
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ, απόφ. 850/2017 
Τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 

35 και 39 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών 

Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016), ως ισχύει. 

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  (Συνεδρίαση της 09 Οκτωβρίου 2017)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-

ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δι-
ατάξεις (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133 
έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω 
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως 
την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 140 του νόμου 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015), ως ισχύει και 
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ' 
του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ' του 
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στό-
χων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 
«Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» 
(ΦΕΚ Β'1473/25.05.2016).

6. Την υπ’ αριθμ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 
«Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» 
(ΦΕΚ Β'1593/06.06.2016).

7. Την υπ' αριθμ. 68/04.07.2017 απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Τρο-
ποποίηση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» 
(ΦΕΚ Β' 2276/04.07.2017).

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), 
όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρα-
σιών Προθεσμιακών Προϊόντων (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»), 
ο οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 
329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β'3164/30.09.2016), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 515/30.11.2016 
(ΦΕΚ Β' 3944/09.12.2016), υπ' αριθμ. 618/21.12.2016 
(ΦΕΚ Β' 4250/29.12.2016) και υπ' αριθμ. 184/2017 (ΦΕΚ 
Β' 1069/29.03.2017) αποφάσεις της ΡΑΕ.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ι-226686/27.09.2017 επιστο-
λή-εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση 
των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 35 και 39 του Κώδικα 
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ).

12. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό 
σχετ. 11 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και έλαβε χώρα από τις 
27.09.2017 έως και τις 04.10.20171, καθώς και τις παρατη-
ρήσεις και σχόλια που υπεβλήθησαν στα πλαίσια αυτής 
και ειδικότερα με:

α. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-226977/04.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας KEN A.E.

β. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-226996/04.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας VOLTON A.E. 

γ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-227005/04.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας EUNICE TRADING Α.Ε. 

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-227006/04.10.2017 επι-
στολή της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέρ-
γειας (ΕΒΙΚΕΝ). 

1 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/2709_1.csp
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ε. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-227007/04.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ. 

στ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227016/04.10.2017 επι-
στολή του Ελληνικού Συνδέσμου Εμπόρων και Προμη-
θευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ). 

ζ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227017/04.10.2017 επι-
στολή του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρει-
ών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). 

η. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227019/05.10.2017 επιστο-
λή της εταιρείας ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ. 

θ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227020/05.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

ι. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227021/05.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας WATT & VOLT ΑΕ. 

ια. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227022/05.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. 

ιβ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-227023/05.10.2017 επι-
στολή της εταιρείας VOLTERRA ΑΕ.

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενό-

τητας Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (σχετ. 4) ρητώς 
προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνι-
σμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και 
των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές, εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το 
άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφε-
ξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, 
μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
(ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρα-
σιών» του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: «2. Η οργάνωση 
και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργεί-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών 
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της 
Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου 
2016. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και 
αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, 
εκδίδει με απόφαση της τον Κώδικα Συναλλαγών Δημο-
πρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία 
της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων 

προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή 
της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.».

Επειδή, δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, η ΡΑΕ, με την 
υπ’ αριθμ. 329/2016 απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα 
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (σχετ. 10).

Επειδή, με τον ΚΣΔΠΠΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
Παραρτήματος αυτού, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μηχανισμού 
Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, του Λειτουργού 
της Αγοράς, των Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων και 
της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), καθώς και οι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται για την επίτευξη 
των στόχων του ν. 4389/2016 (σχετ. 1).

Επειδή, προς την κατεύθυνση υλοποίησης των σχετι-
κών στόχων περί ανάπτυξης του ανταγωνισμού μεταξύ 
των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και την επίτευξη συμμετοχής των Επιλέξιμων 
Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, η οποία θα αντανακλά 
το ενδιαφέρον τους για σταθερά κλιμακούμενη και αυ-
ξανόμενη ανάπτυξη δραστηριότητας Προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας και διείσδυση στη Λιανική Αγορά, με 
συνακόλουθη βελτίωση των τιμών παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, ο Λειτουργός της 
Αγοράς, διά της υπό σχετ. 11 εισήγησής του, προτείνει 
την εισαγωγή μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο χρήσης/τελικής φυσικής παράδοσης στον 
ΗΕΠ των ποσοτήτων που κατανεμήθηκαν στους Επιλέ-
ξιμους Προμηθευτές στις Δημοπρασίες Προθεσμιακών 
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επειδή, προς το σκοπό αυτό ο Λειτουργός της Αγο-
ράς εισηγείται τη σχετική τροποποίηση των άρθρων 
7 και 9 του ΚΣΔΠΠΗΕ, διά της εισαγωγής διαδικασίας 
υπολογισμού, για κάθε Επιλέξιμο Προμηθευτή που έχει 
συμμετάσχει σε Δημοπρασία Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ποσοστό Χρήσης Κατανεμηθει-
σών Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων ως εξής:

i δείκτης του Επιλέξιμου Προμηθευτή,
μ δείκτης ημερολογιακού μήνα για τον οποίο 

ισχύει Bi.μ.p.a. > 0
t δείκτης της Περιόδου Κατανομής που εντάσσε-

ται στον ημερολογιακό μήνα μ,
Τμ το σύνολο των Περιόδων Κατανομής κάθε ημε-

ρολογιακού μήνα μ,
DAODi,t το σύνολο των Δηλώσεων Φορτίου που 

έχει υποβάλλει ο Επιλέξιμος Προμηθευτής i ως Εκπρόσω-
πος Φορτίου στον ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανομής t της 
Ημέρας Κατανομής d του μήνα μ για Πελάτες, οι οποίοι 

, = ∑ ∑ , /∑ ∑ , , ,  
( , , , )  
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καταναλώνουν ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
και Δίκτυο, και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ 
της Ημέρας Κατανομής d,

α δείκτης της Δημοπρασίας α, για Προθεσμιακό 
Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση κατά 
τον ημερολογιακό μήνα μ, στην οποία συμμετείχε ο Επι-
λέξιμος Προμηθευτής i και στην οποία του κατανεμήθη-
κε Ποσότητα Προθεσμιακού Προϊόντος,

Α το σύνολο των Δημοπρασιών για Προθεσμιακά 
Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση 
κατά τον ημερολογιακό μήνα μ, στις οποίες συμμετείχε 
ο Επιλέξιμος Προμηθευτής i και στις οποίες του κατανε-
μήθηκε Ποσότητα Προθεσμιακού Προϊόντος,

p δείκτης του Προθεσμιακού Προϊόντος Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας με φυσική παράδοση κατά το μήνα m,

Βi,μ,p,α η Ποσότητα του Προθεσμιακού Προϊόντος Ηλε-
κτρικής Ενέργειας p με φυσική παράδοση κατά το μήνα 
μ που κατανεμήθηκε στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i στη 
Δημοπρασία α,

TM (Bi,μ,p,α >0) το πλήθος των μηνών, εντός του διαστήμα-
τος ελέγχου m-3 έως m-1, για τους οποίους ο Επιλέξιμος 
Προμηθευτής απέκτησε Ποσότητα Προθεσμιακού Προ-
ϊόντος διά της συμμετοχής του σε Δημοπρασίες.

Επειδή, ακολούθως, ο Λειτουργός της Αγοράς εισηγεί-
ται τον καθορισμό Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Ελάχι-
στου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων 
Προθεσμιακών Προϊόντων, προκειμένου να ελέγχει, 
μέχρι την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα 
m, κατά τον οποίον έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή 
Δημοπρασίας, εάν το Ποσοστό Χρήσης Κατανεμηθεισών 
Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων κάθε Επιλέξιμου 
Προμηθευτή είναι μικρότερο του εν ισχύι Διοικητικά Ορι-
ζόμενου Ελάχιστου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών 
Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων. Έτσι, επιλέξιμοι 
Προμηθευτές, οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει το Ελάχιστο 
Ποσοστό Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθε-
σμιακών Προϊόντων, αποκλείονται από τη συμμετοχή 
τους στην προγραμματισμένη Δημοπρασία του μήνα m.

Επειδή, σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποτελε-
σματική εφαρμογή του ΚΣΔΠΠΗΕ και η εν γένει επίτευξη 
των ανωτέρω σκοπών του ν. 4389/2016, διά της κατά 
το δυνατό ενίσχυσης της κατεύθυνσης της δημοπρα-
τούμενης ενέργειας προς τον τελικό καταναλωτή, ο 
Λειτουργός της Αγοράς, για την Διοικητικά Οριζόμενη 
Τιμή του Ελάχιστου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών 
Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων, εισηγείται αυτή 
να λάβει για το διάστημα Οκτωβρίου 2017 - Νοεμβρίου 
2017 την τιμή 80%.

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρου 141 του ν. 4389/ 
2016 και 3, 4, 22, 23 και 24 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ πα-
ρακολουθεί την εφαρμογή του ανωτέρω μηχανισμού 
και ιδίως την αποτελεσματικότητα του αναφορικά με τη 
διαμόρφωση των μεριδίων των Προμηθευτών ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και τις επιπτώσεις, από την εφαρμογή του, στις 
λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή πωλείται 
από τους Προμηθευτές σε επιχειρήσεις και οικιακούς 
καταναλωτές δύναται δε να προβεί στη λήψη όλων των 

αναγκαίων μέτρων για την τήρηση και τη συμμόρφωση 
των συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες με τις ειδικές ρυθ-
μιστικές υποχρεώσεις τους εκ του ως άνω μηχανισμού.

Επειδή, περαιτέρω ο Λειτουργός της Αγοράς εισηγεί-
ται την τροποποίηση των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 35 
του ΚΣΔΠΠΗΕ αναφορικά με την υποβολή Δηλώσεων 
Αγοράς, τον έλεγχο εγκυρότητας Δηλώσεων Αγοράς, 
τη διαδικασία κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς και την 
κατανομή των προσωρινά και τελικά κατανεμηθεισών 
ποσοτήτων στους συμμετέχοντες, δυνάμει λεκτικών 
βελτιώσεων και περαιτέρω αποσαφήνισης των σχετικών 
διαδικασιών, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και 
του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων 
στις Δημοπρασίες.

Επειδή, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του μηχανισμού πώλησης προθεσμιακών προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, κρίνεται 
σκόπιμος ο διαχωρισμός μεταξύ Επιλέξιμων Προμηθευ-
τών επί τη βάση της έναρξης δραστηριοποίησης τους 
στην εγχώρια αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
ούτως ώστε οι υιοθετούμενοι ρυθμιστικοί κανόνες να 
μην αποβαίνουν εις βάρος των νεοεισερχόμενων Επι-
λέξιμων Προμηθευτών και να μην αποτελούν εμπόδια 
εισόδου στην αγορά.

Επειδή, για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των 
επιχειρηματικών σχεδίων των Επιλέξιμων Προμηθευτών 
καθώς και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης για την 
περαιτέρω ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην δρα-
στηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κρί-
νεται σκόπιμη η αναθεώρηση της Διοικητικά Οριζόμενης 
Τιμής Ελάχιστου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών 
Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων των Επιλέξιμων 
Προμηθευτών να γίνεται σε ετήσια βάση.

Επειδή, τέλος, ο Λειτουργός της Αγοράς εισηγείται την 
τροποποίηση των άρθρων 27 και 39 του ΚΣΔΠΠΗΕ, στις 
οποίες ειδικότερα τροποποιούνται η «Λήξη Προθεσμίας 
Μεταβίβασης» από δύο (2) εργάσιμες σε τρεις (3) εργά-
σιμες ημέρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
Δήλωσης Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων 
Υποπροϊόντων του μήνα m καθώς και η προθεσμία κα-
ταβολής της Προπληρωμής Ποσοτήτων Προθεσμιακών 
Μηνιαίων Υποπροϊόντων που έχουν υποβληθεί με νόμι-
μες Δηλώσεις Χρήσης μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ-
ρες τουλάχιστον πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα m.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 11 εισήγηση της ΛΑ-
ΓΗΕ Α.Ε. επί του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας σε δημόσια διαβούλευση από τις 27.09.2017 έως 
και τις 04.10.2017. Σε συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη 
της τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια 
διαβούλευση (σχετ. 12), προέβη στις νομοτεχνικές και 
άλλες βελτιώσεις που έκρινε απαραίτητες.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 

του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016):
1. Την τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Συναλ-

λαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

α) Στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1 η τελευταία κα-
τηγορία Παροχών είναι η «Κατηγορία ΣΤ».
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β) Προστίθενται οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8: 
« 4. Μέχρι την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του 

μήνα m ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει και απο-
στέλλει σε κάθε Επιλέξιμο Προμηθευτή ι, που έχει συμμε-
τάσχει σε Δημοπρασία Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, Ποσοστό Χρήσης Κατανεμηθεισών 
Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων ως εξής:

i δείκτης του Επιλέξιμου Προμηθευτή,
μ δείκτης ημερολογιακού μήνα για τον οποίο 

ισχύει Bi.μ.p.a. > 0
t δείκτης της Περιόδου Κατανομής που εντάσσε-

ται στον ημερολογιακό μήνα μ,
Τμ το σύνολο των Περιόδων Κατανομής κάθε ημε-

ρολογιακού μήνα μ,
DAODi,t το σύνολο των Δηλώσεων Φορτίου που 

έχει υποβάλλει ο Επιλέξιμος Προμηθευτής i ως Εκπρόσω-
πος Φορτίου στον ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανομής t της 
Ημέρας Κατανομής d του μήνα μ για Πελάτες, οι οποίοι 
καταναλώνουν ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
και Δίκτυο, και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ 
της Ημέρας Κατανομής d,

α δείκτης της Δημοπρασίας α, για Προθεσμιακό 
Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση κατά 
τον ημερολογιακό μήνα μ, στην οποία συμμετείχε ο Επι-
λέξιμος Προμηθευτής i και στην οποία του κατανεμήθη-
κε Ποσότητα Προθεσμιακού Προϊόντος,

Α το σύνολο των Δημοπρασιών για Προθεσμιακά 
Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση 
κατά τον ημερολογιακό μήνα μ, στις οποίες συμμετείχε 
ο Επιλέξιμος Προμηθευτής i και στις οποίες του κατανε-
μήθηκε Ποσότητα Προθεσμιακού Προϊόντος,

p δείκτης του Προθεσμιακού Προϊόντος Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας με φυσική παράδοση κατά τον μήνα m,

Βi,μ,p,α η Ποσότητα του Προθεσμιακού Προϊόντος Ηλε-
κτρικής Ενέργειας p με φυσική παράδοση κατά τον μήνα 
μ που κατανεμήθηκε στον Επιλέξιμο Προμηθευτή i στη 
Δημοπρασία α,

TM (Bi,μ,p,α >0) το πλήθος των μηνών, εντός του διαστήμα-
τος ελέγχου m-3 έως m-1, για τους οποίους ο Επιλέξιμος 
Προμηθευτής απέκτησε Ποσότητα Προθεσμιακού Προ-
ϊόντος διά της συμμετοχής του σε Δημοπρασίες.

5. Με εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς, η οποία 
υποβάλλεται μέχρι την δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα 
κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, και απόφαση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζεται Διοικητικά 
Οριζόμενη Τιμή Ελάχιστου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμη-
θεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων MAQUP.

6. Για το έτος 2017 η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Ελά-
χιστου Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων 
Προθεσμιακών Προϊόντων ορίζεται ίση με 30%. Για το 
πρώτο εξάμηνο του 2018 και για λόγους σταδιακής 
προσαρμογής, η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Ελάχιστου 

Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προ-
θεσμιακών Προϊόντων ορίζεται ίση με 50%. Αντίστοιχα 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και έως την υποβολή 
της ανωτέρω προβλεπόμενης εισήγησης του Λειτουρ-
γού της Αγοράς, η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Ελάχιστου 
Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθε-
σμιακών Προϊόντων ορίζεται ίση με 70%.

7. Ειδικά για τις περιπτώσεις νεοεισερχόμενων Επιλέξι-
μων Προμηθευτών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμη 
δηλώσεις φορτίου στα πλαίσια του ΗΕΠ για Πελάτες, οι 
οποίοι καταναλώνουν ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και Δίκτυο ή η κατά τα ως άνω έναρξη υπο-
βολής δηλώσεων φορτίου εκ μέρους τους έλαβε χώρα 
εντός των τελευταίων 365 ημερολογιακών ημερών, η 
Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Ελάχιστου Ποσοστού Χρήσης 
Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων 
ορίζεται ίση με 30% και για το 2018, και αναθεωρείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.

8. Μέχρι την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του 
μήνα m κατά τον οποίον έχει προγραμματισθεί Δημο-
πρασία, ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει για κάθε Επι-
λέξιμο Προμηθευτή εάν το Ποσοστό Χρήσης Κατανε-
μηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων είναι 
μικρότερο του εν ισχύι Διοικητικά Οριζόμενου Ελάχιστου 
Ποσοστού Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προ-
θεσμιακών Προϊόντων. Οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές οι 
οποίοι δεν έχουν επιτύχει το Ελάχιστο Ποσοστό Χρήσης 
Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων 
αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προγραμμα-
τισμένη Δημοπρασία του μήνα m. Ειδικά για την πρώτη 
εφαρμογή του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού, αυτός 
διενεργείται από τον Λειτουργό της Αγοράς μέχρι την 
δέκατη τρίτη (13η) ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2017.».

2. Την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κώδικα Συναλ-
λαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

Στην παράγραφο 4 προστίθεται στοιχείο (Ε):
« Ε) την ικανοποίηση της συνθήκης ελέγχου ως προς το 

Ελάχιστο Ποσοστό Χρήσης Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων 
Προθεσμιακών Προϊόντων κατά τον έλεγχο που διενερ-
γεί ο Λειτουργός της Αγοράς κατά τον ημερολογιακό 
μήνα της Δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα.».

3. Την τροποποίηση του άρθρου 18 του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

«Άρθρο 18
Υποβολή Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας

1. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Υποβολής Δηλώσε-
ων Αγοράς κάθε Επιλέξιμος Προμηθευτής δύναται να 
υποβάλει ηλεκτρονικά και μέσω του Συστήματος Υποβο-
λής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών μία 
ή περισσότερες Δηλώσεις Αγοράς για το Προθεσμιακό 
Προϊόν της Δημοπρασίας.

2. Ως Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς ορίζεται 
το χρονικό διάστημα από τη Χρονοθυρίδα Έναρξης έως 
τη Χρονοθυρίδα Λήξης Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς. 

, = ∑ ∑ , /∑ ∑ , , ,  
( , , , )  
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Η Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς δύναται να 
παρατείνεται κατά ένα ή περισσότερα χρονικά διαστή-
ματα Κανονικής Παράτασης, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπρασίας και τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Δεν είναι αποδεκτή η υποβολή εναλλακτικών ή/και 
πρότυπων Δηλώσεων Αγοράς.

4. Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέ-
λεσης Δημοπρασιών ελέγχει κάθε Δήλωση Αγοράς που 
υποβάλλεται εντός της Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων 
Αγοράς, και ενημερώνει τον Επιλέξιμο Προμηθευτή:

Α) για την αποδοχή ή απόρριψη της Δήλωσης Αγοράς,
Β) για το αποτέλεσμα αξιολόγησης αυτής στον Προ-

σωρινό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς.
5. Κάθε Δήλωση Αγοράς η οποία γίνεται αποδεκτή από 

το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλε-
σης Δημοπρασιών χαρακτηρίζεται ως Έγκυρη Δήλωση 
Αγοράς. Η πιο πρόσφατα υποβληθείσα Έγκυρη Δήλω-
ση Αγοράς αντικαθιστά την προηγούμενη υποβληθείσα 
Έγκυρη Δήλωση Αγοράς στον Προσωρινό Πίνακα Κατά-
ταξης Δηλώσεων Αγοράς και λαμβάνεται υπόψη κατά 
την Αξιολόγηση Δηλώσεων Αγοράς.

6. Ως Έγκυρη Δήλωση Αγοράς χαρακτηρίζεται κάθε 
υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς εφόσον αυτή συμμορ-
φώνεται πλήρως με τις διατάξεις Ελέγχου Εγκυρότητας 
Δηλώσεων Αγοράς των παραγράφων 7 έως και 9 του 
παρόντος άρθρου. Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων 
Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών εκτελεί τους Ελέγ-
χους Εγκυρότητας Δηλώσεων Αγοράς σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7 έως και 9 του παρόντος άρθρου.

7. Η υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς οφείλει να συμ-
μορφώνεται με τους Όρους Δημοπρασίας, να έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά και να ικανοποιεί τις ακόλου-
θες τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμούς:

Α) Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος 
Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρα-
σιών και μέσα στη διάρκεια της Περιόδου Υποβολής Δη-
λώσεων Αγοράς, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους Δη-
μοπρασίας. Λεπτομέρειες σχετικά με την χρονοσήμανση 
των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Αγοράς εξειδικεύονται 
στους Όρους Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Δηλώ-
σεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, σύμφωνα με 
τους Όρους της Δημοπρασίας.

Β) Ταυτοποιεί τον Επιλέξιμο Προμηθευτή που υποβά-
λει τη Δήλωση Αγοράς μέσω κωδικού που παρέχεται από 
το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης 
Δημοπρασιών.

Γ) Ταυτοποιεί τη Δημοπρασία και το Προϊόν Δημοπρα-
σίας, μέσω του Κωδικού Δημοπρασίας και του Κωδικού 
Προϊόντος,

Δ) Περιλαμβάνει ζεύγος Ζητούμενης Ποσότητας σε 
(MWh/h) και Τιμής σε (€/MWh/h), μη συμπεριλαμβανο-
μένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, όπου:

i. η Τιμή της Δήλωσης Αγοράς υποβάλλεται με ακρίβεια 
μέχρι και δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και μεταβάλλεται σε 
πολλαπλάσια της Ελάχιστης Μεταβολής Τιμής Δήλωσης 
Αγοράς,

ii. η Τιμή της Δήλωσης Αγοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση 
της Κατώτατης Τιμής,

iii. η Ζητούμενη Ποσότητα υποβάλλεται ως ακέραιος 
αριθμός και μεταβάλλεται σε πολλαπλάσια της Ελάχιστης 
Μεταβολής Ποσότητας Δήλωσης Αγοράς,

iv. η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση της 
Ελάχιστης Μεταβολής Ποσότητας Δήλωσης Αγοράς,

v. η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μικρότερη ή ίση της 
Ποσότητας του Προϊόντος.

Δήλωση Αγοράς η οποία δεν συμμορφώνεται πλήρως 
με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου απορρίπτε-
ται από το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και 
Εκτέλεσης Δημοπρασιών.

8. Η πρώτη υποβληθείσα χρονικά Δήλωση Αγοράς κάθε 
Επιλέξιμου Προμηθευτή, η οποία ικανοποιεί της διατά-
ξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θεωρείται 
Έγκυρη Δήλωση Αγοράς και εντάσσεται προς αξιολόγηση 
στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς.

9. Η εκάστοτε υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς κάθε 
Επιλέξιμου Προμηθευτή ελέγχεται από το Σύστημα Υπο-
βολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασι-
ών σε σχέση με την τρέχουσα Έγκυρη Δήλωση Αγοράς 
αυτού στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων 
Αγοράς ως ακολούθως:

Α) Εφόσον η Προσωρινά Κατανεμηθείσα Ποσότητα της 
τρέχουσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς, η οποία έχει προ-
κύψει από την Αξιολόγηση Δηλώσεων Αγοράς κατά το 
άρθρο 19, είναι κατά την στιγμή ελέγχου μεγαλύτερη του 
μηδενός, η υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς θεωρείται 
Έγκυρη Δήλωση Αγοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Αυξάνει το ύψος της Τιμής και η αριθμητική τιμή της 
Ζητούμενης Ποσότητας είναι ίση με την αριθμητική τιμή 
της Προσωρινά Κατανεμηθείσας Ποσότητας.

ii. Αυξάνει το ύψος της Τιμής και η αριθμητική τιμή της 
Ζητούμενης Ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την αριθ-
μητική τιμή της Προσωρινά Κατανεμηθείσας Ποσότητας.

iii. Διατηρεί το ύψος της Τιμής και αυξάνει την αριθ-
μητική τιμή της Ζητούμενης Ποσότητας ώστε να είναι 
μεγαλύτερη από την αριθμητική τιμής της Ζητούμενης 
Ποσότητας της τρέχουσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς.

Β) Εφόσον η Προσωρινά Κατανεμηθείσα Ποσότητα 
της τρέχουσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς, η οποία έχει 
προκύψει από την Αξιολόγηση Δηλώσεων Αγοράς κατά 
το άρθρο 19, είναι κατά την στιγμή ελέγχου ίση με μηδέν, 
η υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς θεωρείται Έγκυρη Δή-
λωση Αγοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Αυξάνει το ύψος της Τιμής και η αριθμητική τιμή της 
Ζητούμενης Ποσότητας είναι μεγαλύτερη του μηδενός.

ii. Διατηρεί το ύψος της Τιμής και αυξάνει την αριθ-
μητική τιμή της Ζητούμενης Ποσότητας ώστε να είναι 
μεγαλύτερη από την αριθμητική τιμή της Ζητούμενης 
Ποσότητας της τρέχουσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς.

Υποβαλλόμενη Δήλωση Αγοράς που εμπίπτει στις 
προβλέψεις της παρούσας παραγράφου θεωρείται 
βελτίωση τρέχουσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς. Υπο-
βαλλόμενη Δήλωση Αγοράς η οποία δεν συμμορφώ-
νεται πλήρως με τις διατάξεις βελτίωσης της παρούσας 
παραγράφου απορρίπτεται από το Σύστημα Υποβολής 
Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών.

10. Δήλωση Αγοράς δύναται να υποβάλλεται, σύμ-
φωνα με τους Όρους Δημοπρασίας, υπό τη συνθήκη 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43942 Τεύχος Β’ 3659/17.10.2017

ικανοποίησης της Ζητούμενης Ποσότητας στο σύνολό 
της. Η επιλογή υποβολής Δηλώσεων Αγοράς υπό την ως 
άνω συνθήκη είναι προαιρετική και ενεργοποιείται από 
τον Επιλέξιμο Προμηθευτή κατά την υποβολή μίας ή και 
περισσότερων Δηλώσεων Αγοράς.

11. Η εισαγωγή Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς στον Προ-
σωρινό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς δεν συνε-
πάγεται δέσμευση ποσότητας στο σύνολο ή εν μέρει της 
Ζητούμενης Ποσότητας. Για την δέσμευση ποσότητας 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19.».

4. Την τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

α) Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 ως εξής: 
« 1. Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέ-

λεσης Δημοπρασιών κατατάσσει τις Έγκυρες Δηλώσεις 
Αγοράς αξιολογώντας τις ακόλουθες παραμέτρους αυτών:

Α) Τιμή Δήλωσης Αγοράς,
Β) Ζητούμενη Ποσότητα Δήλωσης Αγοράς,
Γ) Χρονική Στιγμή Λήψης της Δήλωσης Αγοράς.
2. Η κατάταξη των Έγκυρων Δηλώσεων Αγοράς υλο-

ποιείται βάσει του κριτηρίου της υψηλότερης Τιμής Δή-
λωσης Αγοράς. Το κριτήριο της μεγαλύτερης Ζητούμε-
νης Ποσότητας ενεργοποιείται σε περίπτωση Έγκυρων 
Δηλώσεων Αγοράς με την ίδια Τιμή και το κριτήριο της 
Χρονικής Στιγμής Λήψης ενεργοποιείται σε περίπτωση 
Έγκυρων Δηλώσεων Αγοράς με την ίδια Τιμή και Ζητού-
μενη Ποσότητα. Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγο-
ράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών κατατάσσει τις Έγκυρες 
Δηλώσεις Αγοράς σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δη-
λώσεων Αγοράς.».

β) Διαγράφεται η παράγραφος 3 και προστίθεται πα-
ράγραφος 3 ως εξής:

« 3. Κάθε Έγκυρη Δήλωση Αγοράς του Προσωρινού 
Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς δύναται να ικα-
νοποιείται κατά τη διαδικασία κατανομής για το σύνολο 
της Ζητούμενης Ποσότητας ή για μέρος αυτής ή και κα-
θόλου. Το μέρος της Ζητούμενης Ποσότητας, που ικανο-
ποιείται στην διαδικασία κατανομής, καταγράφεται ως 
Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα Δήλωσης Αγοράς. Το 
μέρος της Ποσότητας Προϊόντος που δεν έχει προσω-
ρινά δεσμευθεί από Έγκυρη Δήλωση Αγοράς καταγρά-
φεται ως Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προϊόντος.».

γ) Οι παράγραφοι 4 έως και 7 τροποποιούνται ως εξής:
« 4. Η κατανομή της Ποσότητας του Προϊόντος στις 

Έγκυρες Δηλώσεις Αγοράς του Προσωρινού Πίνακα Κα-
τάταξης Δηλώσεων Αγοράς γίνεται διατρέχοντας τον 
Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς και 
αξιολογώντας αυτές κατά την αύξουσα σειρά κατάταξης, 
όπως αυτή ισχύει βάσει των εφαρμοζόμενων κριτηρίων 
κατάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για 
κάθε αξιολογούμενη Έγκυρη Δήλωση Αγοράς η Προσω-
ρινά Δεσμευμένη Ποσότητα ορίζεται ως εξής:

Α) εάν η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μικρότερη ή ίση 
της τρέχουσας Προσωρινά Διαθέσιμης Ποσότητας Προ-
ϊόντος η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα της Δήλω-
σης Αγοράς ισούται με την Ζητούμενη Ποσότητα και 
αφαιρείται από την τρέχουσα Προσωρινά Διαθέσιμη 
Ποσότητα Προϊόντος,

Β) εάν η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μεγαλύτερη της 
τρέχουσας Προσωρινά Διαθέσιμης Ποσότητας Προϊό-
ντος η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα ισούται με 
την τρέχουσα Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προ-
ϊόντος και η Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προϊό-
ντος μηδενίζεται, εξαιρουμένης της περίπτωσης που η 
Έγκυρη Δήλωση Αγοράς έχει υποβληθεί υπό τη συνθήκη 
ικανοποίησης της Ζητούμενης Ποσότητας στο σύνολο 
της όπου η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα ισού-
ται με μηδέν, ενώ η Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα 
Προϊόντος δεν μεταβάλλεται και η κατανομή προχωρά 
στην επόμενη Έγκυρη Δήλωση Αγοράς στον Προσωρινό 
Πίνακα Κατάταξης.

Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέ-
λεσης Δημοπρασιών ενημερώνει κάθε Συμμετέχοντα 
για την Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα της Έγκυ-
ρης Δήλωσης Αγοράς του καθώς και για την αριθμητική 
τιμή της τρέχουσας Προσωρινά Διαθέσιμης Ποσότητας 
Προϊόντος.

5. Η υποβολή Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς δύναται να 
μεταβάλει την κατάταξη των Έγκυρων Δηλώσεων Αγο-
ράς και την κατανομή των Προσωρινά Δεσμευμένων 
Ποσοτήτων αυτών στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 
Δηλώσεων Αγοράς, βάσει των ως άνω διατάξεων.

6. Με την παρέλευση της Χρονοθυρίδας Λήξης Υπο-
βολής Δηλώσεων Αγοράς το Σύστημα Υποβολής Δηλώ-
σεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ενεργοποιεί 
τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Αγοράς εντός του 
χρονικού διαστήματος Κανονικής Παράτασης, όπως 
αυτό έχει ορισθεί στους Όρους Δημοπρασίας. Σε περί-
πτωση υποβολής έστω και μίας (1) Έγκυρης Δήλωσης 
Αγοράς το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και 
Εκτέλεσης Δημοπρασιών παρατείνει το χρόνο υποβο-
λής Δηλώσεων Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα της 
Κανονικής Παράτασης.

7. Το Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέ-
λεσης Δημοπρασιών αξιολογεί τις Έγκυρες Δηλώσεις 
Αγοράς με την παρέλευση της Χρονοθυρίδας Λήξης 
Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και των πιθανών Κανο-
νικών Παρατάσεων αυτής και κατανέμει οριστικά τις 
Ζητούμενες Ποσότητες σε Τελικό Πίνακα Κατάταξης 
Δηλώσεων Αγοράς.».

5. Την τροποποίηση του άρθρου 20 του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

α) Τροποποιείται η παράγραφος 1 ως εξής: 
« 1. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία διενέργει-

ας της Δημοπρασίας σύμφωνα με το δημοσιευμένο 
Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Δημοπρασιών ή/και τους 
Όρους Δημοπρασίας, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται 
να παρατείνει την έναρξη της διενέργειας της Δημοπρα-
σίας ή να προχωρήσει σε αναβολή της Δημοπρασίας και 
διενέργεια της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εφόσον 
οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο 
αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην εκάστοτε ισχύ-
ουσα απόφαση ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται κατά τις διατάξεις 
της παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 138 του ν. 4389/2016.».
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β) Τροποποιείται η παράγραφος 3 ως εξής: 
« 3. Σε περίπτωση διακοπής και αναβολής της Δημο-

πρασίας, λόγω αδυναμίας συνέχισης της για οποιον-
δήποτε λόγο, τυχόν Δηλώσεις Αγοράς που έχουν ήδη 
υποβληθεί θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.».

6. Την τροποποίηση του άρθρου 21 του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

Τροποποιείται το στοιχείο (Β) της παραγράφου 1 ως 
εξής:

« Β) καταρτίζει και κοινοποιεί σε κάθε συμμετέχοντα 
στη Δημοπρασία Επιλέξιμο Προμηθευτή κατά το τμήμα 
που τον αφορά τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων 
Δημοπρασίας ο οποίος περιλαμβάνει:

i. την Ζητούμενη Ποσότητα και την Τιμή της τελευταίας 
υποβληθείσας Έγκυρης Δήλωσης Αγοράς του,

ii. την ποσότητα που κατανεμήθηκε σε αυτόν (εφεξής 
«Κατανεμηθείσα Ποσότητα»),

iii. τον Κωδικό Κατανεμηθείσας Ποσότητας, στον οποίο 
περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής πεδία πληρο-
φορίας:

• ο Κωδικός Δημοπρασίας,
• ο Κωδικός Προϊόντος,
• ο EIC Κωδικός του Επιλέξιμου Προμηθευτή,
• ο Κωδικός Δήλωσης Αγοράς.».
7. Την τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα Συ-

ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

Τροποποιείται η παράγραφος 2 ως εξής:
« Οι Πωλητές και οι Αγοραστές οφείλουν να δηλώσουν 

τη μεταβίβαση Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων 
Υποπροϊόντων του μήνα m μέχρι τη Λήξη Προθεσμίας 
Μεταβίβασης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υπο-
προϊόντων (ακολούθως και «Λήξη Προθεσμίας Μεταβί-
βασης») για τον μήνα m, η οποία ορίζεται σε τρεις (3) ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
Δήλωσης Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων 
Υποπροϊόντων του μήνα m, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του παρόντος Κώδικα.».

8. Την τροποποίηση του άρθρου 35 του Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 ως εξής: 
« 2. Η συνολική αξία της Κατανεμηθείσας Ποσότητας 

σε μια Δημοπρασία υπολογίζεται βάσει της Κατανεμη-
θείσας Ποσότητας των Έγκυρων Δηλώσεων Αγοράς των 
Επιλέξιμων Προμηθευτών για το Προθεσμιακό Προϊόν, 
όπως αυτή δηλώνεται στα Αποτελέσματα της Δημοπρα-
σίας, ως εξής:

όπου:
α: Δείκτης της Δημοπρασίας.
p: Δείκτης του Προθεσμιακού Προϊόντος στη Δημο-

πρασία.
i: Δείκτης του Επιλέξιμου Προμηθευτή στη Δημοπρα-

σία α για το Προθεσμιακό Προϊόν p.
Ν: Το σύνολο των Επιλέξιμων Προμηθευτών στη Δη-

μοπρασία α για το Προθεσμιακό Προϊόν p με Έγκυρες 
Δηλώσεις Αγοράς στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δη-
λώσεων Αγοράς.

Bi,p,α: Η Κατανεμηθείσα Ποσότητα, σε MWh/h, της Έγκυ-
ρης Δήλωσης Αγοράς του Επιλέξιμου Προμηθευτή i στη 
Δημοπρασία α για το Προθεσμιακό Προϊόν p.

Pi,p,α: Η τιμή, σε €/MWh/h, της Έγκυρης Δήλωσης Αγο-
ράς του Επιλέξιμου Προμηθευτή i στη Δημοπρασία α για 
το Προθεσμιακό Προϊόν p.

Dp Η διάρκεια, σε ώρες (hrs), του Προθεσμιακού Προ-
ϊόντος p.

3. Η αξία της Κατανεμηθείσας Ποσότητας του Προθε-
σμιακού Προϊόντος της Δημοπρασίας α στον Επιλέξιμο 
Προμηθευτή i υπολογίζεται βάσει της Τιμής της Έγκυρης 
Δήλωσης Αγοράς, όπως αυτή δηλώνεται στα Αποτελέ-
σματα της Δημοπρασίας α, ως εξής:

VAQ i,p,α = (Β i,p,α Χ P i,p,α) Χ Dp ».
9. Την τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα Συ-

ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ως εξής:

Τροποποιείται η παράγραφος 1 ως εξής:
« 1. Το χρηματικό ποσό της αξίας της Προπληρωμής 

Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων 
που έχουν υποβληθεί με νόμιμες Δηλώσεις Χρήσης, για 
τον ημερολογιακό μήνα m, καταβάλλεται από τον κά-
τοχο Προϊόντων στο Λειτουργό της Αγοράς άπαξ και 
μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν 
την πρώτη ημέρα του μήνα m.».

10. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Φύλ-
λο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  

, = ( , , × , , )×  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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