
Σχέδιο ή πραγματικότητα?

Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επενδύσεις, Απασχόληση & Εξαγωγές»



Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ευρωπαϊκή Ένωση
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρατηγικά προωθεί και επιδιώκει (μέσω της Οδηγίας 2009/72):

1. την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

2. μέσω εφαρμογής κοινών (EU) κανόνων και μοντέλου αγοράς (ως αποτελεσματικού μηχανισμού
διαμόρφωσης τιμής) που θα οδηγήσουν με τη σειρά τους…

3. στην σταδιακή «ενοποίηση» της (ζεύξη αγορών ήmarket coupling) σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και

4. την αποδοτικότερη χρήση των διευρωπαϊκών δικτυακών υποδομών



Αγορά Ενέργειας ως Μηχανισμός Αποκάλυψης τιμής
Σε ποιο πρότυπο?

Σε αυτή τη διαδικασία κεντρικό ρόλο και πρότυπο αποτελούν οι
υφιστάμενες Χρηματιστηριακές αγορές:

1. κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ως μηχανισμοί αποκάλυψης τιμής

 διέπονται ήδη από ευρωπαϊκά καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο
(κυρίως για τα «υπό MIFID» προϊόντα»)

 Και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια ως
προς τη λειτουργία τους

2. έχουν υποδομές που αξιοποιούν τα διεθνή πρότυπα για την «πλήρη»
λειτουργία όλων των τύπων αγορών (από SPOT έως και τις
προθεσμιακές) και όλων των μεθόδων διαπραγμάτευσης (όπως
δημοπρασίες, συνεχής διαπ., διμερείς συμβάσεις κ.τ.λ.)
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Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας
Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο Ν.4425 (ΦΕΚ 185Α /30.09.2016) ο οποίος βάζει επιτέλους τις προδιαγραφές για την
επιδιωκόμενη αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς Η.Ε, συμβατών με το πλαίσιο των θεσμικών επιταγών για την
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα:

 Προσδιορίζει τις επιμέρους αγορές που θα συνθέσουν το νέο περιβάλλον λειτουργίας της ελληνικής
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 Προσδιορίζει τους Διαχειριστές τους και τις αρμοδιότητες τους
 Θέτει τις βασικές αρχές Εποπτείας τους καθώς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές
 Διαμορφώνει το πλαίσιο Εκκαθάρισης και Διακανονισμός Συναλλαγών στις Αγορές αυτές
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Συνεργασία ΛΑΓΗΕ – ΑΤΗΕΧ Group

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017, ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ
ΑΕ) και o Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX GROUP) υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το Ν.4425/2016,

με στόχο:

την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη προσαρμογή της Ελληνικής Αγοράς στον 
Ευρωπαϊκό Στόχο, 

εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα τυπό ανταγωνιστικούς όρους του όλου 
εγχειρήματος, 

ικανοποιώντας παράλληλα τους συμμετέχοντες στην Αγορά 

αλλά κυρίως επ΄ ωφελεία των τελικών καταναλωτών
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Σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας ΛΑΓΗΕ –ATHEXGROUP βρίσκεται στο τελικό
στάδιο η ανάθεση σε Διεθνή σύμβουλο για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου
αναφορικά με:

 Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας για την ανάληψη της ευθύνης
Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Διακανονισμού των Αγορών, ως Κεντρικός
Αντισυμβαλλόμενος.

 Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας υποστήριξης του ΛΑΓΗΕ σε
πληροφοριακές υποδομές και τεχνογνωσία, για την διαχείριση και λειτουργία από
τον ΛΑΓΗΕ των αγορών.

 Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και
βιωσιμότητας του όλου σχήματος

Στόχος είναι όλα τα παραπάνω να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου εφόσον
θα έχει προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με όλους τους φορείς της Ελληνικής
Αγοράς Ενέργειας.

Συνεργασία ΛΑΓΗΕ – ΑΤΗΕΧ Group
Διαμόρφωση Business Plan
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Περιφερειακή Ενιαία Αγορά Η/Ε
Εξελίξεις σε Ν.Α. Ευρώπη 
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… εν τω μεταξύ, στην «γειτονιά» μας έχει 

συντελεστεί σημαντική πρόοδος…. …



2015: D.A  52,3  TWh

2016 : D.A  114 TWh

2016 : D.A  2,5 TWh
2016: D.A  17,7 TWh 2016: 85 TWh (All Markets

2016: D.A  0,26  TWh

2016: D.A  0,61  TWh

2016: D.A  289  TWh

Περιφερειακή Ενιαία Αγορά Η/Ε
Εξελίξεις σε Ν.Α. Ευρώπη 
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Sources : Europex & Annual Reports

http://www.seepex-spot.com/
http://www.seepex-spot.com/
http://www.ibex.bg/en
http://www.ibex.bg/en


Στοιχεία επικοινωνίας
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HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE SA

110 Athinon Ave., 104 42 Athens, Greece

Tel: +30 210 3366616

Fax: +30 210 3366333

www.Athexgroup.gr

Investor-Relations@Athexgroup.gr

ISIN:                  GRS395363005

OASIS:               EXAE

Bloomberg: EXAE GA
Reuters: EXCr.AT

Disclaimer

This presentation was prepared by Athens Exchange Group. Information contained herein has been obtained from company and external sources
believed to be reliable, but not guaranteed as to its accuracy or completeness. Past performance is no guarantee of future results. This presentation is
for informational purposes and is not to be construed as an offer to sell or a solicitation to buy shares of ATHEX.

Ανδρέας Δασκαλάκης, Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς & εξυπηρέτησης Μελών, A.Daskalakis@athexgroup.gr

http://www.helex.gr/
mailto:Investor-Relations@helex.gr
mailto:D.Karaiskakis@athexgroup.gr

