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Προς:  Επίκ. Καθηγητή Αθανάσιο Δαγούμα 

 Πρόεδρο ΡΑΕ 

 

Θέμα:  Υποβολή στη ΡΑΕ σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης: «Χρεώσεις και Τέλη 
EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης» που εκδίδεται 
βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) του ΑΔΜΗΕ 

προκειμένου να λυθεί Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης/Σύμβαση 

Συμβαλλόμενου Μέρους με ευθύνη εξισορρόπησης κατόπιν καταγγελίας από τον 

αντισυμβαλλόμενο του ΑΔΜΗΕ (Συμμετέχοντα στην Αγορά Εξισορρόπησης), οφείλει ο 

Συμμετέχων να έχει καλύψει όλες του τις υποχρεώσεις προς την EnExClear και τον ΑΔΜΗΕ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης όπως 

περιγράφεται στο Άρθρο 104 του ΚΑΕ, λόγω των Διορθωτικών και Οριστικών Εκκαθαρίσεων 

ενδέχεται να προκύψουν οφειλές ή απαιτήσεις του Συμμετέχοντος για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα μετά την υποβολή της καταγγελίας της Σύμβασης στον ΑΔΜΗΕ και την παύση της 

δραστηριότητάς του. 

Κατά το διάστημα αυτό διατηρεί την ιδιότητά του και τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης που έχει 

ανοιχθεί για λογαριασμό του από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος που τον εκπροσωπεί, ή 

από τον ίδιο αν είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με το Άρθρο 2.16 του 

Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 

υφίσταται πρόβλεψη στον ΚΑΕ για την περίπτωση εκείνη του Συμμετέχοντος ο οποίος έχει 

μεν καταγγείλει τη Σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ είναι όμως σε εκκρεμότητα η διενέργεια των 

Διορθωτικών και Οριστικών Εκκαθαρίσεων («Συμμετέχων υπό διαγραφή»), επεξεργάζεται 

σχετική τροποποίηση του ΚΑΕ.  

Με δεδομένο ότι ο «υπό διαγραφή» Συμμετέχων δεν δικαιούται να συνεχίζει τις 

δραστηριότητές του στην Αγορά Εξισορρόπησης, προτείνεται να τροποποιηθεί η Απόφαση 

11 που αφορά τις χρεώσεις της EnExClear στην Αγορά Εξισορρόπησης ώστε να 

προβλέπονται μειωμένες κατά 70% χρεώσεις για τη διατήρηση λογαριασμού εκκαθάρισης 

«υπό διαγραφή» Συμμετέχοντα μέχρι την διαγραφή του και το κλείσιμο του λογαριασμού 

εκκαθάρισής του. 
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Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα 1.7 του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σας αποστέλλεται συνημμένα Σχέδιο της Απόφασης 11: 

«Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης»  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Συνημμένα: 

Σχέδιο Τροποποιημένης Απόφασης 11: «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση 

Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης»  

 



 

Απόφαση 11  (__.__.2021)  Σελίδα 1 από 2 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων 
Αγοράς Εξισορρόπησης» 

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

Άρθρο 1. Ορισμοί 

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση 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 Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 
Εξισορρόπησης, στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ως και στις λοιπές αποφάσεις που 
εκδίδονται σε εφαρμογή των ως άνω κειμένων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 

2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού.  

Άρθρο 2. Χρέωση για τη Διατήρηση  Λογαριασμού Εκκαθάρισης 

1. Για την διατήρηση σε ένα Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμού Εκκαθάρισης επ’ονόματι 
Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, καταβάλλεται από το Εκκαθαριστικό 
Μέλος στο Φορέα Εκκαθάρισης χρέωση ανερχόμενη στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι 
ευρώ (€420,00) πλέον ΦΠΑ, ανά μήνα. 

2. Για την διατήρηση σε ένα Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμού Εκκαθάρισης επ’ονόματι 
Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καταβάλλεται από το Εκκαθαριστικό Μέλος στο 
Φορέα Εκκαθάρισης χρέωση ανερχόμενη στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) πλέον 
ΦΠΑ, ανά μήνα. 

3. Για την διατήρηση σε ένα Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμού Εκκαθάρισης επ’ονόματι 
Συμμετέχοντα που τελεί υπό διαγραφή οι χρεώσεις ανέρχονται στο 30% των παραπάνω 
περιπτώσεων. 

4. Για την διατήρηση σε ένα Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμού Εκκαθάρισης επ’ονόματι 
του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε χρέωση. 

5. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού διενεργείται τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα του 
ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού 
Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη της EnExClear, στο Φορέα 
Χρηματικού Διακανονισμού που καθορίζεται από την EnExClear. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
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Άρθρο 3. Χρέωση για την Διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών 

1. Για κάθε κατάθεση ή αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής από Εκκαθαριστικό Μέλος 
καταβάλλεται από αυτό στο Φορέα Εκκαθάρισης προμήθεια ανερχόμενη στο ποσό των 
πενήντα ευρώ (€50,00) πλέον ΦΠΑ.  

2. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού διενεργείται σε μηνιαία βάση την δεύτερη (2η) 
εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς μέσω του 
αντίστοιχου Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη 
της EnExClear, στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού που καθορίζεται από την EnExClear.  

Άρθρο 4. Χρέωση για την εξέταση αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού 
Εκκαθαριστή Ενέργειας 

Για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Ενέργειας (ΠΕΕ), 
ορίζεται προμήθεια πιστοποίησης υπέρ EnExClear ανερχόμενη στο ποσό των εκατόν πενήντα 
ευρώ (€150,00). Η προμήθεια πιστοποίησης καλύπτει μόνο τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη 
χορήγηση ΠΕΕ ή την εξαίρεση από αυτές και δεν αφορά τη συμμετοχή στα σεμινάρια 
πιστοποίησης.  

 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της EnExClear.   
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