ΑΠΟΦΑΣΗ 7
(DD.MM.YYYY)

«Διαδικασίες παύσης εισαγωγής ή διαγραφής υφιστάμενων σειρών
και αναστολής της διαπραγμάτευσης Παραγώγου στην Ενεργειακή
Χρηματοπιστωτική Αγορά (Αγορά Παραγώγων) του ΕΧΕ»
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 2.6.9(8) και 2.6.10(5) του Κανονισμού Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση ειδικών διαδικασιών για την παύση
εισαγωγής ή διαγραφή υφιστάμενων σειρών και την αναστολή της διαπραγμάτευσης
Παραγώγου.

Άρθρο 2. Διαδικασίες Παύσης Εισαγωγής ή Διαγραφής Υφιστάμενων
Σειρών και Αναστολής της Διαπραγμάτευσης Παραγώγου
2.1 Διαδικασίες Παύσης Εισαγωγής και Διαγραφής Υφιστάμενων
Σειρών
Για τις ανάγκες εξειδίκευσης των κριτηρίων παύσης εισαγωγής ή διαγραφής υφιστάμενων
σειρών Παραγώγου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.6.10(5) του Κανονισμού του
ΕΧΕ, τηρείται η εξής διαδικασία:
1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπραγματεύσιμο στο ΕΧΕ Παράγωγο εμφανίζει
περιορισμένη ή ιδιαίτερα χαμηλή εμπορευσιμότητα, το ΕΧΕ, προκειμένου για την
εξέταση, αντίστοιχα, της περίπτωσης παύσης εισαγωγής ή διαγραφής υφιστάμενων
σειρών διαπραγμάτευσης επί του σχετικού Παραγώγου, προσκαλεί τους Ειδικούς
Διαπραγματευτές που ασκούν ειδική διαπραγμάτευση στο σχετικό Παράγωγο όπως
παράσχουν τη γνώμη τους επί, κατά περίπτωση, της παύσης εισαγωγής ή διαγραφής
υφιστάμενων σειρών διαπραγμάτευσης, ορίζοντας ταυτοχρόνως τον τρόπο και την
προθεσμία παροχής της σχετικής γνώμης.
2. Ως περιορισμένης εμπορευσιμότητας θεωρούνται τα Παράγωγα που για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών εμφανίζουν Χαμηλό Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συμβολαίων
(ΧΜΗΑΣ) και Μικρό Αριθμό Ενεργών Κωδικών Επενδυτών (ΜΑΕΚΕ). Ως ΧΜΗΑΣ νοείται
ενδεικτικά η περίπτωση όπου ο Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συμβολαίων είναι μικρότερος
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ή ίσος των πέντε (5) συμβολαίων. Ως ΜΑΕΚΕ νοείται ενδεικτικά η περίπτωση όπου ο
Αριθμός Ενεργών Κωδικών Επενδυτών είναι μικρότερος ή ίσος των δύο (2) κωδικών.
3. Ως ιδιαίτερα χαμηλής εμπορευσιμότητας θεωρούνται τα Παράγωγα που για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών εμφανίζουν Ιδιαίτερα Χαμηλό Μέσο Ημερήσιο Αριθμό
Συμβολαίων (ΙΧΜΗΑΣ) και Μικρό Αριθμό Ενεργών Κωδικών Επενδυτών (ΜΑΕΚΕ). Ως
ΙΧΜΗΑΣ νοείται ενδεικτικά η περίπτωση όπου ο Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συμβολαίων
είναι μικρότερος ή ίσος των δύο (2) συμβολαίων. Ως ΜΑΕΚΕ νοείται ενδεικτικά η
περίπτωση όπου ο Αριθμός Ενεργών Κωδικών Επενδυτών είναι μικρότερος ή ίσος των
δύο (2) κωδικών.
4. Το ΕΧΕ λαμβάνει υπόψη του τις παρασχεθείσες σύμφωνα με την παρ. 1 γνώμες των
Ειδικών Διαπραγματευτών ως εξής:
α. Εάν οι Ειδικοί Διαπραγματευτές γνωμοδοτήσουν κατά της παύσης εισαγωγής νέων
σειρών ή (κατά περίπτωση) διαγραφής υφιστάμενων σειρών, το ΕΧΕ συνεχίζει τη
διαπραγμάτευση του σχετικού Παραγώγου κανονικά σύμφωνα με τους όρους
λειτουργίας του, επιφυλασσόμενο όμως όπως επανέλθει στο θέμα εφόσον οι λόγοι
εξέτασης της παύσης εισαγωγής συνεχίσουν να ισχύουν.
β. Εάν οι Ειδικοί Διαπραγματευτές γνωμοδοτήσουν υπέρ της παύσης εισαγωγής νέων
σειρών ή (κατά περίπτωση) διαγραφής υφιστάμενων σειρών ή παράσχουν ουδέτερη
γνώμη, το ΕΧΕ συνεκτιμά απλώς τη σχετική γνώμη κατά την εξέταση του θέματος.
5. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται Ειδικοί Διαπραγματευτές ως προς το Παράγωγο για το
οποίο εξετάζεται η παύση εισαγωγής σειρών ή η διαγραφή υφιστάμενων σειρών, η
πρόσκληση που ορίζεται στην παρ. 1 απευθύνεται από το ΕΧΕ στα Μέλη της Αγοράς
Παραγώγων. Στην περίπτωση αυτή, το ΕΧΕ κατά την εξέταση του θέματος συνεκτιμά τις
τυχόν παρασχεθείσες γνώμες των ως άνω Μελών.
6. Το ΕΧΕ δημοσιοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν απόφασή του σχετικά με την
παύση εισαγωγής ή διαγραφή υφιστάμενων σειρών Παραγώγου.

2.2 Διαδικασίες Αναστολής της Διαπραγμάτευσης Παραγώγου
1. Για τις ανάγκες εξειδίκευσης των κριτηρίων αναστολής της διαπραγμάτευσης
Παραγώγου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.6.9 του Κανονισμού, θεωρείται
ότι συντρέχει περίπτωση αναστολής όταν το Παράγωγο εμφανίζει μηδενικές ανοιχτές
θέσεις για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
2. Σε περίπτωση αναστολής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το ΕΧΕ
προκειμένου για την εξέταση της επαναδιαπραγμάτευσης του υπό αναστολή
Παραγώγου συνεκτιμά το ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαπραγμάτευσή του από τους
Ειδικούς Διαπραγματευτές και τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων εν γένει.
3. Το ΕΧΕ δημοσιοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν απόφασή του σχετικά με την
αναστολή διαπραγμάτευσης Παραγώγου.

Άρθρο 3. Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από ΧΧ/ΧΧ/2020.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.
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