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ΑΠΟΦΑΣΗ 2
«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού
Διαπραγματευτή και όροι ειδικής διαπραγμάτευσης στην Ενεργειακή
Χρηματοπιστωτική Αγορά του ΕΧΕ»

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 1.3.1, 1.3.5, 1.4.6, 2.4.1 και 2.4.2 του Κανονισμού
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»)
και την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού
Διαπραγματευτή στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Τα Μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί
Παραγώγου του ΕΧΕ οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

Άρθρο 1. Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή
1.1

Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

Η υποβολή των στοιχείων - δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού
Διαπραγματευτή (market maker) γίνεται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία ελέγχου και
έγκρισης αιτήσεων υποψηφιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή που θέτει το ΕΧΕ με την παρούσα
Απόφαση.
Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια. Το ΕΧΕ ενημερώνει το
Μέλος για τα στάδια ελέγχου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας του
Ειδικού Διαπραγματευτή και παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο Μέλος για τη
συμμετοχή του στα στάδια αυτά.
Η συμμετοχή του Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την
επιτυχή ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων.
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Στάδιο 1ο

1.1.1

Το Στάδιο 1 αναφέρεται στην υποβολή των απαιτούμενων ως κατωτέρω στοιχείων και
δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή
επί
συγκεκριμένου Παραγώγου για το οποίο το Μέλος αιτείται την απόκτησή της.

Στάδιο 2ο

1.1.2

Το Στάδιο 2 αφορά την έγκριση της αίτησης του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί του εν
λόγω Παραγώγου.

Στάδιο 3ο

1.1.3

Στο Στάδιο 3 το Μέλος δύναται να συμμετέχει στις εικονικές συνεδριάσεις που οργανώνει το
ΕΧΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα και ετοιμότητα του Μέλους και των
υπαλλήλων/βοηθών εκπλήρωσης αυτού, αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του ως
Ειδικού Διαπραγματευτή.

Στάδιο 4ο

1.1.4

Στο Στάδιο 4 ενεργοποιείται το Μέλος ως Ειδικός Διαπραγματευτής στο εν λόγω Παράγωγο.

1.2
1.

Στοιχεία και δικαιολογητικά
Πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, για την απόκτηση της ιδιότητας του
Ειδικού Διαπραγματευτή επί συγκεκριμένου Παραγώγου και Διάρκειας Παράδοσης αυτού,
το Μέλος οφείλει να υποβάλλει στο ΕΧΕ τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του Μέλους για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σε τυποποιημένο έντυπο
που χορηγείται από το ΕΧΕ το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον, ενδεικτικό οδηγό
υπομνήματος, ο οποίος επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
Ο ενδεικτικός οδηγός υπομνήματος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο που
ορίζεται στον Κανονισμό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ. Το Μέλος μπορεί στην
ίδια αίτηση να αιτηθεί την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή σε
περισσότερα από ένα Παράγωγα. Η έγκριση όμως από το ΕΧΕ δίνεται ανά Παράγωγο
και Διάρκεια Παράδοσης.

β) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Ειδικής Διαπραγμάτευσης του Μέλους, από το
οποίο να προκύπτουν:
i.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας για την
άσκηση από το Μέλος των καθηκόντων του Ειδικού Διαπραγματευτή στο
Παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας
σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους της Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

ii.

Οι ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θέτει το Μέλος για την
παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Ειδικού
Διαπραγματευτή στο εν λόγω Παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την απόκτηση
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της σχετικής ιδιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους της Ειδικής
Διαπραγμάτευσης.
γ) Πρόσθετη δήλωση του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή ή σχετική βεβαίωση της
ΕΤ.ΕΚ., πέραν δηλαδή αυτής που υποβάλλεται για την απόκτηση της ιδιότητας του
Μέλους, όπου κρίνεται τούτο αναγκαίο από το ΕΧΕ, αναφορικά με:
i.

Τη συμμετοχή ή μη του Μέλους στην εκκαθάριση των συναλλαγών ως
Εκκαθαριστικού Μέλους της ΕΤ.ΕΚ. αναφορικά με τις συναλλαγές που θα διενεργεί,
ή

ii.

Την υπογραφή από το Μέλος σύμβασης εκκαθάρισης με Εκκαθαριστικό Μέλος της
ΕΤ.ΕΚ. σε περίπτωση μετάθεσης της εκκαθάρισης σε Εκκαθαριστικό Μέλος αυτής.

2.

Σε περίπτωση που το Μέλος προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες ειδικής διαπραγμάτευσης
σε πάροχο υπηρεσιών δυνάμει σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) κατά τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, το Μέλος οφείλει να καθορίσει στο υπόμνημα που
καταθέτει στο ΕΧΕ το είδος των ανατιθέμενων λειτουργιών ως και τον τρόπο κάλυψης των
σχετικών υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος
οφείλει να καταθέσει, επιπλέον των ανωτέρω, την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing) που θα εφαρμόζει για τη λειτουργία της ειδικής διαπραγμάτευσης και την
πολιτική διαχείρισης κινδύνου με βάση την εξωτερική ανάθεση. Το Μέλος οφείλει να
διαθέτει τουλάχιστον έναν Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή.

3.

Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παραγώγου αποκτάται με απόφαση του ΕΧΕ.

4.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω προσκομίζονται με την αίτηση
του Μέλους για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί
συγκεκριμένου Παραγώγου.

5.

Διευκρινίζεται ότι το Μέλος οφείλει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται με την παρούσα Απόφαση για κάθε Παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την
απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή.

6.

Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
ενώ θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της
υπογραφής με σφραγίδα της Χάγης, όπου βρίσκει εφαρμογή αυτό.

7.

Κατά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζει το Μέλος
σε όλα τα στάδια που περιγράφονται παραπάνω, το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ δύναται να
ζητήσει την προσκόμιση και επιπλέον εγγράφων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την
πληρότητα της αίτησης.

1.3

Ενεργοποίηση Ειδικού Διαπραγματευτή

1.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Ειδικού Διαπραγματευτή είναι η εγκατάσταση της
απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής. Συγκεκριμένα:

2.

Για την ενεργοποίηση του Μέλους στο Σύστημα Συναλλαγών με την ιδιότητα του Ειδικού
Διαπραγματευτή, είναι απαραίτητη η σύνδεσή του μέσω της υπηρεσίας ATHEX G/W (ATHEX
Gateway).
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3.

Στην περίπτωση που το Μέλος δεν διαθέτει ήδη την υπηρεσία ATHEX G/W, ο Ειδικός
Διαπραγματευτής αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα του ΕΧΕ την Αίτηση Παροχής
Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από το χρόνο
έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης.

4.

Διευκρινίζεται ότι μετά την έγκρισή του από το ΕΧΕ, το Μέλος - Ειδικός Διαπραγματευτής
προβαίνει σε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, όπου γνωστοποιεί την έναρξη της
ειδικής διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου Παραγώγου και της Διάρκειας
Παράδοσης αυτού.

1.4
1.

Άνοιγμα Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή στο Σ.Α.Τ.
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποβάλει αίτημα στο αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ για το άνοιγμα
μιας Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 2. Όροι ειδικής διαπραγμάτευσης
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υπό την ιδιότητά του αυτή καταρτίζει για ίδιο λογαριασμό
συναλλαγές επί Παραγώγου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του ΕΧΕ και στην
παρούσα Απόφαση. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, οφείλει να έχει ενεργοποιημένο μέσω του
ξεχωριστού κωδικού του όπως ορίζεται στον Κανονισμό του ΕΧΕ, ένα (1) και μόνο ζεύγος εντολών
ειδικής διαπραγμάτευσης.

2.1

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Ζεύγος εντολών
(quote)

Η εντολή αγοράς και η εντολή πώλησης οι οποίες εισάγονται
ταυτόχρονα από τον Ειδικό Διαπραγματευτή και αφορούν το
Παράγωγο του οποίου έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση.

Εντολή ειδικής
διαπραγμάτευσης

Η εντολή αγοράς ή η εντολή πώλησης η οποία αποτελεί σκέλος του
ζεύγους εντολών.

Συχνότητα
διαβίβασης
εντολών

Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές οφείλουν να εισάγουν συνεχώς εντολές
αγοράς και πώλησης (συνεχής υποχρέωση) για τις Σειρές με
Απαίτηση Υποβολής Ζεύγους Εντολών (ΣΑΥΖ) του Παραγώγου για το
οποίο έχουν αναλάβει τη σχετική υποχρέωση κατά τη διάρκεια
διαπραγμάτευσης με τη Μέθοδο 1 (Αυτόματη & συνεχής κατάρτιση
συναλλαγών).

Εύρος τιμών
(spread) ζεύγους
εντολών Ειδικής
Διαπραγμάτευσης

Η απόλυτη τιμή της διαφοράς των τιμών της εντολής αγοράς και της
εντολής πώλησης.

Κατάσταση
Ρευστότητας

Ισχύουν οι ακόλουθες Καταστάσεις Ρευστότητας (ΚΡ) ανά
Παράγωγο:
ΚΡ0: Από την εισαγωγή του εκάστοτε Παραγώγου και για χρονικό
διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
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ΚΡ1: Μετά την πάροδο της ΚΡ0 και έως τη μετάβαση σε άλλη ΚΡ
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης.
ΚΡ2: Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής
του εκάστοτε Παραγώγου και εφόσον το σύνολο συνδυασμένων
ανοικτών θέσεων σε συμβάσεις τρέχοντος και άλλου μήνα για
παράγωγα επί ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη, σε οποιαδήποτε
παρατήρηση κατά τη διάρκεια του εκάστοτε παρελθόντος τριμήνου,
τις 10 TWh, το ΕΧΕ δύναται να αναπροσαρμόσει, με σχετική του
απόφαση, την Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου σε ΚΡ2.
Σε περίπτωση που, σε τρίμηνο που ακολουθεί την ως άνω
αναπροσαρμογή, δεν πληρούνται πλέον οι ως άνω προϋποθέσεις, το
ΕΧΕ δύναται, με σχετική του απόφαση, να επαναφέρει την
Κατάσταση Ρευστότητας σε ΚΡ1.
ΚΡ3: Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία εισαγωγής
του εκάστοτε Παραγώγου και εφόσον το σύνολο συνδυασμένων
ανοικτών θέσεων σε συμβάσεις τρέχοντος και άλλου μήνα για
παράγωγα επί ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβη, σε οποιαδήποτε
παρατήρηση κατά τη διάρκεια του εκάστοτε παρελθόντος έτους, τις
20 TWh, το ΕΧΕ δύναται να αναπροσαρμόσει, με σχετική του
απόφαση, την Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου σε ΚΡ3.
Σε περίπτωση που, σε έτος που ακολουθεί την ως άνω
αναπροσαρμογή, δεν πληρούνται πλέον οι ως άνω προϋποθέσεις, το
ΕΧΕ δύναται, με σχετική του απόφαση, να επαναφέρει την
Κατάσταση Ρευστότητας σε ΚΡ2.
Σειρές με Απαίτηση
Υποβολής Ζεύγους
Εντολών (ΣΑΥΖ)

Οι υποχρεώσεις υποβολής Ζεύγους εντολών εκ μέρους των Ειδικών
Διαπραγματευτών περιορίζονται στις Σειρές με Απαίτηση Υποβολής
Ζεύγους Εντολών (ΣΑΥΖ) οι οποίες ορίζονται ανά Παράγωγο και
Κατάσταση Ρευστότητας ως εξής:
(α) Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας Φορτίου Βάσης
ΚΡ

ΣΑΥΖ

ΚΡ0/
ΚΡ1

Μ+1

Μ+2

ΚΡ2

Μ+1

Μ+2

Μ+3

Μ+4

Μ+1

Μ+2

Μ+3

Μ+4

ΚΡ3

Μ

ΚΡ
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Μ+5

Μ+6

ΣΑΥΖ

ΚΡ0/
ΚΡ1

Q+1

Y+1

ΚΡ2

Q+1

Q+2

ΚΡ3

Q+1

Q+2

Y+1
Q+3

Q+4

Y+1
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(β) Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας Φορτίου Αιχμής:
ΚΡ

ΣΑΥΖ

ΚΡ0/
ΚΡ1

Μ+1

ΚΡ2

Μ+1

Μ+2

Μ+1

Μ+2

ΚΡ3

Μ

ΚΡ

Μ+3

Μ+4

ΣΑΥΖ

ΚΡ0/
ΚΡ1

Q+1

Y+1

ΚΡ2

Q+1

Q+2

ΚΡ3

Q+1

Q+2

Y+1
Q+3

Y+1

Όπου:
Μ: αναφέρεται στο Μηνιαίο Συμβόλαιο του τρέχοντος μήνα και Μ+α,
αναφέρεται στο Μηνιαίο Συμβόλαιο του α επόμενου μήνα,
Q+α: αναφέρεται στο Τριμηνιαίο Συμβόλαιο του α επόμενου
τριμήνου,
Υ+α: αναφέρεται στο Ετήσιο Συμβόλαιο του α επόμενου
ημερολογιακού έτους.
Μέγιστη Απόκλισης
Τιμής ζεύγους
εντολών ειδικής
διαπραγμάτευσης

Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές οφείλουν να εισάγουν ζεύγη εντολών,
με Εύρος τιμών που δεν υπερβαίνει τη Μέγιστη Απόκλιση Τιμής όπως
αυτή ορίζεται παρακάτω, τηρουμένων των διατάξεων του
Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων του ΕΧΕ για το Ημερήσιο
Όριο Διακύμανσης Τιμής της εκάστοτε Σειράς.
Η Μέγιστη Απόκλιση Τιμής ορίζεται ανά Παράγωγο, Σειρά και
Κατάσταση Ρευστότητας, σε €/MWh, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
(α) Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας Φορτίου Βάσης
Μ

Μ+1

Μ+2

Μ+3

Μ+4

Μ+5

Μ+6

ΚΡ0

-

4

5

-

-

-

-

ΚΡ1

-

3

4

-

-

-

-

ΚΡ2

-

3

3

4

6

-

-

ΚΡ3

3

3

3

3

4

6

6

Q+1

Q+2

Q+3

Q+4

Y+1

4

-

-

-

6

ΚΡ0
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ΚΡ1

3

-

-

-

5

ΚΡ2

3

4

-

-

4

ΚΡ3

3

3

4

5

3

(β) Ελληνικό Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας Φορτίου Αιχμής:
Ισχύουν οι τιμές του προηγούμενου πίνακα, επαυξημένες κατά
1,5€/ΜWh
Ελάχιστη ποσότητα
Συμβολαίων

Ένα (1) Συμβόλαιο ανά εντολή.

Χρονικό διάστημα
ανάληψης
υποχρεώσεων
ειδικής
διαπραγμάτευσης

Οι υποχρεώσεις των Ειδικών Διαπραγματευτών ορίζονται ανά
Κατάσταση Ρευστότητας ως εξής:
ΚΡ0/ΚΡ1:
Αρχίζουν εκατόν πενήντα (150) λεπτά πριν το πέρας της διαδικασίας
της διαπραγμάτευσης κάθε ημέρας συναλλαγών και λήγουν με το
πέρας αυτής.
ΚΡ2:
Αρχίζουν διακόσια δέκα (210) λεπτά πριν το πέρας της διαδικασίας
της διαπραγμάτευσης κάθε ημέρας συναλλαγών και λήγουν με το
πέρας αυτής.
ΚΡ3:
Αρχίζουν διακόσια εβδομήντα (270) λεπτά πριν το πέρας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης κάθε ημέρας συναλλαγών και
λήγουν με το πέρας αυτής.

Περιπτώσεις άρσης
ή διαφοροποίησης
υποχρεώσεων
ειδικής
διαπραγμάτευσης

Οι υποχρεώσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή αίρονται άμεσα ανά
Σειρά:
1) Καθ’ όλη τη διάρκεια ενεργοποίησης σταθερού ποσοστού
μικρότερου ή μεγαλύτερου κατά 3% επί της τιμής των
ανώτατων ή κατώτατων αντίστοιχα, ορίων διακύμανσης όπως
τα όρια αυτά καθορίζονται σε σχετική Απόφαση του ΕΧΕ. Η
άρση των υποχρεώσεων στην περίπτωση αυτή γίνεται
αυτόματα.
2) Για το υπόλοιπο της τρέχουσας συνεδρίασης, εφόσον η
μεταβολή της καθαρής θέσης του, για την αυτή σειρά, ως
αποτέλεσμα της κατάρτισης συναλλαγών υπό την ιδιότητα του
Ειδικού Διαπραγματευτή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
ημέρας συναλλαγών είναι μεγαλύτερη ή ίση της Ημερήσιας
Ποσότητας Άρσης Υποχρεώσεων (ΗΠΑΥ).
3) Για το υπόλοιπο της διαπραγμάτευσης μέχρι τη Λήξη του
Συμβολαίου, εφόσον η συνολική καθαρή θέση του, για την αυτή
σειρά, ως αποτέλεσμα της κατάρτισης συναλλαγών υπό την
ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή είναι μεγαλύτερη ή ίση
της Συνολικής Ποσότητας Άρσης Υποχρεώσεων (ΣΠΑΥ).
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4) Στην περίπτωση κατά την οποία η Σειρά διαπραγματεύεται
βάσει της Μεθόδου 2 ως συνέπεια της ενεργοποίησης του
Μηχανισμού ΑΜΕΜ.
Η άρση των υποχρεώσεων στις περιπτώσεις (1) και (4) γίνεται
αυτόματα ενώ στις περιπτώσεις (2)-(3) γίνεται κατόπιν αιτήματος
του Ειδικού Διαπραγματευτή που υποβάλλεται βάσει σχετικού
εντύπου που καθορίζει το ΕΧΕ.
Σε περίπτωση έντονης μεταβολής οποιουδήποτε μεγέθους
(ενδεικτικά τιμών, όγκου συναλλαγών) της αγοράς σε μικρό χρονικό
διάστημα, ουσιωδών τεχνικών προβλημάτων, ανωτέρας βίας (Force
majeure), διατάραξης της ομαλής λειτουργίας ή αναστολής
λειτουργίας της αγοράς ή εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος
που επαυξάνει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ειδικός
διαπραγματευτής από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, το ΕΧΕ
δύναται να επέμβει είτε διαφοροποιώντας τους όρους των
υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή είτε αίροντας τις
υποχρεώσεις του παροχής συνεχών εντολών αγοράς και πώλησης
για συγκεκριμένα Παράγωγα για χρονικό διάστημα που κατά την
κρίση της θα ορίσει.
Στην περίπτωση αυτή το ΕΧΕ ενημερώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο τα Μέλη για την διαφοροποίηση ή την άρση των υποχρεώσεων
ειδικής διαπραγμάτευσης. Ομοίως, παρέχεται σχετική ενημέρωση
κατά την εκ νέου ενεργοποίηση των υποχρεώσεων ειδικής
διαπραγμάτευσης μετά την πάροδο του χρόνου διαφοροποίησης ή
άρσης των υποχρεώσεων αυτών.
Ημερήσια
Ποσότητα Άρσης
Υποχρεώσεων
(ΗΠΑΥ)

Με την εισαγωγή της εκάστοτε Σειράς και για χρονικό διάστημα
τριών μηνών, η ΗΠΑΥ είναι:





(α) έξι (6) Συμβόλαια για Μηνιαία Συμβόλαια
(β) τρία (3) Συμβόλαια για Τριμηνιαία Συμβόλαια
(γ) τρία (3) Συμβόλαια για Ετήσια Συμβόλαια
Μετά την πάροδο τριών μηνών από την εισαγωγή της εκάστοτε
Σειράς, η ΗΠΑΥ είναι:




Συνολική Ποσότητα
Άρσης
Υποχρεώσεων
(ΣΠΑΥ)

Αν η Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου είναι ΚΡ0 ή ΚΡ1, η
ΣΠΑΥ είναι:



(α) εκατόν πενήντα (150) Συμβόλαια για Μηνιαία Συμβόλαια
(β) εκατόν πενήντα (150) Συμβόλαια για Τριμηνιαία
Συμβόλαια
 (γ) εκατόν πενήντα (150) Συμβόλαια για Ετήσια Συμβόλαια
Αν η Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου είναι ΚΡ2, η ΣΠΑΥ
είναι:
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(α) δέκα (10) Συμβόλαια για Μηνιαία Συμβόλαια
(β) πέντε (5) Συμβόλαια για Τριμηνιαία Συμβόλαια
(γ) πέντε (5) Συμβόλαια για Ετήσια Συμβόλαια

(α) τριακόσια (300) Συμβόλαια για Μηνιαία Συμβόλαια
(β) διακόσια πενήντα (250) Συμβόλαια για Τριμηνιαία
Συμβόλαια
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(γ) διακόσια (200) Συμβόλαια για Ετήσια Συμβόλαια
Αν η Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου είναι ΚΡ3:




Μη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
ειδικής
διαπραγμάτευσης

(α) τριακόσια (300) Συμβόλαια για Μηνιαία Συμβόλαια
(β) τριακόσια (300) Συμβόλαια για Τριμηνιαία Συμβόλαια
(γ) διακόσια πενήντα (250) Συμβόλαια για Ετήσια Συμβόλαια

Αν η Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου είναι ΚΡ1 ή ΚΡ2 ή ΚΡ3:
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ειδικής
διαπραγμάτευσης, το Σύστημα Συναλλαγών αυτόματα ενεργοποιεί
συναγερμό (alarm) ανά δεκάλεπτο (10΄) από τη μη εκπλήρωση με
σχετική προειδοποίηση (warning) του Ειδικού Διαπραγματευτή στα
τρία (3) λεπτά από τη μη εκπλήρωση.
Οι χρεώσεις των συναγερμών γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε
σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.
Αν η Κατάσταση Ρευστότητας του Παραγώγου είναι ΚΡ0:
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ειδικής
διαπραγμάτευσης το Σύστημα Συναλλαγών αυτόματα ενεργοποιεί
συναγερμό (alarm) ανά δεκαπεντάλεπτο (15΄) από τη μη εκπλήρωση
με σχετική προειδοποίηση (warning) του Ειδικού Διαπραγματευτή
στα τρία (3) λεπτά από τη μη εκπλήρωση.
Οι χρεώσεις των συναγερμών για οποιοδήποτε ημερολογιακό μήνα
περιέχει συνεδρίαση για την οποία η Κατάσταση Ρευστότητας του
Παραγώγου είναι ΚΡ0, απομειώνονται κατά 90% σε σχέση με τα
οριζόμενα στην ως άνω σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.

Άρθρο 3. Ισχύς – Μεταβατικές ρυθμίσεις
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 10/03/2020.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.
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