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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 174/03.02.2022 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 

«Χρεώσεις Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του 
ΕΧΕ» 

(όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΧΕ στην υπ’ αρ. 65/02.02.2022 
συνεδρίασή του). 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των υποενοτήτων 3.3.6, 3.5.4 παρ. 4, 3.6.2, 4.4.6.1 και 
4.4.6.2 του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»): 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα:  

α) τις συνδρομές και προμήθειες διαπραγμάτευσης, 

β) τις προμήθειες για τη διαδικασία υποστήριξης συναλλαγών, 

γ) τις χρεώσεις για την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών, 

στο Σύστημα Συναλλαγών του ΕΧΕ. Η παρούσα Απόφαση περιλαμβάνει αποκλειστικά 
χρεώσεις και προμήθειες υπέρ ΕΧΕ και δεν περιλαμβάνει τις χρεώσεις και προμήθειες υπέρ 
του Φορέα Εκκαθάρισης. 

ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Άρθρο 1. Χρέωση εξέτασης αίτησης - Παράβολο 

Η χρέωση εξέτασης αίτησης απόκτησης της ιδιότητας Συμμετέχοντος είναι μηδενική.     

Άρθρο 2. Παράβολο επανεξέτασης  

1. Το παράβολο επανεξέτασης ισούται με διακόσια (200) €. 
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2. Η καταβολή του παραβόλου επανεξέτασης γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 
λογαριασμό του ΕΧΕ.  

Άρθρο 3. Τέλος αρχικής εγγραφής Συμμετέχοντος 

Το τέλος αρχικής εγγραφής Συμμετέχοντος είναι μηδενικό.  

Άρθρο 4. Ετήσια συνδρομή Συμμετεχόντων  

Ιδιότητα Ετήσια συνδρομή 

Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου του ΕΧΕ 

7.000 € 

1. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται στο ΕΧΕ στο σύνολό της εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών μετά την έναρξη κάθε έτους αναφοράς. Σε περίπτωση κατά την  οποία  η ιδιότητα 
του Συμμετέχοντος αποκτηθεί εντός του ημερολογιακού έτους, το ΕΧΕ τιμολογεί τον 
Συμμετέχοντα αναλογικά με το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους που 
υπολείπεται κατά την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος. 

2. Δεν επιστρέφονται ποσά ετήσιας συνδρομής σε περίπτωση διαγραφής, αναστολής ή 
παραίτησης Συμμετέχοντα, ή μη συμμετοχής του για οποιονδήποτε λόγο στο Βαθρο 
Εμπορίας, κατά τη διάρκεια του έτους. 

3. Σε περίπτωση εγγραφής νέου Συμμετέχοντα, η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής 
Συμμετέχοντος μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΧΕ. 

4. Η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής του παρόντος Άρθρου γίνεται από τα Εκκαθαριστικά 
Μέλη της EnExClear μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν 
στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, που καθορίζεται από την EnExClear κατά τις 
διαδικασίες της. Η EnExClear μεριμνά για την είσπραξη του καταβαλλόμενου ως άνω 
ποσού. 

Άρθρο 5. Προμήθειες και χρεώσεις του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου 

5.1 Γενικά  

1. Οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προμηθειών/χρεώσεων του Βάθρου Εμπορίας 
αποτελούν προμήθειες/χρεώσεις υπέρ ΕΧΕ. 

2. Η καταβολή όλων των προμηθειών και χρεώσεων του παρόντος Άρθρου γίνεται από τα 
Εκκαθαριστικά Μέλη της EnExClear μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού 
που τηρούν στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, που καθορίζεται από την 
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EnExClear κατά τις διαδικασίες της. Η EnExClear μεριμνά για την είσπραξη των 
καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών. 

5.2 Προμήθειες συναλλαγών σε Προϊόντα Αερίου 

1. Ο υπολογισμός των προμηθειών συναλλαγών γίνεται σε καθημερινή βάση ανά 
συναλλαγή.  

2. Οι προμήθειες συναλλαγών καταβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας 
κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία της παρ. 2 της ενότητας 5.1 του Άρθρου 5 της 
παρούσας Απόφασης.  

5.2.1 Προμήθειες συναλλαγών  

1. Οι προμήθειες συναλλαγών είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές 
σε Προϊόντα που έχουν καταρτιστεί από Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου του ΕΧΕ.     

2. Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.   

Προϊόντα  Προμήθειες συναλλαγών 

Ημερήσιο Προϊόν 

 (Σειρές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας) 
0.015 €/MWh 

3. Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται βάσει του πλήθους και του 
Μεγέθους των Συμβολαίων (σε MWh).   

5.2.2 Προμήθειες ακυρώσεως συναλλαγών  

1. Για τις περιπτώσεις συναινετικής ακύρωσης συναλλαγών η προμήθεια ορίζεται ως εξής:  

α) 100€ εφάπαξ χρέωση στο Συμμετέχοντα που αιτήθηκε την ακύρωση  

β) 10€ ανά συναλλαγή που ακυρώνεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό Συμβολαίων της 
ακύρωσης 

γ) 200€ ανώτατη χρέωση (α + β) ανά Συμμετέχοντα. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Άρθρο 1. Προμήθεια για τη χρήση Κοινόχρηστου Σημείου 
Πρόσβασης 

1. Η χρήση Κοινόχρηστου Σημείου Πρόσβασης (ΚΣΠ) στις εγκαταστάσεις του ΕΧΕ από 
Συμμετέχοντα, για αιτία μη οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ, όπως 
ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας στο εσωτερικό δίκτυο του Συμμετέχοντος, χρεώνεται με 
ειδική προμήθεια ποσού πενήντα (50€) ευρώ ανά ώρα χρήσης ανά χρήστη, πλέον ΦΠΑ.   

2. Οι χρεώσεις ανά Συμμετέχοντα κοινοποιούνται από το ΕΧΕ στην EnExClear την επόμενη 
εργάσιμη κάθε ημέρας χρήσης.  

3. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού 
Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος που έχει αναλάβει την 
εκκαθάριση των συναλλαγών του Συμμετέχοντα, στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού 
που καθορίζεται από την EnExClear κατά τις διαδικασίες της. 

Άρθρο 2. Προμήθεια για την Διαδικασία Υποστήριξης Συναλλαγών  

1. Η χρήση από Συμμετέχοντα της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών για αιτία μη 
οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ, όπως ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας 
στο εσωτερικό δίκτυό του, χρεώνεται με ειδική προμήθεια.  

2. Η προμήθεια υπολογίζεται ανά εντολή του Συμμετέχοντος που διαβιβάζεται προς 
εκτέλεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ ή, εφόσον πρόκειται για καταχωρημένη 
στο Βιβλίο Εντολών εντολή του, που τροποποιείται ή ακυρώνεται από τις υπηρεσίες 
αυτές κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμμετέχοντος. 

3. Ο αριθμός των εντολών ανά Συμμετέχοντα που κάνει χρήση της υπηρεσίας κοινοποιείται 
στην EnExClear την επόμενη εργάσιμη κάθε ημέρας χρήσης.  

4. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού 
Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος που έχει αναλάβει την 
εκκαθάριση των συναλλαγών του Συμμετέχοντα, στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού 
που καθορίζεται από την EnExClear κατά τις διαδικασίες της. 

5. Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή, για όλους τους Συμμετέχοντες ΕΧΕ πλην των 
Παρόχων Ρευστότητας, κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των εντολών που αφορά, 
ως ακολούθως:   

Αριθμός Εντολών Χρέωση ανά εντολή 

Από 1 έως 10 εντολές     20€ 

Από 11 έως 50 εντολές    40€ 
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Αριθμός Εντολών Χρέωση ανά εντολή 

Από 51 εντολές και άνω   60€ 

6. Οι Πάροχοι Ρευστότητας μπορούν να αιτηθούν μόνο την ακύρωση εντολών παροχής 
ρευστότητας μέσω της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών. Δεν επιβάλλεται χρέωση 
για αίτημα ακύρωσης εντολών παροχής ρευστότητας.   

ΜΕΡΟΣ Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 1. Τρόποι σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών  

1. Το ΕΧΕ παρέχει τους ακόλουθους τρόπους σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών: 

α) μέσω της εφαρμογής XNet Trader 

β) μέσω API, με χρήση του πρωτοκόλλου FIX και του διαδικτύου.  

Άρθρο 2. Χρεώσεις σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών  

1. Οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου με πρόσβαση στο Σύστημα 
Συναλλαγών δικαιούνται τέσσερις (4) άδειες χρήσης της εφαρμογής XNet Trader άνευ 
χρέωσης.  

2. Για κάθε άδεια χρήσης της εφαρμογής XNet Trader επιπλέον των τεσσάρων (4) στο 
Σύστημα Συναλλαγών, η ετήσια χρέωση είναι 1200€/άδεια χρήσης.  

3. Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών χρήσης των εφαρμογών XNet Trader στο test 
σύστημα ορίζεται στις τέσσερις (4). Για τις συγκεκριμένες άδειες χρήσης δεν επιβάλλεται 
χρέωση για τους Συμμετέχοντες του ΕΧΕ. 

4. Οι χρεώσεις του παρόντος Άρθρου τιμολογούνται σε ετήσια βάση και καταβάλλονται 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη κάθε έτους αναφοράς. Σε 
περίπτωση κατά την οποία  η σχετική υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί στα μέσα του 
ημερολογιακού έτους, το ΕΧΕ θα τιμολογεί τον Συμμετέχοντα αναλογικά με το χρονικό 
διάστημα χρησιμοποίησης και η σχετική χρέωση καταβάλλεται εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημέρων από την αίτηση ενεργοποίησης.  

5. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού 
Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος που έχει αναλάβει την 
εκκαθάριση των συναλλαγών του Συμμετέχοντα, στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού 
που καθορίζεται από την EnExClear κατά τις διαδικασίες της. 
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ΜΕΡΟΣ Δ. ΙΣΧΥΣ 

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 04/02/2022.  

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του EXE www.enexgroup.gr. 


