
 - 1 -

 

 

Πειραιώς 132, 
118 54 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3727400 
E-mail: info@rae.gr 
Web: www.rae.gr 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 987/2021 

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021), της 
Μεθοδολογίας Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της 
απόφασης για τα Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 9η Δεκεμβρίου 2021, και  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως 
ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 6, 8,10 και 18 του νόμου αυτού.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση 
της συμφόρησης (ΕΕL 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.). 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 820/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1941/21.05.2020), 1228/2020 (ΦΕΚ B' 
4124/24.09.2020), 610/2021 (ΦΕΚ B' 3857/18.08.2021) και 775/2021 (ΦΕΚ Β’ 
4982/27.10.2021), και ιδίως τις διατάξεις της ενότητας 3.12. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 1124/5.12.2019 Απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως 
«Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market 
Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 
185/30.09.2016), όπως ισχύει». 
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6. Την υπ’ αριθμ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, της λειτουργίας 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και 
λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β΄ 
742/10.03.2020). 

7. Την υπ’ αριθ. 949/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και 
Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» 
(ΦΕΚ Β΄ 2541/24.06.2020). 

8. Την υπ’ αριθμ. 950/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022» (ΦΕΚ Β΄ 
2542/24.06.2020). 

9. Την υπ’ αριθμ. 1007/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης 
αναφορικά με «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022»» (ΦΕΚ Β΄ 
3267/05.08.2020). 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-295361/28.01.2021 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 
103/27.01.2021) με θέμα «Υπολογισμός Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2021». 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-86354/23.02.2021 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Υπολογισμός Ετήσιας 
Συνδρομής για το έτος 2021». 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-313591/12.11.2021 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 
1649/11.11.2021) με θέμα: «Εισηγήσεις με θέμα Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και 
Χρεώσεων». 

13. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 12) η οποία 
έλαβε χώρα από 16.11.2021 έως και 30.11.20211 και επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.  

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-315298/08.12.2021 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 
1779/08.12.2021) με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
και Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.  

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με την περ.(γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες της ΡΑΕ: 

«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις 
του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ:[…] 

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1222 και προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την παρακολούθηση της συμμόρφωσής 
του με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση μονοπωλίου, 

 
1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/16241/ 
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την έγκριση του σχεδίου συνεργασίας των ΟΔΑΗΕ για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της 
λειτουργίας Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή 
μεθοδολογιών και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, κατά τα 
αναλυτικά προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό.[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4425/2016 αναφορικά με τον ορισμό και τις αρμοδιότητες 
του ΟΔΑΗΕ: 

«[…]2. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 
4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Η ΡΑΕ είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ ή της μεθοδολογίας 
υπολογισμού των τελών αυτών, την ανάκληση του ΟΔΑΗΕ, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που ανατίθεται στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού […] 

5. Ο ΟΔΑΗΕ εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ κατά 
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. […]» 

Επειδή, στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«[…]2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας […] καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς [..]. Οι 
Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι 
Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
αυτούς. Με τους Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση 
παράβασης των κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα: [..] 

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, […] 

ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών […] 

ι) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης από το Χρηματιστήριο Ενέργειας 
και το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το κόστος λειτουργίας 
των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. […] 

ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.[…]  

4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους 
Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών 
των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[…]» 

Επειδή, σύμφωνα με την ενότητα 3.12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (σχετ. 4, εφεξής «Κανονισμός»), προβλέπονται τα 
εξής: 

«3.12 Τέλη και Xρεώσεις 

1. Το κόστος λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Μέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
ανακτάται μέσω τελών και χρεώσεων που καταβάλουν οι Συμμετέχοντες στο ΕΧΕ. 

2. Το ΕΧΕ τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Μέρας 
και τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς. 
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3. Τα ως άνω εφαρμοζόμενα κατά περίπτωση τέλη και χρεώσεις καθορίζονται με 
Απόφαση ΡΑΕ, βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων, κατόπιν 
σχετικών εισηγήσεων του ΕΧΕ. Τα σχετικά τέλη και χρεώσεις ισχύουν μετά πάροδο 
χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παραπάνω Απόφαση ΡΑΕ το οποίο δεν μπορεί 
να υπολείπεται των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής 
απόφασης. 

4. Το ΕΧΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση εισήγηση για την ως άνω μεθοδολογία το 
αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Απόφασης ΡΑΕ 
σχετικά με τον προσδιορισμό των τελών και χρεώσεων.  

5. Τα ισχύοντα τέλη και χρεώσεις του ΕΧΕ δημοσιεύονται από το ΕΧΕ στον ιστότοπό του 
και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: […] 

3.12.3 Ετήσια Συνδρομή 

1. Η Ετήσια Συνδρομή καταβάλλεται από τους Συμμετέχοντες ξεχωριστά για συμμετοχή 
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς και στη Συνεχή Συναλλαγή της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως καθορίζεται με 
Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ. 

2. Η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του 
Συμμετέχοντα στις Αγορές. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν για κάθε 
επόμενο έτος του έτους ενεργοποίησής τους την Ετήσια Συνδρομή πέντε (5) 
Εργάσιμες Ημέρες πριν από την έναρξη του έτους αναφοράς.  

3. Δεν επιστρέφονται χρηματικά ποσά Ετήσιας Συνδρομής από το ΕΧΕ σε Συμμετέχοντες 
σε περίπτωση λήξης της συμμετοχής του κατά τη διάρκεια του έτους.[…]» 

Επειδή, με την υπ’αριθμ. 1124/2019 απόφασή της (σχετ. 5), η ΡΑΕ όρισε την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΧΕ Α.Ε.» ως Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για πέντε (5) έτη, 
σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016.  

Επειδή, με την υπ’αριθμ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 6) εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 
του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.  

Επειδή, με τις υπ’αριθμ. 949 και 950/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ καθορίστηκαν η Μεθοδολογία 
Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και τα Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022 αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς: 

«Άρθρο 9.  Μηχανισμός Κλιμακούμενων Τελών και Χρεώσεων (ΜΚΤΧ)  

1. Ο ΜΚΤΧ εφαρμόζεται στη βασική τιμολογιακή πολιτική, όπως προέκυψε με τη διαδικασία 
των ανωτέρω άρθρων, ώστε να περιορισθεί η επίδραση των οικονομιών κλίμακας από την 
εφαρμογή οριζόντιων, ετησίων ή εφάπαξ, τελών και χρεώσεων και επιδρά στο Τέλος 
Αρχικής Εγγραφής Συμμετέχοντα και στην Ετήσια Συνδρομή. 

2. Ο ΜΚΤΧ δεν επιφέρει μεταβολή στα αναμενόμενα έσοδα του ΕΧΕ από τις Ετήσιες 
Συνδρομές, πέραν μικρών αποκλίσεων λόγω στρογγυλοποίησης.   

3. Ο ΜΚΤΧ βασίζεται στη διάκριση των Συμμετεχόντων σε δύο κατηγορίες, A και Β, 
βάσει του συνολικού όγκου συναλλαγών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από 
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το έτος εφαρμογής της κατηγοριοποίησης. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών 
περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες ενέργειας που πωλήθηκαν ή αγοράστηκαν στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. Τα όρια των κατηγοριών καθορίζονται 
ως εξής: 

 Κατηγορία Α: Έως και 0,1 TWh ετησίως. 

 Κατηγορία Β: Άνω των 0,1 TWh ετησίως. 

4. Νέοι Συμμετέχοντες για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα για το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, λογίζονται στην Κατηγορία A. 

5. Η Ετήσια Συνδρομή, έστω ΕΣ, που προκύπτει από τη βασική τιμολογιακή πολιτική, 
αναλύεται περαιτέρω με την εφαρμογή του ΜΚΤΧ σε δύο επίπεδα Ετήσιας Συνδρομής, ΕΣΑ 
και ΕΣΒ για τις ως άνω Κατηγορίες Συμμετεχόντων. Η ΕΣΒ λαμβάνεται ίση με ΕΣ. Η ΕΣΑ 
προκύπτει εφαρμόζοντας μείωση 90% στην ΕΣΒ. 

6. Το ΕΧΕ υπολογίζει την απώλεια εσόδων από Ετήσιες Συνδρομές λόγω των ως άνω 
μειώσεων βάσει των δεδομένων συναλλαγών στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας και 
στην Ενδοημερήσια αγορά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος της εφαρμογής του 
ΜΚΤΧ και του ως άνω υπολογισμού για τον αριθμό Συμμετεχόντων της Ρυθμιστικής 
Περίοδου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΜΚΤΧ, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα 
συναλλαγών του ΗΕΠ. 

7. Η απώλεια εσόδων από Ετήσιες Συνδρομές αντισταθμίζεται πλήρως, στα όρια της 
στρογγυλοποίησης 3ου δεκαδικού, με αύξηση του Τέλους Συναλλαγών επί του 
εκτελεσμένου όγκου συναλλαγών. 

8. Το Τέλος Αρχικής Εγγραφής Συμμετέχοντα, έστω ΤΕ, που προκύπτει από τη βασική 
τιμολογιακή πολιτική, αναλύεται περαιτέρω με την εφαρμογή του ΜΚΤΧ σε δύο επίπεδα, 
ΤΕΑ και ΤΕΒ για τις ως άνω Κατηγορίες Συμμετεχόντων. Το ΤΕΒ λαμβάνεται ίσο με ΤΕ. 
Το ΤΕΑ προκύπτει εφαρμόζοντας μείωση 66,6% στην ΤΕΒ. 

9. Νέοι Συμμετέχοντες οι οποίοι, ελλείψει δεδομένων συναλλαγών για το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, συμπεριλήφθηκαν στην Κατηγορία Α και κατέβαλλαν το μειωμένο 
Τέλος Αρχικής Εγγραφής Συμμετέχοντα ΤΕΑ, εφόσον στο επόμενο πλήρες ημερολογιακό 
έτος καταταχθούν σε άλλη Κατηγορία, καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά του Τέλους 
Αρχικής Εγγραφής Συμμετέχοντα. Κανένα τμήμα ή διαφορά του Τέλους Αρχικής εγγραφής 
δεν επιστρέφεται.» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.950/2020 Απόφασης 
ΡΑΕ (Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022): 

«4. Για κάθε επόμενο έτος του έτους ενεργοποίησης του Συμμετέχοντα στην αντίστοιχη 
Αγορά, η Ετήσια Συνδρομή καταβάλλεται στο σύνολό της, ολοσχερώς τοις μετρητοίς, 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε έτους αναφοράς». 

Επειδή, δεδομένου ότι i) η διάκριση των Συμμετεχόντων στις δύο κατηγορίες, A και Β, γίνεται 
βάσει του συνολικού όγκου συναλλαγών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος 
εφαρμογής της κατηγοριοποίησης και ii) ο υπολογισμός έλαβε χώρα εντός του 2020 ώστε να 
καταστεί εφικτή η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 
έναρξη του 2021, κατά την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων για τον υπολογισμό αυτής 
(Ετήσιας Συνδρομής) για το έτος 2021 παρατηρήθηκε ότι η κατηγοριοποίηση των 
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Συμμετεχόντων έγινε επί τη βάσει των δεδομένων του 2019, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 
Συμμετεχόντων απέκλιναν σημαντικά από εκείνα της δραστηριότητας του 2020. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση για τα τέλη και τις χρεώσεις της EnExClear (σχετ. 9), η 
ετήσια συνδρομή καταβάλλεται δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη εκάστου έτους 
αναφοράς, συνεπώς οι υπολογισμοί για το 2021 έλαβαν υπόψη τον όγκο συναλλαγών του 2020.  

Επειδή, δεδομένου ότι κρίθηκε εύλογο για τον υπολογισμό των τελών να λαμβάνονται υπόψη 
τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, η ΡΑΕ με την από 23.02.2021 επιστολή της (σχετ. 11), κάλεσε 
την ΕΧΕ Α.Ε. να υποβάλει εισήγηση για την τροποποίηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου 
ώστε κατά τον υπολογισμό της Ετήσιας Συνδρομής να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα όσο το 
δυνατό πιο κοντά στο έτος αναφοράς, είτε μέσω της μετάθεσης των διαδικασιών υπολογισμού 
και τιμολόγησης μετά το τέλος του έτους το οποίο προηγείται του έτους που αφορούν τα τέλη, 
είτε μέσω της χρήσης διαθέσιμων δεδομένων του τελευταίου 12μήνου για τον υπολογισμό των 
τελών. 

Επειδή, με την από 11.11.2021 επιστολή της (σχετ. 12), η ΕΧΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την 
τροποποίηση των αποφάσεων 949 και 950/2020. Η ΡΑΕ έθεσε την εισήγηση της EΧΕ Α.Ε. σε 
δημόσια διαβούλευση (σχετ. 13) κατά την οποία δεν υποβλήθηκαν σχόλια. Συμπληρωματικά, 
η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισμού ώστε να συνάδει με την 
προτεινόμενη τροποποίηση της απόφασης 950/2020 (σχετ. 14). 

Επειδή, η ΡΑΕ αποδέχεται την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για τη μετάθεση της ημερομηνίας 
καταβολής και κατά συνέπεια και του υπολογισμού της Ετήσιας Συνδρομής, ως εύλογη, 
συμμετρική και αναλογική, αλλά κυρίως διότι η μεταβολή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δικαιότερη αντιμετώπιση των Συμμετεχόντων, δοθέντος ότι για την κατηγοριοποίηση των 
Συμμετεχόντων σε εφαρμογή της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη 
λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, θα λαμβάνονται 
υπόψη τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για τον όγκο συναλλαγών.  

Επειδή, επί της τελικής εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. έγιναν τροποποιήσεις νομοτεχνικού και 
διευκρινιστικού χαρακτήρα. 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. (γ), 8 παρ. 2 και 5, 10 παρ. 8 και 18 
του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει: 

1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 της υποενότητας «3.12.3 Ετήσια Συνδρομή» του 
Κανονισμού της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» για τη λειτουργία της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς ως εξής: 

«2. Η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του 
Συμμετέχοντα στις Αγορές. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν για κάθε επόμενο έτος του 
έτους ενεργοποίησής τους την Ετήσια Συνδρομή δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες μετά από την έναρξη 
του έτους αναφοράς». 

2. Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 949/2020 απόφασης ΡΑΕ 
«Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» ως εξής: 
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«3.  Ο ΜΚΤΧ βασίζεται στη διάκριση των Συμμετεχόντων σε δύο κατηγορίες, A και Β, βάσει του 
συνολικού όγκου συναλλαγών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (y-1) από το έτος 
εφαρμογής της κατηγοριοποίησης (y). Ο συνολικός όγκος συναλλαγών περιλαμβάνει όλες τις 
ποσότητες ενέργειας που πωλήθηκαν ή αγοράστηκαν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την 
Ενδοημερήσια Αγορά. Οι υπολογισμοί για τον συνολικό όγκο συναλλαγών λαμβάνουν χώρα εντός 
των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του έτους y και αφορούν στη διάκριση των 
Συμμετεχόντων στις δύο κατηγορίες (Α και Β) για το έτος αυτό.  Τα όρια των κατηγοριών 
καθορίζονται ως εξής: 

 Κατηγορία Α: Έως και 0,1 TWh ετησίως. 

 Κατηγορία Β: Άνω των 0,1 TWh ετησίως.» 

3. Την τροποποίηση της παρ. 4 του Άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.950/2020 απόφασης ΡΑΕ «Τέλη 
και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς για τα έτη 2020-2022» ως εξής: 

«4. Για κάθε επόμενο έτος του έτους ενεργοποίησης του Συμμετέχοντα στην αντίστοιχη Αγορά, η 
Ετήσια Συνδρομή καταβάλλεται στο σύνολό της, ολοσχερώς τοις μετρητοίς, δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες μετά την έναρξη κάθε έτους αναφοράς». 

 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται 

στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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