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ΑΠΟΦΑΣΗ 5
“Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στο Βάθρο Εμπορίας
Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ”
(όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΧΕ στην υπ’ αρ. 65/02.02.2022
συνεδρίασή του).
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.4.3.4 και 4.6.5 του Κανονισμού Βάθρου
Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω τεχνικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Βάθρου
Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ:
α) Τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου
Μεταβλητότητας.
β) Τα ανώτατα όρια επιτρεπτού όγκου εντολής.

Άρθρο 1. Εφαρμογή
Μεταβλητότητας

Αυτόματου

Μηχανισμού

Ελέγχου

1) Ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ), όπως προβλέπεται στην
υποενότητα 4.6.5 του Κανονισμού και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρμόζεται σε όλα τα
Προϊόντα του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ.
2) Ο ΑΜΕΜ εφαρμόζεται σε όλες τις περιόδους διαπραγμάτευσης της Μεθόδου 1 για τα
Προϊόντα του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ.
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3) Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποενότητα 4.6.5 παρ.4 του Κανονισμού τίθενται τα εξής
όρια τιμών:
α) Στατικό όριο, το οποίο ορίζεται ίσο με 80% της τιμής αναφοράς. Ως τιμή αναφοράς στην
περίπτωση αυτή ορίζεται η τιμή της τελευταίας δημοπρασίας (Μέθοδος 2) πριν την
ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια τιμή, η τιμή εκκίνησης
της σχετικής συνεδρίασης.
β) Δυναμικό όριο, το οποίο ορίζεται ίσο με 70% της τιμής αναφοράς. Ως τιμή αναφοράς,
στην περίπτωση αυτή, ορίζεται η τιμή της τελευταίας συναλλαγής πριν την ελεγχόμενη
προς εκτέλεση εντολή.
4)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδίως εντόνων μεταβολών των δεδομένων
της αγοράς (ενδεικτικά τιμών, όγκου συναλλαγών) ή διατάραξης της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς, το ΕΧΕ μπορεί να μεταβάλλει τα ανωτέρω ποσοστά για χρονικό διάστημα που
κατά την κρίση του θα ορίσει. Στην περίπτωση αυτή, το ΕΧΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες
με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου του ΕΧΕ.
Παρόμοια ενημέρωση παρέχεται και σε περίπτωση επαναφοράς στα ως άνω εν ισχύ
ποσοστά με σχετική απόφαση του ΕΧΕ.

5) Ως προς τη Μέθοδο 2, όταν αυτή διενεργείται ως συνέπεια ενεργοποίησης του ΑΜΕΜ,
ισχύουν τα εξής:
α) Η εν λόγω Μέθοδος διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 4.4.3
του Κανονισμού.
β) Η διάρκεια της φάσης συγκέντρωσης εντολών (pre-call) της Μεθόδου ορίζεται σε δύο (2)
λεπτά.
γ) Το διάστημα που αφορά τον τυχαίο χρόνο της υποενότητας 4.4.3.4 του Κανονισμού
(RTP: Random Time Period) ορίζεται σε ένα (1) λεπτό.
6) Πληρουμένων των όρων του κατά τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 4.6.5 του
Κανονισμού, ο ΑΜΕΜ μπορεί να ενεργοποιηθεί οποτεδήποτε μέχρι και τη λήξη της
συνεδρίασης. Μετά τη διεξαγωγή της Μεθόδου 2, ως συνέπεια της εφαρμογής του ΑΜΕΜ,
η σχετική σειρά επανέρχεται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης με τη Μέθοδο 1.

Άρθρο 2.

Ανώτατο όριο όγκου εντολής

Το Σύστημα Συναλλαγών πραγματοποιεί προσυναλλακτικό έλεγχο των εντολών για τον
προσδιορισμό εντολών με ασυνήθιστα μεγάλο όγκο, οι οποίες δε γίνονται αποδεκτές από το
Σύστημα Συναλλαγών. Ως ασυνήθιστα μεγάλου όγκου εντολή νοείται αυτή που υπερβαίνει τα
8000 Συμβόλαια.
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Άρθρο 3.

Ισχύς

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 04/02/2022.
Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.
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