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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 175/03.02.2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 

“Έκτακτες διαδικασίες 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 4.1.2 παρ. 2, 4.2.1 παρ. 2 και 4.4.6.1 παρ. 4 
του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός») και την 
ανάγκη προσδιορισμού α) των μηχανισμών και εναλλακτικών διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
στην διάρκεια προβλημάτων δυσλειτουργίας του Συστήματος Συναλλαγών του ΕΧΕ ή άλλων 
έκτακτων γεγονότων με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς καθώς και 
β) της διαδικασίας υποστήριξης συναλλαγών των Συμμετεχόντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Άρθρο 1. Ενέργειες σε περίπτωση αδυναμίας διαπραγμάτευσης μέσω 
του Συστήματος Συναλλαγών ή άλλων έκτακτων γεγονότων  

1. Σε περιπτώσεις δικτυακών δυσλειτουργιών, συστημικών δυσλειτουργιών του Συστήματος 
Συναλλαγών, δυσλειτουργιών επικοινωνίας του Συστήματος Συναλλαγών με το Σύστημα 
Εκκαθάρισης της EnExClear ή δυσλειτουργιών στα περιφερειακά συστήματα, το ΕΧΕ μεριμνά 
για α) τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας και την ενεργοποίηση μηχανισμού διαχείρισης 
κρίσεων, β) τις ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος και γ) την καταγραφή των 
ενεργειών επίλυσης της δυσλειτουργίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
Συμμετέχοντές του ανάλογα με την δυσλειτουργία. 

2. Σε περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας του Συστήματος Συναλλαγών ή άλλων 
έκτακτων γεγονότων που καθιστούν αδύνατη τη διαπραγμάτευση μέσω αυτού, το ΕΧΕ 
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Συμμετέχοντες του. Σε περίπτωση που είναι 
τεχνικά δυνατό, το ΕΧΕ διενεργεί τη διαπραγμάτευση βάσει εναλλακτικής διαδικασίας μέσω 
υλικοτεχνικής υποδομής, στην οποία έχουν πρόσβαση οι Συμμετέχοντες. Για το σκοπό αυτό, 
το ΕΧΕ δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί εικονικές συνεδριάσεις με χρήση των 
εναλλακτικών συστημάτων του καθώς και τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων. Το ΕΧΕ 
ενημερώνει αμέσως τους Συμμετέχοντες του ως προς την ακριβή ημερομηνία καθώς και τις 
αναλυτικές οδηγίες διενέργειας της παραπάνω δοκιμής μέσω του αρμόδιου οργάνου του. 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.   
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Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, το ΕΧΕ ενημερώνει 
με κάθε πρόσφορο μέσο τους Συμμετέχοντες του. 

Άρθρο 2. Διαδικασία υποστήριξης συναλλαγών των Συμμετεχόντων 

1. Σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών των συστημάτων των Συμμετεχόντων ή άλλης 
έκτακτης ανάγκης, το ΕΧΕ παρέχει στους Συμμετέχοντες τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
Σύστημα Συναλλαγών με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους (διαδικασία υποστήριξης 
συναλλαγών): 

α) με απευθείας χρήση των εγκαταστάσεων (Κοινόχρηστα Σημεία Πρόσβασης (ΚΣΠ)), που 
παρέχει προς τούτο το ΕΧΕ ή  

β) μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΕΧΕ 

2. Στην περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, ο αιτών ενημερώνει με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο (Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων, τηλέφωνο, email) για την 
ενεργοποίηση του ΚΣΠ. Ο αιτών αναφέρει τους λόγους που αιτείται την χρήση του ΚΣΠ και 
δηλώνει τους πιστοποιημένους διαπραγματευτές / στελέχη του που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσουν το ΚΣΠ καθώς και τον αριθμό των τερματικών που επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση ταυτόχρονου αιτήματος ενεργοποίησης ΚΣΠ από πολλούς 
Συμμετέχοντες, το ΕΧΕ: 

α) δύναται να θέσει στη διάθεση του κάθε Συμμετέχοντος ένα μόνο τερματικό για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Συμμετεχόντων.  

β) δεν εγγυάται την ύπαρξη επαρκών τερματικών για όλους τους Συμμετέχοντες. 

Ενεργοποίηση ΚΣΠ για έναν Συμμετέχοντα, συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης των 
αντίστοιχων εφαρμογών από την έδρα του Συμμετέχοντος. Η διάρκεια του δικαιώματος 
χρήσης ΚΣΠ λήγει αυτοδίκαια με το τέλος της συνεδρίασης για την οποία διατέθηκε, ενώ για 
οποιαδήποτε παράταση απαιτείται η επανάληψη των ενεργειών από την πλευρά του 
Συμμετέχοντος. 

3. Στην περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, ο Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης στην 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Συμμετεχόντων αιτείται μέσω καταγραφόμενης γραμμής, 
email ή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων, την καταχώρηση εντολής, 
παρέχοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της εντολής στα εξουσιοδοτημένα όργανα του ΕΧΕ, 
με βάση τη σχετική διαδικασία που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΧΕ. 

Άρθρο 3. Ισχύς 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 04/02/2022.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr. 

 

http://www.enexgroup.gr/

