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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 1047/07.05.2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 

«Διαδικασίες υπολογισμού, τιμολόγησης και διακανονισμού για τα τέλη 
και χρεώσεις της ενότητας 3.12, καθώς και τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης 
των ενοτήτων και υποενοτήτων 4.4.2 και 6.8»  

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των ενοτήτων και υποενοτήτων 3.12, 4.4.2 και 6.8 του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο 
Κανονισμός»)1 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΕΧΕ») όπως ισχύει:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί  

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των διαδικασιών υπολογισμού, 
τιμολόγησης και διακανονισμού για τα τέλη και χρεώσεις της ενότητας 3.12, καθώς και για 
τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης των ενοτήτων και υποενοτήτων 4.4.2 και 6.8, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό και τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των Αγορών που 
διαχειρίζεται το ΕΧΕ.  

2. Οι όροι της παρούσας Απόφασης 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, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
& Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις 
λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.   

                                                           
1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1116/13.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5914/31.12.2018), «Έγκριση του Κανονισμού 
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του 
ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει». 
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Άρθρο 2. Τέλη και χρεώσεις  

2.1 Χρέωση εξέτασης αίτησης - Παράβολο  

1. Ταυτόχρονα με την κατάθεση της «Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Συμμετέχοντα» που 
κατατίθεται από υποψήφιο Συμμετέχοντα, ο υποψήφιος καταβάλλει το προβλεπόμενο 
παράβολο.  

2. Η καταβολή του ως άνω παράβολου, γίνεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς μέσω κατάθεσης σε 
τραπεζικό λογαριασμό του ΕΧΕ.     

2.2 Τέλος Αρχικής Εγγραφής Συμμετέχοντα 

1. Κάθε Συμμετέχων καταβάλλει το Τέλος Αρχικής Εγγραφής εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Εγγραφής Συμμετέχοντα».  

2. Η καταβολή του παραπάνω τέλους γίνεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς μέσω κατάθεσης σε 
τραπεζικό λογαριασμό του ΕΧΕ. 

2.3 Ετήσια Συνδρομή  

1. Κάθε Συμμετέχων καταβάλλει Ετήσια Συνδρομή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν την έναρξη κάθε έτους αναφοράς.  

2. Το ΕΧΕ κοινοποιεί στο Φορέα Εκκαθάρισης λίστα με τους Συμμετέχοντες το αργότερο δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε έτους αναφοράς.  

3. Σε περίπτωση εγγραφής νέου Συμμετέχοντα, η Ετήσια Συνδρομή καταβάλλεται εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Εγγραφής 
Συμμετέχοντα» μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΧΕ.  

4. Για κάθε επόμενο έτος από το έτος εγγραφής, η καταβολή της παραπάνω συνδρομής 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. 

2.4  Τέλος Συναλλαγών  

1. Το Τέλος Συναλλαγών χρεώνεται στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
σχετικής Απόφασης ΡΑΕ.  

2. Το ΕΧΕ ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης για τις συναλλαγές μετά την κοινοποίηση των 
Αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς στους 
Συμμετέχοντες. 

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

2.5 Προμήθεια για χρήση κοινόχρηστου σημείου πρόσβασης   

1. Η χρήση Κοινόχρηστου Σημείου Πρόσβασης (ΚΣΠ) στις εγκαταστάσεις του ΕΧΕ από 
Συμμετέχοντα, χρεώνεται με ειδική προμήθεια σύμφωνα με τις προβλέψεις της Απόφασης 
ΡΑΕ.  

2. Οι χρεώσεις ανά Συμμετέχοντα κοινοποιούνται στο Φορέα Εκκαθάρισης 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, την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
που έπεται της ημερομηνίας κοινοποίησής της από το ΕΧΕ.    

2.6     Προμήθεια για την υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για Τρίτους 

1. Η χρήση από Συμμετέχοντα της υπηρεσίας Διόδευσης Εντολών για τρίτους χρεώνεται με 

ειδική προμήθεια σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Απόφασης ΡΑΕ. 

2. Ο αριθμός των Εντολών ανά Συμμετέχοντα που κάνει χρήση της υπηρεσίας κοινοποιούνται 
στο Φορέα Εκκαθάρισης 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, την πρώτη εργάσιμη ημέρα που 
έπεται της ημερομηνίας κοινοποίησής της από το ΕΧΕ.    

 

Άρθρο 3. Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης  

3.1 Χρέωση Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης 
σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ  

1. Σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Εντολών Πώλησης για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής 
Παράδοσης D, για μία Μονάδα παραγωγής u, εγγεγραμμένη στον Λογαριασμό 
Συμμετέχοντα ενός Συμμετέχοντα p, για την οποία ο Συμμετέχων υποχρεούται σε υποβολή 
κατάλληλης Εντολής Πώλησης με σκοπό να καλύψει τη Διαθέσιμη Ισχύ της εν λόγω 
Μονάδας, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας το ΕΧΕ 
υπολογίζει για τον εν λόγω Συμμετέχοντα και για την εν λόγω Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής 
Παράδοσης D, Χρέωση Μη Συμμόρφωσης NCEOp,D. 

2. Το ποσό της NCEOp,D υπολογίζεται από το ΕΧΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 
4.4.2.1.  
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3. Οι χρεώσεις NCEOp,D κοινοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης το αργότερο πέντε (5) λεπτά 
μετά από την κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στους 
Συμμετέχοντες.  

4. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων γίνεται την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα 
εκκαθάρισης των συναλλαγών που αφορούν την Hμέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 
D, 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, την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας 
κοινοποίησής της από το ΕΧΕ.    

3.2 Χρέωση Μη Συμμόρφωσης για παραβίαση του περιορισμού του Μέγιστου 
Ποσοστού Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με Φυσική Παράδοση  

1. Σε περίπτωση παραβίασης του περιορισμού του Μέγιστου Ποσοστού Ενεργειακών 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων με Φυσική Παράδοση από ένα Προμηθευτή p για Αγοραία 
Χρονική Μονάδα t της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, με την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας το ΕΧΕ υπολογίζει για τον εν λόγω 
Προμηθευτή και για αυτή την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D Χρεώσεις Μη 
Συμμόρφωσης NCCp,t. 

2. Το ποσό της NCCp,t υπολογίζεται από το ΕΧΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 
4.4.2.2.  

3. Η χρέωση είναι αθροιστική για όλες τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες μιας Ημέρας 
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης και κοινοποιείται από το ΕΧΕ στον Φορέα Εκκαθάρισης 
το αργότερο πέντε (5) λεπτά μετά από την κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας στους Συμμετέχοντες.  

4. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων γίνεται την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα 
εκκαθάρισης των συναλλαγών που αφορούν την Hμέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 
D, 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.    

3.3 Χρέωση Μη Συμμόρφωσης Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων  

1. Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν υποβάλλει πρόσθετη(ες) Δήλωση(σεις) 
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, ή η υποβληθείσα νέα Δήλωση(σεις) 
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως την ποσότητα 
NDPpos-rem ή NDPneg-rem αντιστοίχως, το ΕΧΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα p και για κάθε 
Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D Χρέωση Μη 
Συμμόρφωσης.  

2. Το ποσό της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης υπολογίζεται από το ΕΧΕ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υποενότητα 6.8. 
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3. Οι Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων 
κοινοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης το αργότερο πέντε (5) λεπτά μετά από την 
κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στους Συμμετέχοντες. 

4. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων γίνεται την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα 
εκκαθάρισης των συναλλαγών που αφορούν την Hμέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 
D, 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 4. Ισχύς  

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 07/05/2020.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr. 

 

http://www.enexgroup.gr/

