
                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 934/2020 

Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις 
«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και 

άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 

4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 
του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020), 

όπως ισχύουν 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στην Αθήνα, την 2η Ιουνίου 2020 , η οποία 

συνεχίστηκε την 3η, 4η και 5η Ιουνίου 2020, 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 ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του νόμου αυτού, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 95 του ν. 4512/2018 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018).  

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. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας 

και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β΄ 

172/30.01.2020). 

4. Την υπ’ αριθ. 1116/2018 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 

του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 5914/2018). 

5. Την υπ΄ αριθμ. 1124/5.12.2019 Απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως 
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«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». 

6. Την υπ’ αριθ. 1125/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «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). 

7. Την υπ’ αριθ. 1125A/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης 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). 

8. 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). 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-270120/24.10.2029 έγγραφο της EnExClear A.E. με θέμα «Υποβολή 

στη ΡΑΕ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & 

Ενδοημερήσιας Αγοράς και Σχεδίων Τεχνικών και Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear.», 

στο οποίο επισυναπτόταν η αρχική εισήγηση της EnExClear A.E. σχετικά με τις «Διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα».  

10. Το υπ’ αριθ πρωτ. ΡΑΕ Ο-80649/23.01.2020 έγγραφο της Αρχής, με το οποίο κοινοποιήθηκε 

στην EnExClear Α.Ε. η υπ’ αριθ. 1125Α/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και ζητήθηκε από την 

εταιρεία η επιβεβαίωση της ισχύος της ως άνω αρχικής εισήγησης της. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275581/27.01.2020 (EnExClear 32/24.01.2020) έγγραφο της 

EnExClear Α.Ε. με το οποίο επιβεβαιώνεται η ισχύς της ως άνω αρχικής εισήγησης σχετικά με 

τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα». 

12. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της EnExClear Α.Ε., η οποία 

έλαβε χώρα από 05.02.2020 έως και 28.02.20201 και επί της οποίας υπεβλήθησαν απόψεις από 

την ΗΡΩΝ Α.Ε.2 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 277878/03.03.2020). 

13. Τo υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-81379/10.03.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΡΑΕ 

προς την EnExClear Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω 

Δημόσιας Διαβούλευσης. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-278800/17.03.2020 (EnExClear/102/16.03.2020) έγγραφο της 

EnExClear Α.Ε. με θέμα «Υποβολή σχολίων σχετικά με τα αποτελέσματα της Δημόσιας 

Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των Εκτελεστικών Αποφάσεων της EnExClear και υποβολή 

αναθεωρημένων σχεδίων Εκτελεστικών Αποφάσεων». 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281943/19.05.2020 (EnExClear/176/18.05.2020) έγγραφο της 

EnExClear Α.Ε. με θέμα «Υποβολή στη ΡΑΕ αναθεωρημένου Σχεδίου Απόφασης 3 της 

 
1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0502_1.csp  

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2102_4.csp     
2http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_

0502_2.csp   

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0502_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2102_4.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_0502_2.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_0502_2.csp
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EnExClear «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή 

θέματα» βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 

Ενδοημερήσιας Αγοράς.». 

16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις 

κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

 

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1125/2019 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 

Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει (σχετ. 6). 

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. 

7). 

Επειδή, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει 

προβλέπονται τα εξής: 

«[…] Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε 

εφαρμογή του Κανονισμού του». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενοτήτων 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27.1, 2.27.2, 

2.31, 2.37 και 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης: 

«2.21. Μορφές Ασφάλειας 

1. Η EnExClear δέχεται ως ασφάλεια μετρητά σε ευρώ, ή και σε άλλα νομίσματα εφόσον 

γίνονται αποδεκτά από αυτή με Εκτελεστική Απόφασή της… 

[…] 

3. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται βάσει τυποποιημένου περιεχομένου που καθορίζεται με 

Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear. Με την ίδια Απόφαση η EnExClear μπορεί να 

καθορίζει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 

4. Η EnExClear με Εκτελεστική Απόφασή της, προβαίνει σε κατηγοριοποιήσεις των αποδεκτών 

από αυτή ασφαλειών, θέτοντας όρια συγκέντρωσης, ιδίως σε σχέση με τα μέγιστα ή ελάχιστα 

ποσοστά αποδεκτής κάλυψης ή τη μέγιστη ποσότητα αποδεκτής κάλυψης ανά καθοριζόμενη 

κατηγορία.» 

«2.22. Δικαιώματα της EnExClear επί των ασφαλειών 

[…] 

4. Εάν η παρεχόμενη σε μετρητά ασφάλεια τηρείται σε λογαριασμούς επ’ ονόματι της 

EnExClear ως ασφαλειολήπτη, συνιστάται δια του παρόντος υπέρ αυτής χρηματοοικονομική 

ασφάλεια με μεταβίβαση τίτλου κατά το ν. 3301/2004 και εφαρμόζονται αναλόγως οι 
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περιπτώσεις β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου. Η τήρηση ασφαλειών σε λογαριασμό 

Κεντρικής Τράπεζας δύναται να μη συνιστά χρηματοοικονομική ασφάλεια με μεταβίβαση τίτλου, 

ακόμη και αν ο σχετικός λογαριασμός τηρείται επ’ ονόματι της EnExClear, εφόσον διενεργείται 

αμιγώς για τις ανάγκες συγκεντρωτικής τήρησης των διαθεσίμων που απαρτίζουν την ασφάλεια 

και όχι για σκοπούς μεταβίβασης τίτλου υπέρ της EnExClear. Η EnExClear καθορίζει με 

Εκτελεστική Απόφασή της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ασφάλειας σύμφωνα με τους όρους 

του προηγουμένου εδαφίου λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών διαδικασιών λειτουργίας της 

Κεντρικής Τράπεζας..» 

«2.23. Λογαριασμοί Ασφαλειών 

1. Η λήψη από την EnExClear ασφάλειας με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων διενεργείται μέσω 

αντιστοίχων λογαριασμών ασφάλειας. Ασφάλεια παρέχεται μέσω του σχετικού λογαριασμού 

σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων… 

[…] 

5. Η EnExClear μπορεί να εξειδικεύει με Εκτελεστική Απόφασή της κάθε τεχνικό θέμα και 

αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των όρων της παρούσας ενότητας.» 

«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. 

[…] 

9. Τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης τηρούνται σε έναν ή και περισσότερους 

λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Κεντρική Τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα 

βάσει της πολιτικής επενδύσεων της EnExClear σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 

Error! Reference source not found.. Η EnExClear καταχωρεί με αντίστοιχες λογιστικές 

εγγραφές στα αρχεία της το σύνολο των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ως και τα 

διαθέσιμα ανά μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους.». 

«2.25. Μερίδες 

1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί μία και μόνο μερίδα στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η 

μερίδα ανοίγεται με την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. 

2. Περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή διασπάσεων ή απενεργοποιήσεων μερίδων συνεπεία 

εταιρικών ή άλλων γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως ενδεικτικά περιπτώσεις 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, ρυθμίζονται με Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear 

[…].». 

«2.26. Αρχική και ελάχιστη εισφορά 

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να καταβάλουν αρχική εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου 

Εκκαθάρισης για την κτήση της σχετικής ιδιότητας. 

2. Το ύψος της αρχικής εισφοράς των Εκκαθαριστικών Μελών ορίζεται με Εκτελεστική 

Απόφαση της EnExClear 

[…].». 

«2.27.1 Ύψος μερίδας Εκκαθαριστικού Μέλους 
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1. Το ύψος της μερίδας κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τρέχουσα περίοδο 

υπολογισμού ισούται με το μέγιστο μεταξύ του γινομένου ενός ποσοστού (Συντελεστής 

Εισφοράς), όπως αυτό ορίζεται από την EnExClear, επί του αθροίσματος του μέσου 

Περιθωρίου Ασφάλισης όλων των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους 

για την περίοδο υπολογισμού και της Ελάχιστης Εισφοράς. Ειδικότερα, το ύψος της μερίδας 

(μi) του Εκκαθαριστικού Μέλους (i) υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

μi=  max (α ∙ ∑ (
∑ 𝛱𝛢(𝑘.𝑖,𝑗)
𝑀𝑘,𝑖
𝑗=1

𝑀𝑘,𝑖
) , ΕλάχιστηΕισφορά(𝑖)

𝑁(𝑖)
𝑘=1 ) 

όπου νοούνται ως:[…] 

α: Ο συντελεστής εισφοράς, ορίζεται με σχετική Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear.». 

«2.27.2 Ύψος Κεφαλαίου Εκκαθάρισης 

1. Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις 

διαδικασίες της EnExClear. Ο υπολογισμός του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης 

λαμβάνει χώρα μέσα στις τρεις (3) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε τρέχουσας περιόδου 

υπολογισμού….. 

[…] 

3. Η EnExClear ορίζει με Εκτελεστική Απόφασή της κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία 

λεπτομέρεια.». 

«2.31 Πόροι, περιουσία και επιτρεπόμενες επενδύσεις 

1. Τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης επενδύονται από την EnExClear σύμφωνα με 

την επενδυτική της πολιτική, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.. 

[…] 

3. Για τις ανάγκες επένδυσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, η EnExClear 

μπορεί να συστήνει επιτροπές που θα λειτουργούν υπό τον έλεγχό της. 

[…] 

7. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και της ετήσιας 

διαχειριστικής έκθεσης που καταρτίζει η EnExClear ανατίθεται σε δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή 

σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία. Η θητεία των ελεγκτικών οργάνων μπορεί να ανανεώνεται 

χωρίς περιορισμό. Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται στη ΡΑΕ. 

8. Η EnExClear θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ σε πρώτη ζήτηση τις εκθέσεις των προηγουμένων 

υποπαραγράφων ως και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και 

διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.». 

«2.37 Υπολογισμός Περιθωρίου Ασφάλισης 

1. Η EnExClear υπολογίζει τις απαιτήσεις του Περιθωρίου Ασφάλισης ανά Λογαριασμό 

Εκκαθάρισης λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις καταβολής χρηματικού ποσού, όπως 

υπολογίστηκαν στην ενότητα Error! Reference source not found., οι οποίες δεν έχουν 

ακόμα διακανονισθεί. 

2. Η EnExClear δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει τις μεθόδους υπολογισμού του 

Περιθωρίου Ασφάλισης για λόγους προστασίας της αγοράς. Η EnExClear δικαιούται επίσης 

να αυξάνει οποτεδήποτε τις απαιτήσεις Περιθωρίου Ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των 
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Λογαριασμών Εκκαθάρισης όσο και για μεμονωμένους Λογαριασμούς, και να θέτει 

προθεσμία για την κάλυψη αυτών, συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους κινδύνους. 

[…].». 

«2.38.1 Πιστωτικά Όρια 

1. Κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας Διαπραγμάτευσης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο ο κίνδυνος που μπορεί να αναλάβει Εκκαθαριστικό 

Μέλος ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτού εντός της Ημέρας Διαπραγμάτευσης της 

σχετικής ημέρας (κίνδυνος ημέρας)….. 

2. Για τον υπολογισμό του Κινδύνου Ημέρας λαμβάνονται υπόψη: 

α οι καταρτισθείσες την ημέρα αυτή Συναλλαγές ανά Συμμετέχοντα στις Αγορές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης, και  

β οι ανεκτέλεστες εντολές προς κατάρτιση Συναλλαγών ανά Συμμετέχοντα στις 

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης.  

Η EnExClear καθορίζει με Εκτελεστική Απόφασή της, τη μεθοδολογία υπολογισμού του 

κινδύνου ημέρας, όπως επίσης και κάθε αναγκαία σχετική τεχνική λεπτομέρεια 

[…]». 

Επειδή, ως Εκτελεστικές Αποφάσεις ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 12 του Μέρους 1 του 

Κεφαλαίου 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης «Οι Αποφάσεις που εκδίδονται από την EnExClear 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 και υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση». 

Επειδή, με την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ. 3) 

καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, 

Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 

σημείο Α: 

«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 

4425/2016, ως ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, 

καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 

Ιανουαρίου 2020,[…]». 

Επειδή, με το υπό σχετ. 9 έγγραφό της, η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε ήδη από το Νοέμβριο του 2019 

την εισήγησή της αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης 

και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με τις διατάξεις των ενοτήτων 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 

2.26, 2.27.1, 2.27.2, 2.31, 2.37 και 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Στη 

συνέχεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής επιβεβαίωσε με το υπ΄ αριθμ. 11 σχετικό έγγραφό 

της την ισχύ της ως άνω εισήγησης μετά την έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης από τη ΡΑΕ.  

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της EnExClear Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση από 

05.02.2020 έως και 28.02.2020, και επί της οποίας κατέθεσε απόψεις ένας συμμετέχων, όπως 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 12).  

Επειδή, με τα υπό σχετ. 14 και 15 έγγραφά της, η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε στην Αρχή τις απόψεις 

της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση σε συνέχεια του 

υπό σχετ. 13 ηλεκτρονικού εγγράφου της Αρχής. Με τα εν λόγω έγγραφα (σχετ. 14 και 15) 

υποβλήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, σχέδιο της αναθεωρημένης εισήγησης της EnExClear A.E. 

αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή 

θέματα». 
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Επειδή, η ως άνω αναθεωρημένη εισήγηση της EnExClear ορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνου του Συστήματος Εκκαθάρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού Εκκαθάρισης, 

εξειδικεύοντας τα ακόλουθα: (α) τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτήσεων Παροχής Περιθωρίου 

Ασφάλισης και Κινδύνου Ημέρας των ενοτήτων 2.37 και 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης, (β) τη διαδικασία Καθορισμού Αποδεκτών Ασφαλειών για την κάλυψη Απαίτησης 

Περιθωρίου Ασφάλισης των ενοτήτων 2.21, 2.22 και 2.23 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης και (γ) τους Κανόνες Υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης των ενοτήτων 2.25, 

2.26, 2.27.1 και 2.27.2 του Κεφαλαίου 2 του ίδιου ως άνω Κανονισμού. 

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την εισήγηση της EnExClear για τους ακόλουθους λόγους. Καταρχήν 

προσδίδει σαφήνεια στα Εκκαθαριστικά Μέλη που εκπροσωπούν συμμετέχοντες στην Αγορά 

Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά ως προς τη διαδικασία παροχής ασφαλειών από 

τα Εκκαθαριστικά Μέλη υπέρ της EnExClear, τη διαδικασία σύστασης και σχηματισμού 

Κεφαλαίου Εκκαθάρισης (ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των εισφορών καθώς και των 

αντιστοίχων μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών) και τις διαδικασίες διαχείρισης υπερημερίας. 

Επιπλέον εξειδικεύει τις προβλέψεις του κανονισμού Εκκαθάρισης ενισχύοντας τους μηχανισμούς 

για την αποτροπή συστημικών κινδύνων προερχόμενων από καταστάσεις αφερεγγυότητας των 

συμμετεχόντων εκκαθαριστικών μελών, την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, και τη 

διαχείριση κινδύνου και εκτάκτων καταστάσεων.  

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, και 

κατά τις διατάξεις των ενοτήτων 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27.1, 2.27.2, 2.31, 2.37 και 

2.38.1 του Κεφαλαίου 2 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 1 του 

Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 

(ΦΕΚ Β’ 428/2020), την έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα» σύμφωνα με το 

Παράρτημα της παρούσας Απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EnExClear A.E.».. 

 

 

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εκτελεστική Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης 
κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα 

ΜΕΡΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί  

1.1 Πεδίο εφαρμογής  

1. Η παρούσα Απόφαση ορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης Κινδύνου του 

Συστήματος Εκκαθάρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής ο 

«Κανονισμός») και άλλα συναφή θέματα.  

2. Ειδικότερα, με την Απόφαση ορίζονται τα εξής θέματα:  

α. Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτήσεων Παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης 

και Κινδύνου Ημέρας των ενοτήτων 2.37 και 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του 

Κανονισμού. 

β.  Καθορισμός Αποδεκτών Ασφαλειών για την κάλυψη Απαίτησης 

Περιθωρίου Ασφάλισης των ενοτήτων 2.21, 2.22 και 2.23 του Κεφαλαίου 2 

του Κανονισμού. 

γ. Κανόνες Υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης των ενοτήτων 2.25, 

2.26, 2.27.1 και 2.27.2 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού. 

1.2 Ορισμοί 

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την 

ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό, εκτός εάν 

άλλως ορίζεται ρητά. 

2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην Παράγραφο 5 

του Πεδίου Εφαρμογής του Κανονισμού.  
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ΜΕΡΟΣ 2. Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης της ενότητας 2.37 και 

Κινδύνου Ημέρας της ενότητας 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

2.1 Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης της ενότητας 2.37 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

1. Η απαίτηση Περιθωρίου ασφάλισης υπολογίζεται ανά Λογαριασμό 

Εκκαθάρισης κατά την ημέρα εκκαθάρισης και μετά την οριστικοποίηση των 

θέσεων (συγκεκριμένη ώρα Τ που ορίζεται σε Απόφαση της EnExClear σχετικά 

με το χρονισμό των εργασιών) με σκοπό τον έλεγχο της επάρκειας των 

Ασφαλειών του σχετικού Λογαριασμού και την απόδοση Πιστωτικών Ορίων της 

ενότητας 2.38.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού. 

2. Η απαίτηση Περιθωρίου ασφάλισης υπολογίζεται βάσει των προβλέψεων της 

ενότητας 2.37 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού, όπως αυτές εξειδικεύονται με 

την παρούσα Απόφαση, και βασίζεται στον υπολογισμό της ζημίας που θα 

προκληθεί από μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους 

ως προς τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης. 

3. Ο υπολογισμός του Περιθωρίου ασφάλισης πραγματοποιείται με βάση την 

καθαρή θέση (υποχρέωση/απαίτηση) του Λογαριασμού Εκκαθάρισης, που 

προκύπτει από τις οριστικοποιημένες συναλλαγές οι οποίες έχουν 

γνωστοποιηθεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης κατά την ημέρα εκκαθάρισης.  

Συγκεκριμένα: 

α. Αν προκύπτει υποχρέωση για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς καταβολή 

χρηματικού ποσού που δεν έχει ακόμα διακανονισθεί, ως περιθώριο 

ασφάλισης ορίζεται το ποσό αυτό. 

β. Αν προκύπτει απαίτηση για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς είσπραξη 

χρηματικού ποσού, τότε το περιθώριο ασφάλισης ισούται με το ποσό αυτό 

αλλά με αρνητικό πρόσημο και θεωρείται διαθέσιμη κάλυψη που δύναται 

να χρησιμοποιηθεί ως Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού Εκκαθάρισης  μέχρι 

και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της είσπραξης. 

4. Η EnExClear δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει την μέθοδο υπολογισμού 

για τον καθορισμό του Περιθωρίου ασφάλισης για λόγους προστασίας της 

αγοράς. Η EnExClear δικαιούται επίσης να αυξάνει οποτεδήποτε τις απαιτήσεις 
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Περιθωρίου ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών Εκκαθάρισης 

όσο και για μεμονωμένους Λογαριασμούς, και να θέτει προθεσμία για την 

κάλυψη αυτών, συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους Κινδύνους. Και 

στις δύο περιπτώσεις η EnExClear οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ για 

την έκτακτη εφαρμογή του μέτρου καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν 

σε αυτό. 

2.2 Μεθοδολογία Υπολογισμού Κινδύνου Ημέρας της ενότητας 2.38.1 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

1. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Αγοράς, αφαιρείται από το Πιστωτικό 

Όριο κάθε Λογαριασμού Εκκαθάρισης, ο Κίνδυνος Ημέρας με βάση τις 

ανεκτέλεστες επικυρωθείσες εντολές που έχει εισαγάγει ο Συμμετέχων στην 

Αγορά και τις συναλλαγές που έχει αυτός καταρτίσει και δεν έχουν 

καταχωρηθεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης. 

2. Ο Κίνδυνος Ημέρας (Κημέρας) υπολογίζεται ως το άθροισμα του Κινδύνου από 

ενεργές εντολές (Κεντολών) και του Κινδύνου από ήδη καταρτισμένες συναλλαγές 

(Κσυναλλαγών), σύμφωνα με τις ενότητες 2.2.1 & 2.2.3 αντίστοιχα. 

Κημέρας = Κεντολών + Κσυναλλαγών 

3. Ειδικότερα μετά την χρονική στιγμή έναρξης επικύρωσης εντολών 

α) με την εισαγωγή κάθε εντολής ή τον ορισμό συνδυασμού εντολών, 

υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) προσθέτοντας στον 

υπάρχοντα Κίνδυνο, τον Κίνδυνο από την νέα εντολή ή τον συνδυασμό 

εντολών. Αν ο συνολικός Κίνδυνος ημέρας (Κημέρας) καλύπτεται από το 

Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα, η 

εντολή ή οι συνδυασμένες εντολές θα επικυρώνονται και θα 

καταχωρούνται στο βιβλίο εντολών. 

β) μετά από κάθε ακύρωση εντολής, υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Εντολών 

(Κεντολών) αφαιρώντας τον Κίνδυνο που είχε προσθέσει η ακυρωμένη 

εντολή. 

γ) με την ακύρωση συνδυασμού εντολών, επανυπολογίζεται ο νέος 

Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) λαμβάνοντας υπόψη τον Κίνδυνο κάθε μίας 
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εντολής του συνδυασμού  ξεχωριστά. Αν ο συνολικός Κίνδυνος ημέρας 

(Κημέρας) καλύπτεται από το Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού 

Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα, οι εντολές θα επικυρώνονται και θα 

καταχωρούνται στο βιβλίο εντολών. Αν όχι μία ή περισσότερες από τις 

εντολές απορρίπτονται. 

δ) με την εκτέλεση εντολής, υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) 

αφαιρώντας τον κίνδυνο που είχε προσθέσει η εκτελεσμένη εντολή, ενώ 

υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Συναλλαγών (Κσυναλλαγών) προσθέτοντας τον 

Κίνδυνο από τη νέα συναλλαγή. 

Ο συνδυασμός εντολών που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 

είναι η τεχνική λειτουργία κατά την οποία δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα 

μέσω του Συστήματος ότι δύο ή περισσότερες εντολές συνδυάζονται με σκοπό 

την μείωση του συνολικού Κινδύνου Εντολών. Για την αποδοχή της δήλωσης 

αυτής θα πρέπει να συντρέχουν οι όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι 

της παρούσης.  

2.2.1. Υπολογισμός Κινδύνου Εντολών 

1. Ο Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το 

Εκκαθαριστικό Μέλος από τις εντολές που είναι ενεργές κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. Υπολογίζεται μετά την χρονική στιγμή έναρξης επικύρωσης 

εντολών και πριν από την εισαγωγή κάθε εντολής ή την καταχώρηση 

συνδυασμού εντολών, ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης που τηρεί το 

Εκκαθαριστικό Μέλος στο οποίο έχει αποδώσει Πιστωτικό Όριο ως εξής: 

Κεντολών =∑ [max(Αεντολή𝜍j, 0)] + ∑ [max(Α𝜎𝜐𝜈𝛿𝜐𝛼𝜎𝜇𝜊ύ 𝜈𝜏𝜊𝜆ώ𝜈k,, 0)]𝑘j . 

όπου, 

j = εντολή  

Α εντολής,j = αξία εντολής j που δεν περιλαμβάνονται σε συνδυασμό εντολών  

k = συνδυασμός εντολών  

Α συνδυασμού εντολών k = αξία συνδυασμού εντολών k 
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2. Για τον υπολογισμό της αξίας εντολής αγοράς ή εντολής πώλησης ισχύουν τα 

εξής: 

α) Για όσες έχουν συγκεκριμένη τιμή υπολογίζεται η μέγιστη δυνητική 

χρηματική υποχρέωση ή απαίτηση του Συμμετέχοντα της συναλλαγής. Αν 

η συναλλαγή οδηγεί σε απαίτηση για το Συμμετέχοντα, το πρόσημο της 

αξίας της εντολής είναι αρνητικό και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη 

στον Κίνδυνο Εντολών. 

β)  Ειδικά για τις εντολές με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης 

(priority price- taking orders) για τον υπολογισμό της αξίας εντολής, ως 

τιμή χρησιμοποιείται η Τιμή Αναφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας Απόφασης. 

3. Για τον υπολογισμό της αξίας συνδυασμού εντολών υπολογίζεται η μέγιστη 

δυνητική χρηματική υποχρέωση του Συμμετέχοντα. Αν οι συναλλαγές οδηγούν 

σε απαίτηση για το Συμμετέχοντα, το πρόσημο της αξίας του συνδυασμού 

εντολών είναι αρνητικό και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη στον Κίνδυνο 

Εντολών. 

4. Στο Παράρτημα I γίνεται αναλυτική περιγραφή του υπολογισμού κινδύνου 

εντολών  για κάθε τύπο εντολής και για τον συνδυασμό εντολών. 

 

2.2.2.  Υπολογισμός Τιμής Αναφοράς 

1. Για την αποτίμηση του κινδύνου των εντολών με αποδοχή τιμής και 

προτεραιότητα εκτέλεσης (priority price taking orders), χρησιμοποιούνται Τιμές 

Αναφοράς (Reference Prices) που υπολογίζονται διακριτά ανά τύπο εντολής 

(αγορά ή πώληση), Ζώνη Προσφορών, Αγορά (Αγορά Επόμενης Ημέρας ή 

Τοπικές/Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες), τύπο 

Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης (εργάσιμη ή μη εργάσιμη) και 

Αγοραία Χρονική Μονάδα. Οι Τιμές Αναφοράς υπολογίζονται βάσει ενός 

μοντέλου που λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη ιστορικότητα των Τιμών 

Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και των Τοπικών ή 

Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (LIDAs και 

CRIDAs). Οι ισχύουσες Τιμές Αναφοράς ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση 
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στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) και στο Σύστημα 

Εκκαθάρισης της EnExClear.  

2. Ο υπολογισμός των Τιμών Αναφοράς πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες. 

3.  Η Τιμή Αναφοράς για εντολές αγοράς υπολογίζεται για κάθε Αγορά, Ημέρα 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ζώνη 

Προσφοράς, ως η τιμή που είναι μεγαλύτερη από το 90% των παρατηρήσεων 

κατά τις τελευταίες 30 Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης ίδιου τύπου 

που αφορούν την ίδια Αγορά,  Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ζώνη Προσφοράς, 

με ελάχιστη τιμή το μηδέν (0). Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές για την 

εκτέλεση του παραπάνω υπολογισμού για κάποια αγορά τότε θα 

χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη Τιμή Αναφοράς από τις αντίστοιχες που 

προκύπτουν από τις υπόλοιπες αγορές. 

4. Η Τιμή Αναφοράς για εντολές πώλησης υπολογίζεται για κάθε Αγορά, Ημέρα 

Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ζώνη 

Προσφοράς, ως η τιμή που είναι μεγαλύτερη από το 5% των παρατηρήσεων 

κατά τις τελευταίες 30 Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης ίδιου τύπου 

που αφορούν την ίδια Αγορά,  Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ζώνη Προσφοράς, 

με μέγιστη τιμή το μηδέν (0). Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές για την εκτέλεση 

του παραπάνω υπολογισμού για κάποια αγορά τότε θα χρησιμοποιείται η 

μικρότερη Τιμή Αναφοράς από τις αντίστοιχες που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες αγορές. 

5. Οι ως άνω υπολογιζόμενες Τιμές Αναφοράς δύναται να αναπροσαρμόζονται 

εκτάκτως λόγω ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται για λόγους προστασίας 

της Αγοράς από την EnExClear. Η EnExClear οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τη 

ΡΑΕ για την έκτακτη εφαρμογή του μέτρου καθώς και για τους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτό. 

 

2.2.3. Υπολογισμός Κινδύνου Συναλλαγών 

1. Ο Κίνδυνος Συναλλαγών (Κσυναλλαγών)  είναι ο Κίνδυνος που αναλαμβάνει το 

Εκκαθαριστικό Μέλος από τις συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί κατά τη 
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διάρκεια της συνεδρίασης. Υπολογίζεται μετά από την εκτέλεση κάθε 

συναλλαγής ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα στον οποίο έχει 

αποδοθεί Πιστωτικό Όριο ως εξής: 

Κσυναλλαγών =∑Ai
i

 

όπου, 

i = συναλλαγή 

Αi = αξία της συναλλαγής i 

2. Η αξία συναλλαγής υπολογίζεται ως η χρηματική υποχρέωση ή απαίτηση του 

συμμετέχοντα λόγω της συναλλαγής. Αν η συναλλαγή οδηγεί σε απαίτηση για 

το Συμμετέχοντα το πρόσημο της αξίας της συναλλαγής είναι αρνητικό. 

 

ΜΕΡΟΣ 3. Καθορισμός Αποδεκτών Ασφαλειών για την κάλυψη Απαίτησης 

Περιθωρίου Ασφάλισης της ενότητας 2.21 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού  

3.1 Αποδοχή Ασφαλειών  

1. Ως αποδεκτές Ασφάλειες της ενότητας 2.21 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

ορίζονται: 

α) τα μετρητά σε Ευρώ, 

β) Εγγυητικές επιστολές, που τηρούν τις απαιτήσεις της ενότητας 2.21 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού και εφόσον καταρτίζονται βάσει του 

τυποποιημένου δείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ.  Για την 

παράταση Εγγυητικής επιστολής απαιτείται η υποβολή τυποποιημένης 

επιστολής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. Προκειμένου να μειωθεί ο 

πιστωτικός κίνδυνος, απαιτείται ο εκδότης να περιλαμβάνεται στο σύνολο 

των  συστημικά σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων η ΕΚΤ έχει 

την άμεση προληπτική εποπτεία, ή να έχει αξιολογηθεί από οίκους 

αξιολόγησης με τουλάχιστον BBB- και Baa3 στην κλίμακα αξιολόγησης των 

S&P ή Fitch και Moody’s αντίστοιχα. Η αρμόδια υπηρεσία της EnExClear 

δύναται να ζητήσει από το Εκκαθαριστικό Μέλος που καταθέτει την 

εγγυητική επιστολή, νομική γνωμάτευση που να επιβεβαιώνει την 



 - 15 - 

συμμόρφωση της επιστολής με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και 

την συμβατότητα του νομικού πλαισίου της χώρας του εκδότη με το 

αντίστοιχο ελληνικό δίκαιο. Η καταχώρηση της εγγυητικής επιστολής ως 

ασφάλεια απαιτεί την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές αποτιμώνται έως και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα πριν 

από την λήξη τους.  

3. Για τη λήψη από την EnExClear ασφάλειας σύμφωνα με την ενότητα 2.37 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να δηλώσει τον 

τρόπο κατανομής της ασφάλειας ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης, ως εξής: 

α) Για τη λήψη ασφάλειας με τη μορφή μετρητών η δήλωση διαβιβάζεται 

στην EnExClear ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

β) Για την λήψη από την EnExClear ασφάλειας με τη μορφή Εγγυητικής 

Επιστολής, απαιτείται το Εκκαθαριστικό Μέλος να δηλώσει τον τρόπο 

κατανομής της, εγγράφως, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο 

«Ασφάλεια με τη μορφή Εγγυητικής Επιστολής», που αναρτάται από την 

EnExClear στο διαδικτυακό της τόπο.   

4. Για την αποδέσμευση ληφθείσας ασφάλειας από την EnExClear σύμφωνα με την 

ενότητα 2.23 παρ. 4 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού ισχύουν τα εξής: 

α) Για την αποδέσμευση ασφαλειών με τη μορφή μετρητών, η δήλωση 

αποδέσμευσης διαβιβάζεται στην EnExClear ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.  

β) Για την αποδέσμευση ασφάλειας με τη μορφή Εγγυητικής Επιστολής πριν 

τη λήξη της, απαιτείται έγγραφη δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους 

διαβιβαζόμενη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την EnExClear, 

σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο «Αποδέσμευση ασφάλειας με τη 

μορφή Εγγυητικής Επιστολής πριν τη λήξη της», που αναρτάται από την 

EnExClear στο διαδικτυακό της τόπο. 

5. Η επιστροφή της ασφάλειας διενεργείται: 

α) εάν μεν αφορά παρασχεθείσα με τη μορφή μετρητών, την επόμενη 

εργάσιμη της ημέρας της αίτησης επιστροφής, εκτός εάν οι αρμόδιες 
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υπηρεσίες της EnExClear κρίνουν αναγκαία την νωρίτερη επιστροφή της για 

λόγους κάλυψης υποχρεώσεων σχετιζόμενων με το Σύστημα,  

β) εάν δε αφορά παρασχεθείσα με τη μορφή Εγγυητικής Επιστολής, την 

επόμενη εργάσιμη της ημέρας της αίτησης επιστροφής ή την επόμενη 

εργάσιμη της ημέρας λήξης με την προσκόμιση της τυποποιημένης 

εξουσιοδότησης «Εξουσιοδότηση για παραλαβή Εγγυητικής Επιστολής από 

την EnExClear», η οποία αναρτάται από την EnExClear στο διαδικτυακό της 

τόπο.  

3.2 Όρια Συγκέντρωσης Ασφαλειών 

1. Σε εφαρμογή της ενότητας 2.21 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού, ορίζονται: 

α) το ποσοστό της απαίτησης Περιθωρίου ασφάλισης ανά Λογαριασμό 

Εκκαθάρισης που θα πρέπει να καλύπτεται με μετρητά σε ημερήσια βάση 

στο 40%.  

β) Το μέγιστο όριο συγκέντρωσης ασφαλειών με τη μορφή εγγυητικών 

επιστολών από έναν εκδότη σε 20.000.000 € για το σύνολο των 

Λογαριασμών Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση που με την κατάθεση μίας 

εγγυητικής το όριο αυτό παραβιάζεται, η εγγυητική γίνεται αποδεκτή μόνο 

μετά από σχετική απόφαση της EnExClear. 

ΜΕΡΟΣ 4. Κανόνες Υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης των ενοτήτων 

2.25, 2.26, 2.27.1 και 2.27.2 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

4.1 Αρχική και ελάχιστη εισφορά της ενότητας 2.26 του Κεφαλαίου 2 του 
Κανονισμού 

1. Το ύψος της αρχικής εισφοράς των μεν Άμεσων Εκκαθαριστικών Μελών ορίζεται 

σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€), των δε Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών σε  

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). 

4.2 Περίοδος Υπολογισμού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης της ενότητας 2.27.1 και της 

ενότητας 2.27.2 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

1. Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ως 

περίοδοι υπολογισμού νοούνται για τις ανάγκες της παρούσας οι περίοδοι από 

την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα του ημερολογιακού έτους. 
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4.3 Συντελεστής Εισφοράς της ενότητας 2.27.1 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

1. Ο Συντελεστής Εισφοράς (α) της ενότητας 2.27.1 του Κεφαλαίου 2 του 

Κανονισμού ορίζεται ίσος με 100%.  

4.4 Αναπροσαρμογή μερίδας στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης συνεπεία εταιρικών ή 

άλλων γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών της ενότητας 2.25 του 

Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικών Μελών ή άλλων συναφών 

εταιρικών γεγονότων, η μερίδα στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Μέλους που 

διατηρεί την ιδιότητα θα ορίζεται ίση με το άθροισμα των μερίδων όλων των 

συγχωνευόμενων μελών μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή 

του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης. Στην επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή 

του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, για τον καθορισμό της μερίδας του μέλους που 

διατηρεί την ιδιότητα, θα υπολογίζεται αρχικά η μερίδα του μέλους που 

διατηρεί την ιδιότητα για το διάστημα της περιόδου υπολογισμού πριν από τη 

συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη τα Περιθώρια ασφάλισης των Λογαριασμών 

Εκκαθάρισης όλων των συγχωνευθέντων Μελών και στη συνέχεια θα 

υπολογίζεται η μερίδα του Μέλους που διατηρεί την ιδιότητα για το διάστημα 

της περιόδου υπολογισμού μετά τη συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα 

Περιθώρια ασφάλισης των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του μέλους που διατηρεί 

την ιδιότητα. Για τον τελικό καθορισμό της μερίδας του Μέλους που διατηρεί 

την ιδιότητα, θα σταθμίζονται οι μερίδες που προκύπτουν από τους παραπάνω 

υπολογισμούς βάσει του αριθμού των ημερών κάθε ως άνω διαστήματος. 

2. Σε περίπτωση μεταφοράς Λογαριασμού Εκκαθάρισης σε άλλο Εκκαθαριστικό 

Μέλος, στην επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου 

Εκκαθάρισης, για τον καθορισμό της μερίδας του Μέλους στο οποίο 

μεταφέρεται ο Λογαριασμός, θα υπολογίζεται η μερίδα του, για το διάστημα της 

περιόδου υπολογισμού πριν από τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη το 

Περιθώριο ασφάλισης του Λογαριασμού που μεταφέρεται, ενώ θα υπολογίζεται 

και η μερίδα του και για το διάστημα της περιόδου υπολογισμού μετά τη 

μεταφορά. Για τον τελικό καθορισμό της μερίδας του μέλους στο οποίο 

μεταφέρεται ο Λογαριασμός, θα σταθμίζονται οι μερίδες που προκύπτουν από 
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τους παραπάνω υπολογισμούς βάσει του αριθμού των ημερών κάθε ως άνω 

διαστήματος.  

3. Σε περίπτωση κατάργησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης 

και της μεταφοράς του σε άλλο Μέλος, για τον καθορισμό της μερίδας του 

Εκκαθαριστικού Μέλους από το οποίο καταργείται ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης 

κατά την επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου 

Εκκαθάρισης, θα υπολογίζεται η μερίδα του, μη λαμβάνοντας υπόψη το 

Περιθώριο ασφάλισης του Λογαριασμού Εκκαθάρισης που έχει καταργηθεί. 

ΜΕΡΟΣ 5. Αρχικές μερίδες στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και Τιμές Αναφοράς 

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 

Ενδοημερήσιας Αγοράς, ο αρχικός υπολογισμός του ύψους των μερίδων του 

Κεφαλαίου Εκκαθάρισης κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους, και κατ’ επέκταση το 

συνολικό ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.27.1 του Μέρους 8 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού 

Εκκαθάρισης, όπου ως Περιθώριο Ασφάλισης ενός Λογαριασμού Εκκαθάρισης 

για κάθε ημέρα Εκκαθάρισης θα νοείται η μέγιστη τιμή μεταξύ της 

συμψηφισμένης αξίας συναλλαγών (αγορές μείον πωλήσεις) και του μηδέν, που 

πραγματοποίησε ο Συμμετέχων στον οποίο αφορά ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης, 

σύμφωνα με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) για κάθε μέρα 

του προηγούμενου μήνα από την εφαρμογή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 

Ενδοημέρησιας Αγοράς. Ο υπολογισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και η συνολική μερίδα θα προκύπτει 

λαμβάνοντας υπόψιν τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού 

Μέλους όπως έχουν δηλωθεί μέχρι εκείνη την στιγμή. 

2. Ο υπολογισμός των τιμών αναφοράς θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2 της παρούσας Απόφασης με μόνη διαφοροποίηση ότι για όσες 

ημέρες και ώρες δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές από την Αγορά Επόμενης 

Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά θα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες τιμές 

του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 
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Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 

Αγοράς. 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της EnExClear.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ  

 
1. Για τον υπολογισμό του κινδύνου εντολής αγοράς ή εντολής πώλησης ανά τύπο 

εντολής ισχύουν τα εξής: 

 

• Για μια υβριδική εντολή που αποτελείται από βηματικά και γραμμικά 

τμήματα, ο κίνδυνος της εντολής ισούται με τη μέγιστη δυνητική αξία Vmax 

μεταξύ των μέγιστων δυνητικών αξιών Vi που υπολογίζονται για κάθε 

επιμέρους τμήμα i, η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 
1) Για τα βηματικά τμήματα η τιμή Vi υπολογίζεται ως εξής:  

▪ Για εντολές αγοράς 

Ισούται με το γινόμενο τιμής και συνολικής ποσότητας.  
 

▪ Για εντολές πώλησης 

 
Στην περίπτωση της πώλησης, κίνδυνο μπορούν να δημιουργήσουν 
μόνο τα βήματα με αρνητική τιμή. Για τα βήματα αυτά, η τιμή Vi 
ισούται με το αντίθετο γινόμενο τιμής και συνολικής ποσότητας.  
 

2) Για τα γραμμικά τμήματα η τιμή Vi υπολογίζεται ως εξής: 

 
▪ Για εντολές αγοράς 

 
Vi = Pi * Qi  
 
όπου:  
Pi = P0,i + ai * Qi 

Qi = -P0,i / (2*ai) 
P0,i = P1,i - ai *Q1,i 
ai = (P2,i – P1,i) / (Q2,i – Q1,i), με ai < 0 
P1,i, P2,i : η αρχική και τελική τιμή του γραμμικού τμήματος του 
βήματος i  
Q1,i, Q2,i : η αρχική και τελική ποσότητα του γραμμικού τμήματος του 
βήματος i. 
 
Σε περίπτωση που η τιμή Pi βγει εκτός ορίων του συγκεκριμένου 
τμήματος, τότε ως τιμή Pi ορίζεται το πλησιέστερο άκρο. 
Σε περίπτωση που η ευθεία τέμνει τον άξονα τιμών (δηλαδή 
εκτείνεται σε αρνητικές τιμές) λογίζεται μόνο το τμήμα της ευθείας 
που περιλαμβάνει θετικές τιμές. Δηλαδή, οι ευθείες ή τα τμήματα 
ευθειών που ορίζονται από αρνητικές τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον παραπάνω υπολογισμό.  

 
▪ Για εντολές πώλησης 
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Στην περίπτωση της πώλησης, κίνδυνο μπορούν να δημιουργήσουν 
μόνο οι ευθείες (ή τα τμήματα ευθειών) με αρνητική τιμή. Για το λόγο 
αυτό, εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία όπως και στις εντολές 
αγοράς, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ευθεία που ορίζεται από 
τις ίδιες ποσότητες αλλά αντίθετες τιμές.  
 

• Για εντολή πακέτου αγοράς, ο κίνδυνος της εντολής ισούται με το γινόμενο 

της τιμής της εντολής επί το άθροισμα των ποσοτήτων των επιμέρους 

τμημάτων της εντολής πακέτου, εφόσον η τιμή της εντολής είναι θετική,  εάν 

η τιμή της εντολής είναι αρνητική ο κίνδυνος της εντολής ισούται με μηδέν. 

Για εντολή πακέτου πώλησης, ο κίνδυνος της εντολής ισούται με μηδέν, 

εφόσον η τιμή της εντολής είναι θετική · εάν η τιμή της εντολής είναι 

αρνητική ο κίνδυνος της εντολής ισούται με το αντίθετο γινόμενο της τιμής 

της εντολής επί το άθροισμα των ποσοτήτων των επιμέρους τμημάτων της 

εντολής πακέτου. 

 
 

• Για συνδεδεμένη εντολή πακέτου αγοράς, ο κίνδυνος της εντολής ισούται με 

το άθροισμα, μεταξύ όλων των συνδεδεμένων πακέτων (parent & child linked 

blocks), του γινομένου της τιμής του κάθε πακέτου επί το άθροισμα των 

ποσοτήτων των επιμέρους τμημάτων του σχετικού πακέτου, εφόσον οι τιμές 

όλων των συνδεδεμένων πακέτων είναι θετικές · εάν η τιμή κάποιου πακέτου 

της συνδεδεμένης εντολής αγοράς είναι αρνητική, τότε ο κίνδυνος του 

αντίστοιχου πακέτου είναι μηδενικός και δε λαμβάνεται υπόψη στο 

άθροισμα. Για συνδεδεμένη εντολή πακέτου πώλησης, ο κίνδυνος της 

εντολής είναι μηδενικός, εφόσον οι τιμές όλων των συνδεδεμένων πακέτων 

είναι θετικές · εάν οι τιμές κάποιων πακέτων της συνδεδεμένης εντολής 

πώλησης είναι αρνητικές, τότε ο κίνδυνος της εντολής ισούται με το 

άθροισμα, μεταξύ όλων των πακέτων με αρνητική τιμή, του αντίθετου 

γινομένου της τιμής του κάθε πακέτου επί το άθροισμα των ποσοτήτων των 

επιμέρους τμημάτων του σχετικού πακέτου.  

 

• Για αποκλειστική ομάδα εντολών πακέτου, ο κίνδυνος της εντολής ισούται 

με το μέγιστο μεταξύ των επιμέρους (μέγιστων) κινδύνων όλων των πακέτων 

της ομάδας, που υπολογίζεται ως το γινόμενο της τιμής του αντίστοιχου 

πακέτου επί το άθροισμα των ποσοτήτων των επιμέρους τμημάτων του 

πακέτου για αγορά / το αντίθετο γινόμενο της τιμής του αντίστοιχου 

πακέτου επί το άθροισμα των ποσοτήτων των επιμέρους τμημάτων του 

πακέτου για πώληση. 

 
2. Για τον υπολογισμό του κινδύνου Συνδυασμού Εντολών απαιτείται οι δύο 

εντολές να αφορούν τον ίδιο Λογαριασμό (υπολογαριασμό) εκκαθάρισης και την 
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ίδια χρονική μονάδα. Διακρίνονται οι παρακάτω 4 δυνατές περιπτώσεις για την 

εφαρμογή του υπολογισμού κινδύνου συνδυασμού εντολών: 

 

Α. Αν πρόκειται για μία υβριδική εντολή αγοράς με ένα επίπεδο τιμής και μία 

υβριδική εντολή πώλησης με ένα επίπεδο τιμής όπου η τιμή της εντολής 

αγοράς (Pb) > τιμή της εντολής πώλησης (Ps) τότε ο υπολογισμός του 

κινδύνου (απαιτούμενου ορίου εντολών) για το ζεύγος των εντολών θα 

υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

Κ= max[0, Ps*Qb, Pb*(Qb-Qs),-Ps*(Qs-Qb),-Pb*Qs] 

όπου: 

Κ : ο κίνδυνος του ζεύγους εντολών 

Ps: η τιμή της εντολής πώλησης, 

Pb: η τιμή της εντολής αγοράς, 

Qs: η ποσότητα της εντολής πώλησης και 

Qb: η ποσότητα της εντολής αγοράς 

 

Β. Αν πρόκειται για δύο εντολές με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα 

εκτέλεσης (PPT) τότε ο υπολογισμός του κινδύνου (απαιτούμενου ορίου 

εντολών) για το ζεύγος των εντολών θα υπολογίζεται από τον παρακάτω 

τύπο: 

Κ= max[0, Rb*(Qb-Qs),Rs*(Qb-Qs)] 

όπου: 

Κ : ο κίνδυνος του ζεύγους εντολών 

Rs: η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για PPT εντολές πώλησης, 

Rb: η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για PPT εντολές αγοράς, 

Qs: η ποσότητα της εντολής πώλησης και 

Qb: η ποσότητα της εντολής αγοράς 

 

Γ. Αν πρόκειται για συνδυασμό μίας εντολής αγοράς PPT και μία εντολής 

υβριδικής πώλησης με ένα επίπεδο τιμής τότε ο υπολογισμός του κινδύνου 

(απαιτούμενου ορίου εντολών) για το ζεύγος των εντολών θα υπολογίζεται 

ως εξής: 

a) Αν Qb>=Qs 

K = max(min(Qb*Ps, Qb*Rb), Rb*(Qb-Qs), 0) 

b) Αν Qb<Qs 

K = max(min(Qb*Ps,Qb*Rb) , Ps*(Qb-Qs) ,0) 

όπου: 

Κ : ο κίνδυνος του ζεύγους εντολών 

Ps: η τιμή της εντολής πώλησης, 
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Rb: η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για PPT εντολές αγοράς, 

Qs: η ποσότητα της εντολής πώλησης και 

Qb: η ποσότητα της εντολής αγοράς 

 

Δ. Αν πρόκειται για συνδυασμό μίας υβριδικής εντολής αγοράς με ένα επίπεδο 

τιμής και μία εντολής πώλησης PPT τότε ο υπολογισμός του κινδύνου 

(απαιτούμενου ορίου εντολών) για το ζεύγος των εντολών θα υπολογίζεται 

ως εξής: 

a) Αν Qb>=Qs 

K = max(min (-Qs*Pb, -Qs* Rs), Pb(Qb-Qs), 0) 

b) Αν Qb<Qs 

K = max( min(-Qs*Pb,-Qs*Rs), Rs*(Qb-Qs) ,0) 

όπου: 

Κ : ο κίνδυνος του ζεύγους εντολών 

Rs: η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για PPT εντολές πώλησης, 

Pb: η τιμή της εντολής αγοράς, 

Qs: η ποσότητα της εντολής πώλησης και 

Qb: η ποσότητα της εντολής αγοράς 

 

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός εντολών για 

τον υπολογισμό κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 
____________________________________________________ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
____________________________________________________ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
____________________________________________________ (Τόπος - 
Ημερομηνία) 
 
Προς: την 
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear)  
Λεωφ. Αθηνών 110 
104 42 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.  ………                      ΓΙΑ ΕΥΡΩ   …………………………..….…………     
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε άνευ όρων, ρητά, ανεπιφύλακτα 
και ανέκκλητα προς εσάς, ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από 
το δικαίωμα της διαιρέσεως και της διζήσεως και όλων των λοιπών δικαιωμάτων μας 
εκ των άρθρων 853 επ. Α.Κ. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία 
……………………………………………………………………………..…(……………………………………………….) 
με ΑΦΜ …………..……..…………………….………….., αριθμό ΓΕΜΗ 
……………………………………………………………και έδρα……………………..…………………………… 
(εφεξής η «Εταιρεία») και μέχρι του ποσού των …………………………………….………….ΕΥΡΩ  
(€…………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την ακριβή, πλήρη, 
προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Εταιρεία προς εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τον 
«Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας 
Αγοράς» (ΦΕΚ ΧΧΧΧΧΧ) και τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2.21 
αυτού, τις οποίες πληροί η παρούσα, όπως εκάστοτε ισχύει.   
Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρία 
παραβίασε οποιαδήποτε από τις κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενες υποχρεώσεις της 
προς εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από τη λήψη της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί μερικής ή ολικής κατάπτωσης 
της παρούσας και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της 
απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, το πόσο της εγγύησης, 
ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, 
επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, χωρίς να απαιτείται για 
αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους 
της Εταιρίας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε 
οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της 
παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που 
αναφέρονται σε αυτήν. 
Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και 
παραμένει ισχυρή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους της Εταιρίας εκπλήρωση 
όλων ανεξαιρέτως των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων υποχρεώσεών της προς 
εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης. 
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Η παρούσα εγγύηση άρχεται από την Χη (Ημέρα) Μήνα 20…  (του έτους δύο 
χιλιάδες ……….) και παραμένει εν ισχύ το αργότερο μέχρι την Υη (Ημέρα) Μήνα 20.. 
(του έτους δύο χιλιάδες ……), και σε κάθε περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί μαζί 
με έγγραφη δήλωσή σας που μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση. Σε περίπτωση 
που η Εταιρία ζητήσει την αντικατάσταση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, η 
παρεχόμενη με αυτή εγγύηση παραμένει ισχυρή μέχρι την ολοσχερή και πλήρη 
εξόφληση των γεγενημένων κατά τον χρόνο ισχύος της υποχρεώσεων της Εταιρίας. 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και 
δεν θεωρείται ότι απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή 
γεγονότος, το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει 
στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα 
εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το 
αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: 

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση της 
Εταιρίας,  

β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρίας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, 

γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε 
οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρίας ή τρίτου εναντίον σας.  

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το 
Ελληνικό Δίκαιο και με την παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα, 
ανεπιφύλακτα και άνευ όρων την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, η παρούσα Εγγυητική Επιστολή υπογράφεται στις 
……..…………...…., 20…. 
 
Για την εγγυήτρια τράπεζα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ 
 

_______________________________________________ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
________________________________________________ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
_______________________________________________  (Τόπος - Ημερομηνία) 
 
Προς: την 
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear)  
Λεωφ. Αθηνών 110 
104 42 Αθήνα 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ.:………                          
Μετά από σχετικό εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία 
……………………………………………………………………………… (……………………………………………….), 
με ΑΦΜ …………..……..…………………….………….. και έδρα 
……………………..……………………………  σας δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα  ότι η  άνω  
εγγυητική επιστολή παρατείνεται έτσι ώστε να καλύπτει υποχρεώσεις εκκαθάρισης 
και χρηματικού διακανονισμού της Εταιρείας προς εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης του 
ν. 4425/2016 σύμφωνα με τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς», όπως ισχύει κάθε φορά, και 
παραμένει εν ισχύ το αργότερο μέχρι την Υη (Ημέρα) Μήνα 20.. (του έτους δύο 
χιλιάδες ……),  και σε κάθε περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί μαζί με έγγραφη 
δήλωσή σας που μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν επακριβώς όλοι οι λοιποί όροι της άνω εγγυητικής επιστολής 
οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι. 
Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. ……. εγγυητικής  επιστολής 
ποσού ΕΥΡΩ…….. που εκδόθηκε την <<ημερομηνία>>.     
 
Για την εγγυήτρια τράπεζα 

 

 


