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ENOTHTA 6- ΠΑΡAΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠOΜΕΝΗΣ ΗΜEΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1.Οι Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής ακολουθούν τις αρχές του Ν. 4001/2011 και
του Ν. 4425/2016. Για την ερμηνεία των Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής
διευκρινίζεται ότι όλοι οι όροι που απαντώνται με κεφαλαία στο παρόν έχουν το νόημα
που τους αποδίδεται είτε στο Κείμενο Ορισμών είτε στο παρόν, εφόσον αυτοί δεν
ορίζονται στο Γλωσσάρι.
2. Σκοπός των Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής είναι να καθορίσουν τους όρους
και προϋποθέσεις για την εγγραφή και συμμετοχή στη Χονδρική Αγορά
Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (για τις ανάγκες του παρόντος
εφεξής «Προθεσμιακή Αγορά»), στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην
Ενδοημερήσια Αγορά και συγκεκριμένα:
Α)να ορίσουν τους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες για κάθε Αγορά,
Β) να ορίσουν τα δικαιώματα των Αιτούντων Επιλέξιμων Συμμετεχόντων και τις
υποχρεώσεις τους προς τον Διαχειριστή Αγοράς, όσον αφορά στη Διαδικασία
Εγγραφής,
Γ) να ορίσουν τα δικαιώματα του Διαχειριστή Αγοράς και τις υποχρεώσεις του
προς τους αιτούντες Επιλέξιμους Συμμετέχοντες, όσον αφορά στη Διαδικασία
Εγγραφής,
Δ) να ορίσουν τους Όρους της «Σύμβασης Συμμετοχής»,
Ε) να περιγράψουν τις διαδικασίες και τους όρους συνεργασίας του Διαχειριστή
Αγοράς, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Φορέα
Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Κάλυψης Συναλλαγών (για τις ανάγκες του
παρόντος Κώδικα εφεξής και «Φορέας Εκκαθάρισης») για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά
την εγγραφή και συμμετοχή στην Προθεσμιακή Αγορά, στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά,
ΣΤ) να περιγράψουν τη διαδικασία εγγραφής για τις σχετικές Αγορές μαζί με τα
δικαιολογητικά που ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει στο
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Διαχειριστή Αγοράς και που είναι προαπαιτούμενα για σύναψη Σύμβασης
Συμμετοχής,
Ζ) να περιγράψουν τις ρυθμίσεις για την προσχώρηση νέων Μερών,
Η) να ορίσουν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την
αναστολή ή την καταγγελία Σύμβασης Συμμετοχής Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος,
Θ) να ορίσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους αντίστοιχους κανόνες για τους
Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες,
Ι) να περιγράψουν τις εργασίες που εκτελούνται από το Σύστημα Συναλλαγών,
καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου του Συστήματος Συναλλαγών·
ΙΑ) να ορίσουν τα ισχύοντα Τέλη για τις Υπηρεσίες Συναλλαγών και
ΙΒ) να εισάγουν διάφορες άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Μετά την έγκριση των Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής από τη Ρυθμιστική Αρχή,
οι κανόνες αυτοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται στο σχετικό τεύχος
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Άρθρο 3
Σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής
1. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να αιτηθούν τη σύναψη Σύμβασης
Συμμετοχής («Αιτούντες Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες»)είναι τα ακόλουθα:
A) Παραγωγοί, κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σχετικής
Εξαίρεσης που έχει εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή ,
Β) Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί
από τη Ρυθμιστική Αρχή,
Γ) Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί από τη
Ρυθμιστική Αρχή,
Δ) Παραγωγοί Α.Π.Ε., κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Α.Π.Ε. ή σχετικής Εξαίρεσης που
έχει εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή,
Ε) Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Α.Π.Ε., κάτοχοι Άδειας Σωρευτικής
Εκπροσώπησης Α.Π.Ε. που έχει εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή,
ΣΤ) Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, κάτοχοι Άδειας
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Σωρευτικής Εκπροσώπησης, Απόκρισης Ζήτησης που έχει εκδοθεί από τη
Ρυθμιστική Αρχή,
Ζ) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες.
2.

Οι Αιτούντες Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες που απαριθμούνται στην προηγούμενη
παράγραφο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για Σύμβαση Συμμετοχής,
υποβάλλοντας στο Διαχειριστή Αγοράς δύο (2) υπογεγραμμένα αντίγραφα της
Αίτησης Συμμετοχής, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Διαχειριστή Αγοράς, μαζί με όλα τα δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 6, την απόδειξη
πληρωμής των ισχυόντων Τελών Αίτησης, όπως απαιτείται σύμφωνα με το
Άρθρο 5 και τα ισχύοντα Ετήσια Τέλη και Συνδρομές για τις Υπηρεσίες
Συναλλαγών, σύμφωνα με το Άρθρο 24. Ο Διαχειριστής Αγοράς αξιολογεί την
πληρότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται από τον Αιτούντα Επιλέξιμο
Συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από
την παραλαβή της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης Αίτησης Συμμετοχής και
των σχετικών δικαιολογητικών.

3.

Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που υπεβλήθησαν, ο
Διαχειριστής Αγοράς θεωρήσει απαραίτητη την υποβολή συμπληρωματικών
πληροφοριών από τον Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα, θα ζητήσει τις
πληροφορίες αυτές όχι αργότερα από την προθεσμία των δέκα (10) Εργάσιμων
Ημερών που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Με την παραλαβή των
πληροφοριών αυτών, ο Διαχειριστής Αγοράς εξετάζει εντός πέντε (5) επιπλέον
Εργάσιμων Ημερών τις υποβληθείσες πληροφορίες και ενημερώνει τον αιτούντα
συμβαλλόμενο, εάν απαιτούνται περαιτέρω δικαιολογητικά.

4. Όταν ο Διαχειριστής Αγοράς έχει λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εκδίδει
βεβαίωση για τη σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής, την οποία αποστέλλει στον
Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα
με το άρθρο 31 του παρόντος Η εν ισχύ Σύμβαση Συμμετοχής από το Διαχειριστή
Αγοράς δεν αποτελεί καθαυτή ένδειξη τήρησης από τον Αιτούντα Επιλέξιμο
Συμμετέχοντα οποιουδήποτε άλλου όρου που καθορίζεται στους παρόντες
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και στους Κώδικες της Αγοράς για τη
συμμετοχή στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Σύμβαση
Συμμετοχής τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω βεβαίωσης από
το Διαχειριστή Αγοράς, που αποκαλείται Ημέρα Έναρξης Συμμετοχής. Από την
εν λόγω ημερομηνία και μετά, ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων καθίσταται
Εγγεγραμμένος Συμμετέχων στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Διαχειριστή
Αγοράς.
5. Όλοι οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις
των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς
από την Ημέρα Έναρξης Συμμετοχής και εξής. Όλοι οι Εγγεγραμμένοι
Συμμετέχοντες θα αναφέρονται συλλογικά στους Κώδικες της Αγοράς ως
«Συμμετέχοντες».
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Άρθρο 41
Μορφή και περιεχόμενο της Αίτησης Συμμετοχής
1.

Η μορφή της Αίτησης Συμμετοχής και οι προϋποθέσεις για τη σύναψή της
Σύμβασης Συμμετοχής, δημοσιεύονται από το Διαχειριστή Αγοράς και μπορούν
να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν από το Διαχειριστή Αγοράς, σύμφωνα
πάντα με τους διαδικασία τροποποίησης των Κωδίκων όπως εκάστοτε ισχύει.

2.

Κατ’ ελάχιστον, η Αίτηση Συμμετοχής θα απαιτεί από το Συμμετέχοντα στην
Αγορά:
Α) να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 6 και
Β) να συμφωνήσει ότι θα τηρεί και θα συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής, τους Κώδικες της Αγοράς και το συνοδευτικό
Έγγραφο Ορισμών.

3.

Ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές ή
τροποποιήσεις της Αίτησης Συμμετοχής από το Διαχειριστή Αγοράς.

4. Σε περίπτωση δυσκολίας στην ερμηνεία, αντίφασης, ασάφειας ή διαφοράς μεταξύ
πρόβλεψης ή όρου της Αίτησης Συμμετοχής και των Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής και των Κωδίκων, οι διατάξεις των Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς υπερισχύουν.

Άρθρο 5
Τέλος Αίτησης
1. Το Τέλος Αίτησης αντιπροσωπεύει το λογικό κόστος του Διαχειριστή Αγοράς για
την επεξεργασία μιας αίτησης από έναν Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα για τη
σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής.
2. Το Τέλος Αίτησης καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του
Διαχειριστή Αγοράς που εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή. Η εν λόγω απόφαση
λαμβάνεται πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για το επόμενο
ημερολογιακό έτος. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ποσό του Τέλους Αίτησης θα
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή Αγοράς τουλάχιστον δύο (2) μήνες
πριν τεθεί σε ισχύ.
3. Το Τέλος Αίτησης δημοσιεύεται από το Διαχειριστή Αγοράς στον ιστότοπό του,
μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής και τα προσκομιζόμενα με αυτήν έγγραφα.

Άρθρο 6
Υποβολή Πληροφοριών
1. Ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες και
έγγραφα μαζί με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής:=
Α) το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας/έδρας, συμπεριλαμβανομένων γενικά
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας και αριθμού
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τηλεφώνου του Αιτούντος Επιλέξιμου Συμμετέχοντα για κοινοποιήσεις
σύμφωνα με το άρθρο 31,
Β) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα και
την ιδιότητα τους,
Γ) ΑΦΜ ή Ευρωπαϊκό Αριθμό Εγγραφής ΦΠΑ (VIES), όπου βρίσκει εφαρμογή,
Δ) τον EIC Κωδικό Συμμετέχοντα,
Ε) το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/πρόσωπα επιχειρησιακής επικοινωνίας,
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις του Διαχειριστή Αγοράς και του
Φορέα Εκκαθάρισης και τα στοιχεία επικοινωνίας του(ς) (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και τηλεφώνου) για
κοινοποιήσεις, όπου απαιτείται από αυτούς τους Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 31,
ΣΤ) τους Χρηματιστηριακούς Διαπραγματευτές (Exchange Traders) του και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός
τηλεομοιοτυπίας και τηλεφώνου) για κοινοποιήσεις, όπου απαιτείται από
αυτούς τους Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 31,
Ζ) τις ελληνικές χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο Αιτών Επιλέξιμος
Συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει.
2. Ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων υποβάλλει επίσης με τη Αίτηση Συμμετοχής (και
τα ακόλουθα ενδεικτικά αναφερόμενα έγγραφα:
Α) τη σχετική άδεια που χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή για τη συμμετοχή
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαίρεση των
Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών,
Β) μια υπογεγραμμένη Σύμβαση Εξισορρόπησης με τον Έλληνα Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς,
Γ) Οικονομική Σύμβαση υπογεγραμμένη είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω ενός
Εκκαθαριστικού Μέλους) με τον Διαχειριστή Αγοράς ή με τον ορισθέντα
Φορέα Εκκαθάρισης για την ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
Δ) δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ερωτηματολόγιο «Γνωρίστε
τον Πελάτη σας»,
Ε) αν ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο:
(1)
(2)

ένα σύνολο πιστοποιητικών/εγγράφων του Αιτούντος Επιλέξιμου
Συμμετέχοντος που εκδίδονται από το αρμόδιο εμπορικό μητρώο του,
ένα σύνολο πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα αρμόδια δικαστήρια
που αποδεικνύουν ότι ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί
σε πτώχευση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη
νομική διαδικασία που θίγει τα δικαιώματα των πιστωτών ούτε και καμία
τέτοια διαδικασία έχει αρχίσει σε σχέση με τον Αιτούντα Επιλέξιμο
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Συμμετέχοντα,
3. Η διαδικασία «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» (KYC) εισάγεται για να δώσει τη
δυνατότητα στον Διαχειριστή Αγοράς να κατανοήσει καλύτερα την ταυτότητα και
τις αναμενόμενες δραστηριότητες των Αιτούντων Επιλέξιμων Συμμετεχόντων.
Κατά κύριο λόγο, αυτό επιτρέπει στον Διαχειριστή Αγοράς να αποτρέπει φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που εγείρουν υπόνοιες ότι ή που δύνανται να
δραστηριοποιούνται σε εγκληματικές δραστηριότητες από το να συναλλάσσονται
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εγγυάται την
ασφάλεια και την ακεραιότητα της αγοράς. Το ερωτηματολόγιο «Γνωρίστε τον
Πελάτη σας» είναι ένα έγγραφο που πρέπει να συμπληρώνεται από κάθε Αιτούντα
Επιλέξιμο Συμμετέχοντα που ζητά να συμμετάσχει στη ελληνική χονδρική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Το ερωτηματολόγιο ζητά βασικές πληροφορίες σχετικά με
την ταυτότητα της εταιρείας, τις δραστηριότητές της, την εμπειρία και τα κίνητρα
για συναλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την αποδοχή, το έγγραφο
επικαιροποιείται τακτικά από τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα και το Διαχειριστή
Αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής,
4. Ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία και οι λοιπές
πληροφορίες που παρέχει στο Διαχειριστή Αγοράς σύμφωνα με τους παρόντες
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών της A
ίτησης Συμμετοχής) είναι και παραμένουν ακριβή και πλήρη ως προς όλα τα
ουσιώδη σημεία τους και πρέπει αμέσως να ειδοποιεί το Διαχειριστή Αγοράς για
κάθε αλλαγή,
5. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων πρέπει να ειδοποιεί τον Διαχειριστή Αγοράς, εάν
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, τουλάχιστον επτά (7) Εργάσιμες Ημέρες
πριν η τροποποίηση τεθεί σε ισχύ και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, χωρίς
καθυστέρηση αμέσως μόλις ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων λάβει γνώση της
αλλαγής,
6. Ο Διαχειριστής Αγοράς θα επιβεβαιώσει την αποδοχή ή απόρριψη της τροποποίησης
στο/στα πρόσωπο(α) επιχειρησιακής επικοινωνίας του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου
αναγκαίου μέσου και το αργότερο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά τη σχετική
κοινοποίηση της αλλαγής. Οποιαδήποτε άρνηση τροποποίησης πρέπει να
αιτιολογείται επαρκώς,
7. Η τροποποίηση., εφόσον γίνει δεκτή σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, ισχύει από
την ημέρα καταχώρισης από το Διαχειριστή της Αγοράς,
8. Ο Διαχειριστής Αγοράς διατηρεί το δικαίωμα να ζητά συμπληρωματικά έγγραφα
που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο δημοσιεύοντας στην
ιστοσελίδα του τροποποιημένη λίστα εγγράφων ή κατά περίπτωση, όταν εξετάζει
φάκελο Αιτούντος Επιλέξιμου Συμμετέχοντος,
9. Εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα,
ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων υποβάλλει τις συμπληρωματικές πληροφορίες προς
τον Διαχειριστή Αγοράς εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από το αίτημα του
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Διαχειριστή Αγοράς για την εν λόγω υποβολή,
10. Ο Διαχειριστής Αγοράς διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί περιοδικές
επικαιροποιήσεις των πληροφοριών του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος.

Άρθρο 7
Εγγυήσεις
1. Με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων
εγγυάται ότι:
Α) δεν τελεί σε πτώχευση ούτε έχει ο ίδιος έχει εκκινήσει καμία διαδικασία για την
κήρυξή του σε πτώχευση ή έχει εκκινήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία
δυνάμει του πτωχευτικού δικαίου ή άλλης νομοθεσίας αφερεγγυότητας, που
επηρεάζει τα δικαιώματα των πιστωτών,
Β) δεν έχει ξεκινήσει εναντίον του Αιτούντος Επιλέξιμου Συμμετέχοντος καμία
διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομική
διαδικασία που επηρεάζει τα δικαιώματα των πιστωτών,
Γ) δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης σχετικά με τον
Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα,
Δ)

δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωμής έναντι του Διαχειριστή
Αγοράς,

Ε) οι Χρηματιστηριακοί Διαπραγματευτές του ( Εxchange Τraders ) τηρούν τον
Κώδικα Δεοντολογίας, τους Κώδικες της Αγοράς και τους Κανόνες Εγγραφής
και Συμμετοχής.

Άρθρο 8
Απόρριψη της αίτησης
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται να απορρίψει Αίτηση Συμμετοχής με έναν Αιτούντα
Επιλέξιμο Συμμετέχοντα, εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχει
συμβεί ή ενδέχεται να συμβεί:
Α) όταν ο Αιτών Επιλέξιμος Συμμετέχων δεν έχει υποβάλει δεόντως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα
Άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, ή
Β) ο Διαχειριστής Αγοράς έχει στο παρελθόν καταγγείλει μια Σύμβαση
Συμμετοχής με τον Αιτούντα Επιλέξιμο Συμμετέχοντα ως αποτέλεσμα της
παραβίασης της Σύμβασης Συμμετοχής από τον, τότε, Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Άρθρο 30 παράγραφος 4, εκτός εάν οι
περιστάσεις που οδήγησαν στην καταγγελία, έχουν παύσει να υφίστανται ή ο
Διαχειριστής Αγοράς έχει ευλόγως πειστεί ότι η παράβαση δεν θα
επαναληφθεί, ή
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Γ)

εάν η σύναψη της Σύμβασης Συμμετοχής με τον Αιτούντα Επιλέξιμο
Συμμετέχοντα θα προκαλούσε την παραβίαση εκ μέρους του Διαχειριστή
Αγοράς οποιουδήποτε όρου οιασδήποτε υποχρεωτικής νομικής ή
κανονιστικής υποχρέωσης, ή

Δ) εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις του Αιτούντος Επιλέξιμου Συμμετέχοντος
βάσει του Άρθρου 6 είναι ανακριβείς ή ψευδής, ή
Ε) έχει υπερήμερες υποχρεώσεις πληρωμής έναντι του Διαχειριστή Αγοράς.
2. Απόρριψη Αίτησης Συμμετοχής ενός Αιτούντος Επιλέξιμου Συμμετέχοντος από το
Διαχειριστή Αγοράς να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση Συμμετοχής
αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή.

Άρθρο 9
Πρόσβαση στο Σύστημα Συναλλαγών
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς χορηγεί πρόσβαση στο Σύστημα Συναλλαγών, εάν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις σχετικά με την
επαλήθευση ταυτότητας, όπως ορίζονται από τoυς Κανόνες Συστήματος
Συναλλαγών που δημοσιεύονται από το Διαχειριστή Αγοράς· οι απαιτήσεις
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην υποχρέωση
παροχής ηλεκτρονικού πιστοποιητικού για την υπογραφή και κρυπτογράφηση
ή άλλες τεχνολογίες για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητας· και
Β) το/τα αναγνωρισμένο (-α) πρόσωπο (-α) του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος,
που αποκαλούνται Χρηματιστηριακοί Διαπραγματευτές, για το-(α) οποίο(-α)
θα εγκατασταθεί(-ουν) λογαριασμός(-οι)στο Σύστημα Συναλλαγών, έχει(ουν)υποβληθεί με επιτυχία στη δοκιμασία προσόντων που επιβάλλεται από
τοΔιαχειριστή Αγοράς για την ορθή χρήση του Συστήματος Συναλλαγών.
2. Ο Διαχειριστής Αγοράς επιβεβαιώνει τη δημιουργία του(-ων) λογαριασμού(-ών)
χρήστη ή αποστέλλει σημείωμα άρνησης στον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, το
αργότερο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας
προσόντων από το αναγνωρισμένο πρόσωπο (-α) του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντα. Το σημείωμα επιβεβαίωσης ή απόρριψης δεόντως αιτιολογημένο,
εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος Άρθρου και δε χορηγείται πρόσβαση στο Σύστημα Συναλλαγών,
αποστέλλεται με οποιοδήποτε αναγκαίο μέσο στο πρόσωπο επιχειρησιακής
επικοινωνίας που έχει οριστεί από τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα σύμφωνα με
το Άρθρο 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
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Άρθρο 10
Κώδικας δεοντολογίας — Γενικές διατάξεις
1. Ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων υποχρεούται να ενεργεί καλή τη πίστη, με
ειλικρίνεια, διαφάνεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, σύμφωνα με τις ορθές
επιχειρηματικές πρακτικές. Κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αναλαμβάνει
επίσης, ανά πάσα στιγμή, να διαφυλάσσει την ομαλή λειτουργία και την
ακεραιότητα της ελληνικής χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
περιγράφεται στους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και στους
Κώδικες της Αγοράς. Το παρόν Κεφάλαιο έχει ως στόχο να καθορίσει τους
κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες ανά πάσα
στιγμή, προκειμένου να υποστηρίζουν το Διαχειριστή Αγοράς στη λειτουργία μίας
δίκαιης και εύρυθμης αγοράς. Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν
κεφάλαιο έχουν ως σκοπό να ενισχυθεί η αγορά και η εμπιστοσύνη του κοινού
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στους μηχανισμούς
τιμολόγησης και στις τιμές αναφοράς της προς όφελος των τελικών καταναλωτών.
2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη
χονδρική αγορά ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τις συναλλαγές στην
ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, το παρόν Κεφάλαιο
θεσπίζει κανόνες που απαγορεύουν καταχρηστικές πρακτικές που επηρεάζουν τα
Συμβόλαια Ενέργειας με Φυσική Παράδοση (Physical Energy Contracts),
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (EE) No1227/2011. Οποιαδήποτε
υποχρέωση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο και βαρύνει τον Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα εκφράζεται ρητά ως υποχρέωση αποτελέσματος, δηλαδή ο
Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει δεσμευτεί για την επίτευξη συγκεκριμένου
αποτελέσματος, υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος μόνον από την
απόδειξη της μη επίτευξης αυτού του αποτελέσματος (εκτός από την περίπτωση
Ανωτέρας Βίας).
3. Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν Κεφάλαιο είναι δεσμευτικοί για τους
Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες από τη δημοσίευσή τους, με την επιφύλαξη του
δικαιώματος των Εγγεγραμμένων Συμμετεχόντων να καταγγείλουν τη Σύμβαση
Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 29.

Άρθρο 11
Ορισμοί του Κώδικα Δεοντολογίας
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που
βασίζονται στους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1227/2011:
Α) Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται οι πληροφορίες συγκεκριμένης
φύσης , οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα,
ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής (Συμβόλαια Ενέργειας με
Φυσική Παράδοση) και οι οποίες, αν είχαν δημοσιοποιηθεί, ενδέχεται να είχαν
επηρεάσει σημαντικά την τιμή των εν λόγω Συμβολαίων Ενέργειας με Φυσική
Παράδοση.
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Β) Ως «χειραγώγηση της αγοράς» νοείται:
(1) η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Συναλλαγής ή η έκδοση οποιασδήποτε
Εντολής διαπραγμάτευσης, με τις οποίες
α) δίδονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές
ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή Συμβολαίων
Ενέργειας με Φυσική Παράδοση,
β) πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού
διαμορφώνουν ή επιδιώκουν να διαμορφώσουν την τιμή ενός ή
περισσοτέρων Συμβολαίων Ενέργειας με Φυσική Παράδοση σε
τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη
Συναλλαγή ή εξέδωσε την Εντολή διαπραγμάτευσης, αποδεικνύει ότι
η ενέργειά του αυτή υπαγορεύθηκε από έννομους λόγους και ότι οι εν
λόγω Συναλλαγές ή Εντολές διαπραγμάτευσης συνάδουν με τις
αποδεκτές πρακτικές στην ελληνική χονδρική αγορά ενέργειας, ή
γ) χρησιμοποιούνται ή επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν εικονικές
μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή παραπλάνησης ή τέχνασμα που δίνει
ή ενδέχεται να δίνει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με
την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός Συμβολαίου Ενέργειας με
Φυσική Παράδοση, ή
(2) η διάδοση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του
Διαδικτύου, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πληροφοριών οι οποίες δίνουν
ή είναι πιθανόν να δώσουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά
με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή Συμβολαίων Ενέργειας με
Φυσική Παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης φημών ή
παραπλανητικών ειδήσεων, εφόσον ο διαδίδων τις πληροφορίες γνώριζε
ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.
Γ) Ως «απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς» νοείται:
(1) η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Συναλλαγής ή η έκδοση οποιασδήποτε
Εντολής διαπραγμάτευσης, με πρόθεση
(α) να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής,
(β) να διαμορφωθεί η τιμή ενός ή περισσοτέρων Συμβολαίων
Ενέργειας με Φυσική Παράδοση σε τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το
πρόσωπο που διεκπεραίωσε τη Συναλλαγές ή εξέδωσε την Εντολή
διαπραγμάτευσης, αποδεικνύει ότι η ενέργειά του αυτή υπαγορεύθηκε
από έννομους λόγους και ότι οι η εν λόγω Συναλλαγή ή Εντολή
διαπραγμάτευσης συνάδει με τις αποδεκτές πρακτικές στην ελληνική
χονδρική αγορά ενέργειας, ή
(γ)| να χρησιμοποιηθούν εικονικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή
παραπλάνησης ή τέχνασμα που δίνει ή ενδέχεται να δίνει ψευδείς ή
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την
τιμή ενός Συμβολαίου Ενέργειας με Φυσική Παράδοση.
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(2)

η διάδοση πληροφοριών με τα MέσαMαζικήςEνημέρωσης,
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, ή με οιοδήποτε άλλο μέσο, με
την πρόθεση να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με
την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή των Συμβολαίων Ενέργειας με
Φυσική Παράδοση.

Άρθρο 12
Οικονομική αιτιολόγηση
1. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αναλαμβάνει να διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι
όλες οι Εντολές που έχουν δοθεί και όλες οι συναλλαγές που έχουν διεκπεραιωθεί
στην Προθεσμιακή Αγορά, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια
Αγορά, έχουν οικονομική αιτιολόγηση. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
αναλαμβάνει περαιτέρω να παρέχει, τέτοια αιτιολόγηση προς το Διαχειριστή
Αγοράς κατόπιν αιτήματός του, δηλαδή να δίνει το λόγο που επιτρέπει στον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, να αποφασίσει να αγοράσει ή να πωλήσει
ποσότητες ενέργειας.
2. Τέτοιος λόγος πρέπει να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη στρατηγική
συναλλαγών, ιδίως:
Α) λιανική/προμήθεια,
Β) αντιστάθμιση των κινδύνων των θέσεων στην αγορά,
Γ) κερδοσκοπία (speculating) προκειμένου να προσπαθήσει να επωφεληθεί από
μια κατάσταση στην αγορά, αναλαμβάνοντας κινδύνους,
Δ) εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) μεταξύ των διαφόρων τομέων της
αγοράς και των συνθηκών πίσω από την απόφαση να δώσει τη σχετική
Εντολή.
3.

Ο Διαχειριστής Αγοράς, εξασκώντας τις αρμοδιότητές του για την εποπτεία και
παρακολούθηση της αγοράς, έχει το δικαίωμα να, ζητά εξηγήσεις από τον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα για την οικονομική αιτιολόγηση, σύμφωνα με το
άρθρο 20.

Άρθρο 13
Απαιτήσεις Συμπεριφοράς
1.

Οι Γενικές Υποχρεώσεις συμπεριφοράς που ισχύουν για τους Εγγεγραμμένους
Συμμετέχοντες περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς: Οποιαδήποτε ανάμιξη ή απόπειρα ανάμιξης
σε χειραγώγηση της αγοράς σε Συμβόλαιο Ενέργειας με Φυσική Παράδοση
απαγορεύεται. Αυτή η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς περιλαμβάνει,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Α) κάθε είδους ψευδή ή παραπλανητική συμπεριφορά,
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Β) κάθε είδους συμπαιγνίες ή αθέμιτες συμπράξεις ανάμεσα σε Εγγεγραμμένους
Συμμετέχοντες ή με τρίτα μέρη,
Γ) κάθε είδους συμπεριφορά τεχνητού καθορισμού των τιμών.
3. Απαγόρευση ψευδών και παραπλανητικών συμπεριφορών: Οι Εγγεγραμμένοι
Συμμετέχοντες απαγορεύεται αυστηρά να:
Α) να δίνουν Εντολές χωρίς τη δέουσα οικονομική αιτιολόγηση,
Β) να δίνουν Εντολές χωρίς πρόθεση να τις εκτελέσουν,
Γ) να δίνουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιμή των Συμβολαίων Ενέργειας με Φυσική Παράδοση,
Δ) να χρησιμοποιούν εικονικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή απάτης ή τέχνασμα
που δίνει ή ενδέχεται να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με
την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή των Συμβολαίων Ενέργειας με Φυσική
Παράδοση,
Ε) να διαδίδουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ή με οποιοδήποτε άλλο
μέσο,
ΣΤ) να αναμειγνύονται σε Συναλλαγές που περιλαμβάνουν απάτη με ΦΠΑ ή
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
4. Απαγόρευση συμπαιγνιών ή αθέμιτων συμπράξεων: Οι Εγγεγραμμένοι
Συμμετέχοντες απαγορεύεται αυστηρά να:
Α) δίνουν Εντολές Αγοράς ή Πώλησης ταυτόχρονα (ή σχεδόν ταυτόχρονα)για την
ίδια τιμή και ποσότητα (δηλαδή προσυμφωνημένες συναλλαγές),
Β) να κάνουν Συναλλαγές Αντίθετης Εγγραφής (Cross Trades) ή διασυνοριακές
Συναλλαγές, εκτός εάν υπάρχει πραγματική οικονομική αιτιολογία Αντίθετης
Εγγραφής και απουσία πρόθεσης χειραγώγησης των τιμών χρηματιστηρίου
(Επιτρεπόμενες Συναλλαγές Αντίθετης Εγγραφής / Permitted Cross Trades),
Γ) να συνάπτουν συμφωνίες για την πώληση ή την αγορά ενός Συμβολαίου
Ενέργειας με Φυσική Παράδοση, όπου είτε δεν επιφέρουν τροποποιήσεις σε
συμφέροντα των δικαιούχων ή κινδύνους αγοράς, ή να προβαίνουν σε
συμφωνίες στις οποίες η μεταβίβαση έννομων συμφερόντων ή κινδύνων
αγοράς είναι μόνο μεταξύ μερών τα οποία ενεργούν σε συνεννόηση ή
συμπαιγνία.
5. Απαγόρευση συμπεριφορών τεχνητού καθορισμού των τιμών: Οι Εγγεγραμμένοι
Συμμετέχοντες απαγορεύεται αυστηρά:
Α) να διαμορφώνουν την τιμή ενός ή περισσοτέρων Συμβολαίων Ενέργειας με
Φυσική Παράδοση σε τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο που προέβη
στη Συναλλαγή ή εξέδωσε την Εντολή διαπραγμάτευσης αποδεικνύει ότι η
ενέργεια αυτή υπαγορεύθηκε από θεμιτούς λόγους και ότι η εν λόγω
Συναλλαγή ή Εντολή διαπραγμάτευσης συνάδει με τις αποδεκτές πρακτικές
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·
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Β) να προκαλούν την τεχνητή διαμόρφωση των τιμών σε επίπεδα, τα οποία δεν
δικαιολογούνται με βάση τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης της αγοράς,
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής διαθεσιμότητας, παραγωγής, της
δυναμικότητας μεταφοράς και της ζήτησης.
6.

Απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών: Οι Εγγεγραμμένοι
Συμμετέχοντες ή οι Χρηματιστηριακοί Διαπραγματευτές τους, οι οποίοι κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ένα Συμβόλαιο Ενέργειας με Φυσική
Παράδοση απαγορεύεται:
Α) να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για να αποκτήσουν ή να πωλήσουν,
ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να πωλήσουν, αμέσως ή εμμέσως,
Συμβόλαια Ενέργειας με Φυσική Παράδοση, στα οποία αφορούν οι εν λόγω
πληροφορίες,
Β) να γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, εκτός αν η
γνωστοποίηση αυτή γίνεται στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του
επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους,
Γ) να συστήνουν σε άλλο πρόσωπο, ή να το παρακινούν, βάσει εμπιστευτικών
πληροφοριών, να αποκτήσει ή να διαθέσει Συμβόλαια Ενέργειας με Φυσική
Παράδοση, στα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.

7. Χειραγώγηση ή κατάχρηση τεχνολογίας: Ο Διαχειριστής Αγοράς επιτρέπει τη χρήση
συστημάτων αυτόματης δρομολόγησης Εντολών και Διασυνδέσεων
Προγραμματισμού Εφαρμογών («Application Programming Interfaces/API»), με
την προϋπόθεση ότι οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες συμμορφώνονται με όλες
τις διατάξεις των Παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες
της Αγοράς. Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μη
χειραγωγούν την τεχνολογία του Διαχειριστή Αγοράς, με σκοπό να επηρεάσουν
τις τιμές της αγοράς ή να διαταράξουν με άλλο τρόπο την πρόσβαση άλλων
Εγγεγραμμένων Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών. Τα συστήματα
αυτόματης δρομολόγησης Εντολών πρέπει να αναβαθμίζονται με τη δέουσα
επιμέλεια, ώστε να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς.
8.Υποχρέωση τήρησης της διαφάνειας: Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες
υποστηρίζουν το Διαχειριστή Αγοράς στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαφάνειας
και της ακεραιότητας της ελληνικής χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά συνέπεια, οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες παρέχουν αμέσως γραπτώς
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς του Διαχειριστή
Αγοράς σχετικά με:
Α) οποιοδήποτε πρόδηλο λάθος, στο οποίο έχουν εμπλακεί,
Β) κάθε συμβάν που θα μπορούσε να συνιστά χειραγώγηση της αγοράς, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 12.
9.

Συμπεριφορά Εγγεγραμμένων Συμμετεχόντων προς άλλους Εγγεγραμμένους
Συμμετέχοντες και το κοινό: Στο βαθμό που ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συμμετοχή του στην ελληνική
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χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι αληθείς.
Επιπλέον, οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες οφείλουν να μην απαξιώνουν το
Διαχειριστή Αγοράς προβαίνοντας εν γνώσει τους σε ψευδείς δηλώσεις.

Άρθρο 14
Οργανωτικές απαιτήσεις των Εγγεγραμμένων
Συμμετεχόντων
1. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων οργανώνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
κατά τρόπο, ώστε να πληροί όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τις
Συναλλαγές σε Προϊόντα Ενέργειας και το διακανονισμό των Συναλλαγών της
αγοράς. Η κατάλληλη οργάνωση του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος
περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα (λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών
περιστάσεων και του φάσματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος):
Α) οργανωτική δομή και διαδικασίες που περιορίζουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε
κάθε κακή συμπεριφορά,
Β) διαδικασίες εποπτείας των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης,
Γ) ύπαρξη αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης κινδύνου,
Δ) την υποχρέωση να ενημερώνει το Διαχειριστή Αγοράς, πάραυτα, για τυχόν
αλλαγές στις πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εύρυθμη διεξαγωγή της
διαπραγμάτευσης και την ορθή εκτέλεση των Συναλλαγών,
Ε) τη συμμόρφωση με τις γενικές προϋποθέσεις εισδοχής.
2. Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι Χρηματιστές
Συναλλαγών τους έχουν επαρκή προσόντα και υποχρεούνται να συμμορφώνονται
με α) τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, ιδίως με το παρόν
Κεφάλαιο που αφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας και (β) τους Κώδικες της
Αγοράς.

Άρθρο 15
Άλλοι κανόνες συμμετοχής
1. Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες και οι Χρηματιστές Συναλλαγών που είναι
εξουσιοδοτημένοι να συναλλάσσονται στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και τους κανόνες των Σχετικών Αρχών,
όπως ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και στους
Κώδικες της Αγοράς, καθώς και εκείνους του Διαχειριστή Αγοράς και ιδίως τους
σχετικούς με τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Αγοράς για την εποπτεία και
επιτήρηση της αγοράς.
2.

Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες ή οι Χρηματιστηριακοί Διαπραγματευτές τους,
που είναι εξουσιοδοτημένοι να συναλλάσσονται στην ελληνική χονδρική αγορά
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ηλεκτρικής ενέργειας, είναι δυνατόν να αποκλείονται προσωρινά από τις
συναλλαγές στην αγορά στο σύνολό της ή σε ορισμένα τμήματα της ή από
προϊόντα των αγορών, σε περίπτωση που παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις ή
δε συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Διαχειριστή Αγοράς, του Τμήματος
Εποπτείας Αγοράς ή οποιασδήποτε σχετικής ρυθμιστικής αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 28. Η απόφαση λαμβάνεται από το Διαχειριστή αγοράς μετά από σχετική
εισήγηση, σύμφωνα με το Άρθρο 20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Διαχειριστή Αγοράς
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου
Συμμετεχόντων και για τη λειτουργία της Προθεσμιακής Αγοράς , της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
2. Ο Διαχειριστής Αγοράς επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστημα
Συναλλαγών, που θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τις λειτουργίες που
περιλαμβάνονται στους Κώδικες της Αγοράς. Ο Διαχειριστής Αγοράς παρέχει
πρόσβαση στο Σύστημα Συναλλαγών σε καθορισμένο/-ους χρήστη/-εςτων
Εγγεγραμμένων Συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 9. Ο Διαχειριστής
Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη συνεχή κατάρτιση των Εγγεγραμμένων
Συμμετεχόντων πάνω στο Σύστημα Συναλλαγών και τους παρέχει στήριξη,
οδηγίες και πρωτόκολλα διασύνδεσης, προκειμένου να αποκτήσουν κατάλληλο
συμβατό σύστημα χρήστη για να επικοινωνούν με το Σύστημα Συναλλαγών
3. Ο Διαχειριστής Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση σχετικών πληροφοριών,
ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της Προθεσμιακής Αγοράς, της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
4.Ο Διαχειριστής Αγοράς παρέχει, κατόπιν αιτήματος από τον Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα στην Αγορά, συμφωνία αναφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1348/2014.
5. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 4425/2016, ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται
να αναθέτει σε εξωτερικό φορέα να αναλάβει τις δραστηριότητες εκκαθάρισης,
διακανονισμού, τιμολόγησης, μεταφοράς μετρητών και διαχείρισης κινδύνων που
απορρέουν από τη συμμετοχή στη Προθεσμιακή Αγορά, στην Αγορά Επόμενης
Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. Το πιστωτικό ίδρυμα που συνάπτει
σύμβαση με το Διαχειριστή Αγοράς για αυτόν τον σκοπό είναι ο Φορέας
Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Κάλυψης Συναλλαγών, εφεξής για τις ανάγκες
του παρόντος «Φορέας Εκκαθάρισης».
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6.Ο Διαχειριστής Αγοράς δημοσιεύει τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς στην ιστοσελίδα του.
7. Ο Διαχειριστής Αγοράς παρακολουθεί τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 20.
8. Ο Διαχειριστής Αγοράς εισπράττει τα Ισχύοντα Τέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 24.
9. Ο Διαχειριστής Αγοράς δεν μπορεί να κατέχει μονάδα παραγωγικής ισχύος ή να
συναλλάσσεται στην Ενέργεια με σκοπό το κέρδος.

Άρθρο 17
Σύστημα Συναλλαγών
1. Το Σύστημα Συναλλαγών διαχειρίζεται όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με τη
Προθεσμιακή Αγορά, την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά,
εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς, καταγράφει όλα τα στοιχεία και τα
αποτελέσματα της αγοράς και διαχειρίζεται τη διασύνδεση μεταξύ των
προαναφερόμενων αγορών και της Αγοράς Εξισορρόπησης και Επικουρικών
Υπηρεσιών που διαχειρίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς. Το
Σύστημα Συναλλαγών περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:
Α) το Μητρώο Συμμετεχόντων,
Β) τα συστήματα υποβολής και επικύρωσης προσφορών της Προθεσμιακής Αγοράς,
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς,
Γ) το σύστημα λειτουργίας της Προθεσμιακής Αγοράς,
Δ) το Σύστημα Υποβολής Εντολών,
Ε) το Σύστημα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών,
ΣΤ) το Σύστημα Καταχώρησης Προθεσμιακών Συμβολαίων και Υποβολής Δηλώσεων
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης,
και τις διασυνδέσεις του με το Σύστημα Υποβολής Εντολών και το Σύστημα
Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών και
Ζ) τη διασύνδεση μεταξύ του Συστήματος Συναλλαγών και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείται στην Περιφερειακή Σύζευξη Τιμών για την
αντιστοίχιση των Εντολών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
Η)
το σύστημα δημοπρασιών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις Τοπικές
Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (LIDAs)και τις Συμπληρωματικές Περιφερειακές
Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (CRIDAs).
Θ) τη διασύνδεση μεταξύ του Συστήματος Συναλλαγών και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της πανΕυρωπαϊκής συνεχούς ενδοημερήσιας συναλλαγής (XBID),
Ι) τη διασύνδεση μεταξύ του Συστήματος Συναλλαγών και του Φορέα Εκκαθάρισης
(1) για τη μεταβίβαση δεδομένων Συναλλαγών από το Σύστημα Συναλλαγών
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στο Φορέα Εκκαθάρισης για σκοπούς εκκαθάρισης και διακανονισμού
και
(2) για τη μεταφορά των πιστωτικών ορίων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής
πληροφορίας για διαχείριση κινδύνου ανά Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα
από το Φορέα Εκκαθάρισης στο Σύστημα Συναλλαγών, που θα
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των Εντολών που υπέβαλαν οι
Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες σε όλες τις αγορές.
ΙΑ) τη διασύνδεση του Συστήματος Συναλλαγών και του Συστήματος Καταχώρησης
Προθεσμιακών Συμβολαίων και Υποβολής Δηλώσεων Προγραμμάτων Φυσικής
Παράδοσης/Απόληψης με το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς. Το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφορας αποτελείται από:
(1) τη διασύνδεση για τη μεταβίβαση των κατάλληλων πληροφοριών από τη
Προθεσμιακή Αγορά, την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την
Ενδοημερήσια Αγορά στην Αγορά Εξισορρόπησης και Επικουρικών
Υπηρεσιών και
(2) τη διασύνδεση για τη μεταβίβαση των κατάλληλων πληροφοριών του
Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς για την Προθεσμιακή Αγορά,
την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από τα Μητρώα που
διατηρούνται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, των
υποβληθεισών Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας των Παραγωγών, των
Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς και των Συντελεστών Απωλειών
Μεταφοράς και Διανομής.
ΙΒ) τη διασύνδεση μεταξύ του Συστήματος Συναλλαγών και του Φορέα Συντονισμένου
Υπολογισμού Δυναμικότητας για την λήψη της Διαζωνικής Δυναμικότητας και των
Περιορισμών Κατανομής.
ΙΓ) το Σύστημα Επικοινωνίας Συμμετέχοντα και τις βάσεις δεδομένων που
απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των ανωτέρω.
2. Το Σύστημα Συναλλαγών υποστηρίζει τις κοινώς παραδεδεγμένες αρχές της καλής
συναλλακτικής πρακτικής, στηρίζεται σε σύγχρονες, κατάλληλες και αξιόπιστες
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και πρέπει να παρέχει αυστηρή
αδιάλειπτη λειτουργία, αυξημένη αξιοπιστία και προδιαγραφές ακεραιότητας
πληροφοριών.
3. Οι βάσεις δεδομένων του Συστήματος Συναλλαγών προστατεύονται μέσω ενός
κατάλληλου συστήματος ασφαλείας, τα οποίο δεν επιτρέπει την πρόσβαση μη
εξουσιοδοτημένων προσώπων σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Το ίδιο το
σύστημα παρέχει προστασία έναντι διαγραφής πληροφοριών από τις βάσεις
δεδομένων.
4. Το Σύστημα Συναλλαγών διαθέτει εφεδρικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σε
ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα, ένα κατάλληλο σύστημα ασφαλείας και
συγχρονίζεται με το κύριο σύστημα ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των
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πληροφοριών. Το εφεδρικό σύστημα θα τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση
διακοπής ή δυσλειτουργίας του κυρίου συστήματος.
5. Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες στις
βάσεις δεδομένων του Συστήματος Συναλλαγών που τους αφορούν άμεσα.

Άρθρο 18
Επικοινωνία με το Σύστημα Συναλλαγών
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς πρέπει να θεσπίζει κατάλληλα Πρωτόκολλα Διασύνδεσης
για τους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες, ώστε να επικοινωνούν με το Σύστημα
Συναλλαγών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και να καθιστά
αυτά τα Πρωτόκολλα Διασύνδεσης διαθέσιμα σε όλα τα πρόσωπα που το ζητούν.
Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες πρέπει να θέτουν σε λειτουργία συστήματα
κατάλληλα για αποτελεσματική επικοινωνία με το Σύστημα Συναλλαγών.
2.

Το Σύστημα Συναλλαγών εκδίδει αυτομάτως αποδεικτικά λήψης επικοινωνίας που
αποστέλλονται απευθείας στους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες.

3. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής λειτουργίας του Συστήματος Συναλλαγών,
ο Διαχειριστής Αγοράς ενημερώνει αμέσως όλους τους Συμμετέχοντες,
αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση με τη χρήση οποιωνδήποτε κατάλληλων
μέσων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 31, καθιερώνοντας τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθείται για περαιτέρω επικοινωνία και τον αναμενόμενο χρόνο
που απαιτείται για την αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας. Αμέσως μετά την
αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας, ο Διαχειριστής Αγοράς ενημερώνει
όλους τους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες ηλεκτρονικά.
4. Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία μέσω του Συστήματος Συναλλαγών έχει
προβάδισμα, εφόσον δεν αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας.

Άρθρο 19
Έλεγχος του Συστήματος Συναλλαγών
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς διασφαλίζει ότι το Σύστημα Συναλλαγών ελέγχεται από
επαρκώς καταρτισμένη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία, που καθορίζει τη συνέπειά
του με τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στους Κώδικες
Αγοράς, και προβαίνει είτε:
Α) σε πλήρη έλεγχο, είτε
Β) σε επί μέρους έλεγχο των αλλαγών και του αντίκτυπου αυτών επί του
υπολοίπου του Συστήματος Συναλλαγών·
Ο έλεγχος πραγματοποιείται όσο συχνά ο Διαχειριστής Αγοράς θεωρεί εύλογο και
κατάλληλο και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το Σύστημα Συναλλαγών
τροποποιείται ή επικαιροποιείται. Ο Διαχειριστής Αγοράς είναι υπεύθυνος για τη
δημοσίευση αυτής της πιστοποίησης στον ιστότοπό του.
2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων
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του ελέγχου του Συστήματος Συναλλαγών, ένα πιστοποιητικό από τον ελεγκτή που
διενήργησε τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου θα
γίνεται αποδεκτό από όλα τα Mέρη ως αποδεικτικό στοιχείο ότι το Σύστημα
Συναλλαγών λειτούργησε με ακρίβεια.

Άρθρο 20
Παρακολούθηση της Αγοράς
1. Στο πλαίσιο της διασφάλισης ότι οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και τιμολόγησης
πραγματοποιούνται δίκαια και ελεύθερα από τακτικές «κατάχρησης της αγοράς»,
παρακολουθείται συνεχώς η συμπεριφορά των Εγγεγραμμένων Συμμετεχόντων
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ερευνώνται ενδεχόμενες
παραβιάσεις των Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής, των Κωδίκων της Αγοράς
ή εφαρμοστέων νόμων.
2. Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, ο Διαχειριστής Αγοράς υποχρεούται να τηρεί
στατιστικά στοιχεία και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του
Συστήματος Συναλλαγών, να καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλονται
στη Ρυθμιστική Αρχή, και να δημοσιεύει τα εν λόγω στοιχεία στον δικτυακό του
τόπο, κατά τρόπο που έχει εγκριθεί από κανονιστική απόφαση.
3. Ο Διαχειριστής Αγοράς διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά
με τις επιδόσεις της Aγοράς, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με το
κανονιστικό πλαίσιο και να μειώσει τα κίνητρα συμμετοχής σε κερδοσκοπία ή
χειραγώγηση της αγοράς.
4. Αυτό το κεντρικό καθήκον του Διαχειριστή Αγοράς εκπληρώνεται από ένα
αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο του Διαχειριστή Αγοράς, το Τμήμα Εποπτείας
της Αγοράς. Το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς θα έχει σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία και τη διατήρηση της προαναφερθείσας εμπιστοσύνης και
ακεραιότητας στην ελληνική Αγορά, έχοντας μια ισχυρή και ορατή παρουσία σ’
αυτήν. Το κύριο αντικείμενο του Τμήματος Εποπτείας της Αγοράς περιλαμβάνει
την επιτήρηση ενδεχόμενης στρατηγικής συμπεριφοράς, η οποία αντίκειται στο
ευρωπαϊκό και στο εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού από οποιονδήποτε
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, με σκοπό την εξαγωγή και την επίτευξη
απροσδόκητων και αδικαιολόγητων κερδών στην ελληνική Αγορά.
5.

Το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς έχει το δικαίωμα να ζητά πληροφορίες και
προσκόμιση εγγράφων από οποιονδήποτε Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα στο
βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, το
Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς, έχει το δικαίωμα να ζητά, ανά πάσα στιγμή,
πληροφορίες που αφορούν την οικονομική αιτιολόγηση και τον τελικό δικαιούχο
(ή τους δικαιούχους) των πράξεων του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα.

6.

Το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς καταγράφει όλα τα δεδομένα σχετικά με τη
διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό των συναλλαγών, σε καθημερινή βάση και
τα αξιολογεί αναλόγως.

7.

Το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς εξετάζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις
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δραστηριότητες του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα στην Αγορά, που ενδέχεται να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των τιμών. Όταν εκτιμάται κατά πόσον μια
Εντολή ή Συναλλαγή παραβιάζει τους κανόνες των Άρθρων 12, 13 και 14, οι
ακόλουθες μη εξαντλητικά απαριθμούμενες ενδείξεις, οι οποίες δεν πρέπει να
θεωρείται ότι, αφ’ εαυτών, συνιστούν «χειραγώγηση της αγοράς» ή
«εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών», πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από
το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς:
Α) ο βαθμός στον οποίο οι Εντολές που υποβάλλονται ή οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του ημερήσιου
όγκου Συναλλαγών στο σχετικό Προϊόν, ιδιαίτερα όταν οι εν λόγω
δραστηριότητες οδηγούν σε σημαντική μεταβολή της Ημερήσιας Τιμής
Διακανονισμού του σχετικού Προϊόντος στις τιμές της Προθεσμιακής
Αγοράς, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς,
Β) εάν οι διενεργηθείσες από Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες συναλλαγές δε
συνεπάγονται αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου ενός Προϊόντος,
Γ) ο βαθμός στον οποίο οι Εντολές που υποβάλλονται ή οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν αντιστροφή θέσης σε σύντομο χρονικό
διάστημα και αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του καθημερινού όγκου
συναλλαγών στο σχετικό Προϊόν, και ενδέχεται να συνδέονται με σημαντικές
μεταβολές στην τιμή του σχετικού Προϊόντος,
Δ) ο βαθμός στον οποίο οι Εντολές που υποβάλλονται ή οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται επικεντρώνονται σε μικρό χρονικό εύρος της Αγοράς, και
οδηγούν σε μεταβολή τιμής, η οποία στη συνέχεια αντιστρέφεται,
Ε) Το βαθμός στον οποίο οι Εντολές που υποβάλλονται μεταβάλλουν την
αντιπροσώπευση των τιμών της καλύτερης Προσφοράς ή των καλύτερων
Εντολών σε ένα Προϊόν, ή γενικότερα την εκπροσώπηση στο Βιβλίο Εντολών
που είναι διαθέσιμο στους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες και αποσύρονται
πριν εκτελεσθούν,
ΣΤ) εάν οι Εντολές που υποβλήθηκαν ή οι Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
από πρόσωπα έπονται ή προηγούνται της διάδοσης ψευδών ή
παραπλανητικών πληροφοριών από τα ίδια πρόσωπα ή από άλλα συνδεόμενα
με αυτά πρόσωπα και,
Ζ) εάν οι Εντολές που υποβλήθηκαν ή οι Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
από πρόσωπα, προτού ή αφότου τα ίδια πρόσωπα ή άλλα συνδεόμενα με αυτά
πρόσωπα εκπονήσουν ή διαδώσουν έρευνες ή επενδυτικές συστάσεις, οι
οποίες είναι εσφαλμένες ή μεροληπτικές ή προδήλως επηρεασμένες από
ουσιώδες συμφέρον.
8. Το Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς ανοίγει ένα φάκελο υπόθεσης για τον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα/τους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες, για τον οποίο
κατά τη διάρκεια συνεχούς παρακολούθησης έχει προκύψει η υποψία ότι
παραβιάστηκαν κανόνες.. Όλες οι πληροφορίες που χειρίζεται το Τμήμα
Εποπτείας της Αγοράς, αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές ς. Το Τμήμα
Εποτπείας της Αγοράς ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη Ρυθμιστική Αρχή, εάν
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υποπτεύεται βάσιμα ότι μία συναλλαγή μπορεί να παραβιάζει το Άρθρο 3 ή 5 του
Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1227/2011.
9. Μια έρευνα που καταλήγει από τη Ρυθμιστική Αρχή στο συμπέρασμα ότι ένας
Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει παραβιάσει τους κανόνες οδηγεί στην επιβολή
των ακόλουθων κυρώσεων από το Διαχειριστή Αγοράς:
Α) αναστολή της Σύμβασης Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος
Β) καταγγελία της Σύμβασης Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

Άρθρο 21
Φορέας Εκκαθάρισης
1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4425/2016, ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται να
αναθέτει σε εξωτερικό φορέα να αναλαμβάνει τις δραστηριότητες εκκαθάρισης,
διακανονισμού, τιμολόγησης, μεταφοράς χρημάτων και διαχείρισης κινδύνων που
απορρέουν από τη συμμετοχή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια
Αγορά και την Προθεσμιακή Αγορά. Το πιστωτικό ίδρυμα που συνάπτει σύμβαση
με το Διαχειριστή Αγοράς για αυτόν τον σκοπό είναι ο Φορέας Εκκαθάρισης.
2. Ο Διαχειριστής Αγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διακανονισμός και η τιμολόγηση
πραγματοποιούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ορίζονται στους Κώδικες της Αγοράς. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιεύει
χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες διακανονισμού, τιμολόγησης και μεταφοράς
χρημάτων.
3.

Ο Φορέας Εκκαθάρισης ενεργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για τους
οικονομικούς διακανονισμούς μεταξύ των Συμμετεχόντων.

4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης απαιτεί εξασφαλίσεις από τους Εγγεγραμμένους
Συμμετέχοντες, με τη μορφή εξασφαλίσεων είτε με χρηματικά διαθέσιμα ή δια
τραπεζικών εγγυήσεων, για να καλύψει τον κίνδυνο καθυστερημένων πληρωμών
ή μη πληρωμών. Ο Φορέας Εκκαθάρισης επανεξετάζει και επαναξιολογεί
περιοδικά την επάρκεια της εξασφάλισης που παρέχεται από ένα συμβαλλόμενο
Μέρος και μπορεί να απαιτήσει από το εν λόγω Μέρος να παράσχει είτε εξ’
ολοκλήρου νέα εξασφάλιση, είτε νέα εξασφάλιση προς αντικατάσταση
υφιστάμενης είτε επιπρόσθετη εξασφάλιση σύμφωνα με επικαιροποιημένο του
συμπέρασμα σχετικά με την επάρκεια της εξασφάλισης που έχει παρασχεθεί από
το εν λόγω Μέρος.
5. Κάθε Μέρος που σκοπεύει να εισέλθει στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο
Διαχειριστής Αγοράς πρέπει:
Α) είτε άμεσα είτε έμμεσα να υπογράψει μια Οικονομική Σύμβαση με το Φορέα
Εκκαθάρισης, και
Β)

να παρέχει και να διατηρεί εξασφαλίσεις προς το Φορέα Εκκαθάρισης,
σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων του
Φορέα Εκκαθάρισης, όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Κανόνων
Εκκαθάρισης.
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6.Ο Φορέας Εκκαθάρισης, αποστέλλει συνεχώς στο Διαχειριστή Αγοράς τα ισχύοντα
πιστωτικά όρια για κάθε Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, για την επικύρωση των
Εντολών Αγοράς τος που υπεβλήθησαν σε όλες τις αγορές.
7. Σύμφωνα με τη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου,
ο Φορέας Εκκαθάρισης καλύπτει κάθε έλλειμμα συναλλαγών στην ελληνική
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μπορεί να προκύψει λόγω
καθυστερημένων πληρωμών, μη πληρωμών, ή ακόμη και αθέτησης υποχρέωσης
Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα. Για τον σκοπό αυτό, ο Φορέας Εκκαθάρισης
συνάπτει Οικονομική Σύμβαση με τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα.

Άρθρο 22
Διατήρηση των Δεδομένων Διακανονισμού
1. Τα Δεδομένα Διακανονισμού είναι όλα τα δεδομένα που ο Φορέας Εκκαθάρισης
απαιτεί να παρέχονται από το Διαχειριστή Αγοράς για τους σκοπούς διενέργειας
των υπολογισμών διακανονισμού.
2. Ο Διαχειριστής Αγοράς τηρεί πλήρες και ακριβές αρχείο όλων των Δεδομένων
Διακανονισμού που αποστέλλονται στο Φορέα Εκκαθάρισης. Η μορφή τήρησης
των αρχείων είναι αυτή που ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται ευλόγως να καθορίσει.
Όλα τα Δεδομένα Διακανονισμού διατηρούνται έτσι για περίοδο τουλάχιστον έξι
(6) ετών από την ημερομηνία που τα Δεδομένα Διακανονισμού δημιουργήθηκαν
αρχικά.
3. Ο Διαχειριστής Αγοράς παρέχει στους Συμμετέχοντες πρόσβαση στα αρχεία τους
(και στα αντίγραφα αυτών), των Δεδομένων Διακανονισμού και/ή δεδομένων που
πρέπει να διατηρούνται, με εύλογη ειδοποίηση.

Άρθρο 23
Ρυθμιστική Αρχή
Η ΡΑΕ εποπτεύει το Διαχειριστή Αγοράς, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων
του και την εκτέλεση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο των παρόντων Κανόνων
Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς, και ενόψει των ανωτέρω,
δικαιούται ιδίως:
A) να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή Αγοράς και στα τεχνικά
και οικονομικά αρχεία που τηρούνται από αυτόν, σε σχέση με τη λειτουργία
του Συστήματος Συναλλαγών, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία,
Β) να διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους,
έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων των παρόντων
Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς και να
επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Νόμου,
Γ) να παρακολουθεί την απόδοση του Διαχειριστή Αγοράς και να δημοσιεύει
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όλους τους σχετικούς δείκτες απόδοσης.

Άρθρο 24
Ισχύοντα τέλη για τις Υπηρεσίες Συναλλαγών
1.

Οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες καταβάλλουν τέλη για τις Υπηρεσίες
Συναλλαγών που παρέχονται από το Διαχειριστή Αγοράς. Τα συνολικά τέλη
απαρτίζονται από τα ακόλουθα:
A) Eτήσια Συνδρομή, χωριστά για κάθε αγορά ((Προθεσμιακή Αγορά, Αγορά
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά)· η Ετήσια Συνδρομή
αντιπροσωπεύει το κόστος των υπηρεσιών συναλλαγών για τη συμμετοχή στις
αγορές, και είναι ένα πάγιο ποσό ανά έτος,
Β) Συνδρομή Μέλους, χωριστά για την Προθεσμιακή Αγορά και την αγορά όψεως
(Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά),
Γ) Τέλος Συναλλαγών, για κάθε MWh που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής
(τόσο πώλησης όσο και αγοράς) από κάθε Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα.

2. Η Συνδρομή Μέλους συνιστά εφάπαξ καταβολή για όλους τους νεοεισερχόμενους
Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες. Η Συνδρομή Μέλους είναι πληρωτέα κατά την
Ημέρα Έναρξης Συμμετοχής.
3. Η Ετήσια Συνδρομή για το πρώτο έτος είναι πληρωτέα την Ημέρα Έναρξης
Συμμετοχής. Η ετήσια συνδρομή για κάθε επόμενο έτος Y είναι πληρωτέα πέντε
(5) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους Y. Δεν
επιστρέφονται τέλη από το Διαχειριστή Αγοράς σε Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα
σε περίπτωση λήξης της συμμετοχής του κατά τη διάρκεια του έτους.
4.

Το Τέλος Συναλλαγών χρεώνεται στους Συμμετέχοντες για την εκτέλεση των
Εντολών. Έτσι, τα τέλη συναλλαγής εξαρτώνται από τον εκτελεσμένο όγκο σε
μεγαβατώρες (MWh). Το Τέλος Συναλλαγών είναι πληρωτέο την 5η Εργάσιμη
Ημέρα του ημερολογιακού μήνα M + 1 για τις συναλλαγές ενέργειας τον
ημερολογιακό μήνα Μ.

5. Τα τέλη εισπράττονται απευθείας από το Διαχειριστή Αγοράς, ύστερα από την
έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου για κάθε Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα.
6. Τα τέλη του παρόντος Άρθρου καθορίζονται με απόφαση που εκδίδει η Ρυθμιστική
Αρχή κατόπιν πρότασης του Διαχειριστή Αγοράς. (άρθ. 6 Νόμου 4425/2016).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΑΦΟΡΑ
Άρθρο 25
Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των Κανόνων
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Εγγραφής και Συμμετοχής
1. Οι Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής είναι αόριστης διάρκειας και υπόκεινται σε
τροποποίηση κατόπιν απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής σύμφωνα με το παρόν
Άρθρο. Οι παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, καθώς και τυχόν
τροποποιήσεις τους που προτείνει ο Διαχειριστής Αγοράς, γίνονται αντικείμενο
διαβούλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου και τίθενται
σε ισχύ σύμφωνα με το ισχύον εθνικό ρυθμιστικό καθεστώς και τους νόμους. Ο
Διαχειριστής Αγοράς δημοσιεύει τους τροποποιημένους Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου, κάθε τροποποίηση των
Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής θα τίθεται σε ισχύ μετά από την έκδοση της
σχετικής αποφάσεως της Ρυθμιστικής Αρχής. Κάθε τροποποίηση εφαρμόζεται σε
όλες τις πτυχές των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένων και, όλων των διαδικασιών που διεξάγονται βάσει των
Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.
4. Κάθε τροποποίηση των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής διέπει
αυτόματα τη συναφθείσα Σύμβαση Συμμετοχής που ισχύει μεταξύ του
Διαχειριστή Αγοράς και του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος, χωρίς να χρειάζεται
ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά χωρίς να
θίγεται το δικαίωμα του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος να ζητήσει τη λύση της
Σύμβασης Συμμετοχής του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 29. Με τη
συμμετοχή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφότου ο Εγγεγραμμένος
Συμμετέχων ενημερώθηκε σχετικά με τις αλλαγές και/ή προσαρμογές των
Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και αφότου αυτές οι αλλαγές και/ή
προσαρμογές των Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής τέθηκαν σε ισχύ,
τεκμαίρεται ότι ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει αποδεχτεί την τροποποιημένη,
δηλαδή την έγκυρη και ισχύουσα έκδοση των Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής.
5. Οι παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής υπόκεινται στη νομοθεσία που
ισχύει κατά το χρόνο έναρξης ισχύος τους. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στη
νομοθεσία ή οποιαδήποτε ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο ή σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει επιπτώσεις στους παρόντες Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής και/ή στα παραρτήματά τους, τότε κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής, οι
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής τροποποιούνται αναλόγως και σύμφωνα με το
παρόν Άρθρο.

Άρθρο 26
Ευθύνη
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς και οι Εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης αναλαμβάνουν ή στην
οποία υπόκεινται και η οποία απορρέει από ή σχετίζεται με τους Κανόνες
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Εγγραφής και Συμμετοχής και τη Σύμβαση Συμμετοχής.
2. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής, ο Διαχειριστής Αγοράς ευθύνεται μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν
από
δόλο και βαριά αμέλεια.
3. Ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αποζημιώνει πλήρως και σε κάθε περίπτωση
οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το Διαχειριστή Αγοράς και τους υπαλλήλους,
εργαζομένους και αντιπροσώπους του, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή
ζημίας (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων), που ο καθένας από αυτούς
μπορεί να υποστεί εξαιτίας οποιασδήποτε αξίωσης από τρίτο για κάθε ζημία
(άμεση ή έμμεση) που υπέστη ο έχων την αξίωση ή οποιοσδήποτε υπάλληλος,
αντιπρόσωπος ή υπεργολάβος του σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής
και Συμμετοχής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Ο Διαχειριστής Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αναγνωρίζει και
συμφωνεί ότι κατέχει το προνόμιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για
τον εαυτό του και ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος για τους υπαλλήλους, τους
εργαζόμενους και τους πράκτορές του.
5. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη συμμετοχή του στην
Προθεσμιακή Αγορά, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια
Αγορά, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις εξής περιπτώσεις:
Α) την έγκαιρη άφιξη Εντολών, δηλώσεων και ανακοινώσεων από τον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα,
Β) την τεχνική βλάβη του συστήματος πληροφοριών από την πλευρά του
Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος που εμποδίζει την επικοινωνία μέσω των
καναλιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και με τους Κώδικες της Αγοράς.
6. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων ευθύνεται για τυχόν κυρώσεις, ποινές ή πρόστιμα
που μπορούν να επιβάλλονται από τις οικονομικές αρχές στο Φορέα Εκκαθάρισης
για φορολογικές παραβάσεις , που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ανακριβείς
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα.
7. Το παρόν Άρθρο ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης Συμμετοχής του
Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος.

Άρθρο 27
Επίλυση διαφορών και διαιτησία
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος Άρθρου, εφόσον υπάρχει
μια διαφορά, ο Διαχειριστής Αγοράς και ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων πρέπει
πρώτα να επιδιώξει φιλική διευθέτηση με αμοιβαία διαβούλευση σύμφωνα με την
παράγραφο 2. Για το σκοπό αυτό, το Μέρος που εγείρει τη διαφορά αποστέλλει
ειδοποίηση στο άλλο μέρος, αναφέροντας:
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Α) την ύπαρξη Σύμβασης Συμμετοχής μεταξύ των Μερών,
Β) το λόγο της διαφοράς, και
Γ) μια πρόταση για μια μελλοντική συνάντηση, με σκοπό να διευθετηθεί η
διαφορά με φιλικό τρόπο.
2.

Τα Μέρη συνέρχονται εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από το αίτημα
συνάντησης και προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν επιτευχθεί
συμφωνία ή εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών
από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης για συνάντηση, οποιοδήποτε από
τα Μέρη δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ανώτερη διοίκηση των Μερών,
ώστε να επιλύσουν τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3. Ο ανώτερος εκπρόσωπος αμφότερων του Διαχειριστή Αγοράς και του
Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος με εξουσία να επιλύουν τη διαφορά συναντιούνται
εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από το αίτημα συνάντησης και προσπάθειας
επίλυσης της διαφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη
διαφορά εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από τη συνάντηση ή εντός άλλης
μεγαλύτερης προθεσμίας που ενδέχεται να συμφωνηθεί, τότε η διαφορά δύναται
να κριθεί από διαιτησία σύμφωνα με την παράγραφο 4.
4.

Σε περίπτωση που μια διαφορά πρόκειται να παραπεμφθεί σε διαιτησία, είτε ο
Διαχειριστής Αγοράς είτε ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί να ειδοποιήσει
τον άλλον δηλώνοντας τη φύση της διαφοράς και καλώντας τον ώστε να συνάψουν
συμφωνία διαιτησίας μεταξύ τους. Η διαφορά = θα παραπέμπεται = τη μόνιμη
διαιτησία που οργανώνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37
του ν. 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων.

5. Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές για το Διαχειριστή
Αγοράς και τον εν λόγω Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα από την ημερομηνία
έκδοσής τους. Ο Διαχειριστής Αγοράς και ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
παραιτούνται του δικαιώματός τους σε κάθε μορφή ένδικου μέσου ή προσφυγής
σε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή, στο βαθμό που η εν λόγω παραίτηση μπορεί
να πραγματοποιείται εγκύρως. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας διαιτησίας
κατά την παράγραφο 4, η διαφορά αυτή υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των Δικαστηρίων της Αθήνας.
6.

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής και με την επιφύλαξη των παραγράφων
1 έως 4 του παρόντος Άρθρου, ένα Μέρος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια
Δικαστήρια των Αθηνών κατά του άλλου Μέρους για κάθε ποσό που οφείλεται
δυνάμει των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της
Αγοράς ή σε σχέση με αυτούς

8.

Παρά τυχόν προσφυγή σε φιλικό διακανονισμό= ή διαιτησία δυνάμει του
παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής Αγοράς και ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
εξακολουθούν να εκτελούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους
παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, του Κώδικα της Αγοράς και τη
Σύμβαση Συμμετοχής του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα.

9.

Το παρόν Άρθρο ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης Συμμετοχής του
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Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος.

Άρθρο 28
Αναστολή της Σύμβασης Συμμετοχής
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται, ειδοποιώντας εγγράφως τον Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα να αναστέλλει προσωρινά τα δικαιώματα του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και
τους Κώδικες της Αγοράς με άμεση ισχύ, εάν ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
διαπράξει παραβίαση υποχρέωσης σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής
και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς, που ενδέχεται να έχει σημαντικό
αντίκτυπο στο Διαχειριστή Αγοράς ως εξής:
Α) αν ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δεν καταβάλει κάθε ποσό που είναι
πληρωτέο και οφείλεται στο Φορέα Εκκαθάρισης,
Β) αν ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δεν παρέχει και δε διατηρεί εξασφαλίσεις
προς το Φορέα Εκκαθάρισης,
Γ) αν ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων διαπράξει παράβαση, η οποία μπορεί να
έχει οικονομικές συνέπειες για το Διαχειριστή Αγοράς και το Φορέα
Εκκαθάρισης,
Δ) αν ο Διαχειριστής Αγοράς έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο
Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες
προϋποθέσεις συμμετοχής στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και
τους Κώδικες της Αγοράς, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση καταγγελίας
σύμφωνα με το Άρθρο 29,
Ε) αν η πρόσβαση στο Σύστημα Συναλλαγών δεν μπορεί να παρασχεθεί από το
Διαχειριστή Αγοράς λόγω του γεγονότος ότι και για όσο διάστημα ο
Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δεν πληροί τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στο
Άρθρο 9 παρ. 1.
2. Σε κάθε περίπτωση ήσσονος σημασίας παράβασης σχετικά με τους παρόντες
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, όπως η μη γνωστοποίηση από Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα αλλαγής όσον αφορά τις υποβληθείσες πληροφορίες, σύμφωνα με
το Άρθρο 6, ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς τον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα να ενημερώνει τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, ότι
τα δικαιώματά του σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής
μπορούν να ανασταλούν, εκτός εάν ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αποκαταστήσει
το γεγονός της αναστολής στο χρονικό διάστημα που τάσσεται στην ειδοποίηση.
Η αναστολή αρχίζει να ισχύει, όταν η περίοδος που τάσσεται για αποκατάσταση
παρέλθει, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους αποκατάσταση. Αφού
τεθεί σε ισχύ η αναστολή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
Άρθρου, ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων σε αναστολή δε συμμετέχει πια στην
ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, εκτός εάν η εν λόγω οφειλή
εξοφληθεί πλήρως ή παρασχεθούν ισόποσες εγγυήσεις από τον Εγγεγραμμένο
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Συμμετέχοντα, ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων που βρίσκεται σε αναστολή δεν έχει
δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ποσότητες ενέργειας που αποτέλεσαν
αντικείμενο Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
μέσω της
Προθεσμιακής Αγοράς και/ή μέσω Διμερών Εξωχρηματιστηριακών Συμβάσεων.
3.

Ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται να αποσύρει μια ειδοποίηση σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος Άρθρου ανά πάσα στιγμή. Έχοντας δώσει μια
ειδοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος Άρθρου, ο
Διαχειριστής Αγοράς δύναται να δώσει περαιτέρω ή άλλη ειδοποίηση ανά πάσα
στιγμή σε σχέση με το ίδιο ή διαφορετικό γεγονός αναστολής.

4.

Μόλις ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει εκπληρώσει ή αποκαταστήσει το
γεγονός της αναστολής, όπως του γνωστοποιήθηκε στην ειδοποίηση στην οποία
προέβη ο Διαχειριστής Αγοράς, ο Διαχειριστής Αγοράς, επαναφέρει, το
συντομότερο πρακτικά και λογικά δυνατόν, τα δικαιώματα του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος σε σχέση με την ικανότητά του να συμμετέχει στην ελληνική
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με γραπτή ειδοποίηση προς τον
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
επαναφοράς, ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στην ελληνική
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Εάν ο Διαχειριστής Αγοράς αποστείλει για έναν Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα
ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος Άρθρου, η εν λόγω
ειδοποίηση αναστολής δεν απαλλάσσει τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα από τις
υποχρεώσεις πληρωμής του προς το Φορέα Εκκαθάρισης.

Άρθρο 29
Καταγγελία της Σύμβασης Συμμετοχής
1. Ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει τη
Σύμβαση Συμμετοχής, στην οποία ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων είναι
συμβαλλόμενο μέρος. Η καταγγελία παράγει τα αποτελέσματά της μετά την
πάροδο τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών μετά από την παραλαβή της ειδοποίησης
καταγγελίας από το Διαχειριστή Αγοράς και μετά την εξόφληση όλων των
εκκρεμών υποχρεώσεων πληρωμών.
2. Ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμμετοχής,
στην οποία ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων είναι συμβαλλόμενο Μέρος, για
σπουδαίο λόγο, όταν ο Διαχειριστής Αγοράς ή ο Φορέας Εκκαθάρισης έχει
διαπράξει παράβαση υποχρέωσης σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής
και Συμμετοχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) όταν ο Φορέας Εκκαθάρισης κατ’ επανάληψη αδυνατεί να καταβάλει
εγκαίρως οποιοδήποτε οφειλόμενο στον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα ποσό
με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις,
Β) όταν υπάρχει ουσιώδης παράβαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας
σύμφωνα με το άρθρο 32.
3. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αποστέλλει ειδοποίηση προς το Διαχειριστή Αγοράς,
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αναφέροντας τον λόγο της καταγγελίας, και δίνοντας στο Διαχειριστή Αγοράς
τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες για την αποκατάσταση της παράβασης, όπου είναι
δυνατόν. Εφόσον ο Διαχειριστής Αγοράς δεν αποκαταστήσει την παράβαση εντός
της ανωτέρω προθεσμίας, η καταγγελία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.
4.

Εάν οποιοσδήποτε λόγος καταγγελίας της παραγράφου 5 συντρέχει σε σχέση με
Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα, ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται, με έγγραφη
ειδοποίηση προς τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα να καταγγείλει τη Σύμβαση
Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντα, που σχετίζονται με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και με τους Κώδικες της Αγοράς. Μια καταγγελία δυνάμει της
παρούσας παραγράφου παράγει τα αποτελέσματά σύμφωνα με το Άρθρο 31 του
παρόντος ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Ο Εγγεγραμμένος
Συμμετέχων δεν μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να συνάψει Σύμβαση
Συμμετοχής με το Διαχειριστή Αγοράς, εκτός αν οι λόγοι της καταγγελίας έχουν
παύσει να υφίστανται ή είναι επαρκώς εξασφαλισμένο ότι η παράβαση δεν θα
επαναληφθεί ξανά.

5.

Οι λόγοι καταγγελίας, στους οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4, είναι οι
ακόλουθοι:
Α) εάν τα δικαιώματα του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος αναστέλλονται για
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών,
Β) αν ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δεν έχει πλέον τα προσόντα για τη συμμετοχή
στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται στο
Άρθρο 7,
Γ) αν ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων κατ’ επανάληψη παραβιάζει αυτούς τους
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, τους Κώδικες της Αγοράς ή διατάξεις της
Αίτησης Συμμετοχής, είτε η παράβαση επιδέχεται θεραπείας είτε όχι,
Δ) αν μία αρμόδια αρχή: (α) κρίνει ότι o Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
καταστρατηγεί τις διαδικασίες του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ή έχει
διαπράξει παράνομη ενέργεια (β) ζητά από το Διαχειριστή Αγοράς να
καταγγείλει τη Σύμβαση Συμμετοχής, στην οποία ο Εγγεγραμμένος
Συμμετέχων είναι Συμβαλλόμενο Μέρος ή (γ) συμφωνεί ότι ο Διαχειριστής
Αγοράς έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
έχει καταστρατηγήσει τις διαδικασίες του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ή
έχει διαπράξει παράνομη ενέργεια κατά τη συμμετοχή του στην Αγορά, ή
Ε) αν ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων έχει προβεί σε οποιαδήποτε πράξη που
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή τη μείωση της
αποτελεσματικότητας του Συστήματος Συναλλαγών (όντας κατανοητό ότι μια
τέτοια ενέργεια θεωρείται ότι συμβαίνει σε περίπτωση οποιασδήποτε
συμπεριφοράς που μπορεί να εξομοιωθεί με επίθεση κατά του συστήματος
πληροφοριών, όπως, ενδεικτικά, η άρνηση παροχής υπηρεσιών, ανεπιθύμητα
ηλεκτρονικά μηνύματα, ιοί, «μέθοδοι ωμής βίας» («bruteforcing»), επίθεση
προγραμμάτων Δούρειου Ίππου («Trojan horse»).
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6.

Αφού η καταγγελία τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του
παρόντος Άρθρου, και από το χρονικό αυτό σημείο και στο εξής, ο Εγγεγραμμένος
Συμμετέχων δε μπορεί να μετέχει πλέον στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.

7. Η καταγγελία μιας Σύμβασης Συμμετοχής δε θίγει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις δυνάμει της Σύμβασης Συμμετοχής ή σε σχέση με αυτήν, δυνάμει
των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς,
που δημιουργήθηκαν πριν από την εν λόγω καταγγελία, εκτός αν ορίζεται άλλως
στο παρόν Άρθρο. Κατά συνέπεια, κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων, του οποίου
καταγγέλλεται η Σύμβαση Συμμετοχής, εφεξής «Καταγγελθείς Συμμετέχων»
εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Διαχειριστή Αγοράς, του Φορέα
Εκκαθάρισης, καθώς και έναντι κάθε επηρεαζόμενου τρίτου μέρους, σύμφωνα με
τους Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς, σε σχέση
με όλα τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται δίχως να θίγονται τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που διαθέτει ο
Διαχειριστής Αγοράς στο πλαίσιο των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής και των Κωδίκων της Αγοράς.
8. Όταν ο Διαχειριστής Αγοράς έχει προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Συμμετοχής,
δικαιούται να ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω πρόσωπα όπως θεωρεί πρέπον,
συμπεριλαμβανομένου κάθε προσώπου για το οποίο ο Διαχειριστής Αγοράς έχει
ενημερωθεί ότι ο Συμμετέχων του πωλεί ενέργεια. Για το σκοπό αυτόν, μετά την
καταγγελία, οι ακόλουθες ενέργειες θα αναληφθούν από το Διαχειριστή Αγοράς:
Α) Οι αντισυμβαλλόμενοι δυνάμει Διμερών Εξωχρηματιστηριακών Συμβάσεων
του Καταγγελθέντος Συμμετέχοντος πρέπει να ειδοποιούνται αναλόγως, ώστε
να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα εναντίον του, όπως ορίζεται στο πλαίσιο των
διμερών συμβάσεών τους.
Β) Σε περίπτωση που ο Καταγγελθείς Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, οι πελάτες
του μεταφέρονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.
Γ) Σε περίπτωση που ο Καταγγελθείς Συμμετέχων είναι Παραγωγός ή Παραγωγός
Α.Π.Ε. ή Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Α.Π.Ε., και τίθεται σε κίνδυνο
η ασφαλής λειτουργία του συστήματος, η Ρυθμιστική Αρχή πράττει τα
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Οι αντίστοιχοι Εκπρόσωποι Φορτίου, όντας οι Παραλαμβάνοντες
Συμμετέχοντες των Διμερών Εξωχρηματιστηριακών Συμβάσεων, θα πρέπει
να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες προς τους
καταναλωτές χρησιμοποιώντας την Αγορά Επόμενης Ημέρας για να
αγοράσουν κατάλληλες ποσότητες ενέργειας ή να υποβάλλουν αίτηση, ώστε
ένα μέρος ή το σύνολο της κατανάλωσης υπό την ευθύνη τους, να μεταφερθεί
στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Άρθρο 30
Ανωτέρα Βία
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1.

Ο Διαχειριστής Αγοράς ή ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων, ο οποίος επικαλείται
Ανωτέρα Βία, αποστέλλει αμελλητί στο άλλο Μέρος ειδοποίηση που περιγράφει
τη φύση της Ανωτέρας Βίας και την πιθανή διάρκειά της και εξακολουθεί να δίνει
σχετικές αναφορές με εύλογη συχνότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου Ανωτέρας
Βίας. Το πρόσωπο που επικαλείται Ανωτέρα Βία καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να περιορίσει τις συνέπειες της Ανωτέρας Βίας.

2.

Εάν οποιοδήποτε Μέρος («το Μέρος που δεν εκπληρώνει») δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής λόγω περιστάσεως Ανωτέρας Βίας, οι Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής παραμένουν σε ισχύ αλλά:
Α) οι σχετικές υποχρεώσεις του Μέρους που δεν εκπληρώνει, με εξαίρεση των
διατάξεων περί εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το Άρθρο 32, θα
αναστέλλονται κατά την περίοδο Ανωτέρας Βίας,
Β) οι υποχρεώσεις του καθενός από τα άλλα Μέρη που οφείλονται σύμφωνα με
τους Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής προς το Mέρος που δεν εκπληρώνει
θα αναστέλλονται κατά την περίοδο Ανωτέρας Βίας, και
Γ) όλες οι άλλες υποχρεώσεις τέτοιων άλλων Μερών σύμφωνα με τους Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής μεταξύ τους, που το σχετικό Μέρος δεν είναι σε
θέση να διεκπεραιώσει άμεσα ως αποτέλεσμα της αναστολής των
Υποχρεώσεων του Μέρους που δεν εκπληρώνει, θα αναστέλλονται για
περίοδο ίση προς τη διάρκεια των περιστάσεων Ανωτέρας Βίας υπό την
προϋπόθεση ότι:
(1) η αναστολή εκτέλεσης δεν έχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής ούτε και
μεγαλύτερη διάρκεια απ’ ό, τι απαιτείται από την Ανωτέρα Βία,
(2) δεν υπάρχει απαλλαγή λόγω της Ανωτέρας Βίας από καμία από τις
υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέρους, οι οποίες προέκυψαν πριν από την
περίπτωση Ανωτέρας Βίας που προκαλεί την αναστολή εκτέλεσης,
(3) το Μέρος που δεν εκπληρώνει στέλνει στα άλλα μέρη άμεση ειδοποίηση
στην
οποία
περιγράφονται
οι
περιστάσεις
Ανωτέρας
Βίας,
συμπεριλαμβανομένης της φύσης του περιστατικού και της αναμενόμενης
διάρκειάς του, και εξακολουθεί να δίνει τακτικές αναφορές σχετικά κατά την
περίοδο Ανωτέρας Βίας,
(4) το Μέρος που δεν εκπληρώνει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την
διόρθωση της αδυναμίας εκτελέσεως, και
(5) το συντομότερο δυνατόν μετά το γεγονός που συνιστά Ανωτέρα Βία, τα
Μέρη συζητούν τον καλύτερο τρόπο για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές
τους κατά το μέτρο του δυνατού σύμφωνα με τους Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής.

3.

Εάν η Ανωτέρα Βία εξακολουθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6)
μηνών, ο Διαχειριστής Αγοράς ή κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί, με
ειδοποίηση στον άλλο μέρος και για όσο η Ανωτέρα Βία συνεχίζεται και μετά από
αυτό το διάστημα των έξι μηνών, να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση
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Συμμετοχής. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες,
αφότου δοθεί η ειδοποίηση ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ορίζεται
στην ειδοποίηση.

Άρθρο 31
Ειδοποιήσεις
1.

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά στους Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής,
κάθε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία που πρέπει να δοθεί από το ένα Μέρος στο
άλλο στο πλαίσιο ή σε σχέση με θέματα που προβλέπονται από τους Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής, εκτός από την επικοινωνία μέσω του Συστήματος
Συναλλαγών, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 18, απευθύνεται στον παραλήπτη και
αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική
διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας και με ένδειξη υπόψη του εκπροσώπου του
άλλου Μέρους, όπως ορίζεται στην Αίτηση Συμμετοχής ή όπως κοινοποιήθηκε
από τον Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα από καιρού εις καιρόν, σύμφωνα με το
Άρθρο 6.

2.

Όλες οι ειδοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις γίνονται με επιστολή που
παραδίδεται ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται με
υπηρεσία ταχυμεταφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις που αφορούν:
Α) τη σύναψη της Σύμβασης Συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 3, και
Β) την αναστολή και καταγγελία σύμφωνα με το Άρθρο 28 και το Άρθρο 29.

3.

Όλες οι ειδοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί:
Α) στην περίπτωση παράδοσης ιδιοχείρως, όταν παραδίδονται έναντι αποδείξεως,
ή
Β)

στην περίπτωση καταγεγραμμένων προπληρωμένων αποστολών
ταχυμεταφορών, την επόμενη ημέρα από την καταγεγραμμένη ημέρα
αποστολής, ή

Γ) στην περίπτωση της τηλεομοιοτυπίας, με αποδεικτικό παράδοσης από τη
συσκευή τηλεομοιοτυπίας του αποστολέα, ή
Δ) στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν παραδίδονται στο άλλο
Μέρος, αλλά μόνο αν ζητείται και λαμβάνεται βεβαίωση παραλαβής από το
Μέρος που αποστέλλει το μήνυμα.
4

Κάθε Μέρος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο παραλήπτης κάθε ειδοποίησης ή
ανακοίνωσης που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δικαιούται να
βασιστεί στο περιεχόμενο της ειδοποίησης ή ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένης
της ταυτότητας του αποστολέα.

5. Εάν μια ειδοποίηση ή άλλη ανακοίνωση έχει παραληφθεί εκτός των Eργάσιμων
Ωρών μίας Εργάσιμης Ημέρας, θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την έναρξη
των Εργάσιμων Ωρών της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας.
5. Κάθε Μέρος είναι υπεύθυνο για την κατοχή και τη συντήρηση (με έξοδα του
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Μέρους) τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 32
Εμπιστευτικότητα
1.

Η Αίτηση Συμμετοχής και όσες τυχόν άλλες πληροφορίες ανταλλάσσονται στα
πλαίσια της σύναψής της Σύμβασης Συμμετοχής καθώς και όσες περιλαμβάνονται
στο τηρούμενο αρχείο του Διαχειριστή της Αγοράς για έναν Εγγεγραμμένο
Συμμετέχοντα στην Αγορά θεωρούνται εμπιστευτικές.

2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, ο Διαχειριστής
Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων που είναι αποδέκτης εμπιστευτικών
πληροφοριών σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και
τους Κώδικες της Αγοράς διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
αυτών και δεν αποκαλύπτουν, αναφέρουν, δημοσιεύουν, γνωστοποιούν,
μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε τμήμα των
εμπιστευτικών πληροφοριών για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο του
γνωστοποιήθηκαν.

3.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, ο Διαχειριστής
Αγοράς ή ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί να γνωστοποιεί εμπιστευτικές
πληροφορίες ενός μέρους που προβαίνει στη γνωστοποίηση σε ένα τρίτο μέρος,
χωρίς την πρότερη και ρητή συναίνεση του άλλου Μέρους και υπό την
προϋπόθεση ότι το μέρος που λαμβάνει έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό το τρίτο μέρος
δεσμεύεται από ισοδύναμες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όπως ορίζονται
στους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής.

4.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, ο Διαχειριστής
Αγοράς ή ένας Εγγεγραμμένος Συμμετέχων μπορεί να γνωστοποιεί εμπιστευτικές
πληροφορίες ενός μέρους που προβαίνει στη γνωστοποίηση:
Α) στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά ή προβλέπεται από τους Κανόνες Εγγραφής
και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς,
Β) σε κάθε πρόσωπο που είναι ένας από τους διευθυντές, υπαλλήλους,
εργαζόμενους, αντιπροσώπους, συμβούλους ή ασφαλιστές του παραλήπτη και
ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται
με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της
Αγοράς,
Γ) στο βαθμό που απαιτείται για να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα εθνική ή
κοινοτική νομοθεσία, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 1227/2011 και ο Κανονισμός
(ΕΕ) 543/2013, ή κάθε άλλη σχετική κανονιστική πράξη ή νόμο,
Δ) στο βαθμό που απαιτείται από ένα δικαστήριο, διαιτητή ή διοικητικό
δικαστήριο ή εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιόν του,
στην οποία ο αποδέκτης είναι Μέρος,
Ε) εφόσον απαιτηθεί από τους οικείους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς για
την ορθή εκπλήρωση της αποστολής τους και των υποχρεώσεών τους
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς, είτε από τους ίδιους είτε μέσω
αντιπροσώπων ή συμβούλων, ή
ΣΤ) εφόσον απαιτείται για την απόκτηση αδειών ή εγκρίσεων από την αρμόδια
αρχή.
5. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Άρθρο δεν εφαρμόζονται:
Α) αν το Μέρος που λαμβάνει την πληροφορία μπορεί να αποδείξει ότι κατά τη
χρονική στιγμή της γνωστοποίησης, οι πληροφορίες αυτές ήταν ήδη
διαθέσιμες στο κοινό,
Β) εάν το Μέρος που λαμβάνει την πληροφορία προσκομίσει απόδειξη ότι, από τη
στιγμή της κοινοποίησης, οι εν λόγω πληροφορίες έχουν νομίμως ληφθεί από
τρίτο μέρος ή έχουν καταστεί διαθέσιμες στο κοινό,
Γ) σε εμπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τις νομικές
και κανονιστικές ρυθμίσεις, σε ενσωματωμένη μορφή, από την οποία κανένα
πληροφοριακό στοιχείο που αφορά σε κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα
στην αγορά δεν μπορεί να συναχθεί,
Δ) σε πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται ρητά από τους
παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς.
6.

Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του παρόντος Άρθρου παραμένουν σε ισχύ για
περίοδο πέντε (5) ετών από τη λύση της Σύμβασης Συμμετοχής του Συμμετέχοντα.

7.

Η σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής και η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών
δεν θεμελιώνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γνώση ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις πληροφορίες ή
τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεση ή αποστέλλονται από ένα συμβαλλόμενο
Μέρος στο άλλο δυνάμει των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής.

Άρθρο 33
Εκχώρηση και Ανάθεση
1.

Ο Διαχειριστής Αγοράς δύναται να εκχωρεί, υποκαθιστά ή να μεταβιβάζει με
άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από μια Σύμβαση Συμμετοχής ή από τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής ή τους Κώδικες της Αγοράς σε άλλο νομικό πρόσωπο, στο μέτρο που
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Διαχειριστής Αγοράς γνωστοποιεί
στους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες τη μεταβολή αποστέλλοντας μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, το συντομότερο δυνατό και
σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την
ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εν λόγω μεταβολή.

2. Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων δε δύναται να εκχωρήσει, υποκαταστήσει ή
μεταβιβάσει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις
βάσει της Σύμβασης Συμμετοχής του ή των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και
Συμμετοχής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διαχειριστή
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Αγοράς, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ένας Εγγεγραμμένος
Συμμετέχων δύναται να εκχωρήσει για την παροχή εξασφάλισης μόνο, όλα ή
μέρος των δικαιωμάτων του επί των απαιτήσεών του σύμφωνα με τους Κώδικες
της Αγοράς.
3. Η σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε τρίτον μέρους ή του συνόλου της έννομης σχέσης
που καθιδρύουν οι παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και οι Κώδικες
της Αγοράς μεταξύ Διαχειριστή της Αγοράς και Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα
απαγορεύεται από την του πλευρά του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντα.

Άρθρο 34
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
1.

Οι παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής μαζί με τους Κώδικες της Αγοράς
διέπονται από και ερμηνεύονται από κάθε άποψη σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

2. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση
κάθε διαφοράς που ενδέχεται να ανακύψει από ή σε σχέση με τους Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς, και κατά συνέπεια
οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία (συλλογικά αναφερόμενες ως
δικαστικές διαδικασίες) που προκύπτουν από ή συνδέονται με τους Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς θα ασκούνται και
μπορούν να ασκούνται μόνον στα εν λόγω δικαστήρια.
3.

Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, τίποτα που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω
διατάξεις του παρόντος Άρθρου δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει σε ένα
Μέρος να προσφύγει σε δικαστικές διαδικασίες, εάν οι Κώδικες της Αγοράς
προβλέπουν διαφορετικά ότι οι διαφορές πρέπει να παραπέμπονται σε διαιτησία ή
σε άλλες διαδικασίες.

Άρθρο 35
Γλώσσα
1. Η εφαρμοστέα γλώσσα των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής είναι η
ελληνική.
2. Όπου ο Διαχειριστής Αγοράς χρειάζεται να μεταφράσει τους Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και/ή τους Κώδικες της Αγοράς στα αγγλικά, σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ του ελληνικού κειμένου που δημοσιεύθηκε από το
Διαχειριστή Αγοράς και της απόδοσης στην αγγλική γλώσσα, το ελληνικό κείμενο
που δημοσιεύθηκε από το Διαχειριστή Αγοράς υπερισχύει.

Άρθρο 36
Πνευματική ιδιοκτησία
Κανένα Μέρος δεν αποκτά δικαιώματα, τίτλους, άδειες εκμετάλλευσης ή συμφέρον σε
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τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του άλλου Μέρους σε σχέση με τους
παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής.

Άρθρο 37
Σχέση των Μερών
1. Η σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Αγοράς και του Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος
είναι αυτή του παρόχου υπηρεσιών και του χρήστη υπηρεσιών αντίστοιχα. Εκτός
αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και τους
Kώδικες της Αγοράς, τίποτα που προβλέπεται ή υπονοείται στους παρόντες
Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Kώδικες της Αγοράς καθιστά ή
θεωρείται ότι καθιστά το Διαχειριστή Αγοράς ή έναν Εγγεγραμμένο Συμμετέχοντα
εταίρο, αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου για οποιονδήποτε σκοπό ή
ότι δημιουργεί ή θεωρείται ότι δημιουργεί εταιρική σχέση, αντιπροσώπευση ή
σύμπραξη μεταξύ των μερών.
2.

Ο Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι ούτε ο Διαχειριστής Αγοράς, ούτε
οποιοδήποτε άτομο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του ή συνδέεται με το
Διαχειριστή Αγοράς, κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή παρέχει οποιαδήποτε
συμβουλή ή εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους εγχείρημα σε σχέση με
τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, τους Κώδικες της Αγοράς, τις
Συμβάσεις Συμμετοχής ή τις γνωστοποιημένες πληροφορίες, ή με άλλο τρόπο, σε
σχέση τους παρόντες Κανόνες, τις Συμβάσεις Συμμετοχής ή τις γνωστοποιημένες
πληροφορίες ή οποιαδήποτε συναλλαγή ή διακανονισμό, που προβλέπονται από
τους παρόντες Κανόνες, τους Κώδικες της Αγοράς, τις Συμβάσεις Συμμετοχής και
τις γνωστοποιημένες πληροφορίες, εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στους
παρόντες Κανόνες ή τη Σύμβαση Συμμετοχής.

Άρθρο 38
Απουσία δικαιωμάτων τρίτων μερών
Ο Διαχειριστής Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων αναγνωρίζει και
συμφωνεί ότι πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη μεταξύ τους Σύμβαση
Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου κάθε άλλου συμμετέχοντος στην αγορά, δεν έχει
δικαίωμα να επιβάλλει τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, τους
Κώδικες της Αγοράς ή τη Σύμβαση Συμμετοχής, όπως ισχύει μεταξύ του Διαχειριστή
Αγοράς και του εν λόγω Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος.

Άρθρο 39
Παραίτηση
1.

Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης τυχόν δικαιώματος, εξουσίας ή
ένδικου βοηθήματος που προβλέπεται από το νόμο ή από τους παρόντες Κανόνες
Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς δε θίγει ή συνιστά
παραίτηση από αυτό ή κάθε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο βοήθημα. Καμία
39

μεμονωμένη ή μερική άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου
βοηθήματος, δεν αποκλείει ή περιορίζει τυχόν άλλη ή περαιτέρω άσκησή τους ή
την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου βοηθήματος που
προβλέπονται από το νόμο ή από τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και
Συμμετοχής και τους Κώδικες της Αγοράς.
2.

Κάθε παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο βοήθημα σύμφωνα
με τους παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής και τους Κώδικες της
Αγοράς πρέπει να γίνεται εγγράφως και μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που θεωρούνται κατάλληλες από τον παραιτούμενο. Εκτός αν
άλλως ρητά ορίζεται, οποιαδήποτε παραίτηση ισχύει μόνο στο βαθμό και μόνο για
το σκοπό για τον οποίο γίνεται.

Άρθρο 40
Σύνολο της συμφωνίας
Οι παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, οι Κώδικες της Αγοράς και η Αίτηση
Συμμετοχής περιέχουν ή παραπέμπουν ρητώς στο σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του
Διαχειριστή Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένου Συμμετέχοντος σχετικά με το
αντικείμενό τους και αποκλείουν ρητώς κάθε εγγύηση, όρο ή άλλη υποχρέωση που
υπονοείται στο νόμο και υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών και
συνομολογήσεων μεταξύ του Διαχειριστή Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένου
Συμμετέχοντος σχετικά. Ο Διαχειριστής Αγοράς και κάθε Εγγεγραμμένος Συμμετέχων
αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν ότι κανένας από αυτούς δεν προσχωρεί στους
παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, τους Κώδικες της Αγοράς ή στην
Αίτηση Συμμετοχής βασιζόμενος σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή άλλης
υποχρέωσης (εκτός εάν έχει γίνει εκ δόλου) που δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στους
παρόντες Κανόνες Εγγραφής και Συμμετοχής, τους Κώδικες της Αγοράς ή στην
Αίτηση Συμμετοχής.

Άρθρο 41
Δυνατότητα διαχωρισμού
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής, των
Κωδίκων της Αγοράς ή της Αίτησης Συμμετοχής, κηρυχθεί άκυρη, μη εκτελεστή ή
παράνομη από τα δικαστήρια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται ή
σύμφωνα με διαιτησία ή με διαταγή αρμόδιας αρχής, αυτή η ακυρότητα, μη
εκτελεστότητα ή η έλλειψη νομιμότητας δε θίγει ούτε επηρεάζει τις εναπομένουσες
διατάξεις των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής, των Κωδίκων της
Αγοράς και της Αίτησης Συμμετοχής, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ
και να παράγουν έννομα αποτελέσματα παρά την ύπαρξη τέτοιας ακυρότητας, μη
εκτελεστότητας ή έλλειψης νομιμότητας. Κάθε άκυρο, παράνομο και/ή μη εκτελεστό
τμήμα/τμήματα ή διάταξη/διατάξεις αντικαθίσταται από έγκυρο, νόμιμο και/ή
εκτελεστό τμήμα/τμήματα ή διάταξη/διατάξεις για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
οικονομικών και νομικών αποτελεσμάτων.
40

Άρθρο 42
Νόμισμα
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κωδίκων
Αγοράς πρέπει να είναι σε ευρώ.

Άρθρο 43
Διαφάνεια
1. Ο Διαχειριστής Αγοράς πρέπει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιεύει
τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται
στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών.
2. Ο Διαχειριστής Αγοράς παρέχει πληροφορίες στο κοινό, και ιδίως στους
Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες, κατόπιν σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρόντων Κανόνων Εγγραφής και Συμμετοχής και των Κωδίκων
της Αγοράς. Ο Διαχειριστής Αγοράς διασφαλίζει ότι η κοινοποίηση των στοιχείων
και των πληροφοριών που κατέχει δεν παρέχει αθέμιτα εμπορικά ή ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα σε τρίτους και ιδίως στους Εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες.
3. Η υποχρέωση ενημέρωσης υπόκειται στην τήρηση της αρχής της εχεμύθειας που
διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Το προσωπικό του Διαχειριστή Αγοράς έχει
επίσης την υποχρέωση να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας.
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