Παράρτημα Γ. Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΧΕ ΑΕ
«Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΧΕ
ΑΕ»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, τις
διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 (γ), 8 παρ. 2, 18 παρ. 2 (ι) του ν. 4425/2016 και τον
Κανονισμό του ΕΧΕ και συνεκτιμώντας την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων εγγραφής,
συνδρομών, και κάθε είδους τελών και λοιπών χρεώσεων που καταβάλλονται σε σχέση με
τη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΦΑΠΑΞ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΧΕ
Άρθρο 1.

Χρεώσεις για την εισαγωγή

Για την εξέταση «Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Συμμετέχοντα» που κατατίθεται από
Επιλέξιμο Πρόσωπο ο υποψήφιος καταβάλλει ολοσχερώς τοις μετρητοίς ποσό
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ (€ _.000).

Άρθρο 2.

Δικαιώματα Εγγραφής Συμμετέχοντα

Για την Αρχική Εγγραφή και ενεργοποίηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος απαιτείται η
καταβολή από αυτόν ολοσχερώς τοις μετρητοίς του ποσού των ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ (€
_.000). Η καταβολή της Αρχικής Εγγραφής αφορά τη συμμετοχή του τόσο στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας όσο και στην Ενδοημερήσια Αγορά.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
Άρθρο 1.

Ετήσια Συνδρομή

Για τις παρεχόμενες από το ΕΧΕ υπηρεσίες συμμετοχής στις Αγορές του, κάθε Συμμετέχων
καταβάλλει υπέρ ΕΧΕ ολοσχερώς τοις μετρητοίς ποσό ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ (€ _.000) ως
ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς για κάθε
έτος αναφοράς πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήψη του προηγούμενου έτους του
έτους αυτού.

Άρθρο 2. Χρεώσεις Συμμετεχόντων για τη Διαπραγμάτευση
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.1

Τέλος σε σχέση με τον όγκο των συναλλαγών του Συμμετέχοντα

1. Κάθε Συμμετέχων καταβάλλει μηνιαίως υπέρ ΕΧΕ ολοσχερώς τοις μετρητοίς, ως Τέλος
Συναλλαγών που διενεργεί στις Αγορές του, τα παρακάτω ποσά όπως ορίζονται σε
σχέση με τον όγκο των μηνιαίων εκτελεσθεισών συναλλαγών του Συμμετέχοντα:

Αγορές ΕΧΕ

Χρέωση

Αγορά Επόμενης Ημέρας

__€ / MWh

Ενδοημερήσια Αγορά

__€/ MWh

2. Το Τέλος Συναλλαγών καταβάλλεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς μέσω τoυ Φορέα
Εκκαθάρισης για λογαριασμό του ΕΧΕ. Η καταβολή διενεργείται το αργότερο μέχρι την
πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.
3. Ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, προβαίνει στην εξόφληση
των συνδρομών του μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί
στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού όπως καθορίζονται από το Φορέα
Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες. Εάν ο Συμμετέχων στο ΕΧΕ δεν είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, η
εξόφληση των συνδρομών του πρέπει να γίνεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος
του Φορέα Εκκαθάρισης με το οποίο συνεργάζεται, το οποίο οφείλει να προβαίνει σε
αντίστοιχη πίστωση του ποσού των συνδρομών μέσω των δικών του Λογαριασμών
Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί στους αντίστοιχους Φορείς χρηματικού
διακανονισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Συμμετέχων στο ΕΧΕ πρέπει να διασφαλίζει την
εξόφληση των συνδρομών του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που
ορίζει το ΕΧΕ και ο Φορέας Εκκαθάρισης.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Άρθρο 1. Προμήθεια για την Διαδικασία Υποστήριξης
Συναλλαγών στις Αγορές του ΕΧΕ
1.1

Χρήση Υπηρεσίας Διόδευση Εντολών για Τρίτους (OBOT - Οn
Behalf Of Trading)

1.

Η χρήση από Συμμετέχοντα της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών για αιτία μη
οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ, όπως ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας
στο εσωτερικό δίκτυο του Συμμετέχοντα ή λόγω απουσίας του Πιστοποιημένου
Διαπραγματευτή του, χρεώνεται με ειδική προμήθεια.

2.

Η προμήθεια υπολογίζεται ανά εντολή του Συμμετέχοντα που διαβιβάζεται προς
εκτέλεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ ή, εφόσον πρόκειται για καταχωρισμένη
στο Βιβλίο Εντολών εντολή του, που τροποποιείται ή ακυρώνεται από τις υπηρεσίες
αυτές κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμμετέχοντα.

3.

Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή, τόσο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας όσο και στην
Ενδοημερήσια Αγορά , κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των εντολών που αφορά,
ως ακολούθως:

1.2

Αριθμός Εντολών

Χρέωση

Από 1 έως __ εντολές

__€

Από __ έως __ εντολές

__€

Από __ εντολές και άνω

__€

Χρήση Κοινόχρηστου Σημείου Πρόσβασης (ΚΣΠ)

1.

Η χρήση από Συμμετέχοντα της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών για αιτία μη
οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του ΕΧΕ, όπως ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας
στο εσωτερικό δίκτυο του Συμμετέχοντα ή λόγω απουσίας του Πιστοποιημένου
Διαπραγματευτή του, χρεώνεται με ειδική προμήθεια.

2.

Η προμήθεια υπολογίζεται ανά εντολή που διαβιβάζεται, τροποποιείται ή ακυρώνεται
από το Συμμετέχοντα μέσω Κοινόχρηστου Σημείου Πρόσβασης (ΚΣΠ) το οποίο
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΧΕ.

3.

Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή, τόσο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας όσο και στην
Ενδοημερήσια Αγορά , κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των εντολών που αφορά,
ως ακολούθως:
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Αριθμός Εντολών

Χρέωση

Από 1 έως __ εντολές

__€

Από __ έως __ εντολές

__€

Από __ εντολές και άνω

__€

ΜΕΡΟΣ Δ. ΙΣΧΥΣ
Η παρούσα απόφαση ισχύει από __ __ 2018.
Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.____.gr.
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