
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 88/2022 

Έγκριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον 

διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών 
Φυσικού Αερίου (Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου 2022  και 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση 
κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), και ιδίως τα άρθρα 117Α - 117Ε αυτού, όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), 
όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, και 14 και 19 του νόμου αυτού. 

5. Την υπ΄αριθμ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως 
ισχύει, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β΄ 742/10.03.2020). 

6. Την υπ’αριθμ. 1125/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και 
τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 428/12.02.2020). 
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7. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-81721/09.04.2020 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Υλοποίηση Βάθρου 
Εμπορίας Φυσικού Αερίου», με το οποίο η ΡΑΕ ζήτησε ενημέρωση από την ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά 
με την πρόθεσή της να αναπτύξει και να λειτουργήσει Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου 
στην Ελλάδα.  

8. Το υπ’ αριθμ. 1304/19.06.2020 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-283854/19.06.2020) με θέμα 
«Υλοποίηση Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου», με το οποίο η ΕΧΕ Α.Ε. ανέλαβε την 
υλοποίηση του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου. 

9. Το υπ’ αριθμ. 879/24.06.2021 έγγραφο της ΕΧΕ και 519/24.06.2021 έγγραφο της ΕnExClear 
(ΡΑΕ Ι-305281/24.06.2021) με θέμα «Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας», με το οποίο ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας υπέβαλε την αρχική εισήγησή 
της για το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου.  

10. Το αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-90759/12.11.2021 έγγραφο προς την EnExClear A.E. με θέμα 
«Έγκριση της λειτουργίας της EnExClear Α.Ε. ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού 
Αερίου», με τo οποίo η Αρχή ζήτησε από την EnExClear στοιχεία προκειμένου να 
αξιολογήσει την δυνατότητά της να λειτουργήσει ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών 
Φυσικού Αερίου. 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1044/29.12.2021 έγγραφο της EnExClear Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-316921/29.12.2021) 
με θέμα «Έγκριση της λειτουργίας της ΕnExClear Α.Ε. ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών 
Φυσικού Αερίου (Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου)». 

12. Το υπ’ αριθμ. 18/07.01.2022 έγγραφο της ΕΧΕ Α.Ε. και 12/07.01.2022 έγγραφο της ΕnExClear 
Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-317393/07.01.2022) με θέμα «Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας», με το οποίο υποβλήθηκε η τελική εισήγηση του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας.  

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/07.01.2022 έγγραφο της ΕnExClear Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-317613/11.01.2022) 
με θέμα «Εισηγήσεις για τις Εκτελεστικές Αποφάσεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης των 
Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας», με το οποίο υποβλήθηκε η 
τελική εισήγηση της EnExClear για την τροποποίηση της απόφασης που αφορά στην 
Επενδυτική Πολιτική της EnExClear. 

14. Το αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-92041/14.01.2022 έγγραφο προς την EnExClear A.E. με θέμα 
«Έγκριση της λειτουργίας της EnExClear Α.Ε. ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού 
Αερίου». με τo οποίo η Αρχή ζήτησε από την EnExClear όπως υποβάλει στην Αρχή τα 
στοιχεία που εκκρεμούν προκειμένου να αξιολογήσει την δυνατότητά της να λειτουργήσει 
ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου. 

15. Την υπ΄ αριθμ. 60/2022 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Λειτουργίας Αγορών Φυσικού 
Αερίου από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως ισχύει» (υπό 
έκδοση σε ΦΕΚ). 

16. Την υπ΄αριθμ. 61/2022 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 
4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185), όπως ισχύει» (υπό έκδοση σε ΦΕΚ).  

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45/20.01.2022 έγγραφο της ΕnExClear Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-318508/21.01.2022) 
με θέμα «Έγκριση της λειτουργίας της EnExClear A.E. ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών 
Φυσικού Αερίου (Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου) », με το οποίο υποβλήθηκε το σύνολο 
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των εκκρεμούντων στοιχείων για την αξιολόγηση της δυνατότητας της EnExClear να 
λειτουργήσει ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου.  

18. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) όπως 
ισχύει, και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 4 περίπτωση 4 αυτού.  

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 (σχετικό 2), οι χρήστες του συστήματος 
μεταφοράς έχουν την ευθύνη της εξισορρόπησης των εισροών και των απολήψεών τους 
στο σύστημα φυσικού αερίου. Οι Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς διενεργούν 
τυχόν αναγκαία εναπομείνασα εξισορρόπηση των συστημάτων μεταφοράς. Στο πλαίσιο της 
ενέργειας αυτής, οι Διαχειριστές θα πρέπει να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της ποσότητας 
των αναγκών εξισορρόπησης φυσικού αερίου που καλύπτεται μέσω της αγοράς και της 
πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων στη βραχυπρόθεσμη αγορά 
χονδρικής πώλησης αερίου. 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014: «Ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς εκτελεί πράξεις εξισορρόπησης μέσω: α) της 
αγοράς και της πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων σε βάθρο εμπορίας 
[…]».  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 4) του ως άνω Κανονισμού, ως Βάθρο Εμπορίας 
ορίζεται: «Ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο παρέχει και χειρίζεται ο διαχειριστής του βάθρου 
εμπορίας, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες στη συναλλαγή επιτρέπεται να υποβάλλουν 
και να αποδέχονται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αναθεωρούν και να 
αποσύρουν, προσφορές για φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη των 
βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης ή της παροχής του φυσικού αερίου, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο εν λόγω βάθρο εμπορίας και βάσει 
των οποίων ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές 
με σκοπό την ανάληψη πράξεων εξισορρόπησης». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω Κανονισμού: «1. Για τους σκοπούς της 
προμήθειας βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων, ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς συναλλάσσεται σε βάθρο εμπορίας το οποίο πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) παρέχει επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου τόσο στους 
χρήστες του δικτύου για τις εμπορικές τους συναλλαγές όσο και στους διαχειριστές των 
συστημάτων μεταφοράς για την ανάληψη κατάλληλων πράξεων εξισορρόπησης μέσω της 
εμπορίας των σχετικών βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων· β) παρέχει διαφανή 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις· γ) παρέχει υπηρεσίες με βάση την ισότιμη μεταχείριση· δ) 
διασφαλίζει την ανωνυμία της διαδικασίας μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή· ε) παρέχει 
λεπτομερή επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών σε όλους τους συμμετέχοντες στη 
συναλλαγή· στ) διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές κοινοποιούνται δεόντως στον 
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. 2. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
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επιδιώκει τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης 
αυτών των κριτηρίων από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας, ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία βάθρου 
εξισορρόπησης ή κοινού βάθρου εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47. 3. Μετά 
την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας θέτει στη διάθεση 
των συμμετεχόντων επαρκείς πληροφορίες για την επιβεβαίωση της συναλλαγής. 4. Ο 
συμμετέχων στη συναλλαγή είναι υπεύθυνος για την υποβολή κοινοποίησης της 
συναλλαγής στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, 
εκτός εάν το καθήκον αυτό έχει ανατεθεί στον διαχειριστή του βάθρου εμπορίας ή σε τρίτο 
μέρος σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το βάθρο εμπορίας. 5. Ο διαχειριστής του 
βάθρου εμπορίας: α) δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εξέλιξη της 
οριακής τιμής αγοράς και της οριακής τιμής πώλησης έπειτα από κάθε συναλλαγή ή β) 
παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς πληροφορίες στην περίπτωση που ο 
εν λόγω διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιλέγει να δημοσιεύσει την εξέλιξη της 
οριακής τιμής αγοράς και της οριακής τιμής πώλησης. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν 
στην ίδια ζώνη εξισορρόπησης υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαχειριστές βάθρου 
εμπορίας, εφαρμόζεται το στοιχείο β). 6. Ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας επιτρέπει 
στους χρήστες του δικτύου να συναλλάσσονται στο οικείο βάθρο εμπορίας μόνον εάν 
δικαιούνται να προβαίνουν σε κοινοποιήσεις συναλλαγών. 7. Ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον διαχειριστή του 
βάθρου εμπορίας στην περίπτωση που χρήστης του δικτύου απολέσει το δικαίωμα να 
προβαίνει σε κοινοποιήσεις συναλλαγών δυνάμει της ισχύουσας συμβατικής ρύθμισης, με 
αποτέλεσμα την αναστολή του δικαιώματος του χρήστη του δικτύου να προβαίνει σε 
συναλλαγές στο βάθρο εμπορίας, με την επιφύλαξη των λοιπών έννομων μέσων 
προστασίας τα οποία στη εν λόγω περίπτωση έχει ενδεχομένως στη διάθεσή του ο 
διαχειριστής του βάθρου εμπορίας σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το βάθρο 
εμπορίας.». 

Επειδή, έπειτα από πρωτοβουλία της Αρχής και με τη συμμετοχή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΔΕΣΦΑ, εκπονήθηκε από το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) μελέτη σκοπιμότητας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019 και 
ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης βάθρου εμπορίας για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, καθώς και 
τη βιωσιμότητά του. Το καλοκαίρι του 2020, έπειτα από υπενθυμίσεις της Αρχής (σχετικό 7), η 
ΕΧΕ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΧΕ») αποφάσισε την ανάπτυξη και λειτουργία του βάθρου εμπορίας στην 
Ελλάδα (σχετικό 8) σύμφωνα με τη δυνατότητα που της είχε δοθεί από το νόμο 4425/2016. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
ν.4425/2016, όπως ισχύει ενέκρινε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 60/20.1.2022 και 61/20.1.2022 
αποφάσεων της (σχετικά 15 και 16) τη λειτουργία και διαχείριση του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου από την ΕΧΕ καθώς και τον Κανονισμό αυτής αντιστοίχως. 

Επειδή, η λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου συναρτάται με τη δυνατότητα 
της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών, και ως εκ τούτου απαιτείται η έγκριση Φορέα 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας. 
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Για το σκοπό αυτό και σε συνέχεια της υποβολής από την ΕΧΕ και την ΕnExClear της αρχικής 
εισήγησής τους για το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου (σχετικό 
9), η ΡΑΕ κάλεσε την EnExClear να υποβάλει στοιχεία (σχετικό 10), ιδίως, για τα ακόλουθα:  

α) Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, 
ως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κάλεσε την ΕnExClear να ενημερώσει για τα φυσικά 
ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τους μετόχους της εταιρείας, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όλα τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τη 
δραστηριότητα της εταιρείας, ως Φορέα Εκκαθάρισης και τα οποία είναι επιφορτισμένα με 
τις δραστηριότητες της εκκαθάρισης ή είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα 
ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση του Φορέα Εκκαθάρισης, καθώς και 
τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 12 του 
ως άνω νόμου,  

β) για την επάρκεια των οργανωτικών και λειτουργικών ρυθμίσεων της EnExClear για την 
ανάληψη της ιδιότητας του Φορέα Εκκαθάρισης Αγορών Φυσικού Αερίου, εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη προστασίας 
της αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και για τους μηχανισμούς για την αποτροπή 
συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις περί αμετακλήτου του 
διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2020 (Α’ 21).  

γ) τις συμφωνίες με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τη διασφάλιση ομαλών και 
αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης φυσικού αερίου.   

Επειδή, στο πλαίσιο εγκρίσεως της λειτουργίας της EnExClear από τη ΡΑΕ ως Φορέα 
Εκκαθάρισης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας) 
είχαν υποβληθεί στην Αρχή σχετικά έγγραφα και στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016 καθώς και για τους μετόχους της 
EnExClear και για τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του ν. 
4425/2016 περί του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών της EnExClear 
(ονομαστικές μετοχές). Τα στοιχεία είχαν ελεγχθεί ενδελεχώς από τη ΡΑΕ για την έκδοση 
της υπ’ αριθ. 1125/2019 απόφασής της (σχετ. 6), και επομένως, χάριν οικονομίας της 
διαδικασίας, η ΡΑΕ με το σχετικό 10 κάλεσε την EnExClear να υποβάλει επικαιροποιημένα 
στοιχεία μόνο στις περιπτώσεις που έχει εμφιλοχωρήσει μεταβολή ως προς τα αρχικώς 
υποβληθέντα καθώς και στις περιπτώσεις που τα αρχικώς υποβληθέντα στοιχεία και 
έγγραφα είχαν εκ της φύσεώς τους ή εκ του νόμου περιορισμένη χρονική ισχύ και κατά 
συνέπεια χρήζουν για το λόγο αυτό επικαιροποίησης.    

Επειδή, η EnExClear με το υπό σχετικό 11 έγγραφό της, το οποίο συμπληρώθηκε με το υπό 
σχετικό 17 έγγραφο υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για την έγκρισή της ως Φορέα Εκκαθάρισης 
των Αγορών Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4425/2016. Στην αίτηση 
περιλαμβάνεται Φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία για την 
τεκμηρίωση της καταλληλότητας των προσώπων της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 
4425/2016 και της μετόχου της EnExClear για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα 
Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου και τη διάθεση των επαρκών οργανωτικών και 
συναλλακτικών ρυθμίσεων. Στο Φάκελο της αίτησης περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
ακόλουθα κείμενα και επικαιροποιημένα αντίγραφα αυτών: α) Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας της EnExClear μετά των Παραρτημάτων αυτού. β) Σύμβαση Επιχειρησιακής 
Υποστήριξης που έχει συναφθεί μεταξύ της EnExClear και εταιρειών του Ομίλου Athex και 
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της Σύμβασης μεταξύ ΕΧΕ και EnExClear, 3) Πολιτικές της Εταιρείας (Πολιτική για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Επενδυτική Πολιτική, Πολιτική Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου, Πολιτική Χρήσης και Διαχείρισης Cookies, Πολιτική 
κατά της Βίας και Παρενόχλησης, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική, Πολιτική 
Παραπόνων, Σχέδιο Επιχειρησιακής Έρευνας, Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου), 
και δ) Κανονισμοί των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4425/2016 (σχετικό 4): «1. Το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β΄ του παρόντος 
νόμου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού Αερίου καθώς και Περιβαλλοντικές 
Αγορές. Για τη λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών 
Αγορών απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11, 
12, 13 και 14 του παρόντος νόμου. 2. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των 
Περιβαλλοντικών Αγορών. Με την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται και οι όροι 
λειτουργίας Αγορών Εξισορρόπησης επί φυσικού αερίου και επί των προϊόντων που 
διαπραγματεύονται στις Περιβαλλοντικές Αγορές, στο πλαίσιο των προβλέψεων της 
κείμενης νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4425/2016  « […] 

2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορά ιδίως τις εξής 
λειτουργίες: 

α) τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και 
ισχύος και των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένου του 
υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, 

β) τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων 
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

γ) την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη διευθέτηση τυχόν ελλείμματος των 
συναλλαγών αυτών. 

3. Στις εργασίες που ασκεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλος Φορέας Εκκαθάρισης ή 
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται και ο 
διακανονισμός των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο διακανονισμός 
αφορά τη διευθέτηση του οικονομικού αποτελέσματος της εκκαθάρισης των ως άνω 
συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών πράξεων χρέωσης και πίστωσης του 
λογαριασμού των Συμμετεχόντων, ως και κάθε άλλη συναφή εργασία. 

 […] 

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις 
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός αν επιμέρους διατάξεις του 
παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις από αυτές. 
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6. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Εκκαθάρισης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λειτουργίας του, θα πρέπει να 
έχει κατατεθεί προηγουμένως εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό σε 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

7. Οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστικές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθάρισης 
είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Για τη 
χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο Φορέας 
Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την 
ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να 
ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείρισή του. Ο Φορέας Εκκαθάρισης 
δημοσιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά. 

[…] 

9. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και 
των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης, 
που είναι επιφορτισμένα με τις δραστηριότητες της εκκαθάρισης ή που είναι σε θέση να 
ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση του, καθώς 
και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ του 
άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε αλλαγή των 
προσώπων του προηγουμένου εδαφίου. 

[…] 

12. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκκαθάρισης, ο οποίος προβλέπεται από τις 
διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι 
καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες 
εταιρείες γίνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.[…]». 

Επειδή, στο άρθρο 13 «Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκαθάρισης» του 
ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής: 

«1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 7 
του άρθρου 10 του παρόντος νόμου και επιπροσθέτως: 

α) διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη 
συμμόρφωσή του με τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 
2789/2000 (Α΄ 21), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. 

β) αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και διακανονισμού των 
συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων που διασφαλίζουν την 
ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών όρων 
πρόσβασης των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την ύπαρξη συνθηκών που επιτρέπουν 
την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Ως Εκκαθαριστικά Μέλη πρόσβαση μπορούν να έχουν, 
πέραν των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ενέργειας, πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 και 
επιχειρήσεις επενδύσεων του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFIDII που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται με τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση των ως άνω πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπεται με βάση το δίκαιο που 
τις διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή 
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Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου για τις ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), δύναται να θέτουν με 
αντίστοιχες αποφάσεις τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των ως άνω 
εποπτευόμενων από αυτές προσώπων.  

γ) να έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη 
διασφάλιση ομαλών και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής 
παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
άλλων συναφών ρυθμίσεων απευθείας ή μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα του εν 
λόγω Διαχειριστή 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο 
περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου. Ο 
Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις 
διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο 
αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε 
περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό του Φορέα 
Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι 
αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ, ο Κανονισμός και οι 
τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που 
εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 14 «Ειδικές ρυθμίσεις» του ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής: 

«1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 12 που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο από 
Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 
που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλογικά: 

α) οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), ως προς τις τυχόν ασφάλειες που καταθέτουν οι 
συμμετέχοντες στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

β) οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως προς τη λειτουργία των συστημάτων του Φορέα 
Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τις 
εξουσίες και αρμοδιότητές της επίβλεψης του ν. 2789/2000 και ως προς τα συστήματα των 
ως άνω Φορέων Εκκαθάρισης και κεντρικών αντισυμβαλλομένων. 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις 
δραστηριότητες εκκαθάρισης που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης 
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76 παράγραφοι 1 έως 5 και 82 του 
ν. 3606/2007 (Α΄195). […] 

3. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις Αγορές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής: 
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α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων σχετιζόμενων με τις συναλλαγές 
που το Εκκαθαριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος δικαιούται: 

i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, όπου 
συντρέχει περίπτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του ν. 3301/2004, 

ii) να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότητας των ασφαλειών που έχει λάβει 
από αυτό κατ΄ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004 ως και 

iii) να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, 
εφόσον υφίσταται, τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεμών οφειλών του ή, σε 
περίπτωση μη επάρκειας της προς κάλυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων 
Εκκαθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (prorata). […] 

Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους προχρηματοδοτημένους 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση 
υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το 
σύνολο των εξασφαλίσεων που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης καθορίζει στον Κανονισμό του τη διαδικασία 
βάσει της οποίας υπολογίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημένων 
χρηματοοικονομικών πόρων του που διαθέτει για την κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. […] 

4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μπορεί σε κάθε περίπτωση να υιοθετεί μέτρα και ρυθμίσεις 
αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 
Τα σχετικά μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να καθορίζονται στον Κανονισμό εκκαθάρισης 
του Φορέα Εκκαθάρισης. 

5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού Μέλους κατά τις διατάξεις του ν. 
2789/2000 αναλογικά εφαρμοζόμενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον Φορέα 
Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, οι πράξεις εκκαθάρισης, διακανονισμού, 
διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και εκκαθαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης 
και της παροχής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ασφαλειών υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή 
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιμες έναντι παντός 
τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεμότητες του αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης ή 
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν ο Φορέας 
Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λάβει γνώση της έναρξης της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ν. 2789/2000. […] 

6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. α της παρ. 3 εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ ως προς την Αγορά Εξισορρόπησης. 

7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση […], όπου 
τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερημερίας ή αφερεγγυότητας 
ειδοποιούν αμέσως την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται για κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω καταστάσεις ως και για τα μέτρα που έλαβαν για 
την αντιμετώπισή τους.». 
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ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 19 ΚΑΙ 
12, 13, 14 ΤΟΥ Ν. 4425/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016, ως ισχύει, η ΡΑΕ 
εγκρίνει τη λειτουργία Αγορών Φυσικού Αερίου εφαρμοζομένων αναλογικώς, ως προς την 
εκκαθάριση συναλλαγών στις εν λόγω αγορές, των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 14 
του νόμου αυτού.  

Α. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 του ν. 4425/2016 

Επειδή, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου της 
EnExClear (σχετικό 12), αναφέρεται ρητά ότι: 

«Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ή EnExClear) που 
λειτουργεί ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 4425/2016 είναι αρμόδια για την 
εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η EnExClear εκκαθαρίζει το χρηματικό και μόνο σκέλος των 
συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Οι συναλλαγές που 
διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας κοινοποιούνται από το ΕΧΕ στον Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ή ΔΕΣΦΑ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό 
Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ΕΧΕ και ο ΔΕΣΦΑ 
υποχρεούται να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ. […] 

Αρμοδιότητες EnExClear 

1. Η EnExClear είναι αρμόδια για την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών 
Φυσικού Αερίου που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας επί Προϊόντων αυτού. Η EnExClear 
διενεργεί την Εκκαθάριση ως Φορέας Εκκαθάρισης κατά τους όρους του ν. 4425/2016.  

2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη ευθύνονται για τις ανάγκες Εκκαθάρισης έναντι της EnExClear 
ως αντισυμβαλλόμενοι αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα 
Κανονισμό. 

3. Η Εκκαθάριση διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφών 
διαδικασιών, μέσω του Συστήματος, ως προς το οποίο εφαρμόζονται οι περί του 
αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000 κατά τις προβλέψεις του ν. 
4425/2016. 

4. Ο Διακανονισμός των χρηματικών υποχρεώσεων και αντιστοίχων δικαιωμάτων που 
προκύπτουν από τις Θέσεις σε Συναλλαγές, όπως εκκαθαρίζονται μέσω της EnExClear, 
εκτελείται μέσω του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που ορίζει η EnExClear.  

5. Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό βάσει αλγορίθμου, 
καθορίζοντας τα προς Διακανονισμό χρηματικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Θέσεις σε Συναλλαγές που εκκαθαρίζει. […]» 

Επειδή, σύμφωνα με τις  παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12, η EnExClear, λειτουργεί ως 
ανώνυμη εταιρεία και διατηρεί μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ, όπως προκύπτει  από το Καταστατικό της EnExClear, το οποίο είχε 
προσκομιστεί στο πλαίσιο της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 1125/2019 Απόφασης ΡΑΕ (σχετ. 6). 
Αναφορικά με το καταστατικό δεν γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ οποιαδήποτε μεταβολή. 
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Επειδή, οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστικές και μέτοχος αυτού είναι το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας. Όπως προκύπτει  από το  φάκελο της αίτησης της EnExClear 
(σχετικά 11 και 17) περιλαμβάνεται βεβαίωση της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε.», ως μόνου μετόχου της EnExClear προς τη ΡΑΕ, στην οποία αναφέρεται 
ρητά ότι: 
«Α. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. («ΕΧΕ Α.Ε.») κατέχει το σύνολο των 
ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
Α.Ε. («EnExClear»). 

Β. Πλην της εν λόγω συμμετοχής, η ΕΧΕ Α.Ε. δε συμμετέχει ως μέτοχος σε άλλα νομικά 
πρόσωπα. Οι μετοχές της ΕΧΕ Α.Ε. κατέχονται από τα παρακάτω νομικά πρόσωπα: 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) σε ποσοστό 22%, 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) σε ποσοστό 21%, 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε.) σε ποσοστό 20%, 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EBRD) σε ποσοστό 20%, 

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ σε ποσοστό 10%, 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. σε ποσοστό 7% . 

[…]». 

Επειδή, η ΕnExClear, προκειμένου για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας αφενός των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη 
δραστηριότητά της και αφετέρου για το νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχός της υπέβαλε 
στην αίτησή της το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων, από την εξέταση των οποίων 
προέκυψε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9  του άρθρου 12 του ν. 
4425/2016. 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 12 με βάση το Καταστατικό της 
EnExClear, το οποίο είχε προσκομιστεί στο πλαίσιο της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 1125/2019 
Απόφασης ΡΑΕ (σχετ. 6), ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκκαθάρισης, ο οποίος 
προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο ορκωτούς 
ελεγκτές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το αντίγραφο της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής 
Έκθεσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας για το έτος 2020, που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση της EnExClear. 

β. Ως προς την επάρκεια των οργανωτικών και λειτουργικών ρυθμίσεων της EnExClear 
καθώς και τους μηχανισμούς για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη 
συμμόρφωση της εταιρείας με τις περί αμετακλήτου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 
2789/2020 (Α’ 21) σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4425/2016 

Επειδή, η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. διαθέτει, 
βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου –εγκεκριμένο Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας, αντίγραφο του οποίου περιλαμβάνεται στον υπό σχετ. 11 
υποβληθέντα Φάκελο –με τον οποίο καθορίζονται αναλυτικά (α) η οργανωτική διάρθρωση, 
(β) το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, (γ) οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας και των ανώτατων διοικητικών/ διευθυντικών στελεχών, (δ) οι 
αρμοδιότητες των επιτροπών και των οργανωτικών δομών, (ε) η σχέση του προσωπικού με 
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την εταιρεία, (στ) οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των ανώτατων διευθυντικών 
στελεχών, των διευθυντικών στελεχών και του λοιπού απασχολούμενου προσωπικού, (ζ) οι 
διαδικασίες πρόληψης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών 
καθώς και (η) οι διαδικασίες γνωστοποίησης, δημοσιοποίησης και κατάρτισης συναλλαγών 
της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

Eπειδή, στο πλαίσιο του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το Διοικητικό 
Συμβούλιο – με σχετικές αποφάσεις του– έχει συστήσει και εγκρίνει τους οικείους 
κανονισμούς για τις ακόλουθες επιτροπές, οι οποίες στελεχώνονται από μη εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της εταιρείας: (α) Επιτροπή 
Ελέγχου με αρμοδιότητες την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, την εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών, την εποπτεία των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών που συνιστούν το 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, (β) Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού με κύρια 
αρμοδιότητα την παρακολούθηση και ανάλυση θεμάτων στρατηγικών επιλογών, (γ) 
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με αρμοδιότητες την ανάδειξη υποψήφιων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και την διαμόρφωση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής 
αμοιβών και δ) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου με κύριες αρμοδιότητες την αναγνώριση 
όλων των κατηγοριών κινδύνου, τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής διαχείρισης 
κινδύνου και την εφαρμογή συγκεκριμένου πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου. 

Επειδή, όπως έχει αποτυπωθεί στην υπ΄αριθμ. 1125/2019 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 6), η 
EnExClear διαθέτει εγκεκριμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και 
εγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η ως άνω 
εταιρεία έχει υιοθετήσει καθολικά την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας 
πληροφοριών, με συγκεκριμένες αρχές, κανόνες και διαδικασίες που έχουν ως κύριο στόχο 
την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων που χρησιμοποιεί και 
διαχειρίζεται η EnExClear. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, και προκειμένου για την εξασφάλιση 
της άρτιας επιχειρησιακής ετοιμότητας της εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., η τελευταία έχει υπογράψει Συμβάσεις Παροχής 
Υπηρεσιών με τις εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών και την ΕΧΕ Α.Ε., οι οποίες 
διαθέτουν εγνωσμένα την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομές για την παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εταιρικές λειτουργίες της EnExClear. 

Αναφορικά με τα ως άνω, ήτοι το Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και την 
εγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών δεν γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ 
οποιαδήποτε μεταβολή. 

Επειδή, σύμφωνα με την τελική εισήγηση της EnExClear για τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου (σχετικό 12), περιλαμβάνονται σε αυτόν, 
μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προβλέψεις/ρυθμίσεις: 

α) Στο Κεφάλαιο 1, Μέρος 2. Γενικές Ρυθμίσεις (άρθρο 1.2-Αρμοδιότητες EnExClear) 
προβλέπεται ότι η Εκκαθάριση διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και 
συναφών διαδικασιών, μέσω του Συστήματος, ως προς το οποίο εφαρμόζονται οι περί του 
αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000 κατά τις προβλέψεις του ν. 
4425/2016. 

β) Στο Κεφάλαιο 4, Μέρος 1. Βασικές Ρυθμίσεις (άρθρο 4.1-Περιπτώσεις υπερημερίας): «Το  
Εκκαθαριστικό Μέλος θεωρείται υπερήμερο  στις εξής ενδεικτικά αναφερόμενες 
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περιπτώσεις: […] (i) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά 
Εκκαθαριστικού Μέλους εφόσον έχει λάβει γνώση της η EnExClear, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 1 (β) του ν. 4425/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 3 έως 7 του ν. 2789/2000».  

γ) Στο Κεφάλαιο 3 «Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών» περιλαμβάνεται σειρά 
διατάξεων για θέματα διακανονισμού σε τρία Μέρη (Μέρος 1 «Αμετάκλητος 
Διακανονισμός», Μέρος 2 «Συμμετοχή στις διαδικασίες του Διακανονισμού» και Μέρος 3 
«Γενικές Αρχές του Διακανονισμού»). Ειδικότερα επί των πράξεων και εντολών χρηματικού 
διακανονισμού ισχύει το αμετάκλητο από την κατάρτιση της διακανονιζόμενης συναλλαγής 
εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4425/2016.  

δ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 8, Άρθρο 2.24 (Γενικές ρυθμίσεις): «1. H EnExClear συστήνει δια 
του παρόντος Κεφάλαιο Εκκαθάρισης για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις 
δραστηριότητες εκκαθάρισης που ασκεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 2 
εδ.1 του ν. 4425/2016. 2. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης αποτελεί σύνολο περιουσίας που 
σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών 
Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά 
το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης δεν αποτελεί νομικό 
πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεών του εκπροσωπείται από την 
EnExClear που ενεργεί ως διαχειριστής του. 3. Επί των εκάστοτε διαθεσίμων του Κεφαλαίου 
Εκκαθάρισης, όπως ορίζονται κατά τους όρους του παρόντος, συνιστάται εμπράγματη 
χρηματοοικονομική ασφάλεια υπέρ της EnExClear ως ασφαλειολήπτη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3301/2004, της EnExClear δικαιούμενης να προβαίνει σε χρήση των 
διαθεσίμων του εφαρμοζομένων των διατάξεων της ενότητας 2.30 του παρόντος Μέρους. 
[...]». 

ε) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 3, Άρθρο 2.6 (Συμμετοχή τρίτων): «1. Τα πάσης φύσεως ταμειακά 
διαθέσιμα της EnExClear, ιδίως αυτά που αφορούν τις ασφάλειες υπό μορφή μετρητών των 
Εκκαθαριστικών Μελών, τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι 
ως και οι λοιποί χρηματοοικονομικοί πόροι της EnExClear, τηρούνται από αυτήν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, σε άλλη Κεντρική Τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα κατά τους όρους 
που προβλέπονται στην επενδυτική πολιτική της, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 2. Ο 
Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών διενεργείται μέσω Φορέα Χρηματικού 
Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 3. Τα 
Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν τους κατά περίπτωση απαραίτητους 
Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που 
υποδεικνύονται από την EnExClear σύμφωνα με τις διαδικασίες της». 

στ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 4, Άρθρο 2.7 (Πρόσβαση στο σύστημα): «Πρόσβαση στο 
Σύστημα για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών που διενεργούνται επί Προϊόντων στο Βάθρο 
Εμπορίας έχουν η EnExClear, τα Εκκαθαριστικά Μέλη και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι 
Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα 
Κανονισμό». 

ζ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 4, Άρθρο 2.10.4 (Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις): «1. Τα Άμεσα 
Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (500.000,00€). 2. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια 
κεφάλαια ύψους τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€)». 
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η) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 4, Άρθρο 2.10.5 (Οργανωτική επάρκεια Εκκαθαριστικού 
Μέλους): «1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, 
λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς 
ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού 
ελέγχου. [,,,] 2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη πολιτική 
αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας, με σκοπό την διατήρηση 
των λειτουργιών τους μετά από καταστροφή, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και 
την τήρηση των καθηκόντων τους ως Εκκαθαριστικών Μελών με βάση και τις κείμενες 
διατάξεις. 3. Για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
Κανονισμού, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν: 1) να έχουν θεσπίσει και να διατηρούν 
υπηρεσία Εκκαθάρισης στην οποία θα πρέπει να απασχολούνται οι Πιστοποιημένοι 
Εκκαθαριστές τους, ως και υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου κατά τις κείμενες διατάξεις, 2) 
να διατηρούν τους απαραίτητους κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς σε Φορέα 
Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear. [...]». 

θ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 6, Άρθρο 2.14 (Λογαριασμοί εκκαθάρισης): «1. Οι Λογαριασμοί 
Εκκαθάρισης χρησιμοποιούνται για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών. 2. Οι Συναλλαγές, 
μετά την κατάρτισή τους στο Βάθρο Εμπορίας, καταχωρίζονται αυτόματα στους 
Λογαριασμούς Εκκαθάρισης με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το ΕΧΕ στην 
EnExClear σύμφωνα με την ενότητα 2.33 του παρόντος Κεφαλαίου. 3. Οι Λογαριασμοί 
Εκκαθάρισης χρησιμοποιούνται επίσης για την απόδοση Πιστωτικού Ορίου από την 
EnExClear προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη και, εάν πρόκειται για Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, 
για την αντίστοιχη κατανομή από αυτά Πιστωτικού Ορίου στα Μη Εκκαθαριστικά Μέλη 
σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 2.39 του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Οι Λογαριασμοί 
Εκκαθάρισης ανοίγονται από την EnExClear και διατηρούνται στο Σύστημα σύμφωνα με 
τους όρους της ενότητας 2.15. 5. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης τηρούνται ανά Συμμετέχοντα 
στο Βάθρο Εμπορίας. Δεν γίνεται δεκτή η τήρηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης για 
περισσότερους του ενός Συμμετέχοντες από κοινού. [...]». 

ι) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 6, Άρθρο 2.17 (Ειδικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών): «1. 
Ο υπολογισμός του κινδύνου της EnExClear έναντι των Εκκαθαριστικών Μελών και η 
παροχή ασφαλειών προς κάλυψη του κινδύνου αυτού κατά τους όρους του παρόντος 
διενεργούνται ανά Εκκαθαριστικό Μέλος και Λογαριασμό Εκκαθάρισης.  2. Τα Γενικά 
Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν: 1) να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τήρησης στο 
Σύστημα των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης που χειρίζονται σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος Κανονισμού, 2) να τηρούν χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που να 
τους επιτρέπουν να διακρίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις Θέσεις, που τηρούν στο 
Σύστημα για λογαριασμό Συμμετεχόντων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς αυτούς». 

κ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 7, Άρθρο 2.20 (Γενική ρύθμιση): «1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη 
παρέχουν ασφάλεια υπέρ της EnExClear προς εξασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους Εκκαθάρισης και Διακανονισμού έναντι αυτής κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 2. Η ασφάλεια παρέχεται και διαχωρίζεται ανά 
Λογαριασμό Εκκαθάρισης». 

ια) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 7, Άρθρο 2.21 (Μορφές ασφάλειας): «1. Η EnExClear δέχεται ως 
ασφάλεια μετρητά σε ευρώ ή και άλλα νομίσματα εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτή με 
Εκτελεστική Απόφαση, σύμφωνα με τις ενότητες 2.21 και 2.22 του παρόντος Κεφαλαίου ή 
με τη μορφή εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την παράγραφο 2. [...]». 
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ιβ) Στο Κεφάλαιο 2, Μέρος 7, Άρθρο 2.22 (Δικαιώματα της EnExClear επί των ασφαλειών): 
«1. Επί των χρηματικών ασφαλειών που παρέχονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη στην 
EnExClear και τηρούνται δεσμευμένες σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματι του 
ασφαλειοδότη, συνιστάται δια του παρόντος υπέρ της EnExClear ως Φορέα Εκκαθάρισης 
εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004 και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ, 
τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 14 παρ. 1(α) του ν. 4425/2016 σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος. 2. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, η EnExClear 
χρησιμοποιεί την ασφάλεια για την κάλυψη της προκληθείσας από την υπερημερία ζημίας 
κατά τους όρους του παρόντος μόνο σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης για τον οποίο 
έχει παρασχεθεί. Αποκλείεται η χρήση της ασφάλειας για άλλο, πέραν του ανωτέρω, 
Λογαριασμό Εκκαθάρισης προς κάλυψη υποχρεώσεων έναντι της EnExClear, εκτός αν 
δικαιούχος του Λογαριασμού είναι ο ίδιος Συμμετέχων.  3. Επί των μετρητών που της 
παρέχονται ως ασφάλεια, η EnExClear έχει δικαίωμα χρήσης, το οποίο μπορεί να ασκεί 
μέσω του παρέχοντος αυτήν Εκκαθαριστικού Μέλους κατά το ν. 3301/2004 και την Οδηγία 
2002/47/ΕΚ βάσει των προβλέψεων του άρθρου 14 παρ. 1(α) του ν. 4425/2016 [...]». 

 

γ) Ως προς τις συμφωνίες της EnExClear με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τη διασφάλιση 
ομαλών και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης 
φυσικού αερίου 

Επειδή, ως προς την ύπαρξη συμφωνιών της EnExClear με τον ΔΕΣΦΑ για τη διασφάλιση 
ομαλών και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης του 
φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτησή της, η EnExClear αναλαμβάνει 
μόνο τη χρηματική εκκαθάριση των συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, και δεν εμπλέκεται καθόλου με τη φυσική παράδοση, οπότε και 
δεν απαιτείται να συνάψει ειδική συμφωνία με τον ΔΕΣΦΑ.  

Επειδή, αντίστοιχη πρόβλεψη έχει εισαχθεί και στην παράγραφο 1 του Πεδίου εφαρμογής 
του υπό έγκριση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας, σύμφωνα με την 
οποία: «Η EnExClear εκκαθαρίζει το χρηματικό και μόνο σκέλος των συναλλαγών σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Οι συναλλαγές που διενεργούνται στο 
Βάθρο Εμπορίας κοινοποιούνται από το ΕΧΕ στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ή ΔΕΣΦΑ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ΕΧΕ και ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να 
προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ».  

Επειδή, με βάση τα ως άνω προκύπτει σαφώς ότι σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων 
φυσικής παράδοσης, επιλαμβάνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ για τη διενέργεια των 
απαραίτητων πράξεων κάλυψης ή εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και όχι η EnExClear. 

Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν. 
4425/2016, ως ισχύει, εφαρμοζομένων αναλογικώς, ως προς την εκκαθάριση συναλλαγών 
στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, των 
διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 14 του νόμου αυτού.  

Επειδή, από τον έλεγχο του Φακέλου της αίτησης της EnExClear προκύπτει ότι η εταιρεία 
οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του 
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Καταστατικού της, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Φυσικού Αερίου ώστε να 
προβλέπεται σαφώς ο ρόλος της ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου 
(Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου). Ως τούτου οφείλει να προσκομίσει εγκαίρως στην 
Αρχή σχέδιο Καταστατικού αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Επειδή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου 
(Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου) από την εταιρεία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»  πραγματοποιείται σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό 
πλαίσιο, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ 
εφαρμογή αυτού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών και υπόκειται 
στον έλεγχο και εποπτεία της ΡΑΕ. 

 

Για τους λόγους αυτούς  

Αποφασίζει: 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 19 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν : 

1. Την έγκριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» 
ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου και ειδικότερα του Βάθρου 
Εμπορίας Φυσικού Αερίου. 

2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία «EnExClear Α.Ε.». 

3. Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη 
δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 - 01 - 2022 
       Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 
 
 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
 

 

 
 

Η παρούσα Απόφαση υπόκεινται σε αίτηση αναθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερών 
από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
ν. 4001/2011.  
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