ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ “ENERGY CLEAR”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
«Κατάλογος Χρεώσεων του Φορέα Εκκαθάρισης “ENERGY CLEAR”

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ “ENERGY CLEAR”
(Συνεδρίαση _._.2018)
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4425/2016 και τους όρους των §§ 2.10.9,
2.10.11, της Ενότητας 6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και συνεκτιμώντας την ανάγκη
καθορισμού των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, και κάθε είδους τελών και λοιπών
χρεώσεων που καταβάλλονται σε σχέση με τη λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Σύστημα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1.

Χρεώσεις εξέτασης αίτησης

1. Για την εξέταση της αίτησης απόκτησης ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους που
κατατίθεται από υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος, ο υποψήφιος καταβάλλει
ολοσχερώς τοις μετρητοίς ποσό ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ(€ _.000) .

Άρθρο 2.

Ετήσια Συνδρομή

Για τις παρεχόμενες από το Φορέα Εκκαθάρισης υπηρεσίες συμμετοχής στο Σύστημά του
καταβάλλονται ως ετήσια συνδρομή, υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ολοσχερώς τοις
μετρητοίς:
α) Από κάθε Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ποσό XXX (XXX).
β) Από κάθε Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ποσό XXX (XXX).
Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς για κάθε έτος αναφοράς πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη του προηγούμενου έτους του έτους αυτού.
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Άρθρο 3.

Τέλη εκκαθάρισης

1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει μηνιαίως υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης
ολοσχερώς τοις μετρητοίς, ως τέλη εκκαθάρισης τα παρακάτω ποσά, όπως ορίζονται σε
σχέση με τον όγκο των μηνιαίων εκτελεσθεισών συναλλαγών του Συμμετέχοντα στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ:

Αγορές ΕΧΕ

Χρέωση Φορέα Εκκαθάρισης “ENERGY CLEAR”

Αγορά Επόμενης Ημέρας

xxx ευρώ/ MWh

Ενδοημερήσια Αγορά

xxx ευρώ/ MWh

2. Η καταβολή του τέλους επί εκκαθάρισης συναλλαγών διενεργείται το αργότερο μέχρι
την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα
αναφοράς.
3. Το 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.

Άρθρο 4.

Προμήθειες Ακυρώσεων Συναλλαγών

Στην περίπτωση ακύρωσης συναλλαγών καταβάλλεται στο Φορέα Εκκαθάρισης από το
Μέλος που αιτήθηκε την ακύρωση ή ευθύνεται για την ακύρωση εφάπαξ προμήθεια ποσού
___ ευρώ (€__), πλέον ποσού __ ευρώ (€__) ανά πράξη που ακυρώνεται, με ανώτατη
καταβαλλόμενη χρέωση του ποσού των __ ευρώ (€__) ανά Μέλος.

Άρθρο 5.

Δικαιώματα για το άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης

1. Το άνοιγμα του πρώτου Λογαριασμού Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους
παρέχεται δωρεάν.
2. Για κάθε επιπλέον Λογαριασμό Εκκαθάρισης, καταβάλλεται από το Εκκαθαριστικό
Μέλος στο Φορέα Εκκαθάρισης προμήθεια ανερχόμενη στο ποσό των _____ ευρώ
(€__) η οποία χρεώνεται σε μηνιαία βάση απολογιστικά από το Φορέα Εκκαθάρισης
για το διάστημα που ήταν ενεργός ο Λογαριασμόε Εκκαθάρισης κατά το μήνα
αναφοράς.

Άρθρο 6. Προμήθεια για μεταβολές στα στοιχεία του Λογαριασμού
Εκκαθάρισης
Για μεταβολές στα στοιχεία του Λογαριασμού Εκκαθάρισης που διενεργούνται, κατόπιν
αιτήσεως Εκκαθαριστικού Μέλους, από το Φορέα Εκκαθάρισης, ενδεικτικά λόγω
συγχώνευσης Μέλους δια απορροφήσεώς του από άλλο Μέλος ή άλλων εταιρικών
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μετασχηματισμών ή γεγονότων ή μεταβολών στην επιχείρηση, το αιτούν τη μεταβολή
Εκκαθαριστικό Μέλος χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το ποσό των __ ευρώ (€__).

Άρθρο 7.

Χρεώσεις υπέρ τρίτων

Στην περίπτωση χρεώσεων υπέρ τρίτων, ο Φορέας Εκκαθάρισης μεριμνά για την είσπραξη
των καταβαλλόμενων προμηθειών ως και την απόδοση αυτών κατά τις ειδικότερα
προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από ΧΧ.ΧΧ.2018. Η παρούσα να αναρτθεί στο διαδικτυακό
τόπο του Φορέα Εκκαθάρισης.
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