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  ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1649 / 11.11.2021 

  

  

Προς: Επικ. Καθηγητή Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα 
Πρόεδρο ΡΑΕ 

Θέμα: Εισηγήσεις με θέμα Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων 

Σχετικά:        α. Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018, ως ισχύει). 

 

 β. Εισήγηση ΕΧΕ με τίτλο: «Υποβολή Εισηγήσεων, Μεθοδολογιών και 
Σχεδίων Τεχνικών Αποφάσεων βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», ΕΧΕ/203/31.01.2020. 

 γ. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 949/2020 με τίτλο: «Μεθοδολογία Υπολογισμού 
Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

 δ. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 950/2020 με τίτλο: «Τέλη και Χρεώσεις για τη 
λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς κατά 
τα έτη 2020-2022». 

 ε. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1007/2020 με τίτλο: «Χρεώσεις και Τέλη 
EnExClear ως Φορέας Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση Συναλλαγών 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

Σύμφωνα με την υποενότητα 3.12 του α’ σχετικού, το ΕΧΕ υπολογίζει και επιβάλλει Τέλη και 

Χρεώσεις, τα οποία καθορίζονται με Απόφαση ΡΑΕ βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού κατόπιν 

σχετικών εισηγήσεων του ΕΧΕ. Το ΕΧΕ υπέβαλλε την σχετική εισήγηση (β’ σχετικό) και η 

ΡΑΕ εξέδωσε την αντίστοιχη Απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού Τελών και 

Χρεώσεων (γ’ σχετικό). Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 9 του γ’ σχετικού, 

εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Κλιμακούμενων Τελών και Χρεώσεων (ΜΚΤΧ), σύμφωνα με τον 

οποίο οι Συμμετέχοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, Α και Β, βάσει του συνολικού όγκου 

συναλλαγών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος εφαρμογής της 

κατηγοριοποίησης. Επιπλέον, στην Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τον προσδιορισμό του 

ύψους των Τελών και Χρεώσεων (δ’ σχετικό), αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 

4 ότι η Ετήσια Συνδρομή καταβάλλεται στο σύνολό της πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την έναρξη του κάθε έτους αναφοράς.  

Η εν ισχύ Απόφαση ΡΑΕ (γ’ σχετικό) εκδόθηκε ώστε να καλύψει και τη περίπτωση μετάβασης 

από το προηγούμενο μοντέλο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) στο 

Μοντέλο-Στόχος. Πλέον με την ολοκλήρωση ενός έτους πλήρους λειτουργίας του Μοντέλου-
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Στόχος υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία συναλλαγών ενός ολόκληρου ημερολογιακού έτους 

και καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της Ετήσιας Συνδρομής κατά την έναρξη του έτους 

αναφοράς.  

Σύμφωνα με την Απόφαση 6 της EnExClear, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ με το ε’ 

σχετικό, τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Α και Β, βάσει του 

συνολικού όγκου συναλλαγών των Άμεσων Εκκαθαριστικών Μελών με την ιδιότητα του 

Συμμετέχοντα κατά το προηγούμενη ημερολογιακό έτος. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη του κάθε έτους αναφοράς. Επομένως, οι 

υπολογισμοί λαμβάνουν υπόψη τον όγκο συναλλαγών του προηγούμενου ημερολογιακού 

έτους.  

Εκ των ως άνω, και για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων περί της Ετήσιας 

Συνδρομής, προτείνεται η τροποποίηση του γ’ και δ’ σχετικού, ώστε οι υπολογισμοί και η 

είσπραξη των Ετήσιων Συνδρομών και Τελών των Συμμετεχόντων να γίνονται στις πρώτες 

δέκα (10) ημέρες του έτους αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο συναλλαγών κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.  

 

 

Συνημμένα: 

• Εισήγηση προτεινόμενων τροποποιήσεων της Απόφασης ΡΑΕ με τίτλο: «Μεθοδολογία 

Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 

Ενδοημερήσιας Αγοράς». 

• Εισήγηση προτεινόμενων τροποποιήσεων της Απόφασης ΡΑΕ με τίτλο: «Τέλη και Χρεώσεις 

για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 

2020-2022». 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου 

 Διευθύνων Σύμβουλος EXE & EnExClear 
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