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ΑΠΟΦΑΣΗ 17
«Χρονισμοί Διαδικασιών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού για το
Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ »
(όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της EnExClear στην υπ’ αρ. 40/02.02.2022
συνεδρίασή της).

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ EnExClear

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ενότητας 2.5, του Μέρους 3 του Κεφαλαίου 2, της υποενότητας 2.27.3 του Μέρους 8 του Κεφαλαίου 2, των ενοτήτων 2.32 και 2.38 του Μέρους 9
του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού
Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός» ή ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης»),1 όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση ορίζει τους χρονισμούς των διαδικασιών εκκαθάρισης και χρηματικού
διακανονισμού για το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ.
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, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, ως και
στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του, εκτός εάν άλλως ορίζεται
ρητά.

1

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 89/2022 , «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών του
Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’
185), ως ισχύει»
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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.

Άρθρο 1. Χρονισμοί Διαδικασιών Εκκαθάρισης & Διακανονισμού
Τα χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση των διαδικασιών της Εκκαθάρισης και του
Χρηματικού Διακανονισμού περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Χρονισμοί (EET)
Διαδικασίες Εκκαθάρισης

εντός εργάσιμης ημέρας Τ
του

ημερολογίου

των

ημερών Εκκαθάρισης
Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης και δημιουργία δομής από την EnExClear

9:00 έως 15:00

στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Ενημέρωση του Συστήματος Διαπραγμάτευσης για τη δομή Λογαριασμών
Εκκαθάρισης
Δυνατότητα προσκόμισης Εγγυητικών Επιστολών για κάλυψη απαιτήσεων
Περιθωρίου Ασφάλισης καθώς και για αύξηση Πιστωτικού Ορίου

15:30 έως 16:00

10:00 έως 17:00

Δυνατότητα αίτησης πρόωρης επιστροφής Εγγυητικών Επιστολών

9:00 έως 16:00

Επιστροφές Εγγυητικών Επιστολών από την EnExClear

10:00 έως 17:00

Δυνατότητα αίτησης κατάθεσης μετρητών για αύξηση Πιστωτικού Ορίου
(σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του TARGET2)

9:00 έως 17:00

Δυνατότητα αίτησης επιστροφής ασφαλειών με τη μορφή μετρητών

9:00 έως 15:00

Τροποποίηση Πιστωτικών Ορίων από τα Εκκαθαριστικά Μέλη

σε συνεχή βάση

Καταβολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος των απαιτούμενων ποσών για τον
χρηματικό διακανονισμό καθώς και των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και

έως 9:30

λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της EnExClear, του ΕΧΕ ή άλλων τρίτων
Καταβολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος του απαιτούμενου ποσού λόγω
αναπροσαρμογής της μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

έως 11:00

Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών που έχουν κοινοποιηθεί από
το ΕΧΕ στην EnExClear από τις 15:00 της προηγούμενης ημέρας εκκαθάρισης έως

15:15

τις 15:00 της τρέχουσας ημέρας εκκαθάρισης
•

Υπολογισμός χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων

•

Αποτίμηση των ασφαλειών

•

Υπολογισμός των απαιτήσεων παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης
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Χρονισμοί (EET)
Διαδικασίες Εκκαθάρισης

εντός εργάσιμης ημέρας Τ
του

ημερολογίου

των

ημερών Εκκαθάρισης
•

Υπολογισμός νέων Πιστωτικών ορίων και αποστολή τους στο Σύστημα
Συναλλαγών

Εξαγωγή αρχείων και αναφορών με τα αποτελέσματα των διαδικασιών
εκκαθάρισης

από 15:30

Οι χρονισμοί των διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού μπορεί να τροποποιούνται
από την EnExClear κατά περίπτωση σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσλειτουργιών των
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την Εκκαθάριση ή άλλων έκτακτων γεγονότων ή
ανωτέρας βίας. Η EnExClear ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εκκαθαριστικά
Μέλη.

Άρθρο 2. Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 04/02/2022.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕnExClear www.enexgroup.gr.
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