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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς κατά τα οριζόμενα
στο Ν. 4425/2016 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των νέων αγορών
ηλεκτρισμού που προβλέπει το Μοντέλο-Στόχος (Target Model) θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα, προκειμένου να προχωρήσουν ακολούθως όλες οι αναγκαίες διαδικασίες από
τους αρμόδιους Διαχειριστές για την ομαλή και έγκαιρη μετάβαση στη νέα οργάνωση της
εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα δοθεί στους
Συμμετέχοντες επαρκής χρόνος για προετοιμασία και εξοικείωση με τους νέους μηχανισμούς
συμμετοχής στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να
καταθέσουμε τις απόψεις μας επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής, «Κανονισμός») που έθεσε η Αρχή σας σε
δημόσια διαβούλευση, ως εξής:
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1. Στο κείμενο του υπό διαβούλευση Κανονισμού αναφέρεται ότι το σύνολο σχεδόν των
προϋποθέσεων και των διαδικασιών που αφορούν άμεσα την εκκαθάριση των
συναλλαγών (ενδεικτικά αναφέρονται: καθορισμός ορίων κάλυψης και κατηγοριοποίηση
αποδεκτών ασφαλειών, καθορισμός αρχικής/ελάχιστης εισφοράς Εκκαθαριστικών
Μελών, καθορισμός χρεώσεων/τελών/δικαιωμάτων της EnExClear, κ.α.) θα εξειδικευθούν
με μεταγενέστερες Αποφάσεις της EnExClear ή της ΡΑΕ. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα δημόσια
διαβούλευση έχει εκ των πραγμάτων περιορισμένο αντικείμενο, δεδομένου ότι οι πλέον
καθοριστικές αποφάσεις για την εμπλοκή των Συμμετεχόντων στην εκκαθάριση των
συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς ως Άμεσα
Εκκαθαριστικά Μέλη ή Μη Εκκαθαριστικά Μέλη, θα ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο,
και οι οποίες προφανώς θεωρούμε ότι θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου
οι Συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους έχοντας πλήρη γνώση των βασικών
στοιχείων εφαρμογής του Κανονισμού.
2. Κεφ. 2, ενότητα 2.10.9: Δε κατανοούμε το εύλογο της πρόβλεψης περί πιθανής
υποχρέωσης των Μη Εκκαθαριστικών Μελών να καταβάλλουν δικαιώματα εγγραφής,
ετήσιας συνδρομής, τέλη σύνδεσης κ.α., δεδομένου ότι αυτά θα εκπροσωπούνται στο
Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών μέσω των Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών, τα οποία
και θα πρέπει να είναι τα μόνα υπόχρεα (όπως και τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη) έναντι
οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων χρεώσεων και τελών.
3. Κεφ.2, ενότητα 2.30: Δεν καθορίζεται ποιος είναι ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου η
EnExClear θα πρέπει να προβεί σε αναπλήρωση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου
Εκκαθάρισης, σε περίπτωση προσωρινής χρήσης αυτών προς κάλυψη απαιτήσεων
ρευστότητας σε σχέση με εκκρεμείς υποχρεώσεις υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους.
4. Κεφ. 5, ενότητα 5.1: Η δυνατότητα επιβολής ποινών ύψους από €100 έως €150.000 που
συνομολογούνται ως ποινικές ρήτρες και καταπίπτουν σε περίπτωση υπαίτιας μη
εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης ή υπερημερίας ως προς την εκπλήρωση
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Κανονισμού χρήζει
περαιτέρω εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη ύπαρξης και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής της, δεδομένου ότι στο Κεφ. 4, ενότητα 4.3, παρ. 4 αναφέρεται
ρητά ότι αν δεν υφίσταται διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρηματικών ποσών σε
Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού Εκκαθαριστικού Μέλους μέχρι και τριάντα λεπτά
πριν τη Χρονική Στιγμή Έναρξης Επικύρωσης Προσφορών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,
επιβάλλεται χρέωση (δύο τοις εκατό (2%) της αξίας της οφειλής με ελάχιστη χρέωση το
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ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€)), ακόμη και αν στη συνέχεια καλυφθεί η υπερημερία
από αυτό.
5. Κεφ. 6, ενότητα 6.1: Θεωρούμε ότι η έναρξη εφαρμογής των αποφάσεων της ΡΑΕ για
οποιαδήποτε αλλαγή στο ύψος, τον τρόπο υπολογισμού, ή/και την θέσπιση ή κατάργηση
νέων χρεώσεων και δικαιωμάτων της EnExClear θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του
επόμενου ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
απόφασης ΡΑΕ, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος αξιολόγησης των νέων
δεδομένων και ενσωμάτωσής τους στα σχέδια προϋπολογισμού των Συμμετεχόντων στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα με το σύνολο των
αποφάσεων της Αρχής που αφορούν την επιβολή τελών και χρεώσεων στους
Συμμετέχοντες.
6. Κεφ.6, ενότητα 6.2: Η επιβολή χρεώσεων, τελών και δικαιωμάτων στα Εκκαθαριστικά
Μέλη ή/και τους Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας για λογαριασμό τρίτων,
όπως το Ελληνικό Δημόσιο, θα οδηγήσει στη μετατροπή της EnExClear σε εισπρακτικό
μηχανισμό το οποίο θεωρούμε ότι δε συνάδει με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινίσεων και περαιτέρω συνεργασία επί των
θέσεων της Εταιρίας μας.

Με εκτίμηση,
Για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

…………………………………………
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας
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