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ΑΠΟΦΑΣΗ 4
«Καταχώριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων και λοιπών
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης
προς Φυσικό Διακανονισμό»
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ενότητας 6.3 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 Διμερών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με υποχρέωση Φυσικής
Παράδοσης (διμερείς συμβάσεις OTC) και
β) των λοιπών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση Φυσικής Παράδοσης
τα οποία διενεργήθηκαν διμερώς εκτός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς. Για το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης τα ως άνω (α) και (β) 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
Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και
στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους.

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. Υπόχρεοι καταχώρισης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων
που
διενεργήθηκαν
εκτός
της
Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς
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 στο Παράρτημα Β του Κανονισμού.

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

διμερών
Φυσικό

1. Οι υπόχρεοι Συμμετέχοντες καταχωρούν στο ΣΣΑΕ κατ’ ελάχιστον, τα εξής στοιχεία:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

κωδικό αριθμό αναγνώρισης του ΠΦΠ ,
όνομα του αντισυμβαλλόμενου Συμμετέχοντα, όπως εμφανίζεται στο ΣΣΑΕ,
Ημέρα έναρξης Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης του ΠΦΠ,
Ημέρα λήξης Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης του ΠΦΠ,
Ορισμός των Ημερών Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης εντός του ως άνω χρονικού
διαστήματος που ορίζεται από τα (γ) και (δ), στις οποίες υπάρχει υποχρέωση Φυσικής
Παράδοσης,
στ) επιλογή Αγοραίων Χρονικών Μονάδων του Φυσικού Διακανονισμού,
ζ) ποσότητα προς Φυσική Παράδοση ή Φυσική Απόληψη, και
η) τυχόν διάφορα μηνύματα πληροφοριακού χαρακτήρα προς τον αντισυμβαλλόμενο
Συμμετέχοντα καθώς και καταχώριση σημειώσεων του ιδίου.
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
εγγραφή που του εμφανίζεται στο ΣΣΑΕ έως τη Χρονική Στιγμή Λήξης Καταχώρισης
Ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για την πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης
Φυσικής Παράδοσης.
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 εγγραφής, ο αντισυμβαλλόμενος Συμμετέχων ειδοποιείται
στο ΣΣΑΕ μέσω σχετικού μηνύματος και η κατάσταση του ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως
«ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ».

Απόφαση 4 (13/04/2020)

Σελίδα 2 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

6. Μετά την παρέλευση της Χρονικής Στιγμής Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που αφορά στο ΠΦΠ για την πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης
Φυσικής Παράδοσης, 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, το ΠΦΠ χαρακτηρίζεται ως «ΛΗΞΑΝ».
8. Στην περίπτωση τροποποίησης κάποιου χαρακτηριστικού του ΠΦΠ από έναν από τους
αντισυμβαλλόμενους, το ΠΦΠ επανέρχεται σε κατάσταση «ΕΚΚΡΕΜΗΣ».
9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση της καταχώρισης του ΠΦΠ μετά την
ενεργοποίηση του προς φυσική παράδοση (παρ. 6 του παρόντος άρθρου), εκτός από την
Ημέρα λήξης Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, η οποία μπορεί να μετατεθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο.
10.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 παύει η υποχρέωση Δήλωσης
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής Απόληψης, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Β του Κανονισμού, ενώ η κατάσταση του ΠΦΠ
χαρακτηρίζεται ως «ΑΚΥΡΩΘΕΝ».
11.Εάν δεν επέλθει αποδοχή ή απόρριψη ενός καταχωρημένου ΠΦΠ έως τη Χρονική Στιγμή
Λήξης Καταχώρισης Ποσοτήτων Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που αφορά στο
ΠΦΠ για την πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, η κατάσταση του ΠΦΠ
χαρακτηρίζεται ως «ΜΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ».

Άρθρο 4. Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 13/04/2020.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.
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