable and scalable. 

2. The continuous trading matching algorithm shall produce the results provided for 
in Article 52 and correspond to the product capabilities and functionalities set out 
in Article 53. 

• Article 55 of CACM: 
1. Once applied, the single methodology for pricing intraday cross-zonal 

capacity developed in accordance with Article 55(3) shall reflect market 
congestion and shall be based on actual orders.  
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2. (…) 
3. By 24 months after the entry into force of this Regulation, all TSOs shall 

develop a proposal for a single methodology for pricing intraday cross-
zonal capacity. The proposal shall be subject to consultation in accordance 
with Article 12. 

4. (…) 
• Article 59(1) of CACM: 

1. By 16 months after the entry into force of this Regulation, all TSOs shall be 
responsible for proposing the intraday cross-zonal gate opening and 
intraday cross-zonal gate closure times. The proposal shall be subject to 
consultation in accordance with Article 12.  

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 

• Article 63 of CACM: 
1. By 18 months after the entry into force of this Regulation, the relevant NEMOs and 

TSOs on bidding zone borders may jointly submit a common proposal for the design 
and implementation of complementary regional intraday auctions. The proposal 
shall be subject to consultation in accordance with Article 12.  

2. Complementary regional intraday auctions may be implemented within or between 
bidding zones in addition to the single intraday coupling solution referred to in 
Article 51. In order to hold regional intraday auctions, continuous trading within 
and between the relevant bidding zones may be stopped for a limited period of time 
before the intraday cross-zonal gate closure time, which shall not exceed the 
minimum time required to hold the auction and in any case 10 minutes.  

3. For complementary regional intraday auctions, the methodology for pricing 
intraday cross-zonal capacity may differ from the methodology established in 
accordance with Article 55(3) but it shall nevertheless meet the principles provided 
for in Article 55(1).  

4. The competent regulatory authorities may approve the proposal for complementary 
regional intraday auctions if the following conditions are met:  

a.  regional auctions shall not have an adverse impact on the liquidity of the 
single intraday coupling;  

b.  all cross-zonal capacity shall be allocated through the capacity 
management module;  

c.  the regional auction shall not introduce any undue discrimination between 
market participants from adjacent regions;  

d. the timetables for regional auctions shall be consistent with single intraday 
coupling to enable market participants to trade as close as possible to real-
time;  

e.  regulatory authorities shall have consulted the market participants in the 
Member States concerned.  

5. At least every two years after the decision on complementary regional auctions, the 
regulatory authorities of the Member States concerned shall review the 
compatibility of any regional solutions with single intraday coupling to ensure that 
the conditions above continue to be fulfilled. 
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II. The Italy North and Greece Italy NEMOs and TSOs 
proposal 

The CRIDA  proposal was consulted on by the concerned NEMOs and TSOs for one month 
from December 6th 2016 until January 13th 2017, in line with Article 63 and Article 12 of 
CACM.2 The final  CRIDA  proposal, dated 14 February 2017, was received by the last 
concerned NRA in the Italy North CCR  on 22 March 2017 and in the Greece Italy CCR 
on 14 February. The proposal includes proposed timescales for its implementation and a 
description of its expected impact on the objectives of CACM, in line with Article 9(9) of 
CACM. 

Article 9(10) of CACM requires concerned NRAs to consult and closely cooperate and 
coordinate with each other in order to reach agreement, and make decisions within six 
months following receipt of submissions of the last concerned Regulatory Authority. A 
decision is therefore required by each Regulatory Authority in the Italy North CCR by 22 
September 2017 and in the Greece Italy CCR by 14 August 2017. 
The CRIDA proposal, as understood by the concerned NRAs, is primarily based on two 
implicit auctions:  

i) the first auction should be performed at 22:00 of the day preceding the 
delivery day, and it should  allocate capacity concerning all the 24 hours  

ii) the second auction should be performed at 7:30 of the delivery day and it 
should  allocate capacity concerning the hours from  12 to  24.  

Moreover, the proposal prescribes that the intraday continuous session should not 
be opened for hours of delivery traded in a subsequent auction.  
 

III. The Italy North and Greece Italy NRAs position 
Concerned NRAs have no objections against the geographical scope of CRIDA  proposal 
(Art. 1(1)) provided that this does not automatically imply the inclusion of Switzerland  
into any ID pan-European project, as for instance the XBID Project .  
Concerned NRAs consider that CRIDA proposal should better address the relationship with 
the pan European methodologies that are going to be approved or amended, according to 
the CACM implementation. Methodologies (and corresponding Requests for Amendment) 
that should be taken into account in the CRIDA proposal are at least Algorithm, Product, 
Back-up, Harmonized minimum and maximum prices for intraday (hereinafter: HMMP) 
, Intraday Cross Zonal Capacity Pricing (hereinafter: IDCZCP), Intraday Cross Zonal Gate 
Opening Time (hereinafter: IDCZGOT) . 

1. Coordination of CRIDA and Algorithm proposal  
Concerned NRAs agreed that, for the sake of coherence with the MCO Plan request for 
amendments, no explicit reference to PCR and XBID shall be made in CRIDA proposal. 
Moreover, concerned NEMOs and TSOs should explain if the algorithm that will be 
exploited for running CRIDAs will be the same for day ahead, for which all NEMOs 
submitted to all NRAs a proposal, according to Art 37.5 of CACM. If so, they have to 
                                                
2 The public consultation held from 6th December 2016 to 13th January 2016 was available on the website: 
www.jao.eu  
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clarify whether all the methodologies already submitted for the SDAC will hold, with 
reference to products, fall back, back-up procedure and governance. They have also to 
clarify which HMMP will be used for the CRIDA. Moreover the concerned NEMOs and 
TSOs should clarify the additional costs for using the common algorithm for a regional 
purpose.  
In case concerned NEMOs and TSOs would implement a different algorithm with respect 
to the one used for the SDAC, concerned NRAs see the need for the submission of 
methodologies for approval, covering at least to: algorithm, products, maximum and 
minimum prices, fall back and back-up procedures,.       
However, also with reference to the algorithm, NEMOs and TSOs should consider the 
similarity between CRIDA and Intra Day Auction (hereinafter: IDA) proposed for 
IDCZCP, in order to exploit all the possibilities for harmonization. 

2. Coordination of CRIDA and Product proposal 
In the request for amendment concerning the proposal of products “All Regulatory 
Authorities suggest that NEMOs make, where appropriate, reference to the market time 
unit, without specifying the actual timeframe considered”. For the sake of coherence with 
the request for amendment on product proposal,  the concerned NRAs suggest that also in 
the CRIDA proposal no reference should be made to the actual timeframe considered for 
the market time unit (hereinafter: MTU). 

3. Coordination of CRIDA and IDCZCP proposal 

All TSOs held, a public consultation from April 11th 2017 until May 12th 2017 on the all 
TSOs’ proposal for the single methodology for pricing intraday cross zonal capacity. The 
all TSOs proposal for IDCZCP is based on a hybrid model, which is a mix of auctions and 
continuous trading. In particular, the IDCZCP proposal establishes two IDAs: one at 22:00 
in day D-1 for all hours of day D and one at 10:00 in day D for hours from 12:00 until the 
end of day D. The CRIDA methodology proposed establishes also two intraday auctions: 
one at 22:00 in day D-1 for all hours of day D and one at 7:30 in day D for hours from 
12:00 until the end of day D. Both proposals foresee that the continuous trading session 
shall be run for MTUs that will no longer be traded in subsequent auctions (Art. 4.10 of 
IDCZCP proposal and Art.3.4  of CRIDA proposal).This implies that the ID continuous 
trading is organized in two discrete sessions ; thus, the gate opening time (GOT) for the 
first  continuous trading session is different from the one for the second  continuous trading 
session. Concerned NRAs acknowledge that, even though the opening auction is not a first 
best solution, in the context of intraday capacity pricing, a solution other than IDAs has not 
been developed yet. However, as mentioned in the all NRAs’ shadow opinion on the 
methodology for IDCZCP, TSOs should not propose a solution that could lead to a 
fragmentation of the continuous trading, unless duly justified.   
In addition, all the concerned NRAs would like to recall that, in line with the Art 63.2 of 
CACM regulation, the continuous trading within and between the relevant bidding zones 
may be stopped for a limited period that shall not exceed 10 minutes.  

Both proposals rely on two auctions and the first one is foreseen at the same time in day 
D-1, but in the CRIDA proposal no reference is made to the IDCZCP proposal and the 
relationship between the two set of auctions is unclear. Concerned NEMOs and TSOs are 
requested to better explain how CRIDA and IDA will be coordinated and whether they can 
coincide, at least with reference to the first auction. Concerning the second auction 
proposed by the two proposals, NRAs do not see merit in running two different auctions 
close to each other and therefore ask for a full harmonization of CRIDA with IDA. 
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4. Coordination of CRIDA and IDCZGOT 
Concerned NRAs acknowledge that the timing for opening the cross border intraday 
market could be different among CCRs (notably due to the specificities of the networks 
and the length of the processes to run capacity calculation) and thus invite concerned 
NEMOs and TSOs to adjust the proposal for CRIDA, considering also the request for 
amendments of all-NRAs on IDCZGTs. In particular, in the CRIDA proposal reference 
should be made to the GOT set forth in the proposal for IDCZGOT. In case NEMOs and 
TSOs want to propose multiple continuous session GOTs for different MTUs (as it is the 
case in the CRIDA proposal), they need to duly justify them. Moreover, the GOT for each 
MTU should be specified in the proposal for IDCZGOT.  

Furthermore, regarding the postponement of the continuous session GOT for the second 
trading session with respect to the first trading session, concerned NEMOs and TSOs 
should take into account the Shadow Opinion on IDCZCP proposal and explain how the 
proposal of multiple GOTs for the continuous trading on a regional level in CRIDA 
proposal could be made coherent with IDCZCP proposal. 
In any case, concerned NRAs consider capacity re-calculation as a prerequisite for the 
second CRIDA as foreseen in article 4(6) of the CRIDA proposal.  
Considering the complexity of pricing the capacity when it is allocated continuously,  
NRAs acknowledge that  complementary implicit auctions run,  once the intraday capacity 
is calculated ,  constitute an efficient mean to price the intraday capacity. On the other hand, 
when no scarcity occurs, continuous trading does not endanger efficiency and capacity can 
be allocated at no cost. In this respect, complementary implicit auctions can be used to 
assess whether capacity is not a scarce resource and therefore if it can be allocated at no 
cost through continuous trading with no loss in efficiency. Concerned NRAs understand 
that the CRIDA proposal is based on the principle that capacity should be allocated at no 
cost only after the last available assessment on capacity scarcity takes place. Thus, the 
implementation of multiple CRIDA, where only the MTUs until the next auction can be 
available on the continuous trade, would require multiple GOTs for continuous trading, i.e. 
one GOT for each continuous trading session. In order to assess the impact of splitting 
continuous trading on market liquidity, NEMOs are requested to provide historical data of 
volume traded in existing ID continuous trading markets, indicating the time interval 
between the trade and the pertinent MTUs.  

  

IV.  Conclusions and actions 
Based on the above rationale, all Regulatory Authorities request an amendment to the 
CRIDA proposal. This amendment should contain the following elements: 

1. To coordinate the CRIDA proposal with the Algorithm proposal and in particular: 
i. to delete any explicit reference the PCR and XBID projects; 

ii. to clarify if the CRIDA algorithm is the same as the Day Ahead algorithm; 
iii. to clarify which back-up procedures, fallback procedures, price limits, and 

governance should apply to CRIDA.  
2. To coordinate the CRIDA proposal with the Product proposal and, in particular, to 

delete any reference to the actual timeframe considered for the market time unit. 
3. To coordinate the CRIDA proposal with the IDCZCP proposal and  in particular: 

i. to provide justifications for the proposed fragmentation of the continuous 
trading; 
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ii. to clarify whether the first CRIDA and the first IDA coincide; 
iii. to harmonize the second CRIDA and the second IDA; 

4. To coordinate the CRIDA proposal with the IDCZGOT proposal and  in particular: 
i. to make reference to the GOTs set forth in the IDCZGOT amended 

proposal; 
ii. to explain how multiple GOTs proposed in CRIDA are compatible with the 

request for amendment on IDCZGOT; 
iii. to assess the impact on market liquidity of  splitting continuous trading in 

different sessions.  
5. To substitute in Article 3(2) the word “auction” with the word “auctions”, since the 

CRIDA proposal involves two auctions and in Article 4(7) the reference at “Article 
3.6” with the reference at “Article 4.6”  ». 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028141008170012*

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ Α.Ε." και στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ-
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» για τις σχετικές της ενέργειες 
σύμφωνα με τον Κανονισμό.

3. Την ανάρτηση της παρούσα απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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