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Η υαΰΰ ζέαΝ Χα ασΰζκυΝ ί ίαδυθπΝ σ δΝ κΝ ΫλΰκΝ πκυΝ επκθάγβε Ν εαδΝ

παλκυ δΪα αδΝ βθΝ υπκίαζζση θβ δπζπηα δεά λΰα έαΝ έθαδΝ απκεζ δ δεΪΝ

α κηδεσΝ δεσΝ ηκυέΝ Όπκδ μΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ υζδεσΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ ΫξκυθΝ

αθ ζβγ έΝ απσΝ Ϊζζ μΝ πβΰΫμ,Ν ΫξκυθΝ εα αζζάζπμΝ αθαφ λγ έΝ βθΝ παλκτ αΝ

δπζπηα δεά λΰα έαέΝ πδπζΫκθΝ ζυΝ θΝ ΰθυ δΝ σ δΝ Ν π λέπ π βΝ

δαπέ π βμΝ σ δΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ σ αΝ ί ίαδυθκθ αδΝ απσΝ ηΫλκυμΝ ηκυ,Ν ηκυΝ

αφαδλ έ αδΝαθΪΝπΪ αΝ δΰηάΝαηΫ πμΝκΝ έ ζκμέΝ  
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Η Η 

 

πσΝ αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝιί’ΝΪλξδ ΝθαΝ υθ ζ έ αδΝβΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ

θ λΰ δαευθΝ αΰκλυθΝ βθΝ υλυπβέΝ ΟδΝ θ λΰ δαεΫμΝ αΰκλΫμΝ ξκθ λδεάμ,Ν

δ δεσ λαΝ έθαδΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ υβη λέαΝ πθΝπκζδ υθΝ βμΝ υλυπβμΝ

εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ εαδΝ ίδπ δησ β αΝ πθΝ υλππαρευθΝ

πδξ δλά πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ εαδΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ υλτ λβμΝ

θ λΰ δαεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέΝ Ν ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ κηάμΝ βμΝ ξκθ λδεάμΝ αΰκλΪμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝβΝαθΪ διβΝ πθΝ δ δαέ λπθΝξαλαε βλδ δευθΝ βμ,Ν αΝ

κπκέαΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ εα α κτθΝ πλκ δ ΪΝ σ κΝ κυμΝ Ϊη αΝ

θ δαφ λκηΫθκυμΝ ΰδαΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαΝ σ κΝ εαδΝ κυμΝ πκζέ μ,Ν δ δαέ λαΝ

αυ σΝ κΝ ξλκθδεσΝ βη έκ,Ν σπκυΝ βθΝ ζζΪ αΝ κδΝ η αλλυγηέ δμΝ κθΝ ξυλκΝ

υθ ζκτθ αδΝλαΰ αέαέΝ 

 κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκΝ εα αΰλΪφ αδΝ βΝ δ κλδεάΝ δα λκηάΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝ

θ λΰ δαεάμΝξκθ λδεάμΝαΰκλΪμΝαπσΝ αΝελα δεΪΝηκθκπυζδαΝπκυΝευλδαλξκτ αθΝ

ΫπμΝ αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1λκίΝ ΫπμΝ άη λαΝ βθΝ απ ζ υγ λπηΫθβΝ

αΰκλΪέΝ θΝ υθ ξ έα,Ν αθαζτκθ αδΝ κδΝ λ δμΝ ία δεκέΝ αγηκέΝ βμΝ δα δεα έαμΝ

απ ζ υγΫλπ βμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ά κδΝ κδΝ λ δμΝ Ϋ η μΝ

ηΫ λπθΝ απ ζ υγΫλπ βμ,Ν ε κγ έ μΝ απσΝ κθΝ θπ δαεσΝ θκηκγΫ βΝ εαδΝ Ν

τ λκΝ ξλσθκΝ βΝ η αφκλΪΝ αυ υθΝ αΝ γθδεΪΝ έεαδαΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθέΝ

δ Ϊΰκθ αμΝ κΝετλδκΝε φΪζαδκΝΰδαΝ βΝ κηάΝ βμΝαΰκλΪμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλυ κυΝ

ε φαζαέκυΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ κδΝ αδ έ μΝ εαδΝ κδΝ υθγάε μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ κ άΰβ αθΝ αΝ

ελΪ βΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ πθΝ ξκθ λ ηπκλδευθΝ αΰκλυθΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ αΝ κφΫζβΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ Ν εκδθπθδεσΝ εαδΝ κδεκθκηδεσΝ

πέπ κΝΰδαΝ αΝέ δαΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝΈθπ βΝπμΝ θδαέαΝκθ σ β αέ 

 κΝ τ λκΝ ε φΪζαδκΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ κηάΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν αΝ ηκθ ΫζαΝ πκυΝ

ΫξκυθΝυδκγ βγ έΝαπσΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝεαδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝηκθ ΫζπθΝ

αυ υθέΝ πέ βμ,Νεα αΰλΪφκθ αδΝ αΝυπκε έη θαΝ αΝκπκέαΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ

βθΝαΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝκΝλσζκμΝπκυΝ δα λαηα έακυθΝ θ σμΝ βμΝ

αΰκλΪμέΝ πδπλσ γ α,Ν παλα έγ αδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ αΰκλυθΝ εαδΝ
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υθαζζαΰυθΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝ κθΝ κηΫαέΝ θυ,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝεαδΝηέαΝ

τθ κηβΝαθΪζυ βΝ βμΝξκθ λ ηπκλδεάμΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ ζζΪ αέ 

 κ λέ κ ε φΪζαδκ αθαζτ αδ κ υλππαρεσμ Καθκθδ ησμ η  έ ζκ “Regulation 

on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency”ΝεαδΝ δαελδ δεσΝ έ ζκΝ

REMIT, κΝ κπκέκμΝ αφκλΪΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ εαδΝ δαφΪθ δαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ

βθΝξκθ λ ηπκλδεάΝαΰκλΪΝεαδΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝπζαέ δκΝΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ

εαδΝ βθΝ δηπλέαΝπ λδπ υ πθΝ εα Ϊξλβ βμ βμΝαΰκλΪμΝ ΝσζβΝ βθΝ υλυπβ. 

πδξ δλ έ αδΝ ηέαΝ κλγάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ ΰδαΝ κΝ λυγηδ δεσΝ εαδΝ θκηδεσΝ πζαέ δκΝ

αθ δη υπδ βμΝ εα αξλβ δευθΝ πλαε δευθΝ βθΝ αΰκλΪ,Ν κΝ κπκέκΝ δαφυζΪ δΝ

βθΝ αε λαδσ β αΝ πθΝ υθγβευθΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ δμΝ θ λΰ δαεΫμΝ αΰκλΫμΝ

υ Ν θαΝ π λδκλδ έΝ κΝ εέθ υθκμΝ βμΝ η αίζβ σ β αμΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ

θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθέΝ 

 κΝ ζ υ αέκΝ ε φΪζαδκΝ αεκζκυγκτθΝ κδΝ υηπ λα ηα δεΫμΝ παλα βλά δμΝ

ξ δεΪΝ η Ν αΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ δμΝ λ ίζυ δμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ πκυΝ αεσηαΝ

θ κπέακθ αδΝ αζζΪΝ εαδΝκδΝ πλκκπ δεΫμΝ ί ζ έπ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ

Καθκθδ ηκτΝREMIT βθΝπλΪιβΝεαδΝκδΝ υθΫπ δ μΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέ 
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. σ ω  

. Η  ς ς ς ς 

 

Κα ΪΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝβίκυ αδυθα,Ν βθΝαΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

λκτ αθΝ ευλέπμΝ πδξ δλά δμΝ εαγ κπκδβηΫθβμΝ υπβλ έαμΝ (vertically 

integrated utilities),ΝκδΝκπκέ μΝεαδΝαθαζαηίΪθκυθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ α έπθΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ παλκξάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν απσΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ βΝ

η αφκλΪ ΫπμΝ βΝ δαθκηάΝ εαδΝ βθΝ πυζβ βΝ κθΝ ζδεσΝ εα αθαζπ ά1έΝ ΟδΝ

πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ δΫγ αθΝ βθΝ δ δκε β έαΝ κυμΝ ηκθΪ μΝ παλαΰπΰάμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ2,ΝΰλαηηΫμΝη αφκλΪμΝεαδΝ έε υκΝ δαθκηάμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ

πλκμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝεαδΝίλέ εκθ αθΝεα ΪΝεαθσθαΝυπσΝ βθΝπζάλβΝ πκπ έαΝ

κυΝελΪ κυμ,ΝπκυΝά αθΝεαδΝκΝία δεσμΝηΫ κξκμΝαυ υθ3.  

ΗΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδ ηκτ,Ν υθ πυμ,Ν ξαλαε βλδασ αθΝ απσΝ

ηκθκππζδαεΪΝ εαγ υ α,Ν βΝ κπκέαΝ (κλΰΪθπ β)Ν αΝ πλυ αΝ ίάηα αΝ

αγ λκπκέβ βμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ υθ δ Ϋφ λ Ν βηαθ δεΪΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ

αθΪπ υιβΝεαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝελα υθέΝΚαδΝ κτ κΝ δσ δΝκΝελα δεσμΝεαδΝ

πζάλβμΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ αυ υθΝ υθΫίαζ Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

αθ έζβοβμΝ σ δΝ βΝ παλκξάΝ θΫλΰ δαμΝ απκ ζ έΝ εκδθπθδεσΝ αΰαγσΝ εαδΝ

εα αίζάγβεαθΝ βηαθ δεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ θ πηΪ π βΝ σζπθΝ πθΝ

θκδεκευλδυθΝ αΝ έε υαΝπαλκξάμΝη Ν πΫε α βΝ πθΝ δε τπθΝεαδΝί ζ έπ βΝ πθΝ

υ βηΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ δαθκηάμΝ θΫλΰ δαμ,Νη Ν ζδεσΝ σξκΝ φκ δα ησΝ

                                                           
1
 ΟΝ κηΫαμΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βλέα αδΝ Ν Ϋ λδμΝ ία δεΫμΝ λα βλδσ β μμΝ βθΝ

παλαΰπΰά,Ν βΝη αφκλΪ,Ν βΝ δαθκηάΝεαδΝ βθΝπλκηάγ δαέ 
2
 Ολδ ηΫθ μΝ ι’Ναυ υθΝπαλάΰαΰαθΝεαδΝ λκφκ κ κτ αθΝαπ υγ έαμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝ(πζάλπμΝ

εαγ κπκδβηΫθ μ),Ν θυΝ Ϊζζ μΝ αθαζΪηίαθαθΝ ησθκΝ βθΝ πυζβ βΝ εαδΝ δαθκηάΝ εαδΝ

πλκηβγ τκθ αθΝαπσΝ πδξ δλά δμΝπαλαΰπΰάμέΝ 
3
 ΓδαΝ δμΝ βησ δ μΝ πδξ δλά δμΝ ΝπκυΝπαλΫξκυθΝαΰαγΪΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝεαδΝ βθΝΫικ κΝ κυμΝ

απσΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ ίζέΝ  Ν (Πλαε έΝ π ιέ)Ν 1ηκή1λλβΝ εαδΝ  Ν (Πλαε έΝ π ιέ)Ν 1ηλή1λλβ, 

βηκ δ υηΫθ μΝ βΝΝΟΜΟΝεαδΝΚέΝΧέΝΧλυ σΰκθκμ,Ν κηδεΪΝεαδΝΚκδθπθδεΪΝ δεαδυηα α,Ν ε έΝ

θ έΝΝέΝΪεεκυζα,Ν γάθα-Κκηκ βθάΝ1λλκ,Ν ζέΝ1ι1έ 
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θΫλΰ δαμΝ σ κΝ πλκμΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ ίδκηβξαθέ μΝ σ κΝ εαδΝ πλκμΝ κυμΝ κδεδαεκτμΝ

εα αθαζπ Ϋμ4.  

 αΝ Ϋζβ,Ν σηπμ,Ν βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1λιί,Ν υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ βμΝ ΰ θδεσ λβμΝ

υλππαρεάμΝ Ϊ βμΝπλκμΝ κθΝκδεκθκηδεσΝφδζ ζ υγ λδ ησΝεαδΝ αυ σξλκθαΝ κθΝ

π λδκλδ ησΝ κυΝ ελα δεκτΝ παλ ηία δ ηκτΝ Ν ία δεκτμΝ κδεκθκηδεκτμΝ κη έμ5, 

σππμΝαυ σμΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,ΝαθΫευο Ν κΝγΫηαΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ βμΝαΰκλΪμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝΪλξδ ΝθαΝαηφδ ίβ έ αδΝ κΝ πδελα κτθΝηκθκππζδαεσΝ

ηκθ Ϋζκ6έΝΣαΝ πδξ δλάηα αΝυπΫλΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμ7 εαδΝ βμΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝ

αΰκλΪμΝ Ναθ αΰπθδ δεσΝηκθ ΫζκΝά αθΝαθαηφέίκζα,Νη Νία δεΪΝ ιΝαυ υθΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝ ξθκζκΰδευθΝ π θ τ πθΝ εαδΝ βθΝ πφΫζ δαΝ κυΝ ζδεκτΝ

εα αθαζπ άΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ δηάΝ πυζβ βμΝ κυΝ λ τηα κμέΝ θ δγΫ πμ,Ν κδΝ

ηκθκππζδαεΫμΝ ελα δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ θΝ πλκπγκτ αθΝ

θΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ θυΝκδΝ εΪ κ Νευί λθβ δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ εη αζζ τκθ αθΝ

πλκμΝσφ ζκμΝ κυμΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ θΫλΰ δαμΝΰδαΝοβφκγβλδεκτμΝ

ευλέπμΝ εκπκτμΝ εαδΝ ξπλέμΝ θαΝ πλκ αλησακθ αδΝ δμΝ αθα υση θ μΝ αθΪΰε μΝ

θσμΝ τΰξλκθκυΝελΪ κυμΝεαδΝθαΝζαηίΪθκυθΝηΫ λαΝυπΫλΝ βμΝπλκ α έαμΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμέ 

                                                           
4
 ΜέΝ Παπαθ υθβ, ΣκΝ έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν γάθαΝ βίίγ,Ν ζέΝ 1ίιΝ πέΝ εαδΝ ΘέΠέΝ Φκλ Ϊεβμ, 

έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν γάθα-Κκηκ βθάΝβίίλ,Ν ζέΝβκίΝ πέ 
5
 ΓδαΝ κΝγΫηαΝ βμΝδ δπ δεκπκέβ βμΝ(άΝαπκελα δεκπκέβ βμ)Ν πθΝ πδξ δλά πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θΫλΰ δαμΝ ίζέΝ ΘέΓλέΝ Παπα σπκυζκμ, ζ υγ λέαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ εαδΝ ζ υγ λέαΝ ΚυεζκφκλέαμΝ

Κ φαζαέπθΝ κθΝ Ν κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμμΝΗΝπ λέπ π βΝ βμΝ δ δπ δεκπκέβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κΝ

υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,Ν ΟδεκθκηέαΝ ΤΝ Πκζδ δεά,Ν ( πδηΫζ δαμΝ ΝδεέΝ έΝ Φαλαθ κτλβμ), 

ε έΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν γάθαΝβί1ζ,Ν ζέ1ι1Ν πέ 
6
 ζέΝ υπσγ βΝ Ν Almelo, C -1ηκήλζΝ εαδΝ υπσγ βΝ ωostaΝ εα ΪΝ Enel θή1λθζΝ κυΝ υλππαρεκτΝ

δεα βλέκυ,ΝσπκυΝβΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝαθ δη ππέα αδΝπμΝ ηπσλ υηαΝεαδΝβΝαΰκλΪΝπλΫπ δΝ

θαΝυπσε δ αδΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ ζ τγ λκυΝαθ αΰπθδ ηκτέ 
7
  ΓδαΝ βθΝ ΫθθκδαΝ «απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ» ίζέΝ δεέΝ ΗζδΪ κυ,Ν π ζ υγΫλπ βΝ

ΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ εα ΪΝ κΝ υλππαρεσΝ εαδΝ γθδεσΝ έεαδκ,Ν κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ

έεαδκ,Ν ΟδεκθκηέαΝ ΤΝ Πκζδ δεάΝ σέπέ,Ν ζέΝ 1ι πέ,Ν ΧέΝ υθκ δθσμ,Ν π ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝεαθσθ μΝ κυΝαθ αΰπθδ ηκτ,Ν κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ π ζ υγΫλπ βΝ βμΝ

αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ ( πδηΫζ δαΝ έΝ αηαθ έ κυ),Ν ε έΝ θ έΝ ΝέΝ Ϊεεκυζα,Ν Ν γάθα-

Κκηκ βθάΝ βίί1,Ν ζέΝ ι1-11βΝ εαδΝ ΜέΘέΝ Μαλέθκμ,Ν ΗΝ πλσ ία βΝ Ν θ λΰ δαεσΝ έε υκΝ - ΗΝ

απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ-,Ν ε έΝ θ έΝΝέΝΪεεκυζα,ΝΝ γάθα-Κκηκ βθάΝ

2003.  
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ΗΝ ΫπμΝ σ Ν θ λΰ δαεάΝ πκζδ δεάΝ βμΝ υλυπβμΝ πμΝ θδαέαμΝ κθ σ β αμΝΝ

ξαλαε βλέα αδΝ απσ Ϋζζ δοβΝ ΰ θδευθΝ σξπθΝ εαδΝ ξ σθΝ απκεζ δ δεά 

πδεΫθ λπ άΝ βμΝ Ν ηκλφΫμΝ θΫλΰ δαμΝ η ηκθπηΫθα8. κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ

θ λΰ δαεάΝ πκζδ δεάΝ υπαΰσ αθΝ βθΝ απκεζ δ δεάΝ αληκ δσ β αΝ πθΝ ελα υθΝ

η ζυθΝ εαδΝ υθ σ αθΝ Ϊλλβε αΝ η Ν βθΝ αλξάΝ βμΝ γθδεάμΝ ευλδαλξέαμΝ πέΝ πθΝ

φυ δευθΝ πσλπθ9,Ν ΰέθ αδΝ υεσζπμΝ αθ δζβπ σΝ σ δΝ βΝ κηΫαμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ

απκ ζ έΝ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ υαέ γβ κυμΝ εαδΝ δ δαέ λκυμΝ εζΪ κυμΝ η Ν

ιαδλ δεσΝ Ϋθ κθκΝ λσζκΝ δμΝ δ γθ έμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ πθΝ ελα υθΝ εαδΝ πθΝ

γ ηδευθΝκλΰΪθπθΝ κυμ10. 

 βΝ υθγάεβΝ ΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ κΝ 1λλβ11 ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ

πλκίζΫπ αδΝβΝζάοβΝηΫ λπθΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫα,ΝξπλέμΝπ σ κΝθαΝΰέθ αδΝ

αθαφκλΪΝΰδαΝ θδαέαΝ υλππαρεάΝπκζδ δεάέΝΗΝ πδ λκπάΝσηπμΝαπσΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ

εα έαμΝ αηφδ ίβ έΝ δεα δευμΝ αΝ ηκθκππζδαεΪΝ εαγ υ αΝ πθΝ ελα δευθΝ

πδξ δλά πθΝ θΫλΰ δαμΝ υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ βμΝ ζ τγ λβμΝ ευεζκφκλέαμΝ πθΝ

ηπκλ υηΪ πθ12.  υθαεσζκυγα,ΝκΝ θπ δαεσμΝθκηκγΫ βμΝυδκγΫ β Νεαθσθ μΝ

                                                           
8
 ΣβΝ εα έαΝ κυΝ’ηίΝσ αθΝ ΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝεκδθάμΝ θ λΰ δαεάμΝπκζδ δεάμΝ

ΰδαΝ κθΝ ΪθγλαεαΝ υπ ΰλΪφβΝ αλξδεΪΝ βΝ υθγάεβΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Κκδθσ β αμΝ ΆθγλαεαΝ εαδΝ

ΧΪζυίαΝ( Κ Χ)ΝεαδΝ θΝ υθ ξ έαΝβΝυθγάεβΝΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝΚκδθσ β αΝ κηδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

( Κ )έΝ ξ δεΪΝ ίζέΝ Νέ έΝ Φαλαθ κτλβμ, πσΝ κΝ Παλέ δΝ βΝ Λδ αίσθαΝ ηΫ πΝ ΡυηβμμΝ ΗΝ

ιΫζδιβΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ βμΝ Κή Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ

έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝγΝ πέΝ,ΝσπκυΝαθαΰθπλέα αδΝβΝ γθδεάΝευλδαλξέαΝ κθΝ

θ λΰ δαεσΝ κηΫαέΝ 
9 ζέΝ πσφα βΝ ΚΝιβήκγ,ΝCampus Oil,Ν βηκ δ υηΫθβΝ κΝcuria.europa.eu 

10
 Π λέΝ πθΝ ελα δευθΝ ευλδαλξδευθΝ αληκ δκ ά πθΝ εαδΝ π λδκλδ ηυθΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ

δ γθΫμΝ έεαδκΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ θ λΰ δαεκτμΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ φυ δεκτμΝ πσλκυμΝ εαδΝ βθΝ

εη Ϊζζ υ άΝ Ν κυμΝ ίζέΝ FATOUROS, Arghyrios, An International Legal Framework for 

Energy, Recueil des cours, Hague Academy of International Law, Hague, the Netherlands, 

2008, pp. 357-408. 

11
 ΠλυβθΝ ΪλγλκΝ γΝ υθγ ε,Ν π λέΝ ’Ν εαδΝ πλυβθΝ ΪλγλκΝ 1ηζΝ υθγ ε ΰδαΝ δ υλππαρεΪΝ έε υαΝ

θΫλΰ δαμ 

12
 ζέΝ πσφα βΝ κυΝ δεα βλέκυΝ βμΝ 1λβμΝ Μαλ έκυΝ 1λλ1,Ν ΓαζζδεάΝ βηκελα έαΝ εα ΪΝ

πδ λκπάμΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθΝ ( θ αΰπθδ ησμΝ δμΝ αΰκλΫμΝ βζ πδεκδθπθδαευθΝ

ληα δευθ),ΝΤπσγ βΝω-βίβήκκ,Ν βηκ δ υηΫθβΝ κΝcuria.europa.eu  
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παλΪΰπΰκυΝ δεαέκυΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ δμΝ πλκεζά δμΝ κθΝ

θ λΰ δαεσ κηΫα13. 

ΗΝ θΝδ ξτΝ άη λαΝυθγάεβΝ βμΝΛδ αίσθαμΝπ λδζαηίΪθ δΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝηέαΝ

δαελδ άΝ θκηδεάΝ ίΪ βΝ πκυΝ αφκλΪΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμ. τηφπθαΝ

δ δεσ λαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1λζΝαυ άμ,ΝυπσΝ κθΝ έ ζκΝ « θΫλΰ δα»14 κλέακθ αδΝπμΝ

ία δεκέΝ σξκδΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ

αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝ δα φΪζδ βΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ φκ δα ηκτ15,ΝβΝπλκυγβ βΝ

βμΝ θ λΰ δαεάμΝαπκ κ δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ

θΫπθΝ εαδΝ αθαθ υ δηπθΝ πβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ βΝ πλκυγβ βΝ βμΝ δα τθ βμΝ

θ λΰ δαευθΝ δε τπθέΝΗΝαληκ δσ β αΝ βμΝΈθπ βμΝΰδαΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝ κθΝ

κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ πλκ δκλέα αδΝ πμΝ υθ λΫξκυ αΝ εαγυμΝ κΝ έ δκΝΪλγλκΝ

κλέα αδΝπ λαδ ΫλπΝσ δΝεΪγ ΝελΪ κμΝηΫζκμΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝεαγκλέα δΝ
                                                           
13

 ζέΝεα π ΫλπΝυπσΝπαλΪΰλαφκΝI.2. 

14
 ΆλγλκΝ 1λζ βμΝ υθγάεβμμ «1έΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ΰεαγέ λυ βμΝ άΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ

π λδεάμΝαΰκλΪμΝεαδΝζαηίαθκηΫθβμΝυπσοβΝ βμΝαπαέ β βμΝθαΝπλκ α υγ έΝεαδΝθαΝί ζ δπγ έΝ

κΝ π λδίΪζζκθ,Ν βΝ πκζδ δεάΝ βμΝ Έθπ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν Ν πθ τηαΝ αζζβζ ΰΰτβμΝ

η αιτΝελα υθΝη ζυθ,ΝΫξ δΝπμΝ σξκμΝα)ΝθαΝ δα φαζέα δΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,Νί)Ν

θαΝ δα φαζέα δΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ φκ δα ησΝ βμΝ Έθπ βμ,Ν εαδΝ ΰ)Ν θαΝ πλκπγ έΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ

απκ κ δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝ θΫλΰ δαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ εαδΝ

αθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμ,ΝεαδΝ )ΝθαΝπλκπγ έΝ βΝ δα τθ βΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ δε τπθέ 

βέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ ζκδπυθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ υθγβευθ,Ν κΝ υλππαρεσΝ

ΚκδθκίκτζδκΝεαδΝ κΝυηίκτζδκ,Ναπκφα έακθ αμΝ τηφπθαΝη Ν β υθάγβΝθκηκγ δεάΝ δα δεα έα,Ν

γ πέακυθΝ αΝηΫ λαΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1έΝΣαΝ θΝ

ζσΰπΝηΫ λαΝγ πέακθ αδΝη ΪΝαπσΝ δαίκτζ υ βΝη Ν βθΝΟδεκθκηδεάΝεαδΝΚκδθπθδεάΝ πδ λκπάΝεαδΝ

βθΝ πδ λκπάΝ πθΝΠ λδφ λ δυθέ 

ΣαΝ ηΫ λαΝ αυ ΪΝ θΝ πβλ ΪακυθΝ κΝ δεαέπηαΝ ελΪ κυμΝ ηΫζκυμΝ θαΝ εαγκλέα δΝ κυμΝ σλκυμΝ

εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ κυΝπσλπθ,Ν βθΝ πδζκΰάΝ κυΝη αιτΝ δαφσλπθΝ θ λΰ δαευθΝ

πβΰυθΝ εαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ δΪλγλπ βΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ κυΝ φκ δα ηκτ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ1λβ,ΝπαλΪΰλαφκμΝβ,Ν κδξ έκΝΰ)έ 

γέΝΚα ΪΝπαλΫεεζδ βΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβ,Νυηίκτζδκ,Ναπκφα έακθ αμΝκηκφυθπμ,Ν τηφπθαΝ

η Ν δ δεάΝ θκηκγ δεάΝ δα δεα έαΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ δαίκτζ υ βΝ η Ν κΝ υλππαρεσΝ Κκδθκίκτζδκ,Ν

γ πέα δΝ αΝπμΝΪθπΝηΫ λα,Νσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝηΫ λαΝευλέπμΝφκλκζκΰδεκτΝξαλαε άλα»έΝξ δεΪΝ

η Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ Λ Ν δ δεκτΝε φαζαέκυΝΰδαΝ βθΝ θΫλΰ δαΝίζέΝ Νέ έΝ Φαλαθ κτλβμ, πσΝ κΝ

Παλέ δΝ βΝΛδ αίσθαΝηΫ πΝΡυηβμμΝΗΝ ιΫζδιβΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ βμΝ Κή Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θΫλΰ δαμΝ κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝγΝ πέΝ 
15

 ΓδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ κυΝ φκ δα ηκτΝ ηΫ πΝ πθΝ δε τπθΝ ίζέΝ Κ φΪζαδκΝ V κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θΫλΰ δαμΝ κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝζ1ηΝ πέΝ 
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κυμΝσλκυμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ κυΝπσλπθ,Ν βθΝ πδζκΰάΝη αιτΝ

πθΝ δΪφκλπθΝ θ λΰ δαευθΝπβΰυθΝεαδΝ βΝΰ θδεάΝ δΪλγλπ βΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ

κυΝ φκ δα ηκτέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ βΝ γ ηκγΫ β βΝ δ δεκτΝ ε φαζαέκυΝ ΰδαΝ

βθΝ θΫλΰ δαΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βΝ υθ δ β κπκέβ βΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝ πθΝ

θ λΰ δαευθΝαβ βηΪ πθΝεαδΝ βΝίκτζβ βΝ βμΝΈθπ βμΝΰδαΝηέαΝ θδαέαΝ π λδεάΝ

αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμέ 

υθκοέακθ αμ,Ν η ΪΝ αΝ ηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ’λίΝ βΝ υλππαρεάΝ Κκδθσ β αΝ

απκφα έα δΝ κΝΪθκδΰηαΝ κυΝαθ αΰπθδ ηκτΝ βθΝαΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν

κΝκπκέκΝ πΫφ λ Ν βηαθ δεσ α μΝη αίκζΫμΝ κθΝ κηΫα,Νη Ν αΝελΪ βΝηΫζβΝθαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ πλκ αληκ κτθΝ α δαεΪΝ εαδΝ θαΝ υδκγ ά κυθΝ δμΝ θΫ μΝ

η αλλυγηέ δμέΝ 

.  ω  ωσ    ωσ ς ς ς 
Η ς ς16 

 

ΗΝ πλυ βΝ Ϋ ηβΝ κ βΰδυθΝ (Ο βΰέαΝ λθήλβή Κ17 ΰδαΝ βθΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ Ο βΰέαΝ λκήγίή Κ18 ΰδαΝ βθΝ αΰκλΪΝ φυ δεκτΝ α λέκυ)Ν ΰδαΝ βθΝ

απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝ αΰκλΪμΝ ε σγβε Ν βθΝ 1λβΝ ε ηίλέκυΝ 1λλθ 

απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ- σ - Κκδθσ β αΝεαδΝαπκ Ϋζ Ν βΝγ η ζδαεάΝίΪ βΝΰδαΝ αΝ

ελΪ βΝηΫζβΝ κυΝαθκέΰηα κμΝ βμΝαΰκλΪμΝ κθΝαθ αΰπθδ ησ19έΝΈγ Νη ΝάπδαΝ

ηκλφάΝ κυμΝ ία δεκτμΝ πυζυθ μΝ ΰδαΝ βθΝ βηαθ δεάΝ αθαησλφπ βΝ βμΝ

π λδεάμΝαΰκλΪμΝπκυΝ πλσε δ κΝθαΝ πΫζγ δέΝ δ δεσ λαΝκδΝετλδκδΝ σξκδΝεαδΝ

η αλλυγηέ δμΝ βμΝπλυ βμΝΰ θδΪμΝκ βΰδυθΝ έθαδΝκδΝπαλαεΪ πμΝΝ 

αέ αφάμΝ δΪελδ βΝη αιτΝ πθ αθ αΰπθδ δευθΝ ηβηΪ πθΝ βμΝίδκηβξαθέαμΝ

εαδΝ πθΝ ηβΝ αθ αΰπθδ δευθΝ ηβηΪ πθέΝ δ δεσ λα,Ν υφέ αθ αδΝ κΝ

ε θ λδεσμΝΪικθαμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝεα α ε υά,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝ βθΝ

εη Ϊζζ υ βΝ πθΝ υπκ κηυθΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ δαθκηάμΝ εαδΝ κδΝ
                                                           
16

 ΓδαΝ κΝ γΫηαΝ αυ σΝ ίζέΝ ΓέΚκυ ακτεκμ-ΜέΝ ζΪθκΰζκυ- έΝ Σλκεκτ β,Ν ΰκλΪΝ Ηζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμμΝ πσΝ βθΝ Πλυ βΝ βθΝ Σλέ βΝ Ϋ ηβ,Ν κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,Ν

ΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝγγΝ πέ 
17

 ΝL 27/10, 30.11.1997 

18
 EE L 204/1, 21.7.1998 

19
 ΌππμΝαυ σμΝ(αθ αΰπθδ ησμ)Νγ πέα αδΝ αΝΪλγλαΝ1ί1ΝεαδΝ1ίβΝ βμΝΛ ΝΝ(πλυβθΝΪλγλαΝ

κ1ΝεαδΝκβΝ βμΝυθγ Κ) 
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παλΪπζ υλκδΝ Ϊικθ μΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ

παλαΰπΰάμΝ εαδΝ βμΝ πλκηάγ δαμ20έΝ ΟδΝ παλΪπζ υλκδΝ Ϊικθ μΝ έθαδΝ εαδΝ

αυ κέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε γ έΝ κθΝ αθ αΰπθδ ησ,Ν θυΝ κδΝ υπκ κηΫμΝ πθΝ

δε τπθΝη αφκλΪμΝεαδΝ δαθκηάμΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝαπκ ζκτθΝελα δεΪΝ

φυ δεΪΝ ηκθκπυζδα21έΝ Άλα,Ν κπκδκ άπκ  δ δυ βμΝ Ϋξ δΝ υθα σ β αΝ

παλαΰπΰάμΝ άΝ πλκηάγ δαμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν φσ κθΝ εα Ϋξ δΝ βθΝ

απαλαέ β β Ϊ δαΝ ΰδαΝ παλαΰπΰάΝ άΝ πλκηάγ δαέΝ ΟδΝ ελα δεΫμΝ αδλ έ μ,Ν

ηπαέθκυθΝ Ν δα δεα έαΝ η α λκπάμΝ κυμΝ Ν αθυθυη μΝ αδλ έ μΝ η Ν

αφυμΝ δαξπλδ ηΫθ μΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ παλαΰπΰάμ,Ν η αφκλΪμ22 

εαδΝ δαθκηάμ23. 

ίέ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ δμΝ υπκ κηΫμΝ πλκμΝ λέ κυμ (Third Party 

Access),Ν απσΝ ηΫλκυμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πθΝ ηβΝ αθ αΰπθδ δευθΝ

ηβηΪ πθΝ βμΝ ίδκηβξαθέαμέΝ ΣκΝ δεαέπηαΝ πλσ ία βμΝ λέ πθΝ δμΝ

υπκ κηΫμΝ δε τκυΝ θΫλΰ δαμ,Ν αΝφυ δεΪΝηκθκπυζδα,Ν βζα ά,Ναπκ ζ έΝ

βΝ ία δεσ λβ πλκςπσγ βΝ υ Ν θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ απκ ζ ηα δεΪΝ κΝ

ηκθ ΫζκΝ κυΝ ζ τγ λκυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ βθΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμ24. 

θ δε έη θκΝ βμΝ πλσ ία βμΝ κθΝ εζΪ κΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ απκ ζκτθΝ

δ δεσ λαΝ κΝ έε υκΝ υοβζάμ,Ν η αέαμΝ εαδΝ ηδελάμΝ Ϊ βμΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝεαδΝ κΝ έε υκΝη αφκλΪμΝεαδΝ δαθκηάμΝφυ δεκτΝα λέκυΝεαγυμΝ

εαδΝ κδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ απκγάε υ βμΝ αυ κτέΝ ΗΝ ΫθθκδαΝ βμΝ πλσ ία βμΝ

έθαδΝ υλ έαΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ σ κΝ βΝ τθ βΝ πθΝ ξλβ υθΝ κΝ

έε υκ-φυ δεσΝ ηκθκπυζδκΝ σ κΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ αυ κτέ τηφπθαΝ η Ν βΝ

                                                           
20

 ΘέΝΠέΝΦκλ Ϊεβμ, σέπέΝβκίΝ πέ 
21

 Φυ δεσΝ ηκθκπυζδκΝ βηδκυλΰ έ αδΝ σ αθ,Ν ζσΰπΝ βμΝ δ δκηκλφέαμΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν κΝ εσ κμΝ

εα α ε υάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ έθαδΝ ξαηβζσ λκΝ απσΝ σ, δΝ κΝ

Ϊγλκδ ηαΝ κυΝεσ κυμΝπκυΝγαΝπλκΫευπ ,Ν ΪθΝπαλΫξκθ αθΝαπσΝπ λδ σ λ μΝ πδξ δλά δμέΝ

ΓδαΝ βθΝυπσοβΝΫθθκδαΝίζέΝΜέΘέΝΜαλέθκμΝσέπέ,Ν ζέΝ1γΝ πέ 
22

  Κα ΄ΝΪλγλκΝβΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίγήηζή Κ,ΝπμΝ«η αφκλΪ»Νκλέα αδΝ«βΝη αφκλΪΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝηΫ πΝ δα υθ ηΫθκυΝ υ άηα κμΝυοβζάμΝεαδΝ υπ λυοβζάμΝ Ϊ βμΝη Ν εκπσΝ βθΝ

παλκξάΝ βΝ Ν ζδεκτμΝ π ζΪ μΝ άΝ Ν δαθκη έμ,Ν ηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ σηπμΝ βμΝ

πλκηάγ δαμ»ΝΝ 
23

 Κα ΄Ν ΪλγλκΝ βΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίγήηζή Κ,Ν πμΝ « δαθκηά»Ν κλέα αδΝ «βΝ η αφκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝηΫ πΝ δα υθ ηΫθκυΝ υ άηα κμΝυοβζάμΝεαδΝ υπ λυοβζάμΝ Ϊ βμΝη Ν εκπσΝ βθΝ

παλΪ κ άΝ βμ,ΝηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝσηπμΝ βμΝπλκηάγ δαμ»ΝΝ 
24

 ΜέΘέΝΜαλέθκμΝσέπέ,,Ν ζέΝθΝ πέ 
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γ πλέαΝ π λέΝ κυ δπ υθΝ δ υεκζτθ πθΝ άΝ αθαΰεαέπθΝ υπκ κηυθΝ

(essential facilities) σπκδκμΝ εη αζζ τ αδΝηέαΝ ΰεα Ϊ α βΝάΝυπκ κηάΝ

δε τκυΝκφ έζ δΝθαΝπαλαξπλ έΝυπσΝσλκυμΝ βΝ υθα σ β αΝπλσ ία βΝ Ν

αυ άΝ απσΝ λέ κΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα φαζέακθ αδΝ κδΝ υθγάε μΝ

αθ αΰπθδ ηκτ25.  

ΰέ ζ τγ λβΝ πδζκΰάΝ πλκηβγ υ άΝ απσΝ ηΫλκυμΝ πθΝ εα αθαζπ υθ,Ν κδΝ

κπκέκδΝ δαελέθκθ αδΝ Ν πδζΫΰκθ μΝ εαδΝ ηβΝ πδζΫΰκθ μέΝ ΟδΝ πλυ κδΝ ι’Ν

αυ υθΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝ πδζκΰάμΝπλκηβγ υ άΝεαδΝκδΝ τ λκδΝκδΝκπκέκδΝ

πλκηβγ τκθ αδΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝαπσΝ δμΝελα δεΫμΝ αδλ έ μΝη Ν εκπσΝ

α δαεΪΝ θαΝ η αίκτθΝ σζκδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ πδζΫΰκθ πθΝ

εα αθαζπ υθέ 

έ Ολδ ησμ αθ ιΪλ β κυ δαξ δλδ άΝ κυΝ υ άηα κμΝ η αφκλΪμΝ

(Transmission System Operator – TSτ)ΝκΝκπκέκμΝγαΝΫξ δΝπμΝεαγάεκθΝ

κθΝΫζ ΰξκ,Ν βθΝ υθ άλβ βΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμΝεαδΝ πθΝ

δα υθ Ϋ πθΝ κυΝη Ν αΝΪζζαΝ υ άηα αέΝ 

έ ΚαγδΫλπ β αθ ιΪλ β πθΝ λυγηδ δευθΝ αλξυθΝ ΰδαΝ βθΝ πέίζ οβΝ πθΝ

αΰκλυθέ 

ΣκΝ τ λκΝαπκφα δ δεσΝίάηαΝ κθΝίπησΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ βμΝαΰκλΪμΝ

θΫλΰ δαμΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν η Ν βθ O βΰέαΝ 2003/54/EK26 βμΝ βθβμΝ ΙκυθέκυΝ

2003 η Ν βθΝ κπκέα θδ ξτκθ αδΝ αΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ αβ βηΪ πθΝ

πκυΝ θΝ λυγηέ βεαθΝ βθΝ πλυ βΝ Ϋ ηβέΝ ΣβθΝ παλαπΪθπΝ κ βΰέα 

υηπζάλπ  κΝ Καθκθδ ησμΝ ( Κ)Ν 1ββκήβίίγ27 ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ

πλσ ία βμΝ κΝ έε υκΝΰδαΝ δμΝ δα υθκλδαεΫμΝαθ αζζαΰΫμΝ θΫλΰ δαμ28. 

δ δεσ λα,Ν αΝελΪ βΝηΫζβΝεαζκτθ αδΝθαΝπΪλκυθΝηΫ λαΝΰδα: 

                                                           
25

 ΧέΝ Χλδ κ κτζκυ,Ν Ν Πλκ α έαΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ υηία δεάμΝ ζ υγ λέαμΝ αΝ

εκδθπφ ζάΝ έε υα,Ν ε έΝ θ έΝΝέΝΪεεκυζα,Ν γάθαΝ– Κκηκ βθάΝβίίι,Ν ζέΝβιγΝ πέ 
26

 EE L 1ιθήγι,Ν1ηέιέβίίγΝεαδΝΟ βΰέαΝβίίγήηηήEK ΰδαΝαΰκλΪΝφυ δεκτΝα λέκυΝ (EE L176/57, 

15.7.2003) 

27
 EE L 176/1, 15.7.2001 

28
 ΠαλΪζζβζα,Ν ε σγβε ΝεαδΝβΝ πσφα βΝβίίγήιλθή ΚΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ τ α βΝ

υλππαρεάμΝΟηΪ αμΝΡυγηδ δευθΝ λξυθΝΰδαΝ βθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝεαδΝ κΝφυ δεσΝαΫλδκέ 
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αέ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ εα αθαζπ υθ,Ν βθΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ

κυμΝεαδΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμ ηΫ πΝ

βμΝδ σ δηβμΝπλσ ία βμΝ κΝ έε υκ.  

ίέ βθΝ δηκζσΰβ βΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθΝεαδΝ βθΝκηκδκΰΫθ δαΝπμΝ

πλκμΝ κΝ ίαγησΝ αθκέΰηα κμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ η αιτΝ πθΝ ελα υθ- η ζυθέΝ

πδπζΫκθΝ γ πέ βεαθΝ εαθσθ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ παλαΰπΰά,Ν

η αφκλΪΝεαδΝ δαθκηά δ ξτκμΝ ΝσζαΝ αΝελΪ βΝ βμΝ έ έΝ 

ΰέ βθΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ πθΝ επκηπυθΝ

λτππθέΝ 

έ βθΝη Ϊία βΝαπσΝ βθΝ1βΝΙκυζέκυΝβίίζΝ σζπθΝ πθΝεα αθαζπ υθΝ βθΝ

εα βΰκλέαΝ πθΝ πδζΫΰκθ πθ,Ν ά κδΝ σζκδΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ θαΝ ΫξκυθΝ κΝ

δεαέπηαΝθαΝ πδζΫικυθΝπλκηβγ υ άΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέ 

ΠαλΪΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ πκυΝ εα Ϋίαζζ Ν βΝ υλππαρεάΝ Eπδ λκπά,Ν κΝ

αθ αΰπθδ ησμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαγυ λκτ Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ δμΝ

1λΝ π ηίλέκυΝβίίιΝθαΝπαλγ έΝθΫκΝπαεΫ κΝηΫ λπθ,Ν κΝ λέ κΝεα ΪΝ δλΪ,ΝπκυΝ

ίλέ ε αδΝ θΝ δ ξτΝ άη λαΝ εαδΝ Ϋπλ π Ν θαΝ η αφ λγ έΝ κΝ γθδεσΝ έεαδκΝ πθΝ

ελα υθΝη ζυθΝΫπμΝ βθΝγβΝΜαλ έκυΝβί11.  βθΝ λέ βΝαυ άΝ Ϋ ηβΝεαθκθδ δευθΝ

ηΫ λπθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝΟ βΰέ μΝβίίλήιβή Κ29 ΰδαΝ βθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ

εαδΝβίίλήιγή Κ30 ΰδαΝ κΝφυ δεσΝαΫλδκ31  ΟδΝ σξκδΝπκυΝ ΫγβεαθΝη Ν βθΝ λέ βΝ

Ϋ ηβΝκ βΰδυθΝά αθΝευλέπμΝκδΝαεσζκυγκδμ  

αέ ΗΝ δ τλυθ βΝ πθΝ πδζκΰυθΝ κυΝ εΪγ Ν εα αθαζπ ά ξ δεΪΝ η Ν κθΝ

πλκηβγ υ άΝβζ ε λδεκτΝλ τηα κμέ 

ίέ ΗΝ πδίκζάΝζκΰδευθΝεαδΝπλκ δ υθΝ δηυθΝπλκμΝ κθΝζδαθδεσΝεα αθαζπ άέ 

ΰέ ΗΝα φΪζ δαΝ κυΝ φκ δα ηκτΝεαδΝβΝα δΪζ δπ βΝπαλκξάΝ θΫλΰ δαμΝηΫ πΝ

βμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ πΫε α βμΝ πθΝ δα υθ Ϋ πθ,Ν βζα ά βθΝ θέ ξυ βΝ

βμΝ δα υθκλδαεάμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝελα υθΝη ζυθ32. 

                                                           
29

 EE L 211/55, 13.7.2009 

30
 EE L 211/55, 13.7.2009 

31
 ΚαδΝκδΝ ξ δεκέΝεαθκθδ ηκέΝ( Κ)Νι1γήβίίλΝ(EE L 211/1, 13.7.2009), 714/2009 (EE L 211/15, 

1γέιέβίίλ)ΝεαδΝι1ηήβίίλΝ(EE L 211/36, 13.7.2009). 

32
 ζέΝ ξ δεΪΝ βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ήθ βμΝ θΫλΰ δαμΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝPh. Lowe, Making energy markets in Europe better, 26 Νκ ηίλέκυ 

2009, http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_18_en.pdf 
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έ Η πλκυγβ βΝ βμΝξλά βμΝαθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμ ( Π ).  

έ ΗΝ θέ ξυ βΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ εαδΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ γθδευθΝ

λυγηδ δευθΝαλξυθΝ θΫλΰ δαμ εαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ κυμΝηΫ πΝ

βμΝ έ λυ βμΝ βμΝ πδ λκπάμ εαδΝ Τπβλ έαμ ΰδαΝ βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ

Ρυγηδ δευθΝ λξυθΝ θΫλΰ δαμΝ(χgencyΝforΝωooperationΝofΝtheΝϋnergyΝ

Regulators - ACER).   

έ Σκθ δ δκε β δαεσΝ δαξπλδ ησ (ownership unbundling)33 τηφπθαΝ η Ν

κθΝκπκέκΝκΝδ δκε ά βμΝεαδΝ δαξ δλδ άμΝ κυΝ υ άηα κμΝη αφκλΪμΝ θΝ

πδ λΫπ αδΝθαΝ ζΫΰξ δΝΪη αΝάΝΫηη αΝ πδξ δλά δμΝπαλαΰπΰάμΝάΝεαδΝ

πλκηάγ δαμ34. 

 Ν πέπ κΝ γθδεκτΝ δεαέκυ,Ν κΝπλυ κΝθκηκγΫ βηα,Ν κΝκπκέκΝεαδΝη Ϋφ λ Ν βθΝ

πλυ βΝ Ϋ ηβΝ Ο βΰδυθΝ ά αθΝ κΝ ΝέΝ βιιγή1λλλΝ (Φ ΚΝ ’Ν βκθ) υθΪη δΝ κυΝ

κπκέκυΝ ΰελέγβε ΝκΝπλυ κμΝΚυ δεαμΝυθαζζαΰυθΝβίί1Ν(Φ ΚΝ ’Νθβγήβίί1). 

θΝ υθ ξ έα,Νοβφέ βε ΝκΝΝέΝγ1ιηήβίίγΝ(Φ ΚΝ ’Νβίι),Νη Ν κθΝκπκέκΝΫΰδθ ΝηέαΝ

απσπ δλαΝαθ δη υπδ βμΝ βμΝαθαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ φαληκΰάμΝ βμΝπλυ βμΝ

Ϋ ηβμΝ ηΫ λπθΝ η Ν βηαθ δεσ λβΝ υηίκζάΝ κθΝ θΫκΝ Κυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝ

υ άηα κμΝεαδΝυθαζζαΰυθΝ(Φ ΚΝ ’Νθηηήβίίη),ΝσπκυΝπλκίζΫπ αδΝπζΫκθΝβΝ

κλΰΪθπ βΝ ξκθ λ ηπκλδεάμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΗΝ η αφκλΪΝ βμΝ

τ λβμΝ Ϋ ηβμΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ κ βΰδυθΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν η Ν κθΝ ΝέΝ

γζβθήβίίηΝ(Φ ΚΝ ’Νγίλ)έΝάη λα,Νίλέ ε αδΝ θΝδ ξτΝκΝΝέΝζίί1ήβί11Ν(Φ ΚΝ ’Ν

1ιλ)Ν θσο δΝ βμΝ πλκ αληκΰάμΝ βμΝ λέ βμΝ Ϋ ηβμΝ κ βΰδυθ,Ν εα ’Ν

ικυ δκ σ β βΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ Λ δ κυλΰσμΝ ΰκλΪμΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

(Λ ΓΗ )35 εα αλ έα δΝ εαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ – υ λκΰ θΫμΝ έεαδκ-  κθΝ

Κυ δεαΝυθαζζαΰυθΝΗζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ36,ΝκΝκπκέκμΝεαδΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝ

Ρυγηδ δεάΝ λξάΝ θΫλΰ δαμΝ(Ρ )37. 

                                                           
33

 ζέΝ ΪλγλκΝ λΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίλήιβΝ η Ν έ ζκΝ « δαξπλδ ησμΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ

δαξ δλδ υθΝ υ βηΪ πθΝη αφκλΪμ» 

34
 ΚέΠέΝΚκλκηπΫζβμ,ΝΜκλφΫμΝ φαληκΰάμΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβΝΰδαΝ κΝθκηδεσΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ

δε τπθΝ βθΝ ,Ν θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκΝ1κήβί1β,Ν ζέΝθλ 

35
 ζέΝεα π ΫλπΝΤπκε φΪζαδκμΝΟδΝυηη Ϋξκθ μΝ βθΝΧκθ λ ηπκλδεάΝ ΰκλΪΝ 

36
 υθΪη δΝ κυΝ ΝέΝ ζίί1ήβί11Ν κΝ Κυ δεαμΝ δαξ έλδ βμΝ υ άηα κμΝ εαδΝ υθαζζαΰυθΝ

αθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ τκΝθΫκυμΝΚυ δε μ,Ν κθΝΚυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝυ άηα κμΝ(Κ ΝΦ ΚΝ

΄Ν 1ίγήβί1β)Ν εαδΝ κθΝ Κυ δεα υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ (ΚΗ Ν Φ ΚΝ ΥΝ
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τηφπθαΝη Ν βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,ΝβΝξκθ λ ηπκλδεάΝαΰκλΪΝπλκηάγ δαμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ (wholesale supply of electricity) εαζτπ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ

εαδΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ ηΫ πΝ πθΝ δα υθ Ϋ πθΝ (interconnectors) βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ η  εκπσΝ βΝ η απυζβ βΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ δμ πδξ δλά δμΝ

ζδαθδεάμΝ ηπκλέαμΝ (η αππζβ Ϋμ)Ν άΝ Ν ηδελσ λκΝ ίαγησΝ απ υγ έαμΝ κυμΝ

η ΰΪζκυμΝίδκηβξαθδεκτμΝπ ζΪ μ38.ΗΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝαΰκλυθΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμ,ΝσππμΝπ λδΰλΪφβε Ναθπ Ϋλπ, πκυΝ υθ ζΫ βε Νεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ

ξλσθδαΝ ΰΫθθβ Ν βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝκλΰαθπηΫθπθΝαΰκλυθΝ θΫλΰ δαμΝ

η Ν ζδεσΝ σξκΝηδαΝ θδαέαΝ υλππαρεάΝαΰκλΪ39έΝΗΝ πέ υιβΝ κυΝ πδ δπεση θκυΝ

σξκυΝ θκπκέβ βμΝ πθΝ γθδευθΝ αΰκλυθΝ απαδ έ αλξδεΪΝ βΝ α δαεάΝ

φαληκΰάΝ δαφσλπθΝ λυγηδ δευθΝ ηΫ λπθΝ απσΝ αΝ υλππαρεΪΝ ελΪ βΝ πκυΝ γαΝ

πδ λΫοκυθΝ βθΝη α λκπάΝ πθΝαΰκλυθΝαυ υθΝ ΝκλΰαθπηΫθ μΝαΰκλΫμΝεαδΝ β 

δαησλφπ βΝ υθγβευθ πλαΰηα δεκτΝαθ αΰπθδ ηκτΝυ ΝθαΝεα α έΝ φδε σΝ

θαΝ υζζ δ κυλΰά κυθ40έΝ ΠλκμΝ κΝ εκπσΝ αυ σ,Ν κΝ θπ δαεσμΝ θκηκγΫ βμΝ

                                                                                                                                                                      

1ίζήγ1έ1έβί1β)έΝΠαλΪΝ ατ α,Ν θΝ παλα βλκτθ αδΝαιδσζκΰ μΝ δαφκλΫμΝπμΝπλκμΝ βΝ κηάΝ βμΝ

αΰκλΪμέΝ πδπζΫκθΝ Ϋξ δΝ γ πδ έΝ εαδΝ κΝ Κυ δεαμΝ Πλκηάγ δαμΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ Ν

Π ζΪ μΝπκυΝαφκλΪΝ δμΝ ξΫ δμΝπλκηβγ υ άΝπ ζΪ βΝ βΝζδαθδεάΝαΰκλΪΝ(retail market),Νη Ν βθΝ

κπκέαΝ θΝα ξκζ έ αδΝβΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαέ 
37

 ζέΝεα π ΫλπΝΤπκε φΪζαδκμΝΟδΝυηη Ϋξκθ μΝ βθΝΧκθ λ ηπκλδεάΝ ΰκλΪ 

38
 ζέΝ DG-Competition report in energy market 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/full_report_part1.pdf  εαδΝ ΜέΛέΝ

ΠκζΫηβμ,Ν θ αΰπθδ ησμΝ δμΝ ξ δεΫμΝαΰκλΫμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ ζζΪ αμΝΟυ κπέαΝάΝ

πλαΰηα δεσ β ανΝ κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝ1ηκΝΝ

πέ 
39

 ζέΝ ΠλκκέηδκΝ (β)Ν βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίλήιβμΝ «ώΝ κ βΰέαΝ βίίγήηζή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ

ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν βμΝ βθβμ ΙκυθέκυΝ βίίγ,Ν ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ εκδθκτμΝ εαθσθ μΝ

ΰδαΝ βθΝ π λδεάΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμΝ υθΫίαζ Ν βηαθ δεΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ θΝ

ζσΰπΝαΰκλΪμ»έ 
40

 ΓδαΝ κθΝκλδ ησΝ βμΝ κλΰαθπηΫθβμΝαΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝίζέΝΪλγλκΝ 1,Ν π λέΝ ζΝ Ν κυΝ

ε ζ δεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ 1γζκήβί1ζΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ 1ιβμ
 ε ηίλέκυΝ βί1ζμΝ «4) 

«κλΰαθπηΫθβΝ αΰκλΪ»μΝ α)Ν πκζυη λΫμΝ τ βηαΝ κΝ κπκέκΝ υΰε θ λυθ δΝ άΝ δ υεκζτθ δΝ βΝ

υΰεΫθ λπ βΝπζ δσθπθΝ θ δαφ λσθ πθΝ λέ πθΝΰδαΝαΰκλΪΝεαδΝπυζβ βΝ θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθΝ

ξκθ λδεάμ,Νεα ΪΝ λσπκΝπκυΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝ τθαοβΝ τηία βμ,Νί)Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝ

τ βηαΝ άΝ ηβξαθδ ησμ,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ αζζβζ πέ λα βΝ πζ δσθπθΝ θ δαφ λσθ πθΝ
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πΫ λ ο Ν αλξδευμ Ν εΪγ Ν ξυλαΝ θαΝ πδζΫι δΝ απσΝ ησθβΝ βμΝ αΝ αθαΰεαέαΝ

λυγηδ δεΪΝηΫ λαΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝπμΝπλκμΝ βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ

αΰκλυθΝ κυμΝ (market design)41, αθΪζκΰαΝ πθΝ δ δαέ λπθΝ κηδευθΝ εαδΝ

ζ δ κυλΰδευθΝ υθγβευθ πκυΝ πδελα κτ αθΝ βθΝ εΪγ Ν αΰκλΪ,Ν πλδθΝ βθΝ

απ ζ υγΫλπ β42.  

Έ δΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ κδ αΰκλΫμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ ΫξκυθΝ π λΪ δΝ

δαξλκθδεΪΝ απσΝ πκζζΪΝ Ϊ δαΝ εαδΝ ηκθ ΫζαΝ κλΰΪθπ βμΝ αΝ κπκέαΝ

η αίΪζζκθ αδΝάΝ δαφΫλκυθΝη αιτΝ κυμΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝδ δαδ λσ β μΝεαδΝ κθΝ

ίαγησΝφδζ ζ υγ λκπκέβ βμΝ βμΝκδεκθκηέαμΝ βμΝεΪγ Νξυλαμέ ΌππμΝαθαζτγβε Ν

αθπ Ϋλπ, παλα κ δαεΪΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ αΰκλΪΝ ά αθΝ υΰε θ λπηΫθβΝ αΝ

ξΫλδαΝ κυΝ ελΪ κυμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ ελα δεΪΝ ηκθκπυζδαΝ ζσΰπΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ ΰδαΝ

π θ τ δμΝ η ΰΪζβμΝ θ Ϊ πμΝ ε φαζαέκυΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ αΝ έε υαΝ

η αφκλΪμΝεαδΝ δαθκηάμ,ΝίαγηδαέαΝσηπμΝεαδΝ δ δεΪΝαπσΝ αΝηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ

κυΝ ’λίΝ εΪπκδ μΝ ξυλ μΝ η  πλκίΪ δ ηαΝ κΝ ΟΪθκδΰηαΟ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ

σππμΝ κδΝ εαθ δθαίδεΫμΝ Χυλ μ43,Ν βΝ Μ ΰΪζβΝ λ αθέα44,Ν βΝ Γ ληαθέα45,Ν βΝ

Οζζαθ έα46 εαδΝ κΝ Ϋζΰδκ47 εαδΝ εΪπκδ μΝ Ϊζζ μΝ θαΝ αεκζκυγκτθΝ η Ν εΪπκδαΝ
                                                                                                                                                                      

λέ πθΝ ΰδαΝ αΰκλΪΝ εαδΝ πυζβ βΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ξκθ λδεάμ,Ν εα ΪΝ λσπκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ

απκ Ϋζ ηαΝ βΝ τθαοβΝ τηία βμ»έ 
41

 ΠλίζέΝΠλκκέηδκΝ(ββ)Ν βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβμΝ« Ϊ δΝ βμΝπαλκτ αμΝκ βΰέαμ,Ν βθΝ π λδεάΝ

αΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμΝγαΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλ μΝηκλφΫμΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝαΰκλΪμέΝΣαΝηΫ λα 

αΝκπκέαΝ τθαθ αδΝθαΝζΪίκυθΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ ια φαζέ κυθΝ υθγάε μΝδ σ δηκυΝ

αθ αΰπθδ ηκτ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ία έακθ αδΝ Ν πδ αε δεκτμΝ ζσΰκυμΝ ΰ θδεκτΝ υηφΫλκθ κμέΝ ΘαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ αβ έ αδΝ βΝ ΰθυηβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ υηία σ β αΝ πθΝ ηΫ λπθΝ η Ν βΝ

υθγάεβΝεαδΝ κΝεκδθκ δεσΝ έεαδκέ»,ΝσπκυΝΰέθ αδΝαθ δζβπ σΝσ δΝπαλΪΝ βΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ κυΝ

ελΪ κυμΝηΫζκυμΝθαΝ πδζΫι δΝ κθΝ λσπκΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝαΰκλΪμΝ κυΝπλΫπ δΝθαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ

απσζυ βΝ υηία σ β αΝ η Ν αΝ υπσζκδπαΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ παλ εεζέθ δΝ απσΝ κυμΝ

δγΫη θκυμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ σξκυμ 

42
 ΓδαΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝ ζζΪ αΝβΝ βησ δαΝ πδξ έλβ βΝΗζ ε λδ ηκτ,ΝπμΝ βησ δαΝ πδξ έλβ β,Ν

εα έξ Ν απκεζ δ δεσΝ πλκθσηδκΝ εα α ε υάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ λΰκ α έπθΝ παλαΰπΰάμ,Ν κΝ

έε υκΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ κΝ έε υκΝ δαθκηάμΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ δα δεα έαΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ θαΝ

εαγέ α αδΝ υ ξ λάμέΝ 
43

 http://www.nordpoolspot.com/ 

44
 http://www.apxgroup.com/trading-clearing/apx-power-uk/ 

45
 https://www.eex.com/en/ 

46
 https://www.apxgroup.com/ 

47
 http://www.apxgroup.com/trading-clearing/belpex/ 
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εαγυ Ϋλβ βΝ σππμΝ βΝ Ι αζέα,Ν βΝ Ι παθέαΝ εαδΝ βΝ Γαζζέα υδκγ κτθΝ ηκθ ΫζαΝ

κλΰαθπηΫθπθΝ αΰκλυθΝ πκυΝ απκφΫλκυθΝ βηαθ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ δμΝ

κδεκθκηέ μΝ κυμ48.  

ΗΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ αΰκλυθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εα Ϋ βΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ θαΝ

αθ απκελδγκτθΝ δμΝ απαδ ά δμΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ αθΪΝ δμΝ εα έ μ,Ν η Ν

ία δεσ λβΝ αυ άΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτ49 φκ δα ηκτέΝ ΗΝ ία δεάΝ

πδγυηέαΝ πθΝ ελα υθΝ εαδΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ αυ υθΝ ά αθΝ βΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ

παλκξάμΝ θΫλΰ δαμΝηΫ πΝσηπμΝηδαμΝαΰκλΪμΝπκυΝ αυ σξλκθαΝγαΝη έπθ ΝεαδΝ κΝ

εσ κμΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ βμΝ θΫλΰ δαμ. υθαεσζκυγα,Ν κΝ σξκμΝ αυ σμΝ 

απκ Ϋζ  εαδ κ πλπ αλξδεσΝεέθβ λκΝΰδαΝ βθΝαθα δΪλγλπ βΝ εαδΝκλΰΪθπ βΝ

βμΝαΰκλΪμΝπλκμΝηέαΝ θκπκδβηΫθβΝεαδΝκζκεζβλπηΫθβΝ υλππαρεάΝ π λδεάΝ

αΰκλΪ. ΗΝ έ έΝαθαζαηίΪθ δΝεαδΝαυ άΝ λΪ βΝηΫ πΝ βμΝγΫ βμΝ σξπθΝπκυ σζαΝ

αΝ υλππαρεΪΝ ελΪ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ θ ΪικυθΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ πκζδ δεάΝ κυμέΝ ΟδΝ

σξκδΝ αυ σΝ υθέ αθ αδΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ αΰκλυθΝ Ν ηέαΝ εκδθάΝ αΰκλΪΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν βΝ η έπ βΝ βμΝ ιΪλ β βμΝ βμΝ υλυπβμΝ απσΝ βθΝ

δ αΰπΰάΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ εαυ έηπθΝ απσΝ λέ αΝ ελΪ β,Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝ

α φΪζ δαμΝ παλκξάμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ ηδελσ λκΝ υθα σΝ εσ κμΝ εαδΝ βθΝ

αθ δη υπδ βΝ π λδίαζζκθ κζκΰδευθΝ πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ εζδηα δεάμΝ αζζαΰάμ50. 

υθ πυμ,Ν φαέθ αδΝ αφυμΝ βΝ πδγυηέαΝ βμΝ Έθπ βμΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ δμΝ

υθγάε μΝ Ν ΰδαΝ απκηΪελυθ βΝ βμΝ αθ έζβοβμΝ σ δΝ βΝ θ λΰ δαεάΝ πκζδ δεάΝ εΪγ Ν

ελΪ κυμΝ απκ ζ έΝ εαγαλΪΝ υπσγ βΝ γθδεκτΝ εαδΝ ησθκΝ θ δαφΫλκθ κμΝ αζζΪΝ

απαδ έ αδΝ εκδθάΝ λΪ βΝ η Ν ζδεσΝ σξκΝ κΝ κδεκθκηδευθΝ εαδΝ εκδθπθδεσΝ

υηφΫλκθΝ βμΝΈθπ βμ51. 

                                                           
48

 ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ κΝπαλΪ δΰηαΝεΪπκδπθΝελα υθΝθΫπθΝ ξ δεΪΝ κυμΝεσζπκυμΝ βμΝ έ έ,Ν

σππμΝβΝΡκυηαθέα,ΝβΝΟυΰΰαλέα,ΝβΝΣ ξέαΝεαδΝβΝΠκζπθέαΝσπκυΝκΝίαγησμΝφδζ ζ υγ λκπκέβ βμΝ

βμΝ θ λΰ δαεάμΝ ΰκλΪμΝ κυμΝπζβ έα Ναλε ΪΝΰλάΰκλαΝ αΝ υ δεσ- υλππαρεΪΝπλσ υπαέ 
49

 ΓδαΝ κ αά βηαΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ φκ δα ηκτΝ ίζέΝ εαδΝ ΠέΝ Ηζδσπκυζκμ,Ν ΣκΝ

υλππαρεσΝ έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν Ν δηβ δεσΝ σηκΝ ΙΝ έΝ κτζΰαλβ,Ν ε έΝ αθ έΝ Ϊεεκυζαμ,Ν

γάθαΝβί1ί,Ν ζέΝ1ζλΝ πέΝ 
50

 ζέΝ εαδΝ Ο δεσμΝ ΧΪλ βμΝ ΰδαΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ βίηίΝ (Energy Roadmap 2050), 1ηΝ ε ηίλέκυΝ

2011 

51
 ζέΝξ δευμ,Ν δεέΝΗζδΪ κυ,ΝΡτγηδ βΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,Ν έεαδκΝ πδξ δλά πθΝΤΝ αλ δυθ,Ν

ζήβίίι,Ν ζέΝζίθ 
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υηπ λα ηα δεΪ,Ν εα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ έεκ δΝ πΫθ Ν ξλσθδα,Ν ξκθ λδεΫμΝ αΰκλΫμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ Ν σζ μΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ υλυπβμ,Ν

πλκε δηΫθκυΝθαΝ ιυπβλ ά κυθΝπλπ έ πμΝ αΝ π λδεΪΝ κυμΝ υηφΫλκθ α,Ν

ά κδΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ πλκρσθ πθΝ κυμΝ ίδκηβξαθδεκτμΝ εαδΝ

κδεδαεκτμΝεα αθαζπ ΫμΝαζζΪΝεαδΝθαΝ έθαδΝαθ αΰπθδ δεΫμΝ βΝίδκηβξαθέαΝ κυΝ

βζ ε λδ ηκτέΝ θ ιΪλ β αΝσηπμΝαπσΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ κηάΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ

απ ζ υγ λπηΫθβμΝαΰκλΪμΝεΪγ Ν υλππαρεκτΝελΪ κυμ,Ν έγ θ αδΝ εαδΝ υλτ λκδΝ

σξκδΝ η Ν εκπσΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

υλππαέπθΝπκζδ υθ, αθΝηέαΝκθ σ β α52έΝΠαλαεΪ πΝγαΝαθαζυγ έΝ ε θΫ λαΝ

βΝ κηάΝ βμΝ ξκθ λ ηπκλδεάμΝ αΰκλΪμ,Ν κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ Ν αυ άθΝ εαδΝ κδΝ

υθαζζαΰΫμΝπκυΝαθαπ τ κθ αδέΝ 

. Η  ς ς ς Η ς ς  
 

.   σ   ωσ ς   
 

ΟδΝ τκΝ ευλέαλξ μΝ κηΫμΝ κλΰΪθπ βμΝ πθΝ αΰκλυθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ πκυΝ

υθαθ υθ αδΝ απσΝ ηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ  κυΝ 1λλίΝ Ν δΪφκλ μΝ υλππαρεΫμΝ

ξυλ μΝ έθαδΝ (α)Ν κΝ Χλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμ (Power Exchange) εαδΝ (ί) βΝ

εκδθκπλαιέαΝ δ ξτκμ (Power Pool). ΠΫλαΝαπσΝ δμΝ τκΝία δεΫμΝ κηΫμΝαΰκλυθΝ

υπΪλξκυθΝ εαδΝ κδΝ δη λ έμΝ υηίΪ δμ,Ν πκυΝ απκ ζκτθΝ ΫθαθΝ αεσηβΝ λσπκΝ

υθαζζαΰυθΝ πκ κ ά πθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ53,Ν εαδΝ υθ υΪακθ αδΝ εα ΪΝ

εαθσθαΝ η Ν αυ σξλκθβΝ ζ δ κυλΰέαΝ ξλβηα δ βλέκυΝ θΫλΰ δαμ. ΚΪγ Ν κηάΝ

ηπ λδΫξ δΝ δαφκλ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ ΰδαΝ β ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ

ί ζ δ κπκέβ βΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ ηέΰηα κμ κδΝ κπκέ μΝ γαΝ αθαζυγκτθΝ αΝΝ

εα π ΫλπΝε φΪζαδαΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμέΝΗΝπζ δκοβφέαΝ πθΝυπαλξκυ υθΝ

αΰκλυθΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ υλυπβΝΫξκυθΝυδκγ ά δΝΫθαΝαπσΝ αΝ τκΝ

ηκθ ΫζαΝάΝπαλαζζαΰΫμΝαυ υθέΝ 

 

                                                           
52

 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer 

Science+Business Media, LLC, 2011 

53
 ζ. εα π Ϋλπ ζ. 23 π.  



Η  ς χ ς ς ς ς  σ ς REMIT 

18 

 

Χλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμΝ (Power Exchange)  

ΩμΝ «ξλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμ»Ν κλέα αδΝ ΫθαμΝ πκζυη λάμ ηβξαθδ ησμΝ

υθαζζαΰυθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ πλκρσθ πθΝ Ϊη βμΝ παλΪ κ βμΝ άήεαδΝ

παλΪΰπΰπθΝ πλκρσθ πθ,Ν κθΝ κπκέκΝ δαξ δλέα αδΝ εαδήάΝ ζ δ κυλΰ έΝ ΫθαμΝ

δαξ δλδ άμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ (market operator), κΝ κπκέκμΝ υΰε θ λυθ δΝ κΝ

θ δαφΫλκθΝ λέ πθΝ ΰδαΝ αΰκλΪΝ εαδΝ πυζβ βΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βΝ

ξκθ λ ηπκλδεάΝαΰκλΪ.  

Ου δα δεΪΝ έθαδΝ ΫθαμΝ « σπκμΝ αΰκλΪμ»Ν (market place) σπκυΝ βΝ βζ ε λδεάΝ

θΫλΰ δαΝ δαπλαΰηα τ αδΝ βθΝ Χκθ λ ηπκλδεάΝ ΰκλΪΝ πμΝ κηκδκΰ θΫμΝ

πλκρσθΝ (commodity) η Ν αελδίυμΝ έ δαΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν πκδσ β αΝ εαδΝ σλκυμΝ

υθαζζαΰάμΝ αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ πκδσμΝ έθαδΝ κΝ ππζβ άμΝ άΝ κΝ αΰκλα άμΝ εΪγ Ν

φκλΪέΝ ε έΝ υθαθ δκτθ αδΝκδΝΠπζβ ΫμΝ (ΠαλαΰπΰκέΝ θΫλΰ δαμΝάΝΈηπκλκδ)Νη Ν

κυμΝ ΰκλα ΫμΝ( επλσ ππκδΝΦκλ έκυΝ- RetailersΝάΝΈηπκλκδ)ΝεαδΝηΫ αΝαπσΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ εαδΝ δαφαθ έμΝ δα δεα έ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ σζκδΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ

ΰθπλέακυθΝ α φαζυμΝ εΝ πθΝ πλκ Ϋλπθ,Ν βΝ πλκ φκλΪΝ εαδΝ βΝ αά β βΝ

δαηκλφυθ δΝ δμΝ δηΫμέΝ Καγβη λδθΪΝ δ θ λΰκτθ αδΝ βηκπλα έ μΝ ΰδαΝ

υΰε ελδηΫθαΝ πλκρσθ α,Ν αΝ κπκέαΝ η αιτΝ κυμΝ δαφΫλκυθΝ υθάγπμΝ βΝ

δΪλε δΪΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝ κΝαθΝκ βΰκτθΝ Νφυ δεάΝπαλΪ κ βΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ

άΝσξδΝ( υηίσζαδαΝ πέΝ βμΝ δαφκλΪμ)54.  

ΣαΝξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμΝΪη βμΝ

παλΪ κ βμΝ (spot exchanges) εαδΝ Ν ξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμΝ παλαΰυΰπθΝ

(derivatives exchanges)55έΝ ΟδΝ υθαζζαΰΫμΝ πλκρσθ πθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ αΝ ξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμΝ Ϊη βμΝ παλΪ κ βμΝ

έθαδΝ ( υθαζζαΰΫμ)Ν βμΝ πση θβμΝ βηΫλαμΝ (day ahead),Ν θ κβη λά δ μΝ

υθαζζαΰΫμΝ(intraday) – κδΝκπκέ μΝαπκ ζκτθΝεαδΝ δμΝ υθβγΫ λ μ- αζζΪΝεαδΝ

υθαζζαΰΫμΝ κυΝαίία κετλδαεκυ,Νκλδ ηΫθπθΝκηΪ πθΝπλυθ,ΝυλπθΝαδξηάμΝάΝ

                                                           
54JέΝ δacey,Ν “ϋlectricΝ UtilitiesΝ RetoolΝ forΝ theΝ όuture”,Ν ϊerivativesΝ Strategy,Ν 1λλθ,Ν

http://www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1995-1996/0696fea2.asp  

55
 ΓδαΝ αΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ παλΪΰπΰαΝ ΰ θδεΪμΝ ΧέΣαλθαλέ κυ,Ν υηίΪ δμΝ παλαΰυΰπθΝ κυΝ

Χλβηα κπδ π δεκτΝΣκηΫα,Ν κΰηα δεάΝεαδΝΠλαε δεάΝΘ υλβ β,ΝτΰξλκθαΝγΫηα αΝ ηπκλδεκτΝ

δεαέκυ,ΝλέΝ1,Ν ε έΝΪεεκυζαμ,Νβίίθ 

 

http://www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1995-1996/0696fea2.asp
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ηβΝ εέκέε,Ν ί κηα δαέπθ56. υΰε ελδηΫθα,Ν αΝ ξλβηα δ άλδαΝ Ϊη βμΝ

παλΪ κ βμΝ δαγΫ κυθΝ πζα φσληαΝ υθαζζαΰυθ,Ν σπκυΝ βΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ

δαπλαΰηα τ αδΝ πμΝ « ηπσλ υηα»57 (physical trading) εαδΝ δ θ λΰκτθ αδΝ

υθαζζαΰΫμΝ πκυΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ «ίλαξυξλσθδ μΝ υηίΪ δμΝ Ϊη βμΝ

παλΪ κ βμ» βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ, πμΝ ηπσλ υηαΝ (spot contracts). 

δ δεσ λα, κδΝ βηκπλα έ μΝ αυ ΫμΝ υζκπκδκτθ αδ εΪγ Ν ηΫλα,Ν δμΝ η βηίλδθΫμΝ

ευλέπμΝ υλ μ,Ν εαδΝ ε ζκτθΝ παλαΰΰ ζέ μΝ ΰδαΝπαλΪ κ βΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

βθΝ πση θβΝ βηΫλαέΝ ΗΝ ζδεάΝ εεαγΪλδ βΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ αθ δ κέξβ βΝ

αά β βμΝεαδΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ δαηκλφυθ αδΝβΝ δηάΝ βμΝαΰκλΪμΝ (market price) 

εαδΝ κΝ σΰεκμΝ πκυΝ τθα αδΝ θαΝ υθαζζαξγ έΝ βθΝ εεαγαλδ ηΫθβΝ αυ άΝ δηά 

(ΜarketΝ ωlearingΝ Price-MCP). πδπλσ γ α, ΫθαΝ ξλβηα δ άλδκΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ Ϊη βμΝ παλΪ κ βμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ ξ σθΝ

Ν πλαΰηα δεσΝ ξλσθκ (εκθ ΪΝ βθΝ υλαΝ βμΝ παλΪ κ βμ)Ν η Ν υθ ξάΝ

αθ δ κέξβ βΝ αά β βμΝ εαδΝ πλκ φκλΪμΝ (continuous matching)Ν εαδΝ Ϋ δΝ βΝ

θΫλΰ δαΝ παλα έ αδΝ βθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ αζζΪΝ Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π βΝ θΝ

υπκζκΰέα αδΝ θδαέαΝ δηάΝαΰκλΪμΝ(Νηπκλ έΝθαΝπλκ φΫλ δΝ πέ βμ,Νηβξαθδ ηκτμΝ

δαπλαΰηΪ υ βμ,Ν σπκυΝ βΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ παλα έ αδΝ βθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ

(intraday).  

θαφκλδεΪΝη Ν αΝξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμΝπαλαΰυΰπθΝ βη δυθκθ αδΝ αΝ ιάμΝ

ξαλαε βλδ δεΪ,Ν δαγΫ κυθΝ πζα φσλη μΝ υθαζζαΰυθΝ ΰδαΝ παλΪΰπΰαΝ

πλκρσθ α58,Ν η Ν αθ δε έη θκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ βθΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ πμΝ
                                                           
56

 υθ πυμΝβΝκλΰαθπηΫθβΝαυ άΝαΰκλΪΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ υ ζδιέαΝαφκτΝκΝεΪγ Ν υηη ΫξπθΝ

ηπκλ έΝθαΝπλκ φΫλ δΝάΝθαΝαβ ά δΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ Νπκ σ β αΝπκυΝπλκετπ δΝΝαπσΝ δμΝ

αθΪΰε μΝ κυΝάΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝ τθγ βΝ κυΝξαλ κφυζαεέκυΝ κυΝΰδαΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝξλκθδεάΝ

δΪλε δαέ  
57

 ζέΝ Καθκθδ ησΝ ( Κ)Ν αλδγέΝ 1βκιήβίίθ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίζήγλή ΚΝ κυΝ

υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ άλβ βμΝ

αλξ έπθΝ ΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ π θ τ πθ,Ν βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ υθαζζαΰυθ,Ν βΝ δαφΪθ δαΝ βμΝ

αΰκλΪμ,Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ ηΫ πθΝ πλκμΝ δαπλαΰηΪ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ

κλδ ηκτμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ κ βΰέαμΝ αυ άμ,Ν ΪλγλκΝ βμΝ «Ολδ ηκέ»μΝ

« ηπκλ τηα α»μΝ αΰαγΪΝ αθ αζζΪιδηαΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ υθΪη θαΝ θαΝ παλα κγκτθ,Ν

π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝη ΪζζπθΝεαδΝ πθΝελαηΪ πθΝ κυμ,Ν πθΝΰ πλΰδευθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ βμΝ

θΫλΰ δαμ,ΝπέξέΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ· 
58

 ΠαλΪΰπΰκΝπλκρσθΝαπκ ζ έΝΝΝΫθαΝΝΝ υηίσζαδκΝΝΝ κυΝΝΝκπκέκυΝΝΝβΝΝΝαιέαΝΝΝ ιαλ Ϊ αδΝΝΝαπσΝΝΝ βθΝΝΝ

αιέαΝΝΝ κυΝΝΝυπκε έη θκυΝΝΝηΫ κυΝ(underlying asset), σππμΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝ υηίσζαδκέ 
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«ξλβηα κπδ π δεσΝ ηΫ κ»Ν (financial trading)59. ΣαΝ παλΪΰπΰαΝ

ξλβηα κπδ π δεΪΝηΫ αΝ έθαδΝπλκγ ηδαεΪΝ υηίσζαδαΝ(forward contracts),Ν αΝ

υηίσζαδαΝ η ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμΝ (future contracts), αΝ υηίσζαδαΝ η Ν

δεαέπηαΝπλκαέλ βμΝεαδΝβΝ υηφπθέαΝαθ αζζαΰάμ (swap), αΝκπκέαΝ τθαθ αδΝ

θαΝ απκ ζκτθΝ αθ δε έη θκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ Ν λυγηδαση θ μΝ αΰκλΫμΝ

(exchange-traded derivative instruments), σππμΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ αΝ

ξλβηα δ άλδαέΝ  Ν αθαπ υΰηΫθαΝ ξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμ,Ν έγ θ αδΝ πλκμΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝ αΝ υηίσζαδαΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝπαλαΰυΰπθΝ( υηίσζαδαΝ

η ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμ,Ν δεαδυηα αΝ πλκαέλ βμ),Ν πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ

παλΪ κ βΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ βθ πζβλπηάΝ βμΝ Νη ζζκθ δεάΝ δΰηάΝ Ν

σλκυμΝ εαδΝ δηΫμ πκυΝ πλκ δκλέακθ αδ εα ΪΝ βθΝ αΰκλκππζβ έαΝ κυΝ

υηίκζαέκυέ Ου δα δεΪ,Ν α ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ υηίσζαδαΝ θ πηα υθκυθΝ αΝ

κδξ έαΝ κυΝ υπκε έη θκυΝ η ΰΫγκυμΝ ( δηά,  πκ σ β ΪΝ άΝ Ν Ν εΪπκδκΝ Ν Ν ΪζζκΝΝΝ

η αίζβ σΝΝΝξαλαε βλδ δεσΝΝΝπκυΝπδγαθυμΝΫξ δ απκ υππγ έΝ κΝ υηίσζαδκ)Ν

αΝκπκέαΝεαδΝεαγκλέακυθ βθΝαιέαΝ κυΝ υηίκζαέκυΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ κυέΝΚα ΪΝ βΝ 

ζάιβΝ κυ υηίκζαέκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν Ν εεαγΪλδ βΝ Ν Ν (clearing),Ν η Ν

υθα σ β αΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμΝ δαπλαΰηΪ υ βμ,Ν εαδΝ Ν Ν υζκπκέβ βΝΝΝ

πθΝ υθαζζαΰυθ εα ΪΝ λσπκΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδ κΝ υηίσζαδκέ 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν σζκδΝ κδΝ λυθ μ Ν ξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμ ΫξκυθΝ ΫθαΝ

εκδθσΝ σξκμΝ βθΝ ζαξδ κπκέβ βΝ άΝ αθ δ Ϊγηδ βΝ κυΝ λέ εκυΝ βμΝ

λα βλδσ β ΪμΝ κυμέΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ η ΰΪζκυμΝ εα αθαζπ Ϋμ60,Ν βΝ

λα βλδκπκέβ βΝ  ξλβηα δ βλέκυΝ θΫλΰ δαμΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ βηα έαέΝ  Ν

ξυλ μΝπκυΝ θΝ δαγΫ κυθ κλΰαθπηΫθβΝαΰκλΪΝξλβηα δ βλέκυΝππμΝβΝ ζζΪ αΝ 

σζκδΝαυ κέΝκδΝεζΪ κδ υοβζάμΝεα αθΪζπ βμ έθαδ πζάλπμΝ ιαλ βηΫθκδΝαπσΝ αΝ

ηαελκξλσθδαΝάΝηβΝ υηίσζαδαΝπκυΝΫξκυθΝ υθΪο δΝη Ν κθΝεΪγ ΝπΪλκξκΝξπλέμΝ

υξθΪΝ θαΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ η Ν αελέί δαΝ δμΝ ξλ υ δμΝ πκυΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ

πζβλυ κυθέΝ ΆλαΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ ξλβηα δ βλέκυΝ θΫλΰ δαμΝ εα α δεθτ δΝ ηέαΝ

                                                           
59

 C. Ekstrand, Financial Derivatives Modeling, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg, 2011  

60
 ΩμΝ η ΰΪζκδΝ εα αθαζπ ΫμΝ θκκτθ αδΝ βΝ ΰξυλδαΝ ίδκηβξαθέα,Ν κδΝ ίδκ ξθέ μΝ εαδΝ κδΝ η ΰΪζ μΝ

ηπκλδεΫμΝεα αθαζυ δμέ 



Η  ς χ ς ς ς ς  σ ς REMIT 

21 

 

υλδηβΝ αΰκλΪΝ η Ν υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ πκζζυθΝ παδξ υθΝ ΪλαΝ

αθ αΰπθδ δεσ λ μΝ δηΫμΝη Ν ζδεσΝαπκ Ϋε βΝ κθΝεα αθαζπ ά61.   

 

ΚκδθκπλαιέαΝΙ χτκμ (power pool) 

ΣκΝ Μκθ ΫζκΝ ΚκδθκπλαιέαμΝ Ι ξτκμΝ κλέα αδΝ πμΝ ηδαΝ ε θ λδεΪΝ κλΰαθπηΫθβ 

αΰκλΪΝ βθΝκπκέαΝ υθαθ υθ αδΝ πδηΫλκυμΝαΰκλΫμΝαθαζσΰπμΝη Ν κΝλυγηδ δεσΝ
πζαέ δκΝ εΪγ Ν ξυλαμΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ εεαγΪλδ βΝ ΰδαΝ ππζβ ΫμΝ εαδΝ αΰκλα ΫμέΝ
Πλαε δεΪ,ΝκδΝπαλαΰπΰκέΝυπκίΪζζκυθΝπλκ φκλΫμΝ δηάμΝεαδΝπκ σ β αμΝΰδαΝ βθΝ
δ ξτΝ πκυΝ πλκηβγ τκυθΝ κΝ έε υκ,Ν κυ δα δεΪΝ ππζκτθΝ ηΫ πΝ βμΝ
εκδθκπλαιέαμΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πκυΝ παλΪΰκυθΝ εαδΝ κδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ βζ ε λδεάμΝ
θΫλΰ δαμΝ αΰκλΪακυθΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ εαζτοκυθΝ δμΝ

αθΪΰε μΝ πθΝεα αθαζπ υθΝπκυΝ επλκ ππκτθέ  

βη δυθ αδΝ υΝσ δΝβΝεκδθκπλαιέαΝδ ξτκμΝαθαζσΰπμΝη Ν κΝλυγηδ δεσΝπζαέ δκΝ
εΪγ ΝξυλαμΝ τθα αδΝθαΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝ (mandatory pool) η Ν υθΫπ δαΝθαΝ
απκ ζ έΝ κΝαπκεζ δ δεσ βη έκΝηΫ πΝ κυΝκπκέκυΝκδΝπαλαΰπΰκέΝππζκτθΝ βθΝ
παλαΰση θβΝ θΫλΰ δαΝεαδΝκδΝπλκηβγ υ ΫμΝαΰκλΪακυθέΝΗΝ δαφκλΪΝΫΰε δ αδΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βθΝ Ν υπκξλ π δεάΝ εκδθκπλαιέαΝ απαΰκλ τκθ αδΝ κδΝ δη λ έμΝ

υθαζζαΰΫμΝφυ δεάμΝπαλΪ κ βμ62έΝΗΝυπκξλ π δεάΝεκδθκπλαιέαΝεα ΪΝεαθσθαΝ
υδκγ έ αδΝ απσΝ ξυλ μΝ η Ν υ εκζέαΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ
βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν σππμΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ ζζΪ αέΝ  βΝ κηάΝ εκδθκπλαιέαμΝ κδΝ
παλαΰπΰκέΝκυ δα δεΪΝαθ αΰπθέακθ αδΝΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝπαλΫξκυθΝ θΫλΰ δαΝ

κΝ έε υκΝ εαδΝ σξδΝ Ν υΰε ελδηΫθκυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ άΝ εα αθαζπ Ϋμ,Ν ά κδΝ
πλκηβγ υ ΫμΝ εαδΝ παλαΰπΰκέΝ θΝ υηίΪζζκθ αδΝ απ υγ έαμΝ η αιτΝ κυμ. ΟδΝ
παλαΰπΰκέΝ κφ έζκυθΝ αθΝ εαζτπ κυθΝ πζάλπμΝ δμΝ απαλαέ β μΝ πδεκυλδεΫμΝ
Τπβλ έ μ63 (ancillary services) πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα φαζέα αδΝ βΝ αιδκπδ έαΝ
κυΝ υ άηα κμέ 

                                                           
61

 ΓδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ κυΝ γ ηκτΝ κυΝ Χλβηα δ βλέκυΝ θΫλΰ δαμΝ ζέΝ ΙέΝ κυζΰαλέ κυ,Ν

Χλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμΝ -Πλκκπ δεάΝ τ α βμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν βηκ δ υηΫθβΝ κΝ έεαδκΝ

πδξ δλά πθΝΤΝ αλ δυθ,Νβήβί1θ,Ν ζέΝ1η1Ν πέΝ 
62

 ΗΝτπαλιβΝ δη λυθΝ υθαζζαΰυθΝ ΝκλΰαθπηΫθβΝαΰκλΪΝη Νηκθ ΫζκΝΚκδθκπλαιέαμΝ Ι ξτκμΝ

έθαδΝ δα κηΫθβΝ δμΝ ΗθπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ η λδεάμ,Ν σξδΝ σηπμΝ βθΝ υλυπβΝ ( ζζΪ αΝ εαδΝ

Ιλζαθ έαΝπκυΝ φαλησακυθΝ κΝ θΝζσΰπΝηκθ Ϋζκ)Ν 
63

 ζέΝ Ν Κυ δεαΝ υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμμΝ «Ν πδεκυλδεΫμΝ Τπβλ έ μΝ έθαδΝ κδΝ

υπβλ έ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝηΫ πΝ κυΝυ άηα κμΝ

απσΝ αΝ βη έαΝ Ϋΰξυ βμΝ αΝ βη έαΝ εα αθΪζπ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ
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ΟδΝ παλαΰπΰκέΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ κθΝ Λ δ κυλΰσΝ βμΝ αΰκλΪμΝ
(market operator) ΰδαΝ εΪγ  ηκθΪ αΝ παλαΰπΰάμΝ πκυΝ δαγΫ κυθΝ άζπ βΝ
πζάλκυμΝ άΝ η λδεάμΝ δαγ δησ β αμΝ (άΝ βθΝ δ ξτΝ πκυΝ απκηΫθ δΝ εα σπδθΝ βΝ

τθαοβμΝ δη λυθΝ υηίκζαέπθΝ φσ κθΝ πδ λΫπκθ αδ),Ν άζπ βΝ
ξθκκδεκθκηδευθΝ κδξ έπθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ηκθΪ αμ,Ν πλκ φκλΪΝ Ϋΰξυ βμΝ

( θΫλΰ δα- δηά)ΝΰδαΝεΪγ Νπ λέκ κΝεα αθκηάμΝεαδΝπλκ φκλΪΝ φ λ δυθέΝ 

θαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ αά β β, υφέ αθ αδΝ τκΝ λσπκδΝ εαγκλδ ηκτΝ βμ,Ν βΝ
Μκθκη λάμΝΚκδθκπλαιέαΝΙ ξτκμΝ (one – sided pool),ΝσπκυΝκΝ δαξ δλδ άμΝ βμΝ

ΰκλΪμΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝπλσίζ οβΝ βμΝαά β βμ εαδΝθαΝπλκί έΝ βθΝεα αθκηάΝ
πθΝ ηκθΪ πθ64 εαδΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ αθ ζα δεσ β αΝ εαδ β δη λάμΝ

ΚκδθκπλαιέαΝ Ι ξτκμΝ (two – sided pools), σπκυΝ κΝ δαξ δλδ άμΝ βμΝ ΰκλΪμΝ
εΪθ δΝ βθΝεα αθκηάΝη ΝίΪ βΝηέαΝεαηπτζβΝαά β βμΝπκυΝΫξ δΝ ξβηα δ έΝαπσΝ
πλκ φκλΫμΝ πθΝ Πλκηβγ υ υθΝ εαδΝ υ κπλκηβγ υση θπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
αιδθκηκτθ αδΝ Νφγέθκυ αΝ δλΪΝεαδΝαη έίκθ αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝκδΝηκθΪ μ 

ξαηβζκτΝεσ κυμ (ζέξέΝζδΰθδ δεΫμ)65.  

υθαεσζκυγα,Ν ξβηα έα αδΝ ηδαΝ εαηπτζβΝ πλκ φκλΪμ απσΝ βθΝ κπκέαΝ
πλκετπ δΝ βΝ ΟλδαεάΝ ΣδηάΝ υ άηα κμΝ (ΟΣ),Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έΝ βθΝ δηάΝ
εεαγΪλδ βμέΝΗΝΟΣΝ δαηκλφυθ αδΝη Ν βθΝεα Ϊ αιβΝ πθΝπλκ φκλυθΝαπσΝ δμΝ

ηκθΪ μΝ παλαΰπΰάμΝ υ Ν θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ ηέαΝ « δλΪΝ πλκ λαδσ β αμΝ
εα αθκηάμ»Ν ΰδαΝ εΪγ Ν π λέκ κΝ εα αθκηάμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ ζαξδ κπκέβ βΝ κυΝ
εσ κυμΝ κυΝ υ άηα κμέΝ ΟδΝ ξθκζκΰέ μΝ παλαΰπΰάμΝ η Ν κΝ ξαηβζσ λκΝ
η αίζβ σΝ εσ κμΝ εα α Ϊ κθ αδΝ πλυ μΝ βΝ δλΪΝ πλκ λαδσ β αμΝ
εα αθκηάμ,Ν θυΝκδΝαελδίσ λ μΝ ξθκζκΰέ μΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βΝ δλΪΝησθκΝ
σ αθΝ βΝ δ ξτμΝ πθΝ ζδΰσ λκΝ αελδίυθΝ ξθκζκΰδυθΝ Ϋξ δΝ ιαθ ζβγ έέΝ ΗΝ ΟΣΝ
κλέα αδΝ πμΝ βΝ δηάΝ πλκ φκλΪμΝ βμΝ κλδαεάμΝ ( ζ υ αέαμ)Ν ηκθΪ αμΝ πκυΝ
ξλ δΪα αδΝυ ΝθαΝ ια φαζδ γ έΝσ δΝεαζτπ αδΝβΝπλκίζ πση θβΝαά β βΝΰδαΝ
ηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέκ κΝεα αθκηάμέΝΟδΝ δαγΫ δη μΝηκθΪ μΝπαλαΰπΰάμΝπκυΝ
υπκίΪζζκυθΝ πλκ φκλΫμΝ κΝ poolΝ Ν δηΫμΝ αθυ λ μΝ βμΝ ΟΣ,Ν θΝ
εα αθΫηκθ αδΝ εαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ Ν ζαηίΪθκυθΝ Ϋ κ κέΝ Έ δ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ

                                                                                                                                                                      

παλκξάμΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ ηΫ πΝ κυΝ υ άηα κμέΝ ΟΝ αθαζυ δεσμΝ κλδ ησμΝ εΪγ Ν

πδεκυλδεάμΝ Τπβλ έαμ,Ν κΝ λσπκμΝ ηΫ λβ βμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ πκ κ δεκτΝ εαδΝ πκδκ δεκτΝ

ζΫΰξκυΝ κυμΝ απσΝ κΝ δαξ δλδ άΝ κυΝ υ άηα κμΝ εαγκλέακθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εΪ κ Ν

εαθκθδ ηκτμΝ κυΝϋσTSτ-E» 

64
 ζέΝΪλγλκΝ1ηΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβΝη Ν έ ζκμΝ¨Κα αθκηάΝφκλ έπθΝεαδΝ ιδ κλλσπβ β» 

65
 ζέΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπαΰσλ υ βΝ πθΝ δαελέ πθΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ βθΝαΰκλΪΝ ΚΝ C-

17/03, Venegering voor Energy,Ν θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκ,Νγήβίίθ,Ν ζέΝ1ίζΝ πέΝ 
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αθ αΰπθδ ησμΝη αιτΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝηκθΪ πθΝυ ΝθαΝεα αθ ηβγκτθΝεαδΝθαΝ
ζΪίκυθΝΫ κ κΝίΪ δΝΟΣέΝ 

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν βΝ ΚκδθκπλαιέαΝ υδκγ έ αδΝ πμΝ ηκθ ΫζκΝ απσΝ δμΝ

π λδ σ λκΝ «αθυλδη μ»Ν αΰκλΫμΝ εαδΝ αυ σΝ δσ δ βΝ αθ αΰπθδ δεάΝ ίΪ βΝ έθαδΝ

ζδΰσ λκΝ λδακ πα δεάΝ ΪλαΝ εαδΝ ζδΰσ λκΝ αθβ υξβ δεάΝ πμΝ πλκμΝ βΝ φτ βΝ βμΝ

ιΫζδιβμΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ πδπλσ γ α,Ν βΝ εκδθκπλαιέαΝ Ϋξ δΝ υΰε θ λπ δεσΝ

ξαλαε άλα,ΝΪλαΝβΝ δαξ έλδ βΝσζκυΝ κυΝυ άηα κμΝ έθαδΝπδκΝ τεκζβ,ΝΪη βΝ

εαδΝαιδσπδ βέΝ 

ΠαλΪζζβζα,ΝκδΝ απΪθ μΝ υθαζζαΰυθΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝη δπηΫθ μΝ υΰελδ δεΪΝη Ν

βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ δη λυθΝ υθαζζαΰυθ,Ν εαγυμΝ ΫθαμΝ εα αθαζπ άμΝ Ν

τθα αδΝθαΝλυγηέ δΝΪη αΝ βθΝεα αθΪζπ βΝπμΝαπΪθ β βΝ δμΝαζζαΰΫμΝ πθΝ

δηυθΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ υθα σ β αΝ λ έ αδΝ εαδΝ ΫθαΝ τθκζκ εα αθαζπ υθ,Ν

επλκ ππκτη θκΝαπσΝεΪπκδαΝ αδλ έαΝπαλκξάμΝάΝζδαθδεάμΝπυζβ βμέΝΈ δ,ΝβΝ

αά β βΝ ελέθ αδΝ πμΝ παγβ δεάΝ εαδΝ εφλΪα αδΝ απσΝ ηέαΝ πλσίζ οβΝ φκλ έκυ,Ν

η δυθκθ αμΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ απΪθ μΝ υθαζζαΰυθέΝ 

ΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ η δυθ αδΝ κΝ εσ κμΝ βμΝ βζ ε λδεάμ θΫλΰ δαμΝ πκυΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ κθΝ εέθ υθκΝ κυΝ παλαΰπΰκτ,Ν κδΝ εαθσθ μΝ λτγηδ βμΝ βμΝ

εκδθκπλαιέαμΝ έθαδΝ σ κΝπ λέπζκεκδΝ εαδΝ τθγ κδΝπκυΝη δυθ αδΝβΝ δαφΪθ δαΝ

βμΝ δα δεα έαμΝλτγηδ βμΝ δηυθΝεαδΝαυιΪθκθ αδΝκδΝ υεαδλέ μΝΰδαΝξ δλαΰυΰβ βΝ

πθΝ δηυθΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝαπκεζ έ δΝ κθΝπκζζαπζα δα ησΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ

πκυΝ υηη Ϋξκυθέ 

Η ζζβθδεάΝ αΰκλΪΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ πκθκηααση θκυΝ « υ άηα κμΝ

υπκξλ π δεάμΝεκδθκπλαιέαμ»ΝαπσΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ άΝ βμΝηΫξλδΝ άη λαέΝ θυ,Ν

κ ΫζζβθαμΝ θκηκγΫ βμΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰά δΝ ηέαΝ ηκθα δεάΝ θδαέαΝ ξκθ λ ηπκλδεάΝ

αΰκλΪΝ ηΫ πΝ βμΝ κπκέαμΝ κδΝ παλαΰπΰκέΝ ππζκτθΝ (υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ

απκεζ δ δεΪ)Ν βθΝ θΫλΰ δαΝπκυΝπαλΪΰκυθΝκδΝηκθΪ μΝ κυμΝεαδΝαθ έ κδξαΝκδΝ

πλκηβγ υ ΫμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ αΰκλΪακυθΝ (υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ

απκεζ δ δεΪ)Ν βθΝ θΫλΰ δαΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝΰδαΝθαΝεαζτοκυθΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ

εα αθαζπ υθΝπκυΝ επλκ ππκτθέΝΠλσε δ αδΝ υθ πυμΝΰδαΝ κΝηκθα δεσΝ βη έκΝ

ηΫ πΝ κυΝ κπκέκυΝ κδΝ παλαΰπΰκέΝ απκεκηέακυθΝ Ϋ κ αΝ ε έ κθ αμΝ δηκζσΰδαΝ

πλκμΝ κΝΛ δ κυλΰσΝ βμΝ ΰκλΪμΝεαδΝ κΝ δαξ δλδ άΝ κυΝυ άηα κμΝ,Λ ΓΗ ΝεαδΝ

ΜΗ Ν (πλυβθΝ ΜΗ ),Ν κδΝ κπκέκδΝ η Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ ε έ κυθΝ δηκζσΰδαΝ
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πλκμΝ κυμΝπλκηβγ υ ΫμΝΰδαΝ βθΝ θΫλΰ δα βθΝκπκέαΝαΰκλΪακυθΝαπσΝαυ κτμ,Ν

θυΝ απαΰκλ τκθ αδΝ κδΝ δη λ έμΝ υθαζζαΰΫμΝ η αιτΝ πλκηβγ υ υθΝ εαδΝ

παλαΰπΰυθ. 

δη λ έμ ΣυηίΪ δμ (bilateral OTC contracts)  

 Ν αυ σΝ κΝ ηκθ Ϋζκ,Ν κδΝ Ππζβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ ΰκλα ΫμΝ υθΪπ κυθΝ δη λ έμΝ

υηίΪ δμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ δ ξτκμέΝ ΗΝ αΰκλΪΝ δη λυθΝ υηίκζαέπθΝ ία έα αδΝ

(bilateral OTC Market)έΝ ΟδΝ δη λ έμΝ υηίΪ δμΝ έθαδΝ υηφπθέ μΝ η αιτΝ

παλαΰπΰυθ,Ν πλκηβγ υ υθΝ εαδΝ η ΰΪζπθΝ εα αθαζπ υθΝ κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ

πλκετο δΝ η ΪΝ απσΝ δαπλαΰηΪ υ β η Ν εκπσΝ βΝ φυ δεάΝ παλΪ κ βΝ

θΫλΰ δαμΝ Ν πλκεαγκλδ ηΫθ μΝ δηΫμΝ εαδΝ πλκεαγκλδ ηΫθβΝ π λέκ κΝ κΝ

ηΫζζκθέΝ υ ΪΝ αΝ υηίσζαδαΝ γΫ κυθΝ κυμΝ σλκυμΝ εαδΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝ

υηφπθέαμΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ Λ δ κυλΰσΝ κυΝ υ άηα κμέΝ ΟΝ Λ δ κυλΰσμ 

παλ’ΝσζαΝαυ ΪΝπλΫπ δΝθαΝ ια φαζέ δΝσ δΝυπΪλξ δΝ παλεάΝξπλβ δεσ β αΝΰδαΝ

βΝη αφκλΪΝδ ξτκμΝεαδΝθαΝ ια φαζέ δΝ βθΝα φαζάΝη αφκλΪέΝ υ σμΝκΝ τπκμΝ

αθαφΫλ αδΝη Ν κθΝσλκΝOver the Counter (OTC)έΝ υ σΝ κΝηκθ ΫζκΝ έθαδΝαλε ΪΝ

υΫζδε κ,ΝεαγυμΝ αΝ τκΝ υθαζζα ση θαΝηΫλβΝεαγκλέακυθΝ κυμΝ πδγυηβ κτμΝ

σλκυμΝεαδΝ κΝξλβ δηκπκδκτθΝπμΝηΫ κΝαθ δ Ϊγηδ βμΝεδθ τθκυΝ (hedging tool) 

Ϋθαθ δΝ βμΝ α Ϊγ δαμΝ πθΝ δηυθΝ Ν ηδαΝ πλκ-βη λά δαΝ αΰκλΪέΝ Μ δκθΫε βηαΝ

αυ κτΝ Ν κυΝ ηκθ ΫζκυΝ απκ ζ έΝ κΝ υοβζσΝ εσ κμΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βΝ

δα δεα έαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝεαδΝ βμΝγΫ πδ βμΝ υηίκζαέπθέ 

άη λαΝκδΝ δη λ έμΝ υθαζζαΰΫμΝεαζτπ κυθΝ κθΝετλδκΝσΰεκΝ υθαζζαΰυθΝ βθΝ

υλππαρεάΝξκθ λ ηπκλδεάΝαΰκλΪΝεαγυμΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ υ ζδιέα,Ν υθα σ β αΝ

τλ βμΝ εα ΪζζβζπθΝαθ δ υηίαζζση θπθΝ αζζΪΝ εαδΝ αθΪζβοβΝ εδθ τθκυΝ ζσΰπΝ

αφ λ ΰΰυσ β αμΝ κυΝ αθ δ υηίαζζση θκυέΝ ΣΫζκμ,Ν αυ σμΝ κΝ τπκμΝ θΝ απαδ έΝ

βηκ δκπκέβ βΝ πθΝ υηφπθβγ δ υθΝ δηυθΝ ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ κ άΰβ Ν βθΝ

πδ λκπάΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝ,ΝσππμΝεαδΝκΝΚαθκθδ ησμΝREMIT, η Ν κθΝκπκέκΝγαΝ

α ξκζβγκτη Ν Ν πση θκΝε φΪζαδκέΝ 

Μκθ ΫζκΝΣ σχκμΝ(Target Model) 

ΗΝ γ ηα δεάΝ κυΝ target model Ϋξ δΝ η ΰΪζκΝ τλκμΝ εαδΝ π λδγυλδαΝ Ϋλ υθαμ,Ν ΰδαΝ

κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ γαΝ ΰέθ δΝ ηέαΝ απζάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ εα αθκβ ΪΝ ζκδπΪΝ ξσζδαΝ εαδΝ αθαφκλΫμέΝ To 
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υλππαρεσΝΜκθ ΫζκΝ σξκμΝ(ϋUΝTargetΝεodel)66 έθαδΝκΝλυγηδ δεσμΝγ ησμΝ

πκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝκζκεζάλπ βμΝ βμΝαΰκλΪμέΝΘ πέα δΝ

εκδθκτμΝ εαθσθ μΝ υ Ν θαΝ δ υεκζυθγ έΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ ξλά βΝ βμΝ

δα υθκλδαεάμΝ υθαηδεσ β αμΝ (cross-border capacity) εαδΝ θαΝ θγαλλυθγ έΝ βΝ

λυγηδ δεάΝ θαλησθδ βΝ βθΝ υλππαρεάΝ αΰκλΪΝ ξκθ λδεάμέΝ θΝ εαδΝ έξ Ν

βη δπγ έΝ βηαθ δεάΝ πλσκ κμ ηΫ πΝ π λδφ λ δαευθΝ δα υθ Ϋ πθΝ  βΝ

υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ γ υλβ αθΝ αθαΰεαέκΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ εΪγ βμΝ

θκπκέβ βμΝ πθΝ αΰκλυθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ εκδθκτΝ

ηκθ ΫζκυΝ αθαφκλΪμΝ πκυΝ γαΝ απκ ζκτ Ν βΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ

Π λδφ λ δαευθΝπλπ κίκυζδυθέΝ α δεκέΝφκλ έμΝ κυΝΫλΰκυΝ έθαδΝκΝENTSO εαδΝ

ACER67 , η Ν εκπσΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝεκδθκτΝπζαδ έκυΝαθαφκλΪμ,Ν ξ δεΪΝη Ν

βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ δαφσλπθΝ υπσ-αΰκλυθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ εαδΝ βθΝ

πδζκΰάΝ βμΝ εα αζζβζσ λβμΝ η γσ κυΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ υηφκλά πθέΝ ΣκΝ

Target model Ϋξ δΝ κυ δα δεΪΝ πμΝ αθ δε έη θκΝ βΝ τα υιβΝ ΫιδΝ «π λδκξυθ»Ν

ξ δευθΝ η Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα τθ βμ,Ν βθΝ εα αθκηάΝ βμΝ

η αφκλδεάμΝ δεαθσ β αμΝ πθΝ ΰλαηηυθ,Ν βθΝ πλκ- βη λά δα,Ν πλκγ ηδαεά,Ν

θ κ-βη λά δαΝ εαδΝ ιδ κλλκπβ δεάΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ βΝ

δαευίΫλθβ βέ 

.  χ ς σ  χ    
 

H α δαεάΝ απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδ ηκτ εαδΝ ΰ θδευμΝ βΝ σζβΝ

αθα δΪλγλπ βΝαυ άμΝΫξ δΝ πδφΫλ δΝη αίκζά,ΝάΝαεσηαΝκλγσ λαΝ δ τλυθ β,Ν

υηη ξσθ πθΝ η Ν ία δεσΝ θΫκΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βθΝ αθ ιΪλ β βΝ ζ δ κυλΰέαΝ

κυμέΝ ΟδΝ λ δμΝ ία δεσ λ μΝ εα βΰκλέ μΝ «παδξ υθ»Ν έθαδΝ κδΝ Λ δ κυλΰκέΝ κυΝ

υ άηα κμΝ (Independent System Operator-ISO),Ν κδΝ αδλ έ μΝ Μ αφκλΪμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ κδΝ ΠαλαΰπΰκέΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ (Generation 

Company).  

ΟδΝφκλ έμΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ πθΝαΰκλυθΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 
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 ΓδαΝ βθΝαθαζυ δεάΝπ λδΰλαφάΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυΝTargetΝεodelΝίζέΝ Ν έΝΣλκεκτ β,Ν

ΟδΝυπσΝ υαά β βΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝαθα δΪλγλπ βΝ βμΝ ΰξυλδαμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδ ηκτ, 

Energy papers 

67
 ζέΝΪλγλκΝθΝ βμΝΟ βΰέαμΝιβΝη Ν έ ζκΝ«Πλκυγβ βΝ βμΝπ λδφ λ δαεάμΝ υθ λΰα έαμ»Ν 
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 πκπ τωθΝOλΰαθδ ησμ – Ρυγηδ άμ 

ΟΝ Ρυγηδ άμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ δ άξγβε Ν πμΝ γ ησμΝ η Ν βθΝ τ λβΝ Ϋ ηβΝ πθΝ

θπ δαευθ κ βΰδυθΝ ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκίζ φγ έΝ παλευμΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ

βθΝαΰκλΪ,Ν κΝ τθκζκΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝεαδΝΰ θδευμΝ κΝθκηδεσΝπζαέ δκΝ

πκυΝγαΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝηέαΝ θδ ξυηΫθβΝγΫ βΝη Ν υΰε ελδηΫθαΝεαγάεκθ αέΝ

πδπζΫκθΝπλκίζΫφγβε ΝεαδΝβΝέ λυ βΝυηίκυζέκυΝ πθΝ γθδευθΝΡυγηδ υθΝ βμΝ

αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ πμΝ ΰθπηκ κ δεσΝ σλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμέΝ ΗΝ

λέ βΝ Ϋ ηβΝσηπμΝά αθΝεαγκλδ δεάΝΰδαΝ κθΝλσζκΝ πθΝλυγηδ υθΝεαγυμΝηΫ πΝ

πθΝ δα Ϊι πθΝ αυ άμΝ θδ ξτγβε Ν βΝ αθ ιαλ β έαΝ κυμ,Ν βΝ απκφα δ δεάΝ κυμΝ

αληκ δσ β αΝ Ν γΫηα αΝ κυΝ κηΫαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ

λυγηδ δεάΝ πκπ έα68έΝ πδπλσ γ α,Ν κΝ Καθκθδ ησμΝ ι1γήβίίλΝ κυΝ

υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝυηίκυζέκυΝ βμΝ1γβμ ΙκυζέκυΝβίίλΝπλκΫίζ π Ν

βθΝ έ λυ βΝ Ολΰαθδ ηκτΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ Ρυγηδ δευθΝ λξυθΝ θΫλΰ δαμΝ

(ΟΡ - ACER)69 ( φ ιάμμΝκΝΟλΰαθδ ησμΝάΝACER). 

ΣαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ γθδευθΝ Ρυγηδ δευθΝ λξυθΝ απκ υπυθκθ αδΝ πμΝ

ιάμμΝΠ λδίΪζζκθ αδΝη Ναπκζυ άΝαθ ιαλ β έαΝαπσΝ βθΝ ε ζ δεάΝ ικυ έαΝεαδΝ

απσΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ πθΝζκδπυθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ κηΫα,Ν

ΪλαΝ έθαδΝκδεκθκηδεΪ αθ ιΪλ β κδΝφκλ έμέΝΟδΝαπκφΪ δμΝπκυΝζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ

δμΝ αλξΫμΝ ΫξκυθΝ ε ζ δεσΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ πλκίΪζζκθ αδΝ θυπδκθΝ πθΝ

αε δευθΝ δεα βλέπθ,Ν θυΝ αΝηΫζβΝ κυμΝγβ τκυθΝαπσΝπΫθ Νεα ΄Ν ζΪξδ κθΝ

ΫπμΝ π ΪΝΫ βΝη Ν υθα σ β αΝαθαθΫπ βμΝΰδαΝηέαΝφκλΪέΝ 

ΟδΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμΝ αθαπ τ κθ αδΝ σ κΝ βθΝ π λδεάΝ αΰκλΪΝ εΪγ Ν

ελΪ κυμΝσ κΝεαδΝ βΝ ξΫ βΝ κυμΝη Ν αΝυπσζκδπαΝελΪ βέΝ δ δεσ λα,ΝφΫλκυθΝ

πμΝ σξκΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ αΰκλυθΝ εαδΝ βθΝ Ϊλ βΝ πθΝ

πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ ηπκ έπθΝ ΰδαΝ δα υθκλδαεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ θΫλΰ δαμέ 

υθαεσζκυγαΝ ηΫ πΝ κυΝ ACER υθ λΰΪακθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

υζκπκδκτθ αδΝκδΝ σξκδΝ πκυΝ έγ θ αδΝ απσΝ βθΝ Έθπ βΝ ΰδαΝ βθΝ θκπκέβ βΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ αΰκλΪμ,Ν θυΝ υπκξλ κτθ αδΝ Ν φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ

ζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝυθ λΰα έαμΝ πθΝ λξυθέΝ πδπζΫκθ,ΝπλΫπ δΝ

θαΝ δα φαζέακυθΝσ δΝκδΝ π θ τ δμΝ Νυπκ κηΫμΝ υθΪ κυθΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ
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 ζέΝΚ φαζαέκΝIX ( ΘΝΙΚ ΝΡΤΘΜΙΣΙΚ Ν ΡΧ ),ΝΪλγλκΝγηΝ πέΝ βμΝΟ βΰέαμΝιβήβίίλ 

69
 http://www.acer.europa.eu/el/Pages/default.aspx 
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π θ τ πθΝ βμΝΈθπ βμ70 εαδΝΰ θδεΪΝαθαζαηίΪθκυθΝ βθΝπλκυγβ βΝηΫ λπθΝ

ΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝθΫπθΝ ξθκζκΰδυθ,Ν βθΝ

πλκυγβ βΝ πθΝαθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ παλεκτμΝ

υπκ κηάμΝ κθΝξυλκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ. 

υηπ λα ηα δεΪ,ΝκΝία δεσμΝ σξκμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΡυγηδ δευθΝ λξυθΝ

έθαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθΝ υφέ α αδΝ

κυ ηέαΝυπσθκδαΝ πδλλκάμΝ πθΝαπκφΪ υθΝ κυμΝαπσΝ κυμΝελα δεκτμΝφκλ έμ,Ν

κτ Ν θαΝ π λδκλέα αδΝ κΝ λσζκμΝ κυμΝ Ν απζάΝ υηίκυζ υ δεάΝ αλξάΝ ξπλέμΝ

απκφα δ δεΫμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ γαΝ ιυπβλ ά κυθΝ βθΝ τπαλιβΝ

πλαΰηα δεκτΝαθ αΰπθδ ηκτΝ βθΝαΰκλΪ71.  

θαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ αληκ δσ β μΝ Ν γθδεσΝ πέπ κΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝαΰκλΪμΝ θΝΰΫθ δ,Ν δμΝ υθγάε μΝαθ αΰπθδ ηκτ,Ν βθΝαθ ιαλ β έαΝ

εαδΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ φκλΫπθέΝ ΠλκμΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ πλκαθαφ λγΫθ πθΝ

τθαθ αδΝθαΝζΪίκυθΝηΫ λαΝεαδΝπλκζβπ δεκτΝαζζΪΝεαδΝεα α αζ δεκτΝ ζΫΰξκυέΝ

δ δεσ λαΝ πδίΪζζκυθΝ αλξδευμΝ ηΫ λαΝ εαδΝ Ν τ λκΝ ξλσθκΝ Ν πκδθΫμΝ αθΝ

υπΪλξκυθΝ παλαίΪ δμΝ πθΝ ία δευθΝ αλξυθΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ κθΝ α φαζάΝ

φκ δα ησΝ βμΝξυλαμ,Ν βθΝδ σ δηβΝ λκφκ κ έαΝ ΝσζκυμΝ κυμΝεα αθαζπ Ϋμ,Ν 

 βθΝ ζζΪ α,Ν ζ δ κυλΰ έΝ βΝ Ρυγηδ δεάΝ λξάΝ θΫλΰ δαμΝ (Ρ )72,Ν βΝ κπκέαΝ

υΰελκ άγβε Ν υθΪη δΝ κυΝ ΝέΝ βιγγή1λλλΝ « π ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ-Ρτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ θ λΰ δαεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ

δα Ϊι δμ»,Ν σππμΝ αυ σμΝ δ ξτ δ,Ν ζ δ κυλΰ έ,Ν ά βΝ απσΝ κθΝ ΙκτζδκΝ βίίί,Ν πμΝ

αθ ιΪλ β β δκδεβ δεάΝ αλξάΝ η Ν ΰθπηκ κ δεΫμΝ εαδΝ δ βΰβ δεΫμ,Ν ευλέπμ,Ν

αληκ δσ β μΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμέΝ δαγΫ δΝ κδεκθκηδεάΝ εαδΝ δκδεβ δεάΝ

αυ κ Ϋζ δαΝ Ν εαδΝ βηδκυλΰάγβε Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ θαλησθδ βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
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 ζέΝ ΪλγλκΝ ββΝ βμΝ Ο βΰέαμ,Ν παλΪΰλαφκμΝ 1μΝ «ΚΪγ Ν Ϋ κμ,Ν κδΝ δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ

η αφκλΪμΝ εα αγΫ κυθΝ βΝ λυγηδ δεάΝ αλξάΝ εα ΫμΝ πλσΰλαηηαΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ δε τκυΝ

ία δ ηΫθκΝ βθΝ παλκτ αΝ εαδΝ βθΝ πλκίζ πση θβΝ πλκ φκλΪΝ εαδΝ αά β βΝ αφκτΝ

υηίκυζ υγκτθΝ σζκυμΝ κυμΝ ξ δεκτμΝ θ δαφ λκηΫθκυμέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ π λδΫξ δΝ

απκ ζ ηα δεΪΝηΫ λαΝη Ν σξκΝθαΝ δα φαζέα αδΝβΝ πΪλε δαΝ κυΝ υ άηα κμΝεαδΝβΝα φΪζ δαΝ

κυΝ φκ δα ηκτ»έ 
71

 ΓδαΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ αθ ιΪλ β βμΝ λτγηδ βμΝ ίζέΝ δεέΝ ΗζδΪ κυ,Ν λξΫμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ

αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝβιΝ π 

72
 http://www.rae.gr/site/en_US/portal.csp 
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θκηκγ έαμΝ η Ν βθΝ Κκδθκ δεάΝ Ο βΰέαΝ λθήλβή ΚέΝ ΟΝ λσπκμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ

ζ δ κυλΰέαμ,Ν αΝεαγάεκθ αΝ βμ,Ν αΝηΫ αΝΪ εβ βμΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ βμΝεαδΝ θΝ

ΰΫθ δΝ σζαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ βθΝαφκλκτθΝλυγηέακθ αδΝαπσΝ αΝΪλγλαΝγΝ ΫπμΝζηΝ

κυΝΝέΝζίί1ήβί11έΝ 

ΗΝ Ρέ έ έΝ υθ έγ αδΝ απσΝ πΫθ Ν ηΫζβΝ η Ν ι δ δε υηΫθ μΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ

κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν θυΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ π θ α κτμΝ γβ έαμΝ

κυμΝαπαΰκλ τ αδΝθαΝ ηπζΫεκθ αδΝεαγΥΝκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ Ν πδξ δλά δμ,Ν

κδΝκπκέ μΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαέΝΩμΝαλξά,Ν πκπ τ αδΝ

απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝ Ν σ, δΝ αφκλΪΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ θκηέηκυΝ πθΝ

πλΪι πθΝ πθΝη ζυθΝ βμ,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝπ δγαλξδεσΝΫζ ΰξκΝαυ υθέΝ 

εκπσμΝ βμΝ έθαδΝβΝπλκυγβ βΝεαδΝ δα φΪζδ βΝ κυΝυΰδκτμΝαθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝ

βμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ θ λΰ δαεάμΝ αΰκλΪμ,Ν η Ν ελδ άλδκΝ κΝ

υηφΫλκθΝ κυΝ ζδεκτ,Νη ΰΪζκυΝάΝηδελκτ,Νεα αθαζπ άέΝΗΝΡ Νπαλαεκζκυγ έΝ

εαδΝ δ βΰ έ αδΝ ΰδαΝ δμΝ δηΫμ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ δμΝ

α δκ κ ά δμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ εαδΝ

ΰ θδεΪΝπζβλκφκλ έΝεαδΝ υηίκυζ τ δΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝεαδΝεα αθαζπ ΫμΝ ξ δεΪΝ

η Ν αΝγΫηα αΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ βμέΝ 

πκ ζυθ αμΝ βθΝ πέ βηβΝ ζζβθδεάΝ αθ ιΪλ β βΝ αλξάΝ δαξ έλδ βμΝ θΫλΰ δαμΝ

εαδΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν Ϋξ δΝ πμΝ ία δεκτμΝ σξκυμ,Ν η Ν ΰθυηκθαΝ κΝ

βησ δκΝ υηφΫλκθ,έΝΟΝλσζκμΝ βμΝ υξθΪΝαπκε ΪΝ ιδ κλλκπβ δεσΝξαλαε άλαΝ

ζσΰπΝ πθΝαπκφΪ πθΝπκυΝκφ έζ δΝθαΝπΪλ δΝπκυΝαφκλκτθΝ υΰελκυση θκυμΝ

υξθΪΝκδεκθκηδεκτμΝεαδΝεκδθπθδεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝαΰκλΪμΝεαγυμΝ πδίζΫπ δΝ

βθΝ δηάΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εδΝ ζΫΰξ δΝ αΝ

π λδγυλδαΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ δηκζσΰβ βμΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,ΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ πδ κ ά δμΝ

πθΝ πδξ δλά πθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝαΰκλΪέ 

ξ δεΪΝη Ν κθΝACER Ϋξ δΝπμΝΰ θδεάΝαπκ κζάΝ βΝ υθ λκηάΝπλκμΝ δμΝ γθδεΫμΝ

λυγηδ δεΫμΝαλξΫμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ Ν πέπ κΝ

Ν κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ λΪ πθ κυμ,Ν σπκ Ν απαδ έ αδέΝ ΟΝ χωϋRΝ

υθ λΰΪα αδΝη Ν αΝγ ηδεΪΝσλΰαθαΝ βμΝ ΝεαδΝη Ν θ δαφ λση θκυμΝφκλ έμ,Ν

δ έπμΝ Ν η Ν δμΝ Ρ Ν εαδΝ κΝ υλππαρεσΝ έε υκΝ δαξ δλδ υθΝ υ βηΪ πθΝ

Μ αφκλΪμΝ (ϋσTSτ),Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ λΰαζ έπθΝ πκυΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝ θδαέαμΝ θ λΰ δαεάμΝαΰκλΪμΝ βμΝ έΝΟδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ
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χωϋRΝ πδε θ λυθκθ αδΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝαθΪπ υιβμΝεκδθυθ εαθσθπθΝεαδΝ

πλπ κίκυζδυθ,Ν βθΝΫε κ β εα υγυθ άλδπθ ΰλαηηυθ πκυΝξλβ δη τκυθΝπμΝ

ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ παθ υλππαρευθΝ επ δευθΝ δε τκυΝ πλκμΝ ξλά βΝ

απσΝ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ ΟΝ Ολΰαθδ ησμ υθ κθέα δΝ πέ βμΝ

Π λδφ λ δαεΫμΝ Πλπ κίκυζέ μ,Ν βζα άΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ πκυΝ

αθαζαηίΪθκθ αδΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝ η Ν σξκΝ βθΝ πζβλΫ λβΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝαΰκλΪμέΝκΝχωϋRΝ ε έ δΝΰθπηκ κ ά δμΝΰδαΝ εα άΝ ξΫ δαΝ

αθΪπ υιβμΝ δε τκυΝ η λδηθυθ αμΝ θαΝ υηφπθκτθΝ η Ν δμΝ πλκ λαδσ β μΝ πκυΝ

εαγκλέακθ αδΝ Ν πέπ κΝ έ ΣΫζκμ κΝχωϋRΝΫξ δΝΰ θδεάΝαπκ κζάΝ ξ δεΪΝη Ν

βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ α ε έΝ πκζτΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

αληκ δσ β μΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝξκθ λδεάΝ ηπκλέαΝ θΫλΰ δαμέ  

 ΦκλΫαμΝ δαχ έλδ βμ,Ν εεαγΪλδ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝαΰκλΪμ 

ΗΝ Σλέ βΝ Ϋ ηβΝ κ βΰδυθΝ υπκξλΫπ Ν βθΝ αΰκλΪΝ Ν δαξπλδ ησΝ

λα βλδκ ά πθέΝΗΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ υ άηα κμΝαθάε δΝ κΝηβΝαθ αΰπθδ δεσΝ

εΫζκμΝ Ν κυΝ κηΫαΝ εαδΝ υθδ ΪΝ ία δεσΝ παλΪΰκθ αΝ βθΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ

βμΝ αΰκλΪμΝ εαγυμΝ δα φαζέα δΝ βθΝ απλσ εκπ βΝ Ν εαδΝ ξπλέμΝ δαελέ δμΝ

πλσ ία βΝ πθΝ φκλΫπθΝ κΝ έε υκΝ η αφκλΪμέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

πδ κπκδβηΫθκμΝφκλΫαμΝαπσΝ βθΝΡυγηδ δεάΝ λξάέΝΗΝΣλέ βΝ Ϋ ηβΝπαλ έξ Ν δμΝ

ιάμΝ πδζκΰΫμΝ δαξπλδ ηκτ,Ν κθΝ δ δκε β δαεσΝ δαξπλδ ησΝ ά κδΝ βΝ πζάλβμΝ

αθ ιαλ β κπκέβ βΝ κυΝ δαξ δλδ ά,Ν βΝ τ α βΝ θ ιΪλ β κυΝ δαξ δλδ άΝ

υ άηα κμΝ(ISO)73 άΝ βΝ τ α βΝ θ ιΪλ β κυΝ δαξ δλδ άΝΜ αφκλΪμ (ITO) 

74. ΟΝ ISτΝ δαξ δλέα αδΝ δμΝ ξλ υ δμΝ κυΝ δε τκυΝ η αφκλΪμ,Ν δα βλ έΝ βθΝ

α φΪζ δαΝ κυΝ υ άηα κμ,Ν υθ κθέα δΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ

λσζκΝ βΝ γΫ πδ βΝ πθΝ ηαελκξλσθδπθΝ ξ έπθέΝ Λ δ κυλΰ έΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ

κυμΝυπσζκδπκυμΝ υηη Ϋξκθ μ εαδΝπλΫπ δΝθαΝπαλΫξ δΝ ζ τγ λβΝπλσ ία βΝ

ξπλέμΝ δαελέ δμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝξλά μΝ πθΝΰλαηηυθΝη αφκλΪμέΝΟΝISτΝΫξ δΝ
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 ζέΝΪλγλκΝ1γΝεαδΝ1ζΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβΝη Ν έ ζκΝ« θ ιΪλ β κδΝ δαξ δλδ ΫμΝυ βηΪ πθ»Ν

εαδΝ« δαξπλδ ησμΝδ δκε β υθΝ υ άηα κμΝη αφκλΪμ»Ναθ έ κδξαέΝ 
74

 ζέΝΪλγλκΝβΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβμΝ« δαξ δλδ άμΝ υ άηα κμΝη αφκλΪμ»μΝεΪγ Νφυ δεσΝάΝ

θκηδεσΝ πλσ ππκΝ κΝ κπκέκΝ έθαδΝ υπ τγυθκΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέα,Ν βΝ υθ άλβ βΝ εαδ,Ν αθΝ έθαδΝ

αθαΰεαέκ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμΝ η αφκλΪμΝ Ν ηέαΝ κηΫθβΝ π λδκξάΝ εαδ,Ν εα ΪΝ

π λέπ π β,Ν πθΝ δα υθ Ϋ υθΝ κυΝη ΝΪζζαΝ υ άηα α,ΝεαδΝΰδαΝ βΝηαελκπλσγ ηβΝδεαθσ β αΝ

κυΝ υ άηα κμΝθαΝαθ απκελέθ αδΝ βθΝ τζκΰβΝαά β βΝη αφκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμ» 
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βΝ δεαδκ κ έαΝ θαΝ εα αθΫη δΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ άΝ εαδΝ σζαΝ αΝ απκγΫηα αΝ κυΝ

υ άηα κμΝεαδΝθαΝπ λδκλέα δΝ αΝφκλ έαΝυ ΝθαΝ δα βλβγ έΝβΝα φΪζ δαΝ κΝ

τ βηαΝ(ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝθαΝηβθΝΫξκυη ΝυπΫλία βΝ πθΝκλέπθΝ πθΝΰλαηηυθΝ

η αφκλΪμ,Ν θαΝ δ κλλκπ έΝ βΝ αά β βΝ η Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ θαΝ δα βλ έ αδΝ βΝ

πδγυηβ άΝ υξθσ β αΝ κΝ τ βηα)έΝ πέ βμΝ oΝ ISτΝ δα φαζέα δΝ σ δΝ σζκδΝ κδΝ

υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ αΰκλΪΝ ζαηίΪθκυθΝ εα ΪζζβζαΝ κδεκθκηδεΪΝ άηα αΝ αΝ

κπκέαΝη Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ θγαλλτθκυθΝ βθΝαπκ κ δεάΝξλά βΝεαδΝπαλαεδθκτθΝ δμ 

π θ τ δμΝ θαΝ ΰέθκυθΝ Ν απκγΫηα αΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ κπκέπθΝ θΝ παλαίδΪα δΝ

κυμΝ δΪφκλκυμΝπ λδκλδ ηκτμέ  

O δαξ δλδ άμΝ κυΝ υ άηα κμΝ Μ αφκλΪμΝ (ηκθ ΫζκΝ ITO) 75 πλΫπ δΝ θαΝ

ΰθπλέα δΝ σζαΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ δε τκυΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

ικπζδ ηΫθκμΝη Ν παλε έμ αθγλυπδθκυμ,Ν ξθδεκτμ,ΝυζδεκτμΝεαδΝκδεκθκηδεκτμΝ

πσλκυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ια φαζδ έΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ

εαδΝ βΝ η αφκλΪΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ κυΝ φυ δεκτΝ α λέκυ76 έΝ ΟδΝ

κ βΰέ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ ( έ έ)Ν πλκίζΫπκυθΝ ηδαΝ αθ ιαλ β έαΝ κΝ

δεαέπηαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ κυΝ ITτΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ έθαδΝ

αθαΰεαέκδΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέα,Ν βΝ υθ άλβ βΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμΝ

η αφκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΟΝ ITτΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν βθΝ

υθα σ β αΝ θαΝ αθ ζ έΝ ξλάηα αΝ απσΝ βθΝ αΰκλΪΝ ε φαζαέπθΝ ηΫ πΝ αθ δ ηκτέΝ

ΆζζαΝ ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ ITτΝ έθαδΝ βΝ ηπδ υ δεσ β αΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ

πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βμΝ λκΫμΝ φκλ έκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ

αθ ιαλ β έαΝ βμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝ έθαδΝ

απαλαέ β κΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝη αφκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ,Ν βζα άΝ

ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ ία δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ ITτΝ

υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δε τκυ,ΝπλΫπ δΝθα 

απα ξκζκτθ αδΝησθκΝαπσΝ κθΝITτΝεαδΝεαθΫθαθΝΪζζκΝκλΰαθδ ησ. 
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 ζέΝΪλγλκΝ1ί,ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν Ν βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβμΝ«1έΝΠλκ κτΝηδαΝ πδξ έλβ βΝ ΰελδγ έΝ

εαδΝ δκλδ έΝπμΝ δαξ δλδ άμΝ υ άηα κμΝη αφκλΪμ,ΝπλΫπ δΝθαΝπδ κπκδβγ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ

δα δεα έ μΝ πθΝ παλαΰλΪφπθ ζ,Ν ηΝ εαδ θΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ εαδΝ κυΝ Ϊλγλκυ γΝ κυΝ

εαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ναλδγέ 714/2009. 

76
 ζέΝ ΪλγλκΝ 1ίΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίλήιβΝ η Ν έ ζκμΝ «Καγάεκθ αΝ πθΝ δαξ δλδ υθΝ υ βηΪ πθΝ

η αφκλΪμ»ΝεαδΝΚ φΪζαδκΝV βμΝέ δαμΝ,ΝΪλγλαΝ1ιΝ πέΝ 
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πδπλσ γ α,Ν O ENTSO-E (European Network of Transmission System 

Operators) έθαδΝ κΝ υλππαρεσΝ έε υκΝ δαξ δλδ υθΝυ βηΪ πθΝΜ αφκλΪμΝ

θΫλΰ δαμέΝ τΝ ϋσTSτ-ϋΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ ζ1Ν δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ

η αφκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝαπσΝγζΝξυλ μΝ ΝσζβΝ βθΝ υλυπβΝ(TSτs)έΝ

O ENTSO-ϋΝ δ λτγβε Ν κΝ βίίλ,Ν υθΪη δΝ βμΝ λέ βμΝ Ϋ ηβμΝ Ο βΰδυθΝ ΰδαΝ βθΝ

π λδεάΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμέΝ ΣκΝ λέ κΝ υλππαρεσΝ παεΫ κΝ κξ τ δΝ βθΝ

π λαδ ΫλπΝ απ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ αΰκλυθΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ εαδΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ βθΝ έΝ ΟΝ ϋσTSτ-ϋΝ πλκπγ έΝ βΝ θσ λβΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ

πθΝ υλππαρευθΝ δαξ δλδ υθΝ υ βηΪ πθΝη αφκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν

ΰδαΝ θαΝ υπκ βλέι δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ Ν εαδΝ ίκβγΪΝ βθΝ

πέ υιβΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ εαδ εζδηα δευθΝ σξπθΝ βμΝ υλυπβμέΝ υ κέΝ κδΝ

σξκδΝαζζΪακυθΝ βθΝέ δαΝ βΝφτ βΝ κυΝ υ άηα κμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ 

ΟδΝ ετλδκδΝ σξκδΝ κυΝ ϋσTSτ-ϋΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ θ πηΪ π βΝ αθαθ υ δηπθΝ

πβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ τ βηαΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝβζδαεάΝ

εαδ βΝ αδκζδεάΝ θΫλΰ δα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ π λδεάμΝ αΰκλΪμΝ

θΫλΰ δαμ,Ν έθαδΝ ε θ λδεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιάΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ

θ λΰ δαεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ υπΪλξκυθΝ

πλκ δ ΫμΝ δηΫμ,Ν ίδπ δησ β α,Ν α δφκλέαΝ εαδΝ θαΝ δα φαζδ έΝ βΝ πΪλε δαΝ

πλκηβγ δυθέΝ 

 βθΝ ζζβθδεάΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ θ ιΪλ β κμΝ δαξ δλδ άμΝ υ άηα κμΝ 

( ΜΗ )Ναπκ ζ έΝ βθΝη ιΫζδιβΝ κυΝ ΜΗ 77 υθΪη δΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ

ΝέΝ ζίί1ήβί1178 εαδΝ έθαδΝ κ δαξ δλδ άμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ υ άηα κμΝ

Μ αφκλΪμΝΗζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝΟΝ ΜΗ Ν έθαδΝ1ίίΣΝγυΰα λδεάΝ αδλ έαΝ

βμΝ ΗΝ 79  τηφπθαΝ η Ν κΝ ηκθ ΫζκυΝ κυΝ θ ιΪλ β κυΝ δαξ δλδ άΝ

Μ αφκλΪμΝ(ΙΣΟ) εαδΝαθαζαηίΪθ δΝ κΝλσζκΝ κυΝ ΜΗ Ν έΝΟδΝία δεΫμΝ κυΝ
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 ΟΝ ΜΗ Ν υΰελκ άγβε Ν η Ν κΝ Πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ γβκή1βέ1βέβίίίΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτ Ν

ΫπμΝ βθΝ 1β
 Φ ίλκυαλέκυΝ βί1β,Ν κπσ Ν εαδΝ εα αλΰάγβε Ν Ν υηησλφπ βΝ η Ν βθΝ Κκδθκ δεάΝ

Ο βΰέαΝβίίλήιβή Κέ 
78

 δ δεσ λαΝ κΝ ΪλγλκΝ λζΝ κυΝ υπσοβΝ ΝσηκυΝ λυγηέα δΝ ε θυμΝ εαδΝ ζ π κη λυμΝ δμΝ

αθαζβφγ έ μΝαπσΝ κθΝ ΜΗ Ναληκ δσ β μ,Ν 
79

 ΠλίζέΝ ΝέΝ ζγκλήβί1θΝ η Ν έ ζκμΝ « π έΰκυ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ

βηκ δκθκηδευθΝ σξπθΝεαδΝ δαλγλπ δευθΝη αλλυγηέ πθΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ», Κ φΪζαδκΝ

Η’ΝΝπ λέΝπζάλκυμΝδ δκε β δαεκτΝ δαξπλδ ηκτΝ βμΝ αδλ έαμΝ« ΜΗ » 
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αληκ δσ β μΝπ λδζαηίΪθκυθΝ βθΝευλδσ β α,Ν βΝ υθ άλβ β,Ν βΝ δαξ έλδ β,Ν βθΝ

εη Ϊζζ υ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμΝ Μ αφκλΪμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ

υθ λΰα έαΝ κυΝ η Ν ΪζζκυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ εαδΝ ζκδπκτμΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ ΟΝ

Λ δ κυλΰσμΝ βμΝ ΰκλΪμΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ έ έΝ (Λ ΓΗ Ν )80 δ λτγβε Ν

ίΪ δΝ κυΝ Νέζίί1ήβί11έΝ ΟΝ Λ ΓΗ Ν Ν απκ ζ έΝ κθΝ πλυβθΝ ΜΗ Ν ,Ν

ε σμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝη αφκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝπκυΝα ε έΝκΝ ΜΗ Ν Ν(ίζέΝ

εα π Ϋλπ)ΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝη Ν κυμΝεαθσθ μΝδ δπ δεάμΝκδεκθκηέαμ,Ν θυΝαθάε δΝ ι’Ν

κζκεζάλκυΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέΝ α δεάΝ κυΝαληκ δσ β αΝ έθαδΝβΝ δ θΫλΰ δαΝ

κυ Ηη λά δκΝ θ λΰ δαεσΝΠλκΰλαηηα δ ησΝ(Η Π),Ν δ δεσ λαΝπλκΰλαηηα έα δΝ

δμΝ ΰξτ δμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ τ βηαΝη αφκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,Ν πδζτ δΝ

εαγβη λδθΪΝ κΝ πλσίζβηαΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ κυΝ Η ΠΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ πλδαέ μΝ

κδεκθκηδεΫμΝ πλκ φκλΫμΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ εαδΝ ΪζζαΝ ξθκκδεκθκηδεΪΝ

κηΫθαΝ δ σ κυ,Ν υπκζκΰέα δΝ βθΝ ΟλδαεάΝ ΣδηάΝ υ άηα κμΝ (ΟΣ),Ν εαδΝ

εεαγαλέα δΝ βθΝ βη λά δαΝ αυ άΝ αΰκλΪ,Ν βζα άΝ υπκζκΰέα δ,Ν πδί ίαδυθ δΝ εαδΝ

κλδ δεκπκδ έΝ δμΝξλ κπδ υ δμΝ πθΝυηη ξσθ πθέ 

 Παλαΰωΰκέ 

ΟδΝ αδλ έ μΝΠαλαΰπΰάμΝεα ΫξκυθΝ βθΝδ δκε β έαΝ κυμΝηκθΪ μΝπαλαΰπΰάμΝ

εαδΝ λα βλδκπκδκτθ αδ κθΝ κηΫαΝπαλαΰπΰάμ,ΝκΝκπκέκμΝ δαξπλέα αδ απσΝ

δμΝ υπσζκδπ μΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΈθαμΝ παλαΰπΰσμ τθα αδΝ θαΝ

πκυζά δΝ θΫλΰ δαΝ πμΝ ηπσλ υηα Ν υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ αΰκλΪΝ η Ν κυμΝ

κπκέκυμΝΫξκυθ υθΪο δ δη λά υηίσζαδα (OTC),  θαΝ λα βλδκπκδβγ έΝ κΝ

Χλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμ κΝ κπκέκΝ βηαθ δεκέΝ παέξ μΝ βμΝ αΰκλΪμΝ (πέξέΝ

αδλ έ μΝ δαθκηάμ) αΰκλΪακυθΝ δ ξτΝ υ Ν θαΝ εαζτοκυθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυμέΝ

Γ θδεΪΝκδΝπαλαΰπΰκέΝ τθαθ αδΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ Νσζ μΝ δμΝ πδηΫλκυμΝαΰκλΫμΝ

πκυΝ αθαπ τ κθ αδΝ αΝ ηκθ ΫζαΝ κλΰΪθπ βμΝ βΝ ξκθ λ ηπκλδεάέΝ ΝαΝ

υθαζζαξγκτθΝ η Ν αθ δ υηίαζζση θκυμΝ η Ν αθ δε έη θκΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πμΝ

ηπσλ υηαΝ άΝ ηΫ πΝ πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ πλκρσθ πθΝ θΫλΰ δαμέΝ φσ κθΝ

κδΝ αδλ έ μΝπαλαΰπΰάμΝ θΝζ δ κυλΰκτθΝ Νεαγ κπκδβηΫθβΝηκλφά αζζΪΝ Ν

ηέαΝ πζάλπμΝ ζ τγ λβΝ αΰκλΪΝ κδΝ δηΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ πλκ φΫλκυθΝ βθΝ δ ξτΝ θΝ

έθαδΝλυγηδαση θ μέΝ ΝηέαΝ πκηΫθπμΝ ζ τγ λβΝαΰκλΪΝκδΝπαλαΰπΰκέΝ λκυθΝ Ν

ΫθαΝαθ αΰπθδ δεσΝπ λδίΪζζκθέ  

                                                           
80

 αΝΪλγλαΝ11ιΝΫπμΝ1β1Ν κυΝΝέΝζίί1ήβί11 



Η  ς χ ς ς ς ς  σ ς REMIT 

33 

 

 βθΝ ζζΪ αΝπμ παλαΰπΰκέΝξαλαε βλέακθ αδΝκδΝ δ δυ μΝπκυ εα ΫξκυθΝΪ δαΝ

παλαΰπΰάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε σμΝ αθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ

θκηκγ έαΝ ΫξκυθΝ ιαδλ γ έΝ απσΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ ζάοβμΝ αυ άμ81,Ν βΝ κπκέαΝ

ξκλβΰ έ αδΝ απσΝ βΝ Ρυγηδ δεάΝ λξάΝ θΫλΰ δαμ,Ν έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ κΝ

Μβ λυκΝ ΜκθΪ πθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ υθα σ β αΝ εα α ε υάμΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

παλαΰπΰάμΝ εαδΝ βΝ παλαΰπΰάΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΩμΝ αυ κπαλαΰπΰκέΝ

θκκτθ αδΝσ κδΝπαλΪΰκυθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝΰδαΝ δεάΝ κυμΝξλά βΝεαδΝ ΰξΫκυθΝ

βθΝ π λέ δαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ τ βηαΝ άΝ κΝ έε υκέ ΟδΝ εΪ κξκδΝ Ϊ δαμΝ

παλαΰπΰάμ πλΫπ δ θαΝυπκίΪζκυθΝπζάλπμΝ η υ δεάΝΠλκ φκλΪΝΈΰξυ βμ82 

ΰδαΝ εΪγ Ν ΗηΫλαΝ Κα αθκηάμ83 εαδΝ εα ’Ν αυ σΝ κθΝ λσπκΝ αθαζαηίΪθκυθ βθΝ
                                                           
81

 τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζΝ κυΝΝΝγζθκήβίίθ,ΝσππμΝδ ξτ δΝ ιαδλκτθ αδΝαπσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝ

ζΪίκυθΝ Ϊ δαΝ παλαΰπΰάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ άΝ ΪζζβΝ δαπδ π δεάΝ απσφα β φυ δεΪΝ άΝ

θκηδεΪΝπλσ ππαΝπκυΝπαλΪΰκυθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝαπσΝ δμΝ ιάμΝεα βΰκλέ μΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

έΠέ έΝάΝέΗέΘέΤέ έμΝα) ΰ πγ ληδεκτμΝ αγηκτμΝη Ν ΰεα βηΫθβΝβζ ε λδεάΝδ ξτΝηδελσ λβΝ

άΝ έ βΝ κυΝ ηδ κτΝ (ί,η)Ν εW,Ν ί) αγηκτμΝ ίδκηΪααμ,Ν ίδκα λέκυΝ εαδΝ δκεαυ έηπθΝ η Ν

ΰεα βηΫθβΝ βζ ε λδεάΝ δ ξτΝ ηδελσ λβΝ άΝ έ βΝ κυΝ θσμΝ (1)Ν εW,Ν ΰ) Φπ κίκζ αρεκτμΝ άΝ

Ηζδκγ ληδεκτμΝ αγηκτμΝη Ν ΰεα βηΫθβΝβζ ε λδεάΝδ ξτΝηδελσ λβΝάΝέ βΝ κυΝ θσμΝ(1)ΝεWp,Ν

) αδκζδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝη Ν ΰεα βηΫθβΝβζ ε λδεάΝδ ξτΝηδελσ λβΝάΝέ βΝ πθΝ εα σΝ(1ίί)Ν

kW, ) αγηκτμΝ έΗέΘέΤέ έΝη Ν ΰεα βηΫθβΝβζ ε λδεάΝ δ ξτΝηδελσ λβΝάΝ έ βΝ κυΝ θσμΝ (1)Ν

MWe, ) αγηκτμΝαπσΝ έΠέ έΝάΝέΗέΘέΤέ έΝη Ν ΰεα βηΫθβΝδ ξτΝΫπμΝπΫθ Ν(η)ΝΜWe,ΝπκυΝ

ΰεαγέ αθ αδΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝάΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμΝ κυΝ βησ δκυΝάΝδ δπ δεκτΝ κηΫα,ΝΰδαΝ

σ κΝ ξλσθκΝ κδΝ αγηκέΝ αυ κέΝ ζ δ κυλΰκτθΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ επαδ υ δεκτμΝ άΝ λ υθβ δεκτμΝ

εκπκτμ,Ν εαγυμΝεαδΝ αγηκτμΝ πκυΝ ΰεαγέ αθ αδΝαπσΝ κΝ ΚΫθ λκΝ θαθ υ δηπθΝΠβΰυθΝεαδΝ

ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμΝ (Κέ έΠέ έ),Ν ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ κδΝ αγηκέΝ αυ κέΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ΰδαΝ βΝ

δ θΫλΰ δαΝπδ κπκδά πθ άΝη λά πθ,Να) αυ σθκηκυμΝ αγηκτμΝαπσΝ έΠέ έΝάΝέΗέΘέΤέ έΝκδΝ

κπκέκδΝ θΝ υθ Ϋκθ αδΝ κΝτ βηαΝάΝ κΝ έε υκ,Νη Ν ΰεα βηΫθβΝδ ξτΝηδελσ λβΝάΝέ βΝ πθΝ

πΫθ Ν (η)Ν εWe,Ν ξπλέμΝ υθα σ β αΝ λκπκπκέβ βμΝ βμΝ αυ σθκηβμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμέΝ ΣαΝ

πλσ ππαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ αγηυθΝ βμΝ π λέπ π βμΝ αυ άμ,Ν

υπκξλ κτθ αδ,ΝπλδθΝ ΰεα α ά κυθΝ κυμΝ αγηκτμ,ΝθαΝ θβη λυθκυθΝ κθΝαλησ δκΝ δαξ δλδ άΝ

ΰδαΝ βΝ γΫ β,Ν βθΝ δ ξτΝ εαδΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ πθΝ αγηυθΝ αυ υθ,Ν εαδΝ β) ζκδπκτμΝ αγηκτμΝ η Ν

ΰεα βηΫθβΝβζ ε λδεάΝδ ξτΝηδελσ λβΝάΝέ βΝ πθΝπ θάθ αΝ(ηί)ΝkW,Ν φσ κθΝκδΝ αγηκέΝαυ κέΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ έΠέ έΝ απσΝ δμΝ κλδαση θ μΝ βθΝ §βΝ κυΝ ΪλγέβΝ κυΝ Νέγζθκήβίίθ,Ν η Ν ηκλφάΝ

δαφκλ δεάΝαπσΝαυ άΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ δμΝπλκβΰκτη θ μΝπ λδπ υ δμέ 
82

 τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βζΝ κυΝ Κυ δεαΝ υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ βΝ πλκ φκλΪΝ

Ϋΰξυ βμΝ έθαδΝ ηέαΝ εζδηαεπ άΝ υθΪλ β βΝ δηάμΝ εαδΝ πκ σ β αμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν εΪγ Ν

ίαγηέ αΝ βμΝκπκέαμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝα τΰκμΝ δηάμΝ– θΫλΰ δαμΝ( υλυΝαθΪΝεWh)έ 
83

 ΩμΝ βηΫλαΝ εα αθκηάμΝ θκ έ αδΝ Ν κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βζΝ πλυθΝ πκυΝ υηπέπ δΝ η Ν ηέαΝ

βη λκζκΰδαεάΝβηΫλα 
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υπκξλΫπ βΝ παλΪ κ βμΝ βμΝ βζπηΫθβμΝ πκ σ β αμΝ θΫλΰ δαμΝ βθΝ πση θβΝ

βηΫλαΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δ κδΝ ηκθΪ μΝ έθαδΝ ξθδεΪΝ δαγΫ δη μέΝ 

πδπζΫκθΝ κδΝ παλαΰπΰκέΝ υπκξλ κτθ αδΝ βθΝ Ϋε κ β πθΝ πκ δε δευθ 

δαγ δησ β αμΝΙ ξτκμΝ( Ι)ΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ βμΝεαγαλάμΝδ ξτκμΝεΪγ ΝηκθΪ αμΝ

παλαΰπΰάμ,Ν αΝ κπκέαΝ ξκλβΰκτθ αδΝ απσΝ βΝ Ρ έΝ ΣκΝ πκ δε δεσΝ ηπ λδΫξ δΝ

ΰΰλΪφπμΝυπσ ξ βΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝ πέπ κυΝ ξθδεάμέ 

 Πλκηβγ υ ΫμΝ 

 Ν αυ άΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ θ Ϊ κθ αδΝ σ κδΝ ΫηπκλκδΝ άΝ δ δυ μΝ εα ΫξκυθΝ Ϊ δαΝ

πλκηάγ δαμΝ θΫλΰ δαμΝ βΝ ζδαθδεάΝ αΰκλΪέΝ ΟδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ αΰκλΪακυθΝ

θΫλΰ δαΝ απσΝ βΝ ξκθ λ ηπκλδεάΝ αΰκλΪΝ εαδΝ βθΝ η αππζκτθΝ βΝ ζδαθδεάΝ

αΰκλΪέΝ θΪζκΰαΝ κΝλυγηδ δεσΝπζαέ δκΝ εΪγ ΝελΪ κυμΝκδΝπλκηβγ υ ΫμΝ ΫξκυθΝ

ζδΰσ λβΝάΝπ λδ σ λβΝ υ ζδιέαΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ σ κΝη Ν κυμΝπαλαΰπΰκτμΝ

απσΝ βΝ ηέαΝ πζ υλΪΝ πμΝ αΰκλα ΫμΝ θΫλΰ δαμΝ σ κΝ εαδΝ η Ν κυμΝ εα αθαζπ Ϋμ- 

π ζΪ μΝ κυΝ πμΝ ππζβ ΫμΝ θΫλΰ δαμέΝ  βθΝ υλυπβΝ έθαδΝ γ ηκγ βηΫθκΝ κΝ

δεαέπηαΝ κθΝ εα αθαζπ υθΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ ζ τγ λαΝ κθΝ πλκηβγ υ άΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ84.  

 βθΝ ζζΪ αΝκδΝΠλκηβγ υ Ϋμ,ΝπκυΝεα ΫξκυθΝΪ δαΝπλκηάγ δαμΝαπσΝ βΝΡ ,Ν

επλκ ππκτθΝ Μ λβ ά ΰδαΝ κλδ ηΫθβΝ ΗηΫλαΝ Κα αθκηάμ,Ν κφ έζκυθΝ θαΝ

υπκίΪζζκυθΝ βζυ δμΝ Φκλ έκυ,Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ βζυθκυθΝ αθΪΝ Κα βΰκλέαΝ

Μ λβ υθΝΰδαΝεΪγ ΝΠ λέκ κΝΚα αθκηάμΝ βμΝΗηΫλαμΝΚα αθκηάμΝ βθΝπκ σ β αΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝκπκέαΝεα ΪΝ βθΝελέ βΝ κυΝΠλκηβγ υ άΝπλκίζΫπ αδΝ

σ δΝπλσε δ αδΝθαΝαπκλλκφβγ έΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝΜ λβ υθΝ βμΝΚα βΰκλέαμΝ

Μ λβ υθΝ κυμΝ κπκέκυμΝ επλκ ππ έΝ υθκζδεΪΝ άΝ η λδεΪΝ εα ΪΝ βθΝ υπσοβΝ

ΗηΫλαΝΚα αθκηάμέΝ 

. ς ς  ώ  ς ς 

 

Μαελκπλσγ η μΝΠλκγ ηδαεΫμΝ ΰκλΫμΝ(Forward market) 
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 ζέΝ ΪλγλκΝ βΝ Ο βΰέαμΝ βίίλήιβΝ « πδζΫιδηκμΝ π ζΪ βμ»μΝ κΝ π ζΪ βμΝ πκυΝ έθαδΝ ζ τγ λκμΝ θαΝ

αΰκλΪα δΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ απσΝ κθΝ πλκηβγ υ άΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ

Ϊλγλκυ γγΝ(ΆθκδΰηαΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝαηκδίαδσ β α) 
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πκ ζ έΝ βθΝ αΰκλΪΝ βθΝ κπκέαΝ υΰξΪθκυθΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ αΝ αεσζκυγαΝ
θ λΰ δαεΪΝπλκρσθ α85:  

 Πλκγ ηδαεΪΝυηίσζαδαμΝΣαΝπλκγ ηδαεΪΝ υηίσζαδα ζ δ κυλΰκτθΝη Ν

κθΝαεσζκυγκΝ λσπκμΝΈθαμΝπλκηβγ υ άμΝάήεαδΝη ΰΪζκμΝεα αθαζπ άμΝ

βζυθ δΝ βΝ ίκτζβ βΝ κυΝ ΰδαΝ αΰκλΪΝ υΰε ελδηΫθβμΝ πκ σ β αμΝ Ν

η ζζκθ δεάΝπλκεαγκλδ ηΫθβΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ (maturity) αζζΪΝ βθΝ δηάΝ

(delivery price) πκυΝφΫλ δΝ κΝπλκρσθΝ κΝξλκθδεσΝ βη έκΝ βμΝ τθαοβμΝ

κυΝ υηίκζαέκυΝάΝ Νκπκδα άπκ Ν δηάΝ ζδευμΝ υηφπθά κυθΝ αΝηΫλβΝ

πλκε δηΫθκυΝθαΝη δυ δΝ κΝλέ εκΝατιβ βμΝ βμΝ δηάμΝ κυΝπλκρσθ κμΝ κΝ

ηΫζζκθέΝ υθ πυμ,Ν εα αλ έα αδΝ ηέαΝ υηφπθέαΝ η αιτΝ αυ υθΝ ΰδαΝ

η ζζκθ δεάΝ αΰκλΪΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ πμΝ ηπσλ υηαΝ Ν εκδθυμΝ απκ ε άΝ

απσΝ αΝ τκΝηΫλβΝ δηάέΝ 

θ έ κδξα,ΝκΝπαλαΰπΰσμΝ πδγυη έΝθαΝππζά δΝ κΝπλκρσθΝ κυΝ βθΝ δηάΝ

πκυΝίλέ ε αδΝ βθΝπαλκτ αΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ βθΝαΰκλΪΝπλκε δηΫθκυΝ

θαΝαθ δ αγηέ δΝ κΝεέθ υθκΝπ λέΝπ υ βμΝ βμΝ δηάμ. 

ΗΝ αΰκλΪΝ αυ άΝ εαζ έ αδΝ πλκγ ηδαεάΝ αΰκλΪΝ εαδΝ κΝ υηίσζαδκΝ πκυΝ

υθ Ϋ δΝ κυμΝ τκΝ υθ ζ ΫμΝ Ν αυ άΝ βΝ υθαζζαΰάΝ εαζ έ αδΝ

πλκγ ηδαεσΝ υηίσζαδκέΝ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ αΝ πλκγ ηδαεΪΝ υηίσζαδαΝ εαζτπ κυθΝ σ κΝ βθΝ

αΰκλαππζβ έαΝ θΫλΰ δαμΝ πμΝ φυ δεάΝ πκ σ β αΝ (commodity)Ν ε σμΝ

ξλβηα δ βλδαεάμΝ αΰκλΪμΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ αΰκλαππζβ έαΝ

ξλβηα κπδ π δευθΝπαλαΰυΰπθΝΝ θ σμΝξλβηα δ βλδαεάμΝαΰκλΪμέ 

ΈθαΝ πλκγ ηδαεσΝ υηίσζαδκΝ εαγκλέα δΝ η Ν αθαηφδ ίά β κΝ λσπκ βθΝ

πκ σ β α,Ν βθΝ αελδίάΝ βη λκηβθέαΝ πυζβ βμ,Ν βθΝ αελδίάΝ βη λκηβθέαΝ

πζβλπηάμ,Ν κθΝ λσπκΝ πέζυ βμΝ υξσθΝ δαφκλυθΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝ

απσΝ βθΝ υθαζζαΰάΝεαδΝφυ δεΪΝ βθΝ υηφπθβηΫθβΝαπσΝ αΝηΫλβΝ δηάέ 

υθβγΫ λα,Ν κΝ εαγκλδ ησμ βμΝ δηάμΝ πλκγ ηδαεκτΝ υηίκζαέκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝεαδΝαθΪζυ βΝ δλΪμΝπαλαΰσθ πθ,ΝαπσΝ

κΝδ κλδεσΝ βμΝ δηάμΝΫπμΝ δμΝη πλκζκΰδεΫμΝπλκίζΫο δμ,Νπλκε δηΫθκυΝ 

θαΝαθ δεα κπ λέα δΝ αΝ υηφΫλκθ αΝεαδΝ πθΝ τκΝπζ υλυθ. βη δυθ αδΝ
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σ δΝβΝ δηάΝ κυΝπλκρσθ κμΝ βθΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ τθαοβμΝ κυΝ υηίκζαέκυΝ

ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ δηάΝ σο πμέ κηΫθβμΝ βμΝ υ ζδιέαμ αυ άμΝ βΝ

υηπ λδφκλΪΝ πθΝ υθ ζ υθ,ΝβΝπλκγ ηδαεάΝαΰκλΪΝπλκγ ηδαευθΝ

υηίκζαέπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκφΫλ δΝ εΫλ κμΝ ΰδαΝ κθΝ παλαΰπΰσΝ εαδΝ

απυζ δ μΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ άΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ δηάΝσο πμΝεα ΪΝ

κθΝ ξλσθκΝ επζάλπ βμΝ έθαδΝ θΝ Ϋζ δΝ ξαηβζσ λβΝ απσΝ βΝ

υηφπθβγ έ α,Ν άΝ εΫλ κμΝ ΰδαΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ εαδΝ απυζ δ μΝ ΰδαΝ κθΝ

παλαΰπΰσΝ βθΝαθ έγ βΝπ λέπ π βέΝ 

 υηίσζαδαΝη ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμΝ(future contracts)86μΝΣαΝ υηίσζαδαΝ

η ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμΝ έθαδΝ υπκπκδβηΫθαΝ υηίσζαδαΝ

(standardized)Ν εαδΝ δαπλαΰηα τκθ αδΝ  κλΰαθπηΫθαΝ

ξλβηα δ άλδα εαδ λυγηδαση θ μΝ αΰκλΫμέΝΣκΝξαλαε βλδ δεσΝ κυμΝ έθαδΝ

σ δΝ υπσε δθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ Ν δα δεα έαΝ απκ έηβ βμΝ η Ν βθΝ ηΫγκ κΝ

markingΝ toΝ marketΝ εαδΝ υπΪλξ δΝ ΰΰτβ βΝ κυΝ ξλβηα δ βλέκυΝ

ΠαλαΰυΰπθΝ ΰδαΝ βθΝ επζάλπ β αυ υθέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ ππμΝ κΝ

π θ υ άμΝ (αΰκλα άμΝ – ππζβ άμΝ ηδαμΝ τηία βμΝ η ζζκθ δεάμΝ

επζάλπ βμ)Νυπκξλ κτ αδΝ θαΝ δα βλ έΝ ΫθαθΝζκΰαλδα ησΝπ λδγπλέπθέΝ

 Ναυ σθΝ κθΝζκΰαλδα ησΝκΝ π θ υ άμΝεα αγΫ δΝΫθαΝπκ κ σ (ηΣΝΫπμΝ

1ίΣ)Ν βμΝκθκηα δεάμΝαιέαμΝ κυΝ υηίκζαέκυΝπμΝπ λδγυλδκΝα φΪζδ βμΝ

(maintenance margin) κΝκπκέκΝΫξ δΝεαγκλδ έΝαπσΝ κΝΧλβηα δ άλδκΝ

ΠαλαΰυΰπθέΝ ΣκΝ πκ σΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ βθΝ α φΪζ δαΝ Ν π λέπ π βμΝ

πκυΝ κΝ π θ υ άμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ απ ιΫζγ δΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ

πλκετπ κυθΝ απσΝ κθΝ βη λά δκΝ δαεαθκθδ ησέΝ ΣκΝ απαδ κτη θκΝ πκ σΝ

ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηδαΝ υθαζζαΰάΝ κθκηΪα αδΝ αλξδεσΝ π λδγυλδκΝ (initialΝ

margin). εαγυμΝ θΝαπαδ έΝ βθΝΪη βΝπαλΪ κ βΝεα ΪΝ βθΝπυζβ βέΝ 

 υηίσζαδαΝ η Ν δεαέπηαΝ πλκαέλ βμμΝ έθαδΝ β αΰκλΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ

υηη Ϋξκθ μΝ Ν ηέαΝ υθαζζαΰάΝ υθΪπ κυθΝ υηίσζαδαΝ πυζβ βμΝ άΝ

αΰκλΪμΝυπσΝσλκυμ,Ν ε ζκτθ αδΝ  ησθκΝαθΝκΝεΪ κξσμΝ κυμΝαπκφα έ δΝ

σ δΝ κθΝ υηφΫλ δΝ βΝ πλΪιβ εαδΝ αΝ υηίσζαδαΝ αυ άμΝ κθκηΪακθ αδΝ

δεαδυηα αΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ δεαδυηα αΝ πυζβ βμέΝ ΗΝ αθΪΰεβΝ αθΪπ υιβμΝ

ηέαμΝ Ϋ κδαμΝαΰκλΪμΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ αγ λσ β αΝ πθΝ υηίκζαέπθΝ

βμΝπλκγ ηδαεάμΝαΰκλΪμ,Ν βζα άΝαπσΝ βθΝ υηφπθέαΝ βμΝ υθαζζαΰάμΝ
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Ϊθ υΝ υπκξυλβ βμέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κΝ παλαΰπΰσμΝ πκυΝ α υθα έΝ θαΝ

εαζτο δΝ βΝ υηφπθβγ έ αΝπκ σ β αΝγαΝαΰκλΪ δΝ κΝΫζζ δηηαΝαπσΝ βθΝ

αΰκλΪΝ σο πμ,Ν βθΝ βη λκηβθέαΝ υθαζζαΰάμ,Ν άΝ γαΝ αθαΰεα έΝ θαΝ

η αππζά δΝ κΝ υηίσζαδκΝεαδΝ κΝαθΪζκΰκΝ υηίαέθ δΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ

κυΝ εα αθαζπ ά,Ν κΝ κπκέκμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ ξλ δα έΝ η ΰαζτ λβΝ

πκ σ β αΝ απσΝ βΝ υηφπθβγ έ αΝ κπσ Ν εαδΝ γαΝ αΰκλΪ δΝ βΝ δαφκλΪΝ

απσΝ βθΝ αΰκλΪΝ σο πμΝ άΝ ηδελσ λβΝ πκ σ β αΝ κπσ Ν γαΝ πκυζά δΝ κΝ

πζ σθα ηαΝ βθΝαΰκλΪΝσο πμέΝ 

Έ δ,Ν αΝ δεαδυηα αΝ αΰκλΪμΝ έθκυθΝ κΝ δεαέπηαΝ κθΝ εΪ κξκΝ θαΝ

αΰκλΪ δΝηέαΝπκ σ β αΝαΰαγκτΝ Νκλδ ηΫθβΝ δηά,Ν βθΝ δηάΝ ιΪ εβ βμ,Ν

θυΝ αΝ δεαδυηα αΝ πυζβ βμΝ έθκυθΝ κΝ δεαέπηαΝ κθΝ εΪ κξκΝ θαΝ

ππζά δΝηέαΝ κηΫθβΝπκ σ β αΝαΰαγκτΝ βθΝ δηάΝαυ άέΝΗΝαπσφα βΝ

επζάλπ βμΝ βμΝ υθαζζαΰάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ησθκΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ

ζάιβμΝ κυΝ υηίκζαέκυ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ π λέπ π βΝ θσμΝ αη λδεΪθδεκυΝ

πλκ τπκυΝ πκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ απσφα βΝ κπκδα άπκ Ν δΰηάΝ ηΫξλδΝ βΝ

ζάιβέΝ Πλκφαθυμ,Ν βΝ απσφα βΝ ΰδαΝ επζάλπ βΝ άΝ ηβΝ κυΝ υηίκζαέκυΝ

ιαλ Ϊ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσ βθΝ δηάΝ σο πμΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν βθΝ

βη λκηβθέαΝζάιβμΝ κυΝ υηίκζαέκυέΝ 

Πλαε δεΪ,Ν κΝ εΫλ κμΝ κυΝ παλαΰπΰκτΝ άΝ ππζβ ά,Ν Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ αΰκλΪΝ

δεαδπηΪ πθΝπλκαέλ βμ,Νπλκετπ δΝαπσΝΫθαΝηβΝαπκ κ ΫκΝ ΫζκμΝπκυΝ

ζαηίΪθ δΝαπσΝ κθΝεΪ κξκΝ κυΝ δεαδυηα κμΝαΰκλΪμ,Ν θυΝ κΝεΫλ κμΝ κυΝ

εα σξκυΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ αΰκλΪμΝ πλκετπ δΝ απσΝ βΝ υθα σ β αΝ

πδζκΰάμΝ αΰκλΪμΝ κυμΝ υηφπθβγΫθ μΝ σλκυμΝ κυΝ υηίκζαέκυΝ άΝ

απ υγ έαμΝαπσΝ βθΝαΰκλΪΝσο πμέΝ θ έ κδξαΝ δαηκλφυθ αδΝ κΝεΫλ κμΝ

κυΝ εα αθαζπ άΝ εαδΝ κυΝ παλαΰπΰάΝ άΝ ππζβ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ

δεαδυηα κμΝπυζβ βμέ 

Πλκ-βη λά δ μΝΝαΰκλΫμΝΝ(Day-ahead markets) 

ΗΝ πλκ-βη λά δαΝ αΰκλΪΝ έθαδΝ ηδαΝ κλΰαθπηΫθβΝ αΰκλΪΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ

πλκετπ δΝ ηέαΝ θδαέαΝ δηάΝ εεαγΪλδ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν π λέκ κΝ εα αθκηάμΝ βμΝ

πση θβμΝ βηΫλαμέΝ ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ Ν αυ άΝ δαπλαΰηα τκθ αδΝ πκ σ β μΝ

θΫλΰ δαμΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ υλαΝ εα αθκηάμΝ βμΝ πση θβμΝ βηΫλαμΝ ηΫ πΝ

Ϊη πθΝ βηκπλα δυθ,Ν βζα άΝ ίΪ δΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ Ϋΰξυ βμΝ εαδΝ πθΝ

βζυ πθΝ φκλ έκυΝ πκυΝ υπκίΪζζκθ αδΝ απσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ ηΫξλδΝ κΝ
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εζ έ δηκΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ ΩμΝ εζ έ δηκΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θκ έ αδΝ βΝ υλαΝ ζάιβμΝ βμΝ

πλκγ ηέαμΝυπκίκζάμΝπλκ φκλυθέΝΗΝΠλκ-βη λά δαΝαΰκλΪΝκλΰαθυθ αδΝη Ν

λσπκΝ υ Ν θαΝ δ επ λαδυθ δ δμΝ αΰκλκππζβ έ μΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ πκυΝ

απαδ κτθ αδΝ εαδΝ θαΝ υηπζβλυθ δΝ δμΝ υθαζζαΰΫμΝ δη λυθΝ υηίκζαέπθΝ

φυ δεάμΝπαλΪ κ βμΝπκυΝκζκεζβλυθκθ αδΝξλκθδεΪΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝΠλκ- 

βη λά δαμΝ ΰκλΪμ ( βθΝ πλκγ ηδαεάΝ αΰκλΪ),Ν δμΝ ξυλ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

υδκγ ά δΝ ηκθ ΫζαΝ σπκυΝ πδ λΫπ αδ,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ εαδΝ κδΝ π λδ σ λ μ. 

 βθΝ ΰκλΪΝαυ ά,ΝκδΝπλκ φκλΫμΝΰδαΝΫΰξυ βΝ θΫλΰ δαμ απσΝ κυμΝπαλαΰπΰκτμ 

εα α έγ θ αδ ι ξπλδ ΪΝ απσΝ δμΝ πλκ φκλΫμΝ ΰδαΝ απκλλσφβ βΝ θΫλΰ δαμ απσΝ

κυμΝ πλκηβγ υ ΫμήΝ εα αθαζπ ΫμέΝ πδπζΫκθ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ υθαηδεάΝ πθΝ

υηη ξσθ πθΝ τθαθ αδΝθαΝεα α γκτθΝπλκ φκλΫμΝαθΪΝηκθΪ αΝπαλαΰπΰάμΝ

άΝ βΝίΪ βΝξαλ κφυζαεέκυ (portfolio). ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝαΰκλΪΝκδΝκπκέκδΝ

ζ δ κυλΰκτθΝηκθΪ μΝπαλαΰπΰάμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκδΝθαΝπλκ φΫλκυθΝσζβΝ βΝ

δαγΫ δηβΝ υθαηδεσ β αΝ πθΝηκθΪ πθΝ κυμΝ( βζα άΝ κΝ υθαηδεσΝ κΝκπκέκΝ θΝ

Ϋξ δΝ η υ έ)Ν βθΝΠλκ-βη λά δαΝ ΰκλΪέ Σ ζδευμ,ΝκδΝ ηπζ εση θκδΝπαέξ μΝ

ξλ υθκθ αδΝάΝπδ υθκθ αδΝ ΝηέαΝ θδαέαΝ δηά,Ν βθΝΟλδαεάΝΣδηάΝυ άηα κμΝάΝ

κπκέαΝαπκ ζ έΝ κ βη έκΝ κηάμΝ πθΝεαηπτζπθΝπλκ φκλΪμΝεαδΝαά β βμΝπκυΝ

πλκετπ δΝαθ δ κέξπμΝαπσΝ δμΝπλκ φκλΫμΝΫΰξυ βμΝεαδΝ βζυ δμΝφκλ έκυέΝ 

θ κ-βη λά δ μΝΝαΰκλΫμΝ(Intraday markets) 

Κα σπδθΝ βμΝ εεαγΪλδ βΝ βμΝ πλκ-βη λά δαμΝ αΰκλΪμ,Ν πκυΝ αθαζτγβε Ν

αθπ Ϋλπ,Ν εαδΝ βμΝ ξ δεάμΝ βηκ δκπκέβ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ εα ΪΝ βθΝ

πλκβΰκτη θβΝβηΫλαΝ(πλδθΝ βθΝβηΫλαΝεα αθκηάμ)Ν βθ θ κ-βη λά δαΝαΰκλΪΝ

έθ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ θαΝ ί ζ δυθκυθΝ δμΝ γΫ δμΝ κυμ,Ν

ζαηίΪθκθ αμΝπζΫκθΝυπσοβΝ κυμΝθΫαΝ κηΫθαΝεαδΝπζβλκφκλέ μΝ σ κΝΰδαΝ δμΝ

δεΫμΝ κυμΝ ηκθΪ μΝ εαδΝ πλκ φκλΫμΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ΰ θδεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ

υ άηα κμέΝ Ου δα δεΪΝ βθΝ θ κ-βη λά δαΝ αΰκλΪΝ έ αδΝ ηέαΝ ξλκθδεάΝ

«αθΪ α»,Ν πΫε α β,Ν κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝθαΝί ζ δυ κυθΝ δμΝπλκ φκλΫμΝ κυΝ

πκζτΝπδκΝεκθ ΪΝ κθΝπλαΰηα δεσΝξλσθκΝεα αθκηάμέΝΝΗ θΝγΫηα δΝαΰκλΪΝ έθαδΝ

δ δαέ λαΝ βηαθ δεά,Ν εαγυμΝ απσΝ βΝ φτ βΝ βμ ίλέ εκθ αδΝ ξλκθδεΪΝ ΰΰτ λαΝ

κθΝπλαΰηα δεσΝξλσθκΝ υθαζζαΰάμΝεαδΝηπκλ έ εαζτ λαΝθαΝαπκεαζτο δ βθΝ

πλαΰηα δεάΝαιέαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ βΝίΪ βΝ βμΝπλαΰηα δεάμΝ δαγΫ δηβμΝδ ξτκμΝ

εαδΝ βμΝ εαζτ λβμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝ αά β βμέ ΠΫλαθΝ αυ κτ,Ν έθαδΝ αθΝ ηέαΝ
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υεαδλέαΝη έπ βμΝ πθΝαπκεζέ πθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκφ υξγ έΝεαδΝ κΝυοβζσΝ

εσ κμΝ βΝ δα δεα έαΝ εεαγΪλδ βμΝ πθΝαπκεζέ πθέΝΝΝ 

υθαεσζκυγα,Ν β τπαλιβΝ ηδαμΝ θ κ-βη λά δαμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

αηΫ πμΝη ΪΝ βθΝπλκγ ηδαεάΝαΰκλΪΝεαδΝ βθΝπλκ-βη λά δαΝαΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ πλκε δηΫθκυΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ θαΝ ΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ βμΝ δσλγπ βμΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμ,Ν σππμΝ αυ άΝ πλκετπ δΝ απσΝ δμΝ

πλκβΰκτη θ μΝ αΰκλΫμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ εαγυμΝ πζβ δΪακυη Ν πδκΝ εκθ Ϊ βθΝ βηΫλαΝ

εα αθκηάμΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ θ ξκηΫθπμΝ αζζΪακυθΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ κηΫθαΝ

(απυζ δαΝηκθΪ πθ,Νη αίκζΫμΝφκλ έκυ,Νη αίκζΫμΝ Π ,Νε ζέ). 

ΰκλΫμΝ φ λ δυθΝ(Reserve markets) 

ΟδΝίκβγβ δεΫμΝυπβλ έ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝεαδΝη ΰδ κπκέβ βΝ

βμΝ υ Ϊγ δαμΝ εδΝ αιδκπδ έαμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝ Ηζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαζκτθ αδΝ πδεκυλδεΫμΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ παλΫξκθ αδΝ απσΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ ηκθΪ μΝ παλαΰπΰάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΟΝ δαξ δλδ άμΝ

θ Ϋξ αδΝ θαΝ απαδ ά δΝ δμΝ πδεκυλδεΫμΝ υπβλ έ μΝ ηέαμΝ άΝ π λδ σ λπθΝ

ηκθΪ πθΝ πκυΝ θΝ έξαθΝ αλξδεΪΝ θ αξγ έΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ

εα αθκηάμΝ φκλ έκυέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν κδΝ θΝ ζσΰπΝ ηκθΪ μΝ γαΝ

απκαβηδπγκτθΝΰδαΝ δμΝίκβγβ δεΫμΝ κυμΝυπβλ έ μΝ κΝτ βηαέΝΟδΝ δηΫμΝ πθΝ

πδεκυλδευθΝυπβλ δυθΝεαγκλέακθ αδΝ υθάγπμΝαπσΝ κθΝλυγηδ άέ 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ Κυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ εαδΝ υθαζζαΰυθΝ

Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝ ξθδεάΝ υθα σ β αΝηέαμΝηκθΪ αμΝθαΝπαλαη έθ δΝ Ν

εα Ϊ α βΝ κδησ β αμΝπλκμΝπαλκξάΝάΝθαΝπαλΫξ δΝ πδεκυλδεΫμΝυπβλ έ μΝάΝ

φ λ έαΝ θΫλΰ δαμΝ κθκηΪα αδΝ δαγ δησ β αΝ παλκξάμΝ πδεκυλδευθΝ

υπβλ δυθ,Ν θυΝ βΝ ξθδεάΝ υθα σ β αΝ ηέαμΝ ηκθΪ αμΝ θαΝ παλαηΫθ δΝ Ν

εα Ϊ α βΝ αθαηκθάμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ πδεκυλδευθΝ υπβλ δυθΝ άΝ φ λ έαμΝ

εαζ έ αδΝ κδησ β αΝπαλκξάμΝ πδεκυλδευθΝυπβλ δυθέΝ 

ΰκλΫμΝ ιδ κλλσπβ βμΝ άΝ Πλαΰηα δεκτΝ ΧλσθκυΝ (Balancing / Real time 

markets) 

ΗΝ δα άλβ βΝ βμΝδ κλλκπέαμΝη αιτΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝπκυΝπαλΪΰ αδΝ

εαδΝεα αθαζυθ αδΝ Νπλαΰηα δεσΝξλσθκ,Ν έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βΝ δαφτζαιβΝ

βμΝ α φΪζ δαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΗΝ αΰκλΪΝ
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ιδ κλλσπβ βμΝζ δ κυλΰ έΝ υθΪη δΝ υξσθΝ δα αλαξυθ βμΝδ κλλκπέαμΝη αιτΝ

παλαΰπΰάμΝ εαδΝ φκλ έκυΝ (αά β βμ)Ν σ αθΝ Ν πλαΰηα δεσΝ ξλσθκΝ πλκεαζκτθΝ

απσεζδ βΝ βμΝ υξθσ β αμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ πλκεαγκλδ ηΫθβΝ βμΝ δηά. 

υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ υξθσ β αΝαυιΪθ αδΝσ αθΝβΝπαλαΰπΰάΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

υπ λίαέθ δΝ βΝ αά β βΝ εαδΝ αθ έ λκφαΝ η δυθ αδΝ σ αθΝ βΝ αά β βΝ ι π λθΪΝ βθΝ

παλαΰπΰάέΝΜέαΝη ΰΪζβΝαπσεζδ βΝη αιτΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝαά β βμΝηπκλ έΝθαΝ

κ βΰά δΝ αεσηβΝ εαδΝ Ν εα Ϊλλ υ βΝ κυΝ υ άηα κμ87έΝ ΠλδθΝ βθΝ

απ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ αΰκλυθ,Ν υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ δα άλβ βΝ βμΝ δ κλλκπέαμΝ

βμΝ θΫλΰ δαμΝ κΝ εΪ κ Ν τ βηαΝ ά αθΝ βΝ βησ δαΝ αδλέαΝ πκυΝ έξ Ν κθΝ

πζάλβΝΫζ ΰξκΝ σ κΝΰδαΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ βΝ

η αφκλΪΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝεΪ δΝπκυΝ πΫ λ π ΝηδαΝ ξ δεΪΝ τεκζβΝεαδΝ

κδεκθκηδεΪΝίΫζ δ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ ιδ κλλσπβ βμΝ κυΝ υ άηα κμέΝ 

Τπ τγυθκμΝφκλΫαμ,Ν βθΝαπ ζ υγ λπηΫθβΝπζΫκθΝαΰκλΪ, ΰδαΝ βθΝα φαζάΝεαδΝ

αιδσπδ βΝ η αφκλΪΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ

δ κλλκπέαμΝ κυΝ υ άηα κμ έθαδΝκΝ δαξ δλδ άμΝ κυΝυ άηα κμΝΜ αφκλΪμέΝ

φσ κθΝ κΝ δαξ δλδ άμΝ θΝ εα Ϋξ δΝ ηΫ αΝ παλαΰπΰάμΝ κΝ απ ζ υγ λπηΫθκΝ

εαγ υμΝ πθΝ αΰκλυθ,Ν πλκηβγ τ αδΝ δμΝ απαλαέ β μΝ υπβλ έ μΝ

ιδ κλλσπβ βμΝΰδαΝ βθΝαιδσπδ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝαπσΝ βθΝέ δαΝ βθΝ

αΰκλΪ,Ν ά κδΝ απσΝ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ παλαΰπΰάμέΝ ΟδΝ υπβλ έ μΝ

ιδ κλλσπβ βμΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ πλκ φΫλκθ αδΝ Ν αλε Ϊ υοβζΫμΝ δηΫμΝ ΰδ’Ν

αυ σΝεαδΝκΝ δαξ δλδ άμΝπλΫπ δΝθαΝ έθ δΝεέθβ λαΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝυ ΝθαΝ

πλκ φΫλκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμ,Ν ΝζκΰδεΫμΝ δηΫμΝπΪθ α,ΝεδΝΫ δΝθαΝηπκλ έΝθαΝ

πλκηβγ τ αδΝ κυμΝ απαλαέ β κυμΝ πσλκυμ,Ν δεαθκτμΝ θαΝ δα βλά κυθΝ βθΝ

δ κλλκπέαΝ κυΝ υ άηα κμέΝ 

θΫλΰ δαΝ ιδ κλλσπβ βμ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ ΰξυλδαΝ αΰκλΪ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ

ια φαζδ έΝ εαδΝ απσΝ ιΫθ μΝ αΰκλΫμΝ ηΫ πΝ πθΝ δα υθκλδαευθΝ αΰκλυθΝ

υπβλ δυθΝ ιδ κλλσπβ βμΝ πκυΝ πλκπγκτθ αδΝ δ δαέ λαΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ

εαδΝ απκ ζκτθΝ ία δεσΝ πυζυθαΝ κυΝ Μκθ ΫζκυΝ  σξκυ (target model) ΰδαΝ βθΝ

θδαέαΝ υλππαρεάΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΟδΝ αΰκλΫμΝ αυ ΫμΝ πδ λΫπκυθΝ

                                                           
87

 Γθπ ΪΝ παλα έΰηα αΝ η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμΝ εα Ϊλλ υ βμΝ υλππαρευθΝ υ βηΪ πθΝ αΝ

ζ υ αέαΝξλσθδα,Ναπκ ζκτθΝαυ σΝ βμΝΙ αζέαμΝεαδΝ βμΝ ζί έαμΝ βθΝβκβ
   π ηίλέκυΝβίίγΝεαδΝ

αυ σΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ υλυπβμΝ βθΝζβΝΝκ ηίλέκυΝβίίθέ 
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βθΝ αιδκπκέβ βΝ φγβθσ λπθΝ πσλπθΝ (αφκτΝ υπΪλξ δΝ πλσ ία βΝ εαδΝ Ν ιΫθ μΝ

υπβλ έ μΝ ιδ κλλσπβ βμ)Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ ίκβγκτθΝ βθΝ απκ υηφσλβ βΝ

πθΝ γθδευθΝ αΰκλυθΝ ιδ κλλσπβ βμέΝ ΗΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ κλγάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

πδηΫλκυμΝ αΰκλυθ,Ν βμΝ πλκ-βη λά δαμΝ αΰκλΪμΝ (day-aheadΝ market),Ν βμΝ

πλκγ ηδαεάμΝαΰκλΪμΝ(όorwardΝmarket)ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ θ κ-βη λά δαμΝαΰκλΪμΝ

(Intraday market) ιυπβλ κτθΝ κΝ θαΝ η δυθ αδΝ βηαθ δεΪΝ κΝ εέθ υθκμΝ

η ΰΪζπθΝ απκεζέ πθέΝ υθ πυμ,Ν πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ βηαθ δεΫμΝ

πλκ πΪγ δ μΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Ν κυμΝ δαξ δλδ Ϋμ,Ν δμΝ γθδεΫμΝ

Ρυγηδ δεΫμΝ λξΫμΝεαδΝΪζζκυμΝ θ δαφ λση θκυμΝφκλ έμΝ κυΝεζΪ κυΝ θΫλΰ δαμΝ

πλκμ βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ αΰκλυθΝ αυ υθΝ Ν σζαΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ η Ν ζδεσΝ

σξκΝ βθΝ θκπκέβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ πθΝ ζδευθΝ

εα αθαζπ υθέ 

Μβχαθδ ηκέΝ εεαγΪλδ βμΝ πκεζέ ωθΝ Παλαΰωΰάμ- ά β βμΝ
(Imbalance settlement mechanisms)  

έθαδΝ κΝ ηβξαθδ ησμΝ ίΪ δΝ κυ κπκέκυΝ εεαγαλέακθ αδΝ κδΝ απκεζέ δμΝ δμΝ

ΰξτ δμήαπκλλκφά δμΝ θΫλΰ δαμΝυ ΝκΝ υηη ΫξπθΝ Ναυ άΝ βθΝαΰκλΪΝ έ Ν

θαΝξλ υθ αδΝ έ ΝθαΝπδ υθ αδΝεΪπκδκΝπκ σΝ κΝκπκέκΝπλκετπ δΝηΫ αΝαπσΝ

αυ σθΝ κθΝ ηβξαθδ ησέ Έ δΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ υλππαρεΫμΝ αΰκλΫμ,Ν κδΝ

δαξ δλδ ΫμΝ η αίδίΪακυθΝ ηΫλκμΝ βμΝ υγτθβμΝ ιδ κλλσπβ βμΝ κυμΝ

υηη Ϋξκθ μ,ΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝπζΫκθΝυπ τγυθκδΝθαΝ δα βλκτθΝ Νδ κλλκπέαΝ βΝ

δεάΝ κυμΝηκθΪ αΝάΝξαλ κφυζΪεδκΝ υγτθβμΝ ιδ κλλσπβ βμ,ΝΰδαΝεΪγ ΝΠ λέκ κΝ

εεαγΪλδ βμΝ πκεζέ πθέΝ  κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν Π λδσ κυ εεαγΪλδ βμΝ

πκεζέ πθΝ κΝ δαξ δλδ άμΝ η λΪΝ εαδΝ υπκζκΰέα δΝ δμΝ απκεζέ δμΝ η αιτΝ πθΝ

πλκΰλαηηα δ ηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ πλαΰηα δευθΝ πκ κ ά πθΝ θΫλΰ δαμΝ πκυΝ

ΰξτγβεαθήαπκλλκφάγβεαθΝ κήαπσΝ κΝ τ βηαΝ η αφκλΪμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

υηη Ϋξκθ αέΝ θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ απσεζδ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ εαδΝ βθΝ

αθδ κλλκπέαΝ κυΝ υηη Ϋξκθ α,Ν κΝ ζ υ αέκμΝ έ Ν έθαδΝ ε λ δ ηΫθκμΝ έ Ν

ξαηΫθκμέΝ 

 κΝ πκθκηααση θκ «Μκθ ΫζκΝ σξκμ»Ν (TargetΝ εodel)Ν η Ν κΝ κπκέκΝ

υΰελκ έ αδΝηέαΝεκδθάΝαλξδ ε κθδεάΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ υλππαρευθΝαΰκλυθΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ Ν εΪγ Ν ξλκθδεσΝ πέπ κ,Ν απσΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

Πλκγ ηδαευθΝ εαδΝ Ηη λά δπθΝ ΰκλυθΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θ κ-

βη λά δπθΝ ΰκλυθΝ εαδΝ ΰκλυθΝ Τπβλ δυθΝ ιδ κλλσπβ βμΝ ( φ λ έ μΝ εαδΝ
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θΫλΰ δαΝ ιδ κλλσπβ βμ)έΝ  βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ αυ ά,Ν σππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν 

πλκ παγκτθΝθαΝ θαληκθδ κτθΝσζ μΝκδΝξυλ μΝ βμΝ υλυπβμέ 

 

 

. Η  χ   ς ς  
 

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν αθπ ΫλπΝ βΝ ζζΪ αΝ Ϋξ δ υδκγ ά δΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ

υπκξλ π δεάμΝ εκδθκπλαιέαμΝ δ ξτκμΝ (mandatory pool) κλΰΪθπ βμΝ βμΝ

ξκθ λ ηπκλδεάμΝ αΰκλΪμ,Ν θ σμΝ κυΝ κπκέκυΝ αθαπ τ κθ αδΝ τκΝ δαελδ ΫμΝ

αΰκλΫμ,ΝβΝΜαελκξλσθδαΝ ΰκλΪΝ δαγ δησ β αμΝΙ ξτκμΝ (Capacity Market) εαδΝ

βΝ Ν λαξυξλσθδαΝ Χκθ λ ηπκλδεάΝ ΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ πδεκυλδευθΝ

Τπβλ δυθΝ (Energy and Ancillary Services). ΗΝ ζ υ αέαΝ πλκΰλαηηα έα αδΝ

ίΪ δΝ κυΝ Ηη λβ έκυΝ θ λΰ δαεκτΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ (Η Π)έΝ πέ βμΝ

υηπ λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ βθΝ αΰκλΪΝ φυ δευθΝ δα υθκλδαευθΝ δεαδπηΪ πθΝ

(Physical Transmission Rights-PTR)  βθΝκπκέαΝ δ θ λΰκτθ αδΝαθ αζζαΰΫμΝη Ν

δμΝ δα υθ ηΫθ μΝΰ δ κθδεΫμΝξυλ μ,ΝΙ αζέα,Ν ζίαθέα,ΝΠΓ Μ,Ν κυζΰαλέαΝεαδΝ

ΣκυλεέαΝ Νσζ μΝ δμΝ δα υθ Ϋ δμέΝ 

ΰκλΪΝηαελκχλσθδαμΝ δαγ δησ β αμΝδ χτκμΝ(capacity market)  

α δεσμΝ σξκμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ αυ άμΝ έθαδΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ πδξ δλβηα δεκτΝ

εδθ τθκυΝ σ κΝ πθΝ παλαΰπΰυθΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ πλκηβγ υ υθέ ΟδΝ παλαΰπΰκέΝ

ηΫ πΝαυ άμΝ βμΝαΰκλΪμΝζαηίΪθκυθΝαηκδίάΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεαζυφγ έΝηΫλκμΝ

κυΝ ε φαζαδκυξδεκτΝ κυμΝ εσ κυμΝ Ν υ Ν θαΝ ια φαζέα αδΝ ηδα υθ ξάΝ εαδΝ

ηαελκξλσθδαΝ πΪλε δαΝ εαδΝ πκδσ β αΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ Ο παλαπΪθπΝ

σξκμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ ηΫ πΝ βμ Ϋε κ βμ απσΝ κθΝ εΪγ Ν παλαΰπΰσΝ πθΝ

πκ δε δευθΝ δαγ δησ β αμΝ Ι ξτκμΝ ( Ι),Ν αΝ κπκέαΝ αθαΰλΪφ αδΝ βΝ

πλαΰηα δεάΝ δαγ δησ β αΝδ ξτκμΝεΪγ ΝηκθΪ αμΝ κυ,ΝσππμΝαυ άΝκλέα αδΝαπσΝ

κθΝ δαξ δλδ άΝ κυΝ υ άηα κμέΝ ΚΪγ Ν πλκηβγ υ άμΝ υθΪπ δΝ η Ν κυμΝ

παλαΰπΰκτμΝ υηίΪ δμΝ δαγ δησ β αμΝ Ι ξτκμΝ ( Ι)Ν η Ν κδεκθκηδεκτΝ σλκυμΝ

πκυΝ υηφπθκτθ αδΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ η λυθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εαζτοκυθΝ βθΝ

υπκξλΫπ βΝ πΪλε δαμΝ δ ξτκμΝ πκυΝ κυμΝ αθαζκΰ έέΝ ΗΝ τπαλιβΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

ηαελκξλσθδαμΝ δαγ δησ β αμΝ δ ξτκμΝ ελέθ αδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ τκΝ ετλδκυμΝ
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ζσΰκυμέΝΠλυ κθ,Νΰδα έΝβΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δα,Ν έ ΝπμΝπλκρσθΝ έ ΝπμΝυπβλ έα, 

απκ ζ έΝ ΫθαΝ τθκζκΝ πλκρσθ πθ,Ν βΝ παλκξάΝ πθΝ κπκέπθΝ πδίαλτθ δΝ η Ν

δαφκλ δεΪΝ εσ βΝ κθ εΪγ Ν παλαΰπΰσΝ εαδΝ η Ν δαφκλ δεάΝ αιέαΝ κθΝ εΪγ Ν

εα αθαζπ άέΝ Έ δΝ βΝ τπαλιβΝ ηδαμΝ αΰκλΪμΝ ηαελκξλσθδαμΝ δαγ δησ β αμΝ

δ ξτκμΝ πδ λΫπ δΝ η Ν απκ ζ ηα δεσΝ λσπκΝ κθΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ

υηη ξσθ πθΝεαδΝ βΝηαελκξλσθδαΝ ια φΪζδ βΝ κυμ,ΝπμΝπλκμ βθΝπκδσ β α,Ν

εαδΝ βΝ ηαελκξλσθδαΝ δηάΝ κυΝ πλκρσθ κμέΝ ΟΝ τ λκμΝ ζσΰκμΝ πκυΝ υθ Ϋζ Ν

βθΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ αΰκλΪμΝ ηαελκξλσθδαμΝ δαγ δησ β αμΝ δ ξτκμΝ έθαδΝ κδΝ

ΰξυλδ μΝ υθγάε μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ δ δεσ λα, 

ζσΰπΝ πθΝφγβθυθΝεαδΝαπκ κ δευθΝζδΰθδ δευθΝηκθΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαγυμΝεαδΝ

ζσΰπΝ βμΝαυιβηΫθβμΝξλβ δηκπκέβ βμΝ κυΝφυ δεκτΝα λέκυΝπμΝεατ δηκ,Ν ά αθΝ

απαλαέ β β βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ ξπλδ άμ αυ άμ αΰκλΪμ,Ν βθΝ κπκέαΝ γαΝ

αη έί αδΝ βΝ αιδκπδ έαΝ βμΝ εΪγ Ν ηκθΪ αμέΝ υθαεσζκυγαΝ κΝ εΪγ Ν παλαΰπΰσμΝ

ζαηίΪθ δΝ αηκδίάΝ Ϋθαθ δΝ ηΫλκυμΝ κυΝ εσ κυμΝ ε φαζαέκυΝ πΫθ υ βμ,Ν θυΝ κΝ

πλκηβγ υ άμΝ ια φαζέα αδΝ κΝθαΝηβθΝυπΪλξκυθΝυπ λίκζδεΪΝυοβζΫμΝ δηΫμΝ

βθΝ ξκθ λ ηπκλδεάΝ αΰκλΪέΝ ΗΝ τπαλιβΝ αυ άμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ απκ ζ έΝ

πδπλσ γ αΝ εαδΝ εέθβ λκΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ θΫκδΝ παέξ μΝ

βθΝαΰκλΪέ 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν β ηαελκξλσθδαΝ αΰκλΪΝ δ ξτκμΝ πδ λΫπ δΝ κθΝ

απκ ζ ηα δεσ λκΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ εαδΝ βΝ

ηαελκξλσθδαΝ ια φΪζδ άΝ κυμ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ πκδσ β αΝ εαδΝ βθΝ δηάΝ κυ 

αΰαγκτέΝ 

η λά δκμΝ θ λΰ δαεσμΝΠλκΰλαηηα δ ησμ  

ΟΝ Ηη λά δκμΝ θ λΰ δαεσμΝ Πλκΰλαηηα δ ησμΝ (Η Π)88 υθδ ΪΝ βΝ

ξκθ λ ηπκλδεάΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ η Ν σξκΝ κΝ ίΫζ δ κΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ βμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ γ ληδευθΝ εαδΝ υ λκβζ ε λδευθΝ ηκθΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ κυΝ

υ άηα κμ,Ν πθΝηκθΪ πθΝ Π ΝεαδΝ βμΝ δαγΫ δηβμΝ θΫλΰ δαμΝαπσΝ δ αΰπΰΫμ,Ν
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 ΗΝ φαληκΰάΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ ξ δα ηκτΝ αΰκλΪμΝ ια φΪζδ Ν βθΝ απαέ β βΝ ΰδαΝ πλσ ία βΝ

λέ πθΝ (third part access TPA)Νη Ν ΫθαθΝπδκΝαπζκπκδβηΫθκΝ λσπκέΝ ζέΝΓδαΝ κΝγΫηαΝαυ σΝίζέΝ

ΓέΚκυ ακτεκμ-Μέ ζΪθκΰζκυ- έΝΣλκεκτ β,Ν ΰκλΪΝΗζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμμΝ πσΝ βθΝΠλυ βΝ

βθΝΣλέ βΝ Ϋ ηβ,Ν κΝ υζζκΰδεσΝ σηκΝ θΫλΰ δαΝ έεαδκ,ΝΟδεκθκηέαΝΤΝΠκζδ δεά,Νσέπέ,Ν ζέΝγγΝ

πέ 
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πλκε δηΫθκυΝθαΝεαζτπ αδΝ Νβη λά δαΝίΪ βΝβΝαά β βΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

απσΝ εα αθαζπ ΫμΝ εαδΝ βΝ αά β βΝ ΰδαΝ ιαΰπΰΫμΝ θΫλΰ δαμΝ απσΝ βΝ ξυλαέΝ

πκ ζ έ,Ν βθΝ κυ έα,Ν κΝ ξυλκΝ κθΝ κπκέκΝ υθαζζΪ αδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ πθΝ υηπζβλπηα δευθ πλκρσθ πθΝ αυ άμΝ πκυΝ γαΝ

παλαξγκτθ,ΝγαΝεα αθαζπγκτθΝεαδΝγαΝ δαεδθβγκτθ,Ν βθΝ πση θβΝβηΫλαΝ βθΝ

ζζβθδεάΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ  κθΝ Η ΠΝ θ πηα υθκθ αδΝ κδΝ ιάμΝ

πδηΫλκυμΝ αΰκλΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ί ζ δ κπκδκτθ αδ,Ν αυ σξλκθα,Ν υ Ν θαΝ

η ΰδ κπκδ έ αδΝ κΝεκδθπθδεσΝσφ ζκμ89:  

 Ηη λά δαΝΧκθ λ ηπκλδεάΝ ΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝμΝ βθΝαΰκλΪΝαυ άΝ πέΝ βμΝ

κυ έαμΝ υθαζζΪ αδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ πκυΝ

παλΪΰ αδΝεαδΝεα αθαζυθ αδΝ βθΝ πδελΪ δα,ΝεδΝ πέ βμΝεαζτπ κθ αδΝκδΝ

πκ κ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εα ΪΝ δμΝ

υλ μΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β βέΝ υ,Νπλκ φΫλκυθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝεαδΝ

αη έίκθ αδΝ κδΝ ΰξυλδκδΝ παλαΰπΰκέΝ (γ ληδευθΝ αγηυθ,Ν

υ λκβζ ε λδευθΝ εαδΝ Π )Ν εαδΝ κδΝ δ αΰπΰ έμ,Ν εαδΝ αθ έ κδξαΝ

απκλλκφκτθΝ(αΰκλΪακυθΝ θΫλΰ δα)ΝεαδΝξλ υθκθ αδΝκδΝ επλσ ππκδΝ κυ 

ΰξυλδκυΝφκλ έκυΝ(πλκηβγ υ ΫμΝεαδΝαυ κπλκηβγ υση θκδΝπ ζΪ μ)ΝεαδΝ

κδΝ ιαΰπΰ έμΝ(πλκηβγ υ ΫμΝεαδΝπαλαΰπΰκέ)έΝ 

 Ηη λά δαΝ ΰκλΪΝ πδεκυλδευθΝΤπβλ δυθΝεαδΝ φ λ δυθΝ θΫλΰ δαμΝ μΝ

 βθΝ αΰκλΪΝ αυ άΝ ια φαζέακθ αδΝ κδΝ αθαΰεαέ μΝ πδεκυλδεΫμΝ υπβλ έ μΝ

εαδΝ φ λ έ μέΝΗΝ αΰκλΪΝ πδεκυλδευθΝυπβλ δυθΝεαζτπ δΝ δμΝαθΪΰε μΝ

πθΝεα αθαζπ υθΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝΰδαΝ δα φΪζδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ

εαδΝ αιδκπδ έαμΝ βμΝ λκφκ κ έαμΝ κυμέΝ υ,Ν πλκ φΫλκυθΝ εαδΝ

αη έίκθ αδΝ κδΝ ΰξυλδκδΝ παλαΰπΰκέΝ (γ ληδευθΝ εαδΝ υ λκβζ ε λδευθΝ

αγηυθ),Ν εαδΝ αθ έ κδξαΝ αΰκλΪακυθΝ εαδΝ εα αίΪζζκυθΝ κΝ αθ έ κδξκΝ

αθ έ δηκΝ κδΝ επλσ ππκδΝ κυΝ ΰξυλδκυΝ φκλ έκυΝ (πλκηβγ υ ΫμΝ εαδΝ

πδζΫΰκθ μΝπ ζΪ μ),ΝεαδΝκδΝ ιαΰπΰ έμΝ(πλκηβγ υ ΫμΝεαδΝπαλαΰπΰκέ)έΝ 

 Μβξαθδ ησμΝ αΰκλΪμΝ ΰδαΝ βθΝ ξπλκγΫ β β βμΝ παλαΰπΰάμΝ εκθ ΪΝ αΝ

εΫθ λαΝ εα αθΪζπ βμΝ μΝ ΠαλΫξ δΝ εέθβ λαΝ ξπλκγΫ β βμΝ πθΝ θΫπθΝ

ηκθΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ εα ΪΝ κΝ υθα σθΝ ΰΰτ λαΝ αΝ εΫθ λαΝ
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 ζέΝΠαλκυ έα βΝεαγβΰβ άΝεέΝ θα Ϊ δκυΝΜπαεδλ αάΝμΝ«ΟλδαεάΝΣδηάΝ ζζβθδεκτΝυ άηα κμΝΝ

τηφπθα η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝ υ άηα κμΝ ΤΝ υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμ» 
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εα αθΪζπ βμ,Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ αυ ΪΝ έθαδΝ πλαΰηα δεΪΝ αθαΰεαέαέΝ

δ δεσ λαΝ πλκίζΫπ δΝ κθΝ δαξπλδ ησΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βθΝ π λέπ π βΝ

πκυΝ δαπδ υθ αδΝ υηφσλβ βΝ κΝ τ βηαΝ η αφκλΪμ,Ν βζα άΝ δμΝ

ζέΰ μΝυλ μΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ υθπ δ ησμΝ βθΝη αφκλΪΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ απσΝ κΝ ίκλλΪΝ κΝ θσ κέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ δαηκλφυθ δΝ

δαφκλ δεΫμΝ δηΫμΝ πζβλπηάμΝ ΰδαΝ κυμΝ παλαΰπΰκτμΝ αΝ ίσλ δαΝ βμΝ

ξυλαμΝ (αυιβηΫθβΝ υηη κξάΝ βθΝ ά δαΝ ξλΫπ βΝ ξλά πμΝ

υ άηα κμΝ κυμΝ παλαΰπΰκτΝ κυΝ ίκλλΪ),Ν σπκυΝ ίλέ ε αδΝ

ΰεα βηΫθκΝεαδΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝπαλαΰπΰδεκτΝ υθαηδεκτ,Ν

εαδΝ αΝ θσ δαΝ σπκυΝ ίλέ εκθ αδΝ αΝ η ΰαζτ λαΝ εΫθ λαΝ εα αθΪζπ βμΝ

(αυιβηΫθβΝαηκδίάΝπαλαΰπΰυθΝ κΝθσ κ),ΝεαδΝβΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝΫξ δΝ

η ΰαζτ λβΝ αιέαΝ ζσΰπΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ υηφσλβ βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ

η αφκλΪμέΝ 

υθΪη δΝ πθΝ η τ πθΝπκυΝΫξ δΝαθαζΪί δΝβΝξυλαΝπλκμΝ βθΝ πδ λκπάΝη Ν

σξκΝηέαΝαπ ζ υγ λπηΫθβΝαΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝΫξ δΝ γ έΝ Ν δαίκτζ υ βΝ ξΫ δκΝ

θσηκυΝΰδαΝ βθΝαθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝαυ άμΝεα ΪΝ

αΝ υλππαρεΪΝ πλσ υπα90. εκπσμΝ κυΝ θΫκυΝ ξ έκυΝ θσηκυΝ έθαδΝ βΝ

αθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝ Καθκθδ ηυθΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυ,Νυ ΝθαΝεα α έΝ φδε άΝβΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ θδαέαμΝ υλππαρεάμΝ

αΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέ Μ Ν κΝ ξΫ δκΝθσηκυΝκλέακθ αδΝβΝξκθ λδεάΝαΰκλΪΝ

πλκγ ηδαευθΝπλκρσθ πθ,ΝβΝ θ κβη λά δαΝαΰκλΪ,ΝβΝαΰκλΪΝ πση θβμΝβηΫλαμΝ

εαδΝ βΝ αΰκλΪΝ ιδ κλλσπβ βμέΝ πέ βμ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ δαξ δλδ ΫμΝ εΪγ Ν ηέαμΝ εΝ

πθΝ αΰκλυθΝ αυ υθΝ εαγυμΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ αληκθδεάΝ

ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ αΰκλυθΝ πκυΝ πδίζΫπκυθέ ΣκΝ θκηκ ξΫ δκΝ αυ σΝ αθΝ εαδΝ

πλκίζΫπ δΝ βθΝ Ϋε κ βΝ υ λκΰ θκτμΝ δεαέκυ,Ν ά κδΝ θΫπθΝ επ έεπθ, γαΝ

εα αλΰά δΝ α δαεΪΝ κθΝΗ ΠέΝ 
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.  σ ς REMIT        
σ  χ   ς 

1. σ ω    ϊσχ  σ ώς  
 

πσΝ κΝ παλαπΪθπΝ ε φΪζαδκΝ ΰέθ αδΝ αθ δζβπ σΝ σ δΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αΰκλΪμ 

θΫλΰ δαμΝ πμΝ ηδαΝ κλΰαθπηΫθβΝ αΰκλΪΝ θ σμΝ βμΝ κπκέαμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ

υθαζζαΰΫμΝΫξ δΝ κηβγ έΝζέαθΝπλκ φΪ πμΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ

ε φαζαδαΰκλυθΝ εαδΝ ξλβηα αΰκλυθ,Ν παλΪζζβζαΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ έθαδΝ

π λδ σ λκΝ τθγ αΝεαδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝεαγκλέακυθΝ δμΝ δηΫμΝ θΫλΰ δαμΝ

έθαδΝ ιέ κυΝπ λέπζκεκδ91έΝΣκτ κΝ ΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝκδΝξλβηα δ βλδαεΫμΝ

αΰκλΫμΝ θαΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ γ ηκγ βηΫθκυμΝ εαθσθ μΝ παλαπΪθπΝ απσΝ ηέαΝ

εα έα,ΝεαδΝ δ δεσ λαΝαπσΝεαθσθ μΝΰδαΝ βΝ δαφΪθ δαΝεαδΝ βθΝαε λαδσ β αΝ πέΝ

πθΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδελα κτθΝ θ σμΝ πθΝ αΰκλυθ92έΝ ΠΫλαθΝ

κτ κυ,Ν Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ εαδΝ θκηκζκΰέαΝ σ κΝ Ν δ γθΫμΝ σ κΝ εαδΝ Ν γθδεσΝ

πέπ κΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝεα αξλβ δεΫμΝεαδΝπαλΪθκη μΝ υηπ λδφκλΫμΝεα ΪΝ δμΝ

υθαζζαΰΫμΝ δμΝ ξλβηα κπδ π δεΫμΝ αΰκλΫμΝ εαδΝ πυμΝ αυ ΫμΝ

αθ δη ππέακθ αδ93. 

θ δγΫ πμ,Ν πέΝ κυΝ υθσζκυ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ βθΝ

θ λΰ δαεάΝαΰκλΪΝ κΝαά βηαΝ πθΝεα αξλβ δευθΝ υηπ λδφκλυθΝεαδΝβΝαθΪΰεβΝ

ΰδαΝ δαφΪθ δαΝ θΝ έξ Ν αθ δη ππδ έΝ εαδΝ λυγηδ έΝ θκηκγ δεΪΝ ηΫξλδΝ

πλσ δθκμέΝ ΌππμΝ αθαζτγβε Ν εαδΝ αθπ Ϋλπ,Ν βθΝ θ λΰ δαεάΝ ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ

δ θ λΰκτθ αδΝ σ κΝ υθαζζαΰΫμΝ φυ δευθΝ πκ κ ά πθΝ θΫλΰ δαμΝ δμΝ

λΫξκυ μΝ αΰκλΫμΝ (spot markets) σ κΝ εαδΝ υθαζζαΰΫμΝ η Ν αθ δε έη θκΝ

δαπλαΰηΪ υ βμΝ αΝ θ λΰ δαεΪΝ παλΪΰπΰα,Ν σππμΝ υηίσζαδαΝ η ζζκθ δεάμΝ

επζάλπ βμΝ εαδΝ δεαδυηα αΝ πλκαέλ βμ,Ν θυΝ βηαθ δεσΝ ιαδλ δεΪΝ

βηαθ δεσΝπκ κ σΝεα αζαηίΪθκυθΝκδΝ ιπξλβηα δ βλδαεΫμΝ υθαζζαΰΫμέΝ Οδ 

υθαζζαΰΫμΝ θ λΰ δαευθΝ παλαΰυΰπθ,Ν η Ν Ν ία δεκτμΝ παέξ μΝ πδξ δλά δμΝ

                                                           
91 ζέΝ ΣκΝ Θ ηδεσΝ εαδΝ Καθκθδ δεσΝ Πζαέ δκΝ βμΝ θδαέαμΝ υλππαρεάμΝ Κ φαζαδαΰκλΪμ, 

πδηΫζ δαΝ ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣλαπ αδεκτΝ δεαέκυΝΤΝ δεαέκυΝ βμΝΚ φαζαδαΰκλΪμ 

92
 θαζυ δεΪΝΰδαΝ Ν κΝγΫηαμΝίζέΝ Ιέ έΝ Λδθαλέ βμ,ΝΧ δλαΰυΰβ βΝ βμΝαΰκλΪμΝηΫ πΝ υθαζζαΰυθμΝ

ΝκηκζκΰδαεΫμΝ ι ζέι δμΝ εαδΝ τΰξλκθ μΝ πλκεζά δμ,Ν Χλβηα κπδ π δεσΝ έεαδκ,Ν Έ κμΝ

βί1γήΣ τξκμΝ1, ζέΝζζέ 
93

 ζέΝ θ δε δεΪΝ ΚΝC-γλ1ήβίίζ,Ν Νγ1γ1ήβίίκ,Ν Νλ1βήβίίλ,Ν Ν1β1ίήβίίλ 
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εκδθάμΝ πφΫζ δαμ,Ν π λ ζαρεΫμΝ αδλ έ μΝ εαδΝ ξλβηα κπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ

δΫπκθ αθΝ απσΝ βΝ θκηκγ έαΝ π λέΝ απαΰσλ υ βμΝ εα αξλβ δευθΝ

υηπ λδφκλυθΝ Ν δμΝ ξλβηα κπδ π δεΫμΝ αΰκλΫμέΝ Σκτ κΝ δσ δ,Ν αθΝ εαδΝ κΝ

αθ δε έη θκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ έθαδΝ αΝ θ λΰ δαεΪΝ παλΪΰπΰαΝ πλκρσθ α,Ν κδΝ

υθαζζαΰΫμΝ αυ ΫμΝ θ Ϊ κθ αθΝ βθΝ υλτ λβΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ

δαπλαΰηΪ υ βμΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ παλαΰυΰπθΝ Ν κλΰαθπηΫθ μΝ

ξλβηα δ βλδαεΫμΝ αΰκλΫμέΝ Κα ΪΝ υθΫπ δα,Ν η ΰΪζκμΝ ηΫλκμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ

υθαζζαΰυθ,Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ κπκέπθΝ σηπμΝ πβλΫαα Ν βηαθ δεΪΝ βΝ

δαησλφπ βΝ πθΝ δηυθ,Ν θΝ εαζυπ σ αθΝ απσΝ κΝ υφδ Ϊη θκΝ Ν θκηδεσΝ

εαγ υμ,Ν θυΝ κδΝ σπκδ μΝ υθ κθδ ηΫθ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ ζΫΰξκυΝ δμΝ

υθαζζαΰΫμΝ βθΝ αΰκλΪΝ πλκΫλξκθ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ απσΝ αΝ ελΪ βΝ εαδΝ σξδΝ Ν

θδαέκΝ υλππαρεσΝ πέπ κέΝ 

υθαεσζκυγα,Ν εα Ϋ βΝαθαΰεαέαΝβΝυδκγΫ β βΝ θσμΝ θδαέκυΝθκηδεκτΝπζαδ έκυΝ

πκυΝαφκλΪΝ δμΝαλξΫμΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝαε λαδσ β αμΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ υθαζζαΰυθΝ

δμΝ ξκθ λδεΫμΝ αΰκλΫμ,Ν κΝ κπκέκΝ θαΝ έθαδΝ δ δεΪΝ πλκ αληκ ηΫθκΝ αΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ αυ άμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ εαγυμΝ βΝ η λδεάΝ φαληκΰάΝ κυΝ θκηδεκτΝ

πζαδ έκυ,ΝπκυΝδ ξτ δΝΰδαΝ δμΝε φαζαδαΰκλΫμ,Ν θΝά αθΝαλε άΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ

πδ υξγ έΝβΝαθ δη υπδ βΝ πθΝεα αξλβ δευθ πλαε δευθΝ δμΝαΰκλΫμΝσζπθΝ

πθΝπλκρσθ πθΝβζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμ94.  

Κα σπδθΝ δαίκυζ τ πθΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ η λυθ95,Ν εα ΪΝ δμΝ κπκέ μΝ

ΫγβεαθΝπλκίζβηα δ ηκέΝεαδΝυπκίζάγβεαθΝαπσο δμΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝεαδΝ

βθΝ πκζδ δεάΝ πκυΝ Ϋπλ π Ν θαΝ κλΰαθπγ έΝ ΰδαΝ θαΝ εαζυφγ έΝ κΝ ηΫξλδΝ πλσ δθκμΝ

θκηκγ δεσΝε θσΝπ λέΝυπκξλΫπ βμΝ άλβ βμΝία δευθΝαλξυθΝ δαφΪθ δαμΝεα ΪΝ

δμΝ υθαζζαΰΫμέΝ Ν ΟδΝ ία δεΫμΝ δαπδ υ δμΝ ά αθΝ σ δΝ κδΝ αλησ δ μΝ λυγηδ δεΫμΝ

αλξΫμΝ κυΝξλβηα κπδ π δεκτΝεαδΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ κηΫαΝ θΝηπκλκτ αθΝθαΝ

αθ δη ππέ κυθΝ δμΝ εα αξλβ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ ζσΰπΝ βμΝ ζζ έο πμΝ

πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ βμΝ α ζκτμΝ θκηκγ δεάμΝ λτγηδ βμέΝ υθαεσζκυγα,Ν ία δεάΝ

ηΫλδηθαΝ ά αθΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ θκηκγ δεκτΝ πζαδ έκυΝ κΝ κπκέκΝ θαΝ ε πΪα δΝ
                                                           
94

 ζ. Καδ Response of EFET to Public Consultation by the Directorate General for Energy on 

measures to ensure transparency and integrity of wholesale markets in electricity and gas, 

31st May 2010 

95
 CESR/08-739 εαδ CESR/10-510:  Σ ξθδεΫμ υηίκυζΫμ βμ CESR (Committee of European 

Securities Regulators) πλκμ  βμ πδ λκπά ΰδα β ζάοβ ηΫ λπθ βθ θ λΰ δαεά αΰκλΪ  
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σζκΝ κΝφΪ ηαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθ,Νά κδΝ δμΝ υθαζζαΰΫμΝ

φυ δευθΝπκ κ ά πθΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝπαλαΰυΰπθ,ΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ

ιπξλβηα δ βλδαεΫμΝOTC υθαζζαΰΫμέΝΣαυ σξλκθα,ΝσππμΝπλκαθαφΫλγβε ,Ν

αφ θσμΝ κδΝ θ λΰ δαεΫμΝ αΰκλΫμΝ ε έθκθ αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ πΫλαθΝ πθΝ

γθδευθΝ υθσλπθΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ σπκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ

πλκρσθ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝπμΝπλκμΝ κθΝ σπκ παλαΰπΰάμΝεαδΝεα αθΪζπ άμΝ κυμΝ-

εα ΪΝ υθΫπ δα,ΝκδΝ δηΫμΝεαγκλέακθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθ πλκ φκλΪΝεαδΝ βΝαά β βΝ Ν

πκζζΫμΝ ξυλ μ- αφ ΫλκυΝ κΝ σξκμΝ έθαδΝ ηέαΝ θδαέαΝ υλππαρεάΝ αΰκλΪΝ

θΫλΰ δαμ,Ν ΪλαΝ εαδΝ κΝ θκηκγ δεσΝ πζαέ δκΝ ΰδαΝ βΝ δαφΪθ δαΝ εαδΝ αε λαδσ β αΝ

πθΝ υθαζζαΰυθΝ Ϋπλ π Ν θαΝ έθαδΝ θδαέκΝ ΰδαΝ σζ μΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβέΝ ΓδαΝ βθΝ

πέ υιβΝ πθΝία δευθΝαυ υθΝ σξπθΝΫπλ π ΝθαΝυπΪλι δΝΪη βΝ υθ λΰα έαΝ

πθΝ λυγηδ δευθΝ αλξυθΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ κηΫαΝ η Ν κθΝ Ολΰαθδ ησΝ

υθ λΰα έαμΝ πθΝΡυγηδ δευθΝ λξυθΝεαγυμΝεαδΝη ΝΪζζ μΝαλησ δ μΝαλξΫμΝΰδαΝ

ΫθαΝ απκ ζ ηα δεσΝ εαΝ πλκ αληκ ηΫθκΝ δμΝ δ δαδ λσ β μΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝ

αΰκλΫμΝ φΪ ηαΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν πμΝ ζδεσ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ

πθΝ δηυθΝία δ ηΫθβΝ Ναθ δε δη θδεΪΝελδ άλδαέΝ 

πδπλσ γ α,ΝαθΝεαδΝ θΝαθαζτγβε Ν ε θυμΝ κΝηκθ ΫζκΝεαδΝβΝ κηάΝπκυΝΫξ δΝ

υδκγ βγ έΝ ΝεΪγ Ν υλππαρεάΝξυλαΝη ηκθπηΫθαΝάΝαεσηβΝ υλτ λαΝεαδΝ ε σμΝ

βμΝ υλυπβμΝαθαφ λγάεαη Ν κΝΰ ΰκθσμ σ δΝκδΝ γθδεκέΝθκηκγΫ μΝ βλυθ αμΝ

δμΝ ία δεΫμΝ αλξΫμΝ έξαθΝ βθΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ πδζκΰάμΝ κυΝ υ άηα κμΝ

κλΰΪθπ βμΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ ηαμΝ κ βΰ έΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ

παλΪΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ κδΝ αΰκλΫμΝ ιαεκζκυγκτθΝ Ν η ΰΪζκΝ

ίαγησΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝ Ν γθδεσΝ πέπ κΝη ΝευλέαλξκυμΝ κυμΝεα βηΫθκυμΝ

δ κλδεκτμΝπαλσξκυμΝκδΝκπκέκδΝεαδΝ δα βλκτθΝ βΝ πσακυ αΝγΫ βΝ κυμΝ βθΝ

αΰκλΪΝ ζσΰπΝ βμΝ πκζτξλκθβμΝ ηκθκππζδαεάμΝ παλκυ έαμΝ κυμΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν

ΪζζκυμΝ παλΪΰκθ μ96έΝ Μέα,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν πέπ π βΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ αυ άμΝ

έθαδΝ βΝ τπαλιβΝ φαδθκηΫθπθΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ εαδΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ αε λαδσ β αμΝ δμΝ

υθαζζαΰΫμΝ βΝ ξκθ λ ηπκλδεάΝ αΰκλΪΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κθΝ «φσίκ»Ν θΫπθΝ

                                                           
96

 ζέΝΠλκκέηδκΝ(ζ)Ν βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβμΝ«Ω σ κ,ΝυπΪλξκυθΝ άη λαΝ ηπσ δαΝ βθΝπυζβ βΝ

βζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμΝ βθΝ Κκδθσ β αΝ δ σ δηαΝ εαδΝ ξπλέμΝ δαελέ δμΝ άΝ η δκθ ε άηα αέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν θΝ παλΫξ αδΝ αεσηβΝ πλσ ία βΝ κΝ έε υκΝ ξπλέμΝ δαελέ δμΝ εαδΝ η Ν ιέ κυΝ

απκ ζ ηα δεάΝλυγηδ δεάΝ πκπ έαΝ ΝσζαΝ αΝελΪ βΝηΫζβ» 
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παδξ υθΝ θαΝ δ ΫζγκυθΝ Ν αυ άθΝ εαδΝ κΝ πΪΰπηαΝ κυΝ αθκέΰηα κμΝ κθΝ

αθ αΰπθδ ησέΝ 

 Ν θπ δαεσΝ πέπ κΝ κδΝ πλυ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ υδκγΫ β βμΝ λυγηέ πθΝ εαδΝ

εαθσθπθΝ ΰδαΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ εαδΝ δαφΪθ δαΝ ΫΰδθαθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

ε φαζαδαΰκλυθ,Ν δ δεΪΝ η ΪΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ κυΝ υλυΝ πμΝ θδαέκΝ θσηδ ηαέΝ

Κα σπδθΝ δαίκυζ τ πθΝΫΰδθ Ναθ δζβπ σΝσ δΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝηέαμΝ

θδαέαμΝ υλππαρεάμΝ ξλβηα κπδ π δεάμΝ αΰκλΪμΝ ά αθΝ απαλαέ β βΝ βΝ ζάοβΝ

ηΫ λπθΝ πλκμΝ αυ άθΝ βθΝ εα τγυθ βέΝ Ν Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ εα αξλβ δεΫμΝ

υηπ λδφκλΫμΝη Ν εκπσΝ βΝξ δλαΰυΰβ βΝ πθΝ δηυθΝΫπλ π ΝθαΝαπαΰκλ υ κτθΝ

εαγυμΝ γέΰκυθΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ πθΝ π θ υ υθΝ εαδΝ κ βΰκτθΝ Ν

απκ αγ λκπκέβ βΝ κυΝξλβηα κπδ π δεκτΝ υ άηα κμέΝ 

ΗΝΟ βΰέαΝβίίγήθή Κ97 η Ν κθΝ δαελδ δεσΝ έ ζκΝMAD (Market Abuse Directive)98 

κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν βμΝ βκ-01-2003, 

απκ Ϋζ Ν βθΝπλυ βΝ υλππαρεάΝκ βΰέαΝπκυ αφκλκτ ΝπλΪι δμΝπλκ υππθΝ

πκυΝ εα ΫξκυθΝ ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ πλΪι δμΝ ξ δλαΰυΰβ βμ βμΝ

αΰκλΪμΝ (εα Ϊξλβ βΝ αΰκλΪμ)Ν εαδΝ σξ υ Ν βΝ βηδκυλΰέα υΰδκτμ 

αθ αΰπθδ ηκτΝΰδαΝ κυμΝκδεκθκηδεκτμΝφκλ έμΝ πθΝελα υθΝη ζυθ η Νδ σ δηκυμΝ

σλκυμΝ υηη κξάμΝ βθΝ αΰκλΪΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ άη λαΝ Ϋξ δΝ αθ δεα α αγ έΝ η Ν

θ σ λ μΝθκηκγ δεΫμΝπλΪι δμέΝ θΝ υθ ξ έαΝ ε σγβε ΝβΝΟ βΰέαΝβίίζήγλή Κ99, 

άΝ αζζδυμΝ υλΫπμΝ ΰθπ άΝ πμΝ εiόIϊΝ (εarketΝ inΝ όinancialΝ InstrumentsΝ

Directive)100 ξ δεΪΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ π θ υ δευθΝ υπβλ δυθΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ

πλκίζΫφγβε Ν δλΪΝ ηΫ λπθ,Ν εαδΝ ηΫ πΝ κυΝ εα ’Ν ικυ δκ σ β βΝ παλΪΰπΰκυΝ

δεαέκυ,ΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝ βμΝ πκπ έαμΝ πέΝ πθΝ ξ δευθΝ

υπβλ δυθέΝΗΝΟ βΰέαΝMiFiD αθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝΟ βΰέα βί1ζήθηή 101 

κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ1ηβμΝΜα κυΝβί1ζΝΰδαΝ

δμΝ αΰκλΫμΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ ηΫ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ εαζτπ δΝ υλτ λκΝ φΪ ηαΝ

υθαζζαΰυθΝ εαδΝ ηΫ λπθΝ αθ δη υπδ βμΝ παλαίΪ πθ,Ν υθΪη δΝ βμΝ κπκέαμΝ

                                                           
97

 EE L 96/16, 28.1.2003 

98
 Μ αφΫλγβε Ν κΝ γθδεσΝ έεαδκΝη Ν κθΝΝέΝγγζίήβίίηΝ 

99
 EE L 145/1, 21.4.2004  

100
 Μ αφΫλγβε Ν κΝ γθδεσΝ έεαδκΝη Ν κθΝΝέΝγθίθήβίίιΝ 

101
 EE L 173/349, 15.5.2014  



Η  ς χ ς ς ς ς  σ ς REMIT 

50 

 

ε σγβε Ν κΝ υπ’Ν αλδγηέΝ θίίήβί1ζΝ Καθκθδ ησμ102 ΰθπ σμΝ πμΝ ΜiFiD II. 

πδπζΫκθ,ΝβΝΟ βΰέαΝηιήβί1ζΝπ λέΝπκδθδευθΝευλυ πθΝΰδαΝ βθΝεα Ϊξλβ βΝ βμΝ

αΰκλΪμ η τ δΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ δμΝξλβηα αΰκλΫμέΝ ιέ κυΝ βηαθ δεκέΝ

έθαδΝ κδΝ Καθκθδ ηκέΝ υπ’Ν αλδγηέΝ θζκήβί1β103 εαδΝ ηλθήβί1ζ104έΝ ΟΝ πλυ κμΝ

κθκηΪα αδΝΚαθκθδ ησμΝEMIR (European Market Infrastructure Regulation) εαδΝ

αφκλΪ αΝ ιπξλβηα δ βλδαεΪΝ παλΪΰπΰα,Ν κυμΝ ε θ λδεκτμΝ

αθ δ υηίαζζκηΫθκυμΝ εαδΝ αΝαλξ έαΝ εα αΰλαφάμΝ υθαζζαΰυθ εαδΝκΝ τ λκμΝ

Καθκθδ ησμΝMAR (Market Abuse Regulation) ΰδαΝ βθΝεα Ϊξλβ βΝ βμΝαΰκλΪμΝ

(Καθκθδ ησμΝΰδαΝ βθΝεα Ϊξλβ βΝ βμΝαΰκλΪμ)ΝεαδΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ βμΝΟ βΰέαμ 

βίίγήθή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ πθΝ

κ βΰδυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝβίίγή1βζή Κ,Νβίίγή1βηή ΚΝεαδΝβίίζήιβή Κ. 

ΣαΝπαλαπΪθπΝθκηκγ άηα αΝ υθγΫ κυθΝΫθαΝ θδαέκΝαυ βλσΝπζαέ δκΝπκδθδευθΝ

εαδΝ δκδεβ δευθΝ ευλυ πθΝ ΰδαΝ κυμΝ παλαίΪ μΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ

φαλησακθ αδΝ πέΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ δμΝ

ξλβηα κπδ π δεΫμΝ αΰκλΫμέΝ θυΝ ηΫλκμΝ αυ υθΝ φαλησα αδΝ εαδΝ δμΝ

υθαζζαΰΫμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝπαλαΰυΰπθ,ΝσξδΝσηπμΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαέ   

Ο υπ’Ναλδγη. Κ 1227/2011 Καθκθδ ησμ, πκυ φΫλ δ κθ έ ζκ “Regulation on 

wholesale energy market integrity and transparency (REMIT)”Ν ε σγβε ΝπλκμΝ

κθΝπμΝΪθπΝ εκπσ,Ν βζα άΝθαΝγΫ δΝηΫ λαΝεαδΝλυγηέ δμΝπκυΝ δα φαζέακυθΝ

βθΝ αε λαδσ β αΝ εαδΝ βΝ δαφΪθ δαΝ βθΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ απσΝ πλΪι δμΝ

ξ δλαΰυΰβ βμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ πζβλκφκλδυθ105έΝ ΗΝ αθΪΰεβΝ

λτγηδ βμΝ απσΝ ΫθαΝ θκηκγ δεσΝ πζαέ δκΝ πκυΝ αφκλΪΝ σζ μΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ

υλυπβμΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ δα τθ βΝεαδΝ θκπκέβ βΝ πθΝαΰκλυθ,ΝβΝκπκέαΝ

η Ν κΝ πΫλα ηαΝ κυΝ ξλσθκυΝ αθαπ τ αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκ,Ν η Ν

απκ ζΫ ηα αΝ κπκδα άπκ Ν εα αξλβ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ απσΝ υηη Ϋξκθ αΝ

ε βζπγ έΝ θαΝ φΫλ δΝ υθΫπ δ μΝ εαδΝ πδ λΪ δμΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ

                                                           
102

 EE L 173/84, 15.5.2014  

103
 EE L 201/1, 4.7.2012 

104
 EE L 173/1, 16.4.2014  

105
 ΟΝ Καθκθδ ησμΝ REMIT αφκλΪΝ σ κΝ βΝ ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ σ κΝ εαδΝ βΝ

ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ φυ δεκτΝ α λέκυέΝ  βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ γαΝ αθαζυγ έΝ ησθκΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

φαληκΰάΝ κυΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ 
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πλκρσθ πθΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μ,Ν πΫλαθΝ απσΝ αυ άΝ πκυΝ κΝ δαπλΪιαμΝ

λα βλδκπκδ έ αδέ 

ΠαλΪζζβζαΝ εαγέ α αδΝ ΪελπμΝ βηαθ δεσΝ κδΝ δαηκλφπγ έ μΝ δηΫμΝ πκυΝ

εαγκλέακθ αδΝ βΝ ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ θαΝ έθαδΝ πλκρσθΝ απσΝ ηέαΝ αθ δε δη θδεάΝ εαδΝ

έεαδβΝαζζβζ πέ λα βΝη αιτΝπλκ φκλΪμΝεαδΝαά β βμΝεαδΝσξδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ

απσΝ υηη Ϋξκθ κμΝ η Ν σξκΝ α δεαδκζσΰβ αΝ εαδΝ παλΪθκηαΝ εΫλ βέΝ ΠλδθΝ βθΝ

Ϋε κ βΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ θ Ϋξ αδΝθαΝηβθΝυπάλξ Ν παλεΫμΝεαδΝ αφΫμΝθκηδεσΝ

πζαέ δκΝπκυΝθαΝαθ δη υπδα Νδεαθκπκδβ δεΪΝ αΝ θΝζσΰπΝαβ άηα αΝ βθΝαΰκλΪΝ

βζ ε λδ ηκτΝεαδΝβΝαθΪΰεβΝγ ηκγΫ β βμΝεα ΪζζβζκυΝθκηκγ δεκτΝπζαδ έκυ,Ν

πλκ αληκ ηΫθκυΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαέΝ ΟΝ REMIT εαζτπ δΝ κΝ θκηκγ δεσΝ

ε θσΝεαδΝ υθΪη δΝαυ κτΝαπκ λΫπκθ αδΝκδΝεα αξλβ δεΫμΝπλαε δεΫμέΝ 

ΗΝ λτγηδ βΝ εα ΪΝ εκδθσΝ ΰδαΝ δμΝ υλππαρεΫμΝ θ λΰ δαεΫμΝ αΰκλΪμΝ λσπκΝ έθαδΝ

απαλαέ β βΝ κγΫθ κμΝ σ δΝ κδΝ ξκθ λδεΫμΝ αΰκλΫμΝ αζζβζκ υθ Ϋκθ αδΝ εαδΝ υξσθΝ

εα αξλβ δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ έξθκυθΝ θαΝ πβλ ΪακυθΝ ΫπμΝ εαδΝ δμΝ δηΫμΝ

ζδαθδεάμΝ ΰδαΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμέΝ υθ πυμΝ Ν τθα αδΝ θαΝ αθ δη ππδ γ έΝ

η ηκθπηΫθαΝ απσΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ ΰδαΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ γθδεΫμΝ αΰκλΫμΝ αζζΪΝ

υζζκΰδεΪ,Ν θδ ξτκθ αμΝ Ϋ δΝ κΝ σξκΝ πλκμΝ ηέαΝ πζάλπμΝ ζ δ κυλΰκτ αμ,Ν

δα υθ ηΫθβμΝεαδΝκζκεζβλπηΫθβμΝ π λδεάμΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμέ 

βη δυθ αδΝ πέ βμΝσ δΝκΝΚαθκθδ ησμΝREMIT δαηκλφυγβε Νεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝ

πθΝλυγηέ πθΝ κυΝξλβηα κπδ π δεκτΝ κηΫα  εαδΝ πδ δυε δΝ βΝ τΰεζδ βΝ πθΝ

θ λΰ δαευθΝ εαδΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ αΰκλυθέΝ Σκτ κΝ δσ δ,Ν δμΝ ξκθ λδεΫμΝ

αΰκλΫμΝ θΫλΰ δαμΝ θ Ϊ κθ αδΝ κδΝ αΰκλΫμΝ ία δευθΝ πλκρσθ πθΝ (φυ δευθΝ

πκ κ ά πθ)ΝεαδΝκδΝαΰκλΫμΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝπαλαΰυΰπθΝεαδΝ υθαεσζκυγαΝ

βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ δηυθΝ κυμΝ εζΪ κυμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ εαδΝ

ξλβηα κπδ π δευθ αΰκλυθΝαζζβζκ υθ Ϋ αδέΝΗΝ τΰεζδ βΝ πθΝ τκΝ θΝγΫηα δΝ

εζΪ πθΝ δαπδ υθ αδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝλυγηέ πθΝπκυΝΫξκυθΝ ε κγ έ,ΝκδΝ

κπκέ μΝ υθγΫ κυθΝΫθαΝ θδαέκΝπζαέ δκΝευλυ πθέΝ 

έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ηπέπ κυθΝεαδΝκδΝ

ιπξλβηα δ βλδαεΫμΝOTC υθαζζαΰΫμΝκδΝκπκέ μΝεαδΝ φαλησακθ αδΝ Ν υλ έαΝ

εζέηαεαΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝΫπμΝ υλαΝ θΝΰδθσ αθΝΰθπ άΝεαηέαΝπζβλκφκλέαΝ

ΰδαΝ δμΝ θΝ ζσΰπΝ υηφπθέ μέΝ Χαλαε βλδ δεσΝ Ν έθαδΝ σ δΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν

βηαθ δεΫμΝκλΰαθπηΫθ μΝαΰκλΪμΝ θΝαπαΰκλ υσ αθΝλβ ΪΝηΫ πΝθκηκγ δεκτΝ
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πζαδ έκυΝ βΝ απαΰσλ υ βΝ υηπ λδφκλυθΝ πκυΝ υπκθκη τκυθΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ

βθΝ θ λΰ δαεάΝαΰκλΪέΝ 

ΌππμΝαθαφΫλ αδΝ δμΝαδ δκζκΰδεάΝ εΫο δμΝ κυΝKαθκθδ ηκτΝREMIT θΝ έγ αδΝ

γΫηαΝ δαφΪθ δαμΝ βΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ βΝ ζδαθδεάΝ αΰκλΪΝ

παλΪΝησθκΝσ δ κδΝεα αθαζπ ΫμΝαυ κέΝεα αθαζυθκυθΝη ΰΪζ μΝπκ σ β μΝπκυΝ

κδΝαπκφΪ δμΝ κυμΝ τθαθ αδΝθαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝαΰκλΪέΝ 

θσο δΝ πθΝπλκαθαφ λση θπθΝκδΝ σξκδΝπκυΝ έγ θ αδΝη Ν κθΝΚαθκθδ ησΝ έθαδΝ

υθΫξ δαΝ βμΝ λέ βμΝΰ θδΪμ Ο βΰδυθ, σππμΝ δαφαέθ αδΝεαδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ

παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμ,ΝσπκυΝη αιτΝαυ υθΝ υΰεα αζΫΰ αδΝβΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

αε λαδσ β αμΝεαδΝ δαφΪθ δαμΝ πέΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝπκυΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝ βΝ

ξκθ λδεά αΰκλΪέΝΗΝ πδελΪ β βΝαε λαδσ β αμΝεαδΝ δαφΪθ δαμΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ

αΰκλΪΝ γαΝ Ϋξ δΝ πμΝ υθΫπ δαΝ βθΝ θέ ξυ β βμΝ ηπδ κ τθβμΝ πθΝ

υηη ξσθ πθΝ βθΝ αΰκλΪ,Ν κΝ κπκέκΝ γαΝ κ βΰά δΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ

π θ τ πθ εαδΝ βΝη έπ βΝ πθΝ δηυθΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝ ζδεκτΝεα αθαζπ άέ 

θΝ υθ ξ έα,Ν βθ 18β  ε ηίλέκυΝ βί1ζΝ βηκ δ τγβε Ν βθΝ φβη λέ αΝ πθΝ

υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθΝ κΝ ε ζ δεσμΝ Καθκθδ ησμΝ 1γζκήβί1ζΝ κΝ κπκέκμΝ

ι δ δε τ δΝ Ν πλαε δεσΝ πέπ κΝ δμΝ λυγηέ δμΝ κυΝ REMIT,Ν δ δεσ λαΝ κθΝ

λσπκΝαθαφκλΪμΝ πθΝ κηΫθπθΝαπσΝ κυμΝ ηπζ εση θκυμΝφκλ έμέ  

ΗΝ γ ηκγ βηΫθβΝ πζΫκθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ Ν θπ δαεσΝ πέπ κΝ

έθαδΝ ιΫξκυ αμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ εαδΝ βθΝ απκ λκπάΝ

εα αξλβ δευθΝ πλαε δευθΝ βΝ ξκθ λ ηπκλδεάΝ αΰκλΪέΝ ΟΝ Ολΰαθδ ησμΝ

υθ λΰα έαμΝ πθΝ Ρυγηδ δευθΝ λξυθΝ θΫλΰ δαμΝ φΫλ δΝ κθΝ εα αζζβζσ λκΝ

λσζκΝθαΝ δ θ λΰ έΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝαυ άΝαφ΄βμΝ δΰηάμΝ δαγΫ δΝ σ κΝ αΝ

ηΫ αΝσ κΝεαδΝ βθΝ ξθκΰθπ έαΝ πθΝαΰκλυθΝεαδΝ ΝΪη βΝ υθ λΰα έαΝη Ν δμΝ

γθδεΫμΝ λυγηδ δεΫμΝ αλξΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ ια φαζέακυθΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ

υθαζζαΰυθΝ Ν γθδεσΝ πέπ κ,Ν βηδκυλΰκτθΝ ηέαΝ «κηΪ α»Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ

εα υγτθ δΝ εαδΝ φαλησα δΝ σζ μΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ δεαδυηα αΝ πκυΝ

πλκετπ κυθΝ απσΝ κθΝ Καθκθδ ησέΝ Πλαε δεΪΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ πκυΝ γαΝ

αθαφ λγκτθΝ εα π ΫλπΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βζυθκυθΝ σζαΝ ε έθαΝ αΝ απαδ κτη θαΝ

απσΝ κθΝΚαθκθδ ησΝ κδξ έα,Νά κδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ δ θ λΰκτθ πθΝ υθαζζαΰυθ,Ν

κθΝΟλΰαθδ ησ,Νυ ΝκΝ ζ υ αέκμΝθαΝ υζζΫΰ δ,Ν βηκ δκπκδ έΝεαδΝ ζΫΰξ δέΝ κΝ

πζαέ δκΝαυ σΝκΝΟλΰαθδ ησμΝΫξ δΝπλκί έΝ Ν θΫλΰ δ μΝυπκΰλαφάμΝπκζυη λκτμΝ
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ηθβηκθέκυΝ υθ λΰα έαμΝ(Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) 

η Ν δμΝ γθδεΫμΝ λυγηδ δεΫμΝ αλξΫμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ έγ θ αδΝ κδΝ ία δεκέΝ

Ϊικθ μΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝη λυθΝ κΝπζαέ δκΝπκυΝαπκλλΫ δΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ

κυΝΚαθκθδ ηκτΝ(ΪλγλαΝιΝεαδ 1θ)ΝεαδΝί)ΝυπκΰλΪο δΝη Ν βθΝ υλππαρεάΝ λξάΝ

Κδθβ υθΝ ιδυθΝ εαδΝ ΰκλυθΝ (European Securities and Markets Authority-

ESMA)Ν ηθβησθδκΝ εα αθσβ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ σλκυμΝ υθ λΰα έαμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

επζάλπ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ πθΝ η λυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ υλππαρεκτμΝ

εαθσθ μ106 

 κΝπζαέ δκΝαυ σΝκΝΟλΰαθδ ησμΝΫξ δΝ ε υ δΝηέαΝ δλΪΝαπσΝηβΝ η υ δεΫμΝ

εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υθ λΪη δΝ βθΝ εα αθσβ βΝ κυΝ

Καθκθδ ηκτΝαπσΝ κυμΝΪη αΝ θ δαφ λση θκυμΝαζζΪΝεαδΝθαΝ δαφπ έ δΝ βη έαΝ

κυΝ Καθκθδ ηκτΝ αΝ κπκέαΝ ξλ δΪακθ αθΝ π λαδ ΫλπΝ δ υελδθά δμΝ εαδΝ

αθΪζυ β107έΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ λέαΝ ε έη θαΝ εα υγυθ άλδπθΝ ΰλαηηυθ,Ν αΝ κπκέαΝ

φΫλκυθΝέ δκΝπ λδ ξση θκΝη Ν δμΝ ζδεΫμΝπλκ γάε μΝ κΝ λέ κΝεαδΝθ σ λκΝαπσΝ

αυ ΪέΝΝ 

ΟΝ Καθκθδ ησμΝ εαδΝ κδΝ πμΝ ΪθπΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ

ηπ λδΫξκυθΝ εαδΝ πλκ δκλέακυθΝ δμΝ Ϋθθκδ μΝ εα αξλβ δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝΝ

(market abuse), ξ δλαΰυΰβ βμΝ εαδΝ πλκ πΪγ δαμΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

(market manipulation) εαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθΝ(inside 

information) βθΝξκθ λδεάΝαΰκλΪΝ θΫλΰ δαμέΝ 

                                                           
106

   κΝ πζαέ δκΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ η Ν ΪζζκυμΝ φκλ έμΝ ΫξκυθΝ

υπκΰλαφ έΝ αΝπαλαεΪ πΝΜθβησθδαΝυθ λΰα έαμΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησμΝMoU with NRAs, MoU 

with ESMA, MoUs with organized market places, MoU with   the US Energy Regulatory 

Commission (FERC)Ν ΠβΰάμΝ

http://www.acer.europa.eu/el/remit/REMITATACER/Cooperation/Pages/MoUs.aspx 

107
 ACER Guidance on the application of REMIT, 1st Edition.: 

http://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/1st_edition_ACER_guidance.pdf 

ACER Guidance on the application of REMIT, 2nd Edition. 

http://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/2nd%20edition%20of%20ACER%20Guidanc

e%20on%20the%20application%20of%20REMIT.pdf 

ACER Guidance on the application of REMIT. Updated 3rd Edition, 

http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT

%20(2).pdf  

http://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/1st_edition_ACER_guidance.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/2nd%20edition%20of%20ACER%20Guidance%20on%20the%20application%20of%20REMIT.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/2nd%20edition%20of%20ACER%20Guidance%20on%20the%20application%20of%20REMIT.pdf
http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT%20(2).pdf
http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT%20(2).pdf
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ΰεαγδ λτ αδΝθΫκΝπζαέ δκΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝαΰκλυθΝ

(marketΝ monitoring)Ν απσΝ δμΝ λυγηδ δεΫμΝ αλξΫμΝ εαδΝ κθΝ Ολΰαθδ ησ,Ν υ Ν θαΝ

θ κπέα αδΝεαδΝαπκ λΫπ αδΝκπκδα άπκ Νξ δλαΰυΰβ βΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ πθΝ

αΰκλυθ,ΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθΝαπσΝπλσ ππαΝ

πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝαΰκλΪΝεαδΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ Ν Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ

πζβλκφσλβ β (prohibition of market manipulation & insider trading)έΝ θυ,Ν κΝ

θκηδεσΝ εαγ υμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ ευλυ δμΝ πθΝ παλαία υθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ

έθαδΝ βΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ κυΝ γθδεκτΝθκηκγΫ β108.  

2.  ς:  ς   ς  
 

ΟΝ Καθκθδ ησμΝ αφκλΪΝ φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ

υλππαρεάΝ θ λΰ δαεάΝ αΰκλΪΝ (market participant109) εαδΝ δ θ λΰκτθΝ

υθαζζαΰΫμΝαθ ιαλ ά πμΝ ΪθΝ έθαδΝάΝσξδΝηΫζβΝ βμΝΈθπ βμέΝ δ δεσ λα110: 

 θ λΰ δαεΫμΝ ηπκλδεΫμΝ αδλέ μΝ(ά κδ,Ν πδξ έλβ βΝβζ ε λδεάμ θΫλΰ δαμΝ

εαδΝ πδξ έλβ βΝ φυ δεκτΝ α λέκυ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ κλέακθ αδΝ δμΝ Ο βΰέ μΝ

ιβήβίίλΝεαδΝιγήβίίλ,Ναθ έ κδξα),Ν 

 ΠαλαΰπΰκτμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝφυ δεκτΝα λέκυΝ(σππμΝκλέακθ αδΝ

δμΝΟ βΰέ μΝιβήβίίλΝεαδΝιγήβίίλ,Ναθ έ κδξα),Ν 

 Μ αφκλ έμΝφυ δεκτΝα λέκυΝ(shippers),  

 αδλέ μΝη Ναληκ δσ β αΝ βθΝ ιδ κλλσπβ βΝ πθΝ υ βηΪ πθ,Ν 

 Π ζΪ μΝξκθ λδεάμΝ(σππμΝκλέακθ αδΝ δμΝΟ βΰέ μΝιβήβίίλΝεαδΝιγήβίίλ,Ν

αθ έ κδξα),Ν 

                                                           
108

 ΆλγλκΝ 1κΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ μΝ «ΣαΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ γ πέακυθΝ κυμΝ εαθσθ μΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ

φαληκ Ϋ μΝ ευλυ δμΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ παλαίδΪ δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαθκθδ ηκτΝ εαδΝ

ζαηίΪθκυθΝ σζαΝ αΝ απαλαέ β αΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζέακυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμέΝ ΟδΝ

πλκίζ πση θ μΝευλυ δμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεΫμ,Ναπκ λ π δεΫμΝεαδΝαθαζκΰδεΫμΝεαδΝ

θαΝαθ δεα κπ λέακυθΝ βΝφτ β,Ν βΝ δΪλε δαΝεαδΝ βΝ κίαλσ β αΝ πθΝπαλαίΪ πθ,Ν βΝίζΪίβΝπκυΝ

πλκεζάγβε Ν κυμΝεα αθαζπ ΫμΝεαγυμΝεαδΝ αΝπδγαθΪΝεΫλ βΝαπσΝ δαπλαΰηΪ υ βΝία δαση θαΝ

Ν ηπδ υ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝξ δλαΰυΰβ βΝ βμΝαΰκλΪμ»έ 
109

 “marketΝ participant”Ν meansΝ anyΝ person,Ν includingΝ transmissionΝ systemΝ operators,Ν whoΝ

enters into transactions, including the placing of orders to trade, in one or more wholesale 

energy markets” 
110
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 Σ ζδεκτμΝπ ζΪ μΝ (σππμΝκλέακθ αδΝ δμΝΟ βΰέ μΝιβήβίίλΝεαδΝιγήβίίλ,Ν

αθ έ κδξα),Ν η Ν υθαηδεσ β αΝ εα αθΪζπ βμ κυζΪξδ κθΝ θίίύWhΝ

β έπμΝ 

 δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ (σππμΝ κλέακθ αδΝ δμΝ Ο βΰέ μΝ

ιβήβίίλΝεαδΝιγήβίίλ,Ναθ έ κδξα),Ν 

 δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ απκγάε υ βμΝ α λέκυΝ εαδΝ ΤΦ Ν (σππμΝ

κλέακθ αδΝ βθΝΟ βΰέαΝιγήβίίλ)ΝεαδΝ 

 πδξ δλά δμΝ π θ τ πθΝ(σππμΝκλέακθ αδΝ βθΝΟ βΰέαΝβίίζήγλ)έΝ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ Καθκθδ ησμΝ αφκλΪΝ εαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ κθΝ

κηΫαΝ κυΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ εαδΝ φαλησα αδΝ εαδΝ κυμΝ φκλ έμΝ πκυΝ

λα βλδκπκδκτθ αδΝ Ν αυ σθ,Ν αζζΪΝ ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

λΰα έαμΝ ΝγαΝΰέθ δΝπ λαδ ΫλπΝαθαφκλΪέΝ 

πδπλσ γ α,Ν ία δεσΝ λσζκΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ φΫλκυθΝ κδΝ

δαξ δλδ ΫμΝη αφκλΪμ,ΝκδΝκπκέκδΝ τηφπθαΝη Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝαπκ ζκτθΝ αΝ

πδκΝ εα ΪζζβζαΝ σλΰαθαΝ πκυΝ τθαθ αδΝ θαΝ εκδθκπκδκτθΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ κυΝ

υ άηα κμΝηΫ πΝ πθΝξλβ υθΝ κυμέ 

Π λαδ Ϋλπ,Ν αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ πλσ ία βΝ Ν ηπδ υ δεΫμΝ

πζβλκφκλέ μΝ (insiders) αθαφΫλκθ αδΝ λβ ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ γ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ

Καθκθδ ηκτΝ εαδΝ ε έθκθ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθΝ ΫπμΝ

κπκδκ άπκ Ν πλσ ππκΝ η Ν πλσ ία βΝ Ν ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ ζσΰπΝ

κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝ ΜΪζδ αΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γΝ παλΪΰλαφκΝ ηΝ

κλέα αδΝ λβ ΪΝ σ δΝ βθΝ π λέπ π βΝ εα σξκυΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ έθαδΝ θκηδεσΝ

πλσ ππκ,Ν κδΝ απαΰκλ τ δμΝ π λέΝ « εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ

πζβλκφκλδυθ» (insider trading) δ ξτκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ φυ δεΪΝ πλσ ππαΝ πκυΝ

υηη ΫξκυθΝ βΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝαπσφα βμΝΰδαΝ ε Ϋζ βΝ υθαζζαΰάμΝΰδαΝ

ζκΰαλδα ησΝ κυΝθκηδεκτΝπλκ υπκυ111.  

ιαέλ βΝ απσΝ βθΝ απαΰσλ υ βΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ πζβλκφκλδυθΝ

υπΪλξ 112δ: 1) ΰδαΝ κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ

α λέκυΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πλκηάγ δαμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ πλκρσθ κμΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ

δα άλβ βμΝ βμΝ α φαζκτμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ υ άηα κμ,Ν ε σμΝ αθΝ απαδ έ αδΝ
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ΰθπ κπκέβ βΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ αΝ υθάγβΝ πζαέ δαΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ

εαγβεσθ πθΝ κυμΝ (ΪλγλκΝγ παλΪΰλαφκμΝγ κυΝΚαθκθδ ηκτ)έΝΟΝΟλΰαθδ ησμΝ

αθαΰθπλέα δΝ π λδπ υ δμΝ ελα υθΝ σπκυΝ εαγάεκθ αΝ παλσηκδαΝ η Ν αυ ΪΝ πθΝ

δαξ δλδ υθΝ υ βηΪ πθΝΫξκυθΝαθα γ έΝ Ν λέ μΝ αδλέ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ λκυθΝ

ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝΪζζπθΝ υηη ξσθ πθΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ ΫξκυθΝ

πλσ ία βΝ Ν ηπδ υ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝβ)ΝΰδαΝ υθαζζαΰΫμΝπκυΝα)ΝΫΰδθαθΝ

κΝ πζαέ δκΝ υηφπθδυθΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ πλδθΝ θαΝ π λδΫζγκυθΝ κδΝ

ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ βθΝ εα κξάΝ πθΝ πλκ υππθΝ εαδΝ ί)Ν ΰέθκθ αδΝ ΰδαΝ

βθΝ εΪζυοβΝ εα αθαζυ πθΝ ζσΰπΝ Ϋε αε βμΝ δαεκπάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

υ άηα κμΝ πκυΝ γΫ δΝ κΝ υηη Ϋξκθ αΝ Ν υ ξ λάΝ γΫ βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

επζάλπ βΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ(εαδΝ

ησθκΝ αθΝ θΝ Ϋξ δΝ ΪζζβΝ υθα σ β α)Ν εαδΝ πΪθ αΝ Ν ξ δεάΝ υηφπθέαΝ η Ν κθΝ

εΪ κ Ν δαξ δλδ άΝ εαδΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ υηη Ϋξκθ μΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

θ λΰκτθΝ εα σπδθΝ φαληκΰάμΝ γθδευθΝ εαθσθπθΝ Ϋε αε βμΝ αθΪΰεβμΝ ΰδαΝ

ια φΪζδ βΝ παλκξάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ (ΪλγλκΝ γ 

παλΪΰλαφκμΝζ κυΝΚαθκθδ ηκτ)έΝ 

ΟδΝ υθαζζαΰΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ εκδθκπκδκτθ αδΝ έθαδΝ σ κΝ αυ ΫμΝ πέΝ

θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ξκθ λδεάμΝ (wholesale energy products), 

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝαηφσ λπθΝ πθΝαΰκλυθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ(commodity) 

εαδΝ παλαΰυΰπθΝ (derivative), αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ σπκυΝ εαδΝ λσπκυΝ

δαπλαΰηΪ υ βμ,Ν κηΫθβμΝ βμΝ δα τθ βμΝ δηυθΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ η αιτΝ

κυμέΝ δ δεσ λα,ΝίΪ δΝεαδΝ πθΝΚα υγυθ άλδπθΝΟ βΰδυθ,ΝαθαφΫλκθ αδ113  

 υηίσζαδαΝπλκηάγ δαμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝάΝφυ δεκτΝα λέκυ,Νσ αθΝβΝ

παλΪ κ βΝ ΰέθ αδΝ θ σμΝ βμΝ Έθπ βμΝ (ηαελκξλσθδαΝ εαδΝ ίλαξυξλσθδαΝ

φυ δεάμΝπαλΪ κ βμ), 

  Χλβηα κκδεκθκηδεΪΝ παλΪΰπΰαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ άΝ

φυ δεσΝ αΫλδκΝ πκυΝ παλΪΰ αδ,Ν δαπλαΰηα τ αδΝ άΝ παλα έ αδΝ θ σμΝ

βμΝΈθπ βμΝ( υθάγπμΝ υπκπκδβηΫθαΝ υηίσζαδα),Ν 

 υηίσζαδαΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝη αφκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝάΝφυ δεκτΝ

α λέκυΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμ,Ν 
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 Χλβηα κκδεκθκηδεΪΝπαλΪΰπΰαΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝη αφκλΪΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝάΝφυ δεκτΝα λέκυΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμΝεαδΝ 

 υηίσζαδαΝ πλκηάγ δαμΝ εαδΝ δαθκηάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ

α λέκυΝ πλκμΝ ξλά βΝ απσΝ ζδεκτμΝ εα αθαζπ ΫμΝ (η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ

θδαέαμΝ κδεκθκηδεάμ κθ σ β αμ114)Ν φσ κθΝ βΝ υθαηδεσ β αΝ

εα αθΪζπ βμΝ κυμΝυπ λίαέθ δΝ δμΝθίίύWhΝ β έπμέ 

 σξκμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ κΝ υπκζκΰδ ησμΝ βμΝ ά δαμΝ

υθαηδεσ β αμΝ υθαζζαΰυθΝ εαδΝ δαελδ ΪΝ ΰδαΝ κθΝ εΪγ Ν υηη Ϋξκθ αΝ βθΝ

αΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝάΝφυ δεκτ α λέκυΝαζζΪΝεαδΝ υθκζδεΪέΝΣκτ κΝ δσ δΝ

βΝ δα τθ βΝ πθΝ αΰκλυθΝ εαγδ ΪΝ αθαΰεαέαΝ βΝ τθ βΝ εαδΝ πθΝ κδξ έπθΝ

πθΝ τκΝαΰκλυθέΝΝ 

πδπζΫκθΝπμΝξκθ λδεάΝαΰκλΪ,ΝσππμΝαθαζυ δεΪΝΫξ δΝεα αΰλαφ έΝ Ναθυ λαΝ

ε φΪζαδα,Ν θκκτθ αδΝ κδΝ κλΰαθπηΫθ μΝ λυγηδ δεΪ,Ν κδΝ ηβξαθδ ηκέ πκζυη λυθΝ

δαπλαΰηα τ πθ,Ν κδΝ υθαζζαΰΫμΝ τver-the-ωounterΝ (τTω)Ν εαδΝ αΝ δη λάΝ

υηίσζαδαέΝυθαεσζκυγα,Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ ηπέπ κυθΝκδΝ ιάμΝ

πδηΫλκυμΝαΰκλΫμΝ θΫλΰ δαμ115: 

 ιδ κλλσπβ βμ,Ν ΰδαΝ βΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ

φυ δεκτΝα λέκυΝη ΝπαλΪ κ βΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμ,Ν 

 θ κ-βη λά δ μΝ υθαζζαΰΫμΝ (intradayΝ trading)Ν βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ

φυ δεκτΝα λέκυΝη ΝπαλΪ κ βΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμ,Ν 

 υθαζζαΰΫμΝπλκβΰκτη θβμΝβηΫλαμΝάΝβΝβη λυθΝ(day-ahead or two-day-

aheadΝ trading)Ν βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ η Ν παλΪ κ βΝ

θ σμΝ βμΝΈθπ βμ,Ν 

 Φυ δεάμΝπαλΪ κ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝάΝφυ δεκτΝα λέκυΝ θ σμΝ βμΝ

Έθπ βμΝ ( υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ηαελκξλσθδπθΝ υηίΪ πθΝ εαδΝ

αυ υθΝη ζζκθ δεάμΝπαλΪ κ βμ-forward contracts),  
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 δ δεΪΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝΫθθκδαμΝ« θδαέαΝκδεκθκηδεάΝκθ σ β α»Ν πδ βηαέθ αδΝαπσΝ κθΝ

Ολΰαθδ ησΝ σ δΝ εαδΝ τκΝ δαφκλ δεΪΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγκτθΝ πμΝ θδαέαΝ

κδεκθκηδεάΝ κθ σ β α φσ κθΝ λκυθΝ υθ κθδ ηΫθαΝ βθΝ αΰκλΪΝ (ΫξκυθΝ εκδθάΝ πέ λα βΝ δμΝ

δηΫμΝξκθ λδεάμΝαΰκλΪμ)ΝεαδΝΰδαΝαυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ι Ϊα αδΝεΪγ ΝφκλΪΝίΪ βΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ

πκυΝΫξ δΝαπκε βγ έΝαπσΝ δμΝΫπμΝ άη λαΝαπκφΪ δμΝπ λέΝυπκγΫ πθΝαθ αΰπθδ ηκτέΝ 
115
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 Ϋ η υ βμΝ υθαηδεσ β αμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ ά φυ δεκτΝ α λέκυΝ

θ σμΝ βμΝΈθπ βμ,Ν 

 θ κ-κηδζδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ πέΝ θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθΝξκθ λδεάμ,Ν 

 Χλβηα κκδεκθκηδευθΝ παλαΰυΰπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝάΝ

φυ δεσΝ αΫλδκΝ πκυΝ παλΪΰ αδ,Ν δαπλαΰηα τ αδΝ άΝ παλα έ αδΝ βθΝ

Έθπ βΝ( υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝτTω)ΝεαδΝ 

 Χλβηα κκδεκθκηδευθΝ παλαΰυΰπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ Ϋ η υ βΝ

υθαηδεσ β αμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ θ σμΝ βμΝ

Έθπ βμέΝ 

Πλαε δεΪ,ΝκδΝ θΝζσΰπΝπζβλκφκλέ μΝ βζυθκθ αδΝαπσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ δμΝ

γθδεΫμΝ λυγηδ δεΫμΝ αλξΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ θΝ υθ ξ έαΝ δμΝ ζΫΰξκυθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

ΰευλσ β αΝ κυμΝ εαδΝ δμΝ υπκίΪζζκυθΝ κθΝ Ολΰαθδ ησέΝ  βθΝ ε θ λδεάΝ

βζ ε λκθδεάΝ πζα φσληα,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ εκδθάΝ ΰδαΝ σζκυμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

βηκ δκπκδκτθ αδΝΪη α116 ηΫ πΝRSSΝόeedΝεαδΝθαΝ έθαδΝ δαγΫ δη μΝΰδαΝ τκΝ

ξλσθδαΝεαδΝ βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ αέΝ 

υθΪη δΝ πθΝ εα υγυθ άλδπθΝ κ βΰδυθΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτ117 πμ ζΪξδ κΝ

π λδ ξση θκΝ πθΝ πζβλκφκλδυθ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ βΝ

βηκ έ υ βΝ πδΰλαηηα δεΪμΝ κδΝ ξλσθκδ βηκ έ υ βμΝ εαδΝ ΰ ΰκθσ κμΝ πκυΝ

υθδ ΪΝ βθΝπζβλκφκλέα,Νπλκ δκλδ δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ κθΝ σπκ,Νβ αΰκλΪ,ΝβΝ

δαγΫ δηβΝ υθαηδεσ β α,Ν κΝ εατ δηκΝ εαδΝ δ κλδεσΝ βηκ δ τ πθΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ

ΰ ΰκθσμέ 

ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ κδΝ κπκέκδΝ δ θ λΰκτθ υθαζζαΰΫμ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ

αθαφΫλγβεαθΝαθπ Ϋλπ,Νυπκξλ υθκθ αδΝ Ν ΰΰλαφάΝ κΝ δ δεσΝηβ λυκΝπκυΝ

βλ έ αδΝ απσΝ βθΝ γθδεάΝ λυγηδ δεάΝ αλξάΝ (ΪλγλκΝ λΝ κυΝ Καθκθδ ηκτ)έΝ ΗΝ

δα δεα έαΝ ΰΰλαφάμΝ δΫπ αδΝαπσΝ κθΝ ε ζ δεσΝΚαθκθδ ησΝ1γζκήβί1ζΝεαδΝ

δμΝεα υγυθ άλδ μΝκ βΰέ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν δμΝπ λδπ υ δμΝ

υηη ξσθ πθΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ Ν π λδ σ λ μΝ ξυλ μ,Ν αλε έΝ βΝ

ΰΰλαφάΝ βΝξυλαΝπκυΝ ε ζκτθΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ υθαζζαΰΫμέ  
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 ε σμΝ αθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ ζσΰκδΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ έ δκυΝ ΪλγλκυΝ

(ά κδ,ΝαθΝβΝεκδθκπκέβ βΝίζΪπ δΝ αΝΫθθκηαΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ υηη Ϋξκθ κμΝεαδΝ φσ κθΝ θΝ

παλαπζαθΪ αδ κΝεκδθσ) 
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ΣΫζκμ,ΝαθΝεαδΝκΝΚαθκθδ ησμΝαπκ ζ έΝε έη θκ δα Ϊι πθΝΪη βμΝ φαληκΰάμ,Ν

αΝ ελΪ β-ηΫζβΝ κφ έζκυθΝ (πλκίζ πση θβΝ βη λκηβθέαΝ βγέλέί1γ) θαΝ ΫξκυθΝ

γ ηκγ ά δΝ κΝ πζαέ δκΝ ΰδαΝ Ν α)Ν αληκ δσ β μΝ πθΝ γθδευθΝ λυγηδ δευθΝ

αλξυθΝΫλ υθαμΝΰδαΝπλΪι δμΝξ δλαΰυΰβ βμΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ

πζβλκφκλδυθΝεαγυμΝεαδΝ πδίκζάμΝ πθΝεαθσθπθΝ φαληκΰάμ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ

(ΪλγλκΝ1γ)ΝεαδΝί)Ναπκ ζ ηα δεΫμΝευλυ δμΝ Νπ λδπ υ δμΝπαλΪία βμΝ πθΝ

δα Ϊι πθΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ (ΪλγλκΝ 1κ)118.  βθΝ ζζΪ αΝ κΝ Ν δαίκτζ υ βΝ

θκηκ ξΫ δκΝ ΰδαΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

πλκίζΫπ δΝ δμΝ ξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝ βμΝΡ Ν υθΪη δΝ κυΝΚαθκθδ ηκτέΝ 

3. χ σ ς ς : σ    
ώ σ   

 

ΟΝ Καθκθδ ησμΝ REMIT,Ν παλσζκΝ πκυΝ Ν βηαθ δεσΝ ίαγησΝ ία έ βε Ν βθΝ

Ο βΰέαΝMAD ΰδαΝ δμΝεα αξλβ δεΫμΝπλαε δεΫμΝ δμΝξλβηα κπδ π δεΫμΝαΰκλΫμ,Ν

εα Ϊφ λ Ν θαΝ π τξ δΝ θαΝ έθαδΝ ΫθαΝ θκηκγ δεσΝ ε έη θκΝ πλκ αληκ ηΫθκΝ αΝ

δ δαέ λαΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμέΝΣκτ κΝ Νπλκετπ δΝαπσΝ κθΝ

πλκ δκλδ ησΝ πθΝ θθκδυθΝ πθΝ εα αξλβ δευθΝ πλαε δευθ,Ν ά κδΝ α)Ν βμΝ

εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝί)Ν βμΝξ δλαΰυΰβ βμΝεαδΝ βμΝ

απσπ δλαμΝξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝαΰκλΪμέΝΟδΝΫθθκδ μΝαυ ΫμΝΫξκυθΝπλκ δκλδ έΝ

αΝ θκηκγ άηα αΝ κυΝ ξλβηα κπδ π δεκτΝ κηΫαΝ αζζΪΝ κΝ θπ δαεσμΝ

θκηκγΫ βμΝ πΫζ ι Ν εΝθΫκυΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυμΝυ Ναυ σμΝθαΝ υθΪ δΝη Ν

βθΝ θ λΰ δαεάΝαΰκλΪΝεαδΝθαΝηβθΝ αυ έα αδΝη Ν κθΝαθ έ κδξκΝ(πλκ δκλδ ησ)Ν

δμΝξλβηα αΰκλΫμέΝΗΝίκτζβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ πθΝαλησ δπθΝκλΰΪθπθΝΰδαΝ

ΫθαΝ αφΫμΝεαδΝ δαελδ σΝθκηδεσΝπζαέ δκΝΰδαΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝαΰκλΪΝ ε βζυγβε Ν

εαδΝ ηΫ πΝ πθΝ Κα υγυθ άλδπθΝ Ο βΰδυθΝ πκυΝ ε σγβεαθΝ ΰδαΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ

απσΝ κθΝACER,Ν δμΝκπκέ μΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν ε θΫ λβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ

θθκδυθΝαυ υθ119.  
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υθαεσζκυγα,Ν υθΪη δΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ Κα υγυθ άλδπθΝ Ο βΰδυθΝ

πλκ δκλέακθ αδΝκδΝεΪ πγδΝΫθθκδ μμΝ 

  « ηπδ υ δεΫμ πζβλκφκλέ μ» (inside information):  κδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ

ΫξκυθΝαελδίάΝξαλαε άλα,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝΫξκυθΝ βηκ δκπκδβγ έΝεαδΝαφκλκτθ,Ν

Ϊη αΝάΝΫηη α,ΝΫθαΝάΝπ λδ σ λαΝ θ λΰ δαεΪΝπλκρσθ αΝξκθ λδεάμΝεαδΝκδΝ

κπκέ μ,Ν αθΝ έξαθΝ βηκ δκπκδβγ έ,Ν θ Ϋξ αδΝ θαΝ έξαθΝ πβλ Ϊ δΝ βηαθ δεΪΝ

βθΝ δηάΝ πθΝ θΝζσΰπΝ θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθΝξκθ λδεάμέ  

ΟΝ παλαπΪθπΝ κλδ ησμΝ γΫ δΝ Ϋ λαΝ ελδ άλδαΝ αΝ κπκέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

υθ λΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝ υ Ν ηέαΝ πζβλκφκλέαΝ θαΝ εαγέ α αδΝ

ηπδ υ δεά120έΝ δ δεσ λαμΝ 

1έΝ ελδίάμΝ ξαλαε άλαμΝ (precise nature), θΝ πλκε δηΫθπΝ κΝ έ δκμΝ κΝ

Καθκθδ ησμΝπλκ ΰΰέα δΝπσ ΝηέαΝπζβλκφκλέαΝγ πλ έ αδΝαελδίάμΝΪλγλκΝβ,Ν

παλΪΰλαφκμΝβ)έΝ δ δεσ λα,ΝηέαΝπζβλκφκλέαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθβ,Ν

θαΝυπΪλξκυθΝ παλε έμΝεαδΝαθ δε δη θδεΫμΝ θ έι δμΝσ δΝηέαΝεα Ϊ α βΝάΝΫθαΝ

ΰ ΰκθσμΝ έ ΝΫξ δΝ υηί έΝά βΝ έ Ν τζκΰα αθαηΫθ αδΝθαΝ υηί έέΝ πκηΫθπμ,Ν

βΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝαπσΝ υηίΪθΝΰ ΰκθσμΝάΝαπσΝαθαη θση θκΝθαΝ

ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ ί ίαδσ β αΝ σ δΝ γαΝ υπΪλι δΝ πέπ π βΝ Ν δηΫμΝ

θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ παλαΰυΰπθέΝ ι’Ν αυ κτΝ υθΪΰ αδΝ σ δΝ απζΫμΝ

φάη μΝ θΝ υθδ κτθΝ ηπδ υ δεάΝ πζβλκφκλέα,Ν αζζΪΝ ηέαΝ πζβλκφκλέαΝ βΝ

κπκέαΝ απκ ζ έΝ Ϊ δκΝ ηδαμΝ δα δεα έαμΝ θ Ϊ αδΝ κθΝ κλδ ησ,Ν πέξέΝ βΝ

πζβλκφκλέαΝσ δΝπλσε δ αδΝθαΝαΰκλα γ έΝηέαΝ βηαθ δεάΝπκ σ β αΝ θΫλΰ δαμΝ

άΝ π λξση θβΝ υπκΰλαφάΝ υηίκζαέκυΝ η ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμέΝ

βη δυθ αδΝ Νσ δΝπμΝπζβλκφκλέαΝηπκλκτη ΝθαΝπαλα βλά κυη Ν τκΝ έ β,Ν

ά κδΝβΝαθ δε δη θδεάΝπζβλκφκλέαΝ(ίζέΝΚαθκθδ ησμΝηζγήβί1γ)ΝπκυΝαφκλΪΝ αΝ

βζυ δμΝ φκλ έκυ,Ν βΝ δαγ δησ β αΝ δ ξτκμ,Ν πζβλκφκλέ μΝ βζα άΝ πκυΝ

βζυθκθ αδΝ Ν π λδκ δεάΝ ίΪ βΝ ηΫ πΝ πθΝ δαξ δλδ υθΝ υ άηα κμΝ

η αφκλΪμ,Ν σηπμΝ υφέ α αδΝ εαδΝ βΝ η ηκθπηΫθβΝ πζβλκφκλέα,Ν βΝ κπκέαΝ

ελέθ αδΝ ad hoc αθΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηκ δκπκδβγ έέΝ δ δεσ λα,Ν αθΝ εαδΝ θΝ

ηπέπ κυθΝ κθΝΚαθκθδ ησΝκδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝαφκλκτθΝ λα βΰδεΫμΝεαδΝ

ξΫ δαΝ πθΝ υηη ξσθ πθ,ΝγαΝπλΫπ δΝηΫ πΝευλέπμΝ βθΝ ηπ δλέαΝπκυΝ γαΝ

απκε βγ έΝ θαΝ βζυθκθ αδΝ υξσθΝ η γκ κζκΰέ μΝ ζάοβμΝ πθΝ ξ δευθΝ
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απκφΪ πθΝ ΪθΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ Ϋ κδκυΝ ί ζβθ εκτμΝ πκυΝ τθαθ αδΝ αθΝ

πβλ Ϊ κυθΝ δμΝ δηΫμΝ βμΝαΰκλΪμέΝ 

πδπλσ γ α,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ Καθκθδ ησΝ θΝ ηπέπ κυθΝ κδΝ υηίΪ δμΝ

ζδαθδεάμΝ πκυΝ εαζτπ κυθΝ βθΝ παλκξάΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ

α λέκυΝ κυμΝ ζδεκτμΝ π ζΪ μΝ εαγυμΝ θΝ έθαδΝ πδλλ π έμΝ βΝ

ξ δλαΰυΰβ βΝ βμΝαΰκλΪμΝη Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝσππμΝκδΝ υηίΪ δμΝξκθ λδεάμΝ

πκυΝ αΰκλΪακθ αδΝ εαδΝ ππζκτθ αδΝ τεκζαέΝ Ω σ κ,Ν κδΝ εα αθαζπ δεΫμΝ

απκφΪ δμΝ πθΝη ΰαζτ λπθΝξλβ υθΝ θΫλΰ δαμΝ τθαθ αδ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ

δμΝ δηΫμΝ δμΝξκθ λδεΫμΝαΰκλΫμΝ θΫλΰ δαμέΝΓδαΝαυ σθΝ κθΝζσΰκ,ΝκδΝ υηίΪ δμΝ

παλκξάμΝ Ϋ κδπθΝ η ΰΪζπθΝ ξλβ υθΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝ

αε λαδσ β αμΝ πθΝ ξκθ λδευθΝ αΰκλυθΝ θΫλΰ δαμ πλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ

δΫπκθ αδΝαπσΝ ξ δεσΝθκηδεσΝεαγ υμ. 

βέΝΜβΝ βηκ δκπκέβ βΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝ(which has not been made public). 

ΣκΝ ελδ άλδκΝ πκυΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ θαΝ ελδγ έΝ αθΝ ηέαΝ πζβλκφκλέαΝ Ϋξ δΝ εα α έΝ

ΰθπ άΝ έθαδΝ κΝ ζ δ κυλΰδεσ,Ν ά κδΝ θΝ ηαμΝ αφκλΪΝ κτ  κΝ λσπκμΝ πκυΝ

βηκ δ τγβε Ν κτ Ν βΝ πβΰάΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ πλκάζγ Ν βΝ πζβλκφκλέα,Ν αζζΪΝ

αυ άΝ θαΝ Ϋξ δΝ εα α έΝ δαγΫ δηβΝ κΝ υλτΝ θ δαφ λση θκΝ εκδθσΝ πκυΝ

λα βλδκπκδ έ αδΝ Ν κθΝ κηΫαέΝ βηαθ δεσΝ κδξ έκΝ έθαδΝ πέ βμΝκΝ ξλσθκμΝ

βηκ δκπκέβ βμΝ βμΝ πζβλκφκλέαμΝ θαΝ έθαδ εκδθσμΝ ΰδαΝ σζκυμ,Ν ά κδΝ κΝ

θ δαφ λση θκΝ εκδθσΝ θαΝ Ϋξ δΝ αυ σξλκθβΝ πλσ ία βΝ βθΝ πζβλκφκλέαέΝ

ΣυξσθΝ η λδεάΝ θβηΫλπ βΝ απσΝ εΪπκδκΝ υπκε έη θκΝ Ν ΫθαθΝ άΝ η λδεκτμΝ

θ δαφ λση θκυμΝ θΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝ βηκ δκπκέβ βέΝ 

3. Να αφκλΪ Ϊη α ά Ϋηη α, Ϋθα ά π λδ σ λα θ λΰ δαεΪ πλκρσθ α, 

(which relates, directly or indirectly, to one or more wholesale energy 

products). ΗΝ πλκςπσγ βΝ αυ άΝ έθαδΝ αφάμΝ εαδΝ τθα αδΝ θαΝ ληβθ υ έΝ

υθΪη δΝ κυΝ ξ δεκτΝ κλδ ηκτΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ξκθ λδεάμ,Ν κΝ

κπκέκμΝπλκίζΫπ αδΝ κθΝΚαθκθδ ησ121έΝΟδΝπζβλκφκλέ μΝαυ Ϋμ,Ν Νΰ θδεΫμΝ
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 « θ λΰ δαεΪΝ πλκρσθ αΝ ξκθ λδεάμ»μΝ αΝ αεσζκυγαΝ υηίσζαδαΝ εαδΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ

παλΪΰπΰα,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝ σπκυΝεαδΝ κυΝ λσπκυΝπλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ δαπλαΰηΪ υ βμμΝ

α)Ν υηίσζαδαΝ πλκηάγ δαμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ σ αθΝ βΝ παλΪ κ βΝ

δ θ λΰ έ αδΝ θ σμΝ βμΝ Έθπ βμ·Ν δΝ γβθήθΝ ϋδΝ πέ βηβΝ φβη λέ αΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ

8.12.2ί11Νί)Νξλβηα κκδεκθκηδεΪΝπαλΪΰπΰαΝπκυΝαφκλκτθΝβζ ε λδεάΝ θΫλ ΰ δαΝάΝφυ δεσΝαΫλδκΝ

πκυΝπαλΪΰ αδ,Ναπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝάΝπαλα έ αδΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμ·Νΰ)Ν

υηίσζαδαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ η αφκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ θ σμΝ βμΝ
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ΰλαηηΫμ,Ν αφκλκτθΝ βΝ υθαηδεσ β α,Ν βΝ ξλά βΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθ,Ν αζζΪΝ

εαδΝΫζζ δοβΝ υθαηδεσ β αμΝφκλ έκυέΝ 

θαφκλδεΪΝ η Ν αΝ θ λΰ δαεΪΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ παλΪΰπΰαΝ θΫλΰ δαμΝ

βη δυθ αδΝ σ δΝ πμΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ αθ έ κδξ μΝ

πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ υζζΫΰκυθΝ κδΝ αλησ δ μΝ αλξΫμΝ κυΝ ξλβηα κπδ π δεκτΝ

κηΫα,Ν ά κδΝ υξσθΝ ιαΰκλΫμ,Ν υΰξπθ τ δμ,Ν αφ λ ΰΰυσ β αΝ ε σ β,Ν

απκφΪ δμΝ πκπ δευθΝ αλξυθΝ άΝ δεα δεΫμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

υηη Ϋξκθ μΝεαδΝΪζζαέΝ 

4. Πδγαθσ β α θα πβλ α έ βηαθ δεΪ β δηάΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ

ξκθ λδεάμ (likelihood of having a significant price effect), πζβλκφκλέα 

βζα άΝπκυΝΫθαμΝ υηη ΫξπθΝγαΝζΪηίαθ Ν κίαλΪΝυπσοβΝΰδαΝ θαΝπλκί έΝ

Ν κπκδα άπκ Ν π θ υ δεάΝ θΫλΰ δαέΝΚλδ άλδκΝ έθαδΝ βΝ πδλλκάΝπκυΝα ε έΝ

ΝΫθαθΝηΫ κΝ υθαζζα ση θκέΝΚλέθ αδΝex ante,Ν βζα άΝαθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ

πκυΝ πδξ δλάγβε ΝβΝ ι ααση θβΝ υηπ λδφκλΪ,ΝβΝ υξσθΝ βηκ δκπκέβ βΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμΝ γαΝ πβλΫαα Ν βθΝ δηάέΝ θ δε δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ κδΝ κπκέκδΝ

ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ έθαδΝ βΝ αιδκπδ έαΝ βμΝ πβΰάμΝ βμΝ πζβλκφκλέαμ,Ν κδΝ

εΪ κ Ν υθγάε μΝ βθΝαΰκλΪ,ΝβΝ ξΫ βΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝη Ν αΝ κδξ έαΝ

πκυΝ δαηκλφυθκυθΝ δμΝ δηΫμ,ΝκδΝη αίζβ ΫμΝ βμΝαΰκλΪμΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ

δηΫμέ 

ΟΝ Καθκθδ ησμΝ γΫ δΝ Ϋ λδμΝ ία δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ

ηπέπ κυθΝ δμΝλυγηέ δμΝ κυΝη Ν εκπσΝθαΝκλδκγ βγ έΝη Ναελέί δαΝ κΝθκηδεσΝ

πζαέ δκΝεαδΝθαΝηβθΝυπΪλικυθΝαηφδίκζέ μΝαπσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ ξ δεΪΝη Ν

δμΝυπκξλ υ δμΝ κυμέΝΟδΝεα βΰκλέ μΝαυ ΫμΝ έθαδΝκδΝ ιάμμΝ 

 σζ μΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηκ δ τκθ αδΝ

τηφπθαΝ η Ν κθΝ Καθκθδ ησΝ Ν ι1ζήβίίλ εαδΝ ι1ηήβίίλ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ εα υγυθ άλδπθΝ ΰλαηηυθΝ εαδΝ επ έεπθΝ

δε τκυΝπκυΝγ πέακθ αδΝ υθΪη δΝ πθΝ θΝζσΰπΝεαθκθδ ηυθ122123.   

                                                                                                                                                                      

Έθπ βμ·Ν )Νξλβηα κκδεκθκηδεΪΝπαλΪΰπΰαΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝη αφκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝάΝ

φυ δεκτΝα λέκυΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμ 

122
 υθ υα δεΪΝη Ν δμΝεα ΄ ικυ δκ σ β βΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝι1ζήβίίλΝεα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝ

εαδΝΚυ δε μ,ΝίζέΝ πέ βμΝεαδΝΚαθκθδ ησμΝηζγήβί1γΝ ξ δεΪΝη  βθΝυπκίκζάΝεαδΝ βηκ έ υ βΝ

κηΫθπθΝ δμΝαΰκλΫμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ ΰδαΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝ IΝ

κυΝεαθκθδ ηκτΝ( Κ)ΝαλδγέΝι1ζήβίίλΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝυηίκυζέκυ 
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 πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ υθαηδεσ β αΝ εαδΝ ξλά βΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

παλαΰπΰάμ,Ν απκγάε υ βμ,Ν εα αθΪζπ βμΝ άΝ η αφκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ φυ δεκτΝ α λέκυ,Ν υθαηδεσ β αΝ εαδΝ ξλά βΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

ΤΦ ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πλκΰλαηηα δ ηΫθβμΝ άΝ ηβΝ Ϋζζ δοβμΝ

δαγ δησ β αμΝαυ υθ,Ν 

                                                                                                                                                                      
123

 «1έΝ ΟδΝ δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ υΰελκ κτθΝ ηβξαθδ ηκτμΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ

αθ αζζαΰάμΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ δε τπθΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ

υηφσλβ βμέΝ βέΝ ΣαΝ πλσ υπαΝ α φΪζ δαμ,Ν ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝκδΝ δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝη αφκλΪμΝ βηκ δκπκδκτθ αδέΝΟδΝ βηκ δ υση θ μΝ

πζβλκφκλέ μΝ π λδζαηίΪθκυθΝ ΰ θδεσΝ ξΫ δκΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ υθκζδεκτΝ υθαηδεκτΝ

η αφκλΪμΝεαδΝ κυΝπ λδγπλέκυΝαιδκπδ έαμΝ βμΝη αφκλΪμ,Νη ΝίΪ βΝ αΝβζ ε λδεΪΝεαδΝφυ δεΪΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ δε τκυέΝΣαΝΰ θδεΪΝαυ ΪΝ ξΫ δαΝυπσε δθ αδΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθ λυγηδ δευθΝ

αλξυθέΝ γέΝ ΟδΝ δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ βηκ δ τκυθΝ εα ΪΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ

υπκζκΰδ ηκτμΝ κυΝ δαγΫ δηκυΝ υθαηδεκτΝ η αφκλΪμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν βηΫλα,Ν αθαφΫλκθ αμΝ εαδΝ κΝ

υξσθΝ δαγΫ δηκΝ υθαηδεσΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ά βΝ η υγ έέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ αυ ΪΝ βηκ δ τκθ αδΝ Ν

υΰε ελδηΫθβΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ

κππ άπκ Ν ε δηά δμΝΰδαΝ βθΝ πση θβΝ ί κηΪ αΝεαδΝ κθΝ πση θκΝηάθαΝεαγυμΝεαδΝπκ κ δεάΝ

Ϋθ διβΝ ΰδαΝ βθΝ αθαη θση θβΝ αιδκπδ έαΝ κυΝ δαγΫ δηκυΝ υθαηδεκτέΝ ζέΝ ΟδΝ δαξ δλδ ΫμΝ

υ βηΪ πθΝη αφκλΪμΝ βηκ δ τκυθΝ κηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ υθκζδεΫμΝπλκίζΫο δμΝεαδΝ βθΝ

πλαΰηα δεάΝ αά β β,Ν βΝ δαγ δησ β αΝ εαδΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ ξλά βΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ πθΝ

πΪΰδπθΝ κδξ έπθΝφκλ έκυ,Ν βΝ δαγ δησ β αΝεαδΝ βΝξλά βΝ κυΝ δε τκυΝεαδΝ πθΝ δα υθ Ϋ πθ,Ν

βθΝ δ ξτΝ ιδ κλλσπβ βμΝεαδΝ κΝ φ λδεσΝ υθαηδεσέΝΓδαΝ βΝ δαγ δησ β αΝεαδΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ

ξλά βΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ πΪΰδπθΝ κδξ έπθΝ φκλ έκυΝ ηδελκτΝ η ΰΫγκυμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υθκζδεΪΝεα ’Ν ε έηβ βΝ κηΫθαέΝηέΝΣαΝ ξ δεΪΝ κηΫθαΝπαλΫξκυθΝ κυμΝ

δαξ δλδ ΫμΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ κδΝ θ δαφ λση θκδΝ υθ ζ ΫμΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ θέΝ ΟδΝ

πδξ δλά δμΝβζ ε λκπαλαΰπΰάμΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝ δ δκε β έαΝ κυμΝάΝ εη αζζ τκθ αδΝηκθΪ μΝ

παλαΰπΰάμ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ ηκθΪ αΝ παλαΰπΰάμΝ Ϋξ δΝ ΰεα α βηΫθβΝ δ ξτΝ

κυζΪξδ κθΝβηίΝεW,Ν βλκτθΝ βΝ δΪγ βΝ βμΝ γθδεάμΝλυγηδ δεάμΝαλξάμ,Ν βμΝ γθδεάμΝαλξάμΝ

αθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν πέΝπΫθ ΝΫ β,ΝσζαΝ αΝπλδαέαΝ κηΫθαΝαθΪΝηκθΪ αΝ αΝκπκέαΝ

έθαδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝθαΝ παζβγ τκθ αδΝσζ μΝκδΝ πδξ δλβ δαεΫμΝαπκφΪ δμΝεα αθκηάμΝφκλ έκυΝεαδΝ

βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ αθ αΰπθδ υθΝ εα ΪΝ δμΝ πλκ φκλΫμΝ αΝ ξλβηα δ άλδαΝ βζ ε λδεάμΝ

θ λΰ έαμ,Ν δμΝ βηκπλα έ μΝ ΰδαΝ υθαηδεσΝ δα τθ βμ,Ν δμΝ αΰκλΫμΝ φ λδεάμΝ δ ξτκμΝ εαδΝ δμΝ

ιπξλβηα δ βλδαεΫμΝ αΰκλΫμέΝ  δμΝ αθΪΝ ηκθΪ αΝ εαδΝ αθΪΝ υλαΝ εα αξπλδ ηΫθ μΝ πζβλκφκλέ μΝ

π λδζαηίΪθκθ αδ,Νη αιτΝΪζζπθ,Ν κηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ δαγΫ δηκΝ υθαηδεσΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ

δμΝ η υηΫθ μΝ φ λ έ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ εα αθκηάμΝ αυ υθΝ πθΝ η υηΫθπθΝ

φ λ δυθΝ Ν εΪγ Ν ηκθΪ α,Ν βΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ κΝ δαΰπθδ ησμΝ εαδΝ βΝ

ξλκθδεάΝ δΰηάΝ βμΝπαλαΰπΰάμ 
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 κδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ θαΝ ΰθπ κπκδκτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ

θκηκγ δεΫμΝάΝεαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ Ν θπ δαεσΝάΝ γθδεσΝ πέπ κ,Ν κυμΝ

εαθσθ μΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝ αΝ υηίσζαδαΝάΝ αΝ υθαζζαε δεΪΝάγβΝ βθΝκδε έαΝ

ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμ,Ν κθΝ ίαγησΝ πκυΝ αυ ΫμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ

θ Ϋξ αδΝ θαΝ ΫξκυθΝ βηαθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ

πλκρσθ πθΝξκθ λδεάμΝεαδ 

 Ϊζζ μΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝξλβ δηκπκδκτ ΝΫθαμΝκλγκζκΰδεσμΝ

υηη ΫξπθΝ βθΝαΰκλΪΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ κηΫθπθΝΰδαΝ βθΝαπσφα άΝ

κυΝθαΝπλκί έΝ Ν υθαζζαΰάΝ πέΝ θ λΰ δαεκτΝπλκρσθ κμΝξκθ λδεάμέ 

ΟδΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ εα βΰκλέ μΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ πλκ δκλδ κτθΝ ηΫ πΝ

θκηκγ δευθΝ δα Ϊι πθ,Ν κΝ Ολΰαθδ ησμΝ εαδΝ κδΝ έ δκδΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ η Ν βθΝ

απκε βγ έ αΝ ηπ δλέαΝ γαΝ υθ λΪηκυθΝ υ Ν θαΝ αθαΰθπλδ έΝ πκδ μΝ απσΝ δμΝ

δ θ λΰβγ έ μΝ υθαζζαΰΫμΝ ΫξκυθΝ βΝ υθαηδεάΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ δμΝ δηΫμΝ βΝ

ξκθ λδεάΝ αΰκλΪ124.  πέ βμ,Ν κΝ Ολΰαθδ ησμΝ γ πλ έΝ πμΝ θ δε δεΫμΝ

π λδπ υ δμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ υθαζζαΰΫμΝ πκυΝ έ Ν ΫΰδθαθΝ

απσΝ δ ξυλσΝ παέε βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ έ Ν υθ πΪΰκθ αδΝ ιαφθδεάΝ εαδΝ α υθάγδ βΝ

η αίκζάΝ πθΝ σΰεπθΝ παλαΰΰ ζδυθΝ εαδΝ πθΝ δηυθ,Ν πλδθΝ βΝ βηκ έ υ βΝ ηδαμΝ

ηπδ υ δεάμΝπζβλκφκλέαμ.  

υηπ λα ηα δεΪ,Ν υθΪη δΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝπλκετπ δΝ αφάμ απαΰσλ υ βΝ βμΝ

δαπλαΰηΪ υ βμΝ η Ν ίΪ βΝ ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μ,Ν βΝ εη Ϊζζ υ β άΝ βΝ

απσπ δλαΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ πζβλκφκλδυθΝ έ  ΰδαΝ έ δκΝ

ζκΰαλδα ησΝ άΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ λέ κυΝ πμΝ εα αξλβ δεάΝ πλαε δεάΝ βΝ κπκέαΝ

πδφΫλ δΝ υ η θ έμΝ ευλυ δμΝ πκυΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ βθΝ κίαλσ β αΝ βμΝ

παλαίΪ πμέ 

 «ξ δλαΰυΰβ βΝ βμΝ αΰκλΪμ»125 μΝ α)Ν βΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ υθαζζαΰυθΝ άΝ βΝ

Ϋε κ βΝ θ κζυθΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ πέΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ξκθ λδεάμμΝ

i)Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ έ κθ αδΝ άΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ κγκτθΝ ο υ έμΝ άΝ

                                                           
124

 δ δεΪΝΰδαΝ κΝφυ δεσΝαΫλδκ,ΝκΝΟλΰαθδ ησμΝαθαΰθπλέα δΝ βΝ υ ξΫλ δαΝ θδαέκυΝεαγκλδ ηκτΝ

ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθΝζσΰπΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμΝ( ΝηΫΰ γκμ,Ν κηά,Νλ υ σ β α)Ν πθΝ

πδηΫλκυμΝαΰκλυθΝ πθΝελα υθ-η ζυθέ 
125

 ACER Guidance on the application of REMIT. Updated 3rd Edition, α άγ αφος 6, σε . 35 ε . 
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παλαπζαθβ δεΫμΝ θ έι δμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπλκ φκλΪ,Ν βΝ αά β βΝάΝ βθΝ δηάΝ

θ λΰ δαευθΝπλκρσθ πθΝξκθ λδεάμ·Ν 

ii)Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ πλσ ππκΝ άΝ π λδ σ λαΝ πλσ ππαΝ πκυΝ θ λΰκτθΝ απσΝ

εκδθκτΝ δαηκλφυθκυθΝ άΝ πδ δυεκυθΝ θαΝ δαηκλφυ κυθΝ βθΝ δηάΝ θσμΝ άΝ

π λδ κ ΫλπθΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ξκθ λδεάμΝ Ν ξθβ σΝ πέπ κ,Ν

ε σμΝ ΪθΝ κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ πλαΰηα κπκέβ Ν δμΝ υθαζζαΰΫμΝ άΝ ά αθΝ κΝ

θ κζκ σ βμΝ βμΝ δαπλαΰηΪ υ βμ,Ν απκ δεθτ δΝ σ δΝ βΝ θΫλΰ δΪΝ κυΝ αυ άΝ

υπαΰκλ τγβε Ν απσΝ ΫθθκηκυμΝ ζσΰκυμΝ εαδΝ σ δΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ υθαζζαΰΫμΝ άΝ

θ κζΫμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ υθΪ κυθΝη Ν δμΝαπκ ε ΫμΝπλαε δεΫμΝ βθΝκδε έαΝ

ξκθ λδεάΝαΰκλΪΝ θΫλΰ δαμ·ΝάΝ 

iii)Ν εα ΪΝ δμΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ άΝ πδξ δλ έ αδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ

δεκθδεΫμΝη γκ τ δμΝάΝεΪγ ΝΪζζβΝηκλφάΝπαλαπζΪθβ βμΝάΝ Ϋξθα ηαΝπκυΝ

έθ δΝάΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ έθ δΝο υ έμΝάΝπαλαπζαθβ δεΫμΝ θ έι δμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

πλκ φκλΪ,Ν βΝαά β βΝάΝ βθΝ δηάΝ θσμΝ θ λΰ δαεκτΝπλκρσθ κμΝξκθ λδεάμ·ΝάΝ 

ί)ΝβΝ δΪ κ βΝαπσΝ αΝηΫ αΝηααδεάμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ

δα δε τκυ,ΝάΝη Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝηΫ κ,ΝπζβλκφκλδυθΝκδΝκπκέ μΝ έθκυθΝάΝ

έθαδΝ πδγαθσθΝ θαΝ υ κυθΝ ο υ έμΝ άΝ παλαπζαθβ δεΫμΝ θ έι δμΝ ξ δεΪΝ η Ν

βθΝ πλκ φκλΪ,Ν βΝ αά β βΝ άΝ βθΝ δηάΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ

ξκθ λδεάμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ δΪ κ βμΝφβηυθΝάΝπαλαπζαθβ δευθΝ

δ ά πθ,Ν φσ κθΝ κΝ δα έ πθΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰθυλδα Ν άΝ σφ δζ Ν θαΝ

ΰθπλέα δΝσ δΝά αθΝο υ έμΝάΝπαλαπζαθβ δεΫμέΝ 

Ό αθΝ δα έ κθ αδΝ πζβλκφκλέ μΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ βηκ δκΰλαφέαμΝ άΝ βμΝ

εαζζδ ξθδεάμΝ Ϋεφλα βμ,Ν βΝ δΪ κ βΝ αυ άΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ ελέθ αδΝ η Ν

ΰθυηκθαΝ κυμΝεαθσθ μΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ κυΝ τπκυΝ ΝΪζζαΝηΫ αΝ

θβηΫλπ βμ,Ν ε σμΝ ΪθμΝ 

i)Ν αΝ πλσ ππαΝ αυ ΪΝ αθ ζκτθ,Ν Ϊη αΝ άΝ Ϋηη α,Ν σφ ζκμΝ άΝ εΫλ βΝ απσ βΝ

δΪ κ βΝ πθΝ θΝζσΰπΝπζβλκφκλδυθ·ΝάΝ 

ii)Ν βΝ απκεΪζυοβΝ άΝ βΝ δΪ κ βΝ ΰέθ αδΝ η Ν πλσγ βΝ παλαπζΪθβ βμΝ βμΝ

αΰκλΪμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πλκ φκλΪ,Ν αά β βΝ εαδΝ δηάΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ

πλκρσθ πθΝξκθ λδεάμ126, 

                                                           
126

 Γ θδεΪΝ ΰδαΝ κΝ πκδ μΝ πλΪι δμΝ υθδ κτθΝ ξ δλαΰυΰβ βΝ αΰκλΪμΝ ίζέΝ εαδΝ υπ’Ν αλδγηΝ

1ήγζιή1βέιέβίίηΝ πσφα βΝΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδ λκπάμΝΚ φαζαδαΰκλΪμέ 
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ΌππμΝαθαζτγβε ΝεαδΝαθπ Ϋλπ,ΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝηέαμΝυΰδκτμΝαθ αΰπθδ δεάμΝ

αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝ απαδ έ αδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ δηυθΝ θαΝΝ

αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝπλαΰηα δεσ β α,ΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝπλκ φκλΪΝεαδΝ

βΝ αά β βΝ εαδΝ απσΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ απκ δεθτκθ αδΝ η Ν

δαφΪθ δα127έΝ  Ν ηέαΝ αΰκλΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ δηάΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ

πλσευπ Ν απσΝ δα δεα έ μ,Ν ηυ δεΫμΝ απσΝ κΝ υλτΝ εκδθσΝ εαδΝ η Ν Ϋ κδαΝ

πκζυπζκεσ β αΝ πκυΝ Ν γαΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ δ υελδθδ έ,Ν σ κΝ κδΝ πέ κικδΝ

π θ υ ΫμΝσ κΝεαδΝκδΝ ζδεκέΝεα αθαζπ ΫμΝγαΝίλέ εκθ αδΝ Νη δκθ ε δεάΝγΫ β,Ν

θυΝ υηη Ϋξκθ μΝ η Ν τθαηβΝ βθΝ αΰκλΪΝ γαΝ έξαθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ

ε λ κ εκπκτθέΝ 

ΟΝ κλδ ησμΝ βμΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ απσΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ έθαδΝ αλε ΪΝ

αφάμέΝ Ου δα δεΪΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ πγκτθΝ Ν

ο υ έμΝάΝπαλαπζαθβ δεΫμΝ θ έι δμΝπ λέΝ βθΝπλκ φκλΪΝάΝαά β βΝάΝ δηάέΝΆλαΝ

βΝεα αξλβ δεάΝαυ άΝπλαε δεάΝπλΫπ δΝθαΝ δαπλΪ αδΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκΝυ Ν

θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ άΝ θαΝ πλκεαζ έΝ τΰξυ βΝ κθΝ ηΫ κΝ υθ σΝ

π θ υ άή υθαζζα ση θκΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ πλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ εαδΝ δμΝ

αζβγδθΫμΝ υθγάε μΝ βμΝ αΰκλΪμέ ΆλαΝ ελδ άλδκΝ εαδΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ

εα Ϊξλβ βμΝ έθαδΝ εα ΪΝ πσ κΝ αυ άΝ βΝ υθαζζαΰάΝ άΝ θ κζάΝ υθαζζαΰάμΝ γαΝ

ηπκ έ δΝ κθΝ ηΫ κΝ υθ σΝ π θ υ άή υθαζζα ση θκΝ θαΝ Ν αιδκζκΰά δΝ δμΝ

υθγάε μΝ αΰκλΪμΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ έ Ν θαΝ πλκί έΝ Ν εΪπκδαΝ θΫλΰ δαΝ βθΝ

κπκέαΝ αθΝ θΝ έξ Ν η κζαίά δΝ βΝ εα αξλβ δεάΝ υηπλκφκλΪΝ θΝ γαΝ

δΫπλα ΝάΝ κΝαθ έγ κ,ΝθαΝαπκφτΰ δΝ βζα άΝεΪπκδαΝ υθαζζαε δεάΝ θΫλΰ δαέ 

ΗΝ π λέπ π βΝ πλΪι πθΝ απσΝ πλσ ππκΝ άΝ κηΪ αΝ πλκ υππθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ

δαησλφπ βΝ πθΝ δηυθΝ Ν ηβΝ εαθκθδεσΝ πέπ κΝ ε βζυθ αδΝ ευλέπμΝ ηΫ π 

υθαζζαε δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν βζα άΝ βηδκυλΰέαμΝ ηέαμΝ υθαζζαε δεάμΝ

εα Ϊ α βμΝ πκυΝ δα φαζέα δΝ αΝ πέπ αΝ δηυθΝ πΫλαθΝ πθΝ εαθκθδευθέΝ ΣκΝ

ελέ δηκΝ κδξ έκΝ Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π βΝ έθαδΝ κΝ π λδγυλδκΝ πκυΝ αφάθ αδΝ

κθΝ π θ υ άή υθαζζα ση θκΝ θαΝ εαγκλέ δΝ ζ τγ λαΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ
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 ζέΝ θ δ ε δεΪ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ αγΫηδ βμΝ πέ λα βμΝ βΝ δα δεα έαΝ δαησλφπ βμΝ πθΝ

ξλβηα δ βλδαευθΝ δηυθμΝ Ν1κλβήβίίθ,Ν Ν1βίλήβίίί)Ν 
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υθαζζαΰάμΝ κυ128έΝΟυ δα δεΪ,Νπλσε δ αδΝΰδαΝπ λδπ υ δμΝηκθκππζδαευθΝάΝ

κζδΰκππζδαευθΝαΰκλυθ,Ν δμΝκπκέ μΝπ λδκλέα αδΝεα αξλβ δευμΝβΝ ζ τγ λβΝ

δ ιαΰπΰάΝ υθαζζαΰυθΝ (πέξέΝ εη Ϊζζ υ βΝ πσακυ αμΝ γΫ βμ)έΝ

Χ δλαΰυΰβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ απκ ζ έΝ εαδΝ υξσθΝ ξθβ άΝ Ϊθκ κμΝ πθΝ δηυθΝ Ν

π λδπ υ δμΝ σπκυΝ υθαζζα ση θκδΝ δαγΫ κυθΝ παλε έμΝ πκ σ β μΝ

θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθΝ ,Ν σ αθΝ βΝ δαγ δησ β αμΝ βθΝ αΰκλΪΝ έθαδΝ ξαηβζά,Ν

εη αζζ υση θκδΝ εα ΄Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ δμΝ υθαζζαε δεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ

υπκζκέππθΝ υηη ξσθ πθέΝΝβη δυθ αδΝ πέ βμΝσ δΝκΝ θπ δαεσμΝθκηκγΫ βμ,Ν

σππμΝφαέθ αδΝ εαδΝαπσΝ βθΝΟ βΰέαΝ MAD  ΰδαΝ δμΝ ε φαζαδαΰκλΫμΝυδκγ έΝπμΝ

ία δεσΝ κδξ έκΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ εα αξλβ δεάμΝ πλαε δεάμΝ εαδΝ σξδΝ βΝ

πλσγ βΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ πκυΝ δμΝ δ ιΪΰ δέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ βΝ ηκθα δεάΝ

ιαέλ βΝπκυΝ δ Ϊΰ αδΝ έθαδΝ κδΝ υθαζζαΰΫμΝπκυΝ δαπλΪξγβεαθΝΰδαΝγ ηδ κτμΝ

ζσΰκυμΝαπσΝεΪπκδκΝπλσ ππκέΝ θΝΰδαΝθαΝγ η ζδπγ έΝβΝεα αξλβ δεάΝπλαε δεάΝ

Ϋπλ π ΝθαΝαπκ δξγ έΝβΝυπαδ δσ β αΝ κυΝξ δλαΰπΰκτΝγαΝεαγέ α κΝ ιαδλ δεΪΝ

υ ξ λΫμΝ θαΝ απκ δξγ έΝ εαδΝ θαΝ απκ κγ έΝ βΝ ξ δεάΝ υγτθβέΝ υθαεσζκυγαΝ

εηαέλ αδΝσ δΝΫξ δΝΝ δαπλαξγ έΝεα Ϊξλβ βΝαθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝκ βΰά δΝ Νσ δΝ

αθαφΫλ αδΝ κΝθσηκ,ΝαζζΪΝ κΝ εηάλδκΝ έθαδΝηαξβ σΝεαδΝηπκλ έΝκΝξ δλαΰπΰσμΝ

θαΝαπκ έι δΝσ δΝβΝπλΪιβΝ ζΫ βε ΝπλκμΝυπαΰσλ υ βΝαπσΝθσηδηκυμΝζσΰκυμΝ

εαδΝ έθαδΝ τηφπθβΝη Ν δμΝ υθαζζαε δεΫμΝπλαε δεΫμΝ βμΝαΰκλΪμέΝ 

πέ βμ,Ν βΝ υπσΝ iiiΝ π λέπ π βΝ κυΝ θΝ γΫηα δΝ ΪλγλκυΝ αθαφΫλ αδΝ Ν

π λδπ υ δμΝεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝκΝξ δλαΰπΰσμΝπλκίαέθ δΝκΝ έ δκμΝ Ν υθαζζαΰΫμΝ

ίΪ δΝ βμΝ παλαπζαθβ δεάμΝ η γσ υ βμΝ άΝ κυΝ ξθΪ ηα κμΝ πκυΝ έ δκμΝ

βηδκτλΰβ έ 

ΗΝ τ λβΝία δεάΝεα βΰκλέαΝξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝαΰκλΪμΝ έθαδΝβΝξ δλαΰυΰβ βΝ

η Ν δΪ κ βΝ πζβλκφκλδυθΝ βΝ κπκέαΝ υθδ ΪΝ Ϋηη βΝ πλΪιβΝ εα Ϊξλβ βμ129. 

α δεΪ κδξ έαΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπ λέπ π βμΝ έθαδμΝα)ΝβΝ

δΪ κ βΝ πζβλκφκλδυθΝ άΝ φβηυθΝ άΝ δ ά πθΝ Ν υλτΝ εαδΝ ασλδ κΝ ετεζκΝ

πλκ υππθ,Ν βΝ κπκέαΝ τθα αδΝ θαΝ υθ ζ έ αδΝ ηΫ πΝ πθΝ ηΫ πθΝ ηααδεάμΝ
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 ζέΝ πσφα βΝ ΚΝ C-ζζηήβίίλ,Ν σπκυΝ κΝ θπ δαεσμΝ δεα άμΝ ελέθ δΝ σ δΝ θΝ απαδ έ αδΝ βΝ

δα άλβ βΝΰδαΝκλδ ηΫθκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βμΝ δηάμΝ ΝηβΝεαθκθδεσΝάΝ ξθβ σΝ πέπ κΝΰδαΝθαΝ

γ πλβγ έΝπμΝπλΪιβΝξ δλαΰυΰβ βμέΝ 
129

 ζέΝ θ δε δεΪΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ αθαελδίκτμΝ άζπ βμΝ ΰδαΝ βθΝ δηάΝ βθΝ κπκέαΝ

πλαΰηα κπκδάγβε ΝηέαΝ υθαζζαΰάΝμΝ Νγζλζ,γζλη,γζλθήβίίθ,Ν Ν11βθήβίίλέ 
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θβηΫλπ βμΝ εαδΝ κυΝ δα δε τκυ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κπκδκυ άπκ Ν ΪζζκυΝ ηΫ κυ,Ν

Ϋθ υπκυΝάΝκπ δεκαεκυ δεκτ,Νί)ΝβΝ δΪ κ βΝαυ άΝΫξ δΝπμΝαθ δε έη θκΝκλδ ηΫθβΝ

πζβλκφκλέαΝ άΝ φάηβΝ άΝ έ β βΝ ξ δεΪΝ η Ν δ βΰηΫθκΝ ΰδαΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ Ν

αΰκλΪΝξλβηα κπδ π δεσΝηΫ κΝπξέΝ βθΝ δηάΝ κυΝξλβηα κπδ π δεκτΝηΫ κυΝεαδΝ

ΰ)ΝβΝ δα δ ση θβΝπζβλκφκλέα,ΝφάηβΝάΝ έ β βΝ έθαδΝο υ άμΝάΝπαλαπζαθβ δεάΝ

εαδΝ τθα αδΝθαΝ βηδκυλΰ έΝ θ έι δμΝπλκετπ κυ μΝαπσ αθαζβγάΝ κδξ έα,Νη Ν

απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ πλσεζβ βΝ τΰξυ βμΝ κΝ π θ υ δεσΝ εκδθσέ βη δυθ αδΝ Ν

σ δΝ αλε έΝ βΝ υθα σ β αΝ πβλ α ηκτΝ πθΝ υθαζζαε δευθΝ κηΫθπθΝ απσΝ βΝ

δα δ ση θβΝ πζβλκφκλέα,Ν φάηβΝ άΝ έ β β,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ υφέ α αδΝ

πλΪΰηα δΝ Ϋ κδκμΝ πβλ α ησμέ Όηπμ,Ν βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν ζαηίΪθ αδΝ

υπσοβΝ εαδΝ βΝ υπκε δη θδεάΝ υπσ α βΝ βμΝ εα αξλβ δεάμΝ πλαε δεάμΝ εαγυμΝ

έγ αδΝ αά βηαΝ τΰελκυ βμΝ η Ν βθΝ ζ υγ λέαΝ κυΝ τπκυΝ εαδΝ βμΝ ζ τγ λβμΝ

δαεέθβ βμΝ πζβλκφκλδυθ,Ν απαδ έ αδΝ βζα άΝ βΝ πλΪιβΝ θαΝ κφ έζ αδΝ Ν

βγ ζβηΫθβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ ξ δλαΰπΰκτΝ (έέΰέθ αδΝ η Ν πλσγ βΝ

παλαπζΪθβ βμέέ) έΝ δ δεΪΝσ αθΝκΝφ λση θκμΝξ δλαΰπΰσμΝΫξ δΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝ

βηκ δκΰλΪφκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ ζ έΝ Ϊη αΝ άΝ Ϋηη αΝ σφ ζκμΝ άΝ εΫλ βΝ απσΝ βΝ

δΪ κ βΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ θαΝ κδξ δκγ βγ έΝ παλΪθκηβ υηπ λδφκλΪέΝ

Παλα έΰηα αΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ ηΫ πΝ βηκ δ υηΪ πθΝ απκ ζκτθΝ υξσθΝ

βηκ έ υ βΝ αθαελδίυθΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ έ κ κΝ θΫπθΝ π θ υ υθΝ κΝ

η κξδεσΝε φΪζαδκΝηδαμΝ αδλ έαμ,ΝάΝπαλαπκέβ βΝ κδξ δυθΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ

εα Ϊ α βΝ εαδΝ αΝ αε λ άΝ ηέαμΝ αδλ έαμ,Ν ηφΪθδ βΝ υπ λ δηβηΫθπθΝ ε λ υθΝ

δμΝ θκπκδβηΫθ μΝεα α Ϊ δμ130. 

ΣΫζκμΝ κΝ θπ δαεσμΝ θκηκγΫ βμΝ πλκίζΫπ δΝ ευλυ δμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ απσπ δλαΝ

ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝαΰκλΪμΝπλκε δηΫθκυΝ κΝθκηδεσΝπζαέ δκΝθαΝεαγέ α αδΝπδκΝ

υπδεσΝ εαδΝ αυ βλσΝ εαδΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ κΝ φ λση θκμΝ ξ δλαΰπΰσμΝ θΝ

εα Ϊφ λ Ν θαΝ κζκεζβλυ δΝ βθΝ πλΪιβΝ ξ δλαΰυΰβ βμέΝ ΓδαΝ «απσπ δλαΝ

ξ δλαΰυΰβ βμ»Νΰέθ αδΝζσΰκμΝσ αθΝβΝ πδζάοδηβΝ υηπ λδφκλΪΝσξδΝαπζυμΝ θΝ

έξ Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ δηάΝ αζζΪΝ θΝ Ϋζαί Ν εαθΝ ξυλαΝ εΪπκδαΝ δαίέία βΝ

θ κζάΝάΝ υθαζζαΰά131έΝΗΝ δΪ αιβΝαυ άΝαφάθ δΝπ λδγυλδαΝ δμΝ πκπ τκυ μΝ

αλξΫμΝ θαΝ πδίΪζζκυθΝ ευλυ δμΝ σ αθΝ ΫξκυθΝ υζζΫι δΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝ η Ν
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 ζέΝ Νγλ1ηήβί11Ν 
131

 ζέΝΪλγλκΝκ,ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ βμΝΟ βΰέαμΝMiFID (βίίζήγλή Κ) 
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υφδ Ϊη θβΝπλσγ βΝξ δλαΰυΰβ βμΝπκυΝ θΝΫξ δΝ Ναυ σΝ κΝξλκθδεσΝ βη έκΝ

πέ λα βΝ βθΝαΰκλΪΝέΝ 

 βθΝ παλκτ αΝ παλΪΰλαφκΝ γαΝ ΰέθ δΝ τθ κηβΝ αθαφκλΪΝ Ν πλσ φα βΝ

ΝκηκζκΰέαΝ κυΝ δεα βλέκυΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθ,Ν βθΝ υπσγ βΝ

Spector132 εαδΝ Ν πκφΪ δμΝ κυΝ  ,Ν ξ δεΪΝ η Ν εα αξλβ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ

εη Ϊζζ υ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βθΝ αΰκλΪέΝ ΚαγυμΝ σππμΝ

πλκαθαφΫλγβε ΝβΝ θ λΰ δαεάΝαΰκλΪΝΫξ δΝαπ ζ υγ λπγ έΝεαδΝκλΰαθπγ έΝζέαθΝ

πλκ φΪ πμ,Ν γαΝ αθαζυγ έΝ απσφα βΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα Ϊξλβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

κθΝξλβηα κπδ π δεσΝ κηΫαΝεαγυμΝσππμΝΫξ δΝπλκαθαφ λγ έΝκδΝ τκΝ κη έμΝ

έθαδΝαζζβζκ υθ ση θκδΝεαδΝηΫξλδΝπλσ δθκμΝκδΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ δμΝε φαζαδαΰκλΫμΝ

φαλησακθ αθΝ πέΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ θ λΰ δαευθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ

παλαΰυΰπθέΝ 

Η Spector,Ν ηέαΝ αδλέαΝ υπαΰση θβΝ δμΝ λυγηέ δμΝ κυΝ ί ζΰδεκτΝ δεαέκυΝ εαδΝ

δ βΰηΫθβΝ κΝ ξλβηα δ άλδκ,Ν πλκίζΫπ δΝ πλσΰλαηηαΝ δεαδπηΪ πθΝ

πλκαδλΫ πμ,Ν κΝκπκέκΝπαλΫξ δΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ Ναυ άΝ βΝ υθα σ β αΝ

απσε β βμΝ η κξυθΝ αυ άμέΝ Πλκε δηΫθκυΝ Ν θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ βλά δΝ δμΝ

η τ δμΝ βμ,Ν Ν π λέπ π βΝ α εά πμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πλκαέλ βμ,Ν βΝ

SpectorΝΫξ δΝπλκίζΫο δΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αΝ πθΝη κξυθΝ

πκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ εα κξάΝ βμΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ αθΪΰεβμΝ βθΝ απσε β βΝ πθΝ

υπκζ δπση θπθΝ πλκμΝ παλΪ κ βΝ η κξυθΝ βθΝ αΰκλΪέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σ,Ν

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βίίβ,Ν βΝ πμΝ ΪθπΝ αδλέαΝ ξλ δΪ βε Ν θαΝ

πλκηβγ υ έΝ βθΝ αΰκλΪΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ ζηέίίίΝ η κξΫμέΝ  δμΝ β1Ν Μα κυΝ

κυΝΫ κυμΝβίίγΝβΝSpectorΝ ΰθπ κπκέβ ,ΝσππμΝαπαδ κτ ΝβΝ σ Ν δ ξτκυ αΝ

θκηκγ έα,Ν κΝ ϋuronextΝ ψrusselsΝ βθΝ πλσγ βΝ βμΝ θαΝ αΰκλΪ δΝ δεΫμΝ βμΝ

η κξΫμ,Ν πλκμΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ βμΝ η κξδευθΝ δεαδπηΪ πθΝ

πλκαδλΫ πμέΝ πσΝ δμΝ βκΝ Μα κυΝ ΫπμΝ δμΝ γίΝ υΰκτ κυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βίίγ,Ν βΝ

SpectorΝαΰσλα Ν υθκζδεΪΝβιέιιγΝη κξΫμέΝΚα αλξΪμ,Νπλαΰηα κπκδάγβεαθΝζΝ

δα κξδεΫμΝ πλΪι δμΝ αΰκλΪμ,Ν εαγ ηέαΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ αφκλκτ Ν τκΝ βίίίΝ

η κξΫμέΝ θΝ υθ ξ έα,Ν δμΝ 11Ν εαδΝ δμΝ 1γΝ υΰκτ κυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βίίγΝ

ε ζΫ βεαθΝ απσΝ κΝ ωέΝ VanΝ RaemdockΝ τκΝ θ κζΫμΝ αΰκλΪμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ
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 πσφα βΝ βμΝ βγέ1βέβίίλ,Ν C-45/2008, Spector Photo group εα ΪΝ CBFA ( πδ λκπάΝ

Κ φαζαδαΰκλΪμΝ ζΰέκυ)Ν 
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πΫ λ ο Ν βΝSpectorΝθαΝαπκε ά δΝ1λέιιγΝη κξΫμΝη ΝηΫ βΝ δηάΝλ,λιΝ υλυΝ

αθΪΝη κξά,Ν θυΝβΝ δηά,ΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ δεαδυηα κμΝπλκαδλΫ πμΝαθ λξσ αθΝ

Ν 1ί,ζηΝ υλυΝ αθΪΝ η κξάέΝ βΝ υθΫξ δα,ΝβΝ SpectorΝ βηκ έ υ Ν κλδ ηΫθ μΝ

πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΫμΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ βθΝ ηπκλδεάΝ πκζδ δεάΝ βμέΝ

Κα ’Ναεκζκυγέα,ΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ βμΝ αδλέαμΝαυιάγβε έΝ δμΝγ1Ν ε ηίλέκυΝ

βίίγ,ΝβΝ δηάΝαθ λξσ αθΝ Ν1β,ηίΝ υλυέΝ 

Μ Ναπσφα βΝ βμΝβκβμΝΝκ ηίλέκυΝβίίθΝβΝωψόχΝξαλαε άλδ Ν δμΝαΰκλΫμΝ πθΝ

η κξυθΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝη Ν δμΝ θ κζΫμΝ βμΝ11βμΝεαδΝ βμΝ1γβμΝβίίγΝ

πμΝπλΪι δμΝπλκ υππθΝπκυΝεα ΫξκυθΝ ηπδ υ δεΫμΝπζβλκφκλέ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ

απαΰκλ τκθ αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝβηΝπαλέΝ1Ν κυΝΝέΝ βμΝββμΝ υΰκτ κυ βίίβ,ΝπμΝ

έξ ΝπλκΝ βμΝ λκπκπκδά πμΝ κυέΝΗΝωψόχΝ πΫίαζ Νπλσ δηκΝκίέίίίΝ υλυΝ

βΝ SpectorΝ εαδ βίέίίίΝ υλυΝ κθΝ εέΝ VanΝ Raemdonck,Ν κδΝ κπκέκδΝ

πλκ ΫίαζαθΝ βθΝπμΝΪθπΝαπσφα βΝ θυπδκθΝ κυΝΗofΝvanΝberoepΝteΝψrusselΝ,Ν

κΝκπκέκΝαπκφΪ δ ΝθαΝαθα έζ δΝ βΝ δα δεα έαΝεαδΝθαΝυπκίΪζ δΝ κΝ Κ.133 
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 ΣαΝ δγΫη θαΝ λπ άηα αΝά αθΝ αΝ ιάμμΝ1) υθδ κτθΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝκ βΰέαμΝβίίγήθΝ ΚΝεαδΝ

δ δεσ λαΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ αυ άμΝ πζάλβΝ θαλησθδ β,Ν η Ν ιαέλ βΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ πδ λΫπκυθΝ

λβ υμΝ αΝελΪ βΝ–ηΫζβΝθαΝζαηίΪθκυθΝ ζ υγΫλπμΝ αΝπλκμΝπζάλπ βΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ

ηΫ λα,ΝάΝ υθδ κτθΝ κΝ τθκζκΝ κυμΝηδαΝ θαλησθδ βΝεα ΄Ν ζΪξδ κΝσλδκνΝ 

β)Ϋξ δΝ κΝΪλγλκΝβΝπαλέΝ1Ν βμΝκ βΰέαμΝβίίγήθΝ ΚΝ βθΝΫθθκδαΝσ δΝ κΝΰ ΰκθσμΝεαδΝησθκΝσ δΝΫθαΝ

πλσ ππκΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝβΝπαλέΝ1Ν βμΝκ βΰέαμΝεαδΝ

απκε ΪΝ άΝ δαγΫ δΝ άΝ πδξ δλ έΝ θαΝ απκε ά δΝ άΝ θαΝ δαγΫ δΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ άΝ ΰδαΝ

ζκΰαλδα ησΝ λέ πθΝ εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ δμΝ κπκέ μΝ αφκλκτθΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ αυ ΫμΝ υθ πΪΰ αδΝ

αυ κηΪ πμΝ εαδΝ ιΝ κλδ ηκτΝ σ δΝ κΝ πλσ ππκΝ αυ σΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ πθΝ ηπδ υ δευθΝ

πζβλκφκλδυθνΝ 

γ) Νπ λέπ π βΝαλθβ δεάμΝαπΪθ β βμΝ κΝ τ λκΝ λυ βηα,ΝπλΫπ δΝθαΝγ πλβγ έΝσ δΝΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίγήθΝ απαδ έ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ ζβφγ έΝ η Ν πζάλβΝ πέΰθπ βΝ

απσφα βΝΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθνΝ θΝηέαΝ Ϋ κδαΝαπσφα βΝηπκλ έΝ

θαΝ ζαηίΪθ αδΝ εαδΝ πλκφκλδεΪΝ ,Ν απαδ έ αδΝ σ Ν βΝ απσφα βΝ π λέΝ εη αζζ τ πμΝ θαΝ

πλκετπ δΝαπσΝπ λδ Ϊ δμ πκυΝ θΝ πδ Ϋξκθ αδΝΪζζβΝ ληβθ έαΝάΝαλε έΝ κΝσ δΝκδΝπ λδ Ϊ δμΝ

αυ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝθκβγκτθΝεα ’αυ σθΝ κθΝ λσπκνΝ 

ζ)Ν πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε σΝ σ δΝ βΝ βηκ δκπκέβ βΝ πθΝ ξαλαε βλδ ΫπθΝ πμΝ ηπδ υ δευθΝ

πζβλκφκλδυθΝ πβλΫα Ν πλΪΰηα δΝ αδ γβ υμΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ εδθβ υθΝ αιδυθ,Ν βθΝ π λέπ π βΝ

εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δαπέ π βμΝ κυΝ αθαζκΰδεκτΝ ξαλαε άλαΝ ηδαμΝ δκδεβ δεάμΝ

ετλπ βμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ζΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίγήθΝ ΚΝ απαδ έ αδΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ αΝ

απκεκηδ γΫθ αΝ εΫλ βΝ νΝ πκδκυΝ πδπΫ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ βΝ ιΫζδιβΝ πθ δηυθΝ ΰδαΝ θαΝ

γ πλβγ έΝαδ γβ άνΝ 



Η  ς χ ς ς ς ς  σ ς REMIT 

71 

 

ΣκΝ ΚΝεα Ϋζβι Ν αΝαεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αμΝ 

θΝ εΪπκδκΝ απσΝ αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ παλέΝ 1Ν βμΝ

Ο βΰέαμΝMAD (ίζέΝαθ έ κδξαΝΪλγλκΝγ,ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝΚαθκθδ ηκτΝREMIT), 

κΝκπκέκΝεα Ϋξ δΝ ηπδ υ δεΫμΝπζβλκφκλέ μ,Ναπκε ΪΝάΝ δαγΫ δΝάΝπλκ παγ έΝ

θαΝ απκε ά δΝ άΝ θαΝ δαγΫ δΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ άΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ λέ κυ,Ν

Ϊη αΝ άΝ Ϋηη α,Ν εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ δμΝ κπκέ μΝ αφκλκτθΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ αυ ΫμΝ

βηαέθ δΝ σ δΝ κθΝ θΝ ζσΰπΝ πλσ ππκΝ Ϋεαθ Ν ξλά βΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ αυ υθ,Ν

υπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝ ία ηκτΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ ΪηυθαμΝ εαδΝ δ έπμΝ κυΝ

δεαδυηα κμΝ αθα λκπάμΝ κυΝ εηβλέκυΝ αυ κτ. ΣκΝ αά βηαΝ αθΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ

πλσ ππκΝ παλαίέα Ν κθΝ εαθσθαΝ βμΝ απαΰσλ υ βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ

πλκ υππθΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι Ϊα αδΝ

υπσΝ κΝ φπμΝ εαδΝ κθΝ εκπσΝ βμΝ κ βΰέαμ,Ν πκυΝ υθέ α αδΝ Ν πλκ α έαΝ βμΝ

αε λαδσ β αμΝ πθΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ αΰκλυθΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

ηπδ κ τθβμΝ πθΝ π θ υ υθ,Ν βΝ κπκέαΝ ιαλ Ϊ αδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν απσΝ βθΝ

ΰΰτβ βΝ πκυΝ κυμΝ παλΫξ αδΝ ΰδαΝ έ βΝ η αξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ απσΝ βθΝ

παλΪθκηβΝξλά βΝ ηπδ υ δευθΝπζβλκφκλδυθέΝΣκθΝέ δκΝ Ν εκπσΝπλκίΪζζ δΝ

εαδΝηΫ πΝ πθΝαδ δκζκΰδευθΝ εΫο πθΝκΝΚαθκθδ ησμΝ βθΝυπ΄ΝαλδγηέΝ1μΝ«Ν έθαδΝ

βηαθ δεσΝ θαΝ δα φαζδ γ έΝ σ δΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ εαδΝ ΪζζκδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ

αΰκλΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ ηπδ κ τθβΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ πθΝ αΰκλυθΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝφυ δεκτΝα λέκυ» . 

ΣκΝ δεα άλδκΝ πέ βμΝ Ϋελδθ Ν σ δΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ πζ κθΫε βηαΝ πκυΝ απκλλΫ δΝ

απσΝ πλΪιβΝ πλκ υπκυΝ πκυΝ εα Ϋξ δΝ ηπδ υ δεΫμ πζβλκφκλέ μΝ υθδ ΪΝ

εα ΪζζβζκΝ κδξ έκΝΰδαΝ βΝ δαπέ π βΝ κυΝαπκ ζ ηα δεκτΝ,ΝαθαζκΰδεκτΝεαδΝ

απκ λ π δεκτΝξαλαε άλαΝ πθΝευλυ πθέΝΗΝηΫγκ κμ υπκζκΰδ ηκτΝαυ κτΝ κυΝ

κδεκθκηδεκτΝαυ κτΝπζ κθ ε άηα κμΝεαδΝδ έπμΝ βμΝβη λκηβθέαμΝάΝ κυΝξλκθδεκτΝ

                                                                                                                                                                      

η)Ν πκδκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ η ΪΝ βΝ βηκ δκπκέβ βΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ δκλδ έΝ κΝ πέπ κΝ ιΫζδιβμΝ πθΝ δηυθΝ εαδΝ πκδαΝ βΝ

βη λκηβθέαΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ κυ απκεκηδ γΫθ κμΝ

π λδκυ δαεκτΝκφΫζκυμ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝεαγκλδ έΝβΝεα ΪζζβζβΝετλπ βνΝ 

θ)Ϋξ δΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ζΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίγήθΝ ΚΝ βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ ,Ν υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ

αθαζκΰδεκτΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ ετλπ βμ,Ν σ αθΝ κΝ ελΪ κμ-ηΫζκμΝ Ϋξ δΝ πλκίζΫο δΝ βΝ υθα σ β αΝ

πκδθδεάμΝετλπ βμ,Ν πλ υ δεΪΝη Ν βΝ δκδεβ δεάΝετλπ β,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝεαδΝ

βΝ υθα σ β αΝάΝεαδΝ κΝτοκμΝηδαμΝπκδθδεάμΝξλβηα κκδεκθκηδεάμΝετλπ βμν 
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δα άηα κμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ λυγηέακθ αδΝ απσΝ κΝ γθδεσΝ

έεαδκέ ΣΫζκμΝελέγβε Νσ δΝαθΝΫθαΝελΪ κμΝ– ηΫζκμΝΫξ δΝπλκίζΫο δΝ βΝ υθα σ β αΝ

πδίκζάμΝ πκδθδεάμΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ ετλπ βμ,Ν πλ υ δεΪΝ η Ν δκδεβ δεάΝ

ετλπ β,Ν θΝαπαδ έ αδΝεα ΪΝ βθΝ ε έηβ βΝ κυΝαπκ ζ ηα δεκτ,ΝαθΪζκΰκυΝεαδΝ

απκ ζ ηα δεκτΝξαλαε άλαΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝετλπ βμΝθαΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝβΝ

υθα σ β αΝάήΝεαδΝ κΝτοκμΝ βμΝη αΰ θΫ λβμΝπκδθδεάμΝετλπ βμ. 

θ δαφΫλκυ αΝθκηκζκΰέαΝ ξ δεΪΝη Ν αΝαβ άηα αΝξ δλαΰυΰβ βμΝυπΪλξ δΝεαδΝ

Ν γθδεσΝ πέπ κέΝΠλσ φα μΝαπκφΪ δμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμΝ,Ν

κδΝυπ΄ΝαλδγηέΝζθβήβί1γΝεαδΝ1ίλήβί1γΝΫελδθαθΝσ δΝ εκπσμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝπ λέΝ

απαΰσλ υ βμΝπλΪι πθΝξ δλαΰυΰβ βμΝ βθΝαΰκλΪΝ θ κπέα αδΝ βΝ δαφτζαιβΝ

βμΝ τλυγηβμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ε φαζαδαΰκλΪμΝ εαδΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ

π θ υ δεκτΝ εκδθκτέΝ ΟΝ εκπσμΝ αυ σμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν βθΝ απκ λκπάΝ

βηκ δ τ πμΝ άΝ δα σ πμΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ έθαδΝ δεαθΫμΝ θαΝ α εά κυθΝ

πδλλκάΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝ εαδμΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ απκφΪ υθΝ κυμέΝ

πδπλσ γ αΝκδΝαπκφΪ δμΝαυ ΫμΝαθΫ διαθΝπμΝκυ δυ βΝπαλΪη λκΝ ζΫΰξκυΝ

πθΝ πέ δεπθΝ υηπ λδφκλυθΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ηΫ κυΝ υθ κτΝ

π θ υ άή υθαζζα ση θκυΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαέΝ

Σαυ σξλκθαΝ αθα δεθτ αδΝ βΝ απσεζδ βΝ κυΝ φ λση θκυΝ ξ δλαΰπΰκτΝ απσΝ κθΝ

υθ σΝ π θ υ άΝπμΝ πδζάοδηβΝυπκε δη θδεάΝ Ϊ βΝ κυΝπαλαίΪ βέΝΌηπμΝ θυΝ

εα ΪΝ κΝ πλκρ ξτκθΝ εαγ υμΝ βθΝ ζζΪ αΝ 134 βΝ ελα κτ αΝΪπκοβΝ ζΪηίαθ Ν

υπσοβΝ κΝυπκε δη θδεσΝ κδξ έκ,Ν ά κδΝ βθΝυπαδ δσ β αΝ κυΝπαλαίΪ β,ΝπζΫκθΝ

κ υπκε δη θδεσΝ κδξ έκΝΫξ δΝαπαζ δφγ έ, έθαδΝα δΪφκλβΝβΝπλσγ βΝ κυέΝ 

IV. σ ς σ ς 

 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν βθΝ αΰκλΪΝ ΫξκυθΝ υθ ζ έΝ λαΰ αέ μΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ λ έμΝ

ζ υ αέ μΝ εα έ μέΝΣαΝελα δεΪΝηκθκπυζδαΝ πδξ δλά πθΝβζ ε λδ ηκτΝεαδΝβΝ

υΰεΫθ λπ βΝ βμΝαΰκλΪμΝ ΝΫθαθΝ«παέξ β»ΝκΝκπκέκμΝ λα βλδκπκδκτ αθ,ΝπμΝ

εαγ κπκδβηΫθβΝ πδξ έλβ βΝ απσΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ ΫπμΝ βθΝ πλκηάγ δαΝ

θΫλΰ δαμ,ΝΫξκυθΝ ξ σθΝι π λα έΝεαδΝπζΫκθΝ υθαθ κτη Ναπ ζ υγ λπηΫθ μΝ

αΰκλΫμΝ πκυΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ αθ αΰπθδ ηκτέΝ ΟδΝ σξκδΝ πκυΝ

                                                           
134
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ΫγβεαθΝ αΝ ζ υ αέαΝ έξθκυθΝ θαΝ ΫξκυθΝ «πΪλ δΝ ηκλφά»Ν εαδΝ θαΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ υθ ξυμΝ θΫαΝ ίάηα αΝ πλκμΝ ηέαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ εαδΝ

θκπκδβηΫθβΝ αΰκλΪΝ θ σμΝ πθΝ υθσλπθΝ βμΝ υλυπβμέΝ Ν Ν ΤπΪλξκυθΝ

πλκ κεέ μΝ σ δΝ βΝ αΰκλΪΝ γαΝ εα α έΝ π λδ σ λκΝ «εα αθκβ ά» εαδΝ

ζ δ κυλΰδεά,Ν σ κΝ κδΝ γ ηδεκέΝ εαθσθ μΝ πκυΝ υδκγ κτθ αδΝ απσΝ αΝ ελΪ βΝ κθΝ

κηΫαΝ αγ λκπκδκτθ αδ εαδΝΰέθκθ αδΝκηκδσηκλφκδ,ΝαζζΪΝεαδΝσ κΝκδΝ π θ υ ΫμΝ

λα βλδκπκδκτθ αδΝη Ν έ κυμΝσλκυμΝ Ν εαδΝ έ βΝπλσ ία βΝ βθΝπζβλκφσλβ βΝ

αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ δηκζσΰβ βΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝ πλκρσθ πθέΝ  ΠαλΪζζβζα,Ν

β  θκπκέβ β  πθ  υλππαρευθ  αΰκλυθΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ ΝηέαΝ θδαέα 

απκ ζ έΝ κΝπζΫκθΝελέ δηκΝεαδΝ πέεαδλκΝπλσίζβηα,Νη Ν βθΝ πέζυ βΝ κυΝκπκέκυΝ

γαΝ πδ υξγ έΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ εαδΝ ίδκηβξαθέαμΝ αζζΪΝ ευλέπμΝ γαΝ

ππφ ζβγ έΝκΝ ζδεσμΝεα αθαζπ άμέ 

ΟδΝ θ λΰ δαεΫμΝαΰκλΫμΝ δαφΫλκυθΝαπσΝ δμΝυπσζκδπ μΝαΰκλΫμΝσ κθΝαφκλΪΝ κθΝ

τπκΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ θ σμΝ αυ άμΝ δσ δΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ

ία δευθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ δηάΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝη ΰαζτ λκμέΝ

ΗΝ απκγάε υ β,Ν βΝ η αφκλΪ,Ν κδΝ εαδλδεΫμΝ υθγάε μΝ εαδΝ αΝ ξθκζκΰδεΪΝ

πδ τΰηα α,ΝΝ έθαδΝη λδεκέΝαπσΝ κυμΝι ξπλδ κτμΝεαδΝ δ δαέ λκυμΝ υθ ζ ΫμΝ

πκυΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝαπκεζ δ δεΪΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝαΰκλΪέΝΗΝ βηδκυλΰέαΝ

κλΰαθπηΫθπθΝαΰκλυθ,Ν Νξλβηα δ άλδαΝ θΫλΰ δαμ,Ν Νλυγηδαση θ μΝαΰκλΫμΝ

άΝ Ν υίλδ δεΪ ξάηα αΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ γθδευθΝ αληκ έπθΝ

κλΰΪθπθΝ απκ ζκτθΝ αεσηα εαδΝ άη λαΝ ΫθαΝπ έκΝ πκυΝ αεσηαΝ ι Ϊα αδΝ εαδΝ

ι ζέ αδέΝ δ δεΪ,Ν Ν γΫηα αΝ δαξ έλδ βμΝ εδθ τθκυΝ ηΫ πΝ θ λΰ δαευθΝ

παλαΰυΰπθΝ υηίκζαέπθ,Ν αΝ κπκέαΝ φΫλκυθΝ σλκυμΝ Ϊγηδ βμΝ πθΝ δηυθΝ εαδΝ

λά λ μΝ πκυΝ Ν υθαθ υθ αδΝ αΝ υπκπκδβηΫθαΝ υηίσζαδαΝ πθΝ

ξλβηα αΰκλυθέΝΝ 

ΟδΝ ξυλ μΝ βμΝ υλυπβμΝ ΫξκυθΝ πλκί έΝ Ν βηαθ δεΫμΝ η αλλυγηέ δμΝ βθΝ

θ λΰ δαεάΝ αΰκλΪ,Ν Ϊζζ μΝ Ν αξτ λκΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ λκΝ ίαγησΝ εαδΝ

Ϊζζ μΝη ΝπδκΝαλΰΪΝίάηα α,ΝαζζΪΝπαλΪΝ δμΝσπκδ μΝ δαφκλΫμΝ κυμΝΰ ΰκθσμΝ έθαδΝ

σ δΝβΝαΰκλΪΝ έθαδΝπδκΝαθκδξ άΝ κθΝαθ αΰπθδ ησΝ θυΝκδΝ πδηΫλκυμΝεα βΰκλέ μΝ

αΰκλυθ,Ν σππμΝ αθαζτγβεαθΝ βθΝ παλκτ αΝ λΰα έα,Ν ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ

ξ σθΝ Νσζ μΝ δμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μΝεαγυμΝ Ϋξ δΝπζΫκθΝΰέθ δΝαθ δζβπ σΝσ δΝ

ζαξδ κπκδυθ αμΝ κΝ εσ κμΝ παλαΰπΰάμΝ γαΝ αυιβγ έΝ κΝ εκδθπθδεσΝ

πζ σθα ηαέ 
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ΠαλΪΝ ατ α,Ν βΝ υλυπβΝ άη λαΝ δαθτ δΝ ηέαΝ αλε ΪΝ υ η θάΝ κδεκθκηδεάΝ

π λέκ κΝ θΝ ΰΫθ δΝ εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ Μκθ ΫζκυΝ  σξκυΝ βμΝ θκπκδβηΫθβμΝ

αΰκλΪμΝ εαγέ α αδΝ αεσηαΝ υ ξ λΫ λβΝ εαγυμΝ κδΝ θ λΰ δαεΫμΝ πΫθ υ βμΝ

έθαδΝυοβζάμΝΫθ α βμΝε φαζαέκυΝεαδΝ θΝ τθα αδΝθαΝυπκ βλδξγ έΝ Ναπσζυ κΝ

ίαγησΝ κΝ η α ξβηα δ ησμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ εζΪ κυέΝ ΗΝ ιΪλ β βΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Ϋθπ βμΝ απσΝ δ αΰπΰΫμΝ έθαδΝ αεσηαΝ αλε ΪΝ υοβζάΝ εαδΝ κδΝ

αυικη δυ δμΝ βθΝ δηάΝπ λ ζαέκυΝεαγδ κτθΝΝ βθΝαΰκλΪΝαεσηαΝ υΪζπ βέΝΣαΝ

ελΪ βΝ ηΫζβΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθαπ τι δΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ κυμΝ αΰκλΪΝ η Ν πδκΝ

απκ ζ ηα δεσΝ λσπκΝπλΫπ δΝθαΝ υθ λΪηκυθΝ Νη ΰαζτ λκΝίαγησΝΰδαΝ βθΝ

θκπκέβ βΝ βμΝαΰκλΪμΝη Νξλβηα κ σ β βΝθΫπθΝ ξθκζκΰδυθ,Ν θυΝ αΝζδΰσ λκΝ

αθαπ υΰηΫθαΝελΪ βΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά κυθΝη Ν υθΫπ δαΝεαδΝπλκ άζπ βΝ δμΝ

πδ αΰΫμΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ εαδΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ η Ν

αυ βλσ λαΝ ηΫ λαΝ δμΝ λ ίζυ δμΝ βθΝ π λδεάΝ κυμΝ αΰκλΪέΝ

πδπλσ γ α,Ν πλΫπ δΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ αλησ δπθΝ κλΰΪθπθΝ

θΫλΰ δαμΝ πθΝ υλππαρευθΝελα υθΝυ ΝηΫ αΝαπσΝ βθΝαζζβζ πέ λα β,Ν βθΝ

αθ αζζαΰάΝ ξ έπθΝεαδ βθΝαηκδίαδσ β αΝθαΝαθ δη ππδ κτθΝ αΝυφδ Ϊη θαΝ

πλκίζάηα α,Ν ά κδΝ θαΝ αθκέι δΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ κΝ αθ αΰπθδ ησμΝ εαδΝ θαΝ

υηη ΫξκυθΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λκδΝφκλ έμΝ βμΝαΰκλΪμΝπλκμΝ βΝη ΰδ κπκέβ βΝ

κυΝεκδθπθδεκτΝκφΫζκυμέ 

θαφκλδεΪΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝαΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝβΝκπκέαΝηΫξλδΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ1λλίΝ

ά αθΝ ΪελπμΝ αθυλδηβΝ εαδΝ βΝ ελα δεάΝ ευλδαλξέαΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαΝ

απκ ζκτ Ν βθΝ απκεζ δ δεάΝ αθ έζβοβΝ εαδΝ πδζκΰάΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ θυΝ

ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ αγ λΪΝ ίάηα αΝ πλκμΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ θΝ

ηπκλκτη Ν αεσηαΝ θαΝ δππγ έΝ σ δΝ υφέ α αδΝ πλαΰηα δεΪΝ ηέαΝ αθ αΰπθδ δεάΝ

αΰκλΪέΝΟΝδ κλδεσμΝπΪλκξκμ,Ν έ έΗέ,ΝαεσηαΝεα Ϋξ δΝυοβζσΝη λέ δκΝ σ κΝ βθΝ

παλαΰπΰάΝσ κΝεαδΝ βθΝπλκηάγ δαΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν θυΝβΝ πδζκΰάΝ κυΝ

ηκθ ΫζκυΝ υπκξλ π δεάμΝ εκδθκπλαιέαμΝ θΝ ιυπβλ έΝ αφ θσμΝ κυμΝ

θ δαφ λκηΫθκυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ θ σμΝ ζζΪ κμ,ΝσπκυΝ αΝπ λδγυλδαΝεΫλ κυμΝ

έθαδΝ π λδκλδ ηΫθα,Ν αφ ΫλκυΝ θΝ τθα αδΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ υθαζζαΰΫμ,Ν

σππμΝ αυ ΫμΝ βμΝ θ κ-βη λβ έαμΝ αΰκλΪμΝ άΝ δη λ έμΝ φυ δεάμΝ παλΪ κ βμέΝ

πδπζΫκθΝβΝ υ η θάμΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝπκυΝίδυθ δΝβΝξυλαΝ αΝ ζ υ αέαΝ

ξλσθδαΝ Ϋξ δΝ η δυ δΝ λαηα δεΪΝ δμΝ πΫθ υ βμΝ κθΝ κηΫαΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ

σξκμΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ δα υθ Ϋ πθΝ θαΝ πλκξπλΪ δΝ η Ν πκζτΝ αλΰκτμΝ
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λυγηκτμέΝΧαλαε βλδ δεάΝαπσ διβΝ πθΝ λ ίζυ πθΝπκυΝαεσηαΝ πδελα κτθΝ

βθΝ ζζβθδεάΝαΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ έθαδΝσ δΝβΝη έπ βΝ πθΝπκ κ υθΝ

βμΝ έ έΗέΝ ΝπαλαΰπΰάΝεαδΝπλκηάγ δαΝΫξ δΝεα α έΝυπκξλ π δεάΝηΫ πΝ πθΝ

ηθβηκθδαευθΝυπκξλ υ πθΝπκυΝΫξ δΝαθαζΪί δΝβΝξυλαΝΫθαθ δΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

εΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ βΝ αΰκλΪΝ θΝ εα Ϊφ λ Ν απσΝ ησθβΝ βμΝ θαΝ ι π λΪ δΝ

παζδΫμΝ πλαε δεΫμΝ εαδΝ θαΝ υδκγ ά δΝ πδκΝ τΰξλκθαΝ ηκθ ΫζαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βθΝ

αΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέ  

ΈθαΝ πκζτΝ ία δεσΝ ίάηαΝ κΝ κπκέκΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκί έΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ έθαδΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ κυΝ ξλβηα δ βλέκυΝ θΫλΰ δαμΝ η Ν σξκΝ βθΝ Ϊλ βΝ πθΝ

ηκθκππζέπθΝ εαδΝ κΝ ΪθκδΰηαΝ βμ αΰκλΪμέΝ ΠλκμΝ κΝ παλσθΝ ίλέ ε αδΝ Ν

δαίκτζ υ βΝθσηκμΝΰδαΝ βθΝαθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝη Ν κθΝκπκέκΝβΝξυλαΝηαμΝεαζ έ αδΝθαΝ βλά δΝ βμΝ η τ δμΝπκυΝ

Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ ΰδαΝ ηδαΝ πλαΰηα δεΪΝ απ ζ υγ λπηΫθβΝ αΰκλΪέΝ Μ Ν κΝ ξΫ δκΝ

θσηκυΝ γαΝ εα αλΰβγ έΝ α δαεΪΝ κΝ τ βηαΝ κυΝ Ηη λά δκυΝ θ λΰ δαεκτΝ

Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ γαΝ αθαπ υξγ έΝ βΝ ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ πλκγ ηδαευθΝ

πλκρσθ πθΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝαΰκλΪΝ πση θβμΝβηΫλαμ,ΝβΝ θ κβη λά δαΝ

αΰκλΪΝεαδΝβΝαΰκλΪΝ ιδ κλλσπβ βμέΝΓδαΝ κΝθΫκΝαυ σΝθκηκ ξΫ δκΝ θΝ τθα αδΝ

αεσηαΝ θαΝ ιαξγκτθΝ υηπ λΪ ηα αΝ εαγυμΝ ίλέ ε αδΝ Ν πλυδηκΝ Ϊ δκΝ εαδΝ

αθαηΫθ αδΝ υ λκΰ θΫμΝεπ έεπθΝ έεαδκΝπ λέΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέ 

ΟΝ Καθκθδ ησμΝ REMIT απκ ζ έΝ πέ βμΝ απσ διβΝ πθΝ πλκ παγ δυθΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ ηΫ πΝ πθΝ Καθκθδ ηυθΝ βμΝ Ν θαΝ βηδκυλΰά δΝ υθγάε μΝ υΰδκτμΝ

αθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝθαΝυπ λε λΪ δΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ θ σμΝ

αυ άμέ  Ν υθ υα ησΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ π λέΝ απαΰσλ υ βμΝ εα αξλβ δευθΝ 

πλαε δευθΝ δμΝε φαζαδαΰκλΫμΝ υθγΫ κυθΝΫθαΝαυ βλσΝεαδΝ θδαέκΝπζαέ δκΝπκυΝ

εαζτπ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ θ σμΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ

αΰκλυθέΝ πσΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ δκξ τ δΝ κΝ ACER φαέθ αδΝ σ δΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ κδΝ

βζυ δμΝπζβλκφκλδυθΝαυιΪθκθ αδΝεαδΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝ υηηκλφυθκθ αδΝη Ν

δμΝυπκξλ υ δμΝ κυέΝ 

ΠαλΪΝ ατ α,Ν Ϋξ δΝ ξγ έΝ ελδ δεΫμΝ αθΝ Καθκθδ ησμΝ ΰδαΝ ζζ έο δμ,Ν εαγυμΝ  γαΝ

πλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ εαζτπ δΝ εαδΝ βθΝ αΰκλΪ επκηπυθΝ ωτ2 η Ν ίΪ βΝ κΝ

τ βηαΝ ηπκλέαμΝ δεαδπηΪ πθΝ επκηπυθΝ βμΝ έΝ Σκτ κΝ δσ δΝ β αΰκλΪΝ

επκηπυθΝ ωτ2 υθ Ϋ αδΝ θΪΝ η Ν δμΝ αΰκλΫμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ
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φυ δεκτΝ α λέκυέΝ ΈξκυθΝ πκζζΪΝ ία δεΪΝ εκδθΪΝ κδξ έα,Ν σππμΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ

αά β βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν δμΝ δηΫμΝ κυΝΪθγλαεαΝεαδΝ κυΝφυ δεκτΝα λέκυΝ

εαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β α πκυΝαθαπ τ αδΝ θ σμΝ πθΝαΰκλυθέΝΚα ΪΝ

υθΫπ δα,Ν κΝωτ2 εαδΝκδΝ δηΫμΝξκθ λδεάμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ έθαδΝαζζβζΫθ α ΪλαΝβΝ

φαληκΰάΝ κυΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ π ε αγ έΝ εαδΝ Ν αυ άθέΝ Ν πδπλσ γ α,Ν

βηαθ δεσΝπκ κ σΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ βθΝαΰκλΪΝ δκι δ έκυΝ κυΝΪθγλαεαΝ

–εαδΝ δ έπμΝκδΝ αγηκέΝβζ ε λκπαλαΰπΰάμ– υηη Ϋξ δΝ πέ βμΝ δμΝξκθ λδεΫμΝ

αΰκλΫμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ φυ δεκτ α λέκυέΝ Κα ΪΝ υθΫπ δα,Ν κΝ

λυγηδ δεσΝ εαγ υμΝ ΰδαΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ αΰκλΪΝ ξκθ λδεάμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

π λδζαηίΪθ δΝ υηίσζαδαΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ τ βηαΝ ηπκλέαμΝ δεαδπηΪ πθΝ

επκηπυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέ 

πδπλσ γ α,Ν βη δυθ αδΝσ δΝκδΝαΰκλΫμΝπ λ ζαέκυΝεαδΝΪθγλαεαΝ υθ Ϋκθ αδΝ

πέ βμΝ η Ν δμΝ αΰκλΫμΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ εαδΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ ΟδΝ ι ζέι δμΝ

βθΝ αΰκλΪΝ π λ ζαέκυΝ εαδΝ ΪθγλαεαΝ πβλ ΪακυθΝ εαδΝ βθΝ αΰκλΪΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ φυ δεκτΝ α λέκυέΝ Ω σ κ,Ν κδΝ αΰκλΫμΝ αυ ΫμΝ ΫξκυθΝ παΰεσ ηδαΝ

δΪ α β,ΝΪλαΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝαΰκλΪΝ κυμΝΝ κη έμΝαυ κτμ,ΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ παλΪ ξκυθΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ πέΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ

αθαπ τ αδΝ Ναυ ΫμΝ δμΝαΰκλΫμ,ΝαζζΪΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝαεσηαΝ θΝπλκίζΫπ αδΝ

εαδΝ έθαδΝ υ ξ λΫμΝ θαΝ φαληκ έΝ η δυθκθ αμΝ Ϋ δΝ σηπμΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ

δαφΪθ δαμΝπκυΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝκλγάΝ δαησλφπ βΝ δηυθέ 

πδπζΫκθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθΝ αθαετοκυθΝ ηπσ δαΝ βΝ δα δεα έαΝ

απ ζ υγΫλπ βμ πθΝ θ λΰ δαευθΝ αΰκλυθ,Ν κΝ εαθκθδ ησμΝ θΝ πλΫπ δΝ θα 

φαλησα αδΝ κυμΝ πκζτΝ ηδελκτμΝ παέξ μΝ βμ αΰκλΪμΝ πκυΝ δ ιΪΰκυθΝ

υθαζζαΰΫμΝ εΪ πΝ απσΝ ΫθαΝ κλδ ηΫθκΝ σλδκέΝ Κα ΄Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ 

απκφ τΰκθ αδΝ πδίαλτθ δμΝΰδαΝ κυμΝθ κ δ λξση θκυμΝκδΝκπκέ μΝπδγαθσθ θαΝ

ζ δ κυλΰκτ αθΝαθα αζ δεΪΝ βθΝ έ κ κΝ πθΝπαδξ υθΝαυ υθΝ βθΝαΰκλΪ.  

πδπλσ γ α,Ν κγΫθ κμ σ δΝ κδΝ π λδ σ λκδΝ απσΝ κυμΝ θΝ ξλά δΝ κλδ ηκτμΝ

ζάφγβ αθΝαπσΝ βθΝΟ βΰέαΝβίίγήθήEΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυ,Ν βμΝ βκβμΝ ΙαθκυαλέκυΝ βίίγ,Ν ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ πλκ υππθΝ πκυΝ

εα ΫξκυθΝ ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ πλΪι δμΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝ

αΰκλΪμ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα Ϊξλβ βΝ βμΝ αΰκλΪμ, βΝ κπκέαΝ κΝ η αιτΝ Ϋξ δΝ
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εα αλΰβγ έ,Νά αθΝαπαλαέ β βΝβΝΫε κ βΝ πθΝεα υγυθ άλδπθΝκ βΰδυθΝΰδαΝ κθΝ

Καθκθδ ησ,Ν δμΝκπκέ μΝπλκ δκλέ βεαθΝκδΝΫθθκδ μΝηΫ πΝπαλα δΰηΪ πθέ 

έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝ γθδεσμΝ θκηκγΫ βμΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ πλαε δεάΝ φαληκΰάΝ

κυΝΚαθκθδ ηκτ,ΝθαΝ πδίΪζ δΝαυ βλΫμΝευλυ δμΝ βλυθ αμΝίΫίαδαΝ βΝία δεάΝ

αλξάΝ βμΝ αθαζκΰδεσ β αμΝ εαδΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ αληκ δσ β μΝ δμΝ γθδεΫμΝ

λυγηδ δεΫμΝαλξΫμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝζαηίΪθκυθΝ αΝεα ΪζζβζαΝεαδΝαπαλαέ β αΝ

ηΫ λαΝαθ δη υπδ βμΝ πθΝπαλαίΪ πθΝ πθΝ πέηαξπθΝ δα Ϊι πθέΝβηαθ δεσΝ

πέ βμΝ έθαδΝκδΝευλυ δμΝθαΝ έθαδΝκηκδσηκλφ μ αΝελΪ βΝηΫζβ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ

ηβθΝ αφάθ αδΝ π λδγυλδκΝ δμΝ αδλ έ μΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ πμΝ Ϋ λαΝ ΰεα Ϊ α βΝ

ξυλ μΝη Νβπδσ λκΝθκηδεσΝεαγ υμΝ πδίκζάμΝευλυ πθ.  

υηπ λα ηα δεΪ,Ν θυΝ ΫξκυθΝ υζκπκδβγ έΝ αλε ΪΝ ίάηα αΝ πλκμΝ βθΝ

αθ δη υπδ βΝ εα αξλβ δευθΝ πλαε δευθΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ηπδ υ δευθΝ

πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν υπΪλξκυθΝ αεσηαΝ π λδγυλδαΝ

ί ζ έπ βμ,Ν η Ν ία δεάΝ πλκςπσγ β βθΝ κυ δα δεάΝ εαδΝ υθ κθδ ηΫθβΝ

υθ λΰα έαΝεαδΝ υηίκζάΝσζπθΝ πθΝφκλΫπθΝεαδΝ πθΝαλξυθΝ βμΝαΰκλΪμέΝ 
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V.   
 

ζζβθδεάΝ δίζδκΰλαφέαΝ 

 ΝέΝ Φαλαθ κτλβμ ( πδηέ),Ν θΫλΰ δαΝ – έε υαΝ ΤΝ υπκ κηΫμ,Ν ΝκηδεάΝ

δίζδκγάεβ,Νβί1ζ 

 ΝέΝ Φαλαθ κτλβμ ( πδηέ),Ν θΫλΰ δαΝ – έεαδκ,Ν ΟδεκθκηέαΝ ΤΝ Πκζδ δεά,Ν

ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1β 

 έΝ υΰβ έ βμ,Ν ΗΝ παλαίέα βΝ πθΝ δ γθυθΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ πμΝ

ξ δλαΰυΰβ βΝ βμΝξλβηα δ βλδαεάμΝαΰκλΪμ,Ν ηπ Νβίίθ, ζέΝ1 

 ΙέΝ κυζΰαλέ κυ, Χλβηα δ άλδκΝ θΫλΰ δαμΝ -Πλκκπ δεάΝ τ α βμΝ βθΝ

ζζΪ α,Ν βηκ δ υηΫθβΝ κΝ έεαδκΝ πδξ δλά πθΝΤΝ αλ δυθ,Νβήβί1θ,Ν

ζέΝ1η1Ν π 

 ΓέΝ ζζάμ, ΚκδθάΝ πφΫζ δαΝ εαδΝ αΰκλΪΝ - ΣκΝ ΫζκμΝ πθΝ δαξπλδ δευθΝ

ΰλαηηυθμΝ βΝ Οαΰκλαε θ λδεάΟΝ βησ δαΝ λτγηδ βΝ πθΝ εκδθπφ ζυθΝ

λα βλδκ ά πθ,Ν ε έΝ θ έΝΪεεκυζαμ,Νβίίκ 

 έΝΗζδΪ κυ, π ζ υγΫλπ βΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμΝεα ΪΝ κΝ υλππαρεσΝεαδΝ

κΝ γθδεσΝ έεαδκ,ΝυθάΰκλκμΝιιήβί1ί,Ν έΝ1ι 

 έΝ ΗζδΪ κυ, ΗΝ δ έ υ βΝ κυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ βΝ λτγηδ βΝ πθΝ

αΰκλυθΝ δε τκυ,ΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ί 

 δεέΝ ΗζδΪ κυ,Ν Ρτγηδ βΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,Ν έεαδκΝ πδξ δλά πθΝ ΤΝ

αλ δυθ,Νζήβίίι 

 ΚέΝΗζδσπκυζκμ, ΣκΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν υλππαέπθΝΠκζδ έαΝ

3/2009 

 ΚέΝΗζδσπκυζκμ,ΝΣκΝ υλππαρεσΝ έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν Ν δηβ δεσΝ σηκΝΙΝ

έΝ κτζΰαλβ,Ν ε έΝαθ έΝΪεεκυζαμ,Ν γάθαΝβί1ί 

 ΝέΝΚ λαηέ αμ, ΟΝ δαξπλδ ησμΝ λα βλδσ β αμΝη αφκλΪμΝ τηφπθαΝη Ν

βθΝ Ο βΰέαΝ βίίλήιβή ΚΝ – ΣκΝ ηκθ ΫζκΝ κυΝ θ ιΪλ β κυΝ δαξ δλδ άΝ

Μ αφκλΪμΝ(« Μ»)ΝεαδΝκΝζ δ κυλΰσμΝ βμΝαΰκλΪμΝ βθΝ ζζβθδεάΝαΰκλΪΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκΝβί11,Ν ζέΝζίέ 

 ΚέΝΚκλκηπΫζβμ, ΜκλφΫμΝ φαληκΰάμΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίλήιβΝΰδαΝ κΝθκηδεσΝ

δαξπλδ ησΝ πθΝ δε τπθΝ βθΝ ,Ν θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκΝ1κήβί1β,Ν ζέΝ

69 
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 Ιέ έΝ Λδθαλέ βμ,Ν Χ δλαΰυΰβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ ηΫ πΝ υθαζζαΰυθμΝ ΝκηκζκΰδαεΫμΝ

ι ζέι δμΝ εαδΝ τΰξλκθ μΝ πλκεζά δμ,Ν Χλβηα κπδ π δεσΝ έεαδκ,Ν Έ κμΝ

βί1γήΣ τξκμΝ1,Ν ζέΝζζ 

 Μέ-ΘέΝΜαλέθκμ, ΗΝπλσ ία βΝ Ν θ λΰ δαεσΝ έε υκΝ - βΝαπ ζ υγΫλπ βΝ

βμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε έΝ θ έΝΪεεκυζαμ,Νβίίγ 

 έΝΠαΰυθβ,ΝΗΝ ικυ έαΝ βμΝ πδ λκπάμΝΚ φαζαδαΰκλΪμΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ

ευλυ πθΝεαδΝκΝ δεα δεσμΝΫζ ΰξκμΝαυ υθ,Ν ε ΝΪεεκυζαμ,Νβίίη  

 ΜέΝΜ ΰε-Παπαθ υθβ, ΣκΝ έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε έΝΪεεκυζαμ,Νβίίγ 

 ΘέΝ ΠαθΪΰκμ, ΟΝ δαξπλδ ησμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πκυΝ

λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε έΝΪεεκυζαμ,Νβί11 

 ΘέΝ ΠαθΪΰκμ,Ν ΣκΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ αΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε έΝ

Ϊεεκυζαμ,Νβί1β 

 έΝέθβμ, θ αΰπθδ ησμΝεαδΝυπβλ έ μΝεκδθάμΝπφΫζ δαμΝ βθΝ θΫλΰ δα,Ν

θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκΝ1ιήβί1β,Ν ζέΝιβ 

 ΝέΝ εαθ Ϊηβμ,Ν Καθσθ μΝ exΝ anteΝ δμΝ υπσΝ ζ υγΫλπ βΝ αΰκλΫμ,Ν ΗΝ

π λέπ π βΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν υλππαέπθΝΠκζδ έαΝγήβίίλ,Ν ζέΝθγγ 

 ΜέΝ αγσπκυζκμ,ΝΓ θδεσΝ θκξδεσΝ έεαδκ,Ν ε σ δμΝΪεεκυζαμ, 2004  

 ΧέΝ υθκ δθσμ, υθ λκηάΝ κυΝ αθα υση θκυΝ θ λΰ δαεκτΝ δεαέκυΝ κΝ

υθαηδεΪΝ ι ζδ ση θκΝ ηπκλδεσΝ έεαδκ,Ν θΫλΰ δαΝ εαδΝ έεαδκΝ έΝ

1ιήβίίκ,Ν ζέΝβί 

 ΧέΝ υθκ δθσμ, ιΫζδιβΝ κυΝ δεαέκυΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ ζζβθδεάΝ

πλαΰηα δεσ β α,ΝυθάΰκλκμΝιιήβί1ί,Ν ζέΝγζ 

 ΧέΝυθκ δθσμ,Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝαθ αΰπθδ ηκτΝ κθΝεζΪ κΝ βμΝ

θΫλΰ δαμ,Ν θΫλΰ δαΝεαδΝ έεαδκΝ έΝ1ίήβίίκ,Ν ζέΝβί 

 ΜαλέαΝ ξκδθΪ, υλππαρεσμΝ Καθκθδ ησμΝ ΰδαΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ εαδΝ βΝ

δαφΪθ δαΝ βθΝ ξκθ λδεάΝ αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ ( ΚΝ 1ββιήβί11,Ν RϋεIT), 

Energy Papers 

 ΧέΣαλθαλέ κυ,ΝυηίΪ δμΝπαλαΰυΰπθΝ κυΝΧλβηα κπδ π δεκτΝΣκηΫα,Ν

κΰηα δεάΝ εαδΝ Πλαε δεάΝ Θ υλβ β,Ν τΰξλκθαΝ γΫηα αΝ ηπκλδεκτΝ

δεαέκυ,ΝλέΝ1,Ν ε έΝΪεεκυζαμ,Νβίίθ 

 έΝΣλκεκτ β,ΝΟδΝυπσΝ υαά β βΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝαθα δΪλγλπ βΝ βμΝ

ΰξυλδαμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδ ηκτ,ΝEnergy papers 

 ΘέΝΦκλ Ϊεβμ,Ν έεαδκΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν ε έΝ θ έΝΝέΝΪεεκυζαμ,Νβίίλ 
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 έΝ Χλδ δαθσμ,Ν ληβθ έαΝ εα ’ΪλγλκΝ υθγάεβμΝ Ν εαδΝ Λ ,Ν ΝκηδεάΝ

δζδκγάεβΝ βί1β,Ν δ δεΪΝ ΪλγλκΝ έΝ εκυζέεβΝ Π λδκ δεσΝ θΫλΰ δαΝ εαδΝ

έεαδκ,Ν ε έΝΪεεκυζαμ 

 ΧέΝ Χλδ κ κτζκυ,Ν Ν Πλκ α έαΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

υηία δεάμΝ ζ υγ λέαμΝ αΝεκδθπφ ζάΝ έε υα,Ν ε έΝ θ έΝΝέΝΪεεκυζα,Ν

γάθαΝ– Κκηκ βθάΝβίίι 

 ΚέΝ ΧέΝ Χλυ σΰκθκμ,Ν κηδεΪΝ εαδΝ ΚκδθπθδεΪΝ δεαδυηα α,Ν ε έΝ θ έΝ ΝέΝ

Ϊεεκυζα,Ν γάθα-Κκηκ βθάΝ1λλκ,Ν ζέΝ1ι1 

 ΣκΝ Θ ηδεσΝ εαδΝ Καθκθδ δεσΝ Πζαέ δκΝ βμΝ θδαέαμΝ υλππαρεάμΝ

Κ φαζαδαΰκλΪμ,Ν πδηΫζ δαΝ ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣλαπ αδεκτΝ δεαέκυΝΤΝ δεαέκυΝ

βμΝΚ φαζαδαΰκλΪμ 

 

ΞΫθβΝ δίζδκΰλαφέαΝ 

 Evolution of Global Electricity Markets: New Paradigms, New 

Challenges, New Approaches, Fereidoon P. Sioshansi (eds.), Elsevier 

Inc., 2013 

 Energy Economics and Financial Markets, André Dorsman, John L. 

Simpson  and Wim Westerman (eds.), Springer Science and Business 

Media, 2013 

 FATOUROS, Arghyrios, An International Legal Framework for Energy, 

Recueil des cours, Hague Academy of International Law, Hague, the 

Netherlands, 2008 

 Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Saeid 

Mokhatab and William A. Poe (eds.), Elsevier Inc., 2012 

 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy 

Challenges, Springer Science+Business Media, LLC, 2011 

 JέΝδacey,Ν“ϋlectricΝUtilitiesΝRetoolΝforΝtheΝόuture”,ΝϊerivativesΝStrategy,Ν1λλθ 

 C. Ekstrand, Financial Derivatives Modeling, Spinger-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2011 

 J. Lucia, E. Schwartz, Electricity prices and power derivatives Evidence from 

the Nordic power exchange, Review of Derivatives Research, 2002 

 J. Hull, Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 1999 
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Νκηκγ έα 

 Ο βΰέαΝ λθήλβή ΚΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ εκδθκτμΝ εαθσθ μΝ ΰδαΝ βθΝ π λδεάΝ

αΰκλΪΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ 

 Ο βΰέαΝ λκήγίή Κ ξ δεΪΝ µ Ν κυμΝ εκδθκτμΝ εαθσθ μΝ ΰδαΝ βθΝ π λδεάΝ

αΰκλΪΝφυ δεκτΝα λέκυ 

 Ο βΰέαΝ βίίγήθή ΚΝ ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ πλκ υππθΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ

ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ πλΪι δμΝ ξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ

(εα Ϊξλβ βΝαΰκλΪμ) 

 2003/54/EK ξ δεΪΝµ Ν κυμΝεκδθκτμΝεαθσθ μΝΰδαΝ βθΝ π λδεάΝαΰκλΪΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ βμΝκ βΰέαμΝλθήλβή Κ 

 Ο βΰέαΝβίίζήγλή ΚΝΰδαΝ δμΝαΰκλΫμΝξλβηα κπδ π δευθΝηΫ πθ,ΝΰδαΝ βθ 

λκπκπκέβ βΝ πθΝκ βΰδυθΝκηήθ11ή ΟΚΝεαδΝλγήθή ΟΚΝ κυΝυηίκυζέκυΝ

εαδΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίίή1βή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ βμΝ κ βΰέαμΝ λγήββή ΟΚΝ κυΝ

υηίκυζέκυ 

 Ο βΰέαΝβί1ζήθηή  ΰδαΝ δμΝαΰκλΫμΝξλβηα κπδ π δευθΝηΫ πθΝεαδΝ βθΝ

λκπκπκέβ βΝ βμΝκ βΰέαμΝβίίβήλβή ΚΝεαδΝ βμΝκ βΰέαμΝβί11ήθ1ή  

 Καθκθδ ησμΝ ηλθήβί1ζΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊξλβ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ βμΝκ βΰέαμΝβίίγήθή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ

http://www.acer.europa.eu/el/Pages/default.aspx
http://www.rae.gr/site/en_US/portal.csp
http://www.lagie.gr/
http://www.admie.gr/
https://www.dei.gr/el
http://curia.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/competition/
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κυΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ πθΝ κ βΰδυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βίίγή1βζή Κ,Ν

2003/125/ ΚΝεαδΝβίίζήιβή Κ 

 Καθκθδ ησΝ 1γζκήβί1ζΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αθαφκλΪΝ κηΫθπθΝ ΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλΪΰλαφκδΝ βΝ εαδΝ θΝ κυΝ εαθκθδ ηκτΝ ( )Ν

αλδγέΝ 1ββιήβί11Ν κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ

ΰδαΝ βθΝαε λαδσ β αΝεαδΝ βΝ δαφΪθ δαΝ βΝξκθ λδεάΝαΰκλΪΝ θΫλΰ δαμ 

 Καθκθδ ησμΝ ι1γήβίίλΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ Ολΰαθδ ηκτΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ

Ρυγηδ δευθΝ λξυθΝ θ λΰ έαμ 

 Καθκθδ ησμΝ ι1ζήβίίλΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ πλσ ία βμΝ κΝ έε υκΝ

ΰδαΝ δμΝ δα υθκλδαεΫμΝ αθ αζζαΰΫμΝ βζ ε λδεάμΝ θ λΰ έαμΝ εαδΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ναλδγέ  1228/2003 

 Καθκθδ ησμΝ ι1ηήβίίλΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ πλσ ία βμΝ αΝ έε υαΝ

η αφκλΪμΝφυ δεκτΝα λέκυΝεαδΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ν

αλδγέ  1775/2005 

 Καθκθδ ησμΝ ηζγήβί1γΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ υπκίκζάΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ

κηΫθπθΝ δμΝαΰκλΫμΝβζ ε λδεάμ θΫλΰ δαμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ

κυΝ παλαλ άηα κμΝ IΝ κυΝ εαθκθδ ηκτΝ ( Κ)Ν αλδγέΝ ι1ζήβίίλΝ κυΝ

υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝυηίκυζέκυ 

 Καθκθδ ησμΝ θζκήβί1βΝ ΰδαΝ αΝ ιπξλβηα δ βλδαεΪΝ παλΪΰπΰα,Ν κυμΝ

ε θ λδεκτμΝ αθ δ υηίαζζκηΫθκυμΝ εαδΝ αΝ αλξ έαΝ εα αΰλαφάμΝ

υθαζζαΰυθ 

 Καθκθδ ησμΝ1ββκήβίίγΝ ξ δεΪΝµ Ν κυμΝσλκυμΝπλσ ία βμΝ κΝ έε υκΝ

ΰδαΝ δμΝ δα υθκλδαεΫμΝαθ αζζαΰΫμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ 

 Καθκθδ ησμΝ θίίήβί1ζΝ Καθκθδ ησμΝ ΰδαΝ δμΝ αΰκλΫμΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ

ηΫ πθΝεαδΝΰδαΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ( )ΝαλδγέΝθζκήβί1β 

 Νέ βιιγή1λλλΝ (Φ ΚΝ ’Ν βκθ) π ζ υγΫλπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ βζ ε λδεάμΝ

θΫλΰ δαμΝ – Ρτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ θ λΰ δαεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ

δα Ϊι δμΝ(Φ ΚΝ ’Νβκθ) 

 ΝέΝ γζβθήβίίηΝ (Φ ΚΝ ’Ν γίλ)Ν πδ Ϊξυθ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ

απ ζ υγΫλπ βΝ βμΝαΰκλΪμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ(Φ ΚΝ ’Νγίλ) 

 ΝέΝ ζίί1ήβί11Ν (Φ ΚΝ ’Ν 1ιλ)Ν ΓδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ θ λΰ δαευθΝ ΰκλυθΝ

Ηζ ε λδ ηκτΝεαδΝΦυ δεκτΝ λέκυΝ(Φ ΚΝ ή1ιλ/22.08.2011) 

http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50153/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50153/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50153/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50149/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50149/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50155/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50155/doccat/detail/Document/
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 ΝέΝ γγζίήβίίηέ(Φ ΚΝ ΥΝ 11β)Ν ΓδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ Κ φαζαδαΰκλΪμΝ

απσΝπλΪι δμΝπλκ υππθΝπκυΝεα ΫξκυθΝπλκθκηδαεΫμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ

πλΪι δμΝξ δλαΰυΰβ βμΝ βμΝαΰκλΪμ 

 ΝέΝ γ1ιηήβίίγΝ (Φ ΚΝ ’Ν βίι) ιδκπκέβ βΝ κυΝ ΰ πγ ληδεκτΝ υθαηδεκτ,Ν

βζ γΫληαθ βΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ 

 ΝέΝ γθίθήβίίιΝ (Φ ΚΝ ’Ν 1λη)Ν ΰκλΫμΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ

Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμέ 

 ΝέΝ γζθκήβίίθΝ Ν (Φ ΚΝ ’Ν 1βλ)Παλαΰπΰά Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ απσΝ

Π Ν εαδΝ υηπαλαΰπΰάΝ Ηζ ε λδ ηκτΝ εαδΝ Θ λησ β αμΝ ΤοβζάμΝ

πσ κ βμΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ 

 Κυ δεαμΝυθαζζαΰυθΝβίί1Ν(Φ ΚΝ ’Νθβγ) 

 Κυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝυ άηα κμΝεαδΝυθαζζαΰυθΝ(Φ ΚΝ ’Νθηηήβίίη) 

 Κυ δεαμΝυθαζζαΰυθΝ(Έε κ βΝγέγ,Νβί1θέίλέίι) 

 ΰξ δλέ δκΝ Κυ δεαΝ υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ (Έε κ βΝ βέ1,Ν

2016.09.15) 

 Φ ΚΝ ΥΝ βηλγήβί1γΝ ( πσφα βΝ Ρ Ν ζθ1ήβί1γ)Ν Σλκπκπκδά δμΝ ΚΗ Ν

εαδΝ ΰξ δλδ έκυΝ ΰδαΝ κΝ ΥΥΜβξαθδ ησΝ Π λδκλδ ηκτΝ Χλβηα κκδεκθκηδεκτΝ

Κδθ τθκυΥΥ 

 Κυ δεαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝυ άηα κμΝ(Κ ΝΦ ΚΝ ΄Ν1ίγήβί1β)Ν 

 Κυ δεαΝ υθαζζαΰυθΝ Ηζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ (ΚΗ Ν Φ ΚΝ ΥΝ

104/31.1.2012). 

 

http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50150/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50150/doccat/detail/Document/
http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/elliniki-koinotiki-nomothesia/eggrafo/document/50150/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/140998/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/141418/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/141418/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/79158/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/79158/doccat/detail/Document/
http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-kanonismoi/archeia/document/79158/doccat/detail/Document/
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