
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 1

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται
ως εξής: 

«Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε
παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως ε-
ξής: 

«Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε
παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται. 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) α-
παλείφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε
παραγράφους 3 και 4.

5. Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:

«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώ-
πων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειο-
νοµικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έ-
ως 31.12.2016 ως εξής:».

6. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της νέας παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφονται και η πε-
ρίπτωση β΄ τροποποιείται ως εξής:

«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειο-
νοµικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε

ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και
κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος
και 0,50% για παροχές σε χρήµα.»

7. Η περίπτωση α΄ της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 2

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 197 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού
της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., το σύνολο των µετοχών κυριότη-
τας του Ελληνικού Δηµοσίου στις δηµόσιες επιχειρήσεις
που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Δ΄ και στο Παράρτη-
µα Ε΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη του πα-
ρόντος νόµου, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς α-
ντάλλαγµα στην ΕΔΗΣ.» 

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 210 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η ειδική εκκαθάριση, στο καθεστώς της οποίας έ-
χει τεθεί η υπό στοιχείο 4 του Παραρτήµατος Ε΄ δηµό-
σια επιχείρηση, «ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.», δεν επηρεάζεται από
την εν λόγω µεταβίβαση και συνεχίζεται µε τους ίδιους
όρους και συµφωνίες µέχρι την περάτωσή της.»

3. Με την επιφύλαξη των περιορισµών που προκύ-
πτουν από το Σύνταγµα και της υποχρέωσης συµµόρφω-
σης στις δικαστικές αποφάσεις, προστίθεται, µετά το
Παράρτηµα Δ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), Παράρτηµα Ε΄
ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΖ΄, 27 Σεπτεµβρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή 
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις



«Παράρτηµα Ε΄ (Επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται
στην ΕΔΗΣ-Οµάδα Β΄)

1. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
2. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.)
4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.
5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
6. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»

Άρθρο 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:

«ζ. Για τις ως άνω συναλλαγές, οι οποίες τελούνται
στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 142,
δεν εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 71
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αναδιοργά-
νωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαί-
ας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ι-
ουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δί-
κτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ε-
νέργειας και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1228/2003 (L 176/1 της 15.7.2003), καθώς και του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2015/1222 (L 197/24 της 25.7.2015) της Επι-
τροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά µε τον καθορισµό
κατευθυντήριων γραµµών για την κατανοµή της δυναµι-
κότητας και τη διαχείριση της συµφόρησης.

Άρθρο 5
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ορι-
σµοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011    (Α΄
179), του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 (L 211/15 της
14.8.2009), του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 (L 326/1 της
8.12.2011), του Κανονισµού (ΕΕ) 1348/2014 (L 363/121
της 18.12.2014) και του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222.
Η έννοια της Αγοράς του παρόντος νόµου αναφέρεται

σε Μηχανισµό Οργανωµένης Διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ-
OTF), σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (L 173/349
της 12.6.2014). Πέραν των ανωτέρω ορισµών, για την ε-
φαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν επίσης οι ακό-
λουθοι:

- Διαχειριστής Αγοράς: το νοµικό πρόσωπο το οποίο
λειτουργεί και διαχειρίζεται µία ή περισσότερες αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας.

- Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας/Αγορές: η Χονδρική
Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας, η Αγορά Επόµενης Ηµέρας, η Ενδοηµερήσια Αγορά
και η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως χον-
δρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια
του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 του Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 «για την ακε-
ραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργει-
ας» (EE L 326/1 της 8.12.2011).

- Προθεσµιακό Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ενερ-
γειακό προϊόν χονδρικής, κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011, το ο-
ποίο είναι υποκείµενο σε υποχρεωτική φυσική παράδοση
(έγχυση ή απορρόφηση) ηλεκτρικής ενέργειας, σε µελ-
λοντική χρονική στιγµή και τυγχάνει διαπραγµάτευσης
τόσο στην Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων η-
λεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τους όρους του παρό-
ντος νόµου, όσο και εκτός αυτής.

- Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας: Η αγορά στην οποία τυγχάνουν διαπραγ-
µάτευσης Προθεσµιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας.

- Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Η ηµέρα
κατά την οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας
που αποτέλεσαν αντικείµενο συναλλαγής στις Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

- Αγορά Επόµενης Ηµέρας: Η αγορά στην οποία πραγ-
µατοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλε-
κτρικής ενέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης
την επόµενη ηµέρα (Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παρά-
δοσης) και στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές ενέρ-
γειας µέσω Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας. 

- Ενδοηµερήσια Αγορά: Η αγορά στην οποία πραγµα-
τοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης, µετά
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Εντολών Συναλλα-
γών στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας και αφορούν την Η-
µέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.

- Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Nominated Electricity Μarket Operator/ NEMO) (εφεξής ο
«ΟΔΑΗΕ»): Το νοµικό πρόσωπο που ορίζεται από την
αρµόδια Αρχή να εκτελεί καθήκοντα σχετικά µε την ενι-
αία σύζευξη επόµενης ηµέρας ή/ και την ενιαία ενδοηµε-
ρήσια σύζευξη, κατά τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1222.

- Αγορά Εξισορρόπησης: Η αγορά η οποία περιλαµβά-
νει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξι-
σορρόπησης και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων.

- Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία
προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων ε-
φεδρείας του Συστήµατος η οποία (ισχύς) διατηρείται α-
πό τους Συµµετέχοντες για προκαθορισµένη χρονική
διάρκεια.

- Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η αγορά στην ο-
ποία προσφέρεται από τους Συµµετέχοντες ηλεκτρική ε-
νέργεια που χρησιµοποιείται από τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ, µε σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συ-
στήµατος σε ένα προκαθορισµένο εύρος, καθώς και του
ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τηρουµένων των προγραµµάτων ανταλλαγής ηλε-
κτρικής ενέργειας µε γειτονικές χώρες.

- Κατάρτιση Προγράµµατος Κατανοµής: Η επαναλαµ-
βανόµενη διαδικασία µε την οποία ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των εγκαταστάσεων των Συµµετεχόντων, τους
τεχνικούς περιορισµούς του Συστήµατος και τις προσφο-
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ρές των Συµµετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης, ε-
πιλύει ένα πρόβληµα συν-βελτιστοποίησης για µια συ-
γκεκριµένη χρονική περίοδο, µε στόχο τον καθορισµό
ενδεικτικού προγράµµατος λειτουργίας για τους Συµµε-
τέχοντες και τις µονάδες παραγωγής, µε γνώµονα την
ασφάλεια του Συστήµατος. Από το Πρόγραµµα Κατανο-
µής είναι δυνατό να προκύπτουν πρόσθετα στοιχεία, ό-
πως η Ισχύς Εξισορρόπησης, για κάθε Συµµετέχοντα
στην Αγορά Εξισορρόπησης.

- Συµµετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας/Συµ-
µετέχων: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δικαιού-
ται να πραγµατοποιεί συναλλαγές σε µια ή περισσότε-
ρες χονδρικές αγορές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών και των Φο-
ρέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, σύµφωνα µε τους Κώ-
δικες των Αγορών.

- Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης: Το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο επιλέγει να προµηθεύεται ενέργεια α-
πευθείας από τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
προς ιδία αποκλειστική χρήση.

- Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator): Το
νοµικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσωπεί
στις Αγορές έναν ή περισσότερους παραγωγούς ή κατα-
ναλωτές ή δυνητικά Συµµετέχοντες για ένα ή περισσό-
τερα σηµεία σύνδεσης, είτε για παραγωγή είτε για ζήτη-
ση ηλεκτρικής ενέργειας και αναλαµβάνει τις αντίστοι-
χες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από
τη συµµετοχή τους στις Αγορές αυτές. Στην έννοια
αυτή συµπεριλαµβάνεται και ο Φορέας Εκπροσώ-      πη-
σης (Φο.Σ.Ε.) των παραγράφων 22 και 23 του άρθρου 2
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) εφόσον είναι νοµικό πρόσω-
πο.

- Εντολή Συναλλαγής: Πρόθεση αγοράς (δήλωση ζή-
τησης) ή πώλησης (προσφορά) ενέργειας ή/ και ισχύος,
την οποία υποβάλει ο Συµµετέχων στην Αγορά και η ο-
ποία υπόκειται σε ορισµένες προϋποθέσεις εκτέλεσης.

- Φορέας Εκκαθάρισης, Διακανονισµού και Κάλυψης
Συναλλαγών: το νοµικό πρόσωπο το οποίο παρεµβάλλε-
ται µεταξύ αντισυµβαλλοµένων σε συµβάσεις που απο-
τελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία ή περισσό-
τερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αναλαµβάνει τον
ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι
κάθε αγοραστή ενώ αναλαµβάνει επίσης τις αρµοδιότη-
τες της Εκκαθάρισης, Διακανονισµού και Κάλυψης των
Συναλλαγών. 

- Εκκαθάριση Αγοράς: Ο υπολογισµός µε διαφανή τρό-
πο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και ι-
σχύος, των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυ-
τές, καθώς και των τιµών αγοραπωλησίας στις συναλλα-
γές των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

- Εκκαθάριση Συναλλαγών: Ο υπολογισµός της χρηµα-
τικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συµµετε-
χόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

- Διακανονισµός Συναλλαγών: Η διευθέτηση του οικο-
νοµικού αποτελέσµατος της Εκκαθάρισης Συναλλαγών
και η εκτέλεση τραπεζικών πράξεων χρέωσης και πίστω-
σης του λογαριασµού των Συµµετεχόντων.

- Κάλυψη των Συναλλαγών: Η ανάληψη και διαχείριση
του πιστωτικού κινδύνου και η διευθέτηση τυχόν ελλείµ-
µατος των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 6
Αρµοδιότητες της ΡΑΕ

1. Πέραν των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: 
α) Ασκεί τις αρµοδιότητες των ρυθµιστικών αρχών που

προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009. 
β) Ασκεί τις αρµοδιότητες των ρυθµιστικών αρχών που

προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1222 και προ-
βλέπουν ιδίως τον ορισµό του ΟΔΑΗΕ, την παρακολού-
θηση της συµµόρφωσής του µε τα κριτήρια ορισµού, την
έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση µονοπωλί-
ου, την έγκριση του σχεδίου συνεργασίας των ΟΔΑΗΕ
για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της λειτουρ-
γίας Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των λοι-
πών όρων και προϋποθέσεων ή µεθοδολογιών και την ε-
κτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και αρµο-
διοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόµενα στον Κανο-
νισµό αυτό. 
γ) Ασκεί τις αρµοδιότητες των ρυθµιστικών αρχών που

προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1227/2011 του Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρι-
κή αγορά ενέργειας (EE L 326/1 της 8.12.2011).

2. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορεί να εκδίδονται οδηγίες
και κατευθύνσεις προς τους αρµόδιους Διαχειριστές για
την κατάρτιση των Κωδίκων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο α-
πό τη ΡΑΕ, ο αρµόδιος Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ
σχετική εισήγηση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ και υπό την προϋ-
πόθεση της προηγούµενης έκδοσης των Κωδίκων των Α-
γορών, ορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της λειτουρ-
γίας κάθε Αγοράς, καθώς και των απαιτούµενων ενερ-
γειών για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής. 

Άρθρο 7
Σχέσεις ΡΑΕ µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την εφαρµογή του ισχύοντος νοµο-
θετικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία, την ακεραιό-
τητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς, στο
πλαίσιo των αρµοδιοτήτων της.

2. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στη διάθεση των ενεργεια-
κών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 1227/2011, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθε-
σίας. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυν-
δεδεµένο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται
στις ακόλουθες Αγορές: Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόµενης Η-
µέρας, Ενδοηµερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης.
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Συναλλαγές επί Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας είναι δυνατό να συνάπτονται διµερώς και ε-
κτός της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Οι Αγορές έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-

κτρικής Ενέργειας
α) Στην Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων Η-

λεκτρικής Ενέργειας, οι Συµµετέχοντες δύνανται να συ-
νάπτουν συµβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ε-
νέργειας, µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης, σύµφωνα
µε τα χαρακτηριστικά των Προθεσµιακών Προϊόντων Η-
λεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζονται στον Κώδικα της
Αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 14.
β) Η λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών

Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, διενεργείται από τον
Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο
9 του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊό-
ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Β. Αγορά Επόµενης Ηµέρας
α) Στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας υποβάλλονται από

τους Συµµετέχοντες Εντολές Συναλλαγών ηλεκτρικής
ενέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επό-
µενη ηµέρα (Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης).
Στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας δηλώνονται και οι ποσό-
τητες ενέργειας που έχουν δεσµευτεί µέσω διενέργειας
συναλλαγών επί Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας, που έχουν πραγµατοποιηθεί είτε µέσω της
Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, είτε εκτός αυτής. Οι εντολές πώλησης
των Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο
της διαθέσιµης ισχύος των µονάδων τους, που δεν έχει
δεσµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών επί Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
β) Η λειτουργία της Aγοράς Επόµενης Ηµέρας, στο

πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από τον Ορισθέντα
Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ), σε
συνεργασία µε τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρµόδι-
ους φορείς, σύµφωνα µε τον Κώδικα Αγοράς Εποµένης
Ηµέρας.
Γ. Ενδοηµερήσια Αγορά
α) Στην Ενδοηµερήσια Αγορά οι Συµµετέχοντες δύνα-

νται να υποβάλλουν Εντολές Συναλλαγών για φυσική
παράδοση την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Εντολών Συναλ-
λαγών στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας λαµβάνοντας υπό-
ψη τις ποσότητες ενέργειας που έχουν δεσµευτεί µέσω
διενέργειας συναλλαγών επί Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις οποίες έχουν πραγµατοποιή-
σει, τα αποτελέσµατα της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας,
καθώς και τυχόν περιορισµούς που έχουν προκύψει από
την Αγορά Εξισορρόπησης. 
β) Η λειτουργία της Ενδοηµερήσιας Aγοράς, στο πλαί-

σιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλε-
κτρικής ενέργειας, καθώς και των συµπληρωµατικών εν-
δοηµερήσιων περιφερειακών δηµοπρασιών, διενεργείται
από τον Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΟΔΑΗΕ) σε συνεργασία µε τον Διαχειριστή
ΕΣΜΗΕ και τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Ενδοηµερήσιας Αγοράς και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του

παρόντος νόµου. 
Δ. Αγορά Εξισορρόπησης 
α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαµβάνει την Αγορά Ι-

σχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρό-
πησης, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσε-
ων. Οι Συµµετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υπο-
βολής προσφορών µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης
για το σύνολο της διαθέσιµης ισχύος τους, τόσο στην Α-
γορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ι-
σχύος Εξισορρόπησης. 
β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρ-

µοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου
για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Η λειτουργία της
Aγοράς διενεργείται σύµφωνα µε τον Κώδικα Αγοράς Ε-
ξισορρόπησης και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

3. Για τη λειτουργία των Aγορών που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο, οι αρµόδιοι Διαχειριστές διαθέτουν
κατάλληλα πιστοποιηµένα πληροφοριακά συστήµατα, τα
οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργική διεπα-
φή µεταξύ τους και την οµαλή µεταφορά δεδοµένων α-
πό τη µία Αγορά στην άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως
στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα µιας Αγοράς α-
ποτελούν εισαγόµενα δεδοµένα και βάση για την επόµε-
νη χρονικά Αγορά.

4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαί-
ου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανω-
τέρω Aγορών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για τη
δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από
την εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποκλειστικά αρµό-
δια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 9
Ορισµός και αρµοδιότητες του Διαχειριστή 

της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών 
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και µε διακριτικό τίτλο
«ΛΑΓΗΕ ΑΕ», ως προβλέπεται στο άρθρο 117 του      ν.
4001/2011 (Α΄ 179), ορίζεται ως ο Διαχειριστής της Χον-
δρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.

2. Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και τις ειδικές
συνθήκες της ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς. Εάν µε-
τά την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουρ-
γίας της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, κριθεί σκόπιµο να ο-
ρισθούν και άλλα νοµικά πρόσωπα πέραν της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., ως Διαχειριστές της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµια-
κών Προϊόντων, η ΡΑΕ δύναται να εισηγηθεί σχετικά
στον αρµόδιο Υπουργό. Μετά την έκδοση υπουργικής α-
πόφασης για την αποδοχή της σχετικής εισήγησης της
ΡΑΕ, η ΡΑΕ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για τον ανωτέρω ορισµό. Οι ενδιαφερόµενοι
πρέπει να πληρούν σωρευτικά ιδίως τα ακόλουθα κριτή-
ρια: 
α) Διαθέτουν ή συγκεντρώνουν τους απαραίτητους οι-

κονοµικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
β) Είναι σε θέση να διαθέτουν την αναγκαία τεχνολο-

γία πληροφοριών, την τεχνική υποδοµή και τις επιχειρη-
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σιακές διαδικασίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
γ) Είναι σε θέση να εφαρµόζουν τα αναγκαία συστή-

µατα και διαδικασίες επικοινωνίας για το συντονισµό µε
τους Διαχειριστές των Αγορών, καθώς και µε τους Δια-
χειριστές ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ.
δ) Είναι σε θέση να εφαρµόζουν κατάλληλες συµφω-

νίες διαφάνειας και εµπιστευτικότητας µε τους Συµµετέ-
χοντες και µε τους Διαχειριστές των Αγορών, καθώς και
µε τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ.
ε) Είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε

εύλογο κόστος και επαρκή ποιότητα.
Η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις βάσει των ανωτέρω κρι-

τηρίων και προβαίνει στην έκδοση απόφασης σχετικά µε
τον ορισµό Διαχειριστή Αγοράς Προθεσµιακών Προϊό-
ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ κα-
θορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά τη διαδικασία
υποβολής, αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδοσης της
σχετικής απόφασης.

3. Ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει τις ακόλου-
θες αρµοδιότητες:
α) Μεριµνά για την αποτελεσµατική, διαφανή και αµε-

ρόληπτη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τα προβλε-
πόµενα στον παρόντα νόµο, τον Κώδικα Χονδρικής Αγο-
ράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
και την κείµενη νοµοθεσία.
β) Λειτουργεί και ελέγχει τα πληροφοριακά συστήµα-

τα που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του ως Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του
παρόντος.
γ) Τηρεί τα αναγκαία µητρώα για τη λειτουργία της

Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.
δ) Είναι αρµόδιος για την Εκκαθάριση της Χονδρικής

Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας. 
ε) Είναι αρµόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και

τον Διακανονισµό Συναλλαγών στην Χονδρική Αγορά
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νό-
µου. 
στ) Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των κανόνων

λειτουργίας της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων του, εκτός των προβλεποµέ-
νων στο άρθρο 11 του παρόντος νόµου, o Διαχειριστής
της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας δύναται να: 
α) συστήνει ή να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα µε ε-

ξειδικευµένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουρ-
γιών που αφορούν στις αρµοδιότητές του ή/και, 
β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρ-

µοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, στην
περίπτωση που το τρίτο µέρος µπορεί να εκτελέσει την
αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά µε
τον Διαχειριστή. 
Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ο Διαχειριστής

παραµένει αποκλειστικά αρµόδιος για την άρτια και ορθή
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και

για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συµµόρφωση κάθε
τρίτου µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον πα-
ρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της
πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ οι επιµέρους όροι και συµ-

φωνίες µε τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούµενη
έγκριση της ΡΑΕ.

5. Ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εισπράττει από
τους Συµµετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουρ-
γία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Η-
λεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τελούν υπό την έγκριση
της ΡΑΕ βάσει των λογιστικά διαχωρισµένων λογαρια-
σµών που υποχρεούται να τηρεί ο Διαχειριστής, κατ’ α-
ναλογία των προβλεπόµενων στο άρθρο 141 του       ν.
4001/2011.

6. Οι αρµοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρικής Α-
γοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου καθορίζονται ειδικότερα στον Κώδικα
Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.

Άρθρο 10
Ορισµός και αρµοδιότητες του ΟΔΑΗΕ 

1. Για τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222,
στην ελληνική επικράτεια υφίσταται εθνικό νόµιµο µονο-
πώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόµενης ηµέρας και εν-
δοηµερησίως, το οποίο αποκλείει τον ορισµό περισσότε-
ρων του ενός ΟΔΑΗΕ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ο ΟΔΑΗΕ ο-
ρίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα κριτήρια
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/1222. 

3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που προσδιορίζο-
νται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222. Στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων αυτών, είναι αρµόδιος για την
Κάλυψη, την Εκκαθάριση και το Διακανονισµό των συ-
ναλλαγών των Συµµετεχόντων στην Αγορά Επόµενης Η-
µέρας και στην Ενδοηµερήσια Αγορά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. 

4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων του, εκτός των προβλεποµέ-
νων στο άρθρο 11 του παρόντος νόµου, o ΟΔΑΗΕ δύνα-
ται να: 
α) συστήνει ή να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα µε ε-

ξειδικευµένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουρ-
γιών που αφορούν στις αρµοδιότητές του ή/και, 
β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρ-

µοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, στην
περίπτωση που το τρίτο µέρος µπορεί να εκτελέσει την
αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά µε
τον Διαχειριστή. 
Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ο Διαχειριστής

παραµένει αποκλειστικά αρµόδιος για την άρτια και ορθή
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και
για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συµµόρφωση κάθε
τρίτου µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον πα-
ρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της
πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ οι επιµέρους όροι και συµ-
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φωνίες µε τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούµενη
έγκριση της ΡΑΕ.

5. Ο ΟΔΑΗΕ εισπράττει από τους Συµµετέχοντες τέλη
για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόµενης
Ηµέρας ή/και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς, κατόπιν έ-
γκρισης της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/1222.

6. Πέραν των αρµοδιοτήτων που προσδιορίζονται στις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222, ο ΟΔΑΗΕ ο-
φείλει να:
α) Συνεργάζεται µε τους λοιπούς Διαχειριστές των Α-

γορών και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την απρόσκο-
πτη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις στους Κώδικες των
Αγορών.
β) Παρέχει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο τρόπο

στους Συµµετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας που διαχειρίζεται τις απαραίτητες πληροφορίες για
τη συµµετοχή τους σε αυτές.
γ) Εφαρµόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του

διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια και απο-
φεύγει κάθε διάκριση µεταξύ των Συµµετεχόντων στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς σύµφωνα µε

τις ειδικότερες προβλέψεις στους Κώδικες των Αγορών.
ε) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέ-

λη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ε-
νέργειας και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι ο-
ποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαµόρφωση κα-
νόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της
κοινοτικής νοµοθεσίας, στη δηµιουργία ενιαίας εσωτερι-
κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανό-

νων λειτουργίας των Αγορών που διαχειρίζεται. 
7. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου

δεν θίγει την ισχύ της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866 (Β΄
2678), ως προς το τµήµα που αφορά τον ορισµό της ΛΑ-
ΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ. Κατά τα λοιπά, η αρµοδιότητα για
την παρακολούθηση της τήρησης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
των κριτηρίων ορισµού της ως ΟΔΑΗΕ, η έγκριση των
τελών που δύναται να χρεωθούν αναφορικά µε τις υπη-
ρεσίες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. λόγω εθνικού µονοπωλίου, κα-
θώς και η ανάκληση του ανωτέρω Διαχειριστή, αποτε-
λούν αρµοδιότητες της ΡΑΕ, ως ορίζουσας αρχής, κατά
το άρθρο 6 του παρόντος νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/1222.

Άρθρο 11
Εκκαθάριση και Διακανονισµός Συναλλαγών

1. Πέραν των αρµοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται
στους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και (ΕΕ) 2015/1222,
οι Διαχειριστές των Αγορών είναι αρµόδιοι για την Κάλυ-
ψη, την Εκκαθάριση και το Διακανονισµό των Συναλλα-
γών, βάσει των κανόνων λειτουργίας των Αγορών του
άρθρου 8, όπως καθορίζονται στους επιµέρους Κώδικες.
Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν ιδίως: 
α) Την Κάλυψη των Συναλλαγών που διενεργούνται

στις Αγορές, σε περίπτωση αδυναµίας των Συµµετεχό-
ντων να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώ-
σεις. Ειδικότερα, για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύ-
νου των συναλλαγών, οι Διαχειριστές δύνανται ενδεικτι-
κά να ζητούν την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλει-

ας, ενώ επιπλέον δύνανται να συστήσουν συνεγγυητικό
ταµείο χρηµατοδοτούµενο από εισφορές των Συµµετε-
χόντων στις Αγορές, ανάλογα µε το ύψος των Συναλλα-
γών τους σε αυτές, και γενικότερα να λάβουν κάθε πρό-
σφορο µέτρο, µέσω ειδικών ρυθµίσεων που θα προβλε-
φθούν στους επιµέρους Κώδικες των Αγορών και θα πε-
ριγράφουν το είδος, το ύψος και τον τρόπο παροχής και
καταβολής των ανωτέρω.
β) Την παρακολούθηση της συναλλακτικής συµπεριφο-

ράς των Συµµετεχόντων στις Αγορές. 
γ) Την έγκαιρη και διαφανή εκκαθάριση και διακανονι-

σµό των Συναλλαγών που αφορούν τις επιµέρους Αγο-
ρές. 
δ) Τη σύνταξη εκθέσεων για τις συναλλαγές, οι οποίες

υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στους επιµέρους
Κώδικες.
Οι Διαχειριστές των Αγορών οφείλουν επίσης, να εγεί-

ρουν αξιώσεις κατά των Συµµετεχόντων µε κάθε δυνα-
τό, νόµιµο και πρόσφορο µέσο και λαµβάνοντας υπόψη
τυχόν ειδικότερες ρυθµίσεις στους επιµέρους Κώδικες,
µε σκοπό την ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν
για την Κάλυψη των Συναλλαγών. 

2. Για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων οι Δια-
χειριστές οφείλουν, το αργότερο εντός δώδεκα (12) µη-
νών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, να έχουν
εξαντλήσει κάθε δυνατό, νόµιµο και πρόσφορο µέσο για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εύρεσης νοµικού προ-
σώπου το οποίο καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρα-
γράφου 5 και αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες της παρα-
γράφου 1.
Οι Διαχειριστές των Αγορών δύνανται είτε να συστή-

σουν ή να συµµετέχουν στο ανωτέρω νοµικό πρόσωπο,
µε απευθείας πρόταση στη ΡΑΕ είτε να επιλέξουν το εν
λόγω νοµικό πρόσωπο µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στην πρώτη περίπτωση, οι Διαχειριστές οφείλουν, εντός
τεσσάρων (4) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, να έχουν υποβάλει σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ, η
οποία θα συνυπογράφεται από όλους τους εµπλεκόµε-
νους φορείς του υφιστάµενου ή υπό σύσταση νοµικού
προσώπου και θα αποτυπώνει ιδίως το επιχειρησιακό και
επιχειρηµατικό σχέδιο που θα εφαρµόσει. Ακολούθως η
ΡΑΕ, εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της σχετι-
κής εισήγησης, διάστηµα κατά το οποίο δύναται να ζητή-
σει συµπληρωµατικά στοιχεία και τη συνεργασία της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει επί του ανωτέρω
επιχειρησιακού σχεδίου κατόπιν δηµόσιας διαβούλευ-
σης. Στην περίπτωση διενέργειας διαγωνισµού για την
εύρεση του εν λόγω νοµικού προσώπου, οι προδιαγρα-
φές της διαγωνιστικής διαδικασίας καταρτίζονται από
τους Διαχειριστές και υπόκεινται στην προηγούµενη έ-
γκριση της ΡΑΕ. Οι Διαχειριστές οφείλουν να ενηµερώ-
νουν σε µηνιαία βάση τη ΡΑΕ για την πρόοδο των σχετι-
κών ενεργειών τους. Οι προθεσµίες της παραγράφου αυ-
τής δύναται να παραταθούν µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά
από αιτιολογηµένη εισήγηση των Διαχειριστών.

3. Το νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 2 υπόκειται σε
πιστοποίηση από τη ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτόν, µετά την
εύρεσή του, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2, ο
Διαχειριστής της αντίστοιχης Αγοράς υποβάλλει στη
ΡΑΕ σχετική εισήγηση για την πιστοποίηση και ορισµό
του νοµικού προσώπου ως Φορέα Εκκαθάρισης, Διακα-
νονισµού και Κάλυψης Συναλλαγών, η οποία συνοδεύε-
ται από σχετική αίτηση και του νοµικού προσώπου. Η
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ΡΑΕ, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της ως άνω
εισήγησης, αξιολογεί τα κριτήρια της παραγράφου 5 και
αποφασίζει σχετικά µε την πιστοποίησή του. Στο πλαίσιο
της αξιολόγησης αυτής, η ΡΑΕ δύναται, κατά την κρίση
της, να ζητήσει εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τα κριτήρια αυτά.
Σε κάθε περίπτωση, οι όροι των σχετικών συµβάσεων

ή άλλων πράξεων υπόκεινται στην προηγούµενη έγκρι-
ση της ΡΑΕ. Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω, η ΡΑΕ
εξετάζει ιδίως το εύλογο των χρεώσεων που προκύ-
πτουν από την εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων.

4. Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι ενέργειες
της παραγράφου 2, για λόγους που δεν οφείλονται σε υ-
παιτιότητά τους, οι Διαχειριστές ενηµερώνουν µε σχετι-
κή επιστολή τον αρµόδιο Υπουργό και τη ΡΑΕ, στην ο-
ποία τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι της αδυναµίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2. 
Η ΡΑΕ αξιολογεί τους λόγους αδυναµίας και δύναται

να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού. Εφόσον διαπιστωθεί πλή-
ρης αδυναµία των Διαχειριστών για εξεύρεση λύσης,
µπορεί να ορίζεται µε σχετική απόφασή της ΡΑΕ, νοµικό
πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 5 για
την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1.

5. Τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν τα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 2 είναι ιδίως τα ακόλουθα:
α) Η παροχή των υπηρεσιών εκ µέρους τους και οι δια-

δικασίες που ακολουθούνται για το σκοπό αυτόν να είναι
ασφαλείς, διαφανείς και να µην εισάγουν διακρίσεις µε-
ταξύ των Συµµετεχόντων.
β) Να διαθέτουν τους κατάλληλους οικονοµικούς, τε-

χνικούς και λοιπούς πόρους για την αδιάλειπτη και απρό-
σκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους. 
γ) Να επιφέρουν το µικρότερο δυνατό κόστος στους

Συµµετέχοντες.
δ) Να εφαρµόζουν τα κατάλληλα συστήµατα και διαδι-

κασίες επικοινωνίας για το συντονισµό µε τους Διαχειρι-
στές των Αγορών. 
ε) Να εφαρµόζουν κατάλληλες συµφωνίες διαφάνειας

και εµπιστευτικότητας µε τους Συµµετέχοντες στις Αγο-
ρές.
Τα παραπάνω κριτήρια, και τυχόν πρόσθετα, δύνανται

να εξειδικευθούν µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας µετά από γνώµη της ΡΑΕ.

6. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
των παραγράφων 2, 4 και 5, καθώς και η δυνατότητα σύ-
στασης του συνεγγυητικού ταµείου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1, ισχύουν από τη θέση σε ισχύ του πα-
ρόντος νόµου. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των αντίστοιχων
Κωδίκων των Αγορών, οι ρυθµίσεις σχετικά µε την Κάλυ-
ψη των Συναλλαγών καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ
µετά από σχετική εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή.

Άρθρο 12
Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

1. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί, εκµεταλλεύε-
ται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ, ώστε να δια-

σφαλίζεται ο εφοδιασµός της χώρας µε ηλεκτρική ενέρ-
γεια, µε τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπι-
στο.

2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέ-
ραν των λοιπών αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία:
α) Διασφαλίζει ότι η µακροχρόνια ικανότητα του Συ-

στήµατος ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για µετα-
φορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονοµικά βιώσιµες
συνθήκες και λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του
περιβάλλοντος:
αα) συντάσσει ετησίως και υποβάλλει στη ΡΑΕ τριετές

επιχειρησιακό πρόγραµµα ενεργειών και δράσεων οι ο-
ποίες κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των καθηκό-
ντων του, µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό,
ββ) συντάσσει και δηµοσιοποιεί τακτικά εκθέσεις για

την αποδοτική λειτουργία του Συστήµατος.
β) Συµβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού, διασφα-

λίζοντας επαρκή ικανότητα µεταφοράς και την αξιοπι-
στία του Συστήµατος και διαχειρίζεται σχετικές Αγορές
ή Μηχανισµούς που θεσπίζονται βάσει των προβλέψεων
της κείµενης νοµοθεσίας. 
γ) Παρέχει πρόσβαση στο Σύστηµα στους κατόχους ά-

δειας παραγωγής, προµήθειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ε-
νέργειας, σε όσους έχουν νόµιµα εξαιρεθεί από την υπο-
χρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Αυτοπροµη-
θευόµενους Πελάτες.
δ) Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Δια-

νοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) µε το ΕΣΜΗΕ,
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης
του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).
ε) Διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας

στο Σύστηµα, συνεκτιµώντας τις ανταλλαγές µε άλλα
διασυνδεδεµένα συστήµατα µεταφοράς. Για το σκοπό
αυτόν µεριµνά για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική
λειτουργία του Συστήµατος, προγραµµατίζοντας, µετα-
ξύ άλλων, την παροχή των αναγκαίων επικουρικών υπη-
ρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που πα-
ρέχονται µέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθµό που
η διαθεσιµότητά τους δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδε-
δεµένο σύστηµα µεταφοράς.
στ) Καταρτίζει το Πρόγραµµα Κατανοµής, σύµφωνα µε

τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Αγοράς Εξισορρό-
πησης.
ζ) Παρέχει στους Διαχειριστές άλλων συστηµάτων µε-

ταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε
τα οποία συνδέεται το Σύστηµα, επαρκείς πληροφορίες
για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη
συντονισµένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του
συστήµατος και των παραπάνω συστηµάτων και δικτύων.
η) Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του Συστήµατος

κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση της απο-
τελεσµατικής πρόσβασής τους στο Σύστηµα.
θ) Παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του εφαρµό-

ζοντας διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια,
ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση µεταξύ των χρη-
στών ή των κατηγοριών χρηστών του Συστήµατος και ι-
δίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν ε-
πιχειρήσεων.
ι) Εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστηµα και δι-

ευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαί-
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σιο του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ Διαχειριστών
Συστηµάτων Μεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009.
ια) Χορηγεί και διαχειρίζεται την πρόσβαση τρίτων στο

Σύστηµα και παρέχει ειδικά αιτιολογηµένες επεξηγήσεις
σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.
ιβ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι

οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαµόρφωση
κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της
κοινοτικής νοµοθεσίας, στη δηµιουργία ενιαίας εσωτερι-
κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον
καταµερισµό και την εκχώρηση δικαιωµάτων µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των αντίστοιχων διασυνδέ-
σεων, καθώς και στη διαχείριση των δικαιωµάτων αυτών
για λογαριασµό των ως άνω διαχειριστών και ιδίως στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας).
ιγ) Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης µε ό-

λους τους υφιστάµενους και µελλοντικούς χρήστες του
ΕΣΜΗΕ, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Ελληνι-
κού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (δε-
καετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υ-
ποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δηµοσιεύει στην ι-
στοσελίδα του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς

λογαριασµούς για την είσπραξη χρεώσεων που προκύ-
πτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ,
τη λειτουργία των Αγορών που διαχειρίζεται ή και άλλων
χρεώσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ιε) Δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο όλων

των χρεώσεων µε τις οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες
του Συστήµατος.
ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύµφω-

να µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Αγοράς Εξι-
σορρόπησης.
ιζ) Διαχειρίζεται τη συµφόρηση στα σύνορα των ζω-

νών προσφοράς και προσδιορίζει, σύµφωνα µε τις ειδι-
κότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και
τα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και
(ΕΕ) 2015/1222, τα κριτήρια, τους κανόνες, τις διαδικα-
σίες που εφαρµόζει και τις συναλλαγές που διενεργεί
για τον υπολογισµό και την κατανοµή της µακροχρόνιας
και βραχυχρόνιας µεταφορικής ικανότητας στα σύνορα
των ζωνών προσφοράς στους Συµµετέχοντες.

ιη) Είναι αρµόδιος για την Εκκαθάριση των Αγορών τις
οποίες διαχειρίζεται.
ιθ) Είναι αρµόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και

το Διακανονισµό των Συναλλαγών στις Αγορές τις οποί-
ες διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
11 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση ανάθεσης της ε-
κτέλεσης των αρµοδιοτήτων αυτών σε άλλο νοµικό πρό-
σωπο, σύµφωνα µε το άρθρο 11, τις ως άνω σχετικές αρ-
µοδιότητες αναλαµβάνει το νοµικό πρόσωπο αυτό, ενώ
δύναται µέρος των διαδικασιών Εκκαθάρισης των Συναλ-
λαγών να ασκείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ό-
πως ειδικότερα εξειδικεύεται στον Κώδικα Αγοράς Εξι-
σορρόπησης.

3. Για εργασίες που αφορούν αρµοδιότητες του Δια-
χειριστή εκτός των προβλεποµένων στο άρθρο 11 του
παρόντος νόµου, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να
αναθέτει το σύνολο ή µέρος οποιουδήποτε καθήκοντος
που του ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη,

στην περίπτωση που το τρίτο µέρος µπορεί να εκτελέσει
την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτι-
κά µε την αναθέτουσα οντότητα. 
Ο Διαχειριστής παραµένει αποκλειστικά αρµόδιος για

την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και
λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συµ-
µόρφωση κάθε τρίτου µε τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από τον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης της
διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες
που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Η εφαρµογή της ως άνω περίπτωσης τελεί υπό τον έ-

λεγχο και την έγκριση των επιµέρους όρων και συµφω-
νιών από τη ΡΑΕ.

4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιτρέπεται να συνά-
πτει, κατόπιν διαγωνισµού ή µέσω συµµετοχής του στις
Αγορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Αγορών του
άρθρου 8 του παρόντος νόµου, συµβάσεις αγοραπωλη-
σίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανοµένων συµβά-
σεων διαχείρισης της ζήτησης, µόνον εφόσον αυτό α-
παιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών,
την κάλυψη απωλειών του Συστήµατος, καθώς και για τις
ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής -
ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµα-
τικό χρόνο, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα Αγο-
ράς Εξισορρόπησης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρό-
ντος νόµου.

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνεργάζεται µε τους
Διαχειριστές των Αγορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
σχετικών Κωδίκων του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.

6. Ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως σε θέµατα της αρµοδιό-
τητάς του σε διαχειριστές ή κυρίους συστηµάτων µετα-
φοράς έναντι αµοιβής, καθώς και να συµµετέχει σε ε-
ρευνητικά προγράµµατα, καθώς και σε προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρακω-
λύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. 

7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ έχει τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009 και
στον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1222. Η άσκηση των αρµοδιο-
τήτων του Διαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη
του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολο-
κλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ευρω-
παϊκής νοµοθεσίας.

8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εισπράττει από τους
Συµµετέχοντες τέλη για την παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο λειτουργίας των Αγορών που διαχειρίζεται, τα ο-
ποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ βάσει των λογιστι-
κά διαχωρισµένων λογαριασµών που υποχρεούται να τη-
ρεί ο Διαχειριστής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 141 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και λαµβάνοντας υ-
πόψη τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222.

9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπη-
σης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 13
Σκοπός - Αρµοδιότητες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και µε το διακριτικό τίτλο
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«ΛΑΓΗΕ ΑΕ», ως προβλέπεται στο άρθρο 117 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων
της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ασκεί, ιδίως, τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Ασκεί τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρι-

κής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας, κατά το άρθρο 9 του παρόντος νόµου.
β) Διενεργεί την Ενδοηµερήσια Αγορά, κατά τα προ-

βλεπόµενα στον Κώδικα Ενδοηµερήσιας Αγοράς, µέχρι
την επίτευξη της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών εν-
δοηµερήσιων αγορών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2015/1222 και τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
6 του παρόντος νόµου.
γ) Είναι αρµόδιος για την Εκκαθάριση των Αγορών τις

οποίες διαχειρίζεται.
δ) Είναι αρµόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και

το Διακανονισµό των Συναλλαγών στις Αγορές τις οποί-
ες διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
11 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση ανάθεσης της ε-
κτέλεσης των υπηρεσιών αυτών σε άλλο νοµικό πρόσω-
πο, σύµφωνα µε το άρθρο 11, τις ως άνω σχετικές αρµο-
διότητες αναλαµβάνει το νοµικό πρόσωπο αυτό, µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στον Κανονισµό 2015/1222.
ε) Συνεργάζεται µε τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύµ-

φωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των Κωδίκων των
Αγορών και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
στ) Εισπράττει από τους Συµµετέχοντες τέλη για την

παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο των αρµοδιοτή-
των του τα οποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ, βά-
σει των λογιστικά διαχωρισµένων λογαριασµών που υ-
ποχρεούται να τηρεί ο Διαχειριστής, κατ’ αναλογία των
προβλεπόµενων στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011 και τη-
ρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς κατά τα προβλεπό-
µενα στους Κώδικες των Αγορών. 
ζ) ) Συνάπτει Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργει-

ας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους
συµβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κεί-
µενη νοµοθεσία, εξαιρουµένων των σταθµών ειδικών
προγραµµάτων που συνάπτουν Συµβάσεις Συµψηφισµού
µε Προµηθευτές, όπως τα Φ/Β του Ειδικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτηρια-
κές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες Κτι-
ρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), για την ηλε-
κτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα
είτε απευθείας είτε µέσω του Δικτύου, και καταβάλλει
τις πληρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές
από τον Ειδικό Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Δια-
συνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου κατά τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

2. Για τους σκοπούς αυτούς η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.:
α) Παρέχει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο τρόπο

στους Συµµετέχοντες τις απαραίτητες πληροφορίες.
β) Αποφεύγει κάθε διάκριση µεταξύ των Συµµετεχό-

ντων και εφαρµόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του
διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια.
γ) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και υπό τις προ-

ϋποθέσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται βάσει του πα-
ρόντος νόµου, δύναται να συµµετέχει σε κοινές επιχει-

ρήσεις, ιδίως µε διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς,
καθώς και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλ-
λους ανάλογους φορείς, σε ενώσεις, οργανώσεις ή εται-
ρείες, µέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλε-
κτρικής ενέργειας και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας και µε
στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαί-
σιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να προσφέρει συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες σε θέµατα της αρµοδιότητάς της σε τρί-
τους διαχειριστές ή χρηµατιστήρια ενέργειας έναντι α-
µοιβής, καθώς και να συµµετέχει σε ερευνητικά προ-
γράµµατα, καθώς και σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµε-
να από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρακωλύεται η άρτια ε-
κτέλεση των καθηκόντων της. 

4. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Ε-
πόµενης Ηµέρας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 6 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 14
Κατάρτιση και τροποποίηση 
των Κωδίκων των Αγορών

1. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους σχετικούς ευρωπαϊκούς
Κανονισµούς, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
Αγορών καθορίζονται στον Κώδικα Χονδρικής Αγοράς
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον
Κώδικα Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, στον Κώδικα Ενδοη-
µερήσιας Αγοράς, στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης,
αντίστοιχα.

2. Κάθε Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή της
συγκεκριµένης Αγοράς σε συνεργασία µε τους αρµόδι-
ους φορείς, όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητές τους, και υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ,
κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυ-
χόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή
της, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, τους ανωτέρω Κώδικες. Οι Κώδικες δύνανται να τρο-
ποποιούνται είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το κρί-
νει σκόπιµο, λόγω ιδίως της εµπειρίας που αποκτά από
την εφαρµογή τους, τυχόν τροποποιήσεων του νοµοθε-
τικού πλαισίου και ιδίως των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισµού (ΕΚ)
714/2009, καθώς και των προτάσεων των Συµµετεχό-
ντων, είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος των Διαχειρι-
στών. Εφόσον του ζητηθεί, ο αρµόδιος Διαχειριστής υ-
ποβάλλει στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση. Οι αποφάσεις τρο-
ποποίησης των Κωδίκων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και πριν την έκδοσή τους διενεργείται
δηµόσια διαβούλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
29 του ν. 4001/2011.

3. Στους Κώδικες των Αγορών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών και ιδίως τα α-
κόλουθα:
α) Οι Συµµετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

εγγραφής και συµµετοχής τους, καθώς και ο τύπος και ο
χρόνος υποβολής των Εντολών Συναλλαγών.
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Συµµετεχό-

ντων, καθώς και η συνεργασία τους µε τον Διαχειριστή
εκάστης Αγοράς και µε σκοπό την οµαλή λειτουργία της.
γ) Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη λει-

τουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης.
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δ) Τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτή-
των των Διαχειριστών, όπως καθορίζονται στα άρθρα 9,
10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόµου και στις λοιπές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
ε) Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των Διαχειριστών

των Αγορών και µε λοιπούς φορείς, ιδίως όσον αφορά
τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδοµένων και τις διεπαφές
των σχετικών Αγορών.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µε-

ταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και των λοιπών Διαχει-
ριστών των Αγορών για την οµαλή λειτουργία της Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε την αδιάκο-
πη, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του
ΕΣΜΗΕ.
ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συ-

ναλλαγών και Εκκαθάρισης της Αγοράς.
η) Οι διαδικασίες Κάλυψης, Εκκαθάρισης και Διακανο-

νισµού των Συναλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη και τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόµου.
θ) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λει-

τουργία των Αγορών και τη διευθέτηση των συναλλαγών
και ο φορέας διαχείρισής τους. 
ι) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις

σύµφωνα µε τους οποίους, κατά την κατανοµή του φορ-
τίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Δια-
χειριστής του ΕΣΜΗΕ δίνει προτεραιότητα:
αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποι-

ούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκα-
ταστάσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν. 3468/2006.
ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν

πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια ενεργειακά καύσιµα
µέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτο-
γενούς ενέργειας, η οποία είναι αναγκαία για την παρα-
γωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται
στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ηµε-
ρολογιακού έτους.
ια) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης

από τους Διαχειριστές των τελών για το κόστος λειτουρ-
γίας των Αγορών.
ιβ) Η επιβολή προστίµων ή άλλων κυρώσεων σε περί-

πτωση µη συµµόρφωσης των Συµµετεχόντων µε τους
κανόνες λειτουργίας των Αγορών.
ιγ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, α-

πρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστηµάτων που διαθέτουν οι Διαχειριστές.
ιδ) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απα-

ραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των Αγορών
και τη συµµετοχή σε αυτές.
ιε) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορι-

κά ευαίσθητων δεδοµένων των Συµµετεχόντων.
ιστ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφο-

ρών µεταξύ των Συµµετεχόντων και των Διαχειριστών
των Αγορών.
ιζ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς.
4. Μεθοδολογίες, παράµετροι και άλλες ειδικές εγκρί-

σεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των Δια-
χειριστών των Αγορών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.

5. Πέραν των ρυθµιστικών µέτρων που λαµβάνονται α-
πό τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 του ν. 4001/2011, στους

Κώδικες δύναται να προβλέπονται περαιτέρω µέτρα που
αποβλέπουν στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσµατι-
κού ανταγωνισµού σε αυτή. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν
να αφορούν σε ειδικές ρυθµίσεις αντιστάθµισης τυχόν
δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ειδικούς ρυθµιστικούς όρους και κανόνες µε αντικεί-
µενο τη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής σε αυτή,
ρυθµίσεις που αφορούν στη βελτίωση της ρευστότητας
των Αγορών, όπως περιορισµοί και κανόνες στους οποί-
ους πρέπει να συµµορφώνονται οι Εντολές Συναλλαγών
των Συµµετεχόντων, καθώς και τη θέσπιση µηχανισµών
εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια των
οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιµη ορισµένη ποσότητα η-
λεκτρικής ενέργειας, είτε παρέχεται πρόσβαση σε τµήµα
του παραγωγικού δυναµικού για ορισµένο χρονικό διά-
στηµα.

6. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουρ-
γίας της αγοράς δύναται, µε απόφαση της ΡΑΕ, να καθο-
ρίζεται ανώτατο ποσοστό συναλλαγών µέσω Συµβάσε-
ων Πώλησης Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας για τους Συµµετέχοντες ανά χαρτοφυλάκιο
προµήθειας. 

7. Για τις Εντολές Συναλλαγών των Συµµετεχόντων η
ΡΑΕ δύναται µε απόφασή της να καθορίζει το ανώτατο
και κατώτατο όριο τιµής τους.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής των Κωδίκων των Αγορών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.

9. Στον Κώδικα Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται και εξει-
δικεύονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα:
α) Οι προδιαγραφές των Προθεσµιακών Προϊόντων Η-

λεκτρικής Ενέργειας που συναλλάσσονται εντός της
Χονδρικής Αγοράς Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.
β) Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον υπολογισµό

των θέσεων των Συµµετεχόντων. 
10. Στον Κώδικα Αγοράς Επόµενης Ηµέρας καθορίζο-

νται και εξειδικεύονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα:
α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων ε-

νέργειας που έχουν αποτελέσει αντικείµενο συναλλα-
γής µε Προθεσµιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας
στη Χονδρική Αγορά Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας ή εκτός αυτής.
β) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ

και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύ-
ζευξης της ενιαίας αγοράς επόµενης ηµέρας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222.
γ) Οι διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του ανώτατου

ποσοστού συµµετοχής κάθε Συµµετέχοντα σε συναλλα-
γές µέσω συµβάσεων Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, καθώς και η επιβολή προστίµων ή άλ-
λων κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.     

11. Στον Κώδικα Ενδοηµερήσιας Αγοράς καθορίζονται
και εξειδικεύονται επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα: 
α) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ

και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύ-
ζευξης της ενιαίας ενδοηµερήσιας αγοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222, καθώς και
των συµπληρωµατικών ενδοηµερήσιων περιφερειακών
ή/και εθνικών δηµοπρασιών.
β) Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία της Ενδοηµε-

10



ρήσιας Αγοράς κατά την περίοδο πριν την επίτευξη της
σύζευξης της ενιαίας ενδοηµερήσιας αγοράς, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222.

12. Στον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται
επιπλέον ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα κριτήρια, οι κανόνες, οι διαδικασίες που εφαρµό-

ζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισµό της
διαθέσιµης µεταφορικής ικανότητας στις διασυνδέσεις
του ΕΣΜΗΕ στους Συµµετέχοντες, αναφορικά µε την Α-
γορά Εξισορρόπησης. 
β) Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρ-

µόζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για την Κατάρτιση του
Προγράµµατος Κατανοµής. Για τον καθορισµό των κρι-
τηρίων, µεταξύ άλλων, λαµβάνονται υπόψη:
αα) Ο προγραµµατισµός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στο Σύστηµα και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από το Σύστηµα, όπως έχει προκύψει από την Αγο-
ρά Επόµενης Ηµέρας και την Ενδοηµερήσια Αγορά.
ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων

των Συµµετεχόντων, καθώς και των Διασυνδέσεων.
γγ) Οι τεχνικοί περιορισµοί του Συστήµατος.
γ) Τα κριτήρια, οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρ-

µόζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για την κάλυψη των α-
πωλειών του Συστήµατος.
δ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διαχείρισης της

υδροηλεκτρικής παραγωγής και της διαχείρισης των α-
ποθεµάτων ύδατος στους ταµιευτήρες, λαµβάνοντας υ-
πόψη και τις ρυθµίσεις του ν. 3199/2003 (Α΄ 280).
ε) Οι ορισµοί και οι προδιαγραφές των προϊόντων εξι-

σορρόπησης, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού των τι-
µών για την αποζηµίωση κάθε υπηρεσίας και προϊόντος.
στ) Η διαδικασία επιµερισµού του κόστους ή τυχόν

πλεονάσµατος που προκύπτει για τον Διαχειριστή του Ε-
ΣΜΗΕ από την Αγορά Εξισορρόπησης.
ζ) Οι διαδικασίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών, έκδο-

σης εντολών προς τους Συµµετέχοντες, επιβολής τυχόν
χρεώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µε τις ε-
ντολές του Διαχειριστή, καθώς και επιβολής τυχόν προ-
στίµων για τη µη παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης.
η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισµού των

τιµών και της εκκαθάρισης των Αποκλίσεων.
θ) Το είδος και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα στοιχεία

που ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ πρέπει να γνωστοποιεί
σε τακτική βάση σχετικά µε τις περικοπές ενέργειας που
παράγεται από ΑΠΕ για λόγους ασφάλειας του Συστή-
µατος, καθώς και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από
τον αρµόδιο Διαχειριστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
περικοπές αυτές. 
ι) Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά µε την

πρωτογενή µορφή ενέργειας που χρησιµοποιούν όσοι
εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, καθώς και µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφο-
ρά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 15
Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), 

του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)

1. H παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4001/2011 τροποποι-
είται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων Αρ-
χών που ορίζονται µε σχετική διάταξη νόµου, η ΡΑΕ δύ-
ναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργεια-
κές Δραστηριότητες ρυθµιστικά µέτρα και όρους, µε
σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων της
εσωτερικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, την ύπαρξη
συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και εν γένει την εύρυθ-
µη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ α-
σκεί τις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών του άρθρου 28
και συνεργάζεται ιδίως µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και άλλες Αρ-
χές που είναι αρµόδιες για την άσκηση εποπτείας στο
χρηµατοπιστωτικό τοµέα.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δηµόσια δια-
βούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δηµόσια
διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣ-
ΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά µε την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για
τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και
την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1228/2003,
καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτρο-
πής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά µε τον καθορισµό κα-
τευθυντήριων γραµµών για την κατανοµή της δυναµικό-
τητας και τη διαχείριση της συµφόρησης, αλλά ανακοι-
νώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειµέ-
νου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά
τους οι Συµµετέχοντες.»

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 80 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται µε τις περι-
πτώσεις α΄ και β΄ ως εξής:

«α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου
της Άδειας Διανοµής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δι-
κτύου Διανοµής δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στη δι-
οίκηση, σε κλάδους ή τµήµατα της Κάθετα Ολοκληρωµέ-
νης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας ή άλλης Συνδεδεµένης Επιχείρησης της Κάθετα Ολο-
κληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας, που έχουν την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για
τη λειτουργία της παραγωγής, µεταφοράς και προµήθει-
ας φυσικού αερίου. 
β) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου

της Άδειας Διανοµής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δι-
κτύου Διανοµής δεν επιτρέπεται να έχουν ίδια συµφέρο-
ντα, τα οποία παρεµποδίζουν την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό.»

4. Oι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου
80 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αναριθµού-
νται σε περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ αντίστοιχα.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80Α
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 29 παρ. 11 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ειδικότερα, για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσµία
των 30 ηµερών παρατείνεται κατά οκτώ (8) µήνες.»

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 80Α
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 29 παρ. 12 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), µετά τη
φράση «…από την ολοκλήρωση της απόσχισης» προστί-
θενται οι λέξεις «και εξαιτίας αυτής,».
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7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 80Α του
ν. 4001/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.
13 του άρθρου 29 του ν. 4414/2016 (Α΄149), η φράση
«Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών».

8. Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011 τροποποι-
είται ως εξής:

«2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος ρυθµί-
ζονται ιδίως:
α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού, λειτουργίας

και συντήρησης του Συστήµατος. Ειδικότερα, ορίζονται
οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και οι
απαιτήσεις σχεδιασµού και λειτουργίας όσον αφορά στη
σύνδεση εγκαταστάσεων χρηστών, περιλαµβανοµένων
δικτύων διανοµής, µε το Σύστηµα, το βαθµό της αξιοπι-
στίας εξυπηρέτησής τους, τον εξοπλισµό καταναλωτών
µε άµεση σύνδεση, τα κυκλώµατα διασυνδέσεων και τις
Απευθείας γραµµές. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφα-
λίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, είναι α-
ντικειµενικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Επίσης, καθο-
ρίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης
του Συστήµατος.
β) Η διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος συντή-

ρησης του Συστήµατος, στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’
ελάχιστον οι εργασίες συντήρησης και τα χρονοδια-
γράµµατα εκτέλεσης αυτών, προκειµένου να διασφαλί-
ζεται η άρτια και έγκαιρη συντήρηση του Συστήµατος.
γ) Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβα-

σης στο Σύστηµα, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ε-
λάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για
την πρόσβαση στο Σύστηµα, ιδίως εκείνες που σχετίζο-
νται µε τη σύνδεση, και η διαδικασία σύναψης των σχετι-
κών συµβάσεων. Η πρόσβαση των χρηστών στο Σύστηµα
γίνεται µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρό-
πο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ τους και µεταξύ των κατη-
γοριών χρηστών του Συστήµατος. Ο Διαχειριστής του
Συστήµατος Μεταφοράς µπορεί να αρνείται την πρόσβα-
ση στο Σύστηµα, µόνο για λόγους εξάντλησης της ικα-
νότητας φόρτισης του Συστήµατος. Η άρνηση πρόσβα-
σης αιτιολογείται ειδικώς, µε βάση αντικειµενικά, τεχνι-
κά και οικονοµικά κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης πρό-
σβασης ο Διαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα ενί-
σχυσης του Συστήµατος έναντι ανταλλάγµατος που α-
ντικατοπτρίζει το κόστος της παροχής των εν λόγω ενι-
σχύσεων και το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος νόµου.
δ) Η προθεσµία µέσα στην οποία ο Διαχειριστής του

Συστήµατος υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόµε-
νες αιτήσεις και οι συνέπειες της παράλειψης της απά-
ντησης µέσα στην προθεσµία αυτή.
ε) Οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται για την

απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ σε
σχέση µε τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος στο Σύ-
στηµα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυ-
τών. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής κινή-
τρων και επιβολής κυρώσεων από τον Διαχειριστή του
Συστήµατος, ιδίως για τη διαθεσιµότητα επαρκούς ι-
σχύος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ασφα-
λών περιθωρίων προσφοράς ισχύος και η εύρυθµη λει-
τουργία του προγραµµατισµού εγχύσεων και απορροφή-
σεων και της κατανοµής φορτίου. Ο τρόπος, η διαδικα-

σία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωµών για τη δια-
θεσιµότητα των παρόχων ισχύος. 
στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να

ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς
για τη σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 95 του παρόντος νόµου.
ζ) Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσε-

ων σύνδεσης σταθµών παραγωγής µε το Σύστηµα και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
η) Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων

σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε το Σύστηµα
από τους κατόχους άδειας εγκατάστασης, καθώς και ε-
λέγχου και παραλαβής των έργων αυτών από τον Δια-
χειριστή. Μετά την παραλαβή τα έργα αυτά αποτελούν
µέρος του Συστήµατος και περιέρχονται στην κυριότητα
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ νέ-
ου σταθµού παραγωγής µέσω ακτινικών καλωδιακών
γραµµών σε υποσταθµό (Υ/Σ) ή κέντρο υπερυψηλής τά-
σης (ΚΥΤ), η κυριότητα και η διαχείριση των έργων σύν-
δεσης υψηλής τάσης µέχρι τον εν λόγω Υ/Σ ή ΚΥΤ δύνα-
ται να παραµένει στον κάτοχο της οικείας άδειας παρα-
γωγής µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ.
θ) Οι λογαριασµοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής

του ΕΣΜΗΕ για τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη
διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.
ι) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών

µεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφο-
ρών σε Διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
ια) Οι διαδικασίες που εφαρµόζει και οι συναλλαγές

που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τον υπολο-
γισµό και την κατανοµή της µακροχρόνιας και βραχυχρό-
νιας µεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών
προσφοράς στους Συµµετέχοντες.

ιβ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, α-
σφαλή και αποδοτική διαχείριση του Συστήµατος.»

9. Η ισχύς των ρυθµίσεων της παραγράφου 8 του πα-
ρόντος άρθρου άρχεται µε την έναρξη λειτουργίας της
Αγοράς Εξισορρόπησης, σύµφωνα µε την απόφαση που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

10. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 125 του
ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ειδικά, για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.),
και µέχρι το τέλος του έτους 2019, για τη διευκόλυνση
της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουρ-
γίας των τοπικών υποδοµών διαχείρισης των ηλεκτρικών
συστηµάτων των Μ.Δ.Ν., η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρέχει
στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: 
α) υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αφορούν τη λει-

τουργία και διαχείριση των συστηµάτων αυτών, χωρίς
αυτό να συνεπάγεται την ανάθεση ευθύνης ή αρµοδιότη-
τας για τη διαχείριση αυτή και 
β) υπηρεσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ παρέχονται

έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το κό-
στος παροχής τους µέσω Συµβάσεων οι οποίες θα τυγ-
χάνουν έγκρισης από τη ΡΑΕ, τόσο ως προς το είδος
των υπηρεσιών που θα ανατίθενται στη ΔΕΗ Α.Ε., όσο
και ως προς το κόστος αυτών.»

11. Η παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«Ειδικά και µόνο για τα ηµερολογιακά έτη 2015 και

2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση
1 µπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις
14.10.2016 και για το έτος 2016 έως τις 31.1.2017.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Ανακτήσιµη Διαφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συ-
στήµατος Φυσικού Αερίου για τα έτη 2006-2015 επιµερί-
ζεται στα έτη από το 2017 και µετά από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Τι-
µολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συ-
στήµατος Φυσικού Αερίου (Β΄ 2093/2012), σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 3.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την επίτευξη της ενιαίας ενδοηµερήσιας σύ-
ζευξης των ευρωπαϊκών αγορών κατά τα προβλεπόµενα
στον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1222, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αναλαµ-
βάνει τα καθήκοντα του Διαχειριστή της Ενδοηµερήσιας
Αγοράς, σύµφωνα µε την απόφαση που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρµοδιότητες
του άρθρου 11 µετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορρό-
πησης. Η αρµοδιότητα της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 11 δεν αφορά ελλείµµατα που δηµι-
ουργήθηκαν από τη λειτουργία της αγοράς που προβλέ-
πεται στο ν. 4001/2011.

Άρθρο 17
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α΄179) καταρ-
γούνται οι ακόλουθες:
α) Οι διατάξεις του άρθρου 94 καταργούνται από την

έναρξη της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύµφωνα µε την α-
πόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 118 καταργούνται από την

έναρξη της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας σύµφωνα µε την
απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου, οπότε και άρχεται η ισχύς των διατάξεων του άρ-
θρου 13 του παρόντος νόµου.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 120, καθώς και ο Κώδικας

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού καταργούνται α-
πό την παύση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµα-
τισµού και την έναρξη της λειτουργίας της Αγοράς Επό-
µενης Ηµέρας, σύµφωνα µε την απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 6
του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 18

1. Η παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύµβαση
εκµίσθωσης διάρκειας έως δέκα (10) ετών για το τρο-
χαίο υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για
την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ. Η σύµβαση συνάπτεται µε όρους αγοράς και σε αυ-
τήν προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγ-
µατοποίηση των εργασιών εκτεταµένης συντήρησης του
τροχαίου υλικού που µισθώνει κατά την έναρξη ισχύος
της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κα-
τάσταση, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της τεχνικής και οι-
κονοµικής αποτίµησης του τροχαίου υλικού που διενερ-
γήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συµψηφί-
ζονται µε οφειλόµενα µισθώµατα. Από 1.4.2014 και µέ-
χρι τη θέση σε ισχύ της µε ηµεροµηνία 24 Ιουνίου 2016
Σύµβασης Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού µεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. που έχει υπογραφεί δυνάµει του
ανωτέρω εδαφίου, η ΓΑΙΑΟΣΕ εισπράττει για λογαρια-
σµό του Ελληνικού Δηµοσίου, το µίσθωµα για τη χρήση
του τροχαίου υλικού που προβλέπεται στη σύµβαση µί-
σθωσης τροχαίου υλικού µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δηµόσιο δυνά-
µει της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, η ΓΑΙΑΟΣΕ πα-
ρακρατεί αµοιβή διαχείρισης της σύµβασης στην οποία
έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει της παρα-
γράφου 3 ίση µε δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
µισθώµατος πλέον ΦΠΑ και το υπόλοιπο διατηρείται από
τη ΓΑΙΑΟΣΕ σε ειδικό αποθεµατικό και χρησιµοποιείται
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για τη χρηµατοδότηση του προγράµµα-
τος διαχείρισης στόλου της παραγράφου 5 και τις εργα-
σίες της παραγράφου 6. Τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύµβαση εκµίσθωσης τροχαίου
υλικού στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δηµό-
σιο δυνάµει της παραγράφου 3, από αναλογία µισθωµά-
των ετών 2014, µισθώµατα 2015 και αναλογία µισθωµά-
των του έτους 2016 της σύµβασης µίσθωσης τροχαίου υ-
λικού µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπει-
σέλθει το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει της παρ. 3 του
ν. 3891/2010, όπως ισχύει, των οποίων καθυστερεί η κα-
ταβολή πλέον των τριάντα (30) ηµερών, εισπράττονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Α΄ 90). Στην περίπτωση
αυτή, τα αρµόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν
χρηµατικό κατάλογο αµελλητί στην αρµόδια ΔΟΥ, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του
Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 55 που π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), ό-
πως ισχύουν, για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εί-
σπραξης των οφειλοµένων ποσών. Με απόφαση του Γε-
νικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζο-
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νται λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ενηµέρωσης
της Φορολογικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση της
είσπραξης των ανωτέρω, τα συνοδευτικά έγγραφα που
αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και κάθε άλλη απαραί-
τητη λεπτοµέρεια. Το µέρος των µισθωµάτων που ει-
σπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, µετά
την αφαίρεση της διαχειριστικής αµοιβής της, διατηρεί-
ται σε ειδικό αποθεµατικό και προορίζεται αποκλειστικά
για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος διαχείρισης
στόλου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και τις
εργασίες των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου
που εκτελεί η ΓΑΙΑΟΣΕ. Μέχρι την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών εκτεταµένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί
στις εργασίες αυτές παρακρατείται από το µέρος του µι-
σθώµατος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δηµόσιο. Μετά
την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
τα µισθώµατα από τη σύµβαση της παρούσας, αποτε-
λούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της
σύµβασης της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαί-
ως η, από 10 Ιουνίου 2013, Σύµβαση Μίσθωσης Τροχαίου
Υλικού µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπει-
σέλθει το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει της διάταξης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα µισθώµατα ει-
σπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά
την παρούσα παράγραφο απαλλάσσονται παντός φόρου
και τέλους, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων
του ν. 2859/2000 (Κώδικα ΦΠΑ),  όπως ισχύει.» 

2. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αποδίδει στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. την α-
ναλογία µισθωµάτων έτους 2014, τα µισθώµατα έτους

2015 και την αναλογία µισθωµάτων του έτους 2016 της
σύµβασης µίσθωσης τροχαίου υλικού µεταξύ ΟΣΕ και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δη-
µόσιο δυνάµει της παρ. 3 του ν. 3891/2010 όπως ισχύει,
εντός 30 ηµερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

Άρθρο 19

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 12 του ν. 3891/2010 (Α΄
188) ως εξής: 

«8. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων παροχής δηµό-
σιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών
το Δηµόσιο δύναται να επιτρέπει εκχώρηση απαιτήσεων
των Παρόχων από τις συµβάσεις αυτές µέσω σύναψης
ειδικότερων συµφωνιών µεταξύ των Παρόχων, ως εκχω-
ρητών, και το Δηµόσιο, τον ΟΣΕ Α.Ε. ή τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους α-
νωτέρω φορείς, όπως µισθώµατα από συµβάσεις µίσθω-
σης µονάδων τροχαίου υλικού ή αµοιβών για παροχή υ-
πηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού ή άλλων υπηρε-
σιών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 20

Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) η
φράση «1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεµβρί-
ου 2016» αντικαθίσταται µε τη φράση «15η Οκτωβρίου
2016 και λήγει τη 15η Ιανουαρίου 2017».
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Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει α-
πό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, µε την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζοµένων στις ε-
πιµέρους διατάξεις του. 

Αθήνα,                                                                2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


