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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 1924/23.09.2020 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 

«Χρεώσεις Μελών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς 
Παραγώγων) του ΕΧΕ» 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 1.2.8, 1.4.4(5), 1.5.2, 2.3.6.1(5) και 2.3.6.2(2) του 
Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) 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 

στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ. Η παρούσα περιλαμβάνει αποκλειστικά χρεώσεις και 
προμήθειες υπέρ ΕΧΕ και δεν περιλαμβάνει τις χρεώσεις και προμήθειες υπέρ ΕΤ.ΕΚ. 

ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Άρθρο 1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ  

Ιδιότητα Ετήσια συνδρομή 

Μέλος ΕΧΕ 5.000 € 

1. Η ετήσια συνδρομή χρεώνεται σε τριμηνιαία βάση και καταβάλλεται στο ΕΧΕ, πριν την 
έναρξη του σχετικού τριμήνου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΧΕ. 

2. Τα νέα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων απαλλάσονται της ετήσιας συνδρομής για τους 
πρώτους 3 μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους. 

3. Όλα τα Μέλη απαλλάσονται της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2020. 
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Άρθρο 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

2.1 Γενικά  

1. Οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προμηθειών/χρεώσεων της Αγοράς 
Παραγώγων αποτελούν προμήθειες/χρεώσεις υπέρ ΕΧΕ. 

2. Η καταβολή όλων των προμηθειών και χρεώσεων του παρόντος Άρθρου, πλην των 
χρεώσεων συναγερμών της παρ. 2.2.2.2 γίνεται από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. μέσω των 
Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν στους Φορείς χρηματικού 
διακανονισμού όπως καθορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. κατά τις διαδικασίες της. Η ΕΤ.ΕΚ. 
μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών.   

3. Κατ’εξαίρεση, η καταβολή των χρεώσεων συναγερμών γίνεται προς το ΕΧΕ σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της παρ. 2.2.2.2.   

2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

2. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: 

α) βασικές προμήθειες συναλλαγών (πλην ειδικής διαπραγμάτευσης) 

β) προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης.  

3. Οι προμήθειες συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας 
κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής 
ημέρας.  

2.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

1. Οι βασικές προμήθειες συναλλαγών είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι 
συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών 
της Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό.    

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

Παράγωγα 

Προμήθειες συναλλαγών 

ανά Διάρκεια Παράδοσης 

Μηνιαία  Τριμηνιαία  Ετήσια 
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Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Φορτίου Βάσης 

0,0068 

€/MWh 

0,0068 

€/MWh 

0,0068 

€/MWh 

Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Φορτίου Αιχμής 

0,0068 

€/MWh 

0,0068 

€/MWh 

0,0068 

€/MWh 

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

2.2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

2.2.2.1 Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making)   

1. Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι 
προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές Παραγώγων που έχουν καταρτιστεί 
από Ειδικούς Διαπραγματευτές (Παραγώγων) σε εκτέλεση των υποχρεώσεών τους 
ειδικής διαπραγμάτευσης επί διαπραγματεύσιμων Παραγώγων (εφεξής «συναλλαγές 
ειδικής διαπραγμάτευσης»).   

2. Ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις: 

Παράγωγα 

Προμήθειες συναλλαγών 

ανά Διάρκεια Παράδοσης 

Μηνιαία  Τριμηνιαία  Ετήσια 

Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Φορτίου Βάσης 

0,002 

€/MWh 

0,002 

€/MWh 

0,002 

€/MWh 

Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Φορτίου Αιχμής 

0,002 

€/MWh 

0,002 

€/MWh 

0,002 

€/MWh 

2.2.2.2 Χρέωση συναγερμών 

1. Ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών, όπως αυτοί ενεργοποιούνται σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών Παραγώγων, διενεργείται για κάθε Ειδικό 
Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των συναγερμών που 
ενεργοποιήθηκαν για αυτόν κατά το σχετικό μήνα. Οι χρεώσεις συναγερμών 
εφαρμόζονται ανάλογα με το συνολικό μηνιαίο αριθμό συναγερμών ειδικής 
διαπραγμάτευσης ανά Σειρά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών 
ανά Σειρά προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού μηνιαίου αριθμού συναγερμών επί 
την τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον παρακάτω πίνακα:   
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Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Από Έως 

Χρέωση 

ανά 
συναγερμό 

(€) 

0 59 0 

60 119 5 

120 199 10 

200 299 20 

300 ∞ 40 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης για 
αιτία μη οφειλόμενη στον Ειδικό Διαπραγματευτή (π.χ. τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ), 
οι σχετικοί συναγερμοί δε χρεώνονται. 

3. Οι χρεώσεις συναγερμών καταβάλλονται στο ΕΧΕ από τον Ειδικό Διαπραγματευτή εντός 
του επόμενου ημερολογιακού μήνα.  

2.2.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

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

α) 500€ εφάπαξ χρέωση στο Μέλος που αιτήθηκε την ακύρωση  

β) 50€ ανά Συναλλαγή που ακυρώνεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβολαίων της 
ακύρωσης 

γ) 1000€ ανώτατη χρέωση (α + β) ανά Μέλος. 

2. Οι προμήθειες ακύρωσης συναλλαγών καταβάλλονται στο ΕΧΕ από το μέλος που 
αιτήθηκε την ακύρωση την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ακύρωσης με βάση τη 
διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας της ΕΤ.ΕΚ. 

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 
Μέλος, για αιτία μη οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ, όπως ενδεικτικά 
λόγω δυσλειτουργίας στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους, χρεώνεται με ειδική προμήθεια 
ποσού διακοσίων (200€) ευρώ ανά αίτημα χρήσης ανα χρήστη ανά ημέρα, πλέον ΦΠΑ.   
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2. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού, που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, 
καταβάλλεται στο ΕΧΕ την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας χρήσης του ΚΣΠ 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΧΕ. 

Άρθρο 2. Προμήθεια για την Διαδικασία Υποστήριξης Συναλλαγών  

1. Η χρήση από Μέλος 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 Μέλους 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 Μέλους. 

3. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού, που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, 
καταβάλλεται στο ΕΧΕ την επομένη εργάσιμη ημέρα της χρήσης της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΧΕ. 

4. Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή, για όλα τα Μέλη του ΕΧΕ πλην των Ειδικών 
Διαπραγματευτών, είτε πρόκειται για εντολές του Βασικού Πίνακα είτε του Πίνακα των 
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών, κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των εντολών 
που αφορά, ως ακολούθως:   

Αριθμός Εντολών Χρέωση ανά εντολή 

Από 1 έως 10 εντολές     100€ 

Από 11 έως 50 εντολές    200€ 

Από 51 εντολές και άνω   300€ 

5. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές μπορούν να αιτηθούν μόνο την ακύρωση ζεύγους εντολών 
ειδικής διαπραγμάτευσης μέσω της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών. Δεν υπάρχει 
χρέωση για αίτημα ακύρωσης ζεύγους εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης.   

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 τερματικού XNet Trader 

β) μέσω API(υπηρεσίας ATHEX GW) είτε από τις εγκαταστάσεις του Μέλους, είτε  
με χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας (co-location) του ΑΤΗΕΧ.  
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Άρθρο 2. Χρεώσεις σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών 

1. Τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων δικαιούνται τέσσερις (4) άδειες χρήσης τερματικού 
XNet Trader άνευ χρέωσης.  

2. Για κάθε άδεια χρήσης τερματικού XNet Trader επιπλέον των τεσσάρων (4) στο σύστημα 
συναλλαγών, η ετήσια χρέωση είναι 1.200€/άδεια χρήσης.  

3. Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών χρήσης τερματικών XNet Trader στο Test 
σύστημα ορίζεται στις τέσσερις (4). Για τις συγκεκριμένες άδειες χρήσης δεν υπάρχει 
χρέωση για τα Μέλη του ΕΧΕ. 

4. Τα Μέλη δικαιούνται ένα ATHEX GW χωρίς χρεώση όταν χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο 
ODL.   

5. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FIX για τη διόδευση εντολών 
μέσω της υπηρεσίας ATHEX GW στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται με 8.000€ 
ετησίως. 

6. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί περισσότερα ATHEX GW ταυτόχρονα 
συνδεδεμένα στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται με 6.000€ ετησίως ανά επιπλέον 
ATHEX GW. Οι χρώσεις της υπηρεσίας φιλοξενίας (co-location) στο Data Center που 
χρησιμοποιεί το ΕΧΕ όπως επίσης και οι χρεώσεις διασύνδεσης στο  Δίκτυο 
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω χρεώσεις. 

7. Οι παραπάνω χρεώσεις (5) και (6) δεν αφορούν τα Μέλη των Αγορών του ΧΑ και ΧΑΚ. 

8. Οι τιμολογήσεις των χρεώσεων του παρόντος Άρθρου γίνονται σε τριμηνιαία βάση, πριν 
την έναρξη του σχετικού τριμήνου. Σε περίπτωση που η σχετική υπηρεσία έχει 
ενεργοποιηθεί στα μέσα του τριμήνου, το ΕΧΕ θα τιμολογεί το Μέλος, αναλογικά με το 
χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης. 

Άρθρο 3. Άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες 

1. Τεχνολογικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ όπως και 
υπηρεσίες πρόσβασης στα συστήματά του σε περιβάλλον παραγωγής ή δοκιμών είναι 
διαθέσιμες στα Μέλη του ΕΧΕ ή και σε τρίτους, από τις εταιρίες του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιπλέον χρέωση. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες 
κατηγορίες τεχνολογικών υπηρεσιών: 

α) εγκατάσταση λογισμικού για χρήση τακτικών ή έκτακτων αναγκών 
(εγκατάσταση ATHEX GW, εγκατάσταση τερματικού XNet Trader) 

β) υπηρεσίες διασύνδεσης στο  Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) 

γ) υπηρεσίες φιλοξενίας ATHEX GW (co-location)  

δ) υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων  

2. Η τιμολόγηση των παραπάνω τεχνολογικών υπηρεσιών γίνεται κατόπιν αιτήματος από 
τον ενδιαφερόμενο και υποβολής σχετικής προσφοράς. 
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ΜΕΡΟΣ Δ. ΙΣΧΥΣ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 23/09/2020.  

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

 

 

http://www.enexgroup.gr/

