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Έκδοση 2.0  

όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 944/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(15/06/2020) 

  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
 

  Σελίδα 1 
 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «EnExClear») διαχειρίζεται κεφάλαια που 

εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ειδικοί Ίδιοι Πόροι της EnExClear, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 

4425/2016, όπως ισχύει, τα οποία ορίζονται στο 25% του μετοχικού της κεφαλαίου 

• Διαθέσιμα των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης που αφορούν στην Εκκαθάριση Συναλλαγών 

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και στην Εκκαθάριση 

Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης 

• Τους Προχρηματοδοτημένους Χρηματοοικονομικούς Πόρους που αφορούν στην 

Εκκαθάριση των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης 

• Κατατεθειμένες ασφάλειες με τη μορφή μετρητών των Εκκαθαριστικών Μελών 

• Μετρητά που αφορούν στον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών της Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και στον χρηματικό διακανονισμό 

των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

2. Η EnExClear τοποθετεί όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα, μόνο σε μετρητά σε ευρώ και 

αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εκτός της περίπτωσης κάλυψης των 

υποχρεώσεων των διασυνοριακών συναλλαγών (Market Coupling) για την οποία τα 

απαραίτητα κεφάλαια για το χρηματικό διακανονισμό τους μπορεί να κατατίθενται και 

σε εμπορικές τράπεζες. 

3. Στις τοποθετήσεις των διαθεσίμων της παραγράφου 1 προέχει η ασφάλεια, και ως εκ 

τούτου οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιούνται στην ΤτΕ, ακόμα και αν έχουν μηδενική 

ή και αρνητική απόδοση. Οι τυχόν πρόσοδοι και τα έξοδα από τη διαχείριση των 

διαθεσίμων των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης καθώς και των εγγυήσεων σε μετρητά αλλά 

και των μετρητών που αφορούν στον χρηματικό διακανονισμό για τις Αγορές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, επιμερίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό της συμμετοχής του κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο σύνολο των ως άνω 

διαθεσίμων των Εκκαθαριστικών Μελών. 

4. Τα υπόλοιπα διαθέσιμα της EnExClear που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, 

μπορούν εκτός της ΤτΕ να κατατίθενται / τοποθετούνται και σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

5. H παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης 

της Λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.

  


