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Αρ. Πρωτ. EnExClear: 205/05.06.2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ EnExClear 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των § 2.25, 2.27, 2.28, 2.30, 2.37 και 2.38, του Κεφαλαίου 2, των 

§ 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 του Κεφαλαίου 4, και των § 5.1, 5.2, 5.3 του Κεφαλαίου 5 του 

Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς 

(εφεξής «ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ »1), και τις διατάξεις των § 2.25, 2.27, 2.28, 

2.30, και 2.37 του Κεφαλαίου 2, των § 4.1,  4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 του Κεφαλαίου 4, και των § 5.1, 

5.2, 5.3 του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής 

ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης» 2), όπως ισχύουν, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί  

1.1 Πεδίο εφαρμογής  

1. Με την παρούσα Απόφαση συνιστάται επιτροπή µε τίτλο «Επιτροπή Διαχείρισης 

Υπερημερίας και Κρίσεων», στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 

Άρθρο 2.  

2. Η παρούσα Απόφαση ορίζει κάθε θέμα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης 

Υπερημερίας και Κρίσεων (εφεξής η  «Επιτροπή»).  

 

1  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1125A2019, «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρο 13 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), 
ως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020). 

2 Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης έχει κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας προς έγκριση 
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1.2 Ορισμοί  

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με 

αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή 

ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στο Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ, στον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, ως και στις λοιπές αποφάσεις που 

εκδίδονται σε εφαρμογή των ως άνω κειμένων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 

2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους 

κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ και στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

της Αγοράς Εξισορρόπησης.  

Άρθρο 2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

2.1 Αποφασιστικές αρμοδιότητες 

1. Η Επιτροπή αποφασίζει επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της σύμφωνα µε τις 

επόμενες υποπαραγράφους.  

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου, ήτοι μέτρων που 

συμβάλλουν στον περιορισμό ή την αποτροπή του κινδύνου σε σχέση με τη λειτουργία του 

Συστήματος Εκκαθάρισης και την Εκκαθάριση των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. Αρμοδιότητες της 

Επιτροπής είναι ιδίως οι εξής: 

α) Η έκτακτη μεταβολή των παραμέτρων της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης που εφαρμόζει η EnExClear σε τακτική βάση 

σύμφωνα με την § 2.27 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης της 

Αγοράς Εξισορρόπησης σε περίπτωση που το υπολογιζόμενο ύψος του 

Κεφαλαίου Εκκαθάρισης δεν καλύπτει τους ελέγχους αντοχής με βάση ιστορικά 

ή υποθετικά σενάρια. 

β) Η έκτακτη αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ή και η 

καταβολή έκτακτων εισφορών από τα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα µε τα 

προβλεπόμενα στις § 2.25 , 2.27, και 2.28 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού της 

Αγοράς Εξισορρόπησης, ιδίως στις περιπτώσεις ενεργοποίησης του Κεφαλαίου 

Εκκαθάρισης, διαγραφής Εκκαθαριστικού Μέλους, αναπροσαρμογής μερίδας 

λόγω εταιρικών ή άλλων γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών, διαπίστωσης 

μη επάρκειας των διαθέσιμων πόρων βάσει ελέγχων αντοχής, ή συνδρομής 

εκτάκτων λόγων, χάριν προστασίας της αγοράς ιδίως λόγω ακραίων μεταβολών 

των τιμών και εν γένει μεγεθών της αγοράς. 

γ) Η έκτακτη μεταβολή της μεθόδου υπολογισμού του Περιθωρίου Ασφάλισης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2.39 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, ή η αύξηση των απαιτήσεων 

Περιθωρίου Ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών Εκκαθάρισης όσο 
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και για μεμονωμένους Λογαριασμούς, και ο ορισμός προθεσμίας για την κάλυψη 

αυτών, συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους κινδύνους σύμφωνα µε 

τα προβλεπόμενα στην § 2.39 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Αγοράς Εξισορρόπησης.  

δ)  Η διεξαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών κατάθεσης ασφαλειών ως και 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων διακανονισμού των Θέσεων, ιδίως όταν συντρέχουν 

λόγοι αδυναμίας γνωστοποίησης στοιχείων και εν γένει τεχνικών 

δυσλειτουργιών ή άλλων καταστάσεων αδυναμίας ή αφερεγγυότητας στις 

συμμετέχουσες στην εκκαθάριση τράπεζες. 

ε) Η απόφαση αποδοχής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που παραβιάζεται το 

όριο συγκέντρωσης ασφαλειών με τη μορφή εγγυητικών επιστολών από έναν 

εκδότη. 

στ) Η διεξαγωγή της εκκαθάρισης των Θέσεων µε άλλες εναλλακτικές μεθόδους 

ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δυσλειτουργίας του Συστήματος. 

ζ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα µε τις περιστάσεις 

και τις συνθήκες της αγοράς, για την προστασία του Συστήματος Εκκαθάρισης 

από πιστωτικούς και άλλους εγγενείς κινδύνους. 

3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου, ήτοι μέτρων που 

συμβάλλουν στον περιορισμό ή την αποτροπή του κινδύνου σε σχέση µε την εκκαθάριση 

των συναλλαγών και τη λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ιδίως οι εξής: 

α) Η έκτακτη μεταβολή των παραμέτρων της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης που εφαρμόζει η EnExClear σε τακτική βάση 

σύμφωνα µε την § 2.27 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού σε περίπτωση που το 

υπολογιζόμενο ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης δεν καλύπτει τους ελέγχους 

αντοχής με βάση ιστορικά ή υποθετικά σενάρια. 

β) Η έκτακτη αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ή και η 

καταβολή έκτακτων εισφορών από τα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα µε τα 

προβλεπόμενα στις § 2.25, 2.27 και 2.28 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού, ιδίως 

στις περιπτώσεις ενεργοποίησης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, διαγραφής 

Εκκαθαριστικού Μέλους, αναπροσαρμογής μερίδας λόγω εταιρικών ή άλλων 

γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών, διαπίστωσης μη επάρκειας των 

διαθέσιμων πόρων βάσει ελέγχων αντοχής, ή συνδρομής εκτάκτων λόγων, χάριν 

προστασίας της αγοράς ιδίως λόγω ακραίων μεταβολών των τιμών και εν γένει 

μεγεθών της αγοράς. 

γ) Η έκτακτη μεταβολή της μεθόδου υπολογισμού του Περιθωρίου ασφάλισης, της 

μεθόδου κατανάλωσης Πιστωτικού Ορίου, των Τιμών Αναφοράς, ή η αύξηση των 

απαιτήσεων Περιθωρίου Ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών 

Εκκαθάρισης όσο και για μεμονωμένους Λογαριασμούς, και ο ορισμός 
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προθεσμίας για την κάλυψη αυτών, συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν 

επερχόμενους κινδύνους σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις § 2.37 και 2.38 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού.  

δ)  Η διεξαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών κατάθεσης ασφαλειών ως και 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων διακανονισμού των συναλλαγών, ιδίως όταν 

συντρέχουν λόγοι αδυναμίας γνωστοποίησης στοιχείων και εν γένει τεχνικών 

δυσλειτουργιών ή άλλων καταστάσεων αδυναμίας ή αφερεγγυότητας στις 

συμμετέχουσες στην εκκαθάριση τράπεζες. 

ε) Η παροχή Πιστωτικού Ορίου Λογαριασμού Εκκαθάρισης με χρήση διαθεσίμων 

της μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες συνθήκες της αγοράς ή τεχνικές 

δυσλειτουργίες. 

στ) Η απόφαση αποδοχής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που παραβιάζεται το 

όριο συγκέντρωσης ασφαλειών με τη μορφή εγγυητικών επιστολών από έναν 

εκδότη. 

ζ) Η διεξαγωγή της εκκαθάρισης των συναλλαγών µε άλλες εναλλακτικές μεθόδους 

ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δυσλειτουργίας του Συστήματος. 

η) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα µε τις περιστάσεις 

και τις συνθήκες της αγοράς, για την προστασία του Συστήματος Εκκαθάρισης 

από πιστωτικούς και άλλους εγγενείς κινδύνους. 

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς αντιμετώπιση 

υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 4 του 

Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, ιδίως όταν αυτή οφείλεται σε οριστική 

του αδυναμία και συνεπάγεται την εκπλήρωση της χρηματικής υποχρέωσης στο χρηματικό 

διακανονισμό από την EnExClear.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) Η λήψη απόφασης για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

κατατεθεί ως ασφάλεια από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος κατ’ εντολή της  

EnExClear µε σκοπό την κάλυψη των εκκρεμοτήτων στο χρηματικό διακανονισμό 

που προκύπτουν ως συνέπεια της υπερημερίας.  

β) Η εφαρμογή ρητρών εκκαθαριστικού συμψηφισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

γ)  Η λήψη απόφασης για τη χρήση των ασφαλειών που παρέχουν τα 

Εκκαθαριστικά Μέλη, των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ή των 

Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων µε σκοπό την κάλυψη των 

χρηματικών εκκρεμοτήτων στο διακανονισμό που προκύπτουν ως συνέπεια της 

υπερημερίας ως και των εν γένει προερχόμενων από αυτή κινδύνων ρευστότητας 

στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της 

Αγοράς Εξισορρόπησης. 

δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημίας ως συνέπεια της υπερημερίας η λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων προς κάλυψή της, ήτοι: 
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• η χρήση ασφαλειών ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν 

παρασχεθεί από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, 

• η χρήση της μερίδας του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους, 

• η χρήση ως προς το εναπομείναν μέρος της ζημίας και προς κάλυψή της, των 

λοιπών Μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, 

• η χρήση των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς 

Εξισορρόπησης, 

• η ενημέρωση του ΑΔΜΗΕ για τον καταλογισμό ή επανακαταλογισμό του 

εναπομείναντος μέρους της ζημίας, εάν υπάρχει, στους Συμμετέχοντες 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς 

Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, 

ε) Η διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης για τη διευθέτηση καταστάσεων 

υπερημερίας και την αποτροπή των σχετικών κινδύνων στην αγορά. 

5. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς αντιμετώπιση 

υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 4 του  

Κανονισμού Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ, ιδίως όταν αυτή οφείλεται σε οριστική του 

αδυναμία και συνεπάγεται την εκπλήρωση της χρηματικής υποχρέωσης στο χρηματικό 

διακανονισμό από την EnExClear. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) Η λήψη απόφασης για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

κατατεθεί ως ασφάλεια από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος κατ’ εντολή της  

EnExClear µε σκοπό την κάλυψη των εκκρεμοτήτων στο χρηματικό διακανονισμό 

που προκύπτουν ως συνέπεια της υπερημερίας,  

β) Η εφαρμογή ρητρών εκκαθαριστικού συμψηφισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ, 

γ)  Η λήψη απόφασης για τη χρήση των ασφαλειών που παρέχουν τα 

Εκκαθαριστικά Μέλη, των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, των Ειδικών 

Ιδίων Πόρων της EnExClear µε σκοπό την κάλυψη των χρηματικών εκκρεμοτήτων 

στο διακανονισμό που προκύπτουν ως συνέπεια της υπερημερίας ως και των εν 

γένει προερχόμενων από αυτή κινδύνων ρευστότητας στην αγορά, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ. 

δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημίας ως συνέπεια της υπερημερίας η λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων προς κάλυψή της, ήτοι: 

• η χρήση ασφαλειών ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν 

παρασχεθεί από το  υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ, 

• η χρήση της μερίδας του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους, 
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• η χρήση ως προς το εναπομείναν μέρος της ζημίας και προς κάλυψή της, των 

λοιπών Μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ, 

• η χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων της EnExClear,  

ε) Η διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης για τη διευθέτηση καταστάσεων 

υπερημερίας και την αποτροπή των σχετικών κινδύνων στις Αγορές του ΕΧΕ.  

6. Τέλος, η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τη λήψη έναντι Εκκαθαριστικού Μέλους, ενός 

ή και περισσότερων (σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με την περίπτωση, συνεκτιμώντας 

κάθε φορά όλες τις αναγκαίες περιστάσεις) από τα παρακάτω προβλεπόμενα μέτρα 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των Αγορών 

του ΕΧΕ και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης: 

α) έγγραφη επίπληξη, 

β) επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού 

Μέλους στην εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών ή θέσεων, όπως 

ενδεικτικά να επιτρέπεται στο Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος στις Αγορές 

Ενέργειας του ΕΧΕ να εισάγει εντολές και να διενεργεί συναλλαγές ως 

Συμμετέχων μόνο εφόσον ο Κίνδυνος Εντολών που προκύπτει από τις εν λόγω 

εντολές, ισούται με το μηδέν (0) και για περιορισμένο χρονικό διάστημα που 

θέτει η Επιτροπή, 

γ) απαγόρευση συμμετοχής Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην εκκαθάριση. 

7. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της από ομάδες εργασίας που καθορίζονται 

ως προς τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και την εν γένει λειτουργία τους µε απόφασή της.  

8. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τα ως άνω οριζόμενα αυτεπάγγελτα. Δύναται 

επίσης να επιληφθεί ως προς ορισμένη υπόθεση και μετά από σχετικό επ’ αυτής αίτημα του 

Διοικητικού Συμβουλίου της EnExClear.  

9. Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης σύμφωνα µε τα ως άνω προβλεπόμενα, η Επιτροπή 

προβαίνει σε σχετική έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της EnExClear.  

Η ανάθεση των ως άνω αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας, 

δεν θίγει την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της EnExClear να επιλαμβάνεται επί των 

θεμάτων της αρμοδιότητάς της οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.  

2.2 Γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες 

1. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της EnExClear ή, 

οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να εισηγείται προς αυτό τη λήψη αποφάσεων επί των 

προβλεπόμενων στην § 2.1 θεμάτων της αρμοδιότητάς της ή και επί άλλων θεμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών Εκκαθάρισης των Αγορών του ΕΧΕ και της 

Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα µε την § 1.7 του Κεφαλαίου 1 των παραπάνω Κανονισμών. 

Άρθρο 3. Σύνθεση της Επιτροπής 
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1. Η Επιτροπή είναι εξαμελής. Μέλη της ορίζονται:  

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnExClear ο οποίος ορίζεται και ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής 

β) Ο Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών της EnExClear  

γ) Ο επικεφαλής / στέλεχος του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου της EnExClear 

δ) Ο επικεφαλής / στέλεχος του τμήματος Εκκαθάρισης της EnExClear 

ε) Ο επικεφαλής της διεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της EnExClear 

στ)  Ο επικεφαλής / στέλεχος της μονάδας Λειτουργίας Αγορών του ΕΧΕ. 

και Αναπληρωματικά Μέλη: 

α) Στέλεχος του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου της EnExClear που θα ορισθεί από τον 

επικεφαλής του τμήματος. 

β) Στέλεχος του τμήματος Εκκαθάρισης της EnExClear που θα ορισθεί από τον 

επικεφαλής του τμήματος. 

Άρθρο 4. Λειτουργία της Επιτροπής  

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν είναι απαραίτητο στο χρόνο, στον τόπο και με την ημερήσια 

διάταξη που ορίζει ο Πρόεδρός της. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. H Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Πρόεδρου της, να συνεδριάζει μέσω τηλεοπτικής ή 

τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητεί από την Επιτροπή να 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών. 

3. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει θέματα προς συζήτηση στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Τα θέματα λαμβάνονται υπόψη από τον Πρόεδρο, ο οποίος 

τα συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της κάθε μέλος του Συμβουλίου, 

ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που κρίνει κατάλληλο να την βοηθήσει 

στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. 

5. Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τέσσερα 

(4) τουλάχιστον μέλη της. 

6. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. 

7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα 

που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
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Άρθρο 5. Ισχύς 

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της 

Λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας ,Ενδοημερήσιας και Αγοράς Εξισορρόπησης3. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο της  ΕnExClear www.enexgroup.gr. 

 

 

3 Με την επιφύλαξη έγκρισης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας. 

http://www.enexgroup.gr/

