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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 369/07.03.2023 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 

«Καταχώριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων και λοιπών 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής προς Φυσικό Διακανονισμό και 
διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης 
και Απόληψης» 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ενότητας 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο Κανονισμός»)1 του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ), όπως ισχύει: 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Άρθρο 1.    Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί 

1. Η παρούσα Απόφαση ορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες Καταχώρισης: 

α) των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με υποχρέωση Φυσικής Παράδοσης 

(διμερείς συμβάσεις OTC) και των λοιπών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με 

υποχρέωση Φυσικής Παράδοσης, τα οποία συνάφθηκαν εκτός της Ενεργειακής 

Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, καθώς και 

β) των Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης και Απόληψης.  

Για το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης τα ως άνω (α) αναφέρονται και ως 

«Προϊόντα Φυσικής Παράδοσης (ΠΦΠ)».  

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 Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ 

(εφεξής «Κανονισμός»), στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης 

 
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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Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και 

στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους. 

 

Άρθρο 2. Υπόχρεοι καταχώρισης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών 
Μέσων που διενεργήθηκαν εκτός της Ενεργειακής 
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και λοιπών ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής προς Φυσικό Διακανονισμό 

1. Στην περίπτωση που δύο Συμμετέχοντες της Αγοράς Επόμενης Ημέρας έχουν συνάψει 

συναλλαγή επί ΠΦΠ, υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα χαρακτηριστικά φυσικής παράδοσής 

του στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ). 

2. Η καταληκτική χρονική στιγμή υποβολής και αποδοχής/απόρριψης της καταχώρισης των 

ΠΦΠ προς Φυσικό Διακανονισμό ορίζεται βάσει Τεχνικής Απόφασης του ΕΧΕ. 

 

Άρθρο 3. Διαδικασία και στοιχεία καταχώρισης Ενεργειακών 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσικό Διακανονισμό 

1. Οι υπόχρεοι Συμμετέχοντες καταχωρούν στο ΣΣΑΕ κατ’ ελάχιστον, τα εξής στοιχεία: 

α) τον κωδικό αναγνώρισης του ΠΦΠ, 

β) τον κωδικό του αντισυμβαλλόμενου Συμμετέχοντα, όπως εμφανίζεται στο ΣΣΑΕ, 

γ) την Ημέρα έναρξης Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης του ΠΦΠ, 

δ) την Ημέρα λήξης Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης του ΠΦΠ, 

ε) επιλογή των Ημερών Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται από τα (γ) και (δ), 

στ) τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες που αφορά ο Φυσικός Διακανονισμός, 

ζ) την ποσότητα προς Φυσική Παράδοση ή Φυσική Απόληψη,  

η) ένα μήνυμα πληροφοριακού χαρακτήρα προς τον αντισυμβαλλόμενο Συμμετέχοντα 

καθώς και καταχώριση σημειώσεων του ιδίου. 

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τα ΠΦΠ που καταχωρούνται στο ΣΣΑΕ δυνάμει των διατάξεων 

του Άρθρου 12Α  του Ν.4425/2016 ως ισχύει, και οι ποσότητες/συναλλαγές των Δηλώσεων 

Φυσικής Παράδοσης των οποίων εξαιρούνται από την εφαρμογή του Προσωρινού 

Μηχανισμού  Επιστροφής Εσόδων Παραγωγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι 

αντισυμβαλλόμενοι Συμμετέχοντες οι οποίοι είτε καταχωρούν αρχικά είτε αποδέχονται τις 

ως άνω καταχωρήσεις ΠΦΠ συμπληρώνουν υποχρεωτικά: 

• στον  κωδικό αναγνώρισης του ΠΦΠ (ContractΙD) ένα διακριτικό κωδικό της 

σύμβασης του Παραγωγού/ΦΟΣΕ με τον Καταναλωτή ή/και τον Προμηθευτή, στον 

οποίο να συμπεριλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 

με την μορφή “_ΥΥΥΥΜΜDD” (συμπληρώνεται ο ίδιος κωδικός και από τα δύο μέρη 

του ΠΦΠ), 

• στο πεδίο «Comment for Peer» την παρακάτω δήλωση: 
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«H σύμβαση με κωδικό “ContractID” εμπίπτει στην παρ. 3Α άρθρου 12Α Ν.4425/2016 

και το έσοδο δυνάμει αυτής δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 άρθρου 6 

Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854» 

Οι χρήστες του ΣΣΑΕ έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν εσωτερικές (private) σημειώσεις 

στο πεδίο «My Private Note» το περιεχόμενο των οποίων είναι προσβάσιμο αποκλειστικά 

στους χρήστες του Συμμετέχοντα και δεν κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο. 

2. Μετά την επιτυχή καταχώριση του ΠΦΠ, το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου εμφανίζονται στο ΣΣΑΕ του 

αντισυμβαλλόμενου Συμμετέχοντα και η κατάσταση του ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ». 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την 

σχετική εγγραφή καταχώρισης που του εμφανίζεται στο ΣΣΑΕ έως τη Χρονική Στιγμή Λήξης 

Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για την πρώτη Ημέρα 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης.  

4. Στην περίπτωση αποδοχής, ο αντισυμβαλλόμενος Συμμετέχων ειδοποιείται στο ΣΣΑΕ μέσω 

σχετικού μηνύματος και η κατάσταση του ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ». 

5. Στην περίπτωση απόρριψης της σχετικής εγγραφής, ο αντισυμβαλλόμενος Συμμετέχων 

ειδοποιείται στο ΣΣΑΕ μέσω σχετικού μηνύματος και η κατάσταση του ΠΦΠ χαρακτηρίζεται 

ως «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ». 

6. Μετά την παρέλευση της Χρονικής Στιγμής Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που αφορά στο ΠΦΠ για την πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, το ΠΦΠ, χαρακτηρίζεται ως «ΕΝΕΡΓΟ». 

7. Μετά την παρέλευση της Χρονικής Στιγμής Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που αφορά στο ΠΦΠ για την τελευταία Ημέρα Εκπλήρωσης 

Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, το ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως «ΛΗΞΑΝ». 

8. Μετά τον χαρακτηρισμό του ΠΦΠ ως «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ» δεν επιτρέπεται η μεταβολή των 

στοιχείων καταχώρισης του ΠΦΠ. Στην περίπτωση που οι δηλούντες Συμμετέχοντες 

επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων/πληροφορίων της καταχώρισης του ΠΦΠ θα πρέπει 

να ακολουθήσουν εγκαίρως τη διαδικασία ακύρωσης της καταχώρισης του ΠΦΠ και να 

προβούν σε καταχώρηση και επιβεβαίωση νέας/νέων δήλωσης/δηλώσεων. 

9. Κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΦΠ, οποιοσδήποτε από τους δύο αντισυμβαλλομένους έχει τη 

δυνατότητα να τερματίσει την ισχύ του μέσω του ΣΣΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΣΑΕ 

αποστέλλει αντίστοιχο μήνυμα στον αντισυμβαλλόμενο και παύουν: (α) η συμπερίληψη των 

ποσοτήτων της δήλωσης του ΠΦΠ στην Συνολική Θέση Παράδοσης/Απόληψης του 

Συμμετέχοντα, (β) η υποχρέωση Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής 

Απόληψης, και η κατάσταση του ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως «ΑΚΥΡΩΘΕΝ». 

10. Εάν δεν επέλθει αποδοχή ή απόρριψη ενός καταχωρημένου ΠΦΠ έως τη Χρονική Στιγμή 

Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που αφορά στο 
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ΠΦΠ για την πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, η κατάσταση του ΠΦΠ 

χαρακτηρίζεται ως «ΜΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ». 

 

Άρθρο 4. Διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης και 
Δηλώσεων Φυσικής Απόληψης 

1. Με την παρέλευση της Χρονικής Στιγμής Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων, το ΣΣΑΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα και για κάθε Αγοραία 

Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D: 

α. τη Συνολική Θέση Παράδοσης ως: ΤDP = DPX + DPBOTC. 

β. τη Συνολική Θέση Απόληψης ως: TOP = OPX + OPBOTC. 

και άρχεται η δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής Απόληψης 

για τη διεκπεραίωση του Φυσικού Διακανονισμού των ποσοτήτων TDP και TOP στην Αγορά 

Επόμενης Ημέρας. 

2. Για τη δημιουργία και εισαγωγή/υποβολή Δήλωσης Φυσικής Παράδοσης ή Δήλωσης Φυσικής 

Απόληψης στο ΣΣΑΕ, οι υπόχρεοι Συμμετέχοντες ακολουθούν την εξής διαδικασία: 

α. επιλέγουν τη διεπαφή εισαγωγής της Δήλωσης (εισαγωγή, επεξεργασία και υποβολή 

μιας Δήλωσης ή πολλαπλών Δηλώσεων με χρήση της διεπαφής χρήστη ή του 

παρεχόμενου API του ΣΣΑΕ), 

β. επιλέγουν/υποδεικνύουν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, 

γ. επιλέγουν/υποδεικνύουν την Οντότητα που αφορά η Δήλωση, 

δ. επιλέγουν/υποδεικνύουν τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης για την εκκαθάριση της 

προκύπτουσας Εντολής/Συναλλαγής, 

ε. επιλέγουν/υποδεικνύουν την Αγοραία Χρονική Μονάδα για εισαγωγή Προγράμματος 

Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, 

στ. εισαγάγουν την ποσότητα του Προγράμματος Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης. Η 

εισαγωγή ποσότητας Προγράμματος Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης με χρήση της 

διεπαφής χρήστη παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω αυτής των σχετικών 

ορίων/υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα καθώς και της διαθεσιμότητας της επιλεχθείσας 

Οντότητας, όπου αυτή ισχύει ως τεχνικός έλεγχος υποβολής. Κατά την εισαγωγή 

πολλαπλών Δηλώσεων, το ΣΣΑΕ παρέχει δυνατότητα διενέργειας τεχνικού προελέγχου 

επί των Δηλώσεων πριν την οριστική τους υποβολή από το χρήστη. Η διενέργεια 

προελέγχου δεν συνιστά υποβολή της Δήλωσης Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης. 

ζ. εισαγάγουν προαιρετικά, κείμενο σημείωσης για τη δηλούμενη ποσότητα στο πεδίο 

«Nomination/Order Note». 
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Ειδικότερα, και σε ότι αφορά τις Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης οι οποίες 

υποβάλλονται για τον Φυσικό Διακανονισμό ΠΦΠ, τα οποία καταχωρούνται στο ΣΣΑΕ 

δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 12Α  του Ν.4425/2016, ως ισχύει, και των οποίων οι 

ποσότητες/συναλλαγές εξαιρούνται από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού  

Επιστροφής Εσόδων Παραγωγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι χρήστες του ΣΣΑΕ των 

αντισυμβαλλομένων καταχωρούν και οι δύο υποχρεωτικά και αποκλειστικά την εξής 

σημείωση στο πεδίο «Nomination/Order Note»: 

#1#ContractID,  

όπου, “ContractID” εισάγεται το περιεχόμενο καταχώρισης στο πεδίο “ContractID” 

της αντίστοιχης καταχώρισης του ΠΦΠ σύμφωνα με την παρ.1 του Άρθρου3 της 

παρούσης. 

 Η υποχρέωση για την καταχώρηση του χαρακτηριστικού #1#ContractID ισχύει για τις 

σχετικές με το δηλωθέν ΠΦΠ Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης και Απόληψης. 

η. Υποβάλλουν τη Δήλωση Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης. 

3. Οι Δηλώσεις Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της σχετικής 

προθεσμίας και μέχρι τη Χρονική Στιγμή Λήξης Υποβολής Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης 

/Απόληψης. 

4. Στους χρήστες του ΣΣΑΕ παρέχεται από το ΕΧΕ η δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Φυσικής 

Παράδοσης/Απόληψης με χρήση της υπηρεσίας Διόδευσης Εντολών για Τρίτους και με τους 

όρους που ορίζονται σε σχετική Τεχνική Απόφαση του ΕΧΕ.  

 

Άρθρο 5. Ισχύς 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 07/03/2023. 

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

http://www.enexgroup.gr/

