
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ» 
(ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗ) Δήμου Σαμοθράκης, 
ως ιαματικού.

2 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη διαδι-
κασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού 
Συναλλαγών ΗΕΠ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16259 (1)
   Αναγνώριση του φυσικού πόρου «ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ» 
(ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗ) Δήμου Σαμοθράκης, 
ως ιαματικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορ-

φές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της 
τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας και άλλες διατάξεις (Α΄ 208).

2. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187).

3. Το ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α΄ 133).

4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 112).

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016, «Ανασύσταση Υπουρ-
γείου Τουρισμού» (A΄ 208).

6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού», όπως ισχύει (Α΄ 157).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (A΄ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων», (Α΄ 123).

9. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 και ειδικότερα των 
άρθρων 4 και 5 αυτού όπως ισχύουν, (Α΄ 230).

10. Την αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρι-
σης ιαματικών φυσικών πόρων» (Β΄ 1932), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις αριθμ. 17414/02.10.2009 (Β΄ 2215), 
1721/04.02.2013 (Β’ 188) και 22527/30.10.2014 (Β΄ 2997), 
όμοιες τροποποιητικές αποφάσεις Υπουργού Τουρισμού.

11. Την αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουρ-
γού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστα-
σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 
ν. 3498/2006 (230/Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθη-
κε με τις αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.), 15831/ 
15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.), 647/13.01.2015 (30/Υ.Ο.Δ.Δ.), 
25887/14.12.2015 (928/Υ.Ο.Δ.Δ.), 6452/10.04.2017 (175/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.), 7826/05.05.2017 (219/ Υ.Ο.Δ.Δ.), 13658/04.08.2017 
(403/Υ.Ο.Δ.Δ.), 21369/16.11.2017 (625/Υ.Ο.Δ.Δ.), 12304/ 
26.06.2019 (418/Υ.Ο.Δ.Δ.) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, 
όπως ισχύουν.

12. Την αριθμ. 26580/22-12-2015 αίτηση /διαβιβαστι-
κό του Δήμου Σαμοθράκης, με συνημμένο φάκελο δι-
καιολογητικών για την αναγνώριση του φυσικού πόρου 
«Ψαρόθερμα», του Δήμου Σαμοθράκης, ως ιαματικού.

13. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώ-
ριση του φυσικού πόρου «Ψαρόθερμα» Δήμου Σαμο-
θράκης Π.Ε. Έβρου, ως ιαματικού (α.π. 23/22.01.2019 
διαβιβαστικό με συνημμένη τη γνωμοδότηση της 54ης 
συνεδρίασης/13.09.2018 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 
της Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλικής Ραπτοπούλου, 
εγκεκριμένο από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων 
της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και 
την Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις 
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 
της 54ης συνεδρίασης/13.09.2018 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.

15. Το αριθμ. 1759/28.08.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων της Δ/νσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών με θέμα «Διαβίβαση 
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θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων του φυσικού 
πόρου στη θέση πηγή «Ψαρόθερμα», του Δήμου Σαμο-
θράκης, Π.Ε. Έβρου».

16. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «Ψα-
ρόθερμα» περιοχή εμφάνισης Θέρμα: του Δήμου Σα-
μοθράκης της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, με συντεταγμένες θέσης σύλ-
ληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: Χ= 635689,997, Υ=4483881,000, 
Z=43.94 μ.

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού 
Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος Ψαρόθερμα, του Δήμου Σαμο-
θράκης, έχει Θερμοκρασία: 46 0C, Ηλεκτρ. αγωγιμότη-
τα(μ.ο.): 17371 μS/cm, ενεργός οξύτητα (pH)(μ.ο.): 7,6, 
ραδιενεργά στοιχεία: Ραδόνιο(Rn)(μ.ο.):1,4±0,5Bq/l, ρά-
διο (Ra)(μ.ο.): 0,21±0,06Bq/l, ουράνιο(U): < 1 Bq/l.

Χημικά στοιχεία: Cl-, Na+, Mg+2, Κ+, Ca+2 και αέρια: CO2.
Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: 5 m3/h. Ο φυσικός 
πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται: ως Υπέρθερ-
μος, ισχυρά χλωριονατριούχος, ασβεστούχος, μαγνησι-
ούχος, καλιούχος, ελαφρά βασικός, υπερτονικός, αλα-
τούχος (αλιπηγή).

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Ρευματικές παθήσεις, χρόνιους ρευματι-

σμούς, ισχιαλγίες, αρθρίτιδα, οσφυαλγίες, παθήσεις 
νευρικού συστήματος.

Αντενδείξεις: Καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω 
άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή 
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές 
και ψυχικές παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια, ενεργός φυ-
ματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω-
τοσμίκρυνση το από τον Ιούνιο 2016 τοπογραφικό διά-
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 της Τοπογράφου Μηχανικού 
Βασιλικής Ραπτοπούλου, το οποίο έχει εγκριθεί και θεω-
ρηθεί από την Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και 
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης 
Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού στις 
12-08-2019 ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαμα-
τικού φυσικού πόρου «Ψαρόθερμα» του Δήμου Σαμο-
θράκης, Π.Ε. Έβρου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 475 (2)
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλα-

γών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη διαδι-

κασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού 

Συναλλαγών ΗΕΠ. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 6η Μαΐου 2019) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4001/2011 (ΦΕΚ  Α΄ 179/ 

22.08.2011), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρ-
θρων 117Α-Ε και 120.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του ν. 4512/ 
2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής 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.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΦΕΚ  Β΄ 104/31.1.2012), όπως ισχύει, 
κατόπιν των τροποποιήσεων των αποφάσεων ΡΑΕ 
αριθμ. 1299/20.12.2018 (ΦΕΚ  Β΄ 164/30.01.2019) και 
542/30.05.2019 (ΦΕΚ  Β΄ 2030/03.06.2019) (εφεξής ο 
«ΚΣΗΕ»), και ιδίως τα άρθρα 60, 90, 91, 92, 117Α-Ε και 
120 αυτού.

5. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-244292/16.08.2018 εισήγηση της 
ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης διατάξεων 
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά 
με τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονι-
σμού Συναλλαγών ΗΕΠ».

6. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-249446/15.11.2018 εισήγηση της 
ΕΧΕ Α.Ε. περί τροποποίησης διατάξεων του ΚΣΗΕ, όσον 
αφορά ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 90.

7. Την από 28.11.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ 
επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαδι-
κασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλ-
λαγών ΗΕΠ1.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, συ-

στάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.»). Για τη 
σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του μετο-
χικού της κεφαλαίου, η ανώνυμη εταιρεία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με δ.τ. «ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ» (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») εισέφερε τη λειτουργία και 

1 http://www.rae.gr/site/categori es_new/about_rae/activity/
globa l_consultation/current/281118.c sp

διαχείριση του κλάδου της. Συγκεκριμένα, ο εισφερό-
μενος κλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω 
ν. 4512/2018, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριό-
τητες: «... (α) τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού και ειδικότερα: [...], (γγ) τη διαχείριση 
πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου και την εκκα-
θάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού, [...], (ι) τη διενέργεια 
διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο 
του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, σε συ-
νεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ 
και τον ΔΑΑ, ια) την παροχή στους Συμμετέχοντες στην 
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληρο-
φοριών για τη συμμετοχή τους σε αυτή».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117Ε του 
ν. 4001/2011 «Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. εί-
ναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του παρόντος».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 117Β του ν. 4001/2011 «4. Με τη μεταβίβαση του 
κλάδου η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε» απο-
κτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, 
διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του κλάδου. [...]».

Επειδή, περαιτέρω στο εδάφιο (γ) της παρ. 5 του ανω-
τέρω άρθρου προβλέπεται ότι «Κάθε μορφής διοικητικές 
άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που 
έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ Α. Ε., σχετικά με τον εισφερό-
μενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην «Ελλη-
νικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής.». Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117Ε του 
ν. 4001/2001 «4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, [...], ισχύει για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση 
την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».

Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4425/2016, ως ισχύει και ιδίως των άρθρων 8,9,10 
και 11.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του 
ν. 4001/2011, ως ισχύει:

«Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει ... να καταρτίσει και υποβά-
λει στη Ρ.Α.Ε.: (α) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για 
την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
απόσχισης, ... Η Ρ.Α.Ε., με απόφαση της, εκδίδει, ... τους 
ανωτέρω Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ... 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 120 του ίδιου νόμου ...».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 120 του ν. 4001/2011 «Η λειτουργία της Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς 
και υποβάλλεται στη ΡΑΕ Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Δι-
αβούλευσης με τους χρήστες του Συστήματος και τους 
συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν 
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τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της 
τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώ-
δικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε 
κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων 
που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδι-
κασίας του προηγούμενου εδαφίου».

Επειδή, ακολούθως, κατ’ εξουσιοδότηση των δια-
τάξεων των άρθρων 117Ε και 120 του ν.  4001/2011 
και δυνάμει της αριθμ. 508/2018 απόφασης της ΡΑΕ 
(ΦΕΚ Β΄ 2310/18.06.2018), εκδόθηκε ο ΚΣΗΕ, ως τροπο-
ποιηθείς ισχύει (σχετ. 4).

Επειδή, στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 του ΚΣΗΕ 
ορίζεται ότι «3. Για την εξόφληση των οφειλών που του 
αναλογούν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και 
Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ [...] κάθε Συμμετέχων, ο 
οποίος λαμβάνει Ενημερωτικό Σημείωμα χρεώσεων και 
πιστώσεων, οφείλει κατά τον χρόνο που ορίζεται στον 
παρόντα Κώδικα να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέ-
χεται τις πιστώσεις που ορίζονται σε αυτό. Ο Συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει μέχρι συγκεκριμένη ημερο-
μηνία και ώρα στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης 
ΗΕΠ που τηρεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας τις χρεώσεις 
του [...]. Σε περίπτωση εξόφλησης μηνιαίων χρεώσεων, η 
καταβολή [...] γίνεται έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) 
λεπτά πριν τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ 
της 27ης κάθε μήνα, και αφορά τις χρεώσεις του προη-
γούμενου μήνα. Σε περίπτωση που η ημέρα καταβολής 
των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων είναι αργία, 
τότε η καταβολή πρέπει να γίνει μέχρι το ίδιο χρονικό 
σημείο της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. [...]. Οι 
χρεοπιστώσεις των λογιστικών λογαριασμών του Χρημα-
τιστηρίου Ενέργειας, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρι-
σης του ΗΕΠ, γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Σε περίπτω-
ση μη επιβεβαιωμένης καταβολής των εβδομαδιαίων ή 
μηνιαίων χρεώσεων, [...] μέχρι τα χρονικά σημεία που 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ο Συμμετέχων τίθεται 
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων 
ΗΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 91.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ως άνω Κώδικα 
«1. Ο Συμμετέχων τίθεται σε Κατάσταση Εκκρεμών Οι-
κονομικών Υποχρεώσεων ΗΕΠ από το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις: [...] 
Δ) Με τη μη εξόφληση οποιασδήποτε μηνιαίας οφειλής 
του κατά το άρθρο 90. [...]. 2. Εάν ένας Συμμετέχων τεθεί 
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων 
ΗΕΠ για μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων και παραμένει 
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων 
ΗΕΠ για τέσσερις (4) διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, τότε 
το Χρηματιστήριο Ενέργειας καταγγέλλει τη Σύμβαση 
Συναλλαγών ΗΕΠ του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3, μετά τον Έλεγχο Θέσης του 
Συμμετέχοντα την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα.».

Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ αρχικά την υπό 
σχετ. 5 και οτη συνέχεια την υπό 6 εισηγήσεις της για 
την τροποποίηση του άρθρου 90 του ΚΣΗΕ, ως προς τον 
χρόνο εξόφλησης των μηνιαίων οφειλών που αναλογούν 
στους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκα-
θάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ.

Επειδή, συγκεκριμένα, η ΕΧΕ Α.Ε. εισηγείται την τροπο-
ποίηση της ημερομηνίας εξόφλησης των κατά τα ανω-
τέρω μηνιαίων χρεώσεων των Συμμετεχόντων από την 
συμμετοχή τους στον ΗΕΠ, που αφορούν τις χρεώσεις 
του προηγούμενου μήνα, ώστε να πραγματοποιείται 
έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη 
Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ όχι της 27ης αλλά 
της 16ης ημέρας κάθε μήνα.

Επειδή, ειδικότερα, κατά τις σχετικές εισηγήσεις της 
ΕΧΕ Α.Ε. και με βάση τις προβλέψεις των άρθρων 90 και 
91 του ΚΣΗΕ «... η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης 
και Διακανονισμού ΗΕΠ του μήνα μ, μέρος της οποίας 
αποτελεί και η πληρωμή και είσπραξη ΦΠΑ από το Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας και τους Συμμετέχοντες, ενδέχεται 
να ολοκληρωθεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του μήνα 
μ+2», γεγονός το οποίο «... δυσχεραίνει τη διαδικασία 
ταμειακού προγραμματισμού και απόδοσης ΦΠΑ της 
ΕΧΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία λαμβάνει 
χώρα την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα 
και αφορά στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, δε-
δομένου ότι καλείται η ΕΧΕ Α.Ε. να αποδώσει ΦΠΑ, το 
οποίο πιθανώς δεν έχει ακόμη εισπράξει». Ότι, επομένως, 
η σύντμηση της ανωτέρω προθεσμίας εξόφλησης των 
μηνιαίων χρεώσεων των Συμμετεχόντων, είναι απαραίτη-
τη προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία είσπραξης 
του αναλογούντος ΦΠΑ από τους Συμμετέχοντες και εν 
συνεχεία απόδοσής του προς το Ελληνικό Δημόσιο, χω-
ρίς να εκτίθεται η ΕΧΕ Α.Ε. σε χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, 
που ενδέχεται να γεννηθεί σε περίπτωση μη εξόφλησης 
ή υπερήμερης οφειλής. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο 
να οριστεί ότι η ΕΧΕ Α.Ε. αποστέλλει στους Συμμετέχο-
ντες τα αναγκαία Ενημερωτικά Σημειώματα το αργότε-
ρο έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία 
Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η 
εκκαθάριση.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 5 εισήγηση σε Δη-
μόσια Διαβούλευση, η οποία διήρκησε από 28/11/2018 
έως 14/12/2018 (σχετ. 7), στο πλαίσιο της οποίας δεν 
υποβλήθηκαν σχόλια ενώπιον της Αρχής.

Επειδή, η ΡΑΕ εξέτασε την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. ανα-
φορικά με την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας 
είσπραξης και εν συνεχεία απόδοσης προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, του αναλογούντος ΦΠΑ από τους Συμμετέ-
χοντες, ώστε να μην καλείται η ΕΧΕ Α.Ε. να αποδώσει 
στο ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ τον οποίο δεν έχει ακόμη 
εισπράξει.

Επειδή, ωστόσο, η κατά τα ανωτέρω σύντμηση της 
ανωτέρω προθεσμίας εξόφλησης των μηνιαίων χρε-
ώσεων των Συμμετεχόντων, κατά έντεκα (11) ημέρες, 
σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. ενδέχε-
ται να δυσχεράνει τον ταμειακό προγραμματισμό και τη 
ρευστότητα των Συμμετεχόντων.

Επειδή, συνεπώς κρίνεται καταλληλότερη η πρόβλεψη 
της προθεσμίας εξόφλησης των μηνιαίων χρεώσεων των 
Συμμετεχόντων από την συμμετοχή τους στον ΗΕΠ, διά 
της καταβολής έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά 
πριν τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της 
20ης ημέρας κάθε μήνα, για τις χρεώσεις του προηγού-
μενου μήνα, καθώς, με τον τρόπο αυτό, δύναται να εξο-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41292 Τεύχος B’ 3530/20.09.2019

μαλυνθεί η διαδικασία καταβολής ΦΠΑ από την ΕΧΕ Α.Ε. 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς σημαντική διατάραξη 
των σχετικών προθεσμιών σε βάρος των Συμμετεχόντων.

Επειδή, η ΡΑΕ αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω εισηγή-
σεις της ΕΧΕ Α.Ε. προέβη στις νομοτεχνικές βελτιώσεις 
που έκρινε απαραίτητες.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 

117Ε και 120 του ν. 4001/2011:
Α. Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 90 

του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξής:
«3. Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν 

στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανο-
νισμού Συναλλαγών ΗΕΠ κατά το άρθρο 60, το παρόν 
άρθρο και το άρθρο 92, κάθε Συμμετέχων, ο οποίος 
λαμβάνει Ενημερωτικό Σημείωμα χρεώσεων και πιστώ-
σεων, οφείλει κατά τον χρόνο που ορίζεται στον παρόντα 
Κώδικα να εξοφλεί τις χρεώσεις και να αποδέχεται τις 
πιστώσεις που ορίζονται σε αυτό. Ο Συμμετέχων υπο-
χρεούται να καταβάλει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία 
και ώρα στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
που τηρεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας τις χρεώσεις του, 
όπως αυτές προκύπτουν από τα Ενημερωτικά Σημει-
ώματα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σε περίπτωση 
εξόφλησης εβδομαδιαίων χρεώσεων, η καταβολή στον 
τραπεζικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ που τηρεί το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας γίνεται έως και μία (1) ώρα και 
τριάντα (30) λεπτό πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβο-
λής για τον ΗΕΠ της Πέμπτης (ημέρα Τετάρτη), και αφορά 
την Εκκαθάριση του ΗΕΠ της προηγούμενης εβδομάδας. 
Στην περίπτωση μηνιαίων χρεώσεων, το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας αποστέλλει στον Συμμετέχοντα τα σχετικά 
Ενημερωτικά Σημειώματα το αργότερο έως την πέμπτη 
εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής 
του μήνα στον οποίο αναφέρεται η εκκαθάριση και η 
καταβολή γίνεται στον τραπεζικό Λογαριασμό Εκκα-

θάρισης ΗΕΠ που τηρεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας 
έως και μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη 
Προθεσμίας Υποβολής για τον ΗΕΠ της 20ης κάθε μήνα, 
και αφορά τις χρεώσεις του προηγούμενου μήνα. Σε πε-
ρίπτωση που η ημέρα καταβολής των εβδομαδιαίων ή 
μηνιαίων χρεώσεων είναι αργία, τότε η καταβολή πρέπει 
να γίνει μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο της αμέσως επό-
μενης εργάσιμης ημέρας. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας 
οφείλει να καταβάλει στους Συμμετέχοντες τις εβδομα-
διαίες ή/και μηνιαίες πιστώσεις ως την επόμενη εργάσιμη 
από την ημέρα επιβεβαιωμένων καταβολών των αντί-
στοιχων εισπράξεων. Οι χρεοπιστώσεις των λογιστικών 
λογαριασμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, πλην του 
Λογαριασμού Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, γίνονται στο τέλος 
κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη επιβεβαιωμένης καταβολής 
των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων χρεώσεων, όπως προσδι-
ορίζονται από τα σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, μέχρι τα χρονικά σημεία που 
περιγράφονται στο παρόν Άρθρο, ο Συμμετέχων τίθεται 
σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων 
ΗΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 91».

Β. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.», όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται.

Γ. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίση-
μη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
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