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ΑΠΟΦΑΣΗ 7
«Έκτακτες διαδικασίες διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας &
Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ»
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2.3(2), 2.3.2, 2.3.3, 3.12.5 και 3.12.6 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο Κανονισμός»)1
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΕΧΕ) όπως ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί
1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η εξειδίκευση των μηχανισμών και εναλλακτικών
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας του
Συστήματος Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) ή άλλων έκτακτων γεγονότων με σκοπό τη
διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των συμφερόντων των
επενδυτών καθώς και της διαδικασίας υποστήριξης συναλλαγών των Συμμετεχόντων.
2. Οι όροι της παρούσας Απόφασης έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν.
4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον
Κανονισμό, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας &
Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις λοιπές
αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Άρθρο 2. Ενέργειες σε περίπτωση αδυναμίας διαπραγμάτευσης
μέσω του ΣΣΑΕ ή άλλων έκτακτων γεγονότων
1. Σε περιπτώσεις δικτυακών δυσλειτουργιών, συστημικών δυσλειτουργιών στο ΣΣΑΕ,
δυσλειτουργιών επικοινωνίας του ΣΣΑΕ με το Σύστημα Εκκαθάρισης ή δυσλειτουργιών στα
περιφερειακά συστήματα, το ΕΧΕ φροντίζει για α) τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας και την

1

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1116/13.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5914/31.12.2018), «Έγκριση του Κανονισμού
λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του
ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει».

Απόφαση 8 (13/04/2020)

Σελίδα 1 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

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 το πρόβλημα.
2. Στις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας του ΣΣΑΕ ή άλλων έκτακτων γεγονότων που
καθιστούν αδύνατη τη διαπραγμάτευση μέσω αυτού, το ΕΧΕ ενημερώνει χωρίς υπαίτια
βραδύτητα με κάθε πρόσφορο μέσο τους Συμμετέχοντές του. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά
δυνατό, 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 εγκαίρως
τους Συμμετέχοντές του ως προς την ακριβή ημερομηνία καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες
διενέργειας της εικονικής συνεδρίασης μέσω του αρμόδιου οργάνου του. Σε περίπτωση που
δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης βάσει της εναλλακτικής διαδικασίας, το
ΕΧΕ ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Συμμετέχοντές του.

Άρθρο 3. 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 ΣΣΑΕ
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 (υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για
Τρίτους).
2. Στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, ο αιτών ενημερώνει με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο (Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων, τηλέφωνο, email, fax) για την
ενεργοποίηση του ΚΣΠ. 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 Συμμετέχοντα ένα μόνο τερματικό για την
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Συμμετεχόντων.
β. δεν εγγυάται την ύπαρξη επαρκών τερματικών για όλους τους Συμμετέχοντές του.
Ενεργοποίηση ΚΣΠ για ένα Συμμετέχοντα, συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης των αντίστοιχων
εφαρμογών από την έδρα του Συμμετέχοντα. Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης ΚΣΠ λήγει
αυτοδίκαια με τη Χρονική Στιγμή Λήξης της Αγοράς ή της διαδικασίας για την οποία διατέθηκε
ή με το τέλος της συνεδρίασης για την οποία διατέθηκε, ενώ για οποιαδήποτε παράταση
απαιτείται η επανάληψη των ενεργειών από την πλευρά του Συμμετέχοντα.
3. Στην περίπτωση (β) της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου υπεύθυνοι διαπραγμάτευσης που έχουν
δηλωθεί στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Συμμετέχοντα, μπορούν να αιτηθούν μέσω
καταγραφόμενης γραμμής, email ή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων
από το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ, την υποβολή νέας εντολής στο ΣΣΑΕ, την τροποποίηση ή
ακύρωση καταχωρισμένης εντολής, παρέχοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της εντολής στα
εξουσιοδοτημένα όργανα του ΕΧΕ και σε κάθε περίπτωση δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη
σχετική Χρονική Στιγμή Λήξης Προσφορών. Για την υποβολή εντολών κατά τις προβλέψεις της
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παρούσας παραγράφου το ΕΧΕ παρέχει στους Συμμετέχοντες κατάλληλο μορφότυπο
(φόρμα) καταχώρησης των υποχρεωτικών πεδίων των εντολών για κάθε τύπο εντολών που
υποστηρίζονται από τα συστήματά του.
Το ΕΧΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη υποβολή Εντολών κατά τη χρήση της
υπηρεσίας Διόδευσης Εντολών για Τρίτους. Σε περίπτωση διαβίβασης περισσοτέρων
αιτημάτων, το ΕΧΕ μεριμνά για την ικανοποίηση αυτών με βάση την αρχή της χρονικής
προτεραιότητας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
ή αποτροπής κινδύνων ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών που δικαιολογούν
παρέκκλιση από την ως άνω αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η πληρότητα του αιτήματος αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας.
4. Οι διαδικασίες υποστήριξης συναλλαγών των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ.1 του
παρόντος Άρθρου χρεώνονται από το ΕΧΕ βάσει των ισχυουσών σχετικών χρεώσεων, όπως
προβλέπονται στις υποενότητες 3.12.6 και 3.12.5 του Κανονισμού.

Άρθρο 4. Τεχνικές λεπτομέρειες καταγραφής συνδιαλέξεων κατά την
υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για Τρίτους
1. Το ΕΧΕ καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που σχετίζονται με την υποβολή νέας
εντολής στο ΣΣΑΕ, την τροποποίηση ή ακύρωση καταχωρισμένης εντολής, λαμβάνοντας όλα
τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας.
2. Πριν από τη διενέργεια της υπηρεσίας Διόδευσης Εντολών για Τρίτους, το εξουσιοδοτημένο
όργανο του ΕΧΕ εξακριβώνει τα στοιχεία ταυτότητας του καλούντος.
3. Οι καταγραφόμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί για την διεξαγωγή της υπηρεσίας Διόδευσης
Εντολών για Τρίτους ορίζονται σε τηλεφωνικό κατάλογο που ανακοινώνει το ΕΧΕ.
4. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή της υπηρεσίας Διόδευσης Εντολών για Τρίτους από
διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, πλην των αναφερόμενων της παραγράφου 3 του
Άρθρου 4.

Άρθρο 5. Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 13/04/2020.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.
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