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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 604/2022
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β'
428/12.02.2020), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.
4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Ιουνίου 2022, η οποία
συνεχίστηκε την 05η Ιουλίου 2022 και

Λαμβάνοντας υπόψη
1. 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 τροποποιήθηκε με τον ν. 4951/2022
«Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄
φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο
ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες
διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
129/04.07.2022) και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 12A, 13 και 18 του
νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L
158 της 14.6.2019, σ. 54 επ.).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη
διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕL 197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.).
5. Το από 05.11.2018 δελτίο τύπου της ΕΧΕ Α.Ε.1 περί σύστασης στις 02.11.2018 της
Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε (εφεξής
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«EnExClear Α.Ε.») με σκοπό να διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στις
Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς ως και κάθε
άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ)
2015/1222 και στο ν. 4425/2016.
6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018), όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με τις Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθ. 820/2020 (ΦΕΚ Β΄
1941/21.05.2020), 1228/2020 (ΦΕΚ B' 4124/24.09.2020), 610/2021 (ΦΕΚ B'
3857/18.08.2021), 775/2021 (ΦΕΚ Β’ 4982/27.10.2021) και 987/2021 (ΦΕΚ Β’
6485/31.12.2021).
7. Την υπ΄αριθ. 1124/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως
«Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market
Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016
(ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει».

8. Την υπ’ αριθ. 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).

9. Την υπ’ αριθ. 1125Α/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης

Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β'
428/12.02.2020).

10. Την υπ’ αριθ. 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).

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-330324/23.06.2022 έγγραφο της της Εταιρίας Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε (εφεξής «EnExClear Α.Ε.») με θέμα

«Υποβολή τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.»
12. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της EnExClear Α.Ε., η
οποία έλαβε χώρα από 24.06.2022 έως και 29.06.20222 και επί της οποίας δεν
υπεβλήθησαν απόψεις από συμμετέχοντες.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
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Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1125/2019, κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων και
προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει,
εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.»
ως Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει. Η εταιρεία οφείλει να
ασκεί τις αρμοδιότητες του Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, τον Κανονισμό
Εκκαθάρισης και τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή αυτού, ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών και υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία
του Ρυθμιστή (σχετ. 8).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 «Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις
Φορέα Εκκαθάρισης» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει:
«[…] 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. […]»
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κανονισμών και
Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και ο
Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης […] όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα
νόμο, συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. […]
3. Με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, ρυθμίζονται ιδίως θέματα σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ή
διακανονισμού που εφαρμόζει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος ανάλογα με την περίπτωση, τους κανόνες πρόσβασης στην
εκκαθάριση, τις υποχρεώσεις των Εκκαθαριστικών μελών, τους κανόνες
διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος
καθώς και την ύπαρξη των εξασφαλίσεων που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή
ο Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση για τις ανάγκες της εκκαθάρισης,
εφαρμοζόμενων όπου συντρέχει περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012.[…]»
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Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1125Α/2019, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης
Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear
Α.Ε. (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης»), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.
4425/2016, όπως ισχύει (σχετ. 9).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 122 «Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής
Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) –Προσθήκη
άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016» του ν. 4951/2022, όπως ισχύει, προστέθηκε άρθρο
12Α στον ν. 4425/2016, ως εξής:

«Άρθρο 12Α Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας
1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας, o οποίος εφαρµόζεται µετά την 1η Ιουλίου 2022 έως την 1η
Ιουνίου 2023. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Προσωρινού
Μηχανισµού, καθώς και η ηµεροµηνία λήξεως αυτού, αν η τελευταία είναι
προγενέστερη της 1ης Ιουνίου 2023, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πεδίο εφαρµογής του Προσωρινού Μηχανισµού
δεν εµπίπτουν οι θερµικές µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στο Μικρό
Συνδεδεµένο Σύστηµα (Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.
2. Κατ’ εφαρµογή του Προσωρινού Μηχανισµού παρακρατείται, από τον Φορέα
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας του άρθρου 7, µέρος των εσόδων που
δικαιούνται οι Συµµετέχοντες στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας από τη συµµετοχή
τους σε αυτή. Το παρακρατούµενο ποσό προκύπτει σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 3 και αποτελεί το Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Εποµένης Ηµέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.).
Το ποσό που αποµένει µετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Α.Ε.Η. αποτελεί το Έσοδο
Παραγωγού Αγοράς Επόµενης Ηµέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.).
3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον Κανονισµό της παρ. 2 του άρθρου 13, ο Φορέας Εκκαθάρισης
της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας υπολογίζει σύµφωνα και µε την απόφαση της παρ.
8, για κάθε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Α.Ε.Η. και το Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύµφωνα
µε τις παρ. 4 και 5.
4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η
χαρτοφυλακίου Α.Π.Ε., η οποία δεν έχει προκύψει από Εντολή Πώλησης Πακέτου
ως εξής:
α. Αν η τιµή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας, είναι µικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόµενη
µοναδιαία τιµή της παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. υπολογίζεται ως το γινόµενο της
ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της µονάδας παραγωγής και της τιµής
εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως µηδενικό.
β. Αν η τιµή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας, είναι µεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία
τιµή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το
γινόµενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά
καθορισµένης µοναδιαίας τιµής της παρ. 8. και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε
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συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής
επί της διαφοράς της τιµής εκκαθάρισης και της διοικητικά καθορισµένης
µοναδιαίας τιµής της παρ. 8.
5. Για κάθε Εντολή Πακέτου, που έχει ενταχθεί στα αποτελέσµατα της Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας, υπολογίζεται η Σταθµισµένη Μέση Τιµή Συναλλαγών Πακέτου
(Σ.Μ.Τ.Σ.Π.) ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών εκκαθάρισης της αγοράς,
προς τις ποσότητες ενέργειας των συναλλαγών που προέκυψαν από την αποδεκτή
Εντολή Πώλησης Πακέτου.
α. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι µικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόµενη
µοναδιαία τιµή της παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής
Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής
και της τιµής εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως µηδενικό.
β. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι µεγαλύτερη από την διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία
τιµή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου
υπολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της
διοικητικά καθοριζόµενης µοναδιαίας τιµή της παρ. 8 και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για
κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόµενο της
ποσότητας της ενέργειας της συναλλαγής επί την διαφορά της Σ.Μ.Τ.Σ.Π. και της
διοικητικά καθοριζόµενης µοναδιαίας τιµής της παρ. 8.
6. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, κατά την εκτέλεση των
διαδικασιών εκκαθάρισης: α) υπολογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η. το άθροισµα των
ποσών που προκύπτουν για όλες τις ώρες κάθε ηµέρας φυσικής παράδοσης, για
όλες τις συναλλαγές και για κάθε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή
χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. σύµφωνα µε την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 4 και
υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 5 και τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
που αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η., πλέον
Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασµό «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου
εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α΄181).
7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας γνωστοποιεί, κάθε
εργάσιµη ηµέρα στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και τον Διαχειριστή
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) τα
ποσά που παρακρατούνται και πιστώνονται σύµφωνα µε το παρόν, ανά µονάδα
παραγωγής ή χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. και ανά Συµµετέχοντα, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο στοιχείο. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδοµένα της
εφαρµογής του Προσωρινού Μηχανισµού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται πριν την έναρξη εφαρµογής του Προσωρινού
Μηχανισµού, καθορίζονται η µεθοδολογία και ο µαθηµατικός τύπος, ο οποίος
εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της διοικητικά καθοριζόµενης µοναδιαίας τιµής
για κάθε κατηγορία µονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. και
ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος. Ο
Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας υπολογίζει, σύµφωνα µε την
απόφαση της παρούσας, τη µοναδιαία τιµή για κάθε κατηγορία µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε..
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9. Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων του Φορέα Εκκαθάρισης και της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., µε κοινη απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµικών εγκρίνεται η κάλυψη, από πόρους του Ειδικού Λογαριασµού
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης», των πρόσθετων διαχειριστικών εξόδων του
Φορέα Εκκαθάρισης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτουν από την
εφαρµογή του παρόντος.
10. Το παρόν και οι αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισµού Εκκαθάρισης Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 13, περιλαµβανοµένων των κανόνων καθορισµού Θέσης και
υπολογισµού της χρηµατικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των
Συµµετεχόντων στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας.».
Επειδή, η EnExClear Α.Ε., ως καθ’ ύλην αρμόδια, υπέβαλε στη ΡΑΕ (υπό σχετ. 11),
μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 23.06.2022, την εισήγησή της
σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης (έκδοση 1.1). Η εν λόγω
πρόταση τροποποίησης κρίθηκε απαραίτητη από το Φορέα Εκκαθάρισης προκειμένου να
ενσωματωθούν προβλέψεις για την εφαρμογή του Προσωρινού Μέτρου Επιστροφής
Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου 122 του ν. 4951/2022.

Επειδή, η εν λόγω τροποποίηση περιλαμβάνει την εισαγωγή νέας ενότητας 7.3 στο
Μέρος 3 του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Εκκαθάρισης με μεταβατικές διατάξεις ισχύος
όσο διαρκεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12Α του ν.4425/2016, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται :
α) Η τήρηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης στο Σύστημα της EnExClear Α.Ε. στο όνομα
της εταιρείας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού
Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπέρ του «Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου 61 του ν.4839/2021 (Α’ 181). Ο Λογαριασμός
αυτός καταργείται με τη λήξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12Ατης ν.4425/2016,
όπως ισχύει.
β) Μετά τη γνωστοποίηση των προς Εκκαθάριση Συναλλαγών, σύμφωνα με την
ενότητα 2.33 του Κανονισμού, και πριν από την οριστικοποίηση των πράξεων όπως
περιγράφεται στην ενότητα 2.34 του Κανονισμού, εφαρμόζονται από την EnExClear
Α.Ε. οι διατάξεις του Άρθρου 12Α του ν.4425/2016. Με την εφαρμογή από την
EnExClear Α.Ε. των διοικητικά καθορισμένων μοναδιαίων τιμών της παρ. 6 του
Άρθρου 12Α του ν.4425/2016 σε όσες Συναλλαγές απαιτείται, τροποποιείται ανάλογα
η αξία της Συναλλαγής πριν από την οριστικοποίηση αυτής.
γ) Κατά τον υπολογισμό και συμψηφισμό των Θέσεων της ενότητας 2.35 του
Κανονισμού, επιπλέον των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν με βάση
τις Συναλλαγές, δημιουργείται μία απαίτηση για τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. της παραγράφου α) ανωτέρω, που ισούται με το συνολικό
Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 12Α του ν.4425/2016.
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Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της EnExClear Α.Ε. σε Δημόσια
Διαβούλευση κατά την οποία δεν υπεβλήθησαν απόψεις από συμμετέχοντες της
Αγοράς (σχετ. 12).

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου
«Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας», με τον οποίο δε
θίγεται η εφαρμογή των κανόνων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής και έχει
διάρκεια κατά μέγιστο έως την 1η Ιουνίου 2023, καθώς και ότι οι προτεινόμενες διατάξεις
από τον Φορέα Εκκαθάρισης κινούνται προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 12Α του ν.4425/2016,τηςως ισχύει, έκανε δεκτή την εισήγηση
της EnExClear Α.Ε. και θεωρεί εύλογο το περιεχόμενο αυτής.

Αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016,
όπως ισχύει, την τροποποίηση του Κανονισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας της.» και διακριτικό τίτλο
«EnExClear Α.Ε.» για την εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς, ως εξής:

«Προσωρινές διατάξεις του Κανονισμού για την
εφαρμογή του άρθρου 12Α του ν.4425/2016» στο Μέρος 3 του Κεφαλαίου 7
«Τροποποίηση του Κανονισμού και Τελικές Διατάξεις» και την αναρίθμηση των επομένων
Την εισαγωγή ενότητας 7.3

ενοτήτων:

«ΜΕΡΟΣ 3.

Προσωρινές - Τελικές διατάξεις

7.3.
Προσωρινές διατάξεις του Κανονισμού για την εφαρμογή του άρθρου 12Α
του ν.4425/2016
Για όλη την διάρκεια ισχύος και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12Α του
ν.4425/2016, ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις του Κανονισμού :
α)
Tηρείται στο Σύστημα της EnExClear στο όνομα της εταιρείας
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Λογαριασμός Εκκαθάρισης, ο οποίος χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του
Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας
του άρθρου 12Α του Ν.4425/2016 υπέρ του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης»
του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν.4839/2021 (Α’ 181). Ο Λογαριασμός αυτός
καταργείται με τη λήξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 Α του ν.4425/2016.
β)
Μετά την γνωστοποίηση των προς Εκκαθάριση Συναλλαγών, σύμφωνα με
την ενότητα 2.33 του Κανονισμού, και πριν από την οριστικοποίηση των πράξεων
όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.34 του Κανονισμού, εφαρμόζονται από την
EnExClear οι διατάξεις του Άρθρου 12Α του ν.4425/2016. Με την εφαρμογή από
την EnExClear των διοικητικά καθορισμένων μοναδιαίων τιμών της παρ. 6 του
Άρθρου 12 Α του ν.4425/2016 σε όσες Συναλλαγές απαιτείται, τροποποιείται
ανάλογα η αξία της Συναλλαγής πριν από την οριστικοποίηση αυτής.
γ)
Κατά τον υπολογισμό και συμψηφισμό των Θέσεων της ενότητας 2.35
του Κανονισμού, επιπλέον των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν με
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βάση τις Συναλλαγές, δημιουργείται μία απαίτηση για τον Λογαριασμό
Εκκαθάρισης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. της παραγράφου α) ανωτέρω, που ισούται με
το συνολικό Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας, όπως αυτό
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12Α του ν.4425/2016.
7.4.

Ισχύς

Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4425/2016 και η ισχύς του άρχεται από την ημερομηνία που
ορίζεται στη σχετική εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ.»
Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας
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