ΑΠΟΦΑΣΗ 12
«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015, 27.11.2017, 12.3.2020 και
27.7.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΤ.Ε.Κ.)

(Συνεδρίαση 17.11.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2.6 της Ενότητας I, των άρθρων 7.3.1 έως 7.3.4, του
άρθρου 7.9 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο
«Κανονισμός»)1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Για τις ανάγκες της παρούσας Απόφασης οι προβλεπόμενοι σε αυτήν όροι έχουν την ίδια έννοια
με τους οριζόμενους στον Κανονισμό. Επιπλέον, ο όρος «ημέρα εκκαθάρισης» αναφέρεται σε
ημέρα κατά την οποία διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. εκκαθάριση με βάση το ημερολόγιο ημερών
εκκαθάρισης του άρθρου 3.1. της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού, ο όρος «ημέρα συνεδρίασης»
αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στην Αγορά του Χ.Α. ή του ΕΧΕ,
κατά περίπτωση με βάση το ημερολόγιο λειτουργίας που θέτει ο αντίστοιχος Διαχειριστής Αγοράς
και ο όρος «ημέρα διακανονισμού» αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία διενεργείται ο
διακανονισμός των συναλλαγών με βάση την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ημερομηνία
διακανονισμού2 3.
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Άρθρο 1.
1.1
1.

Δήλωση διάρθρωσης από Μέλη Αγοράς

Διαδικασία Δήλωσης Διάρθρωσης από Μέλη Αγοράς
Τα Μέλη Αγοράς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα για τις ανάγκες διάρθρωσης των
πράξεων που έχουν διενεργήσει και έχουν αναληφθεί προς εκκαθάριση από Εκκαθαριστικά
Μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3.1 του Κανονισμού και κατά τους
παρακάτω ειδικότερους όρους.

2.

Τα Μέλη Αγοράς δικαιούνται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης μέσω του Συστήματος
στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

3.

1)

για την τροποποίηση του Κωδικού Διαπραγμάτευσης της συναλλαγής

2)

για την τροποποίηση του Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης.

Η τροποποίηση του Κωδικού Διαπραγμάτευσης διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κανονισμό. Η τροποποίηση μπορεί να συνεπάγεται και επιμερισμό της συναλλαγής σε
περισσότερες, όπου συντρέχει περίπτωση. Όταν η τροποποίηση συνεπάγεται επιμερισμό, οι
επιμεριζόμενες πράξεις καταχωρούνται στους αντίστοιχους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης,
όπως καθορίζονται με τη σχετική δήλωση διάρθρωσης.

4.

Για την τροποποίηση της συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους, απαιτείται η συνολική ποσότητα και η τιμή των πράξεων που προκύπτουν από
την τροποποίηση να είναι ίδια με την τροποποιηθείσα συναλλαγή, καθώς και οι σχετικές
πράξεις να περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία σε σχέση με την τροποποιηθείσα που αφορούν
στα εξής:
1)

Ημερομηνία συναλλαγής

2)

Είδος συναλλαγής (αγορά ή πώληση)

3)

Μέλος Αγοράς

4)

Σειρά Παραγώγου

5)

Τιμή

6)

Τύπος Συναλλαγής (απλή/ πακέτο)

7)

Αγορά (market)

8)

Χώρος Εκκαθάρισης
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5.

9)

Νόμισμα Συναλλαγής

10)

Άνοιγμα θέσης ή κλείσιμο (Position Type)

Το Μέλος Αγοράς έχει το δικαίωμα να μεταβάλει σε μια συναλλαγή τον Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης. Αν η παραπάνω μεταβολή συνεπάγεται αλλαγή του
Εκκαθαριστικού Μέλους, τότε γίνεται αποδεκτή εφόσον υφίσταται ενεργή συσχέτιση με το
Εκκαθαριστικό Μέλος που αναλαμβάνει τη συναλλαγή και το Πιστωτικό Όριο που αντιστοιχεί
στα εμπλεκόμενα Εκκαθαριστικά Μέλη επαρκεί για την κάλυψη του κίνδυνου.

6.

Δεν επιτρέπεται η διάρθρωση:
1)

όταν αυτή συνεπάγεται μεταφορά συναλλαγής μεταξύ των Κωδικών Διαπραγμάτευσης:
Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, Λαθών Εκκαθαριστικού
Μέλους οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου.

2)

σε συναλλαγές των Κωδικών Διαπραγμάτευσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή
ανεξαρτήτου κατηγορίας, οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης Πελάτη ή με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης
Πελατείας4

7.

Η διάρθρωση είναι επιτρεπτή όταν συνεπάγεται μεταφορά της συναλλαγής, με ή χωρίς
επιμερισμό της, από τον Κωδικό Λαθών Μέλους Αγοράς ο οποίος είναι συνδεδεμένος με
Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης
Πελατείας σε Κωδικό Διαπραγμάτευσης Επενδυτή ή Διαχειριστή ή Διαμεσολαβητή και
αντίστροφα5.

8.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί με δήλωσή του στο Σύστημα να αποκλείει τη διάρθρωση από
τα Μέλη Αγοράς. Η δήλωση μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες συναλλαγές.

9.

Η συνένωση πράξης αγοράς ή πώλησης δεν επιτρέπεται.

10. Η δήλωση διάρθρωσης του Μέλους Αγοράς είναι ισχυρή εφόσον δεν ανακληθεί από το
Εκκαθαριστικό Μέλος, στο οποίο αφορά, ή δεν αντικατασταθεί με διάρθρωση που
διενεργείται από το Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου.
Τα Μέλη Αγοράς δύναται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης εντός περιόδου από τη λήξη
της συνεδρίασης σύμφωνα με τους χρονισμούς που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της
παρούσας.
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11. Η διαδικασία διάρθρωσης δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές επί Προϊόντων δανεισμού
τίτλων.
1.2
1.

Διαδικασία Διάρθρωσης από Εκκαθαριστικά Μέλη
Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δύνανται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης μέσω του
Συστήματος για τις ανάγκες διάρθρωσης των πράξεων που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 7.3.3 και 7.3.4 του Κανονισμού στις εξής περιοριστικά
αναφερόμενες περιπτώσεις:
1)

για την τροποποίηση του Λογαριασμού Θέσης της συναλλαγής

2)

για την τροποποίηση του Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης
του ίδιου Εκκαθαριστικού Μέλους. Η μεταφορά συναλλαγών μεταξύ Υπολογαριασμών
Εκκαθάρισης ή Λογαριασμών Εκκαθάρισης διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών,
προϋποθέτει τη μετάθεση της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
7.3.4. του Κανονισμού.

2.

Η τροποποίηση του Λογαριασμού Θέσης διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό. Η τροποποίηση μπορεί να συνεπάγεται και επιμερισμό της συναλλαγής σε
περισσότερες, όπου συντρέχει περίπτωση. Όταν η τροποποίηση συνεπάγεται επιμερισμό, οι
επιμεριζόμενες πράξεις καταχωρούνται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Θέσης, όπως
καθορίζονται με τη σχετική δήλωση διάρθρωσης.

3.

Για την τροποποίηση της συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους, απαιτείται η συνολική ποσότητα και η τιμή των πράξεων που προκύπτουν από
την τροποποίηση να είναι ίδια με την τροποποιηθείσα συναλλαγή, καθώς και οι σχετικές
πράξεις να περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία σε σχέση με την τροποποιηθείσα που αφορούν
στα εξής:
1)

Ημερομηνία συναλλαγής

2)

Είδος συναλλαγής (αγοράς ή πώλησης)

3)

Μέλος Αγοράς

4)

Σειρά Παραγώγου

5)

Τιμή

6)

Τύπος συναλλαγής (απλή/ πακέτο)

7)

Αγορά (market)
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4.

8)

Χώρος Εκκαθάρισης

9)

Νόμισμα συναλλαγής

10)

Άνοιγμα θέσης ή κλείσιμο (Position Type)

Δεν επιτρέπεται η διάρθρωση:
1)

όταν αυτή συνεπάγεται μεταφορά συναλλαγής μεταξύ Λογαριασμών Θέσης: Μέλους,
Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, Λαθών Εκκαθαριστικού Μέλους οι
οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου

2)

σε συναλλαγές των Λογαριασμών Θέσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή
ανεξαρτήτου κατηγορίας, οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης Πελάτη ή με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης
Πελατείας6.

5.

Η διάρθρωση είναι επιτρεπτή όταν συνεπάγεται μεταφορά της συναλλαγής, με ή χωρίς
επιμερισμό της, από τον Λογαριασμό Θέσης Λαθών Μέλους Αγοράς ο οποίος είναι
συνδεδεμένος

με

Λογαριασμό/Υπολογαριασμό

Λογαριασμό/Υπολογαριασμό

Εκκαθάρισης

Εκκαθάρισης
Άμεσης

Πελάτη

Πελατείας

ή
ή

με
με

Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας σε Λογαριασμό Θέσης
Επενδυτή ή Διαχειριστή ή Διαμεσολαβητή και αντίστροφα7.
6.

Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη δεν μπορούν να αναλάβουν την εκκαθάριση συναλλαγών τις
οποίες δεν έχουν καταρτίσει τα ίδια ως Μέλη Αγοράς.

7.

Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη για να αναλάβουν την εκκαθάριση μιας συναλλαγής πρέπει
να έχουν ενεργή συσχέτιση με το Μέλος Διαπραγμάτευσης που την κατάρτισε.

8.

Για να γίνει αποδεκτή η μεταφορά συναλλαγής μεταξύ Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης ή
Λογαριασμών Εκκαθάρισης διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με το άρθρο
7.3.4. του Κανονισμού, το Εκκαθαριστικό Μέλος που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτής, θα
πρέπει να δηλώσει και τον Λογαριασμό Θέσης στον οποίο αντιστοιχεί η συναλλαγή.

9.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί με δήλωσή του στο Σύστημα να αποκλείει τη διάρθρωση από
τα Μέλη Αγοράς. Η δήλωση μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες συναλλαγές.

10. Η συνένωση πράξης αγοράς ή πώλησης δεν επιτρέπεται.
11. Η διαδικασία διάρθρωσης δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές επί προϊόντων δανεισμού
τίτλων.

Απόφαση 12 (27/07/2020)

Σελίδα 5 από 23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

12. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δύναται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης εντός περιόδου από
τη λήξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τους χρονισμούς που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της
παρούσας.
Άρθρο 2.
2.1
1.

Πιστωτικά Όρια

Ενημέρωση ΟΑΣΗΣ για στοιχεία Λογαριασμών Εκκαθάρισης μέσω του Συστήματος
Προκειμένου για την καταχώριση και παρακολούθηση μέσω του ΟΑΣΗΣ των Πιστωτικών
Ορίων, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν μέχρι την 17.20 εκάστης ημέρας εκκαθάρισης να
γνωστοποιούν μέσω του Συστήματος, τα Μέλη Αγοράς του Χ.Α. ή του ΕΧΕ κατά περίπτωση
προς τα οποία θα αποδώσουν Πιστωτικό Όριο κατά την επόμενη συνεδρίαση ως και τα
στοιχεία των εμπλεκόμενων Λογαριασμών Εκκαθάρισης και Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης8.9

2.

Τα Πιστωτικά Όρια δηλώνονται μέσω του Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
επόμενη παράγραφο, στο ΟΑΣΗΣ με ευθύνη των Εκκαθαριστικών Μελών.

2.2

Δήλωση-κατανομή Πιστωτικών Ορίων
1. Η δήλωση και κατανομή σε Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης διενεργείται από κάθε
Εκκαθαριστικό Μέλος το αργότερο μέχρι τις 20:00 κάθε ημέρας εκκαθάρισης,
προκειμένου για τη χρήση Πιστωτικού Ορίου κατά την επομένη συνεδρίαση της Αγοράς
του Χ.Α. ή του ΕΧΕ κατά περίπτωση .10,11
2. Για την κατανομή του Πιστωτικού Ορίου το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να προβαίνει
σε χρήση παγίων εντολών ποσοστιαίου επιμερισμού του συνολικού διαθέσιμου
Πιστωτικού Ορίου του Λογαριασμού Εκκαθάρισης στον οποίο αφορά, ανά Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης και Μέλος Αγοράς του Χ.Α. ή του ΕΧΕ κατά περίπτωση, ή εντολών που
καθορίζει κατά περίπτωση με βάση το μέγεθος του επιμερισμού που διενεργεί ανά
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης και Μέλος Αγοράς του Χ.Α. ή του ΕΧΕ κατά περίπτωση12,13.
3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να μεταβάλλει τα ποσοστά κατανομής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 7.8.1 (4) της Ενότητας II του Κανονισμού.
4. Μετά την κατανομή και μεταβολή του Πιστωτικού Ορίου διενεργείται μέσω του
Συστήματος αυτόματη καταχώριση αυτών, ανά Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης και Μέλος
Αγοράς του Χ.Α. ή του ΕΧΕ κατά περίπτωση στο ΟΑΣΗΣ, μη θιγομένων των όρων
«Ενδοημερήσιας Μεταβολής του Κινδύνου» του άρθρου άρθρο 7.8.1 παρ. 8 της Ενότητας
ΙΙ του Κανονισμού14. Η ΕΤ.ΕΚ. ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώριση των σχετικών
Πιστωτικών Ορίων15.
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Άρθρο 3.
1.

Προθεσμία κάλυψης χρηματικού διακανονισμού

Η ΕΤ.ΕΚ. υπολογίζει σε ημερήσια βάση ανά Λογαριασμό Θέσης και Λογαριασμό Εκκαθάρισης
τις προς διακανονισμό χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Εκκαθαριστικών Μελών
όπως προκύπτουν από τις συναλλαγές και θέσεις που διατηρούν με βάση τα χαρακτηριστικά
των Παραγώγων και των Προϊόντων δανεισμού τίτλων κατά περίπτωση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7.9 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού.

2.

Οι πάσης φύσης υποχρεώσεις ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού πρέπει να
εκπληρώνονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη το αργότερο τριάντα λεπτά (30΄) πριν από την
έναρξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης. Αν δεν υφίσταται διαθεσιμότητα των
απαιτούμενων

χρηματικών

ποσών

σε

Λογαριασμό

Χρηματικού

Διακανονισμού

Εκκαθαριστικού Μέλους, το Εκκαθαριστικό Μέλος καθίσταται υπερήμερο, δεν επιτρέπεται
να εκκαθαρίζει νέες συναλλαγές μέχρι την άρση της υπερημερίας και του επιβάλλεται η
χρέωση του άρθρου 2.2 παρ. 5 της Ενότητας IV του Κανονισμού.
3.

Ειδικότερα, ως προς τις υποχρεώσεις παράδοσης Κινητών Αξιών έναντι καταβολής του
τιμήματος που προκύπτουν λόγω λήξης Παραγώγου ή άσκησης δικαιώματος εξ αυτού,
ισχύουν οι χρονισμοί που περιγράφονται στα Άρθρα 4 και 7 της παρούσας.

Άρθρο 4.
4.1
1.

Διακανονισμός Παραγώγων με παράδοση κινητής αξίας

Γνωστοποίηση Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιών
Στην περίπτωση των Παραγώγων που, κατά τη λήξη τους ή την άσκηση δικαιώματος,
διακανονίζονται με παράδοση της Κινητής Αξίας έναντι καταβολής του τιμήματος, είναι
υποχρεωτική η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών προκειμένου να
διενεργηθεί ο διακανονισμός των κινητών αξιών μεταξύ των σχετικών Λογαριασμών
Διακανονισμού Αξιών του πωλητή και αγοραστή αντίστοιχα.

4.2
1.

Ωράριο γνωστοποίησης
Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών διενεργείται από τα Εκκαθαριστικά
Μέλη, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού στις 16:15.

4.3
1.

Παράλειψη γνωστοποίησης
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησης από το Εκκαθαριστικό
Μέλος επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 1.1 (3) β) της Ενότητας IV του
Κανονισμού.
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4.4
1.

Εκτέλεση Πράξεων Διαμεσολαβητή
Ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή συνδέεται με μία και μόνον Μερίδα Επενδυτή, η οποία είναι
υποχρεωτικώς η Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ.

2.

Ο Λογαριασμός Θέσης Πελατείας Διαμεσολαβητή συνδέεται υποχρεωτικώς με τη Μερίδα
Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ.

3.

Εντολές διακανονισμού παράδοσης ή παραλαβής Κινητών Αξιών από και προς το Λογαριασμό
Διαμεσολαβητή δύναται να καταχωρούνται καθ’ όλη την διάρκεια του ενεργού κύκλου μιας
συναλλαγής μέχρι 16:45.

4.

Επιτρέπεται η διαδοχική μεσολάβηση περισσοτέρων του ενός Λογαριασμών Διαμεσολαβητή
για το διακανονισμό πράξεων που εκτελέστηκαν επ’ ονόματι του με την καταχώριση των
σχετικών εντολών διακανονισμού με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά για το ένα σκέλος της
εντολής αντισυμβαλλόμενος είναι Λογαριασμός Διαμεσολαβητή.

5.

Μεταφορές από την ΕΤ.ΕΚ. υπολοίπων του Λογαριασμού Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη
Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται μετά το πέρας των
διαδικασιών διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού μετά τις 17:45.

6.

Εφόσον οι προς διακανονισμό πράξεις αφορούν Παράγωγα διακανονιζόμενα με φυσική
παράδοση της υποκείμενης Κινητής Αξίας, δύναται για το σχετικό διακανονισμό να
γνωστοποιηθεί είτε η συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. είτε ο
Λογαριασμός Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ).

7.

Γνωστοποίηση Λογαριασμού Διαμεσολαβητή επιτρέπεται μόνο την ημέρα διακανονισμού της
σχετικής πράξης.

4.5
1.

Ειδικές οδηγίες εντολών διακανονισμού
Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με τις ειδικές οδηγίες
διακανονισμού (STOCK_EX), προσδιορίζονται ως εξής:
Ημέρες λειτουργίας

Οι ημέρες λειτουργίας του Σ.Ε. σύμφωνα με το
ημερολόγιο εκκαθάρισης συναλλαγών της ΕΤ.ΕΚ που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)

Ωράριο λειτουργίας
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08:00 – 19:00 (Central European Time-CET)
Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού
Εισαγωγή εντολών από Χειριστές

09:00 – 20:00
08:00 – 19:00 (CET)

Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία

SD 16:45 (τοπική ώρα)

διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD)

SD 15:45 (CET)

έως:
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας

2 εργάσιμες ημέρες

Εισαγωγής (ΗΕ) με Ημερομηνία

(ΗΕ – ΗΣ <=2)

Συναλλαγής (ΗΣ)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας

2 εργάσιμες ημέρες

Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία

(ΗΔ – ΗΕ <=2)

Εισαγωγής (ΗΕ)
Διαφορά Ημερομηνίας

2 εργάσιμες ημέρες

Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία

(ΗΔ - ΗΣ= 2)

Συναλλαγής (ΗΣ)
Ταύτιση εντολών
Κύκλοι Ταύτισης

09:00 – 19:30 (τοπική ώρα)

εντολών διακανονισμού

08:00 – 18:30 (CET)
Κύκλοι Ταύτισης εκτελούνται ανά 15 λεπτά

Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση

0,00€

Διακανονισμός
Κύκλοι Διακανονισμού

09:30 – 17:15 (τοπική ώρα)
08:30 – 16:15 (CET)
Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται σε συνεχή βάση.
Η αρμόδια υπηρεσία της EΤΕΚ δύναται να διενεργεί και
έκτακτους κύκλους, διακανονισμού εκτός του άνω
ωραρίου

Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς

0 εργάσιμες ημέρες

προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα

2.

Η ταύτιση εντολών

διακανονισμού διενεργείται εφόσον έχουν πληρωθεί τα κριτήρια

ταύτισης σύμφωνα με προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3.2 της Ενότητας ΙΙΙ του
Κανονισμού και με την προϋπόθεση ότι στο ένα σκέλος της εντολής διακανονισμού πρέπει ο
Λογαριασμός Αξιών να αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Διαμεσολαβητή.
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3.

Το πεδίο «αιτία κίνησης» συμπληρώνεται με τον όρο «Συναλλαγή» και, εάν πρόκειται για
παράδοση αξιών στην εκκαθάριση από την Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στον
αντίστοιχο Λογαριασμό Διαμεσολαβητή για την τεχνική διευκόλυνση της εκκαθάρισης, θα
χρησιμοποιείται ο όρος: «Τεχνική Κίνηση Εκκαθάρισης.

Άρθρο 5.
5.1
1.

Όροι και Προϋποθέσεις ανοίγματος ή κατάργησης Λογαριασμών

Άνοιγμα ή κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης
Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης διακρίνονται σε Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Ιδίου,
Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας, Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Έμμεσης
Πελατείας και Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη16.

2.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί στο Σύστημα έναν τουλάχιστον Λογαριασμό
Εκκαθάρισης Ιδίου για τις ίδιες συναλλαγές και θέσεις του που εκκαθαρίζει. Για τις
συναλλαγές και θέσεις πελατών του το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί έναν ή και
περισσότερους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης
Έμμεσης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση
διαχωρισμού των θέσεων που εφαρμόζει. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να διατηρεί έναν
ή και περισσότερους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας. Στους Λογαριασμούς
Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας
του Πελάτη, το περιθώριο ασφάλισης υπολογίζεται είτε στη συμψηφισμένη θέση του
Λογαριασμού Εκκαθάρισης (Net), είτε στην ακαθάριστη θέση του Λογαριασμού Εκκαθάρισης
(Gross) μετά από δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.
Ο υπολογισμός του περιθωρίου ασφάλισης σε Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας
με υπεύθυνο αυτού σύμφωνα με το άρθρο 4.1..1 παρ. 4 (β) της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού
το Εκκαθαριστικό Μέλος πραγματοποιείται στη συμψηφισμένη του θέση (Net). Μεταξύ
διαφορετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους δε χωρεί συμψηφισμός.
Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ανοίγονται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ. μετά από αίτηση του
Εκκαθαριστικού Μέλους. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως σύμφωνα με το
Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ.
και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο17.

3.

Ειδικότερα:
1)

για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου η ΕΤ.ΕΚ.:
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(i)

ανοίγει στο Σύστημα τον μοναδικό Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου τον οποίο
και συνδέει με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου

(ii)

συνδέει το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος προς διενέργεια
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό (OWN) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού
Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

(iii)

ανοίγει το Λογαριασμό Θέσης Ιδίου (OWN) ο οποίος συνδέεται με το Λογαριασμό
Αξιών που περιγράφεται στο σημείο (2) του παρόντος

(iv)

ανοίγει το Λογαριασμό Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΕΜ) ο οποίος συνδέεται με
Λογαριασμό Αξιών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι Μέλος Αγοράς, οποιαδήποτε
καταχώρηση συναλλαγής στον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου στην οποία δεν
υπάρχει σύνδεση Κωδικού Διαπραγμάτευσης με Λογαριασμό Θέσης Μέλους σύμφωνα
με τους όρους του Κανονισμού, η συναλλαγή καταχωρείται αυτόματα στο Λογαριασμό
Θέσης Λαθών του Εκκαθαριστικού Μέλους (ERROR ΕΜ) όπως περιγράφεται στο σημείο
(4) του παρόντος.
2)

για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας η ΕΤ.ΕΚ.:
(i)

συνδέει το Λογαριασμό Ασφαλειών πελατείας που τηρεί στο Σ.Α.Τ. το
Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης
Συναλλαγών επί Παραγώγων και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.. Ο
συγκεκριμένος Λογαριασμός τηρείται επ’ ονόματι του Εκκαθαριστικού Μέλους
στον οποίο καταχωρούνται Κινητές Αξίες που έχουν παρασχεθεί από πελάτες υπέρ
του Εκκαθαριστικού Μέλους ως ασφαλειοδότη έναντι της ΕΤ.ΕΚ., ώστε αυτές να
παραχωρηθούν ως ασφάλεια υπέρ αυτής για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης
Άμεσης Πελατείας.
Στη συνέχεια το Εκκαθαριστικό Μέλος:

(ii)

δημιουργεί στο Σύστημα τον/τους Υπολογαριασμό/-ους Εκκαθάρισης Άμεσης
Πελατείας

(iii)

ενεργοποιεί τη συσχέτιση με τον εαυτό του ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο
Εκκαθαριστικό Μέλος) ή τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος)
γνωστοποιώντας επιπλέον α) το Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και τον
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης β) το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος
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Αγοράς στο Σ.Α.Τ. ώστε να δημιουργηθεί στο Σύστημα ο Λογαριασμός Θέσης
Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ), στον οποίο θα καταχωρούνται θέσεις που
προκύπτουν, από συναλλαγές λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς.
3)

για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας η ΕΤ.ΕΚ.:
(i)

συνδέει το Λογαριασμό Ασφαλειών πελατείας που τηρεί στο Σ.Α.Τ. το Εκκαθαριστικό
Μέλος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί
Παραγώγων και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.. Ο συγκεκριμένος Λογαριασμός
τηρείται επ’ ονόματι του Εκκαθαριστικού Μέλους στον οποίο καταχωρούνται
Κινητές Αξίες που έχουν παρασχεθεί από πελάτες υπέρ του Εκκαθαριστικού Μέλους
ως ασφαλειοδότη έναντι της ΕΤ.ΕΚ., ώστε αυτές να παραχωρηθούν ως ασφάλεια
υπέρ αυτής για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας.
Στη συνέχεια το Εκκαθαριστικό Μέλος:

(i)

δημιουργεί στο Σύστημα τον/τους Υπολογαριασμό/-ους Εκκαθάρισης Έμμεσης
Πελατείας

(ii)

ενεργοποιεί τη συσχέτιση με τον εαυτό του ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο
Εκκαθαριστικό Μέλος) ή τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος)
γνωστοποιώντας επιπλέον α) το Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και τον Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης β) το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος Αγοράς στο Σ.Α.Τ.
ώστε να δημιουργηθεί στο Σύστημα ο Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR
ΜΔ), στον οποίο θα καταχωρούνται θέσεις που προκύπτουν, από συναλλαγές
λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς18.

4)

για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη η ΕΤ.ΕΚ.:
(i)

συνδέει το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί ο πελάτης / επενδυτής στο Σ.Α.Τ.
σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Από το συγκεκριμένο
Λογαριασμό το Εκκαθαριστικό Μέλος θα δεσμεύει Κινητές Αξίες ως ασφάλεια
υπέρ ΕΤ.ΕΚ. για τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη.
Στη συνέχεια το Εκκαθαριστικό Μέλος :

(ii)

δημιουργεί στο Σύστημα τον/τους Υπολογαριασμό/-ους Εκκαθάρισης Πελάτη
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(iii)

ενεργοποιεί τη συσχέτιση με τον εαυτό του ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο
Εκκαθαριστικό Μέλος) ή με τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος)
γνωστοποιώντας επιπλέον α) το Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και τον
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης β) το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος
Αγοράς στο Σ.Α.Τ. ώστε να δημιουργηθεί στο Σύστημα ο Λογαριασμός Θέσης
Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ), στον οποίο θα καταχωρούνται θέσεις που
προκύπτουν, από συναλλαγές λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς.

4.

Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4.1.5, του Μέρους 4, της Ενότητας II του
Κανονισμού, η κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης, διενεργείται στο Σύστημα από την
ΕΤ.ΕΚ μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ
εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων» που
τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο.

5.

Σε περίπτωση διαγραφής Εκκαθαριστικού Μέλους από την ΕΤ.ΕΚ. αναγκαστικώς, η
κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου, Πελατείας ή Πελάτη διενεργείται στο Σύστημα
από την ΕΤ.ΕΚ, χωρίς την αποστολή του σχετικού Εντύπου «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης
Παραγώγων».

5.2
1.

Άνοιγμα ή κατάργηση Λογαριασμών Θέσης
Οι Λογαριασμοί

Θέσης, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων (MMCL), Ειδικού

Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT), Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. (MMETF), Ειδικού
Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων, Μέλους Αγοράς Αξιών (FTSPOT), ακόμη και στην
περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι το ίδιο Μέλος Αγοράς, δημιουργούνται και
καταργούνται από την ΕΤ.ΕΚ. στο Σύστημα μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η
αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Αίτηση
Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό
της τόπο. Κάθε Λογαριασμός Θέσης εκ των ανωτέρω συνδέεται από την ΕΤ.ΕΚ με τον κωδικό
διαπραγμάτευσης και το Μέλος Αγοράς που έχει δηλωθεί από το Εκκαθαριστικό Μέλος με
την αίτηση αυτού.
2.

Στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος είναι και Μέλος Αγοράς, οι παραπάνω
Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον μοναδικό Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. Σε
αντίθετη περίπτωση οι παραπάνω Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης Πελάτη ή Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας Εκκαθαριστικού
Μέλους19.
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3.

Στην περίπτωση Αμέσου Εκκαθαριστικού Μέλους για όλους τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης
εκτός από τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου, δημιουργείται αυτόματα από το Σύστημα μετά
από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους ένας Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR
ΜΔ), ο οποίος συνδέεται αυτόματα με τον κωδικό διαπραγμάτευσης και το Εκκαθαριστικό
Μέλος ως Μέλος Αγοράς.

4.

Σε κάθε Λογαριασμό Εκκαθάρισης Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους εκτός από τον
Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου, δημιουργείται αυτόματα από το Σύστημα μετά από αίτηση
του Εκκαθαριστικού Μέλους, Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ) ανά Μέλος
Αγοράς με το οποίο συμβάλλεται το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος.

5.

Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4.1.5, του Μέρους 4, της Ενότητας II του
Κανονισμού, η κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Ιδίου (OWN) και Λογαριασμού Θέσης Λαθών
Εκκαθαριστικού Μέλους οι οποίοι συνδέονται με τον Λογαριασμό / Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης Ιδίου, διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ μετά τη γνωστοποίηση
παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους. Το Εκκαθαριστικό Μέλος διαβιβάζει στην ΕΤ.ΕΚ
εγγράφως το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και
ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο.

6.

Η κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ) διενεργείται στο Σύστημα από
το Εκκαθαριστικό Μέλος εφόσον δεν υφίστανται ανοικτές θέσεις και έχει απενεργοποιηθεί η
συσχέτιση με το ίδιο ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος) ή με τα Μέλη
Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος) για συγκεκριμένο Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης.

7.

Σε περίπτωση διαγραφής Εκκαθαριστικού Μέλους από την ΕΤ.ΕΚ. αναγκαστικώς, η
κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Μέλους, Λογαριασμού Θέσης Λαθών Εκκαθαριστικού
Μέλους ή και Λογαριασμού Θέσης Λαθών Μέλους διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ,
χωρίς την αποστολή του σχετικού Εντύπου «Αίτηση Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται
από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 6.
6.1
1.

Λοιπά θέματα

Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών δανεισμού τίτλων
Σε περίπτωση συναλλαγής δανεισμού τίτλων που προβλέπεται στο άρθρο 2.3.10 του
Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (Τ+0), μετά
το πέρας των διαδικασιών εκκαθάρισης του Άρθρου 7 της παρούσας, και μπορεί να λαμβάνει
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χώρα σε πραγματικό χρόνο (T+0 real time) μετά από σχετική δήλωση του Εκκαθαριστικού
Μέλους εφόσον διαβιβάζεται στο Σύστημα το αργότερο μέχρι τις 17:20.
6.2
1.

Συναλλαγή κάλυψης υποχρεώσεων παράδοσης από υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος
Συναλλαγές κάλυψης γίνονται δεκτές από την ΕΤ.ΕΚ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου διενέργειας
πακέτων διακανονισμού, ως ορίζονται στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις
Αποφάσεις του Χ.Α.

6.3
1.

Συναινετική μεταφορά θέσεων
Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 7.16 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού, η
μεταφορά των θέσεων Λογαριασμού Θέσης πραγματοποιείται μέσω μηχανισμού αίτησης και
αποδοχής μεταξύ Εκκαθαριστικών Μελών. Μια μεταφορά μπορεί να περιλαμβάνει μέρος
μιας ή περισσοτέρων συμψηφισμένων ή μη θέσεων επί σειρών, είτε ολόκληρο Λογαριασμό
Θέσης.

2.

Για την μεταφορά θέσεων Λογαριασμού Θέσης το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να
καταχωρίσει τα παρακάτω βασικά στοιχεία :

3.

1)

Λογαριασμό Θέσης του επενδυτή του οποίου η Θέση θα μεταφερθεί

2)

Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης

3)

Λογαριασμό Αξιών

4)

Σειρά Παραγώγου ή Προϊόν Δανεισμού Τίτλων

5)

Αριθμό συμβολαίων ή αριθμό Κινητών Αξιών

6)

Εκκαθαριστικό Μέλος ανάληψης θέσης

Μεταφορά θέσεων διενεργείται μεταξύ Λογαριασμών Θέσης του ιδίου Εκκαθαριστικού
Μέλους ή διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών.

4.

Για την ανάληψη της θέσης το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει επίσης να δηλώνει το
Λογαριασμό Θέσης προς τον οποίο θα λάβει χώρα η σχετική μεταφορά θέσης.

5.

Οι αιτήσεις μεταφοράς γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα Εκκαθάρισης εφόσον:
1)

Οι εμπλεκόμενοι δύο Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον ίδιο Λογαριασμό Αξιών
Μερίδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. ή

2)

Ο αρχικός Λογαριασμός Θέσης ανήκει σε Διαμεσολαβητή και
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3)

Το Εκκαθαριστικό Μέλος που λαμβάνει τη θέση Λογαριασμού Θέσης προβεί στην
αποδοχή της αίτησης και εφόσον το Πιστωτικό Όριο τόσο του μεταφέροντος τη Θέση
όσο και του αναλαμβάνοντος την θέση Εκκαθαριστικού Μέλους επαρκεί για την
κάλυψη του κινδύνου σε σχέση με τη μεταφερόμενη σε αυτόν θέση.

6.

Η μη αποδοχή από την ΕΤ.ΕΚ. της μεταφοράς ανακοινώνεται στα εμπλεκόμενα δύο
Εκκαθαριστικά Μέλη εντός της ιδίας ημέρας και το αργότερο μέχρι το πέρας των διαδικασιών
εκκαθάρισης από την ΕΤ.ΕΚ.

7.

Ειδικότερα η μεταφορά θέσης από Σύμβαση δανειοδοσίας που καταρτίζεται με τις Μεθόδους
8-1, 8-2, 8-3-3 του Κανονισμού Χ.Α. γίνεται μετά από απλή αίτηση που καταχωρείται στο
Σύστημα εφόσον η θέση αναλαμβάνεται από Εκκαθαριστικό Μέλος που είναι Χειριστής σε
Λογαριασμό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας στο Σ.Α.Τ. του κατόχου της θέσης
δανειοδοσίας.

Άρθρο 7.
7.1

Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs)

Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του
Χ.Α. και του EXE20,21,22
Διαδικασίες Εκκαθάρισης
Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών προς δανεισμό από τo Εκκαθαριστικό
Μέλος

Χρονισμοί
9:00 έως 20:00

Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών προς δανεισμό από το Εκκαθαριστικό
Μέλος ώστε αυτές να συμμετέχουν στον υπολογισμό των Εντολών

9:00 έως 10:00

Δανειοδοσίας (Συγκεντρωτικές Εντολές Δανειοδοσίας) για την ίδια ημέρα.
Δυνατότητα αποδέσμευσης Κινητών Αξιών από το Εκκαθαριστικό Μέλος σε
Εντολή Δανειοδοσίας της οποίας οι Κινητές Αξίες δεν έχουν δανειστεί.

9:00 έως 10:00

Καταβολή των απαιτούμενων ποσών για τον ημερήσιο χρηματικό
διακανονισμό από το Εκκαθαριστικό Μέλος.
(Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2

9:30 έως 9:45

http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-target2-cycles )
Καταβολή του απαιτούμενου Περιθωρίου ασφάλισης (margin) για την
προηγούμενη ημέρα συνεδρίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος
(Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2

9:30 έως 10:00

http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-target2-cycles )
Υπολογισμός των Εντολών Διάθεσης Δανεισμού
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Διαδικασίες Εκκαθάρισης

Χρονισμοί

Αποδέσμευση των Κινητών Αξιών από το Σύστημα σε Εντολή Δανειοδοσίας της
οποίας οι Κινητές Αξίες δεν έχουν δανειστεί και η ημερομηνία λήξης της

10:00

Εντολής ταυτίζεται με την τρέχουσα.
Εισαγωγή εντολών Διάθεσης Δανεισμού από ΕΤΕΚ στο Σύστημα
Διαπραγμάτευσης

10:15

Κύκλοι διακανονισμού για SF / SO στο ΕΣ ΕΛΚΑΤ στο Target2 (Αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα Target2 http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-

10:00 έως 16:15

target2-cycles )
Λήξη προθεσμίας Γνωστοποίησης για συναλλαγές SF / SO

16:15

Τελευταίος κύκλος διακανονισμού για συναλλαγές SF / SO
Η αρμόδια υπηρεσία της EΤ.ΕΚ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους

16:15

διακανονισμού εκτός του άνω ωραρίου.
Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης στο Σ.Ε. σε
πραγματικό χρόνο
Δυνατότητα άσκησης από Δανειστή

10:10 έως 17:20
10:15 έως 15:20 (μέχρι και
δύο ώρες πριν τη λήξη της
συνεδρίασης)

Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών υπέρ ΕΤ.ΕΚ

9:00 έως 18:00

Δυνατότητα αποδέσμευσης Κινητών Αξιών υπέρ ΕΤ.ΕΚ

10:00 έως 18:00

Δυνατότητα κατάθεσης μετρητών για κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίου
ασφάλισης καθώς και για αύξηση Πιστωτικού Ορίου.
(Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2

9:00 έως 17:00

http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-target2-cycles )
Δυνατότητα αίτησης επιστροφής ασφαλειών με τη μορφή μετρητών

9:00 έως 17:00

Λήξη δυνατότητας καταχώρισης ειδικής σήμανσης για real time διακανονισμό
σε Συμβάσεις Δανεισμού Τίτλων.

17:20

Η αρμόδια υπηρεσία της EΤ.ΕΚ δύναται να μεταθέσει τον ως άνω χρονισμό.
Ενδοημερήσιος υπολογισμός κινδύνου ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
Κύκλοι υπολογισμού κινδύνου εκτελούνται ενδεικτικά ανά 5 λεπτά.
Δυνατότητα εξασκήσεως σε δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών καθώς και
ακυρώσεις των αιτήσεων εξάσκησης

10:30 έως 17:20
17:50
(μέχρι και τριάντα (30)
λεπτά μετά τη λήξη της
συνεδρίασης)

Δυνατότητα εξασκήσεως από δανειζόμενο καθώς και ακυρώσεις των αιτήσεων
εξάσκησης.

17:50
(μέχρι και τριάντα (30)
λεπτά μετά τη λήξη της
συνεδρίασης)

Απόφαση 12 (27/07/2020)

Σελίδα 17 από 23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Διαδικασίες Εκκαθάρισης

Χρονισμοί

Δυνατότητα εξασκήσεως από δανειστή και δανειζόμενο σε προσυμφωνημένες

17:50

συναλλαγές (RA) καθώς και ακυρώσεις των αιτήσεων εξάσκησης.

(μέχρι και τριάντα (30)
λεπτά μετά τη λήξη της
συνεδρίασης)

Δημιουργία δομής από το Εκκαθαριστικό Μέλος για την καταχώριση και

9:00 έως 17:20

παρακολούθηση μέσω του ΟΑΣΗΣ των Πιστωτικών Ορίων.
Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών μετά τη λήξη της
συνεδρίασης της Αγοράς από το Διαχειριστή Αγοράς στην ΕΤ.ΕΚ.
Στη συνέχεια η ΕΤ.ΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των παρακάτω διαδικασιών

17:30

εκκαθάρισης:
Διάρθρωση από Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ)


Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών κωδικών διαπραγμάτευσης
και ποσοτήτων στις συναλλαγές.



Διορθώσεις λαθών στον Κωδικό Διαπραγμάτευσης ή και στον
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης.

Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Μέλη
Διαπραγμάτευσης

17:30 έως 18:00
(έως και τριάντα (30) λεπτά
μετά την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)

18:00
(τριάντα (30) λεπτά μετά
την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)

Διάρθρωση από Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ)


Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών Λογαριασμών Θέσης και
ποσοτήτων στις συναλλαγές.



Διορθώσεις λαθών στον Λογαριασμό Θέσης ή και στον
Υπολογαριασμό – Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου ΕΜ.

* Αν το ΕΜ κάνει μεταβολή σε κάποια συναλλαγή, αυτομάτως το ΜΔ δεν θα
μπορεί να την τροποποιήσει.

17:30 έως 18:15
(έως και σαράντα πέντε
(45) λεπτά μετά την έναρξη
των διαδικασιών
εκκαθάρισης)

** Ένα ΕΜ μπορεί να κλειδώσει όλες ή κάποιες συναλλαγές ενός ΜΔ.
Μετάθεση εκκαθάρισης και αποδοχή μετάθεσης από Εκκαθαριστικό Μέλος

17:30 έως 18:15
(έως και σαράντα πέντε
(45) λεπτά μετά την έναρξη
των διαδικασιών
εκκαθάρισης)

Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Εκκαθαριστικά
Μέλη

18:15
(σαράντα πέντε (45) λεπτά
μετά την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)
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Διαδικασίες Εκκαθάρισης

Χρονισμοί

Δυνατότητα αίτησης μεταφοράς θέσεων από ένα Εκκαθαριστικό Μέλος σε ένα

10:15 έως 18:15

άλλο καθώς και αποδοχή των αιτήσεων μεταφοράς από άλλα Εκκαθαριστικά
Μέλη.

(έως και σαράντα πέντε
(45) λεπτά μετά την έναρξη
των διαδικασιών
εκκαθάρισης)

Δυνατότητα μεταφοράς θέσεων από ένα Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης σε έναν

10:15 έως 18:15

άλλο του ίδιου του Εκκαθαριστικού Μέλους που αιτήθηκε τη μεταφορά θέσης.

(έως και σαράντα πέντε
(45) λεπτά μετά την έναρξη
των διαδικασιών
εκκαθάρισης)

Δυνατότητα μεταφοράς θέσεων δανειοδοσίας σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος.

9:00 έως 18:15
(έως και σαράντα πέντε
(45) λεπτά μετά την έναρξη
των διαδικασιών
εκκαθάρισης)

Οριστικοποίηση των μεταφορών θέσεων

18:15
(σαράντα πέντε (45) λεπτά
μετά την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)

Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών

18:15
(σαράντα πέντε (45) λεπτά
μετά την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)

Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης Λογαριασμού

18:15

Εκκαθάρισης Πελατείας από συμψηφισμένο (Net) σε ακαθάριστο (Gross) και

(μετά την οριστικοποίηση

αντίστροφα, μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την ΕΤ.ΕΚ.

των προς εκκαθάριση
συναλλαγών και πριν τον
υπολογισμό των
απαιτήσεων παροχής
Περιθωρίου ασφάλισης)23

Επιστροφή από το δανειζόμενο στην ΕΤ.ΕΚ, των Κινητών Αξιών, που
παραδίδονται πριν από την κανονική ημέρα επιστροφής (δηλαδή πριν την τρίτη
(3η) ημέρα από την ημέρα άσκησης).

18:15 έως 18:30
(έως και μια (1) ώρα μετά
την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)



Επιστροφή στους δανειστές από την ΕΤ.ΕΚ, των Κινητών Αξιών που
παραδόθηκαν από τους δανειζόμενους.



Παράδοση στους δανειζόμενους από την ΕΤ.ΕΚ των Κινητών Αξιών .
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Διαδικασίες Εκκαθάρισης

Χρονισμοί
την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)



Υπολογισμός ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού και προμηθειών
(Mark To Market , Μark To Trade, Υπολογισμός του εσόδου στους
δανειστές, Υπολογισμός των τόκων δανειοληψίας)



Διαδικασία καταμερισμού (cascading) των θέσεων επί Παραγώγων
του ΕΧΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα χαρακτηριστικά
εισαγωγής των σχετικών Παραγώγων. Η παραπάνω διαδικασία
αναπροσαρμογής των θέσεων πραγματοποιείται πριν τον
υπολογισμό των απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης24



Αποτίμηση των ασφαλειών



Υπολογισμός των απαιτήσεων παροχής Περιθωρίου ασφάλισης



Υπολογισμός και παρακολούθηση των Πιστωτικών ορίων

Δήλωση και κατανομή σε Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης και Μέλη
Διαπραγμάτευσης του διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου από το Εκκαθαριστικό

18:15 έως 18:45
(έως και μια (1) ώρα και
δεκαπέντε (15) λεπτά μετά
την έναρξη των
διαδικασιών εκκαθάρισης)

18:45 έως 20:00

Μέλος.

Οι χρονισμοί που σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών εκκαθάρισης μπορεί να
τροποποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή
δυσλειτουργιών σχετιζόμενων με την έναρξη της εκκαθάρισης.
7.2

Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης για Δικαιώματα προαίρεσης την ημέρα λήξης
του παραγώγου25
Διαδικασίες Εκκαθάρισης

Χρονισμοί

Γνωστοποίηση των Τελικών Τιμών Εκκαθάρισης από το Διαχειριστή Αγοράς
στην ΕΤ.ΕΚ και στα Μέλη.
Στη συνέχεια η ΕΤ.ΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των παρακάτω διαδικασιών
εκκαθάρισης που αφορούν μόνο συναλλαγές σε Δικαιώματα προαίρεσης που
έληξαν την συγκεκριμένη ημέρα.
Διάρθρωση από Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ)


Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών κωδικών διαπραγμάτευσης και
ποσοτήτων στις συναλλαγές.



Διορθώσεις λαθών στον κωδικό διαπραγμάτευσης ή και στον
Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης.

έως 17:00
(έως και είκοσι (20) λεπτά
πριν τη λήξη της
συνεδρίασης)

Διάρθρωση από Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ)


Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών Λογαριασμών Θέσης και

έως 17:00

ποσοτήτων στις συναλλαγές.
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Διαδικασίες Εκκαθάρισης


Διορθώσεις

λαθών

στον

Λογαριασμό

Χρονισμοί
Θέσης

ή

και

στον

Υπολογαριασμό – Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου ΕΜ.
* Αν το ΕΜ κάνει μεταβολή σε κάποια συναλλαγή, αυτομάτως το ΜΔ δεν θα

(έως και είκοσι (20) λεπτά
πριν τη λήξη της
συνεδρίασης)

μπορεί να την τροποποιήσει.
** Ένα ΕΜ μπορεί να κλειδώσει όλες ή κάποιες συναλλαγές ενός ΜΔ.
Μετάθεση εκκαθάρισης και αποδοχή μετάθεσης από Εκκαθαριστικό Μέλος

έως 17:00
(έως και είκοσι (20) λεπτά
πριν τη λήξη της
συνεδρίασης)

Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Εκκαθαριστικά
Μέλη και Μέλη Διαπραγμάτευσης

17:00
(είκοσι (20) λεπτά πριν τη
λήξη της συνεδρίασης)

Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών σε Δικαιώματα προαίρεσης
που έληξαν την συγκεκριμένη ημέρα.

17:00
(είκοσι (20) λεπτά πριν τη
λήξη της συνεδρίασης)

Αυτόματη άσκηση του Δικαιώματος από το Σύστημα στις περιπτώσεις
Δικαιωμάτων με θετική τελική καθαρή αξία (Δικαιώματα in-the-money)

17:00
(είκοσι (20) λεπτά πριν τη
λήξη της συνεδρίασης)

Δυνατότητα από τον αγοραστή του Δικαιώματος να αρνηθεί με δήλωσή του την
αυτόματη άσκηση.

(μέχρι και τριάντα (30)

Δυνατότητα άσκησης από τον αγοραστή σε δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών

λεπτά μετά τη λήξη της

με αρνητική τελική καθαρή αξία.

7.3

17:50

συνεδρίασης)

Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης για την υποβολή Δηλώσεων Φυσικού
Διακανονισμού για τα παράγωγα του ΕΧΕ26
1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Δήλωσης Άσκησης Δικαιώματος Φυσικού Διακανονισμού για λογαριασμό Συμμετέχοντα
στην Αγορά Επομένης Ημέρας, ανά Λογαριασμό Θέσης αυτού, σε προκαθορισμένη
περίοδο ανά σειρά λήξης του σχετικού παραγώγου, όπως καθορίζεται από τα
χαρακτηριστικά εισαγωγής του.
2. Προκειμένου η Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Φυσικού Διακανονισμού να γίνει δεκτή από
το Σύστημα Εκκαθάρισης θα πρέπει να έχει καταχωρισθεί για το σχετικό Λογαριασμό
Θέσης ο αναγνωριστικός κωδικός «Energy Identification Code (EIC)» του Συμμετέχοντα
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ.
3. Η περίοδος κατά την οποία τα Εκκαθαριστικά Μέλη έχουν δυνατότητα καταχώρισης
Δηλώσεων Φυσικού Διακανονισμού εκκινεί την τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν την πρώτη
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ημέρα παράδοσης (D) του σχετικού μήνα και λήγει την δεύτερη ημέρα πριν την ημέρα D
(D-2). Αν η D-2 είναι Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, η ανωτέρω καταχώριση Δηλώσεων
Φυσικού Διακανονισμού από τα Εκκαθαριστικά Μέλη πραγματοποιείται την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα και έως τις 16:00.
4. Η ώρα λήξης της δυνατότητας υποβολής Δήλωσης Άσκησης Φυσικού Διακανονισμού από
τα Εκκαθαριστικά Μέλη στο Σύστημα Εκκαθάρισης κατά τη D-2 είναι η 16:00.
5. Την D-2 και το αργότερο έως τις 17:00, η ET.EK. αποστέλλει για κάθε ημέρα εκπλήρωσης
φυσικής παράδοσης D στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ προς καταχώριση τις Δηλώσεις Άσκησης
Δικαιώματος Φυσικού Διακανονισμού των Εκκαθαριστικών Μελών που έχουν γίνει δεκτές
από το Σύστημα. Αν η D-2 είναι Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, η παραπάνω αποστολή
πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και έως τις 17:00.
6. Η ΕΤ.ΕΚ. επανεξετάζει σε ημερήσια βάση κατά πόσο η ποσότητα της φυσικής παράδοσης
της παραπάνω Δήλωσης είναι μικρότερη ή ίση από την τρέχουσα ανοιχτή θέση του
Λογαριασμού Θέσης που αφορά. Αν δεν ισχύει το παραπάνω, τροποποιείται αυτόματα η
Δήλωση που αποστέλλει η ΕΤ.ΕΚ. στο ΣΣΑΕ του ΕΧΕ ώστε η ποσότητα φυσικής παράδοσης
να είναι ίση με την ανοιχτή θέση και η τροποποίηση αυτή ισχύει μέχρι το τέλος της
περιόδου παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.17 παρ 1 (ε) της
Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
Άρθρο 8.

Ισχύς

1.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

2.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
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1

Το προοίμιο της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου
2 Η φράση της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ
και ισχύει από 3/1/2018
3 Το προοίμιο της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ
και ισχύει από 16.3.2020.
4 Η περίπτωση 2 της παρ.6 της υποπαραγράφου 1.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
5 Η παράγραφος 7 της υποπαραγράφου 1.1
της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
6 Η περίπτωση 2 της παρ.4 της υποπαραγράφου 1.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
7 Η παράγραφος 5 της υποπαραγράφου 1.2
της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
8 Η εσωτερική παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 2.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
9 Η εσωτερική παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 2.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 16.3.2020
10 Η εσωτερική παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
11
Η εσωτερική παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 16.3.2020.
12 Η εσωτερική παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
13 Η εσωτερική παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 16.3.2020.
14 Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 4 της υποπαραγράφου 2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω
με την υπ’ αριθμ. 183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 16.3.2020.
15 Η εσωτερική παράγραφος 4 της υποπαραγράφου 2.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
16 Η εσωτερική παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
17 Η εσωτερική παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
18 Η υποπαράγραφος 5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
19 Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου 5.2
της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
20 Ο Πίνακας «Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του Χ.Α.» της παρ. 7.1
του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
21 Ο Πίνακας «Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του Χ.Α.» της παρ. 7.1
του άρθρου 7 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει
από 3/1/2018
22 Ο τίτλος της παραγράφου 7.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 183/12.3.2020 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 16.3.2020.
23 Το πεδίο του πίνακα προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει
από 3/1/2018
24 Η δεύτερη περίπτωση του προτελευταίου πεδίου του μέρους «Διαδικασίες Εκκαθάρισης» του Πίνακα της παραγράφου
7.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 183/12.3.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει
από 16.3.2020.
25 Ο Πίνακας «Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του Sibex.» της παρ.
7.3 του άρθρου 7 καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018
26 Στο άρθρο 7 της Απόφασης προστέθηκε νέα παράγραφος 7.3 ως ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 190/27.7.2020 απόφαση
του ΔΣ της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ.
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